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Jungtines Valstijos pripažino Lietuvą
11

Anglija gal pripažins Rusiją
Mesopotamijoje sukilimas

Amerika pripažino 
Lietuvą

VVASH1NGTON, liepos 27.— 
Amerika pripažino Lietuvą 
rugpjūčio 6, visose Lietuvių 
kolonijose rengiamos iškilmin
gos manifestacijos su masi
niais mitingais, prakalbomis 
ir rezoliucijomis. Sveikiname!

Liet. Inf. Biuras.
______________ f

Jungtinės Valstijos pripa
žino Pabaltės valstybes
Lietuva, Estonija, Latvija ir 

Albanija liko Amerikos pripa
žintos.

WASHINGTON, liepos 27. 
Keturios tautos liko Jungtinių 
Valstijų pripažintos kaipo ne
priklausomos valstybės. Trys 
tų valstybių — Lietuva, Lat
vija ir Estonija — pirm karo 
priklausė Rusijai.

Jungtinės Valstijos skaitys 
Lietuvą, Latviją ir Estoniją 
savarankėmis valstybėmis, ka
dangi jos sukurė i>olitinį ir 
ekonominį patvarumą, kokio 
neturi kitos bolševikų kaimy
ninės tautos.

Kita tauta, kurią Amerika 
pripažins, yra Albanija. Ji ran
dasi Balkanuose.
Amerikos politika nebusianti 

permainyta.
' Paskelbdama Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos pripažinimą, 
Amerikos valdžia pareiškė, 
kad ji neatsižadanti nuo savo 
senosios politikos kai dėl ne
dalomos Rusijos. Vienok tos 
tautos bėgiu trijų metų sava
rankaus tvarkymus parodžiu
sios, kad jų žmonės moka su
kurti ir palaikyti nepriklauso
mas valstybes.

Evan E. Young ir ant toliau 
eis Jungtinių Valstijų komisio- 
nieriaus pareigas tose trijose 
valstybėse. Jam bus suteikta 
ministerio titulas.

Albanijai Amerikos komisio- 
nierium busiąs paskirtas Max- 
well Blake.

Eina gandą, kad Anglija 
pripažįstanti Rusiją

Po trijų savaičių Lloyd George 
galėsiąs veikti savarankiai.

LON DONAS, liepos 28. — 
Nors Anglijos parlamento de
batai kai dėl Haagos konferen
cijos eina tokia pat vaga, ko-

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

šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:39 leidžiasi 
8:13. Mėnuo leidžiasi 10:48 v. 
vakare.

kia jie ėjo po Genuos konfe
rencijos, tačiau pasireiškia ši 
kartą šis tas ir naujo.

Neabejojama, kad Lloyd Ge
orge ir ant toliau darys konfe
rencijų, kad kaip nors sutvar
kius Europos reikalus. Parla
mente jis pareiškė, kad iki 
šiol nebuvo daroma, kas esan
čiomis sąlygomis buvo galima 
padaryti. O tai reiškia, kad 
Lloyd George rengiasi rizikuo
ti.

Jungtinės Valstijos gali apsi
eiti be Rusijos, bet Anglijos 
padėtis yra toki, kad ji yra 
pasirengusi daryti visa (net 
pripažinti tarybų valdžią), 
kad tik vėl atnaujinus ryšius 
su Rusiją. Anglijos valdžia 
numato, kad dabar rusai busią 
sukalbamesni. “The Daily 
Chronirle” karštas Lloyd Geor 
ge’o rėmėjas, pataria anglams 
ir rusams padaryti atskirą su
tartį.

Anglija buvo pasižadėjusi 
kai kuriam laikui neveikti sa
varankiai be antantės valdžių 
sutikimo. Po trijų savaičių 
baigiasi tas laikas, ir Lloyd 
George’o valdžia galės veikti 
sulig savo išmanymo. Jis jau 
padare sugestiją, kad Anglija 
pripažįsianti tarybų valdžią ir 
teiksianti Rusijai ekonominės 
pagalbos, jeigu Rusija sutik
sianti pripažinti pirm karines 

1 skolas ir sugrąžinti svetimša
liams užgriebtą turtą.

Mesopotamijoj vėl karas
Emir Abdullah nebegali suval

dyti nacionalistų.

KONSTANTlNOiPlOiLIS, lie
pos 28. — Mūšiai Mesopotami
joj atsinaujino. Judėjimas 
prieš anglus prasidėjo visoj 
šalyj. Išpradžių tas judėji
mas buvo tik lokalinio pobud- 
džio, bet dabar jis plečiasi kai. 
liepsna. Amir Abdullah, no
rėdamas atsteigti tvarkų, krei
pėsi į anglus, prašydamas pa
galbos.

Nuo pradžios liepos padėtis 
Mesopotamijoj ėjo vis blogyn 
ir blogyn. Abdullah kareiviai 
liko Emir Ibnisoundo sumuš
ti. Ibnisound yra narionalistų 
vadas ir tvirtina, kad Mesopo- 
tomijos sostas turįs jam pri
klausyti, nes jis tiesioginiai 
paeinąs iš Mahometo šeimos.

Pietinėj Europoj žemės 
drebėjimas tęsėsi dvi dieni.

LONDONAS, liepos 28.
Dr. Milton A. Noble, Philadel- 
phijos geologas, išpranašavo 
žemės drebėjimą. Sulig to 
pranašavimo žemės drebėji
mas turėjęs prasidėti ketverge 
pietinėj Europoj. Jau ateina 
žinių, kad Ispanijoj ir pietinėj 
Franci joj įvykęs žemės drebė
jimas. Žmonės esą labai išsi
gandę.

Bando išvengti gatvekariy 
streiko.

CHICAGO liepos 29.
Šiandie vėl prasidės derybos 
tarp unijos atstovų ir kompa-- 
nijos. Numatoma, kad kom
panija busianti nuolatinė.

Bulgarija atsisako pildyti 
reparacijos komisijos 

reikalavimus
žmonės remia savo valdžios 

nusistatymą.

SOFIJA, liepos 28. — Repa
racijos komisija įteikė Bulga
rijos valdžiai ultimatumą, į 
kurį privalo būti duotas atsa
kymas bėgiu trijų dienų. Jeigu 
ultimatume pastatyti reikalavi
mai nebus išpildyti, tai antan
tės komisija grąsina stvertis 
griežtų priemonių.

Stamboulinskio valdžia pa 
reiškė, kad ji nieku budu ne
sutiksianti atiduoti reparacijos 
komisijai visus mokesnius nuo 
kasyklų ir žemės. Einant pa
varytąja sutartimi, sako pre
mjeras, Bulgarija privalanti 
atiduoti tik tas mokesnių pa
jamas, kurias atlieka, išskai- 
tant visas išlaidas.

Toliau® premieras Stambou- 
liskis pareiškė, kad jis ape
liuosiąs dėl to dalyko į Pary
žiaus reparacijos komisiją.

Tai pimas kartas, kad da
bartinė bulgarų valdžia pasi
priešino reparacijos komisijai. 
Visi žmonės remia valdžią. 
Reparacijos mokesnių mokėji
mas tiek prislėgė juos, kad jų 
ekonominė padėtis pasidarė 
stačiog nepakenčiama.

Santykiai tarp bulgarų vald
žios ir reparacijos komisijos 
yra ytin įtempti.

Italijoj neramu
Kabineto krizis vis da tebe

sitęsia. Fascistų įtaka .. 
auganti.

RYMAS, liepos 27. — Da
bartinis kabineto krizis žada 
būti ilgas. Nė Orlando, nė Bo- 
nomi neįstengė sudaryti mi- 
sisterijos. Spėjama, kad seka
mi iš eilės busią pakviesti ka
bineto sudarymui de Nava ir 
Fera. Bet prie dabartinio par
lamento sąstato yra maža vil
ties, kad ir jiemdviem pasisek
tų sudaryti kabinetas.

Parlamente esama 530 atsto
vų, kurie priklauso 13 skirtin
goms politinėms partijoms. Be 
to, tos pagrindinės partijos turi 
da galybę partijelių.

Sakoma, kad visi nepasiseki
mai sudaryti kabinetą pareiną 
nuo to, jog fascistų įtaka žmo
nėse esanti labai didelė. Nors 
fascistai parlamente teturi tik 
tryliką atstovų, tačiau daugio 
gyventojų sentimentas esąs pa
linkęs jų pusėn. štai kodėl, 
girdi, socialistams ir katali
kams nesiseka sudaryti anti- 
fascistinį kabinetą.

Žemės drebėjimas 
Guatemaloj

Drebėjimas stiprus, bet nuos
tolių nepadaryta.

GVATEMALA CITY, liepos 
28. — Pereitą naktį čia buvo 
jaučiamas intensyvis žemės 
drebėjimas. Apie nuostolius 
nieko nepranešama.

Ispanijoj ir gi buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas.

MADRID, Ispanija, liepos 28 
— Granadoj įvyko Žemės dre-. 
bėjimas. Tęsėsi labai trumpai.
Žmonės labai išsigando. Nuos
tolių jokių nepadaryta. .

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIM

Socialistu Partijos Gim
tuvių Šventė White Cityj 

- - - r- -1- - ---------------

Ji įvyks rytoj. Cook Kauri
tės Socialistų Partijos sekreto
rius J. Mahlon Barnes gavo ži
nių, kad toj šventėj dalyvaus 
apie 15,000 streikuojančiųjų 
Chicagoj gelžkelių darbininkų 

jie a t maršuos visa procesi
ja į White City.

Paroda prasidės kaip 1 vai. 
po jiietų ties Halsted ir 61 gat
ve ir bus maršuojama Hals
ted gatve iki 63-čios, o 63-čia- 
ja gatve į rytus iki pat White 
City parko.

Cook kauntės ofisas pristigo 
tikietų, deJ to visi kuopų sek
retoriai ir organizatoriai, ku
rie gavo tikietų parduoti, lai 
pasirūpina juos parduoti žmo
nėms procesijos-maršavimo 
laiku.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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Civilinis karas Chinijoj
atsinaujino

PEKING, liepos 28. — Visos 
viltys padaryti taiką išsisklai
dė kai durnai, kada generolas 
Wu pei-fu įsakė savo parink
tiems kareiviams eiti Shanai- 
kvvano link, kur randasi gen. 
Chang Tso-lin’o kareiviai. Gen. 
Chang tvirtina, kad tai esanti 
jo teritorija, bet Wu, norėda
mas atkeršyti savo priešinin
kui, nepaiso to tvirtinimo. ,

Iš visko todėl numatoma, 
kad gen. Wu žingsnis reiškia 
tik vieną daiktą; , civilinio karo 
atnaujinimą.
Apie Kantoną siaučia mūšiai.

KANTONAS, liepos 28. — 
Mušis tarp Sun Yat-seno, nu
versto pietinės respublikos 
prezidento, kareivių, iš vienos 
pusės, ir gen. Chen Cbing-min- 
go, Pekingo respublikos šali
ninko, kareivių, iš kitos pusės, 

jau prasidėjo. Mušis siau
čia iSliiuchovve, 130 mylių nuo 
Kantono. Apskaitoma, kad 
Chen turi 13,000 kareivių, o 
Sun — 7,000.

Obregonas sveikstąs
MENICO CITY, liepos 28. - 

Obregono sveikata ima eiti ge- 
r -i Krizh praėjo. Buvo va
li; ( t kaci'i <i ik tara i reiškė 

• rito abejo] ano kai dėl p r- /.»• 
ė-• ;uo Obrego r. pasveikimo.

Vokietijos monarkistai planuo
ją nužudyti Poincarę.

PARYŽIUS, liepos 28. — 
Franczų valdžia gavusi šian-
die iš patikėtinų šaltinių, kad 
Vokietijos monarkistai darą 
suokalbį nužudyti Franci jos
premierą, Poincarę.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 28 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, (>an^ų buvo skai
toma Amerikos pinigais iiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.44
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ........... $7.85
Danijos 100 frankų ........... $21.50
Finų 100 markių ................... $2.10
Franci jos 100 frankų ........... $8.24
Italijos 100 lirų ............... $4.58^3
lietu vos 100 auksinų .......... .....18c
Trenku 100 markių .............  l%c

u Norvegijos 100 kronų ....... $1/7.05
Olandų 100 guldėnų ..........   $38.70
švedų 100 guldenų ........... $28.05
Šveicarų 100 markių ..... . .... $19.00
Vokietijos 100 markių ........... 18c

Rusai veržiasi į Ameriką Lietuvos žinios
(Korespondencija).

IX)NDONAS, liepos 10. — 
Čia kas diena gaunama daugy
bę laiškų iš Maskvos, Petro
grado ir kitų Rusijos didžiulių 
miestu. Laiškuose rašoma 
apie nepaprastą skurdą ir var
gą, kurį tenka gyventi žmo- 
nėrhs po bolševikų valdžia. Vie
name Londono laikraščių prof. 
Christevičius., garsus daktaras, 
sako, kad kiekvienas rusas tro
kštąs važiuoti į Europą arba 
Ameriką, kad pamačius, kaip 
žmonės gyvena.

“Mes gyvename gyvulių gy
venimu,” sako jis, ”ir mes-mą
stome tik apie maistą ir kurą. 
Musų širdys taip sukietėjo, 
nuo nuolatinių nelaimių, kad 
draugų ir giminių mirtis neda
ro mums jokio įspūdžio. ‘Ne
žiūrint to, mes visgi tikimės 
likti vėl žmonėmis! Caro lai
kais aš ir mano žmona svajo
jome apie politinę laisvę. Šian
die mano žmonos idealas yra 
įsigyti pančiakų porą, kuriai 
reikia mokėti 2,000,000 rub- 
lių.

“Mes visi tebesame gyvi. 
Tai yra principinis dalykas nū
dien. Kada kraustymės iš Ka- 
zaniaus į Petrogradą, mes pa
rdavėme visus savo rakandus, 
tikėdamies Petrograde nusi
pirkti naujus, JTačiau visi pini
gai prisiėjo išleisti maistui Ru
sijoj mes dabar esame labai 
turtingi, bet itk skaičiais. Jus 
matote., kad pašto ženklelis ant 
šio laiško kaštuoja 100,000 
rublių. Duonos kepaliukui rei
kia mokėti tris kartus dau-j 
giau.”

Voketijos padėtis gerėja
BERLINAS, liepos 28. —Vė

liausios žinios praneša, kad 
Bavarija pradėdlinti nusileisti. 
Šiaurinių miestų majorų atsi
lankymas pas Bavarijos pre
mierą Lerchinfeldą darą tą 
įspūdį, jog premieras esąs pa
siryžęs ginčą išspręsti taikiu 
budu ir nenorįs, kad Bavarija 
atsimestų nuo likusios Vokieti
jos.

Berlino federalinė valdžia 
nusprendė bet šiuo tarpu nesi
tverti jokių priemonių prieš 
Bavariją. Prezidentas Ebertas 
greit turėsiąs pasimatymą su 
Bavarijos premieru. Numato
ma, kad tai privesią prie susi
taikymo.

Amerikiečiams uždrausta vesti; 
vokietes.

PARYŽIUS, liepos 27. — 
Jungtinių Valstijų karo depar
tamentas išleido patvarkymą, 
kuriuo draudžiama Amerikos 
okupacinės armijos karei
viams vesti Vokiečių moteris. 
Mat pirma Amerikos kareiviai, 
kurie stovėjo apie Rheine’ą, 
turėjo didelį patraukimą prie 
vokiečių. »Beveik kiekvienas 
kareivis grįždavo apsivedęs su 
vokiete.

Prašys prezidento pavirtinti 
Borah’o bilių.

WASHHNGTON, liepos 27.— 
Busią paprašyta, kad preziden
tas Hardingas sutiktų patvir* 
tinti Boraho bilių, kuriuo 
reikalaujama, kad butų pas
kirta federalinė komisija iš tri
jų narių. Toji komisija ture- > 
sianti ištirti “anglies industri
ją nuo dugno iki viršaus.”

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

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

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

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

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

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

' Mūsiškių vargai po lenkais.
EK. LIŠKEVA. Miestelis 

mažas ir apskurdęs, stovi ant 
pat Nemuno kranto, neitrali- 
nėj zonoj. Kaip čia, taip ir 
visoj panemunėj spekuliacija 
eina visu kuo. Žmoneliai iš 
anos pusės Nemuso, ypač iš 
Druskininkų eina į šią pusę 
nusipirkti pudelį rugių, nes pas 
lenkus vienas pūdas kainuoja 
160-180 auks. ir tai sunku gau
ti.

Lenkų kareiviai atėmė iš vi
sų gyventojų luotelius ir, ma
tydami kad galima gerai pa
sipelnai, patys pradėjo kilnoti 
žmones per Nemuną už tam 
tyčia nustatytą taksą. Pereitą 
savaitę į mažą luotelį susėdo 
penkios moters, o šeštas 
lenkų kareivis irklavo. Luote
lio butą mažo ir skylėto ir vi
dury Nemuno išvirto. Dvi mo
ters ir kareivis išsigelbėjo, o 
trys moters prigėrė. Ir tai jau 
ne pirmutinis atsitikimas.

—Ratnyčios parapijoj gyve
nama grynų lietuvių ir žmo
nės dažnai ateidavo į musų 
pusę sužinoti naujienų, gauti 
lietuviškų laikraščių ir litera
tūros, skirtos lenkų juostos 
gyventojams. Dabar gi lenkų 
valdžia visą panemunę apstatė 
padidinta kareivių ir žandar
merijos sargyba, kurios vieti
niai gyventojai baisiausiai ne
kenčia. Dabar susisiekimas la
bai apsunkintas. Bet viens, 
kitas visgi praspruksta.

EK. RADVILIŠKIS. — Du 
kilometru tolumo nuo Radvi
liškio miestelio. Radviliškio 
dvare akcine bendrovė stato 

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė 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;

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

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

.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.

pirmąjį Lietuvoje stiklo fabri
ką. Rirželio 15 d. buvo pa
šventinimas pamatų. Tą dieną 
Bendrovės Valdyba iškėlė puo
tą fabriko darbininkams ir pra 
šytiems svečiams. Per iškilmes 
griežė dūdų orkestras ir buvo 
pasakyta keletas prakalbų.’

Iš Vilniaus
Pasislėpusieji nuo lenkų ka

riuomenės Vilniaus krašto lie
tuviai jaunuoliai, žinoma, len
kų spaudoje apšaukti “atvyku
siai iš Kauno Lietuvos šau
liais”, pasak tų pat laikraščių, 
birželio 14 d. esą padarę šito
kią “štuką”. Keliolika jųjų, 
apsiginklavę šautuvais ir ran
kinėmis granatomis, puolę ži
nomo “'Vilniaus seimo” rinki
mų sukčiaus Zigmanto Bortkc- 
vičiaus “Kozičind” dvaran 
(Švenčionių aps. Užubalės 
valse.) ir nusivarę 18 arklių. 
Nors dvarininkas pranešęs apie 
įpuolimą Ignalinan (5 kilo
metrai atstu), kur yra lenkų 
kariuomenė, ir išten gavęs ke- 
lesdešimt kareivių, bet jie ne
tik jųjų nepagavę, bet ir nepa
sitikę, tuo tarpu puolikai ra
miai, dainuodami pro Ignali
ną išjodę pagautus arklius nei- 
tralinėn juostom

Nauja universito valdžia. 
Vietoj Vikt. Stanevičiaus Vil
niaus universito rektorium iš
rinkta endekas Alfonsas Par- 
čevskis, teisių skyriaus deka
nas. Humanitarinių mokslų 
fakulto dekanu išrinkta suvai
kėjęs endekas Marijonas Ma- 
sonius.
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Laiškas iš Petrogrado
12c,
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JUOZAPAS F. BUDRIK

3343 South Halsted St Chicago, III

PRADEKITRENGTIESRusiškos ir Turkiškos Vanos

1401

IMPERFECT

12th STREET 
JeL Kedzie 8102

svaras 
sViesio 
mėsos

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

Namų Tel.: Hyde Park 3395

1*14-16 RooMTdf Bd.
Arti St. Lošto

CBICAfiO, ILL.

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 
1305-7 127 N. Dearborn St 

Randolph 8899
' MAURICE J. GOLAN 

Ros. 1102 S. Ashlapd Blvd.
Seeley 3676

pirm kelių 
» suruošta 

sumanytų laikraščio 
kurrds' valdžia nž-

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOC1ATION BLDG.
19 So. La Salio St.

Room 1303 
Valandoj: 9 ryto iki 5 po pietų

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

Mės įmainomo 
darome naujas

924-26 Šo. Halsted St
Chicago, III.

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar- 
bų kuopigiau- 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide- H 
licms nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
ine gerus au- 
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530

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

Tel. Yards 4681

mus šiokios: duonos 
140,000 rublių, stalo 
svaras 1,800,000 rublių, 
svaras 1,500,000 dublių 
ir viskas.”

PER 12 DIENŲ J LIETUVĄ
Greičiausia vandeniu kelionė 

Su yp'atiškn ekskursijos palydovu 
su staptelejimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNfN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir GIasgowų. 
LACONIA ........................ Rugp. 3
ASŠYRIA ,..... .......  Rugp. 11
CARMANIA  ........... Rugp. 17

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento just; 
mieste,. arba apjelinkej.

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

1 Vai.: 9 A
1311 Reėter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

čia 
ton kraujas 

1 Wiečorny” 
Vilniaus 

viešus susirin- 
atsišaukimą, 

laikytųsi ra-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

Žvakės Apšvietimui? 0 ne! Dabar Elektriką
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovų patogiam laike, kad jums duotų 
aprokavimų įvedimo elektros į jūsų namų. Musų kaina yra prieinamfa.

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street ’

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

muzikališkų instrumentų naujausios, išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, graniafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, UI.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. IVabaah Avė.

Tel.: Pullman 6377.

Tai matote koks gerumas 
komunistų rojuje. O (Lietuvos 
bolševikai ir jų šalininkai vis 
plepa, kad ten dabar jau nebe- 
bloga ir vis, girdi, eina geryn.

—Pet. Klimka.

Auksinių visokių graznų, Gralafonų ir kitokių |va?rių prekių.
Mes užlaikome pilną, skyrių laikrodėlių, nuo pigiausio iki bran

giausio, deimantus, žiedus ir visol ias moteriškas ir vyriškas pasipuo
šimo graznas.

Didelis pasirinkimas Grafafonų, įvairiausių muzikų ir dainorių 
Rekordai; visokio turinio lietuviškos knygos. Žodynus dėl moksleivių 
parduodu numažinta kaina.

“Players” Pianus parduodu a it lengvų išm'okėjimų, didelis pasi
rinkimas Volelių su lietuviškomis meliodijomis ir lietuviškais šokiais, 
lietuviškų gaidų pilnas rinkiūs dėl solistų, choristų ir orkestroms Al
bumas lietuviškų šokių.

Atsilankę krautuvėm patirsite daugelį kitokių prekių, kurių visų 
čia neminėta. Kainos pigesnės, taip kad apsimoka ir iš kito krašto 
miesto Čia atvažiuoti nusipirkti sau reikalingas prekes.

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

kainas: už ketvirtainę pėdų:
Švarių aržuolo išgrindimui po 
Parinkto aržuolo išgrindimui . 
švarių klevo išgrindimui .........

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

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatoin. ' 1955 W. lllth St

RUGPIUCIO-AUG. 6 DIENĄ 
GARDNERS DARŽE

123-ia IR MICHIGAN GATVES, ROSELAND, ILLINOIS

Iškilmingas Piknikas
Rengia

t. Ė. t. DRAUGYSTĖ

kėlioje, iiepos-July 30 d., 1922 m. 
WHITE EAGLE DAItŽEj 

Lyons, III.
Pradžia lOtą vai. iš ryto.

Kuoširdingiausiai kviečiame’visus atsilankyti į 
paminėtą daržą, kuris lietuviams dar nepriprastas, 
yra labai puikus.

Bus valgių ir visokių gėrimų.
Pasarga važiuojantiems: Imkit 22 Kenton gatvės 

karus iki 48oš Avė. Čia Lyons Berwyn karus iki daržo. 
Viena stotis arčiau Černausko. Komitetas.

- • išaiškinti dar nepavyko. 
Sargas it kareivis užmušta ties 
šv. Kazimiero bažnyčia, o kiti
— įvairiose miesto dalyse.

Lenkai dėl pogromo kaltina 
miliciją, kuri parsidaVusi žy
dams. Reikią parsitrauki mili
cininkų iš Varšuvos ar Pozna- 
niaus, tada busią ramu ir pog
romą nebusią. Žmones kalba, 
kad miesto starosta paėmęs iš 
žydų 4,000,000 
ir užtai atšaukę 
tą leidimą ruošti 
dų delegacija iš 
nu

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sto
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON,
5. Halsted St. & 739 W. 14th M. 
Atdara vakarais iki 9 vai.

E. VARŠUVA, 
ranny” pranešimu 
dienų \ 
paskaitų 
“RožvfrOj 
draudė dėl jų kenksmingumo 
valstybei. Nežiūrint to, Džen- 
nik Wilenski” sušaukė susi
rinkimą, ir ties Miesto sale su
sirinko dideliausia minia. Po
licija apsilpo įėjimą, bėt mi
nia, užpuldami! ją, priverfe 
policiją pareikalauti paspirties. 
Vakarą ĮjTasrdčjo žydų pogro
mas. Generolas Konarzevskis 
ręikalavęs iš policijos komėn- 
danto paleisti suimtuosius. Jį 
minia sutiko šaukdama: “Te
gyvuoja generolas, šalin žy
dus!” Viso suimta 43 asmens.

Tuo pat metu įvyko puota 
Šveicarų laikraštininkams pa
gerbti, kuriuo laiku “Dziennik 
Wilenski’o” redaktorius 
veržė į duris, šaukdamas 
linksminatės, o 
liejasi.” Przegląd 
Nr. 118 pranešimu 
valdžia užgynė 
kimus ir išleido 
kad gyventojai 
miai.

Laike pogromo užmušta: 
bažnyčios sargas, vienas karei
vis ir dir civiliai iš krikščionių, 
ir trys žydai. Kiek buvo sužeis
tų ir kiek krautuvių išgriobta

ik esu gavęs nuo savo 
pažįstamo lietuvio laiš- 
Petrogrado. Autorius no

ri kaip nors grįžti Lietuvon ir 
apie savo padėtį šiaip rašo:

“Petrapily viskas nepapras
tai brangu, taigi nežiūrint pūk
što apmokėjimo už darbą, pi
nigų neužtenka patiems reika
lingiausioms dalykams. Gyve
nimas ne tik kad negerėja, bet 
kaskart vis blogėja ir jau vi
sai nebetekau jėgų. Kainos paš

Tuo reikalu
“iLiet. žinių” korespondentas 
prafteša tokių smulkmenų apie 
žydų pogromą Vilniuje birže
lio 2 d. '

Tūlas perkrikštas iš 
pro f. Chatniec. atvyko į 
nių ir čia ruošės padaryti 
tingą prieš žydus. Jis esąs 
ręs kėletą mitingų kitose vie
tose, ragindamas boikotuoti 
žydų krautuves ir apskritai 
kurstęs minią prieš žydus. 
Buvo gautas leidimas padaryti

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

markių kyšio, 
ankščiau duo- 
mitingą. Žy- 

kelėtos asme- 
kreipėsi į Amerikos atsto- 
prašydama apsaugoti nuo 

pogromo. (“Liet. Žiu.”)

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
vi ausiu ame- 

> nikų, pianų ir 
kitų instril- 
mentų. Mu

są armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas ir

mitingą -ir Vilniuje. Mitingą 
buvo ruoštasi daryti aikštėj 
prieš šv. Kazimiero bažnyčią 
tuojau po pamaldų. Kada ku
nigas norėjo tiės bažnyčia pra
nešti žmonėms apie mitingą, 
puolė tą kunigą milicininkas, 
kurs raitas Mėgino" net į baž
nyčią įjoti. Milicininkas skelbė, 
kad neleidžiama mitingas da
ryti. Žmonės puolė milicininką 
ir jį tuojau nuginklavo. Puo
lusius pagalbon kitus milici
ninkus minia tarį> pat nugink- 

rlavb, kai kuriuos apOiušč. Ta
da pasigirdo obalsis “Bic žy- 
dow!” Minia leidosi į miesto 
gatves ėmė mušti žydus, plėš
ti krautuves. Čia pat gatvėse 
buvo matyti persirengiančius 
ir persiaunančius į paimtus 
rubus ir avalinę; kiti kišo laik
rodėlius ir kitus daiktus j ki
šenes. Pogromas ėjo Vokiečių, 
šklianoj, Stepono ir visose žy
dų gyvenamuose gatvėse, o 
taip pat šnipiškiuose-Kalvari- 
jos gatvėj. Milicija pogromo 
metu buvo pasislėpusi, o žan
darai nieko neveikė, kad pog
romą sustabdžius. Pogromas 
prasidėjo tarp 1 ir 2 v. dieną 
ir baigėsi apie 11 vai. vakaro, 
kada atjoję raiti žandarai iš
gainiojo pogromininkus. Ry
tojaus dieną visos žydų krau
tuvės buvo uždarytos. Atsida
rė lik keletas krautuvių Jur
gio prospekte. Visos krautu
vės atsidarė tik antradienį, bir
želio 4 dieną, kada valdžia 
griežtai pareikalavo atidaryti, 
tikrindama, kad daugiau pog
romo neleisianti.

Ir yra taip le^va visiškai iš galvos paša-
liirti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- ji

RuJjies •
tų pleiskanų mirtinąjį priešu—ir jnsą 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir RuflUes pagelbės jums visuomet j;;
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkn R:i(Hcs savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c 
pašto žonklėliais tiesiai į labrfratdrija.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 Sq. 4th St. Brooklyn, N. Y.
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Iš “revoliucinio” veikimo.

Pas mus jau nuo senai yra 
varomas “revoliucinis” darbas, 
tik apgailėtinas to veikimo re
zultatas. Kada “revoliucionie
riai” parengia prakalbas savo 
vadams, žmonių į jas atsilan
ko apie pusantro tuzino. Pir
miau būdavo dažnai pilna salė.

Del aiškumo, kodėl tas 
voliucinis” 
čiai žengė 
bus ne
kai ką apie tuos veikėjus ir jų 
nuveiktus darbus. Taip saky
damas, nemanau gilintis j 
smulkmenas to jų “veikimo,” 
o tik suminėsiu šį-tą svarbes
nio.

re- 
veikimas taip spar- 
“pirmyiij” manau, 

pro šalį čia paduot

Biržely š. m. įvyko Progreso 
Draugijos mėnesinis susirin
kimas, kuriame tarp kitko bu
vo nutarta prisidėt su $10.00 
prie A. L. D. L. D. leidimo 
knygų. Liepos 19 d. tos pačios 
draugijos mėnesiniame susi
rinkime buvo skaitytas laiš
kas nuo viršminėtos organiza
cijos C. Sekr. p. K. Steponavi
čiaus, kuriame buvo pasakyta, 
kad pinigus priėmė ir reikalu-

sisakytų, kokių knygų ji nori, 
-čia tuoj buvo duotas įnešimas 
ir taip pat greit paremtas, kad 
knygas imt “vėliausios laidos.” 
Apkalbant tą klausimą, buvo 
pastebėta, kad butų įmaišyta 
ir kitų knygų, kaip tai: “Karė 

* — Ko Dėlei” ir “Socializmo 
Istorija Suv. Valstijose.” Vie
nas “veikėjų” atsikėlė ir ir ne
drąsiai nurodo, kad tos knygos 
jau esą pasenusios ir, girdi, 
mums reikią naujos dvasios 
knygų. Žinoma, čia jam buvo 
atatinkamai nurodyta, kad tų 
veikalų nestudijavę darbinin
kai negali tinkamai savo pa
reigų suprasti ir todėl tas kny
gas mes turime platinti. Po 
to pakįla dar “revoliucinges- 
nis” narys, kuris nurodo veik 
tą patį, ką ir jo draugas, tik 
daug griežtesniu tonu. Turėda
mas didelę gerklę ir jos nesi
gailėdamas jis ėmė rėkt ir 
kalbėt “Laisvės” žodynu; jis 
dar surado Vengriją, Berliną 
ir kitus Europos miestus įrody
mui, kad tos knygos “niekai.” 
Po jo kalbos pakėlė savo bal
są dar vienas apižilis žmogus, 
anų dviejų šalininkas. Del se
natvės ir daugiau dėl tingėji
mo jis ir “Laisvę” mažai skai
to, todėl ir jo žodyno viso ne
išmoko, vienok jis buvo ge
rai įsidėjęs į savo žilę pačius 
riebiausius žodžius, ir tuos 
trumpu laiku iššaudė prieš 
tas knygas.

Žinoma, susirinkime neatsi
rado nei vieno, kuris butų 
ėmęs atsakinėti į tuos jų “ar
gumentus.”

įdomu betgi pasižinti su tais 
“revoliucionieriais” veikėjais, 
— kas jie toki.

Pirmutiniu lyderiu yra Jo
nas B., antrasis — Vincas K. 
Juodu turi po gražią reziden
ciją. žinoma, įsigijo savo triū
su. šeimynišką gyvenimą ve
da gražų ir vaikus auklėja 

< gražiai sulig išgale. J. B. yra 
įrašytas į Laisvės Paskolos 
komiteto knygas kaipo vienas 
tų, kur daugiausiai pardavė bo- 
nų. Daugiau bonų jam pavy
ko parduoti už kitus, tik to
dėl, kad jis gali gerai išrėkti 
ir drąsus baidyt: “kuris ne
pirks bonų, neteks darbo.” 

pačiu reakcijos 
žmonės bijojo

Su^rantama, 
šėlimo metu 
netekti darbo ir pirko bonus. 
Kiek vėliau, kai “komunizmas” 
ėmė putoti, jis gatvėse ėmė ki
taip garsiai rėkti, kad “val
džia reik kumščiu nuversti!”

i DAVID RUTTER & CO 
Anglis ir Koksai

* Pirkite anglis tiesiai i j retall 
Hemą. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai A v. 

Tel. Yards 2296.

ir tt. Bet užtai valdžia jam 
nieko nedarė.

Dar veikiant čia vietinei L. 
S. S. 18 kuopai, kurios nariu ir 
jis buvo, ėmė atkalbinėt žmo
nes norinčius prisi rašyt prie 
kuopos. Dėlto vieną kartą da
bartiniai jo draugai ėmė už 
tai jį barti ir grąsino iš kuo
pos 
mas

pašalinti, ir jis neturėda- 
ko atsakyti, ėmė grūmoti, 
jis įskųsiąs valdžiai kuo- 
knygyną, kad ten esą vi- 
“bolševikiškos knygos.” 

savo argumen- 
supliekė

pos 
sos
Vadinas, J. B.
tais anuos “supliekė.” Vėliau 
šitas klausimas buvo pakeltas 
kuopos susirinkime, bet visai 
švelniai. Ir tai buvo klaida.

Dabar, kiek man teko girdėt,

C. K. organizatorium 
vaisi. Taipgi jis veikia ir 
vadinamoj “Edukacijos

Illinois
taip

vei-

| Federuoti dirbykhi amatai pri
ėmė rezoliuciją pamatinio viešo 
patarnavimo kontroliavimui.

Antro lyderio - 
kimo istorija yra trumpa. Ši
sai lyderis veikė taip vadina
mame šimtaprocentinių amen- 

komitelc, kurios 
žiūrėti- “neameri- 

gaudyt slekerius. 
žmogus, taip kaip

buvo gatvėse ir visur 
rcvoliu- 

kad kartais tek-

tikslas buvo 
ir

šisaiPaskui 
ir J. B 
kitur atviras su savo 
eioniškumu,
Javo net stebėtis, kaip jųdvie
jų neareštuoja! Bet kuris ži
nojo jų darbus, žinoma, tuoj 
prieidavo prie išvedimo. Jis ir
gi veikia toj “Edukacijos Ly
goj” ir yra A. L. D. IL. D. 13 
ip. iždininkas.

Čia minėti lyderiai ir apie 
>orą jųdviejų sekėjų priklau
so vietinei SLA. 159 kp. Todėl 
jradžioj liep. mėnesio SLA. 
159 kuopos laikytame susirin
ki Ule jie, kaipo atskirai orga- 
nzuoti, davė įnešimą, kad 
kuopa paaukotų iš savo iždo 
du doleriu pasiuntimui atsto- 
/o nuo Collinsvillės “Edukaci- 
os Lygos” skyriaus į jos su- 
zažiavimą, kuris įvyksiąs Clii- 
•agoj. įnešimą jų draugas pa
ėmė. Bet čia buvo jie papra

šyti paaiškint, kas yra ta “ly
ja.” Pradėjo aiškint. Po te 
>uvo jiems nurodyta, kad toks 
ų veikimas juos pačius gali 
įastatyt už U. M. W. of A. ri
jų tad jie ir vėl ėmė aiškin- 
i, kad jie nesą organizuoti, c j 
ik taip sau veikią, tai jų nei 
jompersas, nei Lewis nesura
dęs. O pirm to sakėsi, kad jie 
)są organizuoti. Juokinga, čia 
r vėl buvo jiems nurodyta, 
<ad jų tas veikimas yra neti
lęs, nes jie veikia ne prieš or
ganizacijos blogumus, kurių 
yra gana daug, o prieš organi
zacijos viršisinkua, kuriuos iš- 
’inko patys nariai, čia taipgi 
nivo jiems nurodyta, kaip rei
dą veikt ir kritikuojami jų 
darbai, žinoma, jiems nepa
tiko. lečiaus jie savo oponen
to šiuo syk neniekino ir ne- 
mieižė, o tik jau po susirinki- 
no J. B. pasakė: “Tu tiktum 
uiti sušaudytas.” nežiūrint to 
kad jie tuos du doleriu iš kuo
pos iždo gavo.
Kas tai “Edukacijos Lygai” 

vadovauja?
Viršuj jau minėjau, kokie 

elementai yra nariais tos “ly
gos.” Be čia dar turiu pabrėž
ti, kad minėti lyderiai turi po 
dapčiuką; lai ir visi iš lietu
vių, kurie ten priklauso. O nuo 
kitų svetimkalbių yra po vie
ną ar i>o du — tai ir visi. Čia 
gimusių — vienas salaveišis, 
turis yra tos lygos pirminin
kas. Tą salaveišį išrinko dele
gatu į “lygos” suvažiavimą, 
turis, kaip jie sako, įvyksiąs 
Chicagoj. šitas salaveišis pri
ėmė mandatą tik su ta sąly
ga, kad atidarant suvažiavimą 
jam butų leista laikyt pamal
dų. Ir jie su tuo sutiko, nes 
mat tai buvo tinkamiausias na
rys į delegatus iš jų visų.

Tegu patys skaitytojui spren
džia, kiek ta “lyga” gali išmo
kinti kitus U. M. W. of A. na
rius. —Laisvės Mylėtojas.

Liepos 11 d., 192Ž m. 
Jungtinių Valstijų Prezidentui 
Jung. Vąlstijų Senatui ir Kon
gresui ir visiems kitiems susido
mėjusiems valdžia,

| Visuomenei ^apskritai, spau
dai, organizuotų darbininkų vir
šininkams — visiems oragnizuo- 
tiems ar neorganizuotiems dar
bininkams, — visiems žmonėms, 
kurie tiki demokratija ir val
džia žmonių, žmonėmis ir žmo
nėms :

Kadangi; Pastaraisiais me
tais buvo palinkimo krauti ka
pitalų į milžiniškas korporacijas 
visokiai konkuruotei stabdyti, ir 

j Kadangi: tų porporacijų pa
linkimu buvo panaudoti tam 
tikrus tų korporacijų parūpina 
mus fondus visuomenes viršinin
kų rinkimams palenkti ir kitais 
budais visą valdžią užvaldyti, ir

Kadangi: šitas palinkimas yra 
priešingas Jungtinių Valstijų 
Konstitucijai ir demokratinės 
valdžios norams, ir

Kadangi: Šitų milžiniškų kor- 
jaracijų buvo palinkimu nus
maugti konkuruotę ir plėšti iš 
visuomenės tokius mokesčius ir! 

kainas, kurie atima galimybę 
kaikuriems žmonėms įsigyti 
daiktus reikalingus jų sveikatai 
ir gyvybei palaikyti, o ukinin- 
gams progą parduoti savo gami-Į 
nius, ir

Kadangi: 
veikė taip 

milžiniškos 
atkaklios ir stengiasi 
kiai valdyti valdžią ir pavergti 
liaudį, tuomi sunaikinant pra
moninę laisvę, Jungtinių Valsti-

bėję lietuviams nepalankią ži
nią (ypač aiškiai melagingą), jie 
prašomi tuojau nieko nelaukiant 
įteikti tai redakcijai žinios atL 
taisymą. Jei dėl kokių priežas
čių jie to padaryti negalėtų, tai 
lai tą pačią dieną prisiunčia iš
karpą musų Biurui.

Prie los progos mes vėl ragi
name visus kolonijų lietuvius, 

I galinčius įgyti ryšių su Ameri
kos dienraščiais ir žurnalais, pa
tapti musų Inf. Biuro korespon
dentais. Mes pasistengsime 
jiems kartas nuo karto siuntinė
ti naudingos medžiagos, kurią 
pravartu butų sunaudoti vietinė
je Amerikonų spaudoje.

Lietuvos Informacijų Biuras 
ligšiol turi tik 22 tokių kores
pondentų. Butų labai svarbu, 
kad tokių korespondentų mes 
turėtume kiekvienoje musų ko
lonijoje.

Lietuvos Informacijų Biuras.
Adr.: Lithuanian Information 

Bureau, 1925 F Street N. W., 
Washington, D. C.

AUKSO-SIDABRO KOMISIJOS 
DARBUOTĖ.

BUEilIN VIRSTUUKHUi AKLAI

PIRMIAU PASITARKITE SU SAVO 
BANKIERIUM

Viršininkai šio tvirto valstijinio banko mielai patars 
kur ir kaip investuot, nepaisant, ar botum kosturaeiis 
ar ne.

Pirkit musų pirmo morgečiaus bondsus savo pervir
šiu pinigų — jie neša šešis nuošimčius —'aukščiausia ko
kia galima kaina — taipgi visiškai apsaugotu esi nuo vi
sokių nuostoli).

Tūkstančiai lietuvių pirko šiuos užtikrinančius bond
sus nuo šio banko suorganizavimo 1912 ir nei viena ypa- 
ta neturėjo nuostolių nei ant cento.

Musų Pinigų Siuntimo Skyrius prigelbės pasiuntime 
pinigų Lietuvon.

Žemiausios Pinigų Kainos.
Kreipkitės šį vakarą; bankas atdaras iki 8 vai. vak.
Seniausis, didžiausis ir saugiausis Bankas ant Brid- 

geporto. '

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street, 
Chicago.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

os kolesr* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu* 
silvanijos 
hospitale- 

;e. Pasek:* 
oingai pa
tarnauja 

>rie gim- 
lymo. Duo 
la rodą vi- 
okiose li
rose ir ki
ekiuose rel 
aluose mo 
erims ir 
nergi noras.

šitas palinkimas 
ilgai, kad minėtos 
korporacijos virto 

savaran

Kadangi: Šito pramoninio pa
vergimo palinkimo vykinimas iš
varė iš darbo protestan prieš jį 
daugiau kaip milioną darbinin
kų, ir

Kadangi: Nuolatinis korpora
cinio palinkimo vykinimas reiš
kia perstoginį įvairių darbinin
kų kimų sustojimą sukeliantį su
mišimą ir betvarkę,

Tatai, Lai bunie Nutarta: 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
per Kongresą tuojaus tegul da
ro žingsnių paėmimui visų Jung
tinių Valstijų gelžkelių ir ang
lių kasyklų reikalingų visuome
nės aprūpinimui anglimis ir te- 
gul užžiuri ir veda juos visų 
žmonių gerovei, patogumui ir 
saugumui.

Informacijos Biuro 
Pranešimas

I Washingtonas. — Paskolos 
Komitetų suvažiavimas Va
šingtone 19—20 d. liepos iš
rinko komisiją suskaityti at
siųstoms dovanoms. Komisijon 
pateko kun. J. Jankauskas iš 
Ansonia, Eonu, ir St. Olbikis 
iš Philadelphia, Pa. Be to dar 
dalyvauja komisijoje Atstovy
bės paskirtas M. šlikas.

I Komisija sutarė suskaityti 
tik amerikoniškus pinigus ir 
Atsiųstus čekius, visi gi kilų 
salių- pinigai ir visi aukso ir 
sidabro daiktai nebus atplė

šiami, o bus siunčiami stačiai 
Kaunan Finansų Misistori jon, 
kuri juos įvertins ir pakvituos.

Iki liepos 24 d. vakaro buvo 
peržiūrėta ir surašyta 51-os 
kolonijos siuntiniai (išviso 
apie 90 kolonijų jau prisiuntė 
;avo siuntinius). Iš tų 51-os 
kolonijos — gatavų pinigų ras
ta $7,675.97.

Pirmą vietą bene tiktai už
ims Philadelphijos kolonija, 
kuri aukų pridavė vien tik pi
nigais $821.92 (Chicagos 4 
stotys pridavė $968.55). Iš pa
vienių aukotojų ypač pažymė
tini yra p. Skritulskis iš New 
Britain’o, kurs kitų šalių auk
so ir sidabro pinigais aukojo 
apie $150.00. Taip pat. kun. 
S. čepananis iš Homestead’o, 
aukojęs auksiniais bei sidabri
niais pinigais $79.50. Aukos iš 
kolonijų dar tebeplaukia. 
Komisija už poros dienų jau 
žada baigti savo darbą. Ko
misijos pilnas raportas ir 
gautų aukų sąrašas netrukus 
bus laikraščiuose paskelbtas.

Informacijų Biuras.

Bankas, kuris gelbsti žengti pirmyn.

Doleriais ar Auksinais
Saugiausiai Perkelia Pinigus Važiuojan

tiems Lietuvon
METROPOLITAN STATE BANKAS turi ryšius su Lietu

vos Ūkio Banku, Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ku, ir Lietuvos Tarptautiniu Banku ir siunčia pinigus 
pagal dienos kursą, auksinais arba doleriais. Lietuvo
je išmoka tikrais Amerikoniškais doleriais, jei siuntė
jas to reikalauja. Parduoda taip vadinamus dolerinius 
čekius, “Travelers Checks”.

Parduoda laivakortes ant geriausių linijų ir aprūpina visą 
kelionę į arba, iš Lietuvos.

KAPITALAS .... $200,000.00 
PERVIRŠIS .... 50,000.00
TURTAS VIRS . . . 2,300.000.00

Moka 3% j metus už padėtus pinigus 
ant taupymo

METROPOLITAN STATE BANKAS taipgi skolina pinigus 
ant namų; parduoda namus, lotus, etc.; apdraudžia nuo 
ugnies ir audros; parduoda augštos rūšies Pirmus 
Morgičius ,kurie neša 67c, ir atlieka kitus piniginius 
reikalus.

t—;. ... ............^ufi. nEKZMAH
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.; 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880V. j

Amerikos dienraščiai kartais 
įdeda Lietuvai neprielankių ži
nių. Pakol Lietuva turės neprie
telingų ir blogai jai velijančių 
žmonių, patol ir tokių žinių šal
tiniai neišseks.

Labai yra svarbu panašias ži
nias atitaisinėti ir tai tuojaus 
po jų pasirodymo.

Kai-kurių yra manomą, kad 
tą atitaisinėjimo darbą turįs vi
sada atlikti tik Lietuvos Infor
macijų Biuras Washingtone. ži
noma tasai Biuras tam ir yra, ir 
jisai tos priedermės nevengia. 
Bet dalykas tame, kad tą biurą 
iškarpos su raštais apie Lietuvą 
pasiekia tik į kelias dienas po to, 
kaip jie pasirodė laikraščiuose. 
Prenumeruoti visus Amerikos 
dienraščius ir žurnalus Inf. Biu
rui nėra galimybės. Tad prisi
eina naudoties patarnavimu iš
karpų Biurų. Musų Biuras yra 
sąryšyje su vienu iš didžiausių 
Amerikoje iškarpų Biuru. Bet 
iškarpos visada ateina tik po ke
lių dienų. Priskubinti jų gavi
mo nėra galimybės.

Tad ir svarbu yra, kad visi 
musų kolonijų lietuviai jaustu 
reikalingu ir šioje srityje pasi
darbuoti Lietuvos naudai ir pa
siimtų ant savęs Inf. Biuro dar
bo dalį, jeigu jie tik gali prieiti 
prie vietos dienraščių. Paste-

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIS, išplaukia

Rugp. 23 ir Rūgs. 13.
Puikiausis sutvarkymas — kam

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

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

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

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalam*

J. JAUKAS
1432 So. 50th Ct.

f ii.
Tel. Cicero 2537

Metropolitan State Bank
Pirmutinis ir Didžiausias Liet. Valstijinis Bankas Amerikoje

2201 W. 22nd, kampas Leavitt St.
Chicago

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak., 
Utarninkais ir Subatorais iki 8:30 vai. vak.

---- *

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas bankinio stovio Birželio 30, 1922, kaip buvo prirengtas 
auditoriaus viešų apskaitliavimų Illinois valstijos.

RESOURCES
Paskolos ir diskauntai ......................
Overdraftai ...... ........ r...... ..................
S. V. Valdžios investmentai ..........
Municipaliai ir korporacijos bondsai
Bankos naraas ir rakandai ..............
Cach ir prigulėjimas iš kitų bankų 
Kitos įplaukos ...................................

$1,826,502.32 
......... 791.07 
... 144,079.12 
.... 945,714.19 
.... 149,676.51 
.... 590,916.57 
......... .918.01

Viso įplaukų .............................
LIABILITIES

Dividendai neišmokėti $3,549.00
Bilų nemokėtų ............... 69,500.00
Depozitų ...................... 8,262,816.25
Kapitalas stock .............. 200,000.00
Surplus .................................. 50,000.00

VALDYBA:
Fredrick J. Wiersema, Ass’tV^h.
H. O. Roempler, Ass’t Cashier
Calvin L. Wiersema, Ass’t Cashier

PATARIMO BOARD
Georve Dalenberg 
Asą Wiersema
Catrines DeHaan
STATE SAVINGS

$3,658,597.79

Nepadalintas pelnas .... 62,939.47
Reservo Taksoms ........... 9,793.07

Viso liabilities .......... $3,65S<5t>/7.79

Asą Wiersema, President
George Dalenberg, Vice-President 
NiAolas W. Wiersema, Cashier

DIREKTORIAI IR
Chas H. Brandt
Henry V. Meeteren
Theophilius Schmid

N. W. Wierseraa
Fred. J. Wiersema
Chas. E. Reading

BANK

Saule nudegus nosį 
Vartok apfičiai šaldančio

mentnolatūm
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiškal.

Telefonas: Boulevard 7042

; DR. C. Z. VEŽELIS į 

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avė.,

0 arti 47-tos gatvia

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted si.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvienarre at- 
dtikirae teikiu 
vpatišką trižiu- 
rejimą. Laodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrlrt
Tel. BOU levard 6487 
4649 8. Ashland Ava. 
Kampas 4 7-tos gat.

2-ros lubos.

DR. STBIEŽIS- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas $ 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W SL

Tel. Lafayetta 
Vai. 1—4 ir 7—9 N^ »
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paėtuj

Metams ..........    $8.00
Pusei metų__________ —------ 4.50
Trims mėnesiams__________ 2.25
Dviem mėnesiam_______— 1.75
Vienam mėnesiui_____ 1.00

Chicagoje per nešiotojus i
Viena kopija ........     3c.
Savaitei ____________________ 18c.
Mėnesiui...... ....... ...... —................ 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams...................... $7.00
Pusei metų .............. —------ — 4.0(1
Trims mėnesiams ........  z.uO
Dviem mėnesiam.......... ............ 1.50
Vienam mėnesiui ..........  .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams ....._________ ____—________ —____ $8.00
Pusei metų ...... ..—w......... . 4.50
Trims mėnesiams----- ----------- 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos 
pripažinimas

Ketverge valstybės sekre
torius Hughes paskelbė, kad 
Jungtinės. Valst. pripažino 
keturias naujas, gimusias iš 
karo, valstybes: Lietuvą, 
Latviją, Estoniją ir Albani
ją

Nėra kalbos, kad Lietuva 
gali tuo pasidžiaugti, nes 
jai, turint Jungtinių Valsti
jų pripažinimą, bus leng- 
viaus tvarkyti savo santy
kius su kitoms šalims ir savo 
finansinius bei prekybinius 
reikalus. Kai kurie žmonės 
mano, kad tas pripažinimas 
duosiąs galimybės Lietuvai 
ir Vilnių atsiimti iš lenkų, 
bet tai, žinoma, netiesa. Gin
čuose su lenkais tečiaus Lie
tuvos padėtis dabar bus pa
togesnė.

Amerika pripažino Lietu
vą tiktai po to, kai ją buvo 
pripažinusios jau apie 20 ki
tų valstybių ir talkininkų 
ambasadorių taryba. Taigi 
Amerika nesiskubino ir, net 
pripžindama Liętuvą, ji ne
parodė, kad labai skaitytus! 
su jos atstovybe šioje šalyje. 
Apie Lietuvos pripažinimų 
sekretorius \ Hughes pir- 
miaus painformavo telegra
mų agentūras, negu Lietu-, 
vos atstovą Washingtone.

Lietuva nebūtų gavus pri
pažinimo da ir dabar, jeigu 
ji butų patekus po bolševi
kiška valdžia. Jos laimė, kad 
jai pavyko išvengti tos li
gos. Bet, gavus pripažini
mą, Lietuva turėtų panau
dot savo balsą tam, kad į pil
nateisių valstybių Šeimą bu
tų priimta ir Rusija. Tos 
nelaimingos šalies žmonės 
nėra kalti, kad carizmas per | 
šimtmečius laikė juos tam- j* 
sybėje ir kad delei to jie pa- |_ 
teko po naujų despotų val
džia.

Ir Debsas 
protestuoja.

Kun. Kemėšio vedamas In
formacijų Biuras prie Lietu
vos Atstovybės Washingtone 
nesenai išsiuntinėjo laikraš
čiams ilgų Paskolos Stočių su- 

sikėsinimą nužudyt Rusijos i važiavimo aprašymų. Tame 
socialistų revoliucionierių aprašyme mes skaitėme, kadį

Prieš sovietų valdžios pa-

vadus užprotestavo visos SO-j p. Čarneckio sušauktas suva
žiavimas pavykęs labai gerai 
ir atlikęs svarbų darbų, nes 
gavęs iš Jungtinių Valstijų 
prezidento pažadėjimų, kad 
Lietuva busianti netolimoje

cialistų partijos Europoje ir 
kuone visos bent kiek žymes- 
pės profesinės sąjungos. Už
protestavo net kai kurie 
“raudonojo” profesinio in
ternacionalo skyriai (pav. 
Franci jos).

Užprotestavo didis rašyto
jas France, nors jisai skai
tosi bolševikų simpatizato- 
riutn. Užprotestavo Maxim 
Gorki, kuris per keletą me
tų tarnavo bolševikams. Už
protestavo, pagalios, ir se
nas Amerikos socialistų va
das, Eugene V. Debs.

Dėbso protestas yra ypa
tingai svarbus tuo, kad ji
sai rodo, jogei jau ir Ameri
kos socialistai ima griežtai 
nusistatyt prieš kruviną bol
ševikų terorą. Jie ilgai žiu
rėjo raibiai, kaip sužvėrėju- 
sieji Crezvyčaikos (bolševi
kų žvalgybos) agentai liejo 
nekaltų žmonių kraują, kaip 
buvo kankinami ir žudomi 
užsitarnavusieji Rusijos 
laisvės kovotojai. Net tada, 
kai visa socialistinė Europa 
jau buvo sujudusi dėl es-erų 
bylos Maskvoje, Amerikos 
socialistų partija dar vis ne
turėjo drąsos pakelti savo 
balsą. Vienas iš liūdniausių 
incidentų tame New Yorko 
suvažiavime, kuris įsteigė 
naująją Amerikos Darbo 
Partiją, buvo tas, kad tenai 
kai kurie socialistų atstovai 
priešinosi priėmimui rezo
liucijos, pasmerkiančios so
cialistų persekiojimą Rusijo
je.

Tokia yra galybė legendos 
apie Rusijos menamą “dar
bininkų valdžią”!

Gerai todėl, kad tuo skau
džiu klausimu atsiliepė Deb
sas. Jo lupomis prabilo 
Amerikos socialistų sąžinė. 
Jo autoritetas stovi augštai 
net ir tarp bolševikuojančių 
elementų. Gal tad ir jie at
sipeikės.

Jeigu tečiaus komunistai 
ir toliaus teisins Rusijos bol
ševikų terorą ir drabstys 
purvais to teroro aukas, tai 
visi turintys protą ir sąžinę 
darbininkai nusigręš nuo jų 
su panieka.

Išbraukė 
Respubliką.

Musų bendradarbis, Kuni
gas, rašydamas apie atskirų 
Lietuvos konstitucijos para
grafų svarstymą St. Seime, 
nurodo, kad krikščionių de
mokratų balsais tapo pakeis
tas, trečiam skaityme, to do
kumento vardas. Jisai va
dinsis dabar ne “Lietuvos 
Respublikos Konstitucija'’, 
bet “Lietuvos Valstybės 
Konstitucija”.

Monarchija, mat, yra taip 
pat valstybė. Žodį “monar
chija” klerikalai dar nedrįs
ta rašyt į konstituciją, bet 
“respubliką” jau išbraukė.

Apžoalga Į
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Bet laikraščiai, kurie turėjo 
tame suvažiavime* savo kores
pondentus, praneša visai ką ki
tų. Brooklyno “Vienybe,” pav. 
sako, kad

“Paskolos Stočių suvažia
vimas įvyko neskaitlingas: 
15 atstovų su mandatais, 6 
be mandatų (kuriems balso 
neduota); atstovų tarpe ku
nigų yra apie 12... Suvažia
vimas negyvas... Vakare 
vo bankietas, z kuriame 
žai buvo svečių.”
Tarpe delegatų nebuvę 

vieno tautininko. Socialistai 
gi visiškai nepritarė tam suva
žiavimui.

Nors suvažiavimas buvo la
bai menkus, bet neapsiėjo be 
triukšmo. Jisai kilo dėl regis
tracijos ir mokesčių.

Skandalas suvažiavime.'
Kaip “Vienybės” korespon

dentas praneša, kun. Kemėšis 
referavęs apie Lietuvos val
džios patvarkymų, kuriuo rei
kalaujama, kad visi užsieniuo
se gyvenantys Lietuvos pilie
čiai užsiregistruotų iki 9 d. 
gruodžio šių metų ir užsimo
kėtų po $10. Tolinus tie pilie
čiai turėsiu mokėt kasmet po 
tokių pat sumų. Tie piliečiai, 
kurie neužsiregistruos ir pas
kirtosios. duokles neužsimokės, 
neteks Lietuvos pilietybės tei
sių ir savo turto Lietuvoje.

šitie kun. Kemėšio paaiški
nimai iššaukė, pasak “Vieny
bės” korespondento, 
protestų net iš kųi kurių kuni
gų pusės. Korespondentas sa
ko:

griežtą

Amerikos darbininkai

“Pabaigus kun. Kemešiui 
kalbėti šiame klausime ima 
balsų kun. Krasnickis ir aš
triu tonu pradeda atakų ant 
kun. Kemėšio, Mastausko ir 
Atstovo.- Kun. Krasnickas 
sako: ‘Mes kiekviename rei
kale ėjome į pagalbų Lietu
vai.
dėjo savo pinigus kiek galė
jo. Ir kodelgi Lietuvos val
džia dabar uždeda tokį sun
kų jungų ant Amerikos lie
tuvių? Kieno čia darbas? 
Lietuvoje žmonės moka 60 
auksinų metines duoklės, 
kuomet mes Amerikoje, ku
rie jau tiek davėme, turėsi
me mokėt net $10 metinės 
mokesties, ir jeigu kuris ne
turės užsimokėti, bus bau
džiamas kaip koks didžiau
sias kriminalistas — išme
tamas iš pilietybės ir turtas 
konfiskuojamas, čia aiškiai 
matau, kad šis žingsnis yra 
padarytas * ne Lietuvos val
džios, bet jūsų — rodo į 

» kun. Kemešį ir Mastauską
— jus tų sugalvojote ir re
komendavote Lietuvos val
džiai, kad tokį įstatymų pa
darytų! Kur Tautos Fondo 
pinigai? — klausia kun. Ke
mešį. — Tu juos išaikvojai 
beraši nedarnas čekius. Da
bar žmonėms sakai, kad eini 
usiversitetan. Melas! Tu imi 
$200.00 ant mėnesio ir pla
nuoji musų darbininkams 
visokius mokestis, o paskui 
sakai, kad Lietuvos valdžia 
tų padarė! Melas! Tu ta pa
darei !”

Suvažiavime kilęs sumiši
mas. Vienas delegatas davęs 
įnešimų, kad kun. Krasnickas 
butų išmestas iš sales. Mas- 
tauskas mėginęs imt* kun. 
Krasnickų už krūtų ir mesti 
laukan. Pirmininkas turėjęs

Prezidento “pažadėjimas”
“Vienybėje” loliaus aprašy

ta, kaip lietuvių delegacija ap 
lankė prezidentų llardingą. 
Girdi:

“Pas prezidentą eiti susi
rinko apie 30 žmonių. Nuė
jus į baltąjį namų visa 30 

zidentų. Sustojo visi eilėn 
ir vedami p. Millcr, kuris 
pirmininku buvo delegaci
jos, ėjo pro kambarį, kur 
prezidentas stovėjo ir kiek
vienas pasisveikino su juo- 
mi, t. y. su prezidentu. Pir
mininkas delegacijos įteikė 
peticijų delei pripažinimo 
Lietuvos ir duodamas tų pe
ticijų kokių pusę ininutos 
kalbėjo. Ant prašymo Lie
tuvą pripažinti, p. Hardi il
gas pasakė: ‘I hope so’. ”
Kam gi tad Informacijų Biu

ras rašo tų, ko nėra?
Šitos pastabos nenustoja sa

vo vertės dėl to fakto, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia vis
gi pripažino Lietuva. Ji tai pa
darė, be abejones, daugiausia 
dėlto, kad pripažinimų Lietu
vai davė talkininkų ambasado
rių taryba.

Kaip veikia gelž 
keliniai amatai.

J. Charles Laue.

Jungtinėse Valstijose ir Kana
doje yra arti 2,000,000 gelžke- 
lių darbininkų, žiūrint grynai 
teoretiniu žvilgsniu lengva ma
nyti, kad gelžkelių vedėjai ir 
kiekviena kita kapitlaistine įstai
ga turėtų nusilenkti prieš tokių 
darbininkų minią, jei jie butų 
pramoniniai suorganizuoti.

Laikydamiesi šito, žmonės, 
žiurintieji į darbininkų ju
dėjimą iš lauko pusės, ma- 
to palyginti lengvu daiktu gelž
kelių darbininkams patarti, kad 
jie turi susivienyti, jei jie nori 
laimėti pramonines kovas. Da
bar, vienam dideliam gelžkelių 
darbininkų skyriui sustreikavus, 
pasipylė lapeliai brukami jiems 
apačia durų jų namuose, ar at
siunčiami paštu su patarimais 
imtis “revoliucinių” įmonių ir 
visa bus gerai. Juos puola iš 
viršaus ir apačios.

Norint prideramai suprasti tą 
padėtį, kuri stovi prieš gelžke- 
lio darbininką, reikia pirmiausia 
suprasti tą, kaip didžiosios gelž
kelių darbininkų unijos yra su
organizuotos dabar. Po to bus 
aišku visiems turintiems sveiką 
protą, kaip didelis ir svarbus 
darbas yra pagelbėti kuo galint 
toms unijoms suvienyti savo jie- 
gas paprastų amatinių unijų ke
liais .

2,000,000 darbininkų šitoj pra
monėj apskritai galima padalinti 
į tris grupes: traukininės tarny
bos brolijos, turinčios narių su- 
virš 500,000 (mašinistai, ugnia- 
kuriai, traukinių tarnautojai, 
jiešmininkai ir konduktoriai). 
Keturios šitų unijų nepriklauso 
Amerikos Darbo Federacijai. 
Tik mažas jiešmininkų skaičius, 
apie 10,000 dar pasilieka Fede
racijoje. Tai yra tie darbiniu- 

Į kai, kurie išleidžia traukinius. 
Jie turi reikalo su garinio ir 
elektrinio transporto judėjimu.

Antrąją grupe yra dirbyklų 
darbininkai, žinomi kaipo Fede- 
ruoti Dirbyklų Amatai, bet tei- 
singiaus, kaipo Amerikos Darbo 
Federacijos Gelžkelių Darbinin
kų skyrius, šitos mechanikų uni
jos sudaro šešias tarptautines 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijas. Jie kuria ir taiso garve
žius, pasažierinius ir važtos va
gonus, dirba apskritainėse pa
dangose ir dirbyklose, sujungia 
ir peržiūri vagonų traukinius 
prieš jiems išeinant iš kelioga-

šita grupė dabar veda smar
kių ir drąsią kovą su gelžkeliais 
Jungtinėse Valstijose po antro 
didelio algų numušiTno, paskelb
to Jung. Valst. Gelžkelių Darbo 
Tarybos, kuriai l£20 m. Kongre
so išleisto transportacijos akto 
išlygomis tapo pavestas užžiure- 
jimas darbo sąlygų ant šalies 
gelžkelių. . •

Šitos šešios tarptautinės uijos 
veikia kaipo pramoninis vienetas 
per savo skyrių, kuris turi savo 
būklę Chieagoj arti Darbo Ta
rybos raštinės. Ir šito centro 
buvo išsiuntinėta vienodi lakš-1 konservatyvės unijos. Tolygi)V1 
tai streikui nubalsuoti ir čia jie pažanga gali būti ir kitur,

tarptautinių unijų
Pennsylvanijos darbi- 

veda Sistemine federaci
jos yra kovojamais vie-

buvo susiųsti atgal. Įvairių gelž- 
kelinių sistemų, suorganizuotų 
prie šito skyriaus, federacijų 
vykdovų suvažiavimai čia įvyko j 
streiko žingsniams įgalioti, ku
rie įsakyta ir įėjo galėn liepos 
1 d.

Nors butų neteisinga sakyti, 
kad šešios tarptautinės dirbyklų 
darbininkų unijos yra bereika
lingos, bet visais žvilgsniais ko
va, kurią dabar dirbyklų darbi
ninkai veda, yra vedama pramo
niniai, šeši tarptautiniai prezi
dentai veikia per skyriaus galvą 
Bertą M. Jewellą kaipo visų per- 
kalbėtoją. Šitos unijos jų svar
bumo tvarkoj yra šitos: Gelžke
lių vagonų taisytojų brolija, 
Tarptautinė mašinistų draugija, 
Katilių brolija, Elektros darbi
ninkų brolija, Kalvių brolija ir 
Tarptautinis lakštinio metalo 
darbininkų susivienijimas.

Dar tolesniu pramoninės idė
jos plėtimu yra organizavimas 
visų kokio nors gelžkelio, pav., 
Pennsylvanijos gelžkelio, amatų 
į sistematinę federaciją kurioj, 
einant nuo New Yorko iki Chi- 
cagos, yra atstovaujama kiek
viena šešių 
kuopa, 
ninkus 
ja 90.
netais, kurie gali tiesiai derėtis 
su Pennsylvanijos gelžkelio vyk- 
dovais, kada Gelžkelių darbinin
kų skyrius yra pripažinęs aps
kritą nacionalinės sutarties for
mą. '

Be to mašinistai, ar vagonų 
statytojai ant šito gelžkelio turi 
savo sisteminę federaciją, kurios 
ribose jie gali rūpintis nustaty
mu darbo sąlygų visoj plačiai 
išmėtytoj srity ir spręsti savo 
amato klausimus, šitoms gru
pėms atstovauja vykdovai žino
mi kaipo visuotini pirmsėdžiai, 
kurie tolydžio yra keliautoj.

Trečia gelžkelių darbininkų 
grupė yra didžiausia ir mažiau
siai sugulus. Jos skaitmeninis 
stiprumas apskaitoma įvairiai 
nuo 750,000 iki 1,000,000. Ji su
sideda iš dviejų didžiausių pu
siau išlavintų ir neišlavintų dar
bininkų grupių, — bėgių tiesėjai, 
tiltų statytojai ir dirbyklų dar
bininkai — Suvienytoj .gelžkelių 
laikymo darbininkų brolijoj, 
skaitančioj suvirs 300,000 dar
bininkų ir dar didesnės žinomos 
kaipo Gelžkelių klerkų, važtos 
kilnotojų ir stočių tarnautojų 
brolijos. Jos sudaro mišrių gru
pių didžiumą.

Be to yra Gelžkelių telegrafi- 
ninkų ordenas, Gelžkelių signa
lininkų brolija, stočių ugniaku- 
rių ir aliejuotųjų brolija, susi
dedanti iš darbininkų dirbančių 
dirbyklose ir apie apskritaines 
padangas (jau išėjusių į dabar
tinį streiką, nors neoficialiai) ir 
dvi labai mažos grupės, Gelžke
lių sargų brolija ir Miegamųjų 

'vagonų konduktorių ordenas.
Keturiolika iš aštuoniolikos 

gelžkelių darbininkų unijų yra 
Amerikos Darbo Federacijoje, 
šešios jų savo pačių iniciativa 
susivienijo ir suprastino savo 
organizacijas, sujungdamos sa
vo jiegas per dirbyklų amatų 
organizaciją. Pasilikusios as
tuonios yra arčiausiame susisie
kime su mechaniniais amatais 
per gelžkelių darbininkų skyrių, 
kuriame jos taipgi yra atsto
vaujamos. Nors pastangos pri
versti šitas savanorius darbinin
kų organizacijas jungtis buvo ir 
visuomet bus bergždžias dar
bas, bandomas tų, kurie nėra ap- 
sipažinę su judėjimu, bet labai 
gali būti, kad jų artesnį susi
jungimą pamažu įvykins aplin
kybių jiega, kada užtenkamai 
pakils narių sentimentas.

Visai nuošaliai nuo “gręžimo” 
vykmės ir nedaug įvertinant 
profesinaliems darbininkų judė
jimo kritikams Gai’vežių maši
nistų brolija nesenai, nužengė 
pirmyn, priimdama gai’vežių ug- 
niakurių ir gai’vežių darbininkų 
broliją. Tas pastato gai’vežių 
varinėtoj us į vieną tikrai didelę 
uniją. Tą padarė taip vadinamos

Vienybės linkui Mokslas veda prie pasaulines 
vienybės. Jfis sulaužė tautines 
sienas, įėjo į orų, vandenį ir 
žemę, privertė kapitalistus eiti 
išvieno ir taipgi sulaužis klasi
nius ruožus ir socializmų įvy
kins. —jMilwaukec Leader.

[Ui tire (kitas Siame tikprtuj* 
nuomones Redakcija noateako.}

i Neorganine chemija, judo- 
I moji fizika, bevieliniai teleg
rafai ir telefonai, helikopteriai, 
skraidytuvai ir dirižabeliai, 
nuodingosios dujos ir tolišau- 
jes kanuolės, submarinai ir 
deguonies junginiai perkeis 
žmonių santykius ir tolimąsias 
skritulio vietas daug daugiau 
ir greičiau dvidešimtame šimt
metyje, negu garas ir elektra 
perkeitė juos devynioliktame 
šimtmetyje.

Neorganinė chemija padare 
tokių didelių žingsnių, kad ato
mų suardymas ir taip vadina
mų elementų keitimai labora
torijose taps kasdieniniais da
lykais. Bankininkai nesijuoks 
daugiau iš sintetinio (dirbti
nio) aukso idėjos. Jiems kojos 
šąla kiekvienų kartų chemikui 
pasilenkus ant tirpyklės ban- 

. dymus daryti. Jis gali padary
ti auksą taip pigiai, kad auk
sinis doleris gali būti vertas 
mažiaus ir už sovietinį rublį.

Nekurtoms santarvininkų 
šalių bankininkams sap
nuojas baisus sapnai, kuriuose 
jie mato Vokiečių Socialistų 
respublikos siunčiama sinteti
nio aukso traukinį nusidrieku
sį nuo Karaliaučiaus iki Mar- 
seiles. Tąsyk Poincare gaus 
savo numylėtus atlyginimo pi
nigus -visus viename gabale, 
bet jie bus verti ne daugiau 
kaip tas purvas, kuris yra Sei
nus dugne. Morgano firma pa- 
sintis deimantinį atlyginimų 
už naujos pinigų normos iš
radimų, bet chemikai tąsyk 
pradės pardavinėti deimantus 
po centų. Ir galas bus piratui!

Vokietija turi tik apie !()(),- 
000 ginkluotų vyrų, einant 
Versali ne sutartimi, bet jei vi
si jie butų išmokyti valdyti 
skraidytuvus ir submarinus, 
tai franeuzų armija pa-Reiny 
nedaug butų verta. O kas gali 
neleisti Vokietijai gaminti or
laivius ir submarinus 
je ir pietų Amerikoje? 
nors 10,000 vokiečių 
ir submarinų gali staiga pasi
rodyti Angliškume kanale ir 
mandagiai pareikalauti verba
linės sutarties panaikinimo. 
Tas atrodo sapnu, bet ar jis 
yra negalimas?
Anglis Tibete ir Abisinijoje 

nėra taip nepasiekiama kapita
lizmui, kaip ji kadaise buvo 
mulais nešiojimo laikais. Va
rio kasykla Britinės Kolumbi 
jos Uolynuose neprieinama nni 
lanrs yra išplėsta į prekybini 
verslų orlaiviais. Kada helikop
teris bus ištobulintas iki tokio

Kusi jo-

01 laivių

ti tonus anglies Abisinijos ir 
Tibeto apsisprendimas pataps 
degamu klausimu. Jau dabar 
auglininkai ir žibalininkai žiu
ri savo godžiomis akimis į tas 
lig šiol neprieinamas karalijas. 

< Šiaurės ir pietų žemgaliai 
netrukus lengvai bus pasiekia
mi orlaiviais ir jų mineralai 
nuves tautas prie susikirtimo. 
Gal taps sutvertas tarptautinis 
sindikatas žemgalių šalims iš
naudoti proporcingai toms ša
lims, kurios siuntė ten savo 
tyrinėto j us.

Piemuo apvienėjtįsiose uoly
nų pašlaistėse gėrisi fonografu, 
klauso vėliausių žinių jjcr ki
šeninį bevielinį telegrafų ir 
šaukia alio lakūnui laišknešiui, 
kuris nuolatai skraido tarp 
San branciscos ir Denvero.

Gelžkelių elektrinimas jau 
pradėtas, gerų kelių draugijos 
stumia trokinę tarnybų į tas 
vietas, kur jokios transportaci
jos nebuvo, o ten, kur keliai 
perbrangiai atsieina išstaisyti, 
orlaiviai padaro juos bereika
lingais.

Visų šalių naujovinių įmo
nių ištobulinimas padaro at
skirus streikus bergždesniais 
negu jie kuomet buvo pirmiau. 
Dabar lik visuotinas streikas 
gali būti veikmingas ir net jis 
turi apimti oro tarnybų. Or
ganizuoti darbininkai dabar 
daugiau negu kuomet nors pir
miau privalo apsipažinti su su
vienyto ekonominio ir politi
nio gyveninio menu,

AR REIKIA PROTESTUOTI
PRIEŠ JOHNSONO PRO

JEKTĄ?

“Naujienų” 172 num. Laisvės 
Mylėtojas pakelia klausimą—Ar 
reikia protestuoti prieš Johnso- 
no bilių, suvaržantį darbo kla
ses žmones (nes, išskyrus dar
bininkus, kitų tas projektas ne
liečia) — ir savo išvadais priei
na prie to, kad prieš jį netenka 
kovoti, nes jis nesąs pavojingas 
darbininkams.

Bet aš esu kitokios nuomonės; 
aš sakau, kad jis yra pavojingas 
ir prieš jį reikia kovoti. Nerei
kia užmiršti, kad jis yra veda
mas ne tuo tikslu, kuriuo yra sa
koma. Tai nėra amerikoniniino 
įmonė, kaip mano Laisvės Mylė
tojas, ir nėra įmonė ateivybei 
sumažinti, kaip mano kiti. Jei 
j iš būt tuo, tai juo nebūtų ga
lima atsiekti tikslas. Gi neno
rinčiam būti Amerikos piliečiu 
nesunku užsimokėti $5 į metus. 
Tą žino ir pats Johnsonas. Bet 
jis yra taikomas kur kitur—ne
nuoramoms, trukšmadariams 
suvaldyti, anot Johnsono; dar- 
bipinkų organizatoriams suvar
žyti ir visiems tiems, kurie yra 
nepatenkinti dabartinių viešpa
čių tvarka ir darbdavių godu
mu. šitas projektas suteikia db 
(liesiems darbdaviams ga.Iimy- 
mės įtraukti nepatinkamą jiems 
darbininką į juodąjį sąrašą ir jį 
ten laikyti. Dabar jie tą taipgi 
daro, bet kada pasų sistema nė
ra vartojama, tai darbininkas 
Šmitas įtrauktas į juodąjį sąra
šą vienoj dirbtuvėj, nueina į ki
tą kaipo šiumeikeris ir juodasis 
sąrašas jo nepasiekia. Bet ka
da bus įvesta Johnsono propo- 
nuojama pasų sistemą, tai Šmi
tas jau negalės vadintis kokia 
kita pavarde; jis visur ir visuo
met turės būti Šmitų, nes ant jo 
registracijos kortos, ar piliety
bės popierių bus jo paveikslas 
ir jis sykį pakliuvęs į juodąjį 
sąrašą, jame pasiliks ant visa
dos.

Ve šito darbdaviai kaip tik ir 
nori. Ačiū registracijos siste
mai visi jiems nepageidaujami 
elementai bus žinomi jiems ir 
valdžios agentams ir su jais ga
lės jie daryti kas jiems patinka.

Del šito paties dalyko remia 
Johnsono projektą ir atžagarei- 
viškoji Amerikos Darbo Fede
racija. Jos sąjungose taipgi 
vartojama juodieji sąrašai; ne
patinkamus sau radikalus jos 
taipgi susirašo pas save ant len
tos, bet tas joms nedaug tegelbs- 
ti nesant pasų sistemos. John
sonas savo projektu suteikia 
joms pagalbą ir jos remia tą jo 
projektą.

Tatai yra aišku, kad Johnsono 
projektas yra teikiamas kaipo į- 
mfcnė visokiems atžagareiviams 
prieš pirmeivi uosius gaivalus ir 
prieš jį turėtų kovoti visos dar
bininkų organizacijos kaip vie
na. —Laisvės Varpas.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

^1-^—--------- --- -'rj-r i------- .r.r -i.r- r.
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DIDŽIAUSIAS
Lietuvių Bankas

Duoda Visiem

Geriausį Patarnavimą ir
T vir čia tįsiai Auga

Turtas virš $2,350,000.00 Dol.
PRISIDĖK IR TAMSTA NORS SU 
MAŽU DEPOSITU. UNIVERSAL 
STATE BANKAS KUOGERIAUSIAI 
PRIGELBSTISUČEDYT PINIGUS IR 
VISIEMS SUTEIKIA PATARIMUS 
DYKAI.

GERIAUSIA SIUNČIA PINIGUS LIETUVON

Universal State Bank
3252 South Halsted Street

Chicago, Illinois

T

Vita u tas A. Graičunas.__ —

Mandagus Patarnavimas 
Greitas Pristatymas 
Žemos Kainos

Jau atsirado nemažas skai
čius lietuvių radio savininkų, 

[šio skyriaus vedėjo surinkto- 
Į mis žiniomis šie 31 lietuviai 

turi įsitaisę aparatus namie ir 
[gali kas dienų klausytis kon
certų: Artis, Ažukas, Bytau- 

I tas, Čiurlionis, p-lė čiurlioniu- 
tė, Cunning, S. Draugelis, Gar- 

[įrish, (icieĖus, Graičunas, Jesel- 
[ skis, V. Jurgelionis, Dr. Kara

lius, Kalenikas, Kareiva, Lu
kas, Lionardasi, Mauk irs, Ma
žeika, Mirtiškas, Malinaus
kas, Petrauskas, Poška, Rooth, 

! Sazackas, Šlakis, Vilkas, Venc
kus, Waitkus, Warašauskas, 
Widugiris.

Kai kurie jų, kaip antai Sta
sys Draugelis, Geičius, Graiču
nas, Lionardas, Lukas, Wara- 
šauskas užsiima taipjau įtaisy
mu radio tiems, kurie norėtų 
turėti jį savo namuose.

Paduotas mano čia skaičius 
radio savininkų, žinoma, toli 
gražu ne pilnas, jų yra daug 
daugiau, tik žinių apie juos 
trūksta.

Teisingai galima sakyti, kad 
radiofonas sparčiai plėtojasi ir 
tarp lietuvių. Ir kodėl ne? Yra 
tai didelis naujovinis smagu
mas tiems, kurie mėgsta ge
rus dalykus.

Paprastus klausimus norin
čių įsitaisyti radiofonų, 
trumpai atsakysiu. Kas 
kokių neaiškumų, mielu 
į klausymus atsakysiu.

Kl. Kiek moka aparatas, 
Ats. Yra visokių, nuo $5 

$150 ir $400.
Kl. Koks skirtumas tarp 

giųjų ir brangiųjų aparatų?
Ats. Naujienose jau kelis 

kartus buvo nurodyta skirtu
mai, tat čia trumpai pasaky
siu. Pigus aparatai vartoja 
kristalų, jie labai silpnų bal
sų teduoda ir pasiekia lik ko
kių dvidešimtį mylių. Geresni 
aparatai vartoja beorinius 
vamzdžius, siekia net iki tūk
stančių mylių, ir duoda daug 
geresnį aiškesnį balsų.

Kl. Ar daug darbo įvest ra
dio

Ats. Ne. Įyedimas labai 
lengvas. Ištiesi oro vielų ant 
stogo nuo kamino iki kamino 
ne trumpesnę kaip penkios de
šimt pūdų, ir nuvedi ta viola 
iki aparato. Paskui dar vienų 
trumpų vielų nuvedi nuo apa
rato iki vandenio arba gazo 
įvadus. Tai viskas.

Kl. Aš greit manau persikel
ti į kitų butų, ar sunku per
kelt radiofonų?

Ats. Lengviau perkelt negu 
pianas arba fonografas. Vie

cia 
turi 

noru

Siuntimu pinigų LietuvUn per šį ban
ką, patraukėme šin bankan tūkstan
čius kostumerių.

Ar Esi Vienas Iš Jų?
Jei ne, pamėgink mus nors kartą, o 
mes esame tikrais, kad patapsi mu

sų nuolatiniu kostumeriu.

Kuomet banke, klauskite bile kurio, 
pp. Grišiaus, Sedemkos, Maciko arba 
Radzevičiaus.

iki

pi-

Peoples Bank
DIDELIS BANKASant kampo

47-tos ir Ashland Avė.,

Chicago,

nas žmogus gali nukabint oro 
vielų per penkias minutes, pa
siimti visų radiofonų po pa
žaste ir nuneši į naujų vietų. 
Visas aparatas lengvesnis negu 
elektros gamintuvas (storage 
battery) kurį galima atskirai 
perkelt.

Kl. Pianų arba fonografų 
reikia užsukti, rekordus mai- 
nyt, adatas nustatyt ir tt. Kas 
reikia daryt su radiofonu?

Ats. Pasuk ripkųtę ir viskas. 
Radiofonas pats viskų veikia. 
Sykį nustatytas jis duos visų 
koncertų be pertraukos.

Kl. Kaip reikia nustatyti ra
diofonas?

Ats. Bet kas gali nustatyt 
labai greit. Ant aparato yra 
keturi arba peuki ratukai. Pa
suk kiekvienų ratų po biskį 
kol girdėsis balsas. Dar pasu
kus ratukus po biskį girdėsis 
visai balsiai. ( Į

Kl. Aš manau, kad reikia būt 
inžinierium, kad galėjus var- 
tot radiofonų. !

Ats. Visai ne. Inžinierius su
galvoja ir padaro planus radio, 
jis gali daryti pagerinimus ir 
išradimus, jis gali paaiškint te
orijų smulkmeniškai visų apa
rato ratukų ir vielų. Pavyz
džiui, inžinierius padaro pla
nus automobiliams, o važiuot 
gali bet kas. Taip ir su radio. 
Inžinieriai padare planus, ine- 
kanikai sulig tais pienais pa
dare aparatus, o visuos na
muos galima įvest ir varto! 
be jokio tolesnio. žinojimo, 
kaip tik pasukt ratukų.

Kl. Kokių yra nuolatinių iš
laidų vartojant radiofonų?

Ats. Radiofonas labai pigiai 
užlaikomas. Tik trys dalys rei
kia retkarčiais atnaujini. “A” 
baterija reikia kartų per mėne
sį išnaujo užtaisyti bet kuria
me garaže, o lai kainuoja tik 
75 centai. “B” baterija užten
ka ištisiems metams ar ilgiau, 
o beorinio vamzdžio užtenka 
dvejiems metams, taip kad iš
laidos užlaikymo radiofono 
nėra didesnės kaip penki cen
tai dienai. Žinoma, kristalo 
radiofonas, kuris nevartoja 
jokių baterijų, visai dykai pa
tarnauja. Svarbiausia, tai, kad 
muzika ir žinios ir opera gau
nama visai dykai.

Kl. Ar visuomet angliškai 
duoda radio programos, ar 
kartais ir lietuviškai?

Ats. Neužilgo bus 'lietuviškas 
programas. P-a s P. Sarpaiius 
pažįstus Chicagoj radio išlei
džiamosios stoties K. Y. W. 
vedėjų, kuris parūpinti žada 
lietuvių kalba programų.

WALTER G. McINTOSH & CO

šis parinktas žemės plotas yra siūloma įsteigimui NAUJOS LIE
TUVIŲ KOLONIJOS’, kadangi jau esame išpardavę beveik pusę to 
ploto LIETUVIAMS, ir mes esame tikrais, kad ši lietuvių koloniją 
bus iš puikiausių ir aukščiausių LIETUVIŲ KOLONIJŲ ir negalima 
palygint nei su Brighton Park, nei Cicero.

1404 Wcst 18th St. X
Chicago, III. kO ,•*

Pirmas Musų Miesto 
Majoras Pasekmes 

Turėjo Per 
REAL ESTATE

Šis vienas iš parinktiniausių plotų, kuris liko. Dabar 
gali Įsigyti dalį, jei veiksi tuojaus.

William B. Ogden permatė dalykus ir nusprendė savo ateitį pa
daryt laimnigą Chicago, kurią paliko savo pavaldėjams, kaipo nepap
rastą laimę, iš ko didžiausia buvo Real Estate. Mr. Ogden buvo už
siinteresavusiu Chicago Universitetu ir auklėjo savo atida link jo. 
Po jo mirčiai, jo turto pavaldėjai su nusižeminimu siūlė Chicago 
Universitetui pasiskyrimą, ką p. Ogden laikė. Šis plotas buvo jų pa
sirinktas. Buvo laikomas nejudinamas nei nepalytėtas, kuomet vis
kas apie ji buvo išdirbta, kaipo vienas iš puikiausių priemiesčių; tvir
ta, turtinga gražiausių namų apielinkė. Dabar, tas plotas žemės pe
rėjo iš Universiteto rankų į musų rankas; mes perdirbom į vieną iš 
puikiausių, labiau pageidaujamų subdivizijų.

Ši NAUJA KOLONIJA vadinama. BERWYN TERRACE, kuri 
randasi prie trijų didžiausių bulvarų South West dalyje: Ogden bul
varas su gatvekariais abiejuose šonuose; Oak Park bulvaras ir ste
bėtinas Pershing • Road (39-ta gatvė) ant kurio bus milionai dolerių 
išleista visai netolym-oj ateityj. Naujoj lietuvių kolonijoj yra viskas 
įrengta ir apmokėta; tik trys blokai nuo gatvekarių linijos ir trys 
blokai nuo geležinkelio stoties, kur po 60 greitųjų traukinių prabėga 
kasdieną; preservuotos girios ir didžiausis zoologiškas daržas pasau
lyj, tik kelios minutos ėjimo nuo Bervvyn Terrace.

Platesnių žinių kreipkitės musų ofisan. 1404 W. 18th St., arba 
iškirpęs pasiųsk žemiau tilpstantį kuponą, o mes prisiusime visus pa
aiškinimus. \

Šis yra pirmas ir paskutinis musų pagarsinimas apie šią stebėti
na LIETUVIŲ KOLONIJĄ, todėl, nelauk ir neatidėliok, bet veik 
urnai, jei nori turėt pukius namus gyvent puikiausiam priemiestyj, o 
mieste dirbti. Pasiteiravimas nieko nekainuos, tik iškirpę kuponą 
pasiuskit.

Patarnavimas ŽINIAI VISŲ .LtETUVIįJ
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

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

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

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

yra 1 
galima

Clearing House Bank

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

Dvigubuojantis 
Pelnas

Apsukrus pirkėjai, visuomet jieško progų, kad gavus 
už pigiau pirkti ir padidint savo pelną. Tas reiškia pini
gai jam.

Nepaisant, biznierius ar ne, dalykas tik tame padvi- 
gubuot pelną, kas reikalauja paties patyrimo.

Jūsų taupomieji pinigai uždirba
Pirmo morgečiaus ir auksiniai bondsai, užtikrinti 

įrengta real estate uždirba 6% —
Gali juos pirkti ant mėnesinių išmokėjimų, arba už 

cash. •
Leiskit mums parodyt prapertes, kurios stovi už mu

sų morgičių.
N. J. Reulančl, vedėjas, Morgičių ir Bond^ų Skyriaus.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
į APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 
Į Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai

Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Pirkit šį pasažierinį karą labai lengvomis išlygomis įmokant tik
tai Yi dalį kainos. Likusią dalį per 12 mėnesių, taipgi priimame se
nus Fordus mainai®. Pasinaudok it šita proga — įsigykit šį automo-
bilių da šią vasarą. žemos kainos ir teisingas patarnavimas, už-
tikrintas.

BRISKA MOTOR SALES CO.
2501-03-05 S. Kedzie Avė

Telefonas
Lafayette 4113

JULIAN C. JUŠKA, 
Pardavėjas

d

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO. ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

Voelgtate Bank f.
11 į‘ milwaukee ano north AVENUES ▼ h

‘Visų žmonių Bankas”.

„ EXPORT® 
n<VtRSIM PftODUCTS

htm. CHICAGO •

Riverside
MT EKTRAPl

T. loO'APune-' . j®.®-

Riverside Malt Extract
Riverside Malt & Hops Domestic 

Riverside Malt & Hops Export 
Riverside No Boil

Geriausi produktai ant rinkos šiandien.
Pirkit pas:

John Seibutis, 1836 S. Halsted St.
John Legeiko, 3352 S. Halsted St.
A. Stankus, 3307 S. Wallace St.

John Gaubas, 6652 So. Halsted St.
S. Žilis, 10802 S. Michigan
Riverside Products Co., 

2547 So. Kedzie Avė., 
Tel. Rockwell 0551, Chicago.

I ŠIANDIE PINIGU I 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
23c. už 100 auks.

arba
435 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

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

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

.Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto Iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

r ................. .

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
Vii............. ..... ■■............... ....

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

. ..........1 .. . ............ ................. 'I I' . ....................... .. ■

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, III.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042

....... .. ....... —
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.
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Philadelphijos rubsiu- s
■ vitj streikas ■ |

- Rubsiuvių ■ I

DĖKINGA UŽ
KUOKELI

jŪ<eniemtx?royrnameandlocatiort ▼WKLEINBROS
20 and Halsted Street

DIDŽIAUSIS TURTAS KIEKVIENOS MOTERS 
TAI GRAŽUMAS VEIDO

Jei norite turėt gražią ir 
skaisčią išvaizdą nepaisant 
ant amžiaus, turėt jaunystės 
pasigėrėjimą ir patraukiantį 
vyrus,, jūsų oda švelni kaip 
aksomas, aiški kaip murrnu- 
ras ir jei nori, kad tavo iš
vaizda atrodyti^ gerus svei
katos ir jaunumo ženklus, 
jei rūpiniesi urnai nuimti šla
kus, spuogus, saulės nudegi
mų, inkštirus, riaukšles ir 
kitas odos ligas, kurios taip 
kenkia, kad gadina išvaizdą, 
naudok savo odai kasdieną 
pirm gulsiant vienintelę pa
sek mingiausią gyduolę.

“VERENA JAUNIMO 
BALSAMAS”

Įžymus “Verena Bahamas” 
yra prirengiamas įžymaus 
chemisto, kuris pašventė visą 
savo laiką mieriu mėginda

mas prirengti ką tokio, kuris palaikytų jaunumų ir viliojimą mo
terų. šis baisumas buvo vartojamas vien tik turtingų, kuomet vi
soms nebuvo prieinamu pagal savo brangumą, kad negalėjo kiek
viena moteris nusipirkti.

Dabartiniu laiku, prirengėme, daugelį šios stebėtinos gyduolės, 
todėl galime pardavoti už prieinamą kainą, tuomi suteikiame kiek
vienai moteriai progą nusipirkti, nepaisant, kaip biedna yra. Iš 
šios priežasties musų baisumas įsigijo populioriškumą ir pagarbą, 
nes tūkstančiai moterų vartoja jį kas dieną ir priegtam, palaikome 
po kelioliką padėkos laiškų ir apvertinimų kas dieną, nuo vartotojų 
musų balsamo, kurios vadina “stebėtinu” kurių liudijimai jo paly
ginamos vertės ir jaunos moterys mėgina musų jaunumo baisumą. 

IR MES PATARIAME KIEKVIENAI MOTERIAI 
pirmiaus nei kad pirksi kitokį, o persitikrinsi šias stebėtinas pasek
mes i rbusi labai mums dėkinga. Jis nedaleis plaukams augti ant 
odos. Kaina didelio puodo yra $2.00. Klausk savo vaistininko šią
dien, arba agento, bet jeigu negalės suteikti, išpildyk įdėk su juo 
25c., stampoms ir pasiųsk mums ant antrašo:

VERVENA LABORATORY, Ine.
114 Hartford Bldg., Chicago, III.

Sol Edis & Sons
2114 iki 2120 So. State St 

Tel.: Victory 2454

5 pėdų maudynė su kranais ir nuo pervirš bėgi
mo ..................................................................  $25.00

18x30 vieno šmoto sinkos su pakabikais ir kranų 
sieteliais ....................................................... $12.50

Žemai klozetas, balto porcelėno tanka $24.00
17x19 porcelėno, enemeluota skalbinyčia, apnike- 

liuota P žluga ir kranai............................. $11.00
Be paipų furnasas 5 kambarių namui .... $87.50
Vandnio šildymui įtaisymas, varinės paipelės.

kaina.................................................................$7.75
Suteiksime nurodymus, kaip įdėti musų apšildy- 

toją veltui.
Ant pareikalavimo, katalogą prisiunčiamo veltui.

Atminkit:-
KAD

SALUTARAS NAMŲ GYDYTOJAS
KVIEČIA JUS —
JEISERGAT:

PILVU, — 
GERK SALUTARĄ;

NETURI APETITO — 
GERK SALUTARĄ; 

PERMAŽAI SVEIKATOS — 
GERK SALUTARĄ;

DEL SUTVIRTĖJIMO — 
GERK SALUTARĄ;

SALUTARAS IŠGELBĖJO TŪKSTANČIUS' NUO ĮVAIRIŲ LIGŲ 
IR NELAIMIŲ, TAI GELBĖS IR JUMS.

REIKALAUKITE APTIEKOSE, ARBA TIESIOG IŠ MUSŲ.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.

1707 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

KOhTR AKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

3827 Archer Avė
K a s p a r

Tel. Lafayette 0238.

Roselando—West Pullmano ir apielinkčs Lietuviams
šiuomi pranešam visuomenei, kad atydarėm

REAL ESTATE — LOANS — INSURANCE 
ofisą po No. 11055 Michigan Avė.

Perkam, parduodam, mainom namus, farmas,
Skolinam pinigus ant namų.
Budavojain namus ant lengvų mėnesinių mokesčių.
Insurance (Apdrauda) visokio skyriaus.
Foreingn Exchange Pinigų Siuntimo skyrius; siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto pagal dienos kursą.

WILLIAM C. W00D
JONAS RUIKO

11055 Michigan Avė. 
Parkway Bldg.

Telefonas: Pullman 7468

Philadelphia, Pa. — 
streikas čia tapo iššauktas lie« ■ 
pos 12 d. š. m. Pirmą dieną į ■ 
streiką išėjo visų smulkių dirb- ■ 
tuvių darbininkai. Kelioms die- j 
noms praėjus pradėjo išeidinėti ■ 
į streiką ir didžiųjų dirbtuvių 
darbininkai, kurie buvo visai ne
organizuoti, k. v. Kirschbaumo, 
Lockheimo, Deroffo, Dreifuso ir 
Lanko, Makarauskio ir kitų. 
Dabar viso streikuoja 90 nuoš. 
visų Philadelphijos rubsiuvių. 
Streikininkų skaičius siekia apie 
10,000. Streiklaužių tuo tarpu 
nesiranda.. Šapos yra pikietuo- ■ 
jamos streikininkų. Policija 
žiauriai elgiasi su pikietuojan- 
čiaisiais. Streikininkai laikosi 
gana stipriai. Jei taip laikysis 
ir tolinus, tai streikas bus 'lai
mėtas.

Penktadienį liepos 21 d. buvo 
sušauktas masinis susirinkimas j įj 
Arch gatvės teatre. Streikinin- “ 
kų prisirinko pilna teatro salė 
ir daugumas turėjo grįžti atgal,' 
negalėdami įeiti. Kalbėtojai kal
bėjo įvairiomis kalbomis, nuro
dinėdami darbininkams vieny
bės ir solidarumo reikalingumą 
streiko laimėjimui.

Daugybė firmų įteikė pareiš
kimus, kad jos nori taikytis. 
Tarp padavusių pareiškimus yra 
sekamos:

1. Goldberg, 324 Market St.,
2. Melnick and Goldberg, 330 

Market St.
3. Zion, 305 Strawberry St.
4. Rivkind, 413 Market St.,
5. Mizeroff, 13 & Arch Sts.
6. A. Greenwald, 224 Market 

St.
7. Straus Cloth. Co., 919 Wal-

nut St. .
8. B. Rose Spec. CIo. Co. 56 N. 

3 St.
9. M. Schwartz & Son, 237 

Market St.
10. Menkus and Son, 214 Mar

ket St.
11. Rezenev Clo. Co., 1015 

Market St.
12. L. Feldman, 518 So. 5 St. 

($1,000 laidas).
13. S. Siegel S. E. Corn. 

Broadway & Spring Garden Sts.
14. Farbman & Co., 519 Mar

ket St.
Atrodo kad streiko laimėji

mas yra darbininkų pusėje.
Spaudos Komitetas: 

Felix Rinkevičius, 
Jos. Deveikis, 
John Grigonavičius.

PO PUIKIŲ, SENŲ ME 
DŽIŲ PAVESIU.

Karštame vasaros laike, 
kiekvienas myli sėdėti po 
puikių, senų medžių pavėsiu. 
Bet visai keli žmonės apmąs
to, kiek tai darbo reikia pri
dėti, kad apsaugojus medžio 
sveikatą nuo ligų ir gedimo. 
Vabalai priešai užpuola 
juos, ligos ir gedimas pasa- 
lingai veikia ir kenčianti me
džiai, jei ant jų atida nekrei
piama, greitai miršta—nu- 
džiusta. Tas pats yra ir su 
žmogumi. Gera sveikata ir 
ilgas amžis reikalauja ati
daus prižiūrėjimo pilvo ir 
žarnų ir raktas medikališkų 
galvosūkių skilvį atrakina. 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
gyduolė, kuri skilvį palaiko 
gerame veikime, prigelbsti 
zlebčiojimą ir padidina ape
titą ir tokiu budu pastato 
žmogaus mašinerija geriau- 
sian padėtin ir tuomi dauge
lis negalių yra prašalinama. 
Ponas Jonas Skrodla iš Wil- 
ber, Nebr., sekamai rašo: 
“Trinerio gyduolės yra visai, 
patikėtinoms, ypatiungai 
Trinerio Kartusis Vynas, 
kuris visuomet man pagelbs
ti ir turi būt visada mano 
namuose ant rankų. Reko-1 
menduoju Trinerio gyduoles 
kiekvienam.” Sustok pas 
savo vaistininką, arba vais
tu pardavėją šį vakarą ir 
pirk butelį!

and 
Halsted Ponia Mertz aiškina, kaip 

Lydia E. Pinkham Vegeta- 
ble jai pagelbėjo.

Šiandien pirkite, o mokėkite rugsėjo mėnesyj.

Atdara Visąj Dieną Subatoje
nuo 8:30 ryto iki 6 vai. vak.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimę, 
Jei skaitant raidis susilieja. 
Jei ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimų akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska» 

tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvia.

Ant trečio augito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vat vak. 
Nediliomis nuo 9 r. Ud 12 pietų.

da,

Užsi-

Kurtztovvn, Pa. 
kiekviena, moteris

.*18
Beach ir mo- 
siutai — vė- 
vasaros laike

Palm 
hairs 
šiauši
— miera 34 ir 44

$8.“

palen^vininię per vartojimu

DR. W. YUSZKIEWICZ

KAM TAI BŪTI PLIKU? jj

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS. IOWA

TIK PAMISLYKIT! DVIEJŲ KELINIŲ SIUTAS VY 
RAMS AR VAIKINAMS TIK $18

2 ar 3 guzikų kotai, sportiško modelio, kokio 
tik nori audeklo $18. Visos naujausios spal
vos, pilki, rudi ir geltoni; kiek
vienas siutas su dvejomis keli
nėmis dėvėjimui su siutu. 
Miera kelinių užtikrinta dvigubu 
mą 33 iki 44; todėl verti dvigu
bos musų kainos, šiame 
davime tiktai

Vyrams puikios “He 
adlight” overalls ar
ba džiaketai — su
sitraukia arba susi
garankščiuoja ma
žiau, negu kitokio 
išdirbimo; miera 34 
iki 44.

TAIP PUIKIOS DRESES PO $8.75
Visai naujos ir madingos, kas 
reiškiasi šiose dresčse. Mote
rims ir merginoms. Labai 
madingos Tub šilko, Crepe de 
Chine, Canton Crep. čysto 'li
ninio sportiškai dryžos ir 
taip spalvuotos, navy, henna 
ir juodos; aptrimuotos leisais, 
kaspinais ir organdy. 
maunamos ir bliu 
zių pavidalo. Yra 
kaileliais papu
oštos bei embroi- 
deriuotos

— “Aš noriu, kad 
geidžianti vaikų, 

pamėgintų Lydia 
E. Pinkham Vege- 
table Compound. 
Jis daug gero man 
padare. Mano kū
dikis beveik metų 
amžiaus ir svei
katos paveikslas. 
Ji pradėjo vaikš
čioti vienuolikos 
mėnesių ir mėgina 
judint savo mažą 
liežuvį. Ji gali iš

tarti tulus žodžius visai aiškiai. 
Siunčiu jos paveikslą. Busiu dėkin
ga taip ilgai, koliai gyvensiu, kad at
radau tokią stebėtiną gyduolę nuo sa
vo nesmagumų”. Mrs. CHARLES A. 
Mertz, Kutztown, Pa.

Daugelis bevaikių atsitinkimų pa
taisoma. Gal ir tamista tokia esate. 
Kodelgi nepasiakstint gerai išmėgint 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound ?

Apmokamos ir aprašomos rekomen
dacijos tūkstančių moterų, kurios at
rado sveikatą ir laimę nuo jo varto
jimo, o yra atėję pas mus. Mes tik 
pasakome, ką jos sako ir į ką tiki.

Mes tikime, kad Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound yra labai gerai 
priimtas atsitikimuose, kurie yra ge
riausiu nuotikiu jį vartojant.

Nuopelnas yra fundamentu Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound. 
Jis turi savo užpakalyj rekordą netoli 
penkiasdešimties metų.

DR. VAITUSH. O. D
Lietnvi« Akie Specialiatae

SEVERUS GYDUOLĖS UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

l aiengvins akių Įtempimą, kurią 
esti, inežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sKsaoamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka te'«ingpi akinius. Visuose at
sitikimuos* »rzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

H

“NAUJOS” RUDENINES SKRYBĖLĖS
Štai kur naujos rudenines skrybėlės 
moterims ir merginoms . Puikiai pada- •_ 
rytos, kad visus rudenio reikalavimus UĮ 
atsako. Padalytos iš satino ir aksomo 
ir visos aksomines aptrimuotos sidabri- vJJ

I nėms pynutėms ir kitaip papuoštos, taip
gi naujausio papuošimo, didelės, grybo 
pavidalo ir jūreiviškos, minkštos ir ant 
veido neužeinančios po

Naujos skrybėles moterims ir merginoms juodos 
ir juodos ir baltos Canon Crepe, gražiausiai aptrimuotos ir (P O 

puikiai papuoštos, tiktai M*“

BILE KOKI ŽEMI CEVERIKAI $2.69
Pumps arba oxfordai moterims ir augančioms mer

gaitėms. Musų didžiausis pasirinkimas iš 
visos krautuvės pumps ir oxfordų.

Pasirinkimas naujų žibančių odos 
vienu dirželiu, žibančios odos Sally 
Sandais, žibančios odos oxf ordai, 
žibančios odos trimis dirželiais, ru
dos veršio odos vienu dirželu, ru
dos veršio odos oxfordai, juodos 
veršio odos oxfordai vertės iki 
$6.00, po

•> įM,.

A7/oc Head- 
ouartera

After Using 
Our TreabnenbBe fore Usinįf 

Qur Treatment

Thomas originaliu mokslišku procesu specializavime odos gydymo, pa
sekmingai tapo atsiekta siekinis naujų plaukų užauginime net ant 700 pli
kių galvų, kas buvo netikima, kad tas galima butų atsiekti. Tūliems užau
go apie du coliu'ilgio plaukai ant plikos galvos, ir plaukai tvirti, gražus, 
sveiki ir auganti. Tai ką esame kitiems padarę, tą patį ir tamstai pada
rysime. : Šimtai liudijimų ir priesiekų nuo Chicagos piliečių pas mus randa
si, kurie liuosnoriai kalba apie musų gerai atliktą darbą — auginimą plau
kų ant plikų galvų.

LEGALIS PINIGŲ GRĄŽINIMO GVARANTAVIMAS
Teikiame tegalį pinigų grąžinimo gvarancijos liudyjimą, kuris suteikia 

teisę gaut pinigus atgal, jei plaukai nebus užauginti.
PLEISKANOS — ODOS NIEŽĖJIMAS — PLAUKŲ PUOLIMAS*
Yra tikrais ženklais plikimo, ir tas kainuoja mažiau apsisaugojimui, 

negu iš naujo atauginimas. Pora gydymų sulaikys ir išgydys visas odos 
ligas. Jei esi užinteresuotu, rašyk reikalaudamas veltui knygelės.

Triumph of Science Over Baldness.
THE THOMAS ORIGINAL DISCOVERY FOR BALDNESS, 

Office 300 Garrick Bldg., 64 W. Randolph St., 
Vai.: 10 iš’ryto 9 vai. vak. Tel.: Central 5851

SEVERĄ s
regulATOR
Molerip Sti pr*n Toj a Us

° Patirsite, kad j įsai y va 
veiksmingas .su^ražimui spėk p 
sureguliavimui moteriškai 
funkciją ir suteikia sistemai 
sveiku, normališlųi padėjimu

KAI HA f/. 2 s ’

KlabsRiie pas aptiekoribs.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Mihvaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

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

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robcy St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

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

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizm®, 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
suoja vidurius, 
sada vartokite, 
aptiekose ir pas 
50 centu.
PAINO CHEMICAL Co

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Reumatizmas Sausge'e s
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skaw> 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND įuo
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padika- 
vonės pasyeikę. Prekė 50c per 
p<ičtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “BALTINIS SVEI- 
KATOS”, augalais gydytina, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Markei 4526

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

St. Paul s

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$60.00.
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rrancuządarbinHikų 
suskilimas.

Francijoj tūmija.nčiam politi
nius, ar visuomeninius judėji
mus iš arti yra be galo sunku. 
Kiekvienas naujas nuotikis turi 
sprogstamos savybės ir sti juo 
pakelta daugybė durnų ir trukš- 
mo gali supainioti kad ir beša- 
liškiausį istorininką. Beto, jam 
atėjus prie klausimo arčiau; jis 
atsiduria menkų asmeninių ki- 
v ji’čių ir ne‘iitcril<inimų,»^ginčų, 

apkaltinimų, vylių, išsisukinėji
mų — baloj ir jam norisi atsi
žadėti savo darbo, arba, kaip 
tas dažnai atsitinka, jis priduo
da bereikalingos svarbos tam 
judėjimo vienetų vaidmeniui, 
kurį jis tėmija.

Daug rašalo buvo išlieta be
mėginant suversti konfedera
cijos du Travail skilimo atsa
komybę ant dešiniųjų vadų 
grupės, ar ant kairiųjų grupės. 
Bet prisižiūrėjusiam francuzų 
sindikalizmo istorijai per pasta
ruosius penkiolika metų ir ypa
tingai j6 pletėtei nuo 1914 m., 
tenka įsitikinti, kad skilimas, 
nors jį galėjo paskubinti tam 
tikrų darbininkų vadų politika, 
pamatiniai buvo neišvengiamai 
lygiai taip, kaip ir francuzų so
cialistų partijos skilimas atsiti
kusia šešiolika mėnesių atgai 
Tbuiršė.

Kuomet darbininkų kongresas 
1906 m. balsavo daug ginčytą 
Amienso čarterį, tai konfedera
cijoj Generale du Travail buvo 
vienybė. Šitas dokumentas, ku
ris yra francuzų darbininkų ju
dėjimo nepriklausomybės pas
kelbimu, buvo parašytas tuomi 
laiku, kaip socialistų partija su 
Millerandu ir “ministerininkaiš” 
bandė užvaldyti konfederaciją 
G. d. Travail. Joje susiorganiza
vusieji darbininkai kaip vienas 
pasisakė už savavaldybę, nepoli- 
tinumą ir nenusileidžiamą revo
liucinio «sindikalizmo politiką. 
Amienso čarteris lig šiol yra 
abiejų kovojančių francuzų dar
bininkų organizacijos sparnų ti- 
kėtč (credo), šiandien abi prie
šingosios pusės tvirtina, kad 
priešingosios grupės narių lau
žymas Amienso čarterio padarė 
krizį konfederacijoj du Travail.

PRANEŠIMAS ŠĖRININKAMS LI
BERTY LAND INVESTMENT CO.

šiuo pranešam, kad metinis SSrininkų 
susirinkimas atsibus Augusį 11, 1922.
8:00 vai. vakare, Mildos salėj, 3138-42 
So. Halsted St. Meldžiam visus šė- 
rininkus dalyvauti, kurie negalėsit 
pribut, prisiųskite proxis. 
persikėlėt kitur gyvent, 
naują antrašą Į Bendrovės ofisą.

3301 So. Halsted St.
Su pagarba

J. SINKUS, Sekr.

Jei kurie 
paduokit

Padekavong
Vrsiems, kurie dalyvavo musų 

mylimos dukrelės, Sofijos Letu- 
kaitės pagrabe, 20 liepos 1922. 
Nuoširdžiai dėkavojame grabe
liui J. Eudeikiui ir Ignui Zol- 
piui už malonų patarnavimą ir 
gražų papuošimą grabo ir na
mų. Dėkavojame, Sofijos krik
štų tėvams: Kaziui Lėtukui ir 
P. B. Petrokienei už gyvų gelių 
liui, p. P. Markovams, p. Čepa- 
niams ir p. M. Kaulakianis. Ir 
negalima užmiršti tarti ačių A. 
Venskevičiui ir P. Reksnevičiui 
už sutaisymą gražios muzikos ir 
visiems muzikantams, kurie da
lyvavo laidottivėse. Taipgi dė- 
kavėjairva p. Stoekienei ir P. 
Jucevičienei už nupynimą gra
žaus vainiko musų dukrelei. Di
džiausia dėkavonė visoms jau
noms panelėms, berniukams ir 
jų tėveliams už papuošimą, pa
skutinės dienos su ja atsiskyri
mo.

Visiems ir visoms širdingiau
sią dėkavonė už paskutinį pa
tarnavimą.

Varde A. A. Sofijos liekasi 
nubudime trys sesutės ir tėvai:

Juozapas ir Johanu Lėtokai 
ir trys sesutes.

t

4
’ Dešinieji sako, kad kairįjį spar
ną išimtinai Valdo francuzų ko
munistų partija ir Trečiasis In
ternacionalas. Kairieji kaltina 
dešiniuosius už tai, kad jie išsi
žadėję revoliucinio sindika'liz- 
mo pradų.
Karas išvysto priešingas kryptis

Tą laikotarpį, kuris buvo 
prieš pat karą, nebuvo stiprios 
organizuotos mažunios konfede
racijoje. 1913-14 m. dvi srovės 
pradėjo užsibrėžti jū'dėjime. Jos 
rišosi su pasipriešinimu ateinan
čiam susivienijimui, kuris atro
dė neišvengiamu po Agadiro ir 
apgavingos diplonųitijos, kuri 
sekė po karų Vulkanuose. Viena 
grupė — kairiojo sparno mezga- 
las — susikuopė apie Vie Ouv- 
rierė “inteligefthiš” Merheim ir 
Monatte. Jų nusistatymu buvo 
“numaningas priešinimos;” jie 
sakė, kad reikia supažindinti 
francuzų darbininką su motivais 
(priežastimis), kurie skatina 
valstybes veikti, su tuo, ką rei
škia strateginiai gelžlkeliai, už
sienio paskolos ir didžiuliai karo 
biudžetai, kad jo negalima bu
tų vesti aklai ir be jo numany
mo į tą kovą, prie kurios jis 
nėra visai prisirengęs. Rita gru
pe su Jouhaux ir konf. <lu Tra- 
vail viršininkų didžiuma išreiš
kė didelį papeikimą Vie Oovrie- 
re “teorijoms” ir tvirtino, kad 
valandos reikalu yra ne tiek 

švietimas darbininko, kiek fo 
dymas valdžiai žmonių valios 
demonstracijų eile.

Atėjo karas ir nei darbinin
kas nebuvo per daug apšviestas 
dalyvauti jame, nei valdžia ne
buvo perdaug įbauginta dideliais 
susirinkimais Pre St. Gervais’e, 
kad atsisakyti nuo savo politi
kos. 300,000 unijistų tapo suva
ryti į kovą drauge su jų neuni- 
jistais broliais ir beveik be jo
kio protesto. Patriotybės moti- 
vai, baimė, jausmas, kad juos 
apleido — nes konfederacijos 
vadai priėmė karą pačioj jo pra
džioj — viskas prisidėjo prie 
pirmųjų savaičių panikos. Bet 
kada tapo paskelbtas unijos 
Sacree (pertraukos ginčų tarp 
kapitalo ir darbo karo laikui) 
principas, jau buvtf kasimuose 
konfederacijos frakcija, kuri 
aštriai peikė darbininkų vadų 
žingsnį; o po penkių mėnesių 
nuo karo pradžios, konfederaci
jos viršininkams atsisakius da
lyvauti Kopenhagos konferenci
joje Monattes pasitraukimas iš 
konfederacijos vykinamojo ko
miteto buvo pirmutiniu kyliu 
įvarytu į Francijos darbininkų 
judėjimo vienybę.

Karui beeinant dvi srovės kon
federacijoj aiškiai užsibrėžė. 
Didžiuma su Jouhauxu ir vyki
namuoju komitetu rėmė valdžią 
kare toliau, o mažuma su Mer- 
rheimu ir Monatte priešinosi 
i’Union Sacree pradui, suorga
nizavo komitetą “pour la rėprise 
dės relatiohs internationales,” 
ir drauge su socialistų mažuma 
dalyvavo Zimmervvaldo konfe
rencijoje 1915 m. ir Keinthalo 
konferencijoje 1916 m.

Tuo tarpu unijos augo neap
sakomai 
transporto,

sparčiai. Kasyklų, 
metalo ir šovinių 

darbininkų (visuose amatuose, 
kurie tik siūlė pragyvenamą al
gą ir išlikimą nuo kasimų) fe
deracijos statė savo narius tūk
stančiais ir dešimtimis tūkstan
čių. Iš 300,000' 1914 m. unijistų 
skaičius Francijoj karo pabai

goj pasiekė arti dviejų milio- 
nų. To laiko konfederacijos du 
Travail^stovisbuvo'toks': Didžiu 
ma judėjimo dešinėj besilaiky
dama savo nušistatym'O karo 
klausime, išdirbo ryškų i’efor- 
minį programą Maiškiai krypo 
linkui Anglijos amatinio unijiz- 
mo suopročio. Po kairei mažu
ma, arba opozicija surinko pai
rusiu bud u visus elementus prie
šingus reformoms
tus, anarchistus sindikalistus, 
“grynus” sindikalistus ir komu
nistus sindikalistus. Mažuma 
peikė dešiniųjų karinį nusista
tymą ir reforminį programą ir 
reikalavo grįžti prie “prieškari
nio tiesioginio veikimo nusista-

- anarchis

tymo” ir nenusileidžiamo revo 
liūtinio sindikalizmo progra
ma paremto Amienso čerterio 
išlygomis (mažumos rezoliuci
ja įteikta Lyono konferenci
joj 1919 m.)

Skilimas istorinis augis.
Skilimo istorija francuzų dar

bininkų judėjime tikrumoj yra 
mažumos augio istorija. Šita 
grupė, nors didelė skaičiumi, ne- 
kurį laiką karui pasibaigus, bu
vo visai neorganizuota. Vie Ouv- 
riere nuolatai leido atsišauki
mus, kad opozicija susiorgani
zuotų — atsišaukimus, kurie li
ko be atsakymo, nors kai kurio
se federacijose, būtent geižke- 
lių ir metalo darbininkų fede
racijose mažuma pradėjo save 
rodyti. Tik 1919 m. konfedera
cijos du Travail kongrese Lyone 
opozicija laikė savo pirmą susi
rinkimą ir kalbėjo apie savo 
organizacijos klausimus.

Sekamais metais kairieji ne
siliovė rinkti pajiegų įvairiose 
federacijose. Arši kova prasidė
jo gelžkelių darbininkų unijoje, 
kurioje mažuma gavo viršų tuo- 
jaus po trumpam streikui vasa
rio mėnesį ir geg. menesį iš
šaukus didįjį streikų gelžkelių 
suvisuomenijimui. Streikui ne
pavykus, kaip mažuma tvirtino, 
dėl konfederacijos didžiumos 
viršininkų sabotažavimo jo, kai
riesiems vadams buvo aišku, 
kad atėjo laikas opozicijai turėti 
savo organizaciją.

(Daugiau bus)

Meksikos darbininkų 
konvencija rugpiuty.
Mexico miestas. —■ Ketvirta 

metinė Meksikos darbininkų 
konfederacijos konvencija bus 
laikoma Guadalajaroj, rugpjū
čio mėnesį.

Vienu svarbiausių apkalba
mų dalykų bus organizacijos 
sujungimo ir suvienijimo klau
simas, į kurį nurodoma cen- 
tralio komiteto cil’kulioriuje: 
“Atviras kapitalo ir bažnyčios 
trukdymas musų organizaci
jos darbo verčia mus arčiau 
surišti konfederuotas unijas, 
suvienyti musų darbuotę ata
tinkamai kovos reikalavimams; 
ir nuspręsti musų poziciją vi
suomeninėj kovoj nėra geres
nės progos per šitą.”

Turi 400,000 narių.
Konfederacija turi suvirs 

.400,000 narių; naujos grupės 
tolydžio prisirašo. Amerikos 
unijoms bus proga pamatyti 
Meksikos darbininkų organi
zacijų kryptis. Amerikos dar
bininkų organizacijų darbuoto
jai apturėjo pakvietimus atsi
lankyti į konvenciją Guadalaja- 
roje kaipo svečiai.

Vienu svarbiausiųjų veiksnių 
Meksikos rinkimuose yra Par- 
tido Laborista (Darbo Parti
ja), politinis Darbininkų kon
federacijos atsispindimas. J? 
turi tūkstantį kuopų ir 400,000 
narių.

Partija atstoVauja didžiausio 
organizuoto Meksikos darbinin
kų kimo nusprendimui eiti 
į politinę dirvą ir pasiimti val
stybę karpo darbininkų klasės 
išsiliuosavimą. Šitas* tikslas 
yra pasakytas nepaabejojamais 
žodžiais ant partijos narines 
knygelės raudono viršelio: 
“Grupės, sudarančios Partido 
Laborista turi suteikti tarny
boms tikruosius darbininkų ele 
mentus pasižymėjusius klasi
ne kova, idant darbininkų kla
ses galėtų kontroliuoti politinę 
galybę.”

Už penkis centavus (2|^ cen
to) į savaitę, kuriuos nariai 
moka kaipo duokles, duodama 
ženkleliai, kurių yra 10. Kiek
vienas ženklelis atspausta rau
donai ir turi kokio proletarų 
vado atvaizdą. Atvaizdai ant 
ženklelių yra Ferrero, Lenino, 
I Icrmandczo (mdksifciečio), 
Karolio Markso, Bakunino, 
Trockio, Kropolkino, Rožes 
Luksemburgienes, Engelso ir 
Dėbso.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
PASKUTINIS CHICAGIE-

CIAMS PRIMINIMAS. •

Liepos mėnesy, 1901 metais, 
Indįanapoly, Indiana valstijoje, 
tapo suorganizuota Socialistų 
Partija Amerikoje. Ji, be abe
jo, susiorganizavo iš mažo su
sipratusių darbininkų burelič, 
nes tuo laiku darbininkų susi
pratimas palyginamai dar bu
vo mažas ir nežymus. Bet bė
gy dvidešimt vienų metų ta 
partija, suorganizuota ,iš nes
kaitlingo susipratusių darbi
ninkų būrelio, išaugo į milži
nišką darbininkų organizaciją, 
kuri senai jau visoj šaly yra 
pripažinta kaipo legate darbi
ninkų partija, ir kuri jau ne sy 
kį savo partijas vardu Štate 
kandidatus į šalies prezidento 
vietą.

Nesenai įvykusioj Socialinių 
Partijos konvencijoj nutarta 
šįmet iškilmingai apvaikščioti 
savo, lai yra Socialistų Parti
jos dvidešimt vienų metų gy
vavimo sukaktuves. Patarta 
kiekvienam Socialistų Partijos 
lokaliu arba skyriui šitas su
kaktuves tinkamai apvaikščio
ti.

Cook kauntės Socialistų 
Partijos lokalus nutarė savo 
partijos dvidešimt vienų metų 
šioj šaly gyvavimo sukaktuves 
apvaikščioti White City Pasi
linksminimo Parke, nedėlioj, 
liepos 30 dieną. Iškilmės pra
sidės iš ryto ir tęsis iki pat 
vėlumai. ;

Prakalbos bus po pietų ir 
vakare. KaiWb kaip jau buvo 
vakar Naujienose rašyta, žy
mus socialistų kalbėtojai. Jie 
aiškins svarbiausius šių dienų 
darbininkų klausimus. Todėl 
prakalbos darbininkams bus 
ytin svarbios'h’ žingeidžios.

Be prakalbų ir programo pik 
nike bus dar nesuskaitomos 
aibės įvairių įvairiausių pasi
linksminimų. Taip, kad atsi
lankiusieji, kaip maži taip ir 
suaugę, turės daug pasigerėji
mo.

Todėl galima tikėtis, kad lie
tuviai darbininkai gausiai da
lyvaus šiame Socialistų Parti
jos piknike.

Tikietus Socialistų “Birth- 
day” Partijos piknkui galima 
gauti Naujienų ofisuose. Iškal
iu) perkant tikietai parsiduoda 
po 10 centų asmeniui, bet 
prie “geito” parsiduos po 25 
centus. Be to, už parduotus 
tikietus iš anksto visi pinigai 
eis Socialistų Partijai. Tat pa
tartina visiems nusipirkti ti
kietus iš kalno. —K. Genietis.

STREIKUOJANČIŲ GELžKE- 
LlEčlŲ PARODAS.

Nepraleisk jo!
Ateik pats, atsivesk pačią ir 

vaikus (virš 12 mėtų am
žiaus), seseris myletinę, ar 
motiną ir visi stokite į paru
duojančių eiles — padėk tiems 
savo draugams darbininkams 
kovoti su jų išnaudotojais. Te
gul jie išlaimi tą kovą. Kada 
tau teks kovoti su savo darb
daviu jie tau padės. Sustiprink 
darbininkų jiegas, padaryk jas 
nesumušarnomis.

Paradas bus seplintadienį, lic 
pos 30 d. š. m. Prasidės eiti 1 
vai. po pietų nuo (il-mos ir 
Halsted gatvių Halsted gatve 
pietų linkui iki 63 gal. ir 03 
gat. rytų linkui iki Pa r k avė., 
parodas išsiskirstys ir visi su
eis White City, kur bus gar
sus kalbėtojai.

Nuo gelžkeliečių pusės kal
bės WM. IIANNON, nacionalis 
mašinistų unijos vicc-preziden- 
laS. NuO socialistų pusės Mil- 
waukees majoro liauno sekre
torius Thos.’M. Duncan.

Pasini pink būtinai . būti ir 
dalyvauti. — New Yorko (jen- 
tralinis 6 dirbyklų amatų Chi- 
caginis distriktas.

LIETUVAITĖ BAIGUSI 
SLAUGIŲ KURSUS.

P-lė SOFIJA BANIUTĖ
P-le Sofija Baniutė (Bane) 

šiomis dienomis pabaigė trijų 
metų slaugių (nurse) kursus 
Frances Ė. Willard Hospital 
įstaigoj. Turėdama žinių ir 
praktikos, ji prisiruošus pil
nai savo pareigas eiti kaipo 
privatinė slaugė.

P-le S. Bani u t ė gyvena su 
savo motiha namuose 3113 Š. 
Halsted st., telef. Boiilevard 
3138.

LEVESKIO PRIRENGIA
MOJI IR PREKYBOS MOKY
KLA, 3301 South Halsted gat.^ 
vėl atsidarys šuo ateinančio 
utarninko, rugp. 1 dienos, po' 
vieno ifiėnesio atostogų.
Mokykloje yra dieninės ir va

karinės klcsos, o dėl tų, kurie 
nori pasimokinti lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos, at
siradus atsakančiam skaičiui 
mokinių, bus sutverta klesos 
nedėldienfais nuo ,0:00 vai. ry
to. — G. J. Leveskis.

O TOS VIŠTOS!...
Jau nuo senai buvo nutė- 

myta-s ir įtartas Otto Mctzer 
daryme “munšaino”. Bet po
licija negalėdavo nė kaip su
rasti skystymo jo namuose. 
Užvakar policija vėl darė kra
tą jo namuose, bet ir šį sykį 
ji butų nieko nesuradus, jei 
ne tos vištos! Policijai apleid
žiant jo namus, staiga gerai 
įsitraukus višta sviruodama 
“iškeverzojo” iš višlinyčios. 
Policisfai tuojaus suprato ka
me dalykas ir nuėjo virštiny- 
čion ištirti nuo ko višta galė
jus taip pasigerti. Jie ten su
rado keletą stalinių “munšni- 
no” raugo. Po to, suprantama, 
Mctzer tapo areštuotas.

$100 Už NEAPSIVĖDIMĄ.
Constantine Cruscyrski smu

klininkas, 2500 No'. Ashland 
avė., privertė savo tarnaitę 
dirbti smuklėj už “baro”. Tar
naitė, Miss. Henrietta Novak, 
jo paklausius, tikėdama kad 
vėliau jis ją ves, bet jis atsisa
kė tatai daryti. Tada mergina 
patraukė jį teisman. Teisėjas 
už atsisakymą visti priteisė ji 
užmokėti mergaitei 100 dol.

STREIK1ERIŲ susirėmi
mas SU STREIKLAUŽIAIS.

Ketvergė vakare sfrėikieriai 
nužiūrėję du Baltimore ir 
Oluo gelžkelių negru streik
laužiu važiuojant iš darbo pa
sekė ir 14-tos gatvės galveka- 
ry arti Wob'd gat. prasidėjo 
kova. Kaipo to sėkmė, vienas 
tapo gal mirtinai peiliu nu
durtas. Ant rytojaus šeši darbi
ninkai lapo areštuoti.

PIGIAI “NUSIPENTINO’’ NA
MUS, BET NETEKO LANGŲ.

Max Hopiio, 4440’ N. Kostner 
avė., atėjęs policijas stotin va
kar rytą nusiskundė policijai, 
kad jis begulėdamas lovoj iš
girdęs “skrendant” plytas vi
dun per langus. Po kelių se
kundų nelikę nei vieno sveiko 
lango. Paskui jis pastebėjęs 
tris vyriukus automobiliu»nu- 
piškant. 'Polrcistams pradė
jus klausinėli jį paaiškėjo, kad 
jis davęs “n upėn t uoli“ savo 
namą nepilnai unijistains ■ “peri 
toriams.”

GULFISTŲ ATYDAI.

Visi lietuviai gulfistai yra 
kviečiami atsilankyti į susirin
kimą panedėlio vakare, 8:30 
vai., Fellowship svetainėn, 
831 W. 33-rd Place.

Sekamo mėnesio pradžioj 
įvyks gulfistų turiiainentas. 
Tad visi lietuviai gulfistai yra 
kviėčianii dalyvahtf susirinki- 
iWe, kad tinkamai prisiruošus 
prie to įvykio'.

—Dr. A. Zimontas.

SUNAIKINTA DAUG APARA
TŲ MUNšAINŪi DARYTĖ
Sibley sąkrovosc Jnngtihių 

Valstijų fedeif'Mėš valdžios 
agentai sunaikino suvirs dvy
liką šimtų įvairių aparatų ir 
prietaisų munšaimii daryti. 
Tatai buvo užgriebta kratosė 
pereitais metais.

2 SUNKIAI SUŽEISTI.
CĖafles A. Berfolin ir Ru- 

ssell Tlieotin, 45 Mato gat., va
žiuodami automobiliu užvažia
vo ant šalygatvėj stovinčio au
tomobilio ir abudu gal mirti
nai susižeidė.

Pranešimas važiuojan
tiems Lietuvon su Nau- 

jieny Eikursija
Visi kurie rengėtės va

žiuoti kartu su Naujienų 
exkursija rugpiučio 8 dienų, 
pasirūpinkite gauti Income 
tax Clearings, iš Income Tax 
Colletoriaus.

ktirie nėra dar gavę, ma
lonėkite atsilankyti į Nau
jienų ofisų 1-mų dienų rug
piučio, 10 vai. ryto, atsineš
dami su savim pasportų ir 
kvitas liudijančias už ku
riuos metus esate mokėję.

Kurie nesate mokėję nors 
už vienus iš 1918, 1919, 1920, 
1921 ir 1922, tad privalote 
gauti paliudijimus iš darb
davių, po kiek kuriais me
tais uždirbote.

Taipgi priduokite savo 
vardus ir pavardes, kad ga
lėtumėm sutvarkyti kam
barius taip, kad pavieniai 
gautumėte kartu su savo pa
žįstamais, o vedusieji su sa
vo moterims.

ART PHOTO STUDIO

Vienas iš geriausių potografijų, 
dafo visokius paveikslus dėl ve
stuvių, grupių ir tt. Atlieka te- 
pliorystės rankų darbą kuopui- 
k rausia visokius pavėikshis ant 
audeklo ir popieros. Viską pa
daro už prieinamiausią kainą.

/V. NARBUTAS, 
1411 S. 49th Ct., Cicefo, III.

Pranešimai
Bridgcport. — Apšvietus Jaunų 

Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedeldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellowship svet., 831 W. 33 
PI., — M. M. Juodis.

Lietuviška Draugystė Švento Mate- 
ušo Apaštalo laikys savo pusmetipį 
susirinkimą liepos 29 d., 7:30 v. v., L. 
Mačiaus svėt., 330’1 So. Morgan gat. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. — Valdyba.

Roselando L. S. S. 137 kuopa ir L. 
S. M. Ratelis rengia išleistuvių vaka
rėlį atsisveikinimui su Antanu Nor- 
butu, kuris išvažiuoja į Lietuvą. Va
karėlis įvyks subatoj, liepos 29 d., 8 
vai. vakaro, Chas. Strūmilo svetainėj, 
158 E. 107th St.

Programas susidės iš muzikos, šo
kių, žaismių ir prakalbčlių. Bus taip
gi užkandžių. Įžanga 50 centų ypa- 
tai.

Kviečiama visi drg. Norbuto drau
gai ir pažįsta'mi dalyvauti.

— Komitetas.

Sandaros 25 kp. piknikas gu progra
mų įvyks nedeiiėj, liepos 30 <k, Be- 
verly Hills kalpuo.se. Piknikas prasi
dės 2 vai. po pietų. Programo turi
nys susidės iš pčakalbų ir žaismių. 
Prakalbose dalyvaus sandarieciai vbs 
iš Lietuvos sugrįžę. Jie papasakos 
apie dabartinę padėtį Lietuvoj. Už 
pasižymėjimą žaismėse bus duoda
mos dovanos. Važiuokit Ashland Av. 
iki 78 gat., o iš ten į vakarus iki ga
lui linijos paskui eikit j vakarus iki 
vietai. —širdinai. kviečia visus

— Kdmtetas.

PRANEŠIMAI
Roseland. — Lietuvių Darbininkų 

Namo Bendrovės direktorių mėnesinis 
susirinkimas įvyks paskutiniame sek- 
madienyj, šio mėnesio, liepos 30 d., 10 
vai. iš ryto, Aušros kambariuose. Vi
si direktoriai malonėki tė atsilankyti 
laiku, nes yra daug svarbių dalykų 
apsvarstymui.

— Jonas Tamašauskas, sekr.

Liet. Neprigulmingo Kliubo susirin
kimas bus laikomas subatoj, liepos 29 
d., 7:30 vai. vakarą Ūkelio svetainėj, 
po num. 3436 So. Aubum Avė. Drau
gai, malonėkite pribūti, labiausia tie, 
kurie atsilikę su mokesčiais.

■>— J. Vainauskas, rašt.

Jaunimo Orkestrą, vadovaujama 
Juozo Grušo rengia išvažiavimą į 
Righlando daržą arti Šv. Kazimiero 
kapinių. Išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
liepos 30' d. Nariai, nežinantieji kaip 
nuvažiuoti, susirinkite pas Juozą 
Grušą, 3147 So. Halsted gat. apie 11 
vai. rytą. — Komitetas.

L. D. K. Vytauto No. 2 draugija 
rengia puikų išvažiavimą į Washing- 
ton Reights giraitę, netoli 108 ir Ra- 
cijie gąt., nedėlioj, liepos 30 d. Pu
bliką kviečiame gausiai atsilankyti. 
Bus programai. — Komitetas.

A. C. W. of A. Lokalus 269 rengia 
draugišką išvažiavimą į Jefferson 
miškus nedėlioj, liepos 30 d. Progra
mas yra rengiamas tikslu supažindin
ti lietuvius kriaučius tarp savęs ir 
unijos reikalais. Kalbės Reeve Bloor 
iš San Francisco, Cal. Visi kriaučiai 
ir svečiai yra kviečiami atsilankyti.

. \ — Komitetas.

North Sides Lietuvių Kriaučių Kliu- 
bas rengia išvažiavimą į Jefferson 
miškus nedelioj, liepos 30 d. Publiką 
kviečiame gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Maisto gaminimo unijos lokalo 460 
išvažiavimas įvyks nedėlioj, liepos 30 
d., Jeiferosono girioj. — Sekretorius.

Chicagos ir apielirikčs Paskolos Sto
čių apskrities valdyba šaukia centra- 
linių lietuvių organizacijų valdybų su
sirinkimą pasitarti apie tai, kaip ap
vaikščioti Lietuvos respublikos pripa
žinimą de jure, kurį suteikė Amerikos 
valdžia. Yra kviečiamos: Paskolos 
Stočių apskrities valdyba, Lietuvių 
Darbininkų Taryba , Chicagos Lietu
vių Taryba, R.-Kat. Federacijos ap
skritis. Kviečiami ir šiaip žmonės, 
kurie tuo interesuojasi. Susirinkimas 
įvyks West Sidės bažnytinėje svetai
nėje, nedėlioję, liepos 30 d., 2 vai. 
po piet. .1. A. Mickeliunas, pirm.

North Side. — Ateities Žiedo Vaikų 
Choras rengia išvažiavimą į Jefferso- 
no miškus liepos 30 d. Išvažiavimas 
rengiamas supažindinti visuomenę su 
jaunos gentkartės auklėjimu ir jos 
lavinimu. Bus prakalbos, taipjau 
dainuos choras. Po programui bus 
įvairios žaislės. Kviečiama visuome
nę gausiai atsilankyti. — Komitetas.

L. S. S. Pild. Komiteto ekstra po
sėdis įvyks panedėlyj, liepos 31 d. 
1922, 8 vai. vak. Naujienų name. Vi
si Pildomojo Komiteto nariai, būtinai 
malonėkit dalyvauti šiame posėdyj, 
nes išvažiuojant drg. A. Labui Lietu
von, turime padaryti keletą ekstrą 
nutarimų, kas link L. S. D. P.

— A. Žymontas L.S.S. Sekr.

APSIVEDIMAi.
JIEŠKAU APS1VEDIMUI MERGi- 

nos iki 25 metų senumo. Turiu 26 
metus amžiaus; nerūkau, nei geriu. 
Su pirmu laišku ir paveikslą prisių- 
skit; neprisiuntę paveikslo negaus at
sakymo. Paveikslą gražinsiu. Kreip
kitės: Box 80, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

HvAIRĮIS skelbimaF
ELEKTRO ŠVIESA

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

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

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS ŠVARUS KAM- 

barys dėl vieno vaikino South West 
Side tarp 40-tos ir 70-os gatvės. Pra
neškite į Naujienų Town of Lake Sky
rių. No. 51.

1614 W. 46th St., 
Phone Boulcvard 0672.

llŪLYMAI KAMBARiy
PARENDAVOJIMUI kamba- 

ris vienam ar dviems vaiki
nams.

2113 S. Halsted St.

VENDAI VIENAM AR DVIEMS 
vaikinams sū valgiu ar be valgio 
kambaiis. • Elektros šviesa ir maudy
nė, maža Šeimyna — galima matyti 
bile kada. Atsišaukite:

M. STUKUS,
25'1'f) So. Ilalstėd St.

Tel. Yards 4480

__________________ . •_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

kalpuo.se
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įSRENDAVOJiMUl REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
RENDAI 1973 Canalport Av., 

2-as aukštas, 6 kambariai, nau
jai ištaisyta, $18.00 į mėnesį. 
Loveli, 203 So. Western Avė. 
Phone West 0588.

MOTERŲ

PASIRENDAVOJA kamba
riai, labai pigiai dėl darbininkų 
žmonių; su valgiu arba be val
gio. Atsišaukite pas Mrs. Gadel- 
ko, 1606 So. Halsted St.

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st St.

PARDAVIMUI KIETOMS ANG- 
lims šildytojas, verdamas pečius, 4 
š<notų seklyčios setas, dvi lovos, mat- 
rasai ir springsai. Parduosiu 
sykiu ar po viena.

Atsišaukit grosernėn:
5008 W. 22 St. 

Cicero, III.

pigiai

REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI GROSER STORIS 
4t notion stock. Geroje vietoje prie 
šv. Kazimiero bažnyčios ir dviejų 
mokyklų. Priežastį pardavimo, patir
site ant vietos.

4586 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosemė, ant 
kampo, priežastis, partnerių 
nesutikimas.

j 2058 W. 21st St.

PARDAVIMUI PUIKUS MURO 
namas 2 pagyvenimų po 4 kambarius 
parsiduos pigiai ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite pas

J. ZEWERT,
4400 So. Kedzie Avė., 

Prie Archer Avė.

VYRŲ

ANT rendos 5 kambarių fin
tas gražioj vietoj. Išrendavosiu 
gerai šeimynai be vaikų.

6019 So. Morgan St.
Phone Englewood 3739

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

PUIKUS PAIGE TOURING AU- 
tomobilius, puikiausiame mechaniš
kam 
nia. 
duot

padėjime. Išvažiuoju į Califor- 
Turiu paaukaut ir greitai par-

— $1,175.
3528 Archer Avė.,

' Tel. Lafayette 5499

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Išvažiuoju į kitą miestą.

1229 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ NA- 
massu elektra ir kitais parankamais.; 
$l,0b0 reikia įmokėti, likusius ant 
lengvų išlygų. Atsilankykite pas sa
vininką

J. YUSHKEWITZ,
4400 So. Kedzie Avė., 

Prie Archer Avė.

BARGENAS!
Apleidžiu miestą! Todėl, tu

riu parduoti 2 mūriniu namu ir 
1 medinį, visi kampiniai, pečiaus 
šiluma, elektro šviesa, geram pa
dėjime. Rendų $5,000 j metą, 
$6,000 ar $7,000 įmokėt, likusius 
išmokesčiais. Patirkit!

KASENAS,
1336 W. Ohio St., 
2-os lubos, priekis 

Tel. Haymarket 5736

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

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

ANT RENDOS iš fronto 4 imi 
mai: elektra, gasas; renda $15 
į mėnesį, 3316 So. Morgan St., 
savininkas, Ice cream parlor.

3322 So. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

DARBININKŲ reikia pagelbi- 
ninkų prie mašinų; nuo šmotų 
darbas; patyrimas nereikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO.,

2840 Archer Avė.

MERGINŲ

reikia virš 16 metų ant punch 
presą ir assemblinimui; nuo šmo
tų darbas; nepatyrusioms 8% 
vai. į dieną,

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA tuoj gero patyrusio 
bučerio.

219 E. 115th St.

PARDUODU 3 TRŪKUS: 1 PE- 
ckard 2 tonų ir du Fordai po to
nų. Steake arba Express body. Par
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
3227 S. Halsted St.

PARDAVIMUI cigarų, sal
dainių, šiaip smulkmenų, ice 
cream ir mokykloms reikmenų 
krautuvė, kampinis namas.

• 2734 W. 43rd St.

PARDAVIMUI PUIKUS MURO 
namas 2 pagyvenimu po 5 kambarius, 
beveik naujas su vėliausiais paranku- 
mais, $300.00 įmokėti, likusius 
renda. Atsilankykite pas

J. ZĖWERT,
4400 So. Kedzie Avė., 

Prie Archer Avė.

iy2 LOTAS BARGENAS
kaip

TURIU gerą automobilių tou- 
ring, 7 sėdynių; išmainysiu ant 
5 sėdynių nesesnesnių metų kaip 
1920. Kiek reiks, primokėsiu. 
M. A., 2015 So. Robey St.

NEGIRDĖTA PROGA. Parda
vimui 1-os klesos groserio fixtu- 
res. Su nauju staku arba be sta- 
ko. Pardavimo priežastis—patro- 
tinau lysą. F. J. Szemet, 4217 
Archer Avė.

TURIU PARDUOTI SU JMOKĖJI- 
mu $2,500, bizniavą prapertę, kuri 
randasi 530—532 W. 26th St. 2 krau
tuvės, 5 flatai, naujai ištaisyti ir ga
lima tuoj užimti tuščią krautuvę. Pa- 
matykit prapertę, negu darysit kont
raktą su Juozu Husak, 1152 North 
Ashland Avė., arba Koch & Co., 2603 
S. Halsted St., kur parankiau. Vei
kite greitai.

Turiu parduoti 1 lotą ant 56os 
gatves ir Albany Avė., 3-ias nuo 
kampo, suros, vanduo, gasas ir 
streetas įvestas, vieta apgyven
ta, vienas blokas nuo bulvaro, 
parduosiu už $800.00 su puse 
įmokėjimu pinigais, o kitus ant 
išmokesčio. Atsišaukite į Naujie
nas, 1739 S. Ilalsted St. Box 78.

DIDELIS BARGENAS
Ant West Sides, pardavimai dviejų 

aukštų muro namas. Iš priešakio po 
6 kambarius, o iš užpakalio po 4 kam
barius. Elektriką, gasas, vanos ir 
didelis cimentinis beismantas po visu 
namu. Rendos neša į mėnesį $100.00. 
o parsiduda tik už $9,200.00. Ir da
bar randasi iš fronto ant antrų lubų 
tuščias flatas. Taip, kad nupirkus 
galima tuojaus kraustytis gyventi.

ANTON VILKAS, 
2242 W. 23 Place, 
Phone Canal 1068

REIKALINGA patyrusi val
gyklos patarnautoja (veiterka) 
gerai darbininkei gera alga.

Atsišaukite:
1841 So. Halsted St.

REIKIA paprastų darbininkų. 
Nuolatinis darbas, gera užmo
kestis:

AERMOTOR COMPANY, 
2555 Fillmore St.

REIKIA patyrusių merginų 
operuotoji] prie spėka varomų 
mašinų. Ateikite pasirengę dirb
ti. Darbas nuo savaičių ar šmo
tų. 45151/2 S. Ilalsted St.

REIKIA moterų dėl skudurų 
pjaustimo. Gera mokestis, dar
bas nuo šmotų, 2c. nuo svaro.

J. ANDALMAN, 
1312 So. 59th St.

REIKIA moterų ir merginų 
prie dešrinių žarnų darbui. Ge
ros darbo sąlygos, nuolatinis 
darbas gera alga.

Kreipkitės:
Superintendento Ofisas

OPPENIIEIMER CASING 
1016 W. 36th St.

co

REIKALINGA mergina arba 
senyva moteris prie namų darbo 
savininkai abudu dirba. Atsišau
kite vakarais ant antrų lubų iš 
fronto. 2806 S. Union Avė.

GUZI-REIKIA RANKOMS 
kams skylučių dirbėjų. Pavarto- 
kit savo gabumus įsidirbimui. 
Visai keli geri darbai patyru
sioms ir guzikams skylučių dir
bėjų į kitus.
IIOUSE OF KUPPENHEIMER

4104 West 18th St.
arti Karlow Avė.

REIKIA RANKOMS, GUZI- 
kams skylučių dirbėjų. Geriau
si gabumai įsidirbimui. Visai 
keli geri darbai patyrusioms ran
kinėms guzikams skylučių dirbė
jų į bruslotus.

Kreipkitės:
IIOUSE OF KUPPENHEIMER

1725 W. North Avė.,
• arti Wood St. <

PARDAVIMUI 2 % TONŲ TRO- 
kas, Chicago išdirbystės. Voliotas 
tik 11 mėn., express body, labai ge
rame padėjime. Parduosiu labai pi
giai ir trumpam laike, nes važiuoju į 
Lietuvą. Kreipkitės Town of Lake 
Naujienų skyriun, Num. 18, 1614 W. 
46th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė visą arba pusę biznio. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų, apgy
venta vieta vien lietuviais. Parduo
siu už gana prieinamą kainą. Kreip
kitės: Naujienų Town of Lake Sky
rius. Num-. 20. 1614 W. 46th St. Phono 
Boulevard 0672.

 PARDAVIMUI BUČERNĖ, GRO- 
sernė ir Dry Goods geroje vietoje, tik 
reikia mylinčio panašų biznį žmogaus. 

PARDAVIMUI automobilius Savininkas eina j kitą biznį.
Martnon 19-tų metų; visas ge- X£!«B S. FMrfield Avė. 
rame stovyje Norinti turėti ge- Chicago. III.
ra mašiną, nupirksit už pigią. ---- -------------- ;-----------------------
kaina. Galit hiatyti visados. PARDAVIMUI KOSTUMIERSKA 
3222 So. Halsted St. kriaučių Sapa, geroj vietoj, lietuvių

ir kitų tautų apgyventa, biznis išdirb- 
------------------------------ - ------  tas per 7 metus. Parsiduoda pigiai, 

PARDAVIMUI pigiai 7 Sėdy- nes savininkas išvažiuoja ant ukos.
........................... rrmžni vnrto- Kreipkitgs * NauJien^ ofis£b„ .v . ’ mazai vaito- 17y9 go< Halsted st >

Nuolatinis dar-pas. Atsišaukit greit, nes turtui Num. 76.
apleisti Chicago. F. R., 315 Ken
sington Avė. Kensington, III

REIKIA grindelių (tekinto-1 n*U automobilius, 
jų) į foundrę. L_______  _
bas, gera užmokestis.

AERMOTOR COMPANY, 
2555 Fillmore St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI JEWLERY KRAU- 

tuvė, už pinigus arba mainysiu ant 
namo; krautuvė randasi labai geroj 
kolonijoj, biznis išdirbtas per 9-nius 
mėtys. Atsišaukite per laišką, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box 77.

PARDAVIMUI DU MEDINIAI 
namai po 2 pagyvenimu, po 5 kam
barius Brighton Parke. Elektra, 
maudynės ir cemanto fundamentas. 
Taipgi yra ir mažas groseris. Atsišau
kite prie savininko

2715 W. 38th Place

3 GEROS FARMOS!
Išsimaino ant namo arba pigiai 

parsiduoda. Farmos randasi 24 my
lios nuo Chicagos ir tinkamos vasari
niams piknikams. Platesnių žinių 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui Marųuette manor, savi

ninkui pinigų reikia. Vieno aukšte 
stocco 6 kambarių. Modemišką; skle« 
pas ir antaukštis, labai puikus na» 
mas; $2,500 įmokėt. Kaina $8,300 ar
ba mainysiu ant mažesnio.

Taipgi vieno aukšto mūrinis 5 kam
barių namas, Brighton Parke, moder
niškas, aržuolo trimingai.

A. J. KODYKOWSKI, 
4265 Archer Avė.

Atdara nedėlioj nuo 10 iki 3 po pietų

BARGENAS ANT SOUTH SIDE!
2 flatų mūrinis namas, po 5-6 kamb. 

su visais įtaisymais; garu apšildomai. 
Namas randasi prie 55tos ir Garfiejd 
Boulevardo, netoli Ashland Avė. Ren- 
<1os $165 į mėnesį, 2 mašinų garage. 
Kaina $10,500. Jmokčt $2,500.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.

STOGKAI-SEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos kaina 

L. KAUFMAN & CO., 
State Bank

114 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

EXTRA

Išmainysiu 7 nasažierių automobi
lių geram-e padėjimo — Continentinal 
motoras ir 2 lotai išmokėti. Išmainy
siu ant namo arba biznio. Turiu, kas 
kiek reiks primokėsiu. Atsišaukite 7 
vai. vakare, nedėlioj iki 1 vai. 
pietį):

2159 W. 22 Place,
2 lubi; nuo užpakalio

PARDAVIMUI mūrinis 3 aukštų, 
bizniavas namas. Saliuno užpakalyj 4 
dideli kmbariai. Ant viršaus iš prie
kio 2 flatai po 5 kamb., iš užpakalio 
du flatai po 4 kamb., cimentuotas 
skiepas, gasas, elektra, rendos $150 į 
mėnesį. Vertas $13,500, bet gereitam 
pardavimui parduosiu su bizniu už 
$1,500. 3212 So. Wallace St., Tel. 
Boulevard 8979.

NORIU pilnai išmokėtų Co- 
operative Society of America se
rų. Moku $11 už Šerą. L. J. 
Mather, 6807 Union Avė. Phone 
Englewood 0187.

MOKYKLOS
po

REIKIA 40 vyrų darbui; $10 
iki $12 į dieną. Turi įnešti nuo 
$100 iki $300 į kompaniją. Leib- 
sohn Co., 35 So. Dearborn St., 
Room 505.

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio.

Atsišaukite:
1464 Indiana Avė.

REIKIA 50 mūrininkų į Com 
monwealth Edison instaigą. 3200 
E. lOOth St. Ilgas ir nuolatinis 
darbas.

GEORGE A. FULLER CO.

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių ir lenkų apielinkeje. Savinin
kas darė gerą biznį per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo, liga. Parduo
siu už teisingą pasiulijimą.

4405 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
barber shop pigiai, nes savinin
kas eina į kitą ptiznį. Iš priekio 
yra saliunas. Atsišaukit į Nau
jienų ofisą No. 79, 1739 South 
Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Dviejų augštų mūrinis namas 

bizniu geroj lietuvių apielinkėj, 
priežasties važiavimo Lietuvon par
duosiu už pirmutinį teisingą pasiū
lymą.

3232 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 4 PAGYV. M URL 
nis namas geram stovyj ir geroj vie
toj, prie Halsted St., elektra, gasas, 
pastogė, porčiai , vana, kietmedžio 
grindys ir tt. Del svarbios priežas
ties parsiduoda tik už $4,200, įmokė
ti reik $1,000. 819 W. 34th Place sa
vininkas 2ru užpakalyj.

su 
iš PAGYVENI- 

ir štoras. Ne- 
klioštoriaus. 

nori gražų ir 
pasiskubina,

REIKIA patyrusio vyro gra
bų dirbtuvėm Atsišaukit:

ROCKFORD CASCKET CO., 
1418 So. Main.St., 

Rockford, 111.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, tirštai apgyvento j. Prie
žastis — savininkas eina į kitą 
biznį. 624 So. 37th St., kampas 
Lowe Avė.

PARDAVIMUI delikatesen, 
saldainių ir ice cream; puiki vie
ta, geri pagyvenimui kambariai.

8308 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ, PUIKIŲ 
plytų stuba ir užpakalyj namelis, pir
mos klesos padėjime; geros įeigos ir 
geroj vietoj, 715 W. 19th St.: % blo
ko nuo lietuvių bažnyčios. Pardavimo 
priežastis — senatve. Turi būt par
duota už prieinamą kainą. Kreipkitės 
šią savaitę: Mrs. Lilek, 830' W. 18th 
St., 2-os lubos.

PARDAVIMUI 2-jų 
mij po 6 ruimus namas 
toli švento Kazimiero 
Parduosiu pigiai. •• Kas 
pigų namą gauti tegul 
nes savininkas greit išvažiuoja į Lie
tuvą.

6955 So. Talman Avė.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dreses.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kręipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

JIEŠKAU patyrusio bučerio, 
mokančio gerai savo darbą. Atsi
šaukite. Darbas ant visados. P. 
Laban, 10707 S. Michigan Avė. 
Chicago, Roseland, III.

REIKIA PIRMARANKIO BUČE- 
rio, kuris savo darbą pilnai žinotų ir 
nuvažiuot i marketą — k«d troku — 
Fordu ralėtų važiuoti. Cicero Liet. 
Coop. Kratuvė, 1334 So. 48th Court, 
Cicero. III. Subatoj po pietų, nedė- 
lioj iki 12 pietų, 2-os lubos.

REIKIA SMARKAUS VYRO, 
kad galėtu vesti jau einantį biznį ir 
$300 reikalinga: apsimokanti proga 
patirti; turiu kita bizni prižiūrėt. Pa- 
telefonuokit susitarimui.

Franklin 2103.

REIKIA karų taisytojų prie 
medinių body freight karų. Nuo
latinis darbas, geras nuo šmotų 
darbas. Street Co., W. 48th ir 
So. Morgan Sts.

REIKIA kriaučiaus prie 
tumeriško darbo.

911 W. 33rd St.

kos-

REIKALINGAS darbininkas 
dirbti prie hotelio, atsišaukite 
tie, kurie esate dirbę, mėnesinė 
mokestis ir pragyvenimas. P. Ga- 
deiko, 1606 So. Halsted St.

RAKANDAI
RAKANDAI pardavimui: 3|

PARSIDUODA SALDAINIŲ krau
tuvė, cigaretų ir cigarų su visais įtai
symais, krautuvė randasi lietuviško 
hotelio.

Atsišaukite prie
P. GADEIKIS,

1606 So, Halsted St., 
Chicago.

PARDAVIMUI generalė krau
tuvė: hardware įvairaus painto 
— malevų. Parduosiu su namu, 
ar be namo. Kreipkitės:

5228 S. Kedzie Avė.

BARGENAS, pardavimui na
mas ir 2 lotai, taipgi ir rakan
dai. Važiuoju į Lietuvą. Kreip
kitės prie savininko. J. Maloške- 
vičiaus, 3238 W. 64th St.

PARDAVIMUI 4 METŲ SENUMO 
namas su šalę tuščiu lotu cimentuotas 
skiepas ir visas įtaisymas. I/engvos 
išlygos, arba mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus ar ant kokio biznio. Kas 
mylite gyventi ant tyro oro greitai 
atsišaukite, nes tokia proga retai pa
sitaiko. 3249 Neenah Avė., arba Tel. 
Harmitage 6411.

MOKINKIS

PARDAVIMUI PIGIAI GROSER- 
nė, saldainių, cigarų, tabokos, ice 
creamo ir kitokių mažų reikmenų, 
biznis išdirbtas cash, renda pigi.

Klauskit:
2800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė, vieta lietuviais apgyventa, biz
nis išdirbtas cash, jei nemokantis nu
pliktu, apsiimu pamokinti per kokius 
du mėnesiu. Gera proga norintiems 
gerą biznį turėti.

3001 So. Emerald Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui milkmano biznis didelėj 

lietuviij kolonijoj, biznis išdirbtas per 
15 metu. 300 kostumeriu, 2 vežimai 
su arkliais ir visos pieniui reikalingos 
mašinos. Prieg tam yra groseris, bu- 
černė, saldainių, cigaru, tabako, ice 
cream-. Pardavimo priežastis — su- 
sižeidimas. • Naudokitės proga. Kreip
kitės:

150 Kenstogton Avė., 
Tel. Pullman 1411 

Kensington, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS. YRA 
ir pragyvenimui kambariai; pikni
kams daržas ir 10 pikniku yra išrenda 
vota. Pardnoc’’u visai pigiai 

658 W. I23rd St.. 
West Pullmnn, UI.

PARDAVIMUI saliunas.
Kreipkitės:

6758 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas

PARDAVIMUI saliunas, turiu 
apleisti miestą, visi įtaisai yra 
savi. Parduosiu pigiai.

3901 So. Federal St.

PARDAVIMUI labai gera gro- 
sernė arti bažnyčios.

Atsišaukite:
628 DeKoven St.

Chicago.

PARDUODU ARBA MAINYSIU 
ant namo savo bučernę ir grosernę su 
visais modemiškais įtaisais ir šalčio 
mašina. Kreinkitės: Naujienos Town 
of Lake Skyrius, Num. 19. 1614 W. 
46th St. Phone Boulevard 0672.

NEGIRDĖTA PROGA
Pardavmui bzniavas mūrinis, namas 

štoras ir prie štoro 4 kambariai ir ki
ti visi naujausios mados įtaisym-ais 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
cottage arba ant 2 flatų namo, loto, 
bučernės arba "kas turite bile ktkius 
morgečius priimsiu kaipo pirmą įmo
kėsimą. Kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

PARDAVIMUI 2—2 AUKŠTŲ ME- 
dinis namas su groserne ir garadžius 
užpakalyj, taipgi saldaniu krautuvė 
su fixtures ir staku. Parduodame 
saldainiu krautuvę su namais.

Kreipkitės:
1733 So. Union Avė.

PARDAVIMUI PELNINGA KRAU 
tuvė: Cigarų, Cigaretų, minkštų gė
rimu. aiskrimo, kendčs ir taip visokių 
smulkmenų: naranki vieta dviems 
jauniems vaikinams, kurie susikalba 
gerai angliškai. Ateik po pietų ir 
pamatyk savininką.

6503 St. Lavvrence Avė.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MEDI- 
nė stuba po 5 ir 6 kambarius; elektra, 
gasas, puiki transportacija, 34th 
Place arti Western Avė. Kaina $3,500. 
Įmokėt $1,500.

4925 A vers Avė., 
arti Archer Avė.

DIDELIS KAMPAS ARTI DIDE- 
lio teatro prie bizniavos gatvės —- 
kampas Archer ir Sacramento Avė. 
gražiausioj lietuvių kolonijoj, tyras ir 
sveikas oras. Nepraleiskite geros pro
gos, čion yra didelė ateitis, nes kainos 
kjla kas dieną. Kreipkitės pas savi
ninką. W. Waishvill, 813 — 23rd Avė. 
Melrose Park, UI.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mažiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principais*

JOS F. KASNICKA
190 North State St. 

Kampas Lake St 4-fl.

NAMAI-ŽEME
ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS!

Nupirksi gražų, kampinį, mūrinį na
mą, netoli lietuviškos bažnyčios, arba 
mainysiu ant lotų ar bile kokio biznio. 
, . C. P. SUROMSKI & CO.,

3346 So. Halsted St.

EXTRA
Pardavimui 5 kambarių bun- 

galow ir prie šalies lotas. Tin
ka bizniui — keptuvei, barber- 
nei ir t. p. 3222 N. Nagle Avė.

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, bučemes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas mus pigiausis ir 
teisingiausis patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE 

808 West 33 rd Place 
arti Halsted St.

Telephone Boulevard 1550
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vakare 

kasdieną.

PARDAVIMUI medinis na
mas 2 pragyvenimų po 4 kamb. 
Yra garadžius 2 karams; namas 
randasi gražioj vietoj.

4353 Artesian Avė.

CO.,

2321 W. 69th St. — arti Cou- 
vent 2 aukštų medinis namas — 
2 lotai — krautuvė ir kamba
riai — $7,200. Lengvi išmokė
jimai.

AMERIKOS LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3 aukštų medinis na- 

ir 2 po 4 kambarius 
šviesa, gasas, taipgi

PARDAVIMUI $3,800 naujas, 
tašytų akmenų 5 kamb. namelis. 
Savininkas apleidžia miestą — 
ant išmokėjimo, tai yra pigiau, 
negu kainuoja, 3925 W. 65th St.

mas: krautuvė
flatai. Elektro
namukas užpakalyj.

Kreipkitės:
1627 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 3 aukštų mu
ro namas ir 2 aukštų medinis. 
Šių dienų įtaisymai.

Bargenas.
1927 S. May St.

PARDAVIMUI mūrinis na- 
šmotų seklyčios setas, kalbamoji tirštai lietuviais apgyventa vie-'mas, rendos neša $536 į mėnesį, 
mašina, 2 lovos, 3 stalai ir 3 kau- ta ir kitų tautų, prie pat teatro, Kas norite pirkti namą, kreipki- 
rai (rūgs).

2935 W. 39th Place
pigi renda. Atsišaukite:

307 Kensington Avė*
tės prie savininko: P. A. Miller, 
2128 W. 22nd St

PARDAVIMUI FARMA ARTI 
Chicago. arba mainysiu ant miesto 
namų. Šitos kelios farmos labai pui
kins su gyvuliais, javais, padarais, 
labai pigini su mažu imnkėjimu. 360 
l<rp už $4.500. įmokėk $100 ir kas m?- 

no $100. Voliai išmokėsi. Ateik ar 
laišką parašyk.

R. S. BROKERIS, 
1516 S. 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI 2 lotai prie 
Archer Avė., netoli Francisco. 
Greitam pardavimui $5,500.00. 
Frank Wozniak, 2703 W. 47th 
St. Phone Lafayette 4607.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PARDAVIMUI 4 kambarių 
stuba, maudyne, daržas — cash 
ar išmokėjimais, netdli Cicero ir 
Archer Avės.

5429 S. Keating Avė.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madlson St.




