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10,000 žmonių žuvo Chinijoje
Karo stovis Italijoje

Tarybos su angliakasiais prasidėjo

Lietuvos Nepriklausomybė pripažinta. 
Kovokime už jos'Laisvę!

10,000 žmoniy žuvo Chi
nijoje.

Veik visas miestas sugriautas 
audros ir žmonės palaidoti po 

griuvėsiais.

HONKONG, rugp. 7. — Ap
skaitoma, kad siautusiame 
Swatow užtakoję tylūne žuvo 
mažiausia 10,000 žmoniy. Trįs 
ketvirtadaliai miesto sugriau
ta, o po griuvėsiais guli tūk
stančių žmonių lavonai. Daug 
laivų ir valčių, kurie bandė 
pasislėpti nuo audros užtakoję 
liko sudaužyti ir paskandinti. 
Dar toli jurose plaukiantis lai
vai nuolatos pasitinka lavonus 
žuvusiųjų, kuriuos nešioja 
vilnįs.

Siunčiama pagelba iš kitų 
miestų, nes miestas savo jiego- 
mis neįstengia atkasti griuvė
sius ir išimti iš po jų žmonių 
lavonus, nes išlikę gyventojai 
yra apimti didžiausios baimės 
ir nusiminimo. Mieste be to 
viešpatauja neapsakoma smar
vė nuo pūvančių žmonių ir 
gyvulių lavonų.

Karo stovis Italijoje.
Valdžia bandys suvaldyti fas- 

cisti ir sustabdyti muštus.

RYMAS, rugp. 7. — Karo 
stovis tapo paskelbtas penkiose 
Italijos provincijose — Genoa, 
Milan, Parina, Ancona ir Leg- 
horn. Tose provincijose kari
nei vyriausybei suteikta yra 
pilna kontrolė iki fascisti ne
ims suvaldyti ir atsteigta tvar
ka.

Ryme prie atstovų buto ta
po pastatyti kareiviai su kul
kosvaidžiais, kad apsaugojus 
ritmus nuo galimo fascisti puo 
limo.

Angliakasiai pradėjo tary
bas su kasyklų savininkais'
Tikimasi, kad bus susitaikinta.

CLEVELAND, Ohio, rugp. 
7. — šiandie prasidėjo tarybos 
tarp angliakasių unijos ir ne
priklausomųjų kasyklų savi
ninkų iš centralinio mikštųjų 
anglių lauko. Nors pasitarimai 
pradėti su vien centralinio lau
ko kasyklų savininkais, bet 
manoma, kad vėliau prie tary
bų prisidės ir kasyklų savinin
kai iš kitų valstijų.

Kaip angliakasiai taip ir ka
syklų savininkai tikisi, kad 
šiuose pasitarimuose bus priei
ta prie šiokio tokid susitaiki- 
mo. Angliakasių prezidentas 
Lewis tikisi, kad angliakasių 
streikas jau greit užsibaigs.

Illinois kasyklų savininkai 
konferencijoje nedalyvauja.

Masiniai areštai.

CHICAGO, rugj). 4. — Užva
kar prie Calumet avė. ir 108 
gatvės liko užmuštas streiklau
žio Robert Johnson. Del jo už
mušimo dabar daroma masi
niai areštai. Jau areštuota apie 
50 žmonių. Jų tarpe yra ne
mažai ir lietuvių.

Mokės senąsias algas.
Elevatorių darbininkai gaus 
nenukapotas algas iki nebus 

nukapoti karferiai.

CHICAGO. — Nors ir eleva
torių darbininkai sutiko pri
imti nukapojimų algų, jie. gaus 
senųjų algų per visų laikų iki 
nebus nukapoti elevatorių kar
feriai. Tik kada valstijos ko
misija nukapos elevatorių kar
terius bus nukapotos ir eleva
torių darbininkų algos. Gatve- 
karių darbininkų gi algos bus 
nukapotos tuojaus, nes galve- 
karių karterius jau pirmiau 
1c. numažino.

Elevatorių kompanija ketina 
priešintis uukapojimui eleva
torių karterių, kadangi nuka- 
pojimo kad ir 1c karterio ne
padengtų algų nukaposimas.

Gatvekariai ir elevatoriai 
vakar vaikščiojo jau normali
niai. Gatvekarių darbininkai 
priėmė sutartį su kompanija 
7,696 balsais prieš 4,119, o ele
vatorių darbininkai 1,325 bal
sais prieš 968.

Siunčia milicija Jolietan.
Mušeikų galva ir streikieris Ii 

ko nušauti susirėmime.

JOLIET, III., rugp. 7.
Šiandie susirėmime su strei
kuojančiais geležinkeliečiais li
ko nušautas E. J. and E. gele
žinkelio mušeikų galva Reitz 
ir pašautas ir sunkiai sužeistas 
šerifas Neskirk. Taipjau ta
po nušautas streikieris Frank 
Lavero, 35 m. Kaip pasakoja 
šerifo pageli)! n inkai, šerifas su 
mušeika bandė išvaikyti būrį 
streikierių ties streiklaužio No- 
wak namais. Nežinia kas pa
leidęs kelis šūvius, nuo kurių 
krito mušeika ir šerifas. Kas 
nušovė streikierį, nežinia, nes 
nė šerifas, nė mušeika nepa
leidę nė vieno šūvio.

Kitoje vietoje mušeikos su
mušė pikietavusį streikierį.

Delei užmušimo mušeikos ir 
gal mirtinai pašovimo šerifo, 
miesto valdžia tuojaus paprašė 
prisiųsti j miestelį milicijų. 
Milicininkai yra siunčiami iš 
Clinton ir Chicago. Jie taipjau 
gabenasi ir kulkasvaidžius.

Susirūpino anglių trukumu.
CHICAGO. — Chicagos fab

rikantai ir pramonininkai yra 
susirūpinę, kasdien didėjančiu 
Chicagoje anglių trukumu. 
Šaukiami yra įvairus pasitari
mai kaip pasigelbėti. Kadangi 
Illinois kasyklų savininkai ne
dalyvauja Clevelando konfe
rencijoje, Chicagai ir kitiems 
Illinois miestams gręsia rusti 
padėtis. Daroma pienus rūpin
tis vien kaip nors aprūpinti tik 
reikalingąsias pramones, ap
lenkiant netaip reikalingąsias.

Kamčatkoj užmušta 10 
žmonių.

SEATTLE, rugp. 4. — Ryti
nėj Kamčatkos dalyj įvyko 
tarp raudonųjų ir baltųjų susi
rėmimas. Susirėmime 10 ka
reivių liko užmušta ir daug su
žeista.

Fascisti siaučia Ganoj.
5 užmušti fascisti užgriebus 

šv. Jurgio tumus.

GENOA, rugp. 7. — Fascis
ti pradėjo siausti Gcnuoj ir 
jo kruvino mūšio užėmė pas- 
iilbusius San Giorgio rūmus, 
tūriuose buvo laikoma Genos 
konferencija. Ištikusiam su 
(ateiviais ir policija mušyj 
penki žmonės liko užmušti ir 
teliolika sužeista. Nors kariuo
menė pakartotinai bandė atsi
imti rūmus, bet to padaryti 
dar neįstengė.

Degina Italijos miestus.
Gal bus paskelbtas naujas gt- 

neralinis streikas.

(LONDONAS, rugį). 7. — Iš 
Tymo pranešama, kad delei 
ascisti siaubimo gal bus pas- 
celbtas naujas generalinis strei 
tas visoje Italijoje.

Fascisti degina namus Ge- 
noj ir Bolognoj.

Valdžia siunčia kariuomenę 
šiaurinę Italiją suvaldyti fas

cisti ir sustabdyti ten siau
čiančius mūšius tarp fascisti ir 
socialistų ir komunistų. Dau
gely vietų traukiniai nevaigš- 
to, taipjau gręsia ir niekurių 
uostų uždarymas ir apsistoji
mas laivų plaukiojimo.

Pasirašė sutartį.
ATHENAI, rugp. 7. — Tal

kininkų ir Graikijos kariniai 
delegatai pasirašė sutartį, ka
liąja įsteigiamas neutralinis 
zonas tarp Graikijos ir talki
ninkų kareivių Tčatakia fron
te, už kelių mylių nuo Kons
tantinopolio. Tuo sustabdoma 
Graikijos puolimas ant Kons
tantinopolio, kurį ji buvo pra
dėjusi keletu dienų atgal, bet 
buvo ties Tčatakia sulaikyta.

Ir arkliams pasai.
Ek. PUNSKAS. — Pasta

ruoju laiku lenkų vyresnybė 
išleido įsakymą, kad net nei- 
tralinėj juostoj visi gyventojų 
arkliai turėtų pasus; toks ark
liui pasas išsimant reikia mo
kėti daug pinigų, o be paso 
arkliu važiuoti nevalia, todėl 
vėl nauja didelė žmonėms sun
kenybė.

Šerno laidotuvės 
bus rytoj

Rytoj, apie 1 valandą po pie
tų, iš ponios P. Petraitienės 
namų, 3237 Auburn avė., bus 
išlydėtas į Tautiškas kapines 
Juozo Adomaičio /(šerno) kū
nas.

Vakar gauta iš p. St. Gegu
žio, ŠILĄ. prezidento telegrama, 
kuria jis praneša, kad atva
žiuosiąs Chicagon seredoj, 8 
vai. ory t o, idant • palydėjus Šer
ną į kapus.

Išlydint vėlionies lavoną bus 
pasakyta viena prakalba prie 
namų. Be to kėlios prakalbos 
bus pasakytos ant kapinių. Vė
lionies draugai, palydėdami a. 
a. šerną j “ten, iš kur niekas 
nebegrįžta,” papasakos apie jo 
gyvenimą ir darbus.

Užtat dar kartą primename 
visiems, kurie lik gali, daly
vauti laidotuvėse ir atiduoti 
paskutinę pagarbą dydžiam 
Amerikos lietuvių švietėjui 
kulturintojui.

Colorado išvarė Fosterį.
DENVER, Colo., rugp. 7. — 

Žinomas radikalas kalbėtojas 
William Z. Foster, kuris va
dovavo buvusiuoju plieno dar
bininkų streiku, tapo išvarytas 
iš Denver ir Coloradoš valsti
jos milicijos viršininko gen. 
Hamrock įsakymu. Foster bu
vo rastas vietos viešbutyj, jo 
daigtai tapo konfiskuoti, o 
jis pats tapo pasodintas trau
kiniu ir jam įsakyta neišlipti 
Golorados valstijoje. Gen. 
Hamrock sako, kad Fosteris 
esąs pavojingiausias žmogus 
visoje šalyje.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpjūčio 7 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4. 45% 
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $7.75
Danijos 100 frankų ........... $21.55
Finų 100 markių ................... $2.12
Francijos 100 frankų ......  $8.18
Italijos 100 lirų ................... $4.63
Lietuvos 100 auksinų ........... 14c
Trenku 100 markių ...................
Norvegų 100 kronų................ $17.10
Olandų 100 guldSnų .......  $38.75
Švedų 100 guldSnų ........... $26.10
Šveicarų 100' mairkių........... $19.01
Vokietijos 100 markių ........... 14c.

Chinijos prezidentas re
zignavo.

PEKINAS, rugp. 7. — Laiki
nis Chinijos prezidentas Li 
Yan-hung įteikė parlamentui 

savo rezignaciją, kurioj jis 
sako, kad jis susivėlinęs su re
zignacija kadangi nebuvo tei
sėto parlamento nuo 1917 m. 
ir todėl jis neturėjęs kam sa
vo rezignaciją įduoti.

Manoma, kad yra suokalbis 
nuversti dabartinę Chinijos 
valdžią ir prezidentu pastatyti 
Tuan Či-jui, kuris yra labai 
turtingas ir gali paskolinti val
džiai pinigų ir užmokėti karino 
menei algą.

Parlamentas patvirtino ka
binetą, kur premieru bus Tang 
Šao-hui iš Pietinės Chinijos. 
Gen. Wu pagelba savo šalinin
kų kontroliuos finansų, susi
siekimo ir karo ministerijas. 
Pietinė Chinija yra nepaten
kinta naujuoju kabinetu dėl 
mažos Pietines Chinijos atsto
vybės jame ir ragina premie- 
rą nepriimti jam teikiamos 
vietos.

Hardingas siūlo “taiką” 
geležinkeliečiams.

Kviečia juos grįžti į darbą ir 
laukti tarybos nuosprendžio.

WASHINGTON, rugp. 7. — 
Prezidentas Hardingas šiandie 
atsišaukė į streikuojančius ge
ležinkeliečius, kviesdamas 

juos tuojaus grįžti į darbą iki 
geležinkelių darbo taryba nu
spręs apie senumo pirmeny
bės teises.

Prezidentas apie tai telegra
favo geležinkelių ir geležin
kelių kompanijų viršininkams. 
Hardingas pasitiki, kad abi 
pusės priims jo pasiūlymą. 
Bet gi dar nė viena pusė neda
vė savo atsakymo ir yra labai 
abejotina ar geleži nlkeliečiai 
panorės grįžti į darbą be jo
kio užtikrinimo ir pasiduoti 
nedraugingos jiems tarybos 
nuosprendžiui.

FALLS CITY, Neb., rugį). 
4. —- Pustelninkas Judson 
Smith, 63 metų amžiaus, turė
jo pasidėjęs banke $50,000. Be 
to jo nejudinamas turtas irgi 
buvo vertas apie. $50,000. Ne
žiūrint to, jis numirė uuo 
badavimo.

Lietuvos piliečių registra
cija.

1 Visi Amerikos lietuviai, 
kurie save skaito Lietuvos pi
liečiais, pagal įstatymo paskel
bto 1922 metais birželio mėn. 
9 dieną, (Vyriausybės žinios 
iš 2-3-26-91) turi įsiregistruo
ti Lietuvos Atstovybėje Wa- 
shingtone ne vėliau kaip iki 
1922 metų, gruodžio mėn. 9 d.

2. Registravimosi ir pasų rei 
kalais reikia kreiptis į Lietuvos 
Atstovybę Washingtone, į vie
tos Paskolos Stotis arba į kitas 
visuomenės įstaigas, kurios su 
Atstovybe tuo reikalu susinės.

Lietuvos Atstovybė.

Gen. Semionov Tienlsine.
Rusai norėjo jį užmušti.

PEKING, rugp. 3. — Pas- 
kilbęs Siberijos banditas, ku
ris nesenai lankėsi Amerikoj, 
gen. Semionov, apie tris dienas 
tam atgal pribuvo į Tientsiną. 
Kaip tik rusai sužinojo apie 
generolo atvažiavimą, jie tuoj 
apstojo jo namus ir norėjo jį 
užmušti. Tik japonų policijos 
įsimaišymas beišgelbejo tą 
karžygį.

Semiinovo atvykimo tikslas 
nėra žinomas. Apie tai eina 
įvairiausių gandų.

Tęsia pasitarimus su gal- 
žkeliečiais.

WASHINGTON, rugpjūčio 
7. Konferencijos tarp prezi
dento Hardingo ir streikuojan
čių geležinkeliečių vadovų bu
vo tęsiamos ir šiandie. Kas 
svarstoma tuose pasitarimuo
se neskelbiama, prašant prezi
dentui Hardingui.

___ .................................. _______ ' 
■»' .......______ *....... ................■■■■■■ ■■!■

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 ; i

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 j Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 
i, 

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 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 Eaat 115-th St., Tel. Pullman 1659

Lietuvos žinios
Klaipėdos kraštas.

Naujai išėjęs “Memeler Lan- 
deszeitimg” Nr. 23 deda pasta
bą antgalviu “Kas atsitiko su 
prekybos sutartimis“, kurioj 
sakoma, kad Ambasadorių 
Konferencija Paryžiuj neėmė 
net svarstyti laikinųjų Klaipė
dos krašto prekybos sutarčių 
su Vokietija ir Lenkija. “Me
meler Dampfb.oot” iš 22. VI. 
rašo kad Lenkijos ministerių 
kabinetas nutaręs ratifikuoti 
prekybos sutartį su Klaipėda 
mažai ką begelbsli žlugusias 
sutartis.

Klaipėdos krašte už 1,006 
auks. galima nusipirkti piliety
bę. Ji duodama visiems, kas 
lik nori. Todėl čion kraustosi 
įvairus pabėgėliai iš Vokietijos 
ir Lietuvos prasikaltėliai. Nak
timis baugu važiuoti VI. 18. 
svečiams grįžtant iš Ramby- 
no, užstota kelias. Bet svečių 
tinkamai pasielgta ir banditai 
išvaikyta.

ROKIŠKIS. — Nuo pradžios 
1922 m. iki šio laiko pas Ro
kiškio apskrities viršininką 
tarp kitų yra užsiregistravusios 
šies draugijos: 1) Lietuvos 
valstiečių sąjungos Rokiškio 
skyrius; (65 nariai) 2) Katali
kų draugijos “Blaivybė” Ro
kiškio skyrius (280 narių); 
l) Švietimo draugija “Saulėte
kis”; 5) “Saldės” draugijos 
Rokiškio skyrius (12 narių); 
6) Lietuvoj bepartyvč jauni
mo draugija “Aras” Panemu
ny; 7) Lietuvos Abolicionis- 
čių draugijos skyrius Rokišky; 
8) Lietuvos Mokytojų prof. są
jungos Rokiškio skyrius; 9) 
Rokiškio valstybiniu ir savi
valdybės įstaigų tarnautojų 
sąjunga ir dar 10 draugijų.

IMPEHFEGT IN OHIGINAL
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams ___________—-----
Pusei metų_____—______
Trims mėnesiams ....._____
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotojus i
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Mirt v

L. Šernas.

kits kito, kaip 
.nuo vandens. Bet 

pakanka if augščiau 
jų. Juos privalo žinoti kiekvie
nas apsišvietęs žmogus. Jeigu 
gi “Draugo” redaktorius nežino 
jų, tai ne jo yra biznis kalbėti 
apie socalizmą ir bolševizmą. 
Kam klaidinti skaitytojus?

gija, laikydamas tuo tikslu 
prakalbas, leisdamas lais
vamaniškus laikraščius ir 
tverdamas tam tikras orga
nizacijas, tai Juozas Ado
maitis savo populeriais raš
tais iš gamtos mokslų sri
ties tvėrė pagrindus naujai 
pasauliožiurai.

Nuo 1895 m. iki 1905 m. 
Amerikos lietuviai ėjo, taip 
sakant, “gamtos mokslų fa
kultetą”, ir per tą laikotarpį 
Adomaitis-Šernas buvo vy
riausias jų mokytojas. Vė
liaus jie užsiinteresavo poli
tikos ir visuomenės moks
lais, ir čia jau kiti asmens I 
ėmė daryti didesnes įtakos į vįsįemg čikagiečiams tuo vaidu, 
amerikiečius, negu Šernas Dėdė šernas išgyveno Amerikoj 
SU Šliupu, šernas neturėjo 27 metus. Atvažiavo jis iš 
palinkimo prie politikos ir Bremeno kviečiamas p. A. Ali- 
nemėgo partijų ginčų: tame pausko jo laikraštį “Lietuvą re- 
buvo jo silpnumas, bet tas, daguot1, .V1M tą kuką, is 
is antros puses, apsaugojo ji kada j() sveikata visai nupuolė ir 
nuo daugelio nemalonumų, jįs nepajiegė dirbti, jis dirbo 
kokių turi partijų veikėjai. prie “Lietuvos”. Per tą laiką 

Nė Chicagoje, kur nabaš- jis įgijo mokslų populerintojo 
1.501 ninkas praleido beveik pusę vardą. Jo raštai buvo mėgami 

savo amžio, nė visoje Ameri- ir Placiai skaitomi. Jis mokėjo 
., parinkti savo raštams papias- koje jus tur-but nesurasiter. žmonCllls įtinkamą daly- 

zmogaus, kuris jaustų nea- jką j,- mokėjo jį prasta, lengvu, 
pykantą prie Šerno. “Dėdę iiuosa nuo moksliškų terminų 
Šerną” gerbė ir mėgo kiek- kalba kiekvienam suprantamai 
vienas, kuris turėjo progos papasakoti.
susitikti su juo; jo nedrįso Bet jo svarba nemažesnė už jo 
užgaulioti net ir klerikalų mokslo populerintojo svarbą — 
spauda, kuri, kaip Žinia, ne- ypatinga! Amerikos lietuviams, 
sigaili pamazgų kiekvienam ~ buvo dar i° kaipo laik.r^., 
„ . . _ ninko gabume. Jis buvo pirmu-sviesesmam visuomenes tinis> kurig išmokino Amerikos 
darbuotojui. lietuvius laikraštinės etikos, lai-

Tas Amerikos lietuvių kraštinio mandagumo. .
mokytojas tečiaus pabaigė Jam atvažiavus tarpe Ameri- 
savo dienas dideliam netur- kos lietuviu buvo neaiškiai ke
te. Jisai, mat, ne biznį varė, 1108 srov®s- Svarbiausia sl0^e 

r , v . L . — iei galima butų taip pavadm-o tiktai dirbo uz algą, kaipo L. __ buvo taradaikiniai> susi. 
pasamdytas darbininkas. Iš Lpieįusieji apie savo rūšies juok- 
algos retas pralobsta. Pro- Mario Bačkausko “gazietą 
to gi darbas pas lietuvius | lę”, kurios 
yra ypatingai menkai apmo
kamas.

Ryto Chicagos lietuviai ati 
duos paskutinę pagarbą Dė
dei Šernui. Tikimės, kad jie 
parodys, jogei moka įvertin
ti jo nuopelnus musų visuo
menei.

apie 100,000 žmonių. O bolše
vikai yra aršiausi teroristai, ko
kių buvo pasaulyje.

Marksas skelbė, kad tik kapi
talistinis pramonės vystymąsi 
gali sutverti ekonominį pagrin
dų socializmo tvarkai. O bolše
vikai tiki, kad socializmą, gali į- 
vykinti energinga ir gerai susi-

organizavusi revoliucionierių 
grupė, neatsižvelgiant į ėkono 
minio vystymosi stovį; jie mė
gino įvykinti socializmą net vi
siškai atsilikusioje Rusijoje.

Mes galėtume paminėti čionai 
dar ištisą eilę ir kitų principia- 
lių dalykų, kuriuose marksiz
mas ir bolševizmas skiriasi

nuo 
ugnis

Juozas Adomaitis-Šernas
Iš MANO ATSIMINIMŲ APIE 

DĖDĘ ŠERNĄ.

Velionis Juozas Adomaitis, sa
vo raštuose prasiminęs L. šer- 

J nas, kuris vėliau buvo žinomas

, $8.00
_ 4.50
_ 2.25

1.75
.. 1.00

Žinia apie Juozo Adomai
čio (L. Šerno) rrfirtį nebuvo 
netikėta musų skaitytojams, 
Jie žinojo, kad jisai jau per 
keletu metų buvo visai silp
nos sveikatos, taip jog ir 
dirbti nebegalėjo. “Naujie
nose” nuolatos tilpdavo Šer
no Draugų būrelio atsišauki
mai, raginantys visuomenę 
sušelpti jį.

Paskutinėms savaitėms 
visi išgirdo, kad L. Šernas 
sunkiai apsirgo ir guli ligo
ninėje. Maža buvo vilties^ 
kad jisai pasitaisytų. Bet jo 
mirtis vis dėlto sukelia ame
rikiečiuose didelio nuliudi- 
nio. !

L. Šernas buvo tikras 
Amerikos lietuvių švietėjas 
ir mokytojas. Savo straips
niais “Lietuvoje”, kurią ji
sai redagavo daugiaus kaip 
dvidešimti metų, o ypač sa
vo raštais iš gamtos mokslų 
srities, jisai skatino ameri
kiečius prie apšvietos ir tei
kė jiems mokslo žinių, kurių 
jiems, milžiniškoje daugu
moje, neteko pasemti moky
klose. Beveik visi Amerikos! 
lietuviai, kurie sudaro musų 
daugiaus ar mažiaus apsi- 
švietusiąją visuomenę, yra 
Šerno mokiniai.

Jo raštai, beje, daugiaus 
pasiekė laisvai protaujan
čiųjų, negu tikinčiuosius 
žmones. Nes pirmieji kaip 
tik ir jieškojo tokio dvasios 
peno, kokio davė jo straips
niai ir knygos. Kaip visose 
tautose, taip ir pas lietuvius, 
kelių į laisvų protavimų, ne
suvaržytų religiniais prie- Į 
tarais, praskynė mokslas 
apie gamtų. L. Šernas gi 
buvo gerai apsipažinęs su 
tuo mokslu Europos univer
sitetuose.

Per eilę metų chicagiškėsĮ 
“Lietuvos” 
Dr. J

redaktorius ir 
Šliupas buvo vieninte

liai pasauliniai inteligentai 
tarpe Amerikos lietuvių. 
Kuomet Šliupas aktyviai ko- 

igija, ir su kuni-j

Sau- 
cenzoriumi” buvo 

negarbingos atminties patvirkė- 
lis kunigas “daktaras” Juodi
kius. Šita “srovė” buvo didžiau
sia. Jos idealą gražiai išreikė 
Martyno Jaukaus, Bitėnuose, 
ėj usis pašaipos lapelis “Te
tutė”. Jame buvo nupieš
ta ratelis atvaizduojantis 
saulę, ratelio viduryj nupiešta 
kiaulės pasturgalis užriesta uo
dega, o apačioje padėta parašas: 
“Apšviesk mus Viešpatie”.

Apie “Saulę” buvo susispietę 
visi tie žmonės, kurie lankė baž
nyčią ir smukles, mušės ir mėgo 
riebias pasakas klausyti, ar 
skaityti.

“Draugas”, rašydamas apie Į Antra pagal didumą srove 
Rusijos bolševikų atsišaukimą į buvo tautininkai, vadinusieji sa- 
viso pasaulio proletariatą, sa- ve tautiečiais, kurie savo orga- 
ko: nuturėjo “Vienybę Lietuvnin-

, v. ,. „ .. kų” ir vedė gražiais ir negražiais‘Tuotarpu s.andie RusijaI g gu s(|]enkėjusiais 
yra vienų-viena valdoma |ietuviais
Markso mokslo principais ir T a gi.oye buvo laisvama. 
todėl negalinti ilgai atsispirti I „ vaįinami bedieviais. Jie 
buržuazijai. atvirai tvirtino, kad nėra dievo,
Tiesa, kad bolševikai tvirtina, nėra pragaro ir nėra ko šmėklų 

jogei jie valdą Rusiją “Markso bijotis. Bet savo įtikinimams, 
mokslo principais”, bet tai yra kaip jie sakė, tikinčiųjų mulkių, 
nesąmonė. jie pasinaudodavo lygiai tokio

mis įmonėmis, kokiomis Ameri
kos policija pasinaudoja, kvos- 
dama savo nelaimingą auką, 
taip vadinamu trečiuoju laips
niu. O kadangi šitos bedievių 
įmonės buvo ne jų pačių pada
ras, tik antrasis kunigų pamok
slų R’alas, atkreiptas į pačius ku
nigus ir bažnyčias, tai lengva 
numanyti, ko Dėdei Šernui teko 
prisiklausyti atvažiavus iš civi
lizuotos Europos į necivilizuotą 
Amerikos lietuvių gyvenimą. 
Lietuvių kunigai, išskyrus vie
ną Joną Žilinską, buvo arba iš
tvirkę be galo, paskutiniai gir
tuokliai, arba begaliniai fanati
kai (pav. kun. žebrys); jie tran
kė kumščiomis sakyklas ir susi
riesdami keikė bedievius; bedie
viai tą patį darė savo prakalbo
se ir rašė savo laikraščiuose hnt 
kunigų ir jįj tamsių sekėjų.

Laikraštis “Lietuva” priklau
sė prie kiekiančių kunigus. Jo 
buvusieji redaktoriai, leidėjai,1

j Apžvalga
NESĄMONĖ.

-

i

korespondentai ir dauguma skai
tytojų buvo bedieviai. Nors Dė
dė šernds pats buvo tikras, taip 
sakant, bedievis, bet jis pasipik
tino bedievių darbais. Jam ne
patiko jų laikraštinė etika, ar 
gerinus sakant, neturėjimas jos, 
ir jis ėmė juos mokyti jos; jis 
darė tą šaltu įtikinamu 
budu ir jo pamokslai nors 
ir nepatiko tiems, kurie 
turėjo jų klausyti, bet pasi
karščiavę turėjo sutikti su jud
ini, kad jis jiems tiesą sako. Be
dieviams jis nepatiko todėl, kad 
jis neleido savo laikraštyj kuni
gų ir bažnyčių keikti ir peike 
juos, jei jie tą darė savo laikraš
čiuose. Kai kas prikišo jam net 
veidmainingumą, busią jis, prisi
dengęs laisvamanybės skraiste 
einąs išvien su kunigais. Šitą 
priekaištą darė jam pats rašan
tis šiluos žodžius, kuomet p. 
Ališauskas pasistatydinęs nau
jus namus spaustuvei, bizniškais 
apsiskaitymais pasikvietė kun. 
Kriaučiūną juos pašventinti ir 
Dėdė šernas matomai tam visai 
nesipriešino, nes po pašventini
mui šventintojas ir šventinusieji 
susėdę per naktį konjaką drožė,

» Bet jis mokėjo iš tokių kliūčių 
išeiti sausas ir etikos pradams 
nepakenkti. Būdamas kaltina
mas, jis teisinosi argumentais, o 
ne karščiu ir taip išmokino Ame
rikos lietuvius mandagumo, ku
rio jiems baisiai truko iki jo at
važiavimui.

Nors Dėdė šernas nepriklau
sė jokiai draugijai Amerikoje, 
išskiriant moksleivių šelpimo 
Aušros Draugiją, kuriai jis pa
dovanojo visas savo parašytas 
knygas, gautas nuo p. Ališausko, 
kaipo pripuolamą jam dalį atly
ginimo už jo raštus, bet jis vi
suomet ėjo su tais, kurie rodė 
kelią į laisvę, politinę ir kitokią 
—su socialistais ir liberalais. Jis 
skaitė, kad žmonės gali užeiti 
ant savo 
lio tik 
tikra 
Taigi
prirengti žmones prie to, kad su
prastų, jog jiems reikia pasiliuo- 
suoti. Šitą darbą jis pasiėmė 
ant savęs ir sėkmingai jį vyki
no. Į politiką, ar organizacijų 
reikalus jis leidosi tik tiek, kiek 
jis manė reikia žmonėms tie da
lykai išaiškinti. Buvo tik moky
tojas, bet nedaugiau.

Kaipo žmogus Dėdė šernas 
turėjo.dvi silpnybes, — bendras 
visiems menininkams — jis mė
go vyną ir moteris. Ghl nuo ši
tų ydų nei vienas nėra liuosas, 
bet ne visi turi drąsos, ar nori su 
jomis pasirodyti. Jis su jomis 
nesislėpė. Jis žiurėjo į jas tie
siog kaipo į dailės dalį. Jis mė
go gerti; bet jis gėrė ne tani, 
kad kiauliškai pasigerti, o tik 
kad smagiu budu pirštais į sta
lą balzginant Aidą dainuoti; jis 
mylėjo moteris, bet ne tiek ly
ties jausmu, kiek dvasine meile 
— įsimylėjimu į jos ypatybes. 
Lenkijoje gyvendamas jis pama
tė vieną gražią čigonai te ir ją 
nusekęs jis buvo su ja. nekurį 
laiką čigonų šeimynoje miškuo
se. Gyvendamas Varšuvoje jis 
užėjo viename paleistuvių name 
paprastą tarnaitę, kuri jam pa
tiko; jis ją išėmė iš ten ir davė 
jai užlaikymą, kad jai nereiktų 
grįžti į paleistuvių namus. Jis 
neužmiršo net čia į Chicagą at
vykęs, bet gaudamas algos tik 
$12 į savaitę, jis negalėjo jos 
šelpti pinigais savo algos ir 
todėl rašinėjo straipsnius Varša- 
vos laikraščiams, įsakydamas, 
kad jo honoraras hutų išmokėtas

tai moteriai. Atradęs patinka
mų sau moterų čia Chicagoj, jis 
kiekvienos žinojo vardo ir gimi
mo dienas ir nei vienos nepra
leisdavo nepasiuntęs bent gėlių 
puokštės, ar nenusivedęs koncer- 
tan ar operon. Šitos jo labdary
bės taip ištuštindavo jo kišenius, 
kad jis dažnai nesulaukdavo šeš
tadienio, kuomet algos buvo iš
mokama ir ketvirtadienį, ar 
penktadienį, jam prisieidavo 
prašyti pas “Dėdę” Lalį, kad pa- 
skolytų šmičkei.

žinoma, ne visus jis savo pini
gus šitaip išleisdavo. Jo labda
rybės klientų sąraše buvo ir mo
kinių, ir kitų draugų, kurie rei
kalui parėjus ėjo pas Dėdę Šer
ną prašyti pagelboš ir ją gavo.

Šitą jo silpnybę daugumas 
vadina nemokėjimu gyventi. Gal 
būt, kad jie turi tiesą tame, bet 
pirma kaltinimo jo už tai, rei
kia pasižiūrėti, ar tikrai jis kal
tas tame. Kiek aš pažįstu jo gy
venimą ,tai čia kaltas kas kitas, 
o ne jo tyčia nepaisinimas gyve
nimu. Gyvendamas Chicagoje 
jis nekurį laiką, nors ir be šliu- 
bo, gyveno su viena moteria kaip 
vyras su pačia ir kol jų gyveni
mas nesuįro, jis žiurėjo savo na
mų neprasčiau už gerą vyrą, bet 
kada tas šeinliniškas gyvenimas 
suįro, pas jį neliko vilties kitą 
sukurti ir jis gyveno, taip sa
kant, diena iš dienos. Tie^a, 
tokiame atsitikime kitas kitaip 
butų padaręs, bet visi vienaip 
negali daryti. Ant galo, aš ne
matau gero ir išminties tame, jei 
kiekvienas savo uždirbtą ar pel
nytą kiekvieną centą 
šan ir jį ten užsiūtų, 
tų gyvenimo tikslas?

Kita Dėdės šerno

dėtų mai- 
Kame bu-

išsiliuosavimo ke- 
gavę pirma tam 

apšvietimo laipsnį, 
jo uždaviniu buvo

visuomet (Lietuvoje, bet grįžo 
jon gyventi; 3) asmens, kurie 
iki 1914 metų nemažiau, kaip 
10 metų Lietuvoje gyveno ir 
turėjo: a) arba nuosavą nekil
nojamąjį turtą, b) arba nuola
tinį darbą; 4) Lietuvos piliečio 
vaikai; 5) jo pati arba našlė; 
6) Lietuvos netekėjusios pilie
tės vaikai, 
svetimšalio 
svetimšaliai,
Lietuvos piliečiais.

E. Respublikos Prezidento 
Pareigas, Steigiamojo Seimo 
Pirmininkas

Galvanauskas, 
Pirmininkas 
birželio nlėn.

jei jie nepriimti 
jo vaikais ir 7) 
naujai priimti

Pastebėjimas.
.piliečiais nelaikomi

Lietuvos 
asmens, 

kurie kad ir turėjo nuolatinį

darbas buvo vien tarnavi
mas Rusų Valstybei, t. y. 
rusų valdininkai.

> Mjnisteris 
Kaunas, 1922 m. 
9 d .

1-oji įstatymo 
1919 
dalis 
liaus 
žalio

dalis išleista
9 d.; antroji

Iš Markso bolševikai yra pa- 
I siskolinę tiktai žodžius, o ne 
Į principus. “Marksistiniais” žo
džiais jie yra apkloję tokius 

| principus, su kuriais Marksas 
kovojo visą savo gyvenimą.

Marksas stojo už demokratiją 
—teisių lygybę visiems pilie
čiams, visuotiną balsavimą, žo
džio ir organizacijos laisvę ir 
t.t. O bolševikai griežčiausia at
meta demokratiją.

Marksas buvo priešingas slap
tiems sąmokslams (suokal
biams) ir dėlto atkakliai kovojo 
su Blanųui ir jo pasekėjais.. O 
bolševikai skelbia, kad konspi
racija ir sąmokslas turi būt pa
mate kiekvienos revoliucinės or
ganizacijos.

Marksas šlykštėjosi teroru; 
aprašydamas Paryžiaus Komu
ną, jisai pabrėžė, kad komuna* 
rai nekeršijo nė vienam savo 
priešui, kuomet buržuazinė val
džia, nuveikusi Komuną, išžudė

budo ypa
tybė buvo jo drąsa pasakyti sa
vo mintis į akis. Nesenai Lie
tuvoj man būnant teko man su
eiti mano ir jo seną draugą Joną 
Kriaučiūną. Dėdei Šernui teko 
gyventi su Jonu Kriaučiunu Pru
snose prieš atvažiuosiant į Ame
riką ir jis pas jį dažnai gaudavo 
pasiskolinti pinigų. Mat J. 
Kriaučiūnas geriau mokėjo gy
venti, vadinas, mokėjo pinigo pa
sidaryti. Bet Jonas Kriaučiūnas 
turėjo vyresnį brolį Antaną, ku
riam pinigai nesilaikė kišeniuj 
lygiai taip, kaip ir Dėdei šernui. 
Vieną kartą Dėdė Šernas pasis
kolino pas Joną Kriaučiūną pi
nigų ir be piktumo sako jam: 
Vis tiek, Jonai, tu man esi kiau
lė ir gana. Ve tavo brolis, tai 
žmogus. Jonas, žinoma, nesupy
ko ant jo ir parodė jam, kad jis 
nėra kiaulė atsakydamas taipgi 
draugišku budu, “Na gi eik pas 
tą žmogų ir paprašyk pinigų, ar 
gausi, o pas mane, matai gavai”.

Jis išvadindamas vieną savo 
geriausių draugų kiaule visai 
nemanė jį žeisti, o tik parodė, 
kad jo būdas jam nepatinka; ir 
jis tą nepatikimą išreiškė jam, 
net pasinaudodamas jo pagelba. 
Jei mes turėtume Lietuvoje dau
giau žmonių su budais panašiais 
Dėdės' šerno būdui, tai esu tik
ras, kad St. Seime pritruktų kle
rikalams rankų ir klerikalizmo 
jungo šmėkla negązdintų žmo
nių. J. Laukis.

§2. Svetimšalis gali būti pri
imtas Lietuvos piliečiu: 1) Jei 
ištisai išgyveno Lietuvoje neina 
žiau, kaip penkerius paskuti
nius metus; 2 jei turi nuola
tinį darbą, kuriuo laiko save ir 
savo šeimyną ir 3) jei nebuvo 
teismo nubaustas už nusikals
tamus dar/bus kalėti kalėjime 
arba skaudesnėmis bausmėmis.

§3. Svetimšalis, kuris nori 
tapti Lietuvos piliečiu ir ati
tinka §2 reikalavimams, pri
valo paduoti apie tai prašymą 
Vidaus Reikalų 'Ministeriui, 
kuris susitaręs su Teisingumo 
Ministeriu, patenkina arba at
meta prašymą.

Pastebėjimas. Išimtinais 
atsitikimais Ministeriu Ka
bineto nutarimu gali buti 
priimtas Lietuvos piliečiu 
svetimšalis, kuris ir nėra iš
gyvenęs Lietuvoje paskutinių 
penkerių metų § 2, p. 1).
§4. Laikinai draudžiama sve

timšaliams pirkti ir kitokiu 
budu įgyti nuosavybę Lietuvo
je nekilnojamasis turtas. Su
tartys, padarytos priešingai 
šiam įstatymui, laikomos ne- 
bėsančiomis. Apygardos teis
mo Valstybės Gynėjams deda
ma pareiga kelti ir vesti bylas 
apie minėtų sutarčių panaikini
mą.

Pastebėjimas. Išimtinais 
atsitikimais Ministeriu Kabi
neto nutarimu gali buti leis
ta svetimtaučiui pirklics ir 
kitokiu budu įsigyti Lietu
voje nuosavybė nekilnoja
masis turtas, i
§5. Žemė, valdoma tų kolo

nistų, kurie po 1904 m. buvu
sių rusų valstybinių, vadina
mųjų Valstiečių (Krestianskij), 
ir bajorų (Dvorianskij) bankų 
buvo įkurti Lietuvoje, šiuo 
grąžinama Lietuvos valstybei 
nuosavybe ir iš kolonistų ati
mama, o jiems iždas grąžina 
tai, ką jie buvo už žemę, sunio-

§6. Žmonės, kurie einant šio 
įstatymo 1§ ir jo pastaba, ar 
Lietuvos laikos sutarties su 
Rusija VI-jo straipsnio pirmą
ją dalim, yra laikomi Lietuvos 
piliečiais, bet gyvena -svetimos 
valstybės teritorijose, jeigu 
svetimoje valstybėje nėra na- 
turalizavęsi, privalo per 6 mė
nesius nuo šio įstatymo paskel
bimo dienos įsiregistruoti pas 
Lietuvos diplomatinius atsto
vus ar konsulus užsienyje ir, 
pristatę jiems savo pilietybės 
isiįodymusi išsiimti Lietuvos 
pasus. 1 osc valstybėse, ku
riose ligi Šiam laikui nėra nei 
diplomatinės nei konsulialori- 
nės Lietuvos atstovybės, nuro
dytais 6 mėnesių terminais 
laikomas nuo Lietuvos Atsto
vybės tose valstybėse įsisteigi-

Įstatymas apie Lietuvos 
pilietybę

§1. Lietuvos piliečiais 
mi: 1) asmens, kurių levai ir 
seneliai iš Seno Lietuvoje gy
veno, ir kurie patys visuomet 
Lietuvoje gyvena; 2) nurody
tųjų pirmame punkte asmenų 
vaikai, kurie, kad ir negyveno

laiko-

(gyvenantieji užsienyje žmo
nes, kurie atatinka šio įstatymo 
1$ ir jo pastaboje, ar Lietuvos 
taikos sutarties su Rusija VI 
str. pirm, dalyje, išdėstytoms 
sąlygoms, bet neįsiregistravo 
pas Lietuvos atstovus ar kon
sulus užsienyje ir neišsiėmė 
Lietuvos pasų šio § nustaty
tuoju laiku, gali atgauti Lietu- 
Vos pilietybę tik einant šio į- 
stat^mo 3 ir 4 §§ ir jų papil
dymu nustatytuoju keliu ir 
sąlygomis.

A. Stulginskis

m. sausio
1920 m. kovo 29 d., paga- 
paskutinioji 1922 m. bir- 
9 d.

(Reikia pastebėti, kati Lie
tuvos konstitucija, kurią dabar 
baigia svarstyt St. Seimas, gali 
pakeisti to įstatymo patvarky
mus. Krikščionys demokra
tai, juk jau nubalsavo Seime, 
kad pilietybės įgijimui reikia 
išgyvent Lietuvoje 10 metų.
—Red.)

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

palen^vinimę per vartojimu

g

SEVERĄ5
regulATOR
Moter’įi S^iprln-foj a b s

/Patirsite, kad jisai yra 

veiksmingas sugražimui spekp 
surejyRavimu! moterišką 
funkcŲp ir suteikia sistemai 
sveik?, normališk? padėjim?

KAINA *1.25 !

Klot skite pas apfielęonūs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS. IOWA

s

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 4 iki 6 po piet, it 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.

te

Tel. Randolph 4758 <
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų,Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SI. Room 530
Tel.: Central 6390

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

Tel. H ay murkė t 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvaukee Ir Ashland Ave« 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

79

Tel. Lafayette 4223
Pliunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. YuŠka,
3228 W. 38th St., Chicago. III.
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Naujieny piknikas arba, 
kaip žmonės sako, 

atpuskai
“Puikus bet ir buvo tas Nau

jienų piknikas! Nebent tik Lie
tuvoj per atpuskus taip šauniai 
laiką praleisti gaudavom.” — 
Sako visi, kurie buvo Naujienų 
piknike.

Ir aš taip sakau. Ir dadėti 
noriu: kiek Lietuvoj smagumo 
žmonėms duoda atpuskai, tiek 
Amerikoj — Naujienų piknikai. 
Ir ten, ir čia sueina, suvažiuoja 
žmonės minių miniomis. Drau
gai draugus, giminės gimines 
susieiti nori; smagiai pasišne
kučiuoti, skanių užkandžių pasi- 
valgyti, o ir alučio ar kita ko iš
sigerti... O Naujienų piknike 
da daugiau. Čia, matote, yra 
progos ir gerų prakalbų pasi
klausyti, vadinasi, savo dvasiai 
šio to naujo duoti, ir, pagaliau,

suktinį ir klumpakojį pašokti, o 
tai, žinoma, reiškia kojas gerai 
išmankštyti; galų gale, dar ir 
stebuklingas ugnis pamatyti.

Ir matome dabar, kad Naujie
nų piknikas duoda mums dau
giau, nei tie garsieji Lietuvos 
atspuskai. Ar tai nepuiku? ži
noma, žinoma. Jeigu kitaip, tai 
neigi minių minios į Naujienų 
pikniką ir sueitų, ir suvažiuotų. 
O dabar, tai štai kad ir šitame 
Naujienų piknike — ir gatveka- 
riai straikuoja, ir dievulis kra
pina, ir perkūnas pyškina — o 
to svietelio vis tiek visur tik 
knibžda, tik kimšte kemŠasi, 
sakysiu, nebent tik Lietuvoje 
per šv. Onos atpuskus Alvite 
kiek daugiau būna.

Ką jau čia, pagaliau, ir besa
kyti: Naujienos vis Naujienos. 
Tiktai imkite sau į galvą, — kiti 
dienraščiai ir gimė, ir mirė (“Ka
talikas”, “Lietuva”), o Naujie
nos, kaip vyriškai gyveno, taip 
sau ir tebegyvena. “Draugas” 
— teko girdėti — skolose iki 
kaklui pasinėręs. Bostono 
“Darbininkas” jau senai pasi
rengęs “nobažnai” paskutinį pa
tepimą priimti, “Vienybė” tik 
žadėti teišgali, kad ir ji kada 
nors dienraščiu virsianti. “Lai
svė” gyvena dėka aukoms. Ir

Spėka/ Ukininkystė 
ir Petroleum
Produktai

DARBAS ir spėka užima 80 iki 90 nuošimčių vi
sų išlaidų aprpinimui bei pagaminimui ūkės 
produktų.

Ši skaitline sumažinama vartojant motorais — ve- 
žamų-mašinų, kuriomis kiekvienas žmogus gali dau
giau akerių apdirbti ir kiekvieną daug pigiau.
Žemiau skelbiamos International Harvester Compa- 
ny autorizuotos skaitlinės priparodo šio pranešimo 
teisingumą.
1921 DISCING (Diskiniu akečių). IŠLAIDAS: 

Dubeltavi, (8-pedų ratai) su arkliais'apkeliauja 
15 mylių i dieną; kainuoja 85c. ant akerio.1 
Dubeltavi (Diskinių akėčių) ratai su 10-12 trak
torium — apkeliauja,20 mylių i dieną; kainuoja 
66c. ant akerįd. (beinąs 22.3%).

1921 DRILING (sėjimo ir apakėjimo) IŠLAIDOS: 
Sėjimo ir apakėjimo arkliais 15 mylių (į dieną 
kainuoja 53c. ant akerio. Sėjimo ir akėjimo 
10-20 traktorium — apkeliauja 25 mylias į die
ną; kainuoja 26c. ant akerio.(Sutaupymas 51%).

1921 JAVŲ VALYMO IŠLAIDOS’:
4 arkliai su 8-nių pėdų rišėju gali abelnai skai- » 
tant nuvalyt 15 akerių i dieną; kainuoja po 65c. 
ant akerio.
Karosirtis traktorius su 8-nių pėdų rišėjų, abel
nai gali nupjauti 40 'akerių į dieną po 50 centų 
ant akerio. (Pelnas 23%).

Dauginimasis motorais vežamų mašinerijų, aiškiai 
nurodo, kad praktiškas ūkininkas supranta, jog to
kie įrengimai yra labai naudingi.
The Standard Oil Company (Indiana) stengiasi ap
rūpinti visokį vežimais patarnavimą, pristatant vie
nodu budu, kaip kad mieste gyvenantiems, taip ir 
ant ūkių.
Tokis patarnavimas galimas tik tokiuo budu, kadan
gi pristatymo sistema yra pilnai išvystyta 11-je Vi- 
dur-Vakarų valstijose ir kuri įsteigė šią kompaniją.
Vien tik didelės pastangos pastovaus organiziavimo- 
si, per pilnus finansinis apsirūpinimas ir aukštos 
dvasios atsakomybėj žmonės, Rali užtikrinti ne tik 
ūkininką, bet ir visus tuos, kurie tik vartoją uK6s 
produktus. Todėl, tokiems ir reikalingi petroleumo 
produktai, ir ant jų bus specialė atyda atkreipta.

Standard Oil Company
' (Indiana)

910 So. Michigan Avė., Chicago.
2846

--------------------- ■ ‘ ■ ■ —---- ------------------------------- i.

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

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

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

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes prfetatom. 1955 W. lllth St.
— ■ " ■ —■■■ ■...............  I !■!-!■■ ■ im.Mn I... II....................................    ■

Įveskite elektrai dratus savo šluboj
Tai kodėl ne Šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums duotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

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

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

Ofiso Telefonas Boulevard 78Ž0
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:80. Ned. 10:30-12:00 dieną

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

daug panašių laikraščių lietu
viuose yra. Bet štai Naujienos 
— tai, vyruti, visai kas kita. 
Nors Šitas dienraštis ir niekam 
nenuolankauja, vadinasi, atvi
rai teisybę visiems sako, jokių 
aukų nereikalauja, savo darbi
ninkams moka didžiausias algas, 
negu bile vienas lietuvių laik
raštis, — o vis dėlto baisiai 
tvirtai ir moraliniu ir finansiniu 
atžvilgiais laikosi. Ir tai at
minti reikia, kad Naujienoms 
jau teko ir šiandie vis dar tebe- 
tenka visokių audrų pergyventi. 
Bet vis tiek jos atsilaiko ir diena 
po dienos stiprėja, — tai tary
tum tas galiūnų galiūnas aržuo- 
las, kuris juo daugiau audrų 
pergyvena, juo stipresnis pasi
daro.

Taip tai taip. Bet kas tą 
stiprybę Naujienoms duoda? Tai 
didelės ištvermės, mąslumo, ga
bumų ir pastovumo žmonės — 
tokie, kaip Grigaitis ir Jurgelio
nis. Juodu mokėjo padaryti Nau
jienas tokiu dienraščiu, kad jis 
kuodaugiausiai turėtų skaityto
jų ir šiaip draugų. Ir čia bū
tinai reikia apie šiuodu Vyru 
vienas kitas žodis tarti.

Jau kuo nekuo, bet savo iš
tverme ir gabumais dienraštį ge
roje sveikatoje palaikyti tai, iš- 
tikrųjų, Grigaitis ir Jurgelionis 
pasiekė rekordo! Ir vienas ir 
kitas, nors iš visų pusių pavydo 
ligonių puolami, vi$ dėlto vyriš
kai atsilaiko, žinoma, čia Gri
gaičiui labai daug padeda jo nie
kuo neįlaužiamas pastovumas ir 
gerbimas savo principų. Aš pa
žįstų šitą žmogų, berods, jau 
apie 15 metų. Ir kaip tvirtai jis 
laikėsi savo principų tada, taip 
jis ir tebesilaiko jų šiandie. Ne
iškraipytas, nesudarkytas Mark
so mokslas buvo jo (Grigaičio) 
kovoje už darbo žmonių gerbūvį 
vyriausiu ginklu ir šiandie tebė
ra. Kada tokie Pruseikai, Kap
sukai, Baltrušaičiai ir kiti galai 
eilių eilėmis apsivertė ir savo 
kailį mainė, Grigaitis kaip buvo, 
taip ir šiandie tebėra šimtapro
centiniu marksistu. Ot, kas 
Grigaičiui ir padeda kad ir prieš 
didžiausias audras atsilaikyti ir 
savo neprietelius amžinai į ožio 
ragą suvaryti. Štai vos tik spė
jus revoliucijai Rusuose gyvu 
kunu stoti, pasigriebė tą milži
nišką kraštą keli pakvaišėliai 
valdyti. O tų pakvaišėlių gar
bintojų gana daug priviso ir 
Amerikos lietuviuose. Jie ir 
pradėjo varyti prieš Grigaitį 
kuosmarkiausias atakas. Ne
gana jau to, kad net du nauju 
laikraščiu uždėjo, kad Grigaitį 
'‘pamokinus”, bet net buvo ir to
kių atsitikimų, kad šitie Lenino 
ar Trockio zakristijonai stačiai 
muštynių siekė. Vienok, nežiū
rint šitų visų audrų, Grigaitis 
išėjo laimėtojas. O tai kuoge- 
riausiai įrodo, kad ir pastarasis 
Naujienų piknikas. Net ir tie, 
kurie pereitą metą didžiausio 
ergelio kėlė, šiemet tikrai džen
telmeniškai užsilaikė. Žinoma, 
tai ir reiškia, kad Grigaičio iš
tvermė, pastovumas, mąslumas 
ir didelis gabumas dienraščio 
redaktoriaus darbą dirbti, — net 
ir tuos labai išdykusius ir pasi
leidusius senus vaikus, kurie 
pereitą metą nei laukiniai elgėsi, 
į vyrus paversti ir sužmoninti 
galėjo. Tai iš tikrųjų gražus tė
viškas darbas. O Jurgelioniui 
pasisekė Naujienas ant tvirto 
pamato padėti ir geroj sveika
toj išlaikyti tik todėl, kad jis sa
vo ištverme, smalsumu, mąslu
mu ir gabumais dienraščio biz
nį vesti, pralenkė visus lig šio- 
liai žinomus lietuvių laikraščių 
manadžerius. Tai va, kas yra. 
Bet grįškime prie pikniko eigos.

žmonėms smagiai besilinksmi
nant ir programas prasidėjo. 
Pirmyn choras sudainavo kelias 
daineles. Nors šitas choras 
čia ir neturėjo progos savo pro
greso, kurį daro dėka naujam 
mokytojui, visai parodyti, vis 
dėlto jo dainavimas sakyte sakė, 
kad p. Sarpalius stengiasi cho
ro narius ir su muzika daugiau 
supažindinti, ir, pagaliau, su
derinti balsus, kurie pirma taip 
pakrikę šitame chore buvo. Gra-

žaus progreso šitas choras daro. 
O tik to ir tereikia, kad galėtų 
užimti vadovaujamą Chicagos 
lietuvių choruose vietą.

Trumpą, bet, taip sakant, 
storą prakalbą pasakė Jurgelio
nis. Jis tvirtai ir ryškiai išro
dė Naujienų, kaip dienraščio, 
nuopelnus lietuviams. Pasakė, 
ką Naujienos gali lietuviams 
duoti ir duoda neskupėdamos. 
Jos duoda žinias, duoda mokslą, 
duoda, pagaliau, puikią progą 
lietuviams visokius reikalus per 
Naujienas atlikti. Jurgelionis, 
kaipo Naujienų manadžeris, iš 
tiesų, pasakė visa tai, kas reikė
jo pasakyti.

Grigaitis išdėstė savo* kalbo
je Lietuvos pripažinimo reikalą, 
svarbą ir eigą. Jis čia gerai iš
rodė, kad prie didelio darbo, va
dinasi, išgavimo Lietuvai laisvės 
ir dabar viso svieto pripažinimo 
gana daug savo darbu prisidėjo 
ir Naujienos. Naujienos rūpi
nosi, kad paliuosavus Lietuvą iš 
Rusijos carizmo pančių, Naujie
nos ir dabar rūpinasi, kad iš- 
liuosavus Lietuvą iš baisaus ku
nigų jungo. Grigaičio prakal
ba, kaip ir visad, buvo ytin gera.

Po programui ir vėl sau sma
giai linksminosi žmonės. Bet 
štai ir vakaras. Taigi ir tapo

(Seka ant 4 pusi.)'

VACLOVAS RUKUIZO
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

panedėlyj, rugp. (August) 7 die
ną 4:10 vai. vakare. Buvo gi
męs 38 metai atgalios, Grinke- 
liŠkio parapijoje, Kėdainių ap. 
Amerikoje ašgyveno 17 metų. 
Priklausė į sekamas draugijas: 
122 kp. S. L. A., Kunigaikščio 
Mindaugio, L. P. Karalaičio Ja- 
gielos, L. P. Valnoste ir L. P. 
Ateities.

Laidotuvės atsibus ketverge 
10 d., rugp. 9 vai. iš ryto, bus 
išlydžiamas iš namų, 6530 So. 
Robey St., i Šv. Kryžiaus bažny
čią, o iš bažnyčios į kapines Šv. 
Kazimiero.

Paliko dideliame nubudime 
savo mylimą moterį Zofiją, sū
nų Vaclovą ir dukterį Wilhel- 
mina. Taipgi savu senutę moti
ną Mikaliną ir brolius Adolpą 
ir Petrą, taipgi seserį Bronisla- 
vą, Marijoną, Mikaliną ir Oną.

Nuliudusi
Moteris Zofija, sunūs
Vaclovas ir duktė Vilhelma

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg, S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų,

Wmyk Įkaro (Aucfaor) Taizbaženkil

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir ChirurLietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
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., ęhieago, 111.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagclbininkau 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 —25th St>, 9509 Cardoni 
Dėtroit, Mich.

V----------------------------------------------------

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Markct 6234, Market 4526,

JAUNA MOTINA
TVIRTA DABAR

MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

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

Jos motinos likimas pri
vertė išmėginti. Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound. 6

Kenosha, Wisconsin. — “Neturiu 
tiek žodžių pagerbimui Lydia E. 
Vi111 n i11IIHiTi 1’1 Pinkham Vegeta-ilIO ■ ■llllllll ble Compound. Ma|UK|mIĮ| no motina turėjo

? Pr°8Q išmėginti,
ir kuomet sirgau 
po kūdikiui, ji da- 

'> v5 *r man* J*8
: (’au^*au man pa-

° Mgelbėjo, negu kas 
h I kitas, todėl pata-)• I riu visoms mote-

į rims, sergančioms 
,, ..... moteriškoms li
goms, kad gerai išmėgintų ir esu ti
kra, kad geriau jaustųsi, kaip kad 
aš.” — Mrs. FRED P. HANSEN, 562 
Symmonds St., Kenosha, Wiscbnsin.

Gyduolė, kuri yra vartojama netoli 
penkiasdešimts metų ir aplaikanti pa
gyrimus nuo motinų ir močiučių verta 
ir pačiai pagalvot apie ją.

Jei kenčiant© kokį nesmagumą, ku
rie kartais yra po kudikui, nepamirš
kite Lydia E. Pinkliam Vegetable 
Compound kaipo moters gyduolės. 
Ypatingai yra priimta atitaisymui 
sveikatos.

Laiškai, kuriuos garsiname, turi 
pertikrint jus; klauskite savo drau
gių moterų ajrba kaiminkos — jos ži
no jo vertę. Jums bus ir ant naudos, 
jei tik gerai išmėginsit.

baigusi 
Akušeri
us kolegė 

ią; ilga 
praktika
is! Penw 
silVanijoS 
hospitalė- 
e. Pasek
ai n gai 
tarnauja

irie gim- 
lymo. Due 
la rodą vL 
mokiose li
rose ir ki
ekiuose re! 
Laluose mo 
;erims ir
merginoms.

^SR.iiEilZMAN^l
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
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.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
17c. už 100 auks. 

arba 
585 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 Ate.

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.

Telefonai:
Dienomis: Canal

8110 arba 857
Nakt. Drexel 95®
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Phone Monroe 4680
North American 

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

sų armonikos yra 
gvarantuotos. 

enas armonikas ir
darome naujas.

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

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas *

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

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

2 po piet.

mainome

Katalogas
Visų musų geriausių kompoztorių 

nruzikališki veikalai-gaidos; kaip tai 
dainos dėl solo, duetų, chorų ir lietu
viški šokiai įvairiems instrumentams, 
lietuviškų rekordų, taipgi lietuviškų 
meliodijų VOLELIAI dėl “Players Pi
ano” ir įvairių lietuviškų knygų. KA
TALOGĄ pasiunčimo visiems ant pa
reikalavimo dykai.

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., 

Chicago, III.

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $5(1 
vertes, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar* 
keto kaina. \

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14th J* 

\ Atdara vakarais iki 9 vai.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo

Privatinių 
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearbom 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.

Jeigu jus turite 
nenusiminkite.

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. Nedeliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independerice 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.
I---------  *

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 Drevei 2880

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

I

To|. 'Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 yakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistaa 

4712 South .Ashland Avė.] 
arti 47-tos gatvis

•................. .

Dr. Maurice Kalni
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.

............................. ........................................ ... . _

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.

Z” —* — —— —.......... .... N I
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

DR. m; stupnicki
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytasMRS. M. WA1TKIĖWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted si

teikiu 
Jrižiu- 
Dnodu 

mo- 
mergi-

Tel. Blvd. 3138 
j Per 15 metų pa- 
I sėkmingo prak
tikavimo turiu 
|patyrimo. Pasek- 
|mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
•Kiekvienancfi at
sitikime 
Įypatišką 
irėjimą. 
I patarimui 
jterims ir 
’noms veltui.

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

Optometriit
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Ar®. 
Kampas 47-toa gat.

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42«d St, 

Tel. lafayette 6H
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne* rto*

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

/■" 1 .................. 111 s
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, III.

V ■■■■I — Į. ■ „........................................./

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 

S >.■■■■■ ■■■■■..................................................... n..Z

- .......................
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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Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

paleista tiesiog į dangti stebuk
lingos ugnys. O apsidairę žmo
nės, kad jau jų daugiau nebema
tyti, pradėjo — kas trokais, kas 
fliveriais, kas puikiais limozy- 
nais, kas, pagaliau, pėsčiomis — 
namolei traukti.

Atėjo ir praėjo didžiausi 
Naujienų atpuskai. Dabar Ir 
vėl belieka tvirtos vilties turėti, 
sveikais ir laimingais būti ir 
laukti ateinančių kitų Naujieni 
atpuskų — milžiniško koncerto 
ir pikniko.

Viesulų Dieve.

O TAS LIETUS!...
Kaip girdėti, pereitą sekma

dienį, liepos 6, turėjo įvykti 
lietuvių bolševikų piknikas, 
bet dėl lietaus jis neįvyko, 
pilnoj to žodžio prasmėj. Mat 
dėl lietaus bolševikai nerengia 
revoliucijų, o jau apie pikni
kus tai ir kalbos nėra...

— Bolševikas.

MĖGINO NUSIŽUDYTI.
Andre Brzozinski, 1064 Fry 

gat., paprastas darbininkas, 
pereitą naktį mėgino papildyti 
saužudystę. išgerdamas jodos. 
Priežastis šeimyniški ntsutiki- 
mai. Jis pasveiks.

NEPASAKO ŠOVIKO.
Max\vell gatvės policija da

ro investigaciją pašovimo Pc- 
ter Deneen, 701 So. Glinton 
gat., Oak Parke. Jį rado pašau
ta ant Harrison ir Racine gat
vių pereito nedėldienio rytą. 
Deneen atsisakė pasakyti poli
cijai kas ir kaip jį pašovė.

I LIETUVA

WHITB STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinešimas su Baltiko portais 
Homeric—Aug. 19; Rūgs. 9; Rūgs. 30 
Majestic—Rugp. 26; Rūgs. 16; Sp. 7 
Dlympic—Rūgs. 2; Rūgs. 23; Sp. 14;

> American Line 
New York į Cherbourg į Hamburgą 
St. Paul Aug. 17; September 21.
Mongolia Rugp. 31; Spal. 5; Lapkr. 9 
Minnekahda(3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Manchuria Rūgs. 14; Sp. 26; Lap. 30

Red Star Line
New York-Hamburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Rugsėjo 12 
Atsikvieskit savo gimines ir drau

gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas, žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie: •
PASSENGER DEPARTMENT

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

Jūrėmis visa kelionė j 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 perkalbėtojas.

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

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

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais ' 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

'3.

KETURI PAŠAUTI RIAUŠĖSE
Užvakar VVestsidėj prie San- 

gamon ir Vernon PaUk gatvių 
įvyko riaušės jtalų tarpe. Pei
liai ir revolveriui tapo paleisti 
darban. Pasekmės to viso — 
keturi asmenys tapo sunkiau 
bei lengviau pašauti. Tarpe pa
šautųjų randasi Antonio Char- 
lando, 638 S, Sangamon gat., 
turtingas išdirbėjus. Jis per
šautas žemiau širdies ir randa
si Columbus Extension ligoni
nėj labai k ri tingu m padėjime. 
Priežastys riaušių tur būt bu
vo barniai. Sąryšy su tuo ke
letas žmonių tapo areštuota.

APIPLĖŠĖ GROSERNINKĄ.
Vienas banditas įėjo Max 

Goldstein’o grosernėn, 3201 
Cahimet avė*. Paėmęs iš rcigis- 
terio *$18 prigrasino savininką 
atsistoti į kampą veidu į 
sieną. Tuomet banditas pabė
go. Duota žinia Stanton Avė. 
policijai j ieškoti nenaudėlio.

‘TAGENT OF PROGRESS”
PARODA TĘSIS ILGIAU.
“Paigent of Progress” paro

dos rengėjai vakar pranešė, 
kad paroda neužsibaigs 14 
rugpjūčio, kaip buvo iš prad
žių nutarta, bet bus prailginta 
iki 20 rugp. Tai daroma dėlto, 
kad gatvekarių streikas sutru
kdė parodos lankytojus ir pa
kenkė patiems paroduotojams. 
Tokiu budu bus proga išstatyti 
savo išdirbinius ir toms įstai
goms, kurios dėkai streikui 
negalėjo to padaryti.

ARKLYS UžMUšO ŽMOGŲ.
Vakar pasileidęs arklys kū

tėj užlipo miegančiam ten 
žmogui ant galvos, sutriuškin
damas jam galvos kiaušą ir 
turtini padarydamas staigią 
mirtį. Tai įvyko ant 1240 
Holt gat. Užmuštasis yra Jo- 
seph Hoppa, 44 metų amžiaus, 
gyvenantis po mini. 1346 Di- 
xon gat. Sako jis ten buvo atsi
gulęs truputį pasnausti.

R. J. Bischoffo kreili- 
doriy atidai '

Lietuviškuose laikraščiuose 
tilpo visiškai priešingos žinios 
apie dabartinį Bischoffo ir ko
miteto veikimą. Keli susirinki
mai buvo laikomi bėgyj pereitų 
dviejų savaičių ir ant susirinki
mų kreditoriai priėmė vienbal
siai dabartinę propoziciją, bet 
musų priešai išgirdę, kad mes 
galime atgauti savo prarastus 
pinigus, pradėjo varyti agitaciją 
prieš dabartinę propoziciją.

Vienas, musų visų priešas, pa
taria, kad nesiskubinti su dole
riais, bet kodėl jisai atsimainė 
savo notas ?

Tie, kurie skleidžia klaidingas 
žinias, reikalavo, kad Bischof- 
fas atiduotų jiems visus pinigus 
tuojaus, o jei tada dirbtų ir pri- 
gelbėtų Bischoffui, jeigu propo
zicija ir nebūtų teisinga, bile tik 
jie gautų savo pinigus, o jeigu 
jiems pinigai nebus atiduoti, tai 
jie dirbsiant priešais, ką dabar 
ir daro. Musų priešams buvo 
pasakyta, kad jie nėra geresni 
už kitus ir kada laikas ateis, 
bus atmokėta visiems kartu. 
Tai dabar jie ir pildo savo grasi
nimus skleisdami visokius, be- 
pamatinius paskalus.

Darykite kaip išmanote, bet 
žiūrėkite, kad klausydami prie
šų nepadarytute klaidos. Jus ži
note kokį keblumą mes turėjo
me praeityj nuo panąšių priešų, 
bet su laiku jie tapo nugalėti ir 
žmonės laimėjo pradinį pama
tą. Jeigu mes klausymo priešų 
ir atidėliosime dieną nuo dienos, 
laikas praeis ir mes nieko negau
sime. Turime veikti pakol dar 
nepervėlu.

Didelis skaitlius kreditorių 
jau atsimainė savo notas ir kurie 
atsimainys su laiku, bus daro
ma visos pastagos, kad atgavus 
prarastus pinigus su laiku.

R. J. Bischoffo Kreditorių 
Komitetas.

(Apgarsinimas)

BRIDGEPORT.
Trys lietuviai nuteisti kalėji

mam
Tonis Rokus tapo nuteistas 

vieniems metams kalėj iman, 
G. Shirfik nuo vienų iki pen
kių motų kalėjiman ir 1,600 
dol. pabaudos užsimokėti ir 
Tonis Lukus nuo vienų iki 
keturiolikos metų kalėjiman. 
Teisėjas rado juos kaltais da
ryme “holdup”. Jie norėjo 
apiplėšti T. Deikį ir jo draugą 
Gergę.

Bet dabar pakliuvo džėlon 
ir T. Deikis. Mat jis tapo su
gautas varant munšaino šmu
gelį. Jis dabar sėdi cypėj.

— J. S.
rwin ■ i i ........................

Pranešimai
Chicagos Liet. Taryba laikys savo 

mėnesinį susirinkimą antradienį, 
rugp. 8 d., 8 v. v., Mildos svet., 3138 
So. Halsted gat. Visi atstovai susi
rinkite. Yra daug svarbią dalyką.

— Valdyba.

Roseland. — Draugiją Sąryšio de
legatu, palaikančią Aušros knygyną, 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugp. 
8 d., 7:30 vai. vak., Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. Visi 
delegatai ir delegatės malonėkite lai
ku atsilankyti ,nes turime daug svar
bią dalyku apsvartymui.

— Jonas Tamašauskas, sekr.

Centralinio Kolonijų Komiteto su
sirinkimas įvyks antradineį 8 d. šio 
mėnesio, 8 vai. vakarą Wes Side pa
rapijos svetainėj, kampas 23 gat. ir 
Oakley Avė. Visi nariai malonėki
te susirinkti. '<

J. Mickeliunas, pirmininkas, 
J. Klimas, raštininkas.

Bridgeport. — šios kolonijos bend
ras susirinkimas įvyks seredoj, rugp. 
9 d., 7:30 v. v., Raymond Chapelėj, 
816 W. 31 gat. Visų draugiją valdy
bų nariai ir šiaip visi lietuviai be 
skirtumo pažiūrų kviečiami laiku su
sirinkti. nes turime apkalbėti kaip 
mes prisidėsime prie demonstracijos.

— Bendras Komitetas.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Ne vada 6977. Tom. 
Hogan. 
—.... ........................................ , _

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

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario su valgiu 

Bridgeporto apielinkėj, netoli 
Halsted St., kas turite tokį kam
barį, atsišaukite į Naujienų 
Skyrių. 3210 S. Halsted St. No. 7

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠNUOMUOJU kambarį vie

nam vyrui be valgio. Kambaris 
šviesus ir švarus.< Atsišaukite 
Naujienų Skyrius, 3210 South 
Halsted St., No. 5.

ANT rendos kambaris garu 
šildomas, šviesus ir su visais pa
rankamais vienam arba dviem 
vaikinam. Kreipkitės, 2-ros lu
bos, 7321 So. Union Avė. Tel. 
Stewart 4684.

JIESKO DARBO ~
PILNAI patyręs savo darbe 

barberis j ieško darbo vakarais 
ir subatomis. Kam reikia pra
neškite No. 6, i

3210 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ"
________ MOTERŲ_______

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

REIKIA DARBiNINKŲ
_________ MOTERŲ

REIKTA moterų ir merginų 
naktiniam darbui prie benčių ir 
mašinų nuo 6:30 iki 10:30.

Cassady Fairbanks Mfg. Co., 
6126 So. La Šalie St.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
pridabojimui 2% metą vaiką arba ve
dusi pora kuri apsiimtą tą darbą. Tu
ri būti blaivi moteris.

JUOZAS VAIŠVILA 
3435 So. Halsted St., 

Matyti galima po 6 vai. vak.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo, pri
dabojimui 3^2 metų mergaitės. 
Valgis kambaris ir mokestis. 
Kreipkitės, 2941 W. Pershing 
Rd. Bartkus nuo 5 iki 9 vai.

JIEŠKAU moters ar merginos 
prie namų darbo. Atsišaukite 
greit. Apie išlygas susitaikysim.

A. JUKNIS, 
3225 Auburn Avė.

~ REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

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

~RĖiiŪA~DARBININKy~
VYRŲ

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

REIKIA paprastų darbininkų 
į geležies kiemą. $4.00 per dieną.

Kreipkitės: /
Concrete Engineering Co., 

1926 So. 52nd Avė.

REIKIA darbininkų ir truc- 
kerių į Freight House, $4 j die
ną. Atsišaukite Chicago Steam 
Ship Line, Municipal Pier, du
ris No. 129. y.

REIKIA shearmanų geležies 
pjaustymui. Tik patyrę lai atsi
šaukia; taipgi automobilių ardy
tojų. Aetna Auto Parts Co., 
2101 So. State St.

REIKALINGAS pavienis vy
ras farmos darbui, kuris šiek 
tiek apsipažinęs su farmos dar
bu. W. Musui, 925 S. Winches- 
ter Avė.

REIKALINGAS barberis pet 
nyčioms vakarais ir subatoms, 
jeigu galima dirbt nuo pietų.

BRIGHTON BARBER SHOP 
4222 Y-z Archer Avė.

DARBININKŲ
Reikia prie druskos kasimo: 9 ir 
10 vai. diena; nuolatinis darbas. 
Atsišaukit: Morton Salt Dock, 
Foot of E. So. Water Str.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai, geram stovyj. Turi 
būt greitai parduoti. Kreipkitės.

3335 So. Halsted St. 
1-os lubos

PARDAVIMUI "
PARDAVIMUI BARBERNĖ, 3 

krėslai ir viskas kas reikalinga prre 
barbernės biznio. Renda apmokėta 
iškalno. Parduosiu tik už $300. Tai
gi nepraleiskite progos. Esu privers
tas parduoti, nes turiu kitą biznį. 
Kreipkitės į Naujienų Skyrių, 1614 W. 
46th St., No. 53.
t.................... .. I ■ I . ...................................

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo dirbtuvė. Vieta puiki ir 
darbu pripildyta. Gali pirkti ir 
nemokąs to amato, aš išmokįsiu. 

1713 W. 46th St.

PARDAVIMUI saliunas lenkų 
ir lietuvių apgyeventoj vietoj. 
Turiu parduoti greitu laiku, nes 
išvažiuoju į kitą miestą.

4125 So. Ashland Avė.

 PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

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

Lafayette 6177

PARDAVIMUI barbernės fix- 
tures — viskas, kas tik yra rei
kalinga barbernei. Visai biskį 
vartoti, atrodo, kaip nauji. Par
duosiu labai pigiai. 3357 South 
Halsted St.

PASARGA
Didelė lietuviui proga, kalbančiam 

nors kiek lenkiškai, lietuvių apgyVen
toj vietoj, keletas lenkų ir slavų į bu- 
čemės ir grosernės biznį. Pigiai. 
Veikite tuojaus.

Pašaukite:
Lafayette 6372

PARDAVIMUI BUSS BODY Vi
sai naujas, nevartotas, ant 30 sėdy
nių. Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
nuo 5 iki 10 vai. vak., nedėlioj visą 
dieną:

5406 So. Nordica Avė., 
Vienas blokas nuo Archer Av. į šiaurę 

Chicago, 111.

PARDAVIMUI galiūnas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis per 
15 metų. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

1458 W. 15 St.

PARDAVIMUI upright ma
žai vartotas pianas pigiai. Kaina 
$175.

Kreipkitės:
3306 So. Robey St.

PARDAVIMUI PIGIAI KAMPINĖ 
oTosemė, biznis gerai išdirbtas, lysas 
ilgas, . •"’da pigi, kambariai pagyve
nimui gera proga. Pardavimo prie
žastis svarbi.

Klauskit:
3700 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DE- 
likatesen, ice cream, saldainių, taba
ko, cigarų ir šiaip smulkių daiktų 
krautuvė. Daroma geras biznis; prie 
daikto ir pragyvenimo kambariai. 
Renda pigi, lysas ant 2 metų, parduo
siu pigiai. Atsišaukite:

524 W. 33rd St.

PARDAVIMUI saliunas, labai 
pigiai. Renda $50, 4 kambariai 
pagyvenimui, apie kitus reikalus 
patirsite ant vietos.

3404 S. Morgan St.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
bučernė ir grosernė su ledų mašina 
ir visais gerais įtaisymais ir rakan
dais. Turi būti parduota šia savai
tę. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
604 W. 31st St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, puikus pragyvenimui 
kambariai.

1257 Crawford Avė.

PARDAVIMUI “Bridg-e Res- 
taurant”, vieta išdirbta nuo se
nai, renda nebrangi.

2308 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne visokių tautų apgyvento] 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai. 
Priežastis pardavimo — turiu 
du biznius. 2958 Lowe Avė.

PARDAVIMUI visokių skanu- 
minų storas bizns randasi geroj 
vietoj. Parduosiu už labai pigią 
kainą. Priežastis pardavimo svar 
bi. Atsišaukite, 8308 S. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvė; biznis išdirbtas gerai. Par
duosiu pigiai, galite matyti nuo 
11 iki 11 vai. vakare.

3316 So. Union Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS!
Pardavimui bučernė ir grosernė 

Biznis išdirbtas, visokių tautų apgy
venta. Nepraleiskit progos; ateikite 
persltikrint, o nesigailėsit. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

7132 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
BUDAVOJIMO IR SKOLINIMO 

Asosiacija turi parduoti 2 aukštų mū
rinį namą su skiepu lietuvių apielin
kėj, netoli bažnyčios už $2,800. Kreip
kitės Asosiacijos ofisą 1157 W. 18th 
St., arba Randolph Brabenec, 2010 So. 
Throop St.

PARDAVIMUI KAMPINIS MURO 
namas, budavotas bankui ir su banko 
safety deposit vault boxes. Smarkiai 
augančioj lietuvių kolonijoj, Cicero. 
Kreipkitės pas savininką vakarais 
4845 W. 14th St., dienomis Kildare 
6672.

NAMAI-ŽEME Į NAMAI-2EME

Ar Norit Pirkti?
Jeigu norit pirkti gerų namų už prienamas kainas kokioj tik 

norit dalyj miesto, visados kreipkitės pas mus.
Parsiduoda gražus mūrinis namas, 2 flatai po 5 kambarius 

ir 1 flatas 4 kambariai pečiais apšildomi, elektriką, maudynės. 
Kaina tik $8,300. Įmok ėjimas pagal sutarties.

Parsiduoda geras mūrinis namas, 5 ir 6 kambariai karštu 
vandeniu šildomas, tuščias lotas prie šalies su gražiais medžiais. 
Kaina tik $8,400. Galima pirkti su mažu įmokojimu. Pa s i sku
binkit, nes toks bargenas bus parduotas.

Patsiduoda mūrinis namas ant kampo su saliunu ir 3 flatais. 
1-mas floras karštu vandeniu apšildomas. Su fikčeriais ir bizniu. 
Kaina tik $8,500.

BUNGALOW
Parduosiu up-to-date bungalow, 6107 S. Fairfield Avė., su 

visais parankumais. Reikia įmokėti tik $2,000. Likusias kaip 
renda. Atmink kad mokėdamas renda įgysi savo namą. Kaina 
$8,700. Tušti lotai kiekvienoj pusėj.

Parsiduoda gražus mūrinis namas 5 ir 6 kambariai, aržuolo 
baigtas, steam heat, ir visi kiti parankumai. Randasi South 
West Side. Kaina tik $9,500. Nerasite kito tokio namo toj apie
linkėj už tiek pinigų.

Naujas mūrinis namas ką tik bangiamas 6 ir 6 kambariai, 
elektriką, maudynės ir kiti parankumai, cimentavotas beisementas 
Kaina tik $10,300. Reikia įmokėti $3,000.

Kas Norit Mainyti?
Turim 3 aukštų, gerą mūrinį namą, flatai po 5 kambarius, 

elektriką, maudynės ir kiti parankumai, savininkas nori mainyti 
ant grosernės ir bučernės, lietuvių apgyventoj vietoj.

Turim labai gerą mūrinį namą ant 2 lotų, 4 flatai po 6 kam
barius, steam heat, elektriką, maudynės, uždaryti miegami por- 
čiai. Rendos $300 į mėnesį. Namas randasi labai augančiame 
distrikte ir lietuviams pageidaujančiame. Savininkas nori mai
nyti ant geros bučernės ir grosernės tarpe svetimtaučių.

Turim čia pat mieste 80 akrų farmą su gyvuliais, budinkais, 
ir naujomis mašinosis. Farma randasi arti blvd., ir dėlto trans- 
pirtacijos geresnės negali būti. Savininkas nori mainyti ant na
mo mieste.

Del platesnių žinių kreipkitės į

UNI N C.

809 W. 35th St., (arti Halsted, Baltas namas), Chicago, 1)1.

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.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant saliuno. Turiu 3 pagyvenimų 
mūrinį namą, po 4, 4 ir 7 kambarius, 
elelctrika., fornisu Šiluma, ant pirmo 
flioro, aukštas skiepas. Namas ran- 
dasi ant Bridgeporto, lietuvių koloni
joj, parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant saliuno nepaisant kokioj apielin
kėj. Kreipkitės tuoj. J. Namon, 808 
W. 38rd PI., arti Halsted St. Tel. 
Boulevard 1550.

PARDAVIMUI UP-TO-DATE GA- 
radžius 123rd St. & Westem Avė. 
“Dixie Highway”. Lotas 72^x211 
pėdas; viskas įtaisyta ir apmokėta; 
gasolino stotis, stakas ir įrengimai. 
Praperty ant išmokėjimo.

Jenner Bus, Phone B I 1160 
arba Mr. Curtis.

PARDAVIMUI namas, 2 gy
venimų ir krautuvė. Lietuvių 
kolonijoj. Gera vieta bizniui.

1709 S. Union Avė.

REIKALINGA BUČERNĖ!
4 pagyvenimų mūrinis namas su vi

sais įtaisymais, cimentuotas beise- 
mantas, parsiduoda pigiai. Priimsiu 
bučernę arba grosemę už pirmą įmo- 
kėjimą. Atsišaukite greitai pas

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

Tel. Boulevard 9641

KAS NORIT BIZNIAVŲ LOTŲ 
pirkt ar mainyt. Turiu du kampiniu 
lotus, išmokėtus, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant automobilio, bučer
nės, namo ar groserio nepaisant kokioj 
apielinkėj. Atminkit tolimesniame lai
ke bus dideli pinigai. Lotai randasi 
West PulĮmanė, prie bizniavos gat
vės. Atsišaukit tuoj. J. Namon, 808 
W. 33 PI. arti Halsted St. Telefonas 
Boulevard 1550.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Pardavimui 2 pagyvenimų mūrinis 
namas po 6 ir 6 kambarius, elektra, 
maudynes, visur kietmedis, aukštas 
cimentuotas skiepas, pečiaus šiluma, 
rendos neša $95.00 j menesi, kaina tik 
$8.500, įmokėt reikia $3,000, o kitus 
nalikt rendoms, namas randasi pui
kioj vietoj Southsrde ant bulvaro; kas 
jieškot gero namo ir pigiai, tai pasi
skubinki!, ba tuoj bus parduotas. J. 
Namon, 808 W. 33 PI. arti Halsted st.

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielin

kėj. Mainysiu ant bučernės, groser
nės, saliuno ar kito kokio biznio, pasi- 
skubintkit kas norit geros progos.

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

Phone Boulevard 1550

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2jų pagyvenimų po 4 ruimus, narnąs 
randasi gerame stovyj. Parduosiu 
už teisingą pasiulimą.

Atsišaukite:
3654 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI medinė coltege 
ant vieno pagyvenimo ir gard
žius vienai mašinai. Viskas gera
me stovyj. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 931 W. 34th St.1

MOKYKLOS
K---------------------------------------------------

Mokinkis dressmaking.
Braižymo siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitis ypatiftkai arba raiy- 

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininke.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname! patrini padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama maliną. Maliną va
ro augita elektros sptka, kaip kad 
kriaučių lapose.

Master Sewing School
Prindpalas

JOS F. KASNICKA 
190 North State SL 

Kampas Lake SL 4-fl.




