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Talkininkai susitaikinsią!
>i a ■ a ■ ■ mi 

Rumunai šaudo žydus
Gręsia visuotinas geležinkeliečią 

streikas
Sako, talkininkai susitai

kinsiu
BRUSSELIS, rugp. U. — 

Gautomis iš Londono žinio
mis, jau veik susitarta ketu
riuose svarbiausiuose punktuo 
se ginčiuose apie Vokietijos 
kontribucijų ir dabar galima 
tikėtis pilno tarp talkininkų 
susitaikimo.

Žinia priduria, kad Londo
nas darosi optimistiškas ir 
kad kalbos apie skilimą tarp 
talkininku apsistojo.

Vokietija gausianti mora
toriumą.

PARYŽIUS, rugp. 11.
Londono žinia sako, kad Vo
kietijai bus suteiktas morato
riumas (paliuosavimas nuo 
skolų mokėjimo) iki pabaigai 
šių metų.

Rumunai šaudo žydus.
Sušaudė 40 žydų nežiūrint 

amnestijos.

BUDAPEŠTAS, rugp. 11. -r 
Iš Magkarorszag pranešama, 
kad 40 žydų, kurie buvo nutei
sti už įvairius politinius prasi
kaltimus, tapo sušaudyti Ru
munijos karinės valdžios, ne
žiūrint to, kad karalius buvo 
suteikęs jiems amnestiją. Ka
liniai tapo sušaudyti vedant iš 
kalėjimo į Kišinevą, kur jie 
turėjo būti paliuosuoti. Kara
liui įsakius, premjeras pradėjo 
tyrinėjimus. Valdžia veda de
rybas su Rothschildo bankais 
apie paskolą ir dabar bijosi, 
kad niekas apie tas skerdynes 
nesužinotų (Rothschildai yra 
žydai).

Gręsia visuotinas geležin
keliečių streikas.

CLEVHLAND, O., rugp. 11.1 
Čia gauta žinių, išrodo, iš i 

patikėtinių šaltinių, kad gali 
tuojaus prasidėti visuotinas 
geležinkeliečių streikas. Ketu-' 
rios brolijos, svičmenų unijos' 
ir visi kiti darbininkai, kurie 
dabartiniame streike nedaly
vauja, yra palinkę bendrai vei
kli ir kartu paskelbti streiką 
visoje šalyje.

(Geležinkeliečiai dabar dau
gelyje vietų streikuoja prieš

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

šiandie — Nepastovus, bet 
daugiausia giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:55 vai., leidžia
si 7:58 vai. Mėnuo teka 9:51 v. 
vakare.

| buvimą mušeikų prie geležin
kelių dirbtuvių ir tie streikai 
nuolatos plečiasi).

Del mušeikų sustreikavo.
LOS ANGELES, Cab, rugp. 

11. - » Pasažieriniai Atchison, 
Topeka and Santa Fe geležin
kelio traukiniai negali vaigš- 
čioti visu keliu delei streiko 
traukinių darbininkų Arizonos 
valstijoj. Ten streikuoja kon
duktoriai, peekuriai, inžinie
riai ir trainmenai. .Jie paskel
bė streiką, reikalaudami paša
linti mušeikas Arizonos valsti
joj, ypač Needles miestely.

Sustreikavo dėl netikusių 
garvežių.

EVANSVILLE, Ind., rugp. 
11. — Louisville and Nashvil- 
le geležinkelio inžinieriai Hen- 
derson - - St. Louis ruožte, nu
tarė neiti dirbti iki nebus pa
taisyti ir padaryti saugiais 
garvežiai ir iki nebus pašalinti 
mušeikos.

Atidėjo jūreivių streiką.
- •

Paskelbimas streiko didžiųjų 
ežerų laivų darbininkų atidėtas 

panedėliui.

\VASHINGTON, rugp. 11.— 
Jūreivių unijos viršininkai, ku
rie yra įgalioti paskelbti strei
ką visų didžiųjų ežerų laivų 

i darbininkų streiką, pranešė 
j šiandie darbo departamentui, 
'kad nieko nebus daroma da
lyke paskelbimo streiko iki 
sekamo panedėlio. Tą dieną 
laivų savininkai praneš darbo 
sekretoriui ar jie sutinka lai
kyti bendrą konferenciją su 
darbininkais, kad išsprendus 
algų klausimą. Nuo savininkių 

i atsakymo priklausys ir streiko 
paskelbimas. Jei savininkai su
tiks tartis, tai streiko skelbi
mas bus atidėtas, bet jei atsi
sakys, tai streikas bus tuojaus 
paskelbtas.

Hardingas paimsiąs gele
žinkelius.

ABII^NE, Tex., rugp. 11.
Atstovas Blanton šiandie iš 

siuntinėjo daug telegramų, 
kuriose jis sako, kad preziden
tas Hardingas šaukia kongreso 
susirinkimą, kad paėmus gele
žinkelius. Blanton tam labai 
priešinasi. Jis sako, kad “tai 
reiškia šalies bankrutijimą ir 
nuolankų pasidavimą autokra
tinėms unijoms, daug blogės 
nį, negu kada jos privertė pri
imti Adamsono įstatymus” 
(įvedusius 8 vai. darbo dieną 
dėl geležinkeliečių).

Prancūzai šalina vokiečius iš 
Alsace.

PARYŽIUS, rugp. 11. — Iš 
Sstrasbourg pranešama, kad 
500 vokiečių tapo įsakyta 
apleisti Alsace bėgyje 40 va
landų. Jiems taipjau įsakoma 
palikti ant vietos ir neleisti vi- 

jso savo turto.

Gailisi apleidę Ameriką.
IWW. nariai nuvykę Rusijon 
norėtų grįžti ir pataria niekam 

Rusijon nevažiuoti.

RYGA, rugp. 11. — 500 I. 
W. \V. narių, kurie kviečiami 
jų vadovo Wm. 1). Hayvvood 
nuvyko iš Amerikos į Rusiją 
atbūdavo t i Siberijos kasyklas 
ir geležies liejiklas, pakėlė 
maištą.

Pasak inžinieriaus Word 
Leigh ir John S. Burroughs, 
a.L>u iš Ncw Yorko, Rnriv i.t- 
vyko į Rygą iš Shanghai, (Jo
nijos, maištininkų L W. \V. 
padėtis yra pasibaisėtina. .Jie 
neturi nė maisto, nė namų ir 
savo drabužius maino ant mai 
sto. Viena kolonija yra ap
leistose anglių kasyklose Kuzne 
cki baseine, o kita vyksta* į 
Uralo geležies kasyklas.

Leigh ir Burrouglis važiavo 
Tra ns-Siberijos geležinkelių ir 
turėjo progos aplankyti abi 
kolonijas, kadangi jų privati
nis vagonas buvo stabdomas 
ant kiekvienos stoties iki sto
ties viršininkas negaudavo 
tinkamo kyšio. Taip juos su
laikius jie turėjo progos pasi
matyti ir su aidoblistais.

Tie aidoblistai labai gailisi 
apleidę Ameriką ir rodė savo 
pasportus prirodymui Ameri
kos pilietybės. Nieku rie su
tinka prisipažinti prie nusidėji
mų valdžiai ir atsėdėti porą 
metų Amerikos kalėjime, kad 
tik galėtų Amerikon sugrįšti. 
Jie padavė sekamą pranešimą 
tiems aidoblistams Amerikoje, 
kurie dar mano važiuoti Ame
rikon:

“Del Dievo meilės pasilikite 
Amerikoje ir vietoje rinkli pi
nigus pagelbėti badaujančiai 
Rusijai rinkite pinigus pagal
bai badaujančių amerikiečių. 
Rinkite pinigus pagelbėti 
mums sugrįšti. Mes pasakysi* 
me jums faktus apie tą socia
listų ir komunistų rojų.”'

Tie aidoblistai priklauso 
“Amerikos industrinei koloni
jai”. Juos važiuoti pakurstė 
neoficialinis bolševikų atstovas 
New York e, advokatas Charles 
Recht. Jiems bolševikų valdžia 
buvo prižadėjusi namus, įran
kius ir kooperavimą, bet val
džia viso to neišpildė ir visai 
nesirūpina amerikiečių likimu.

Francija prisirengusi pulti 
Vokietiją.

Pasikviesianti talkon Lenkiją. 
Čechiją ir Belgiją.

BERLINAS, rugp. 11. — 
Berlino nacionalistų laikraščio 
Der Tag karinis ekspertas 
skelbia Francijos pienus prieš 
Vokietiją.

Tais pienais, Francija yra 
pilnai prisirengusi pulti Vokie
tiją netik palei Belgijos ir 
Francijos rubežius, bet taip
jau palei Lenkijos-Vokietijos ir 
Čechij os-V ok ie t i j os ru bež i ų.
Francijos misijos Varšavoje ir 
Pragoję pilnai ištyrė artimiau
sius Vokietijos rubežius. Jos 
taipjau organizuoja Lenkijos 
ir Cecilijos armijas.

LONDONAS, rugp. 11. — 
Anglijos karalius Jurgis pasi
rašė po Washingtono nusigin
klavimo padarytųjų sutarčių 
ratifikavimu.

HONG KONG, rugp. 10. — 
Nuverstasis Pietinės Chinijos 
prezidentas Dr. Sun Yat Šen 
atvyko iš Kantono anglų kari
niu laivu ir tuojaus išplaukė. į 
Shasghai.

Milžiniškas Apvaikščiojimas
Pažangioji Chicagos Lietuvių visuomenės rengia rug

pjūčio 20 d., Seventh Regiment Armory svetainėje (prie 
Wentworth Avė. ir 34 g.) milžinišką demonstraciją, pažy
mėjimui

LIETUVOS PRIPAŽINIMO IR LIETUVOS 
KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO

Bendrasis Komitetas kviečia visus Chicagos ir apielin- 
kių lietuvius ruoštis prie tos didelės iškilmės. (Platesnį pa
aiškinimą skaitykite vietos žiniose).

Svarsto angliakasių algų
klaįsimę.

CLEVELANP, O., rugp. 11.
Darbas prie angliakasių al

gų sutarties jau prasidėjo. 
Algų klausimą svarsto komite
tas iš 22 narių, angliakasių ir 
kasyklų savininkų.. Sutartosios 
algos ir bus pamatu susitaiki
mo tarp angliakasių ir kasyk
lų savininkų.

Dar jokio susitarimo nepa-> 
daryta ir nesitikima, kad 
algų klausimas bus išspręstas 
šią savaitę. Kada komitetas 
susitaikįs tarp savęs ir nustatys 
algų skalę, raportas bus pa
duotas pilnai angliakasių ir 
kasyklų savininkų konferenci
jai, kuri turės tą susitarimą 
patvirtinti.

Ir pas Illinois kasyklų savi-
niūkus apsireiškė skilimas. 
United Electric Co. iš Danville, 
atsimetė nuo asociacijos* ir su- 
sutiko dalyvauti šioj konfe
rencijoj. Manoma, kad tą kom
paniją paseks ir kitos kompa
nijos, nes daugelis Illinois 
kasyklų savininkų stoja už da
lyvavimą šioje konferencijoje 
ir priešininkai dalyvavo tik 
nedidele didžiuma balsų laimė
jo ir nutarė joje nedalyvauti.

Karas Airijoje baigiasi.
LONDONAS, • rugp. 11. — 

Civilinis karas Airijoje artina
si prie galo, vienam po kitam 
miestui patenkant į savyvaldy- 
bininkų rankas. Sukilusieji 
respublikonai turėjo evakuoti 
savo svarbiausi jį miestą Cork 
ir jį paėmus jų rankose nebe- 
palicka jokio kiek svarbesnio 
miesto.

Respublikonai evakuodami 
Cork, inie^ą padegė, taipjau 

I išsprogdino viešbutį, kazarmes 
ir laikraščių spaustuves.

Laimėjo pasitikėjimo
• balsavimą.

RtMAS, rugp. 11. — Vie
ni iero Facta naujasis kabine
tas parlamente 247 balsais 
prieš 121 laimėjo pasitikėjimo 
balsavimą. Parlamentas užsi
darė iki lapkričio mėn.

STEVIFJNSON, Wash., rugp. 
8. — šerifo pa geibi ninkas Ro- 
ri’son ir munšainininkas Paul 
Hickey liko užmušti ir prohibi- 
cijos agentas pašautas ištiku
siame susirėmime j ieškant 
munšaino.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpjūčio 11 d., užsienio pi

nigą 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 ........... $7.68
Danijos 100 frankų .....    $21.57
Finų 100* markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $8.08
Italijos 100 lirų ................... $4.60
Lietuvos 100 auksinų ........... 13c
Lenkų 100 markių ............... l%c
Norvegų 100 kronų................ $17.35
Olandų 100' guldenų ........... $38.82
švedų 100 guldenų .................$26.20
šveicarų 100 markių ........... $19.02
Vokietijos 100 markių ........... 13c

Valdžia ketina veikti,
Jei angliakasių streikas 

giJeit neužsibaigs.

CHICAGO. — Prezidentas 
Hardingas parašė laišką Illi
nois kasyklų savininkams, ku
riame jis pilnai užgiriu arbit- 
racijos pasiūlymus, kuriuos 
tie savininkai pasiūlė anglia
kasių unijai.

Hardingas be to' sako, kad 
valdžia turės įsimaišyti ir 
griebtis aštriausių priemonių, 
kad privertus užbaigti anglia
kasių streiką. Prezidentas 
nepasako ką valdžia mano vei
kti šiame dalyje, bet žinantie
ji tvirtina, kad federalinė val
džia užgriebs kasyklas ir pa Ii 
jas operuos, jei streikas greitai 
nebus užbaigtas.

Svarsto Hardingo pasiūly
mus.

WASHINGTON, r. 11-- 17 
geležinkelių darbininkų orga
nizacijų viršininkai, įskaitant 
ir streikierius, šiandie svarstė 
prezidento Hardingo pasiūly
mus apie užbaigimą geležin
keliečių streiko. Nors tie pa
siūlymai buvo svarstomi kelias 
valandas, bet jokio nutarimo 
nepadaryta. Inžinierių brolijos 
prezidentas Stone, kuris pirmi
ninkavo susirinkime, sako, 
kad tam pačiani reikalui vei
kiausia bus sušauktas kitas 
susirinkimas.

Manoma, kad prezidentui: 
Hardingui atsakymo į jo pasiu 
tymus nebus duota iki suba- 
tos.

Susirinkime dalyvavo visos 
žymiausios geležinkeliečių uni
jos.

Po vėtrai cholera.
SHANGHAI, rugp. 11. — Po 

tyfunui, kuris siautė Swatoy, 
Chinijoje, ir kuriame žuvo 
nuo 20,000 iki 50,000 žmonių, Į 
išlikusieji gyventojai atsidū
rė naujame pavojuje — mies
te praliejo siausti cholera. A- 
inerikos konsulas prašo siųsti į 
medikalinę pagelbą. Cholerą 
pagimdė sugedęs delei pūvan
čių žmonių ir gyvulių lavonų 
vanduo.

Be Swatow tylūnas taipjau 
sunaikino kelis šimtus kaime
lių palei jurų pakraštį.

Lietuvos atstovybė pagerbia a. 
a. Juozą Adomaitį — šerną.

WASHINGTON, rugį). 9 d. 
(Elta). — Lietuvos Atstovybė 
Washingtone sužinojusi apie 
mirtį seno Lietuvos patrioto ir 
vieno pirmutinio tautinio Lie
tuvių susipratimo žadintojų a. 
a. Juozo Adomaičio-Šerno ir 
negalėdami dėl laiko stokos 
pagerbti jo atmintį uždedant 
ant karsto vainiką, a. a. Šerno 
pagerbimui vieton vainiko pa
dariusi atatinkantį auką Lietu
vos Raudonajam Kryžiui.

Lietuvos žinios
Vilnius.

žydų mokyklos.

VILNIUS. — Visuotiname 
Vilniaus žydų mokytojų susi
rinkime, kuris čia įvyko šio
mis dienomis, priimta sekanti 
rezoliucija dėl naujos švieti
mo politikos Vilniuje.

“Išklausius apie nutarimą 
alitlengli žydu vaikams lenkų 
mokyklas, susirinkimas kons- 
tantuoja, kad ši nauja politika 
stato pavojui! visas žydų mo
kyklas ir turi savo esmėje 
žydų gyventojų elementarinių 
teisių pavergimą.

Visuotinas susirinkimas 
kviečia visas profesines sąjun
gas, organizacijas, įstaigas ir 
draugijas, kurios pasaulinės 
kultūros išsivystymą kelia 
gimtąją kalba, griežčiausia 
protestuoti prieš šį pavergimą 
ir pradėti griežtą kampaniją 
dėlei žydų pasaulinių mokyk
lų įvedimo į bendrą valstybės 
mokyklų tinklą.”

l

Del žydų skerdynės.

Liepos mėn. 17 d. Vilniun 
atvažiavo lenkų Vidaus rcika-
lų ministerijos atstovas Gnie- 
\vosz’as liepos m. 2 d. įvyki 
tyrinėti.
P. P. S.—Dabar eina Lietuvos 

ir Gudijos P. P. S. ir Profesi
nės Sąjungos konferencija. 
Tarp kitko nutarta susilieti su 
I\ P. S. ir tuo budu panaikin
tų Lietuvos ir Gudijos P. P. 
S. kaipo vietos “krajowcų” 
organizaciją. Kova dėl tokio 
susiliejimo jau senai ėjo ir pa
sibaigė... Varšuvos orjentaci- 
J‘a-

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 apmoda
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 į 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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

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

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

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

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

Nepriklausomoj Lietuvoj.
PUNIA. — Derlius šioj apy

linkėj tiek žieminiai, išskyrus 
dobilus, tiek vasarojus ir pie
vos žolė atrodo gerokai. So
duose vaisių, išskyrus vyšnias, 
maža tematos.

KELIAS Iš AMERIKOS LIE
TUVON PER KLAIPĖDĄ.

WAS.I! IN.GTONAS. rugpjū
čio 9 diena (Kita). Iš Lietu- 
vos Atstovybės Klaipėdoje 
gauta pranešimas, jog Aleks. 
Gr. Tyškevičius, Lietuvos Gar
laivių Akcinės Bendrovės Klai
pėdos skyriaus Vedėjas prane
šė Lietuvos atstovybei Klaipė
doje, jog Lietuvos Garlaivių 
akcine Bendrovė pernai metais 
spalių 15 dieną padariusi su
tartį su “White Star Line”, su
lig kurios ji atidavusi Garlai
vių Bendrovei savo atstovavi
mą Lietuvoje; kad 1G baland
žio ji atidavusi tokį pat savo 
atstovavimą Klaipėdos krašte 
Garlaivių Bendrovės Klaipėdos 
skyriui ir kad todėl Amerikos 
lietuviai turės galimybės ke
liauti Lietuvon su “White 
Star” ir L. Gari, Bendrovės 
garlaiviais per Klaipėdą.

Pavogė diplomatinį paketą.

KAUNAS. — Amerikos Lie
tuvių Prekybos Bendr. vice 
pirmininkas Stulpinas, atvy
kęs VII - 23 iš čikago į Kau
ną, padavė diplomatinį paketą 
kurį su savim nešėsi iš Lietu
vos atstovybės Amerikoj, kaž
kokiam nešėjui, pats gi kai ku
rį laiką dar kalbėjosi su pažįs
tamais. Nešėjas su tuo pake
tu dingo ir jo surasti 'nepavy
ko.
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Lietuvos Piliečiams
Lietuvos piliečių, gyvenančių 

svetur, registracija.

išeivijos 
Mažne vi- 

priverte iš

dar
Di-

įstatymas apie Lietuvos pi
lietybę veikia naudingai Lietu
voje jau kelinti metai. Bet ank
ščiau ar vėliau turėjo iškilti 
aikštėn klausimas tų lietuvių, 
kurie dėl įvairių priežasčių, iš 
Lietuvos išvažiavo ir išsisklai
dė po visą pasęulį. Visuose pa
saulio kraštuose rasime lietu
vių, bet didžiuma 
plaukė Amerikon, 
sus tuos išeivius
Lietuvos kraustyties tos eko
nominės skriaudos ir politinės 
priespaudos, kurių žiaurus 
valdonai lietuviams nesigailėi 
jo. Tų išeivių didžiuma nors 
ir svetur gyvena, tečiaus kitos 
šalies piliečiais jiepatapo, tebe- 
skaito save lietuviais, tebevar
toja savo tėvų kalbą ir savo 
širdyse daugelis gaivina 
svajonę grįžti į Lietuvą,
džiuma iš jų grįžtų ir tuojaus, 
jei tik sąlygos jiems ’ palankiai 
susidėtų. Tie išeiviai turi būti 
kokios nors šalies piliečiais, 
nes kitaip nebus kam ginti jų 
teisių, nebus kam už juos už
stoti. Ir šiaip jau per didelė 
nelaimė būti žmogui be kraš
to, be vardo, be tėvynės.

Antra vertus Lietuvos Res
publika turi gi žinoti, kiek ji 
turi ištikimų savo žemės pilie
čių kitose šalyse, ypač Ameri
koje; kiek yra svetur Lietuvos 
vaikų, kurie Lietuvą skaito sa
vo tėvyne, kurie arba galės 
jon vėl grįžti, arba bent rei
kale rems Lietuvą kitokiais 
budais.

To tikslo negalima kitaip 
atsiekti, kaip tik suregistravus 
visus svetur gyvenančius Lie
tuvos piliečius ir inteikus 
jiems pasus. Tie pasai turės 
liudyti, kad jie yra 
Respublikos piliečiai,

Lietuvos 
kad jie 

galės kada panorėję į Lietuvą 
grįžti, kad ir svetur gyvenant 
jų padėtis, kaipo Lietuvos pi
liečių yra aiški ir garbinga, 
nes už juos reikale stos Lietu
vos Respublikos valdžia.

Šių 1922 m. birželio mėn. 
9 d. buvo paskelbtas naujas įs
tatymo punktas kaipo priedas 
prie jau buvusio pilietybės įs
tatymo. Jisai skamba šitaip:

§6.
žmonės, kurie 

tatymo ir jo 
laikomi Lietuvos 
gyvena svetimos 
ritorijoje, jeigu svetimoje val
stybėje nėra naturalizavęsi, 
privalo per 6 mėnesius nuo šio 
įstatymo paskelbimo dienos 
įsiregistruoti pas Lietuvos dip
lomatinius atstovus ar konsu
lus užsienyje ir, pristatę jiems 
savo pilietybės išrodymus, iš
siimti Lietuvos pasus. Tose 
valstybėse, kuriose lig šiam 
laikui nėra nei diplomatinės, 
nei konsulinės Lietuvos atsto
vybės, nurodytas 6 mėnesių 
terminas laikomas nuo Lietu
vos atstovybės tose valstybėse 
įsisteigi mo dienos.

Gyvenantieji užsienyje žmo
nės, kurie atatinka šio įstaty
mo ir jo pastaboje išdėsty
toms sąlygoms, bet neįsiregis
travo pas Lietuvos atstovus ai 
konsulus .užsienyje ir neišsiė
mė Lietuvos pasų šio § nusta
tytuoju laiku, gali atgauti Lie
tuvos pilietybę tik einant šio 
įstatymo 3 ir 4 §§ ir jų papil
dymu nustatytuoju keliu ir są
lygomis.

Amerikos lietuviai, kurie 
patapo Amerikos piliečiais, 
kindami prie savęs šį naują įs
tatymą, privalo atsiminti seka
mus dalykus:

a) \ isi Amerikos lietuviai, 
norintieji būti Lietuvos pilie
čiais privalo iki 9 d. gruodžio 
1922 metų užsiregistruoti ir 
iš Lietuvos Atstovybės W 
shingtone * išsiimti Lietuvos 
Respublikos pasą. Laiko yra 
duota užtektinai, suspės visi 
apie tą įstatymą sužinoti ir pa
są išsiimti. Niekas negalės aiš-

einant šio įs- 
pastaba yra 
piliečiais, bet 
valstybės te-

nc-
tai-

a-

kinties tuomi, kad nežinojo, ar 
nesuspėjo. Vėlgi Atstovybės 
bus parūpinta visokių galimų 
palengvinimų, kad šis įstaty
mas butų visų Amerikos lietu
vių išpildytas.

b) Kurie per tą laiką neuž
siregistruos ir pasų neišsiims, 
tuo parodys, kad jie Lietuvos 
pilietybes atsižada ir kad iš 
Lietuvos ateityje jokios globos 
ar pagelbos nenorės ir nepra
šys.

c) Jeigu iš tarpo tų, kurie 
paskirtu laiku neužsiregistruos 
ir neišsiims pasų, atsiras tokių, 
kurie vėliau permainys savo 
mintį ir panorės būti Lietu
vos piliečiais, jiems bus dar 
kelias prie Lietuvos grįžti. Bet

vas. Reikės padavus aplikaciją 
laukti specialiu kiekvienam at
sitikime Ministerių Kabineto 
nutarimo, reikės daugiau išsi
kaštuoti, nes ne tik reikės už-

nustatytą valstybės mokesnį 
nuo laiko įstatymo paskelbimo, 
bet bus dar tokiems žyminių 
mokesnių, bus prašymų rašinė
jimo, bus ilgo susirašinėjimo 
ir t. t. ir t. t. Grįžimas į Lie
tuvą bus tokiems sutrukdytas.

Kodėl ir kaip reikia regist
ruotis — apie tai pakalbėsime 
sekamame straipsnyje.

Liet. Infor. Biuras.

Dar viena šunybė būvu 
šioj Mooney’o byloj

San Francisco. — Paaiškėjo 
I dar vienas suokalbis padarytas 
pasiuntimiti Tomo Mooney ant 
kartuvių, o kitų kaltinamų su 
juo drauge i kalėjimą. Tomą 
Mooney nuteisusios teisybos pir
mininkas ant galo tapo 'išvilk* 
tas į aikštę. Išvilko j j ne gina
moji pusė — o jo paties pati!

Per ilgus metus besisielodama 
dėl savo vyro prisidėjimo prie 
neteisingo apkaltinimo Mooney’o, 
p-nia Carrie MacNevin Williamo 
MacNevino, Mooney’o teisybos 
pirmininko pati, dabar einamoj 
vietos teismuose sensacingoj 
persikrų byloj, liepos 28 d. po 
priesaika paliudiio. kad jos vy
ras, būdamas Mooney teisybos 
pirmininkas, kasnakt susieida
vo su vienu prokuroro Fickerto 
žinybos Edvardu Cunha, aiškiai 
peržengdamas savo kaipo teisy- 
bininko priesaiką nesusieiti nei 
u kaltinama, n n su kaltinančia 

puse.
MacNevin’ienė sako, kad šito

se sueigose jos vyras pasakoda
vęs Cunhai apie savo pasisekimą 
pakreipti teisybą kaltinimo pu
sėn, papasakodavo Cunhai apie 
veikmę liudymų padarytą j tei
sybą ir paimdavo instrukcijas iŠ 
Cunhos kas dėlto, kas daryti su 
teisyba toliau.

Mac-Nevin’iene davė šitą pa
liudymą savo tvirtinimui paremt, 
kad ios vyras būdamas dabar 
Kauntės didžiosios teisybos na
riu. kliudo jos perskirų akcijai. 
MacNevin ištikrųjų stengėsi pa
daryti taip, kad teisyba, kurios 
jis yra nariu, apkaltintų ją.

Gyrėsi nuteisimu.
MacNevien’ienė sako, kad jos 

vyras dažnai jai gyrės tuo, kad 
Tom Mooney tapo nuteistas tik 
ačiū jam. %

Ji toliau sako, kad jis gyrės 
busią jo valdymas Mooney’o tei
sybes padarė jam daugybę galin
gų ir įtakingų draugų verslo ir 
finansų pasauly.

Jos liudvmu MacNevin toliau 
laužė savo kaipo * teisybininko 
priesaiką vesdamas kitus teisy- 
bininkus ant užkandžių ir. steng
damos palenkti juos kaltinimo 
pusėn.

Paliudyme nepasakoma to, 
kad MacNevin tapo pašalintas 
iš San Franciscos nekrutamo 
turto pardavinėtojų tarybos už 
pardaVimą senos žmonos nuosa-

vybės, kurią jis laikė savo varde, 
už mažiau negu ji buvo verta, 
korporacijai,*(tūrių jis pats kon
troliavo.

Paliudymo turinys, kiek jis 
Mooney’o bylą liečia, yra tokis:

“Skundžiamasis bandė gąz- 
dinti šitą ieškovę ir dažnai mi
nėjo tą, ką jie nuveikė skun-i 
džiančiai pusei Tomo Mooney’o 
byloj ir šiame atvėjy j ieškovė 
patvirtina, kad tas tiesa, kad 
skundžiamasis buvo pirmininku 
tos teisybos, kuri nagrinėjo ir 
nuteisė Tomą Mooney.

“Kad Edward A. Cunha, ku
ris Minėtos Mooney bylos nagri
nėjimo laiku buvo apskričio kal
tintojo padėjėju, buvo gyvai su
sidomėjęs bylos varymu ir žy
miai veikė joje.

“Kad nagrinėjimo laiku kalti
namasis, būdamas minėtos teisy
bos pirmininku, peržengdamas 
savo kaipo teisybininko priesai
ką ir nepaisydamas savo kaipo 
tokio teisybininko priedermės 
Californijos valstijai su minėtu 
apskričio gynėju dažnai turėjo 
sueigas j ieškovės ir kaltinamojo 
namuose.

“Kad šitose sueigose buvo ap
šnekama ir aiškinama įrodymai 
suteikti teisybai ir kaltinamasis 
pasakydavo, kokią veikmę pa
daro įrodymai į teisybą ir Mac
Nevin papasakodavo Cunhai, 
kiek jam pavyko paveikti į tei
sybą. Kad Cunha atvykdavo į 
MacNevino namus nakčia užda
rytoje karietoje ir dažnai išbū
davo iki vidurnakčių jam bešne
kant apie Mooney’o bylą su Mac- 
Nevinu.

“Mooney’o bylos nagrinėjimo 
laiku MacNevin dažnai nusives
davo kitus teisybininkus ant už
kandžio ir linksmino juos, įtikiu-1 
damas, kad Mooney yra kaltas) 
ir kaip tik jam pavykdavo kurį' 
teisybininkų įtikinti tame, jis! 
tuoj pranešdavo tą Cunhai.

“Kad MacNevin dažnai saky
davo j ieškovei, kad Mooney ta
po nuteistas ačiū MacNevino pa
stangoms, jo paveikimui ir įta
kai į teisybą.

“Kad ačiū šitiems pasiseki
mas, MacNevin pasidarė sau 
daugelį draugų iš didžiųjų-vers

lų, asmenų, firmų ir korpo
racijų, kurios norėjo pasmerkti 
Mooney ir kad j ieškovė mano, 
kad MacNevin panaudos ir pa
naudoja tuos savo draugus ir tą 
įtaką, kad atsiekus čia išdėtus 
savo planus ir sumanymus gąz- 
dinti šitą j ieškovę ir pakenkti 
šitos bylos vedimui, kad priver
tus ją susitaikyti taip, kaip Mac- 
Nevinui patinka”.

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

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

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

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harvo 
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.
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

DETR01T, MICHIBAN
West 1394 Heml. 6078

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

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.
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DR. F. MATULAITIS, 
8709 Jos. Cainpan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Markct 6234, Market 4526

KSntUASl
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Už Taupomus
Pinigus Su
Saugumu

Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiško 
taupymo, pardavojame savo

PIRMO MORTGEČIO AUKSINIUS 
BONDSUS

Ant dalinio išmokėjimo plano
Dešimt-dalį įmokėt ir likusius į lygius devynis 
išmokėjimus.
Pasvarstykit kų reiškia 6% už taupomus pini
gus vietoje 3%.

Home Bank & Irusi Company
Milwaukee & Ashland Avės.

TURTAS NETOLI $10,000,000.
Atdara vakarais, pąnedėlyj iki 6 valandai, utarninke iki 8 vai. 

ir subatoj iki 9 vai. vak.

CITIZENS STATE BANK
MELUOSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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 vakar®.

STEBETINI BARGENAI
ant

MŪRINIŲ BUNGALOWS 
SPEC1ALIS SIŪLYMAS PER ŠIĄ SAVAITĘ 

CASH

Padės tamistą į vieną iš puikiausių musų naujų, mūrinių bųngalow; 
$50 mėnesiniai išmokesčiai išmokės likusią dalį. Randasi gražiame

’p E R B. Naujienų skai- 
Į U tytojoo ir skaitytojai 
įrašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halnted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylaa visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant ai ha parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seelcy 3G76

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Roora 539
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3660
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Buiiding

79 West Munroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560 

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

. .......... ■■. O A K PARK BOULEVARD ADDITION
Gali gauti puikiausių bargenų musų naujų mūrinių bungalovv, bet 

turi veikt urnai. Yra.keletos rūšių, iš kurių galima pasirinkti: Queen 
Anne, lygiu stogu ir paprastų bungalow, su 5 kambariais ant vienų lu
bų, nurodo keletą pavizdžių, kuria? galima tuoj suteikti. Kiekviena 
bungaluw yra pastatytas gražiausių tapestry ir oricntal plytų, su beržo, 
aržuolo arba balto enemelio baigimo, ir visi parankumai, kokių tik namui 
reikalinga.

Šie namai yra 15 minutų ėjimo nuo elevaterio, garinių ir galvekari- 
nių linijų, pie *30 minutų cleyeįteriu, 20 min. traukiniu į vidurmiestį 
Arti mokyklos ir krautuvės.

Pasaulis teikia tamistai namą, todėl sustok mokėjęs vendą ir pinigų 
mėtymą, bet mokėk pat sau. Platesnių žinių, apsilankykite į musų 
ofisą, o mes mielai paaiškinsim • ir atsitikime, jei negalėtum mus asme
niškai matyt, tad nuplėšk žemiau tilpstantį kuponą ir pasiųsk mums, o 
mes pasiųsime visas informacijas, kaip gali įsigyti puikų namą, ant la
bai lengvu išlygų.

WALTER G. McINTOSH & CO., 
1404 W. 18th St.

KUPONAS

Generliškas Kontraktorius ir 
Buda voto jas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 8423, Hickory 6142
DETROIT, MICH.

Pamąstyk Biskelį 
Apie Pieno Reikmenis

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Apsvarstyk faktus kad 
jus gaunate augščiausia 
pieno kokybe kada jus 
gaunate Bordens pieną.
Jeigu jus negaunate 

Bordens Pieno, imk laiko 
tyrinėjimams, tai verta.

Rašyk ar telefonuok, 
kad ateitų musų atstovas.

BORDENS
Farm Products Co, Ine.

Telefonas Franklin 3110

—

Extra VExtra
Išvažiavimas Draugystės Lietuvių Tautos At

gimdęs įvyks nedėlioj, rugpiučio 13 d., Beverly Hills 
miške. Pasilinksminimai prasidės 11 vai. iš ryto; 
pietus 2-ų vai. po vidurdienio. Gaspadinės gaminto
jos prisirengę iš beržyno.

Kviečia visus chicagiečius i išvažiavimų, o drau
gystės nariai privalo nutarimo laikyti. t

Pasarga: Važiuokit Ashland 87 karais iki ga
lui linijos, o nuo ten paeisite i vakarus už geležinke
lio atrasit papuoštų lietuviškoms ir amerikoniškoms 
vėliavoms vietų. Kviečia rengėjai.

Walter G. Mclntosh & Co.,
1404 W. 18trf St.,

Chicago, Ilk •
Gerbiamieji: — Malonėkite suteikti pilnas informacijas, kaip galiu 

įsigyti puikų namą, pagal jūsų lengvą planą.
Vardas ...................................................................................................

Antrašas ...... ....................... ............................. .............................
... . ....... . .... ................ . . ......... .
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Svarbu žinoti ir turėti savo namuose
Gerą naminį gėrimą.. Duodam žinoti savo kostumeriams, kad mes už- 
laikom pilniausiam pasirinkime salyklas į kenus geriausios rūšies, 
bohemian apynius ir ką tik reikalinga yra prie dirbimo naminio gė
rimo ir pas mus yra žemiausios kainos negu kitur kur ir mandagus 
patarnavimas.

Bridgeport Malt Extract Co.,
3352 South Halsted Street, Chicago, III.

Telephone Boulevard 4372

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 prieinamą.

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
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

*601 South Ashland Avęnue, CHICAGO. ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayettc 263

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 
8261 So. Halsted StM Chicago, IU. 
----- -------- ------------ -------- - ..........  1/

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikalo kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel. Boulevard 4139

Phone Monroe 4680
North

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

sų armonikos yra 
gvarantuotos.

American

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

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

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $59 
vertes, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negti mar* 
keto kaina.

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

Atdara vakarais iki 9 vai. ,



tbafa, Rugpiučio 12, 1922 NAUJIENOS, Chicago, HI.

Velnio sėkla
Apsauga Padėtiems 

Pinigams Y ra
Užtikrinta

Central Manufacturing Dlstrict 
Banke.

Tūkstančiai Lietuvių laiko savo pinigus 
čia ir jų skaitlius su kiekviena diena žymiai 
dauginasi. Bankas siūlo pirmos klesos mor- 
gičius ir Gold Bonus nešančius šeštą nuo
šimti. 4r

Bankas Siunčia Pinigus Lietuvon Auksi
nais arba Amerikos Doleriais pagiausiomis 
kainomis ir su pilna atsakymybe. Visokiais 
reikalais, kreipkitės į

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street

Valstijinis Ban- Clėaring House
kas atdaras per f j Bankas
visą dieną iki 8 Kuris pagelbsti
vai. šf vakarą. Jums Pbwn.

_______________ -------------------------------------------------------

Jei kas .pasiskolintų ir išeik
votų kitų žmonių pinigus, ne
mokėtų pasiskolintos sumos ii 
pasilaikytų net palukius už se
nas skolas užtraukdamas nau
jas skolas, lai jis mokyklos 
vadovėliuose butų ne koks pi
lietis.

Jei toksai žmogus skolintų 
dar kitiems pasiskolintus pini
gus už didelius palukius pini
gų pritrukusiems savo kaimy
nams ir davinėtų jiems aštrias 
pamokas apie tausumą, teisin
gumų ir savo skolų mokėjimo 
dorą, tai eidamas namo iš sa
vo septintadienio mokyklos jis 
išgirstų daugybę nepagiriamų 
žodžių.

Bet, draugai, nesikarščiuoki- 
te. Čia nėra jokia įžanga degu
tu tepimo ir plunksnomis bar
stymo pramogai, šitie įžangi
niai žodžiai via taikomi labai 

v

sveikoms, saugioms ir konser- 
valingoms prakilnios baltosios 
rasės valdžioms, vedamoms 
Jungtinių Valstijų, Anglijos ir 
Francijos kapitalistų valdžių.

Kiekviena jų užkrovė ant 
, kiekvieno vyro, moters ir vai
ko, gimusio, ar gimviančio iš
tisų gentkarčių laiko bėgiu vis 
didėjančią skolą, kurią jie tu
rės nešti per savo gyvenimą. 
Šitų valdžių pasiskolinti pini
gai yra išeikvoti daugiausia 
besirengiant karau, senos par
tijos parėmimui ir pokarinėms 
išlaidoms. Kiekviena senosios 
partijos valdžia prasideda dide- 
liausiais žadėjimais tausumo ir 
baigiasi kimšte prikimštais ki
šeninis, o nelaimingam papras
tam piliečiui užkrauna visam 
gyvenimui viešos skolos naštą 
po tiek ir liek dolerių nuo gal
vos.

Nėra pasauly tokio galingo 
žmogaus, kuris įstengtų išjieš- 
koti skolą iš didžiųjų tautų, 
bet jos visuomet esti pasiren
gusios griebti už gerklės kiek
vieną silpnesnę ir mažesnę tau
tą už nemokėjimą pripuoląmo 
mokesčio, ar už bandymą pa
siskolinti kelis milionus dau- . 
giau, kad atmokėjus palukius 
už pirmiau pasiskolintuosius 
milionus.

Jei atsitinka, kad kuri did
žiųjų tautų yra kiek a 
nė ir truputį nusikrato 
tautinės 
atsilieka
tautos susiburia, 
saują bilionų iš 
nenorių piliečių,

sti jų užmokėti

f

Auksini] Kursas Nupuolė - Pasinaudok Proga
Siųsk Dabar Pinigus Lietuvon

Capital $200,000

Surplus $90,000

Šiame Banke rasite geriausį patarnavimą 
SAUGIAUSIA VIETA JŪSŲ PINIGAMS 

Šio Banko augimas ir turtas, virš $2,370,000.00 
teikia didelę garbę lietuviams.

Kviečia Tamsta įsigyti šio Banko knygelę 
Atsilankykite šiandie.

UniversaI State Bank
3252 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Ar Esate Gatavi Važiuot 
Lietuvon su Musų Ex- 
kursija Augusto 22 d.?
Geriausia laivas AQUITANIA veš musų pasažierus 
į Lietuvą. Šia ekskursija vadovaus gerai žinomas 
K. Mačiukas, Vice-Pirmininkas Liet, Amer. Rūbų 
Išdirbimo B-vės, kuris keliaus iš Chicagos tiesiog j 
Lietuvą ir visą laiką gelbės musų pasažieriams.

S.L.MBIONrtS CO.Męrs.

809 W. 35th St., Chicago, III.
/ Kaina laivakortes iš New Yorko................ . $106.50 .

Mes jums sutvarkysim Income Taksus ir Bagažus, kad jums nereiktų nieko rū
pintas. Nelaukit ilgiau, kreipkitės tuojau pas mus ir užsisakykit laivakortes.

TURĖSITE LAIMINGĄ KELIONĘ VAŽIUODAMI SU MUSŲ VADOVU

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Ilalsted St., kampan 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

os kolegė 
ą; il-ga 
prakti ka
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė 

<e. Pasek
ai n g ai pa 
tarnauja 

•rie gim- 
lymo. Du< 
la rodą vi 
okiose li- 
ose ir ki- 
•kiuose re. 
aluose mo 
erims ir 
nerginoms.

<į^uii iiERZMAN
Ifl RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pei If 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chromtkaa liga> 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija 1025 W. 
18th St., nstoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
• » nuo 6 iki R vai. vakarais.

• Dienomis: Canai 
8110 arba 857

N akt. Drexel 951 
Boulevard 4130

8313 So. Halsted St.
Vai.; 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

V. 1....................... —-r,. ....

Telefonai

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiu- 

gydymą kaip ir nuo

G. M. GLASER
Ofisas:

3119 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

rejimą ir 
patiesDR.

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.

Trečioji priežstis ir viena iŠ svarbiausiųjų, tai yra 
patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia. 
Čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumoriui 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.

Clėaring House Bank

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

savo 
skolos, kuomet kitos 

tąsyk prašvilpusios 
pasiskolina 

savo norių ir 
sumuša pa

bando priver- 
palukius nuo

visų savo nemokėtų skolų ir 
skolos dalį. Tas yra vadinama 
karu padarymui pasaulio svei
ku demokratijai.

Jei kuri tauta bando nutrin
ti savo skolų lentelę išmesda
ma senąją gaują laukan, atsi
sakydama nuo jos skolų ir su
teikdama liaudžiai naują ide
alą, tai visos kitos, kurios nie
kuomet nemokėjo savo skolų, 
išniekina ją iš senos purvinos 
žaismes išrodymą.

Šitos tautines skolos tai vel
nio, kapitalizmo sėkla, kuris 
per šimtmečius varinėjo tau
tas karau, darė iš krikščionių 
diplomatų veidmainius, mela
gius, vagius ir žmogžudžius ir 
kuris dar tebeslopina bejėges 
minias šitame dvidešimtame 
šimtmety.

Tie, kurie naudojasi šita są
lyga, vadina ją civilizacija, 
priešinasi kiekvienai pastan
gai pakeisti ją ir bando sugrą
žinti kenčiančią žmoniją į pel
ningus palukius nuo naujų 
skolų, ar į užkariavimus kitų 
žmonių nuosavybės.

Prisirengk Apsišildyti
Šalti orai gan greit ateis. Turime ant rankų daugybę naujų ir vartotų 

RADIATORIŲ, BOILERIŲ, PAIPŲ, FITINGŲ, VELVIŲ ir visako, ko tik 
reikia prie apšildymo įrengimo už labai prieinamą kainą. .

Atnešk savo stubos planą ąrba ir taip skečą, o mes suteiksime nurody
mus, kiek atsieis materijolas.

Taipgi, ant pareikalavimo pasiusime šilumos inžinierių j jūsų namą, pa
aiškinimui, kaip įsivesti šilumą. .

Taipgi paskoliname visokius prie darbo reikalingus jankius veltui. ..
Duokit mums pamėgint, o mes tamistai sutaupysim 25% ant materijolo.
Užlaikome visokias plumbingo reikmenis už prieinamą kainą. Užsiganė- 

dinimą gvarantūojam, arba mielai pinigus grąžiname bile laike.

M. Levy & Company
Kampas State ir 22-os gatvių 

Tel. Calumet 0645 ir 1692

SKYRIUS
4548 Cottage Grove Avė.

Tel. Dresel 3407

Vienas iš Geriausių Naminių Gėrimu

ĮF BRAND ’V' 
bohemian 

STYLE 

malt bsctbak

Bavarsko malt extract geriausias maltas, ką išdirba
mas Suvienytose Valstijose, padaromas lengvai ir 
greit; pamokinimus kaip padaryt suteikiam veltui. 
Bavarsko reikalaukit pas savo bučerninką ar gro- 
serninką, pas kurį perkat didesnius orderius; prista
tom į namus, taipgi siunčiam paštu ar expresu po vi
sas Suvienytas Valstijas.

A

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.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

kė dešimtis konferencijų di
džiajam karui pasibaigus, kad 
išpainioti tas painias, j kurias
jie įtraukė pasaulį savo pasku
tiniu didžiuoju puolimu ir ka
da jie susirinkdami laužo sau 
galvas, kaip iš ropes kraujų 
išsunkti, jų armijos ir laivynai 
jau skleidžia naujų karų kvap
snius, o jų bankininkai taiso 
nauję kilpą pasauliui.

Mil. Leader.

BAVARSKO MALT KOPS
WHOLESALE IR REATELE 

3238 South Halsted Street Chicago, III.

' ORKESTRĄ—BENĄ ĮĮi

kataro*

J.
1432 So. 50th Ct.

Tel. Cicero 2537

The Little Nuree 
for Little llle" Saule nudegus nosį 

Vartok apščiai Saldančio

menthotatum
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiškai.

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

Optometrbt 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Ays. 
Kampas 47-tos gat 

2-ros lubos

DR7s7iBIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofiaa* 2201 W. 22nd St., kampan s 

l.eavitt St Tel. Cannl 6522 
Rezidencija 3114 W 42r<

Tel. Lafayette fFl 
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne' •* —■ ....... i ■ ■ i

DR. CHARLES SEGAL
ii Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

i DR. C. Z. VEŽEL1S :
tu Lietuvis Dentistan ■
• ■■ *712 South Ashland Avt» g
g arti 47-cor gatve.

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. WA1TKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted ak
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau- 
iu prie girrdymo 
<iekvienane at
itikime teikiu
patišką rižiu 
ėjimą. . uodu

patarimu f mo
terims ir mergi 
noms veltui.
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams ----   $8.00
Pusei metų ____ 4.50
Trims mėnesiams 2.25
Dviem mėnesiam____________1.75
Vienam' mėnesiui  1.00

Chicagoje per neito tojus i
Viena kopija.................   8c.
Savaitei ......    18c.
Mėnesiui ___ ___ ___________ 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams ___ $7.00
Pusei metų ... ....  - —n 4.00
Trims mėnesiams __________  2.00
Dviem mėnesiam __ _____  1.50
Vienam mėnesiui __ ___  .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams__ ____   $8.00
Pusei metų ___ ,___________  4.50
Trims mėnesiams >_ ______   2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos Konsti- 
tuci/a priimta.

Elta praneša, kad rugpiu- 
čio 1 d. Lietuvos St. Seimas 
galutinai priėmė trečiuoju 
skaitymu Lietuvos respubli
kos konstituciją. Lietuvoje, 
girdi, dėl tos priežasties ren
giamos didelės iškilmės.

Mes suprantame, kad val
dančiajai Lietuvos partijai, 
krikščionims demokratams, 
yra pamato pasidžiaugti 
tuo, kad tas darbas tapo ga
lų gale pabaigtas. Jisai bu
vo jai labai sunkus. Dveji 
suviršum metai atgal, kada 
St. Seimas rašė laikinąją 
Lietuvos konstituciją, krikš
čionys demokratai buvo pri
versti sutikti ant daugelio 
tokių dėsnių, prieš kuriuos 
piestu stoja visa jų klerika- 
liškoji siela. Taigi, darant 
nuolatinę konstituciją, jiems 
reikėjo dėti visas pastangas, 
kad tie dėsniai butų išmesti. 
Ir čia jiems teko išlaikyti at
kaklią kovą su opozicija.

Klerikalinė Seimo daugu
ma, pirmiausia, stengėsi,

nesą tokie blogi, kaip juos pie
šia “socialistai ir laisvamaniai”. 
Sako:

“Gi ko verti priekaištai Lie
tuvos valdžiai buk už neįsire- 

gistravimą ji atimsianti pilie-, 
tybes teises, konfiskuosianti 
turtą Lietuvoje. ,

“Toki gązdinimai Amerikos 
lietuvių yra paprasta musų 
Valstybės priešų agitacija 
prieš Lietuvos Vyriausybę.

“Mes niekur nesame skaitę 
tokių baudžiamųjų Lietuvos 
įstatymų.

“Ir opozicija jų nesiskolina 
iš įstatymų kodekso (kurio 
Lietuva dar neturi! “N.” 
Red.), bet iš savo piršto išlau
žia. ‘N-nų’ socialistai kiršin
dami amerikiečius prieš Lietu
vos valdžią sako: ‘tai kokį 
‘prezentą’ apturėjo amerikie
čiai iš Lietuvos valdžios.

“Tas 
džiais 
‘N-nų’ 
knotas 
nos’ vaišina 
jus.”
Tas kunigų laikraštis, vadina- 

. Bet ne si, mums net falsifikaciją drįsta 
lengva Širdžia pasveikins tą prikišti. Gerai, pažiūrėsime, 
Seimo darbą Lietuvos liau- kas falsifikuoja, 
dis. Jiegu ji dalyvaus iškil-Į 
mėse dėl Lietuvos konstitu
cijos priėmimo, tai tiktai 
tuo tikslu, kad pareiškus 
savo pasiryžimą kovot už 
tas savo teises ir laisves, ku
rias klerikalai išmetė iš kon
stitucijos.

Ne kitaip turi daryt ir 
Amerikos lietuvių liaudis. 
Ten, kur bus rengiami ap- 
vaikščiojimai, tai turi bent 
būt pakeltas bąlsas prieš 
tuos blogus dalykus, kuriuos 
Lietuvos klerikalai įdėjo į 
konstituciją.

ri būt organizuojamos mili
cijos (liaudies apginklavi
mo) pamatais.

Pagalios, Seimas priėjo 
prie mokyklų klausimo. Mu
sų bendradarbis rašo:

“Seniau, pirmuoju skai
tymu buvo taip priimta, 
kad tėvai gali paliuosuoti 
nuo religijos pamokų savo 
vaikus iki 16 metų am
žiaus, po 16 m. toji teisė 
buvo duodama patiems 
vaikams. Antruoju skai
tymu šitie ‘bedieviški’ da
lykai liko išmesti. Tre
čiuoju skaitymu... pasili
ko: ‘religijos mokslas pri
valomas’.”

Taigi sulig mokyklų, są
žines laisve Lietuvoje tapo, 
panaikinta.

kiek galėdama, užvilkti kon
stitucijos svarstymą. Ji tu
rėjo pamato tikėtis, kad juo 
dauginus praeis laiko, tuo la
binus ntslugs miniose drąsus 
upns, kurį buvo sukėlusios 
revoliucijų bnngos Europo
je ; tuo lengvinus bus renkci- 
jni įkūnyti Lietuvos konsti
tucijoje snvo tikslus. Ir kri
kščionims demokratams pn- 
vyko užvilkti konstitucijos 
svnrstymą dvejetui metų.

Juo Inikns ėjo tolinus, tuo 
St. Seimo šeimininkni dnrėsi 
atviresni. Kiekvienam kon
stitucijos skaityme jie iš
metė ką nors tokio, ko jie 
nenorėjo matyti konstituci
joje, ir vieton to dėjo į ją 
tinkamus sau dalykus. Ga
lutino konstitucijos projek
to dar mes neturime, bet iš
tų balsavimų, kurie buvo da- šitokioje dvasioje konsti- 
romi, skaitant ją paskutinį tucijos “taisymai”, be abejo- 
kartą, mes galime gana aiš- nes, ėjo iki galo, ir užbaigę 
kiai įsivaizduoti, į ką ji yra jį, klerikalai, žinoma, gali 
panaši. | lengvai atsidusti.

• Šitoje vietoje jau buvo nu- ‘ 
rodyta, kad klerikalai iš- 1 
braukė iš konstitucijos “res- ' 
publiką” ir įsteigė atskiro 
prezidento vietą su kompe- ' 
tencijomis, primenančiomis 
monarcho-karaliaus galią. 
Buvo nurodyta taip pat, kad 
jie išmetė iš konstitucijos 
žodžius, panaikinančius mir
ties bausmę, ir taip pat žo-1 
džius, užtikrinančius Seimo 
nariams • asmens ir kores
pondencijos neliečiamybę. 
Dabar patiriame apie nau
jus konstitucijos projekto 
'“taisymus”, kuriuos krikš
čionys demokratai pravedė 
St. Seime.

I I

Rašinyje, kurį mes tik-ką 
gavome iš savo bendradar- ' 
bio (St. Seimo nario), pra
nešama, kad krikščioniškoji 
dauguma įrašė į konstituciją 
paragrafą, kuriuo yra įstei
giami specialiai kariniai 
teismai tarnaujantiems ka
riuomenėje. Be to, krikščio- jokio pamato pakėlė triukšmą Į me 
nys demokratai atmetė so- dėl registracijos Lietuvos pilie- žiniomis, 
cial-demokratų pasiūlymą čiams, gyvenantiems užsiniuose. 
(kurį rėmė liaudininkai), 
kad “1 
renkami ir jos mainomi?

VIS KRAIPO FAKTUS.

PADEGĖLIS KASMATĖ

mes tik-ką gavome iš Lietuvos 
Informacijų Biuro straipsnį, ku
riame paduodama registracijos 
įstatymo tekstas ir paaiškini
mas jo, ir ve kas tenai parašy

ta:

‘prezentas’ kitais žo- 
tariant yra naujas 
‘prezentas’ — falsifl- 

kuriuo paprastai ‘N- 
savo skaityto-

“Kurie per tą laiką (per še
šis mėnesius po įstatymo pa
sirodymo. “N.” Red.) neusire- 
gistruos ir pasų neišsiims, tuo 
parodys, kad jie Lietuvos pi
lietybės atsižada ir kad iš Lie
tuvos ateityje jokios globos ar 
pagelbos nenorės ir neprašys.

“Jeigu iš tarpo tų, kurie pa
skirtu laiku neužsiregistruos 
ir neišsiims pasų, atsiras to
kių, kurie vėliau permainys 
savo mintį ir panorės būti Lie
tuvos piliečiais, jiems bus dar 
kelias atdaras prie Lietuvos 
grįžti. Bet kelias tas bus il
gas ir nelengvas. Reikės pa
davus aplikaciją laukti spe- 
cialio kiekvienam atsitikimui 
Ministerių Kabineto nutarimo, 
reikės daugiau išsikaščiuoti...”

Kaip skirstoma Lietuvoje 
Amerikos aukos.

(Nauju Purickiu ypatinga byla)-

Apie skaudžias pasekmes 
tiems Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams, kurie neužsiregis- 
truos paskirtu laiku, mes pirmu 
kariu patyrėme iš Paskolos Sto
čių suvažiavimo aprašymų, til
pusių Brooklyno “Vienybėje”, 
“Tėvynėje” ir kituose laikraš
čiuose. Pasak tų laikraščių ko
respondentų, suvažiavimui pa
darė pranešimą apie registraciją 
su visais skaudžiais jos patvar
kymais Informacijų Biuro ve
dėjas, kun. F. Kemėšis. Ten pat 
tas kun. Kemėšio pranešimas iš
šaukė karštų ginčų, privedusių 
kuone prie muštynių.

“Naujienos” perspausdino 
tuos aprašymus ir, jais pasirem
damos, ėmė gvildenti registraci
jos klausimą. Kokiu tad budu 
“Draugas” gali tviritinti, kad 
mes tuos dalykus “iš piršto iš
laužėme”?

Jisai turi teisės manyt, kad 
korespondentų aprašymai galėjo 
Lut neteisingi; bet tuomet jisai

Tegul dabar “Draugas” pasa
ko: ar šičia paduotieji Informa
cijų Biuro paaiškinimai reiškia, 
kad neužsiregistravusieji neteks 
pilietybes, ar nereiškia?

Apie turto konfiskavimą Lie
tuvoje šiame Informacijų Biuro 
straipsnyj nėra nieko pasakyta. 
Bet Lietuvos Įstatymai nustato, 
kąd žemę Lietuvoje gali valdyt 
tiktai piliečiai; iš to gi gali būt 
padarytas išvadas, kad neteku
sieji pilietybės teisių neteks ir 
savo nekilnojamojo turto.

Vadinasi, jeigu registracijos į- 
statymas grūmoja piletybės atė
mimu, tai valdžia, pasiremdama 
juo ir kitais įstatymais, gali ir 
turto konfiskavimą pravesti. Ke
mėšis gi, kuris yra Lietuvos at
stovybės
kė, kad Lietuvos valdžia 
darysianti!

Kokios tad teisės turi 
go” redaktorius šmeižti
skelbti, kad mes prasimanome 
tuos dalykus, kuriuos esame ra
šę “Naujienose”? Visus jo “kom
plimentus” grąžiname jam at- 

i gal ir kviečiame jį nusiraminti.

Amerikos lietuvių duosnumas.
Kas, iš musų Lietuvoje gy

venančių nežino Amerikos pla
čiosios lietuvių visuomenės 
duosnumą, tėvynėA meilę, šir
dingų ligonių, berniukų, beko
jų ir kitų karo ir dabartinės 
tvarkos aukų atjautimą, kas 
nežino, kad Amerikos plačio
ji lietuvių visuomenė aukoja 
labai sunkiai uždirbtus centus, 
dolerį ir t. t., kas nežino, jei
gu neklystu, kad vienos die
nos savaitėje uždarbį darbi- 
minkai suaukodavo Lietuvos 
labdaringiems tikslams. Ir tie 
visi aukotojai tvirtai tikėjo, 
kad tos visos jų aukos Lietu
vos valdžios prideramai skirs
tomos, kad skirstantieji aukas 
valdininkai yra kuodoriausieji 
visuomenės pasitikimi žmo
nės, kad visi tie Lietuvos varg
šai gauna tas Amerikos brolių, 
seserų, pažįstamų, geradarių 
aukas, ir iš džiaugsmo nebesu
mano, kaip ir kada savo šelpė- 
jams atsidėkuoti, kad prieglau
dų vaikučiai nors laike šven
čių gaudavo šokolado, pagerin-

Taip, gaudavo!?

činovninkas”, jau sa- 
tain ir

“Drau- 
mus ir

“Draugas” be faktų kraipymo
negali nė žodžio pasakyti apie j tuiėtų kaltinti korespondentus, 
“socialistus ir laisvamanius”.

Jisai rašo, kad pastarieji be Į rodę,
o ne mus, kurie aškiai esame nu- 

kad savo išvadžiojimus 
remiame jų paskelbtomis

Pagalios, jeigu tie korespon-
Nes pati registracija, girdi, ne-!dentai butų parašę netiesą apie 
santi blogas dalykas, kadangi kun. Kemėšio pranešimą, tai ko-1 . -♦ • |. 1. O.H1V1 UlVlįao utujano, 1v.uut.m5> L'-------------c --

eisejai yra. iau ies “kultūringos šalys veda regis- dėl kun. Kemėšis neatitaisė to inn o« m »v* 1 I . . .. i • t ___ •  2._1„spaudoj? Jo pareiga juk yrat raciją”.
loliaus, jie išmetė tą pa-! Mes norime “Draugo” pa-• teisingai informuot visuomenę; 

ragrafą, kuris leidžia savi- klausti, kurias “kultūringas ša-! tam jis algą gauna iš Lietuvos 
valdybėse vartot tautinių lis” Jisai čia turi omenyje. Ame- Į valstybei skiriamų pinigų, 
nažumų kalbas. ’ .^pav. jokios registracijos'

Jie atmetė social-demo-
kratų pasiūlymą, kad gink
luotosios šalies pajiegos tu- kad ir registracijos patvarkymai neužsiregistravusiems. Bet štai,

Dabar apie patį registracijos 
neveda: ar ji yra kultūringa ša- įstatymą. “Draugas” sako, kad 
’is, ar ne? | tokio įstatymo nesą, kuris gru-

Toliaus, “Draugas” tvirtina, moja pilietybės teisių atėmimu

Redakcijos Atsakymai
Visiems pranešimų siuntė

jams. — Pranešimų siuntėjai 
visuomet privalo Redakcijos 
žiniai priduoti savo vardą ir 
adresą. Jokių anoniminių pra
nešimų laikraštin nededame. 
Jeigu šią savaitę kai kurie pra
nešimai netilps, tai vien tik to
dėl, kad nebuvo Red. priduota 
siuntėjų vardas ir adresas.

Redakcija šį pa tvarkymą 
jau nebe pirmu kartu skelbia. 
Tad; nesusipratimų išvengi
mui, malonėkite jo prisilajky- 
ti.

Literatūros Darželis
Iš KLEOFO JURGELIONIES RAŠTŲ

I. GLUDI-LIUDI IR KITOS LYRIKOS EILĖS

Nors hbelnai visų ar bent daugumos Lietu
vių rašytojų keista lemtis ir nedėkinga, bet, be
rods, vieno musų įstabiausių rašytojų — Kleofo 
Jurgelionies — arba, kaip jis plačiau ir maloniau 
žinomas — Kalėdų Kaukės — literatūrinė lem
tis (o gal ir gyvenimo — biografijos nežinau ir 
jo paties nepažįstu) yra viena keisčiausių. Ne
atsimenu jau kada dar tai prieš karą sąryšy su 
nelaimingos atminties lietuviškos enciklopedijos 

sumanymu, knž koks ol’ensiviniai nusistatęs pub- 
licistąs, berods, iš “Lietuvos žinių” skilčių pava
dino Kleofą Jurgelionį “amžinu kandidatu į re
daktorius”. Pavadinimas pats savaime tiek ci
ningas, kiek tik prieškarinė taip vadinamoji pir- 
meivinė ideologija pakelti galėjo. Bet jeigu at
mesti visą jo nevartotiną cinizmą, tai jis neat
rodo busiąs neteisingas; man rodos, jis pasako 
kaikurius Jurgelionies kuriamosios psichikos 
bruožus. Ypač jeigu atmesti paskutinius žode
lius “į redaktorius”. Ir ta mintis man dingte
lėjo ne dabar, bet keletas metų atgal, kai aš dar 
sėdėjau gimnazijos suole ir į tokį musų litera
tūros reiškinį, kokis yra Jurgelionies, aš žiurė
jau kažkokia neišpasakoma pagarba, matydamas 
tokiuose kuriniuose beveik virsgamtinių iegų

reiškimasi. Ir vistiktai aš net tuomet nuspren
džiau, kad Jurgelionis yra “amžinas kandidatas”, 
tik, žinoma kita prasme, negu “pirmeiviaujantis” 
“Lietuvos žinių” cinikas. Man tuomet kažkaip 
netikėtai pakliuvo į rankas Jurgelionies knygelė 
apie kunigą Vienožinskį ir jo dainas tokiu giliu 
inkvėpimu, tokiu giliu jo poezijos atjautimu, to- 

'kiu turiningu jo dainų supratimu, parašyta, kad 
man atrodė, kad ir pats Jurgelionis turi būti di
dis poetas! Ir vistiktai Jurgelionis atrodė kandi
datas! Todėl, kad aš tame rašiny jaučiau poezi
ją, inkvėpimą, jausmų gilmeną, nuoširdumą, po
sakių galią ir daug kitų poetinių privalumų, bet 
tuomet aš nejaučiau jo estetinio nusistatymo 

stiprybės ar bent jo kokio nors pastovumo. Jurge
lionis man atrodė — rašytojas pilnoj stiprybėj, 
bet dar tebeieškantis pilna to žodžio prasme. Ir 
šis reiškinys mane kaip tiktai džiugino. Jurge
lionis — poetas, kuris kuria savo intuitivine ga.- 
lia, savo lietarpine dvasios stiprybe, ir jeigu jis 

yra ieškantis žmogus, vadinas jis daug žadanti 
ir daug galinti prigimtis. Ir dar prieš karą pa- 
sirodžiusios jo eilės lietuvių leidiniuose, kaip an
tai “Vaivorykšte”, “Laisvoji Mintis” ir kituose 
mane dar labiau įtikino, kad Jurgelionis yra kan
didatas, turįs visas laimėjimo teises būti... ne 
redaktorių kokios tai enciklopedijos, bet lietuvių 
poetų tarpe skaisčiausia j a žvaigžde. Bet užėjo 
karas, Jurgelionis dingo iš Lietuvos horizonto, 
tiktai mes aplinkiniais keliais gavome sužinoti, 
kad 1916 metais “Naujienos” išleido Jurgelionies 
eilių knygą, bet karo metų visos musų negausios 
literatų kuopelės pastangos tą knygą gauti nega
lėjo būti įvykintos. O paskui, pasibaigus karui,

dėlei istorijos nesąmonių nupuolus vokiečių mar
kei, amerikiečių leidiniai tąpo Lietuvoj nebepri
einama. brangenybė, ir jeigu kas Lietuvoj tą kny
gą turi, tai jis yra neskolinamas turtas. Todėl 
dabar kai Lietuvoj išaugo jau tokia, galinga kri
tinė literatūra (atsiminkit liktai E. Radzikaus- 
ko, A. Jakšto (Draskiaus) Kindaro, B. Sirakuzi- 
no, M. Kemšio, V. Bičiūno, ypač M. Biržiškos 
vardus ir daugelio kitų!), išrululojusi lietuvių 
kritikos metodiką ir savos estetikos pagrindinius 
pradus, Jurgelionies vardas nūnai jau nebefigu- 
ruoja, beveik kad užmirštas. Taip yra oficiali- 
nai. Bet jeigu atsiminti kokiu godumu daliuos 
esamieji nedaugelis Jurgelionies eilių egzemplio
rių, tai tenka pasakyti, kad Jurgelionies vardas 
lietuvių širdyse toli gražu neužmirštas, ir jeigu 
apie jį oficialinai nerašoma, tai kaltas tiktai jis 
pats, išleidęs savo rinkinį Amerikoj ir jį pada
ręs Lietuvos poezijos mylėtojams neprieinamu.

Jurgelionies knygą “Gludi-Lindi”, turinčią 
10(5 puslapius in octavo, apimančią įvairaus pe
riodo lyrinius kurinius ir įvairių -vertimų, išleido, 
kaip jau pasakyta “Naujienos”. Jurgelionis savo 
rinkinį pradėjo tam tikra prakalba, adresuota ne 
tiek į skaitytoją, kiek į kritiką. Ir tos prakalbos 
fakto aš jam negaliu atleisti. Ir patsai autoris 
tai nujausdamas nelyginant lyg atsiprašinėja užu 
šią nuodėmę, sakydamas: “rašyti prakalbą prie 
eilių t’omelio kuomažiausia smagu...” Pati prakal
ba susideda iš dviejų dalių. Viena, kuri vienintelė 
dar ir galėtų būti pateisinta, tai jo žodžiais ta
riant yra “paaiškinimai”. O tų paaiškinimų tu
rima tiek svarbos, kad juose pasakyta, kad pa- 
tiektasai rinkinys yra dešimties metų su poezija

Praeina vieni kiti metai, 
oras vis tvankesnis darės, de
besys niaukęs... Ir jeigu per
tą laiką užeina kas j Vidaus 
Reikalų Ministeriją, ar Valsty
bės Kontrolę ar šiaip tarnauto
jų pasiteirauja, tai visi 
davo: taip, jaučiama kas 
negero, tvankaus, bet, 
kaip surasti galus, kad
Macevičius doras ir gudrus, p. 
šostąkas da doresnis ir gud
resnis, o jau nesenų laikų p. 
Skipitis visai doras, gryniausis 
katalikas.

saky- 
tokio

ponas

Per kieno rankas ėjo 
amerikiečiu aukos.

Aprūpinimui našlaičių vai
kų, senių ir kitų bedą! ų varg
šų, prie Vidaus Reikalų Minis
terijos yra vadinamas Socialės 
ir Darbo Apsaugos Departa
mentas, kuriuo vadovauja po
nas šostakas, o Departamente 
yra keli skyriai, kurių tarpe ir

yra visos Valstybės vai-
pa-

no Jono Macevičiaus vadovau
jamas. Reiškia, lų abiejų ponų 
šostako ir p. Macevičiaus ži
nioje
kų ir senių prieglaudos, 
šalpų ir aukų skirstymas, reiš
kia, per jų rankas eina per 
tam tikrą Amerikos įgaliotinį 
Lietuvai visos iš Amerikos au
kos, manufaktūra, produktai 
ir lt. jų nuožiūra ir noru 
jos skiriamos vieniems ar ki
tiems asmenims. Ir reikia pa
sakyti, kad šie doros pavyz
džio vyrai anas pareigas eina 
vienodai sąžiningai jau kelin
ti metai.

Pas skriaudžiamąją visuomenę 
gimsta nuožiūra.

Mes gerai žinome, kad kiek
vienoje Valstybėje yra vadina
moji skriaudžiamoji visuome
nė, kuri budriai seks savo 
skriaudėjų darbus ir žings
nius. Tojic visuomenė 
jau nuo pat pradžios tų vyrų 
darbo jauste jautė kad kas 
lokio jų darbe yra negero.

“giminiavimos- vaisius”, ir kad ne viskas, kas pel
ių laikotarpį buvo parašyta, galėjo į rinkinį pa
kliūti. Antra prakalbos dalis — tai visas kriti
kai pamokslas, kaip ji turi į tas eiles žiūrėti, jas 
skaityti ir net kaip suprasti. Drauge bene visa 
lyrikos teorija išdėstyta. Autoris sako “Eilių 
kritikai galiu pasakyti, kad jos pačios yra. netie
sioginė kritika šio bei to iš lietuvių prozodijos ir 
kaikurios vėlesnės yra tiesioginė kritika kaikurių 
jaunesniųjų... Naujų motivų buvo sužiniai ir ne- 
sužiniai ieškota, ir nauji motivai turėjo gimdyti 
naujas formas ir naujos formos naujus motivus”. 
—Pasakyta du bereikalingu sakiniu, nors išse- 
miančiu visą autoriaus pamokslą kritikui, — pa
sakyta du sakiniu ir juose pasakyta dvi netiesi!.. 
Visų pirma, kur Jurgelionis ištikrųjų ieškojo 
naujų formų ir motivų, kur juos ištikrųjų rado, 
kur jis ištikrųjų senas formas toli paliko, tai ten 
jis bereikalo kritikui pasakoja apie savo ieško- 
j i m u s ----- visviena neint.ik.6s. O antra,
kur kritikas 'tiki, kad tai yra naujų motivų ir 
formų ieškojimas, tai abelnai butų buvę geriau, 
jei tos eilės nebūtų ir į rinkinį pakliuvusius... Ir 
“sužini (?!) bei nesužini motivų su forma kom
binacija” yra kažkas daugiau negu abejotinas 
dalykas, ar bent lyrikos estetikos teorijos moksle 
bent kokia gera dešimtimi metų pasenėjusi! Ir 
visa tai atsitiko todėl, kad Jurgelionis-poetas 
yra visai kita psichologinė esybė, negu mintyto- 
jas. Ir, deja, tenka konstatuoti, kad Jurgelionis 
—pamokslininkas (kad ir savo kritikams—busi
miems!) visai nesupranta Jurgelionies poeto! Nes 
eilės piešia poetą visai kitokiu, negu prakalba.

(Bus daugiau)

Varnas varnui akies nekerta.
4r ištikrųjų juk kunigų val

džia negali pati save tikrinti ir 
pasakyti, kad štai, jos valdi
ninkai tokie ir tokie, o anaip
tol, tą tvankų orą, tą skriau
džiamosios visuomenes atjauti
mą stengdavosi visos visuome
nės akyse užslopinti. Nes ne 
taip jau senai iš šalies spiriant 
buvo rodos padaryta Socialės 
Apsaugos ir Darbo Departa
mento revizija, bet kiek girdė
jau, viskas tVaitkoje atrasta; 
atgal koks mėnuo buvo dary
ta Ifrata viso to kiemo, kuria
me gyvena p. Macevičius, bet 
irgi niekur, o ypač pas p. Ma
cevičių nieko neatrasta. Ir ne
stebėtina, nes varnas varnui 
akies neiškirs.

o visi 
(Vytauto

visus Macevičiaus 
darbus matė, vt 

vis kitėjo ir įvai- 
da tvankesniu da-

gerai jaute p. Mace-

Macevičiaus kaimynams prit
ruko kantrybės.

Ir taip skriaudžiamoji visuo
menė ką tokio jautė, 
kiemo gyventojai
Prospekto 51, butų 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ir 7), kuriame gyveno p. 
Macevičius pradedant 1920 m. 
savo akimis 
labdaringus 
kine vaizdai 
rėjo ir oras 
rėsi. Visi
vičiaus galybę ir bijojo jį iš
duoti, nes nebuvo kam teisy
bės pasakyti. Bet galų gale, 
kai kantrybės pritruko, kai vi
si kiemo gyventojai, ir net kai
myninių kiemų labai pasipik
tino jo biauriais darbais, vie
nas to kiemo gyventojų, nors 
maž vilties turėdamas pasiek
ti tiesos ir net laukdamas kerš
to, visgi padavė 1922 m. liepos 
mėn. 12 d. Valstybės Kontro-. 
lei skundą, kuriame maž-daug 
šiaip rašė:

Skundas.
Žinodamas, iš vienos pusės, 

kad p. Jonas Macevičius nors 
ir yra Skyriaus Viršininkas, 
bet sulyginti visgi ne taip 
daug gaudaVo algos, iš kurios 
galima butų puikiausiai gyven
ti, užlaikyti butą iš 3 kamba
rių ir virtuvės, buto šeiminin
kę Nadę Oznobkiną, kuri, iš
skyrus p. Macevičiaus aptar
navimo, nieko daugiau nedir
ba, puikiai užsilaiko, apsirėdė, 
rodos .Amerikoniškais drabu
žiais, baltiniais, kamašais, ko
jinėmis, leidžia dukterį gimna
zijoj), o iš kitos pusės prade
dant 1920 m. labai dažnai iš 
Amerikoniškų aukų-drabužių,

lų gale iš kitur kur p.• Mace
vičiui diriguojant plaukia į 
Oznobkinos butą, o jau iš čia 
kone kas menuo veik regulia
riai išvežama kaimaų, pasak 
žmonių, buk į p. Macevičiaus 
dvarą, bet reikia pastebėti, 
ka<l iš p. Macevičiaus < įvaro 

nieko niekados ncatvcžania. 
Be to turiu pastebėti, kad p. 
Macevičius matyti yra did-

tojas, nes veik nėra tos nak
ties, kad kokia nors moteris, 
panelė ar kas jas žino ir vis 
veik naujos ir naujos nenak- 
votų pas jį ir, galimas daik
tas, kad tos visos moterys par
siduoda už gautąsias dovanas 
ar pašalpas.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

i
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Kaip skirstoma Lietuvoje 
Amerikos aukos <

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

viskas pas p. Macevičių tvar
koje. Neabejodamas, kad pa-

Tokioms apystovoms esant 
tenka man labai paabejoti, ar 
darius pas jį ir p. Oznobkinų 
kratą, galima butų atrasti di- 
deliausį išteklių ne tik papras
tų gyvenimo reikmenų, bet ir 
nepaprastų Amerikoniškų ir t. 
t., prašau atkreipti Kontroles 
domę iš tarpo daugybes kitų 
atsitikimų, kuriuos sunku ir 
atsiminti, į šiuos šį tą liudi
jančius:

1) Pradedant 1920 m. tai jis 
pats, tai jo buto šeimininkė 
Oznobkina, o kai kada ir jos 
sūnūs Mykolas gana dažnai šį 
tų iš kur tai gabena (Oznob
kina ir jos sūnus Mykolas ke
lios dienos atgal atnešė dide-
liūs ryšulius—tur būt manu
faktūros ar drabužių, — o 
paskui jų atėjo ir pats p. Ma
cevičius, o kokia tai moteris, 
sako inspektoriaus žmona nu
nešė ryšulį Keistučio g-vė 6 
N.); p. Macevičius veik kas 
rytų atsikėlęs pasiima čemo
danų ir išeina kur tai trum
pam laikui ir vėl grįžta su tuo 
čemodanu, tik tur būt ko nors 
pripildęs, o paskui eina tarnys- 
ton.

2) 1920 m. rudeniop iš buto 
Oznobkinos p. Macevičius iš
vežė kelis ryšulius, tada atbė
gusi namų savininke net paža
dino buvusį milicininkų Juozų 
Zakarauską, sakydama: “eik 
padaryk krata, juk tai gal vai
kų pašalpų veža” ir tt.

3) Kaimietes moterys veik 
kas mėnuo atvažiuoja ir šį ta 
iš Oznobkinos buto išveža.

4) Maž-daug mėnuo atgal iš- 
kur tai atvežė į Oznobkinos 
butų visa vežimų tuščių skry
nių, tarp kurių viena buvo pil
na Amerik. kondensuoto pie
no, o kita — fasolio.

5) Kiemo gyventojai nekar
tų pasakojo vienas kitam, kad 
pas Macevičiaus šeimininkę 
Oznobkinų yra daug šokolado. 
Be to ir patys matydavo kaip 
p. Macevičius nešdavo ranko
se kelias dešimts plytelių šo
kolado. Kad ne mažai turi šo- 
kolado ir iš šio galima spręs
ti: Oznobkinos duktė Liuba ir 
ji pidi ne tik kas dien valgo, 
bet Liuba ir gimnazijon neša
si užkandžiui. Kitos gimnazis
tės gimnazijoje stebisi, kad 
jos net tiek duonos neturin
čios, kiek Oznobinos Liuba šo
kolado.

6) Labai yra daug vartoja
ma ir suvartota Amer. kond. 
pieno, . kad net visa nemaža 
duobe yra užkasta tuščių, nuo 
pieno dėžių. Kartais Oznobki- 
na moka pienu už darbų.

7) įVhdlo Amer. Oznobkina 
dalina artimiems.

8) Pasak kiemo gyventojų 
Oznobkina turi kuone visa 
skrynę džiovintų kiaušinių 
trynių, iš kurių dažnai kepa 
blynus ar kitaip suvartoja.

9) 1920 m. dažnai pati Oz
nobkina girdavosi, kad p. Ma
cevičius esųs labai geras žmo
gus, jai atnešus drabužių, apa
vų, baltinių, ir kito ko, kad ji 
net ir kieme vaikščioja be ka- 
mašų vienomis kojinėmis, da- 
brangi ji nebesigiria, tur būt p. 
Macevičius jųjų pamokino 
kaip elgtis.

10) Taipgi tur būt Oznobki
na daug turi ir cukraus, nes 
švaisto savo giminėms.

Taigi, jei Valstybės Kontro
lei tikrai rupi neturtėliai, naš
laičiai, kad alsakomingas pa
reigas eitų visai dori, sųžinin- 
gi ir tinkami žmonės, prašau 
kuogreičiausiai ištirti minimų
jų padėlį.”

Macevičiaus ir Oznobkinos 
kratos.

Ir gerai, kad tuo metu, kada 
reikėjo daryti griežtus žings
nius, nebuvo Kaune Valstybės 
Kontrolerio p. Zubviokio, nes 
jis yra labai didelis Lietuvos 

mylėtojas ir kada kur nors kų 
tokio negražaus revizoriai at
randa jam nemalonu ir gaila 
darosi dėl Lietuvos vardo. Jis 
turbut mano, kad verčiau ne- 
užgauk skaudulio, nes kięk pa
lytėjus pratruks ir da ko ge
ro pasmirs.

Liepos mėn. 14 d. įvyko Oz
nobkinos ir Macevičiaus buto 
krata. Surasta daugybė šoko
lado, muilo, manufaktūros, 
džiovintų kiaušinių, konden
suoto pieno ir t. t., kad net 
vežimais išvežė į Valdžios san
dėlius. Kratų darant subėgo 
šimtai žmonių ir visų laikų 
laukė kol išves kaltininkų, kad 
savo akimis įsitikinus, kad 
tikrai norima jįjį nubausti ir 
t. t., visas kiemas, visi kaimy
niniai kiemai ir kas lik neatė
jo tartum tų visų dienų ir va
karų, kokios neapkenčiamos 
valdžios nuvertimo šventę 
švęsti, tartum po to viso leng
viau kvėpavusi ir visi tikėjo 
kad jį privalo pasiekti aukš
čiausioji bausmė, kad jis pri
valo būti areštuotas ir sargiai 
dabuojamas, kad negalėtų su 
savo kitais likusiais da lais
vais sėbrais susiuostyti ir kad 
ši karta bus tikrai nuoširdi, 
nes turi didelės visuomenės 
reikšmės.

Bet deja, nors iš išgųsčio 
buvo suėję kelios dešimtys žy
mių viršininkų net Piliečių 
Apsaugos I)-to D-rius p. Nova- 
kas, būti liudininkais savo val
dininkų darbų, bet visgi teko 
pastebėti, kad tarpe nekuriu 
kratos dalyvių, buvo tokių, 
kurie ar dėl kito tikslo, ar gal 
buvo valgę ta Macevičiaus šo
koladų, kratų darė nenuošir
džiai: net antrų dienų po kra
tos nepadaryta tardymas visų 
kiemo gyventojų, o atidėta to
liau; tardant nekuriu kiemo 
gyventojai įrodinėjo, kad ne 
viskas, kas reikėjo paimta, 
reiškia po kratos užsiliko da 
nemaža daiktų, tad noromis 
nenoromis teko daryti antrų 
krata liepos mėn. 16 d.; areš
tuotuosius Macevičių ir Oz
nobkinų išvedė tik vienas mi
licininkas ir vedant Keistučio 
g-ve ties 6 N., leido Macevičių 
užeiti pas prieglaudos inspek
torių ir šis tas padaryti.

Minėtais įvykiais visi kiemo 
gyventojai yra pasipiktinę, ir 
mažėja viltis, kad ar tik Val
džia nepaleis tokį veikėjų be 
bausmės, ar tik neleis laisvai 
rinkti žinias savo melagingam 
pasiteisinimui ir t. t.
Pas Macevičių da esu ir val
džios pinigų. Jis gyvenąs ge

ruose santykiuose su 
Amerikos įgaliotiniu.

Kiek girdėjau, p. Macevičius 
tarnystėje da nėra atsiskaitęs 
Valdžios piniguose sumoje 
šimto tuksiančių auksinų, jei 
tiesa, tai revizoriai privalėtų 
atkreipti domę ir į dokumen
talų revizijų.

Beto ar tiesa negaliu tvir
tinti, ši byla išaiškins, kad 
buk kada tai kreiptasi prie 
Amerikos įgaliotinio, per kurį 
eina visos aukos, išduotųjų 
produktų, manufaktūros ir ki
lų daiktų ir šelpiamųjų asme
nų ir įstaigų surašo, kad f ak ti
nai galima butų įsitikinti ir su
žinoti kam ir kiek teks aukų, 
bet minimas p. įgaliotinis at
sisakęs tai padaryti.

Žmonės kalba, kad su Ame
rikos įgaliotiniu labai geruose 
santykiuose esąs p. Macevi
čius, nebe to ir p. šostakas.
Netolima ateitis parodys, koki 

Lietuvoj yra teisybė.
Tie aukotojai ir tie visi ligo

niai, berankiai, bekojai ir kiti 
karo ir dabartinės tvarkos nu
skriaustieji, ir mažyčių balsai 
reikalaus kuogreičiausios ir 
aukščiausios įvairiems aukų 
naikintojams Maccvičiams 
bausmės, ir jei lai nebus pa
daryta, lai bent istorija neuž
mirš kokia Lietuvoje buvo tei
sybe.

O tos padarytos vargšams 
ir vaikams skriaudos vis vie
na nieks nebegalės atlyginti.

—žinąs.

Nauji Raštai.
b ............... .

“Naujienų” redakcijai tapo 
prisiųsti iš Lietuvos sekami 
raštai:

1. Ūkio kursai. Žieminiai ja
vai. “Varpo” bendrovės leidi
nys nr. 7. Parašė agron. J. Kri
ščiūnas. Pusi. 40. Kaunas, 1922. 
Kjaina 5 auksinai.

2. Ūkio kursai. Vasarojas. 
“Varpo” bendrovės leidinys nr. 
15. Parašė agron. J. Kriščiū
nas. Pusi. 72. Kaunas, 1922. 
Kaina nepažymėta.

3. Kaip vaisinius medelius 
skiepyti. “Varpo? bendrovės 
leidinys nr. 21. Parašė agron. 
J. Kriščiūnas. Pusi. 24; Kaunas, 
1922. Kaina nepažymėta.

Tie trys rašiniai, kaip ma
tyt, skiriami lietuviams ūki
ninkams kaipo vadovėliai. Ap
lamai paėmus, jie dalinai at
sako tam tikslui. Rašiny “Žie

Įsidėk šių dėžutę savo atminty 
ir buk tikras, kad jūsų groser- 
ninkas duotų jums Bodren’o Ga- 
ruodinto Pieno.

Jums Nereikia Išleisti Daugiau
• * " . ' S. i' • 11 ' '

Vienok Jus Turite Pašalinti Visas Abejones 
Apie Svarbiausi Jūsų Maistą
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Ar kokia nors motina šeimynoj naudoja pieną, apie kurį ji abe
jojo? - , i . _

Borden’o Gapiodintas Pienas yra pienas pagamintas su didžiau
siu atsargumu kas dėl saugumo ir maistingumo vertės. Uždan
galai, pieno kenų su švariu audeklu, kad pašlinus kiekvieną dul
kės trupinėlį, kuomet pienas yra ant kelio į kondensariją —pa
sargos tokios kaip Borden Bandos veterinarinė inspekcija — 
specialis patikrinimas pirm užbaigtas produktas yra pasiųstas 
jūsų grųserninkui — sutrauka tų visų ir kitų saugumo priemo
nių padaro Borden’o Garuodintą Pieną tokiu, nuo kurio jus vi
suomet galite priklausyti.

Tyras Ūkių Pienas su Smetona Jame
Borden’o Garuodintas pienas yra tyras ūkių pienas — gardus 
dėl kavos ir viralo. Tai yra tikras pienas, iš kurio perviršis 
vandens yra prašalintas. Jis yra sterelizuotas ir užspaustas 
sudynuose, kurie užtkrina jums jo absoliutišką tyrumą.
Jūsų groserninkas nori patenkinti savo kostumerius, taigi jis 
pasiūlo jums Borden’o paprasta kaina su standarduotomis ant- 
spaudomis, nors kartais jis pats moka už tai daugiau. Gauk 
Borden’o Garuodinto Pieno ir pašalink visas savo abejonės.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York 

Chicagos Ofisas: 510 N. Dearborn St.
Telephone DEARBORN 3105

miniai javai” aprašomi rugiai 
ir kviečiai, jų rųšys, kultūra, 
svarbiausios ligos, vabzdžiai ir 
kaip su jais kovoti. Rašiny 
“Vasarojas” aprašomi miežiai, 
kviečiukai, vasaručiai rugiai, 
avižos, grikiai, vasari
nių parpiu ių javų li
gos, žirniai, pupos, vi
kiai ir kiti ankštiniai augme
nys. Trumpai ir nuosekliai iš

dėstyta kiekvieno augalo kul
tūra. Jei lietuviai ūkininkai 
žinotų tų viską, kas minėtuose 
rašiniuose paduota, tai Lietu
vos žemės ūkis žymiai pakiltų 
ir pačių ūkininkų būvis page
rėtų. Vienok gaila, kad agron. 
J. Kriščiūnas remia pūdymų 
idėjų, kuri jau kitose šalyse 
ūkininkavime nustojo visai 
vertės.

TE

Rašinėlis “Kaip vaisinius me
delius skiepyti” gana gerai su
taisytas. Jame randasi beveik 
visi skiepijimo metodai, varto
jami pavyzdingų sodininkų. 
Kjieikvieiias skiepijimo metor- 
das yra iliustruotas atatinka
mais piešiniais, kas labai žy
miai padidina rašinėlio vertę.

Agron. A. Dvylis.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, nvuzikališkų instrumentų., dnjkuoja- 
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 j 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

ŠIANDIE PINIGŲ | 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
16c. už 100 auks. 

arba
625 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 

h—..... .4

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

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.
.......... J

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.

— ■ 1 ■ ■ —----------------------------------------------

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* 1 >

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.

I J

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonaa Yards 5032

DR. M. STUPN1GKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, UI. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

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

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

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

/"■....."................................ \
Dr. A. J. BERTAŠIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3464 So. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 5913
Ofiso valandos: 6—8 vak.

Residencijos Tel. Boulevard 1042

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago. 
i*i .i u — ■„/
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Lietuviška Krautuvė

Skaitytoji! Baisa!
[t/i išreikštas šiame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.)

KĄ JIE TUO ATSIEKS?

Ausinių Visokių Graznų, Grafafonų 
ir Kitokių įvairių Prekių

Mes užlaikome pilną skyrių laikrodėlių, nuo pigiausio iki bran
giausio, deimantus, žiedus ir visokias moteriškas ir vyriškas pasipuo
šimo gražnas.

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

“Players” Pianus parduodu ant lengvų išmokėjimų, didelis pasi
rinkimas Volelių su lietuviškomis melodijomis ir lietuviškais šokiais, 
lietuviškų gaidų pilnas linkius dėl solistų, choristų ir orkestrams 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.

Musų krautuvė vėla gavo net 11 naujų dėl PLEYER PIANO Ro- 
lių-Volialių, naujausia muzika, su žodžiais:
No. 55—Pas darželį trys mergelės .............................................. $1.00
No. 56—Gana broliai mums miegoti ..........................................  1.00
No. 57—Vai kalba žada ................................................................ 1-00
No. 58—O Lietuva numylėta ........................................................  1-25
No. 59—Suskintas kvietkelis ......................................................... 1.00
No. 60—Traiškąs pas tėvelį ............................................................ 1-00
No. 61—Kas man darbo .................................................................  1-25
No. 62—Kas nuramys man širdelę.........:.....................  1.00
No. 63—Sudiev gimtinė .....................................................i.........  1.25
No. 64—Esu ant šio svieto ............................................................  1.00
No. 65—žvaigždelių lytaus, Polka .......   1.00

Taipgi turime daugelį kitokių lietuviškų ir internacijonališkų mu
zikos Volialių, kas negali atsilankyti į krautuvę, meldžiu reikalaut'! 
prisiųsti katalogą Rolių-Volialių.

JUOZAPAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Kaip jau daugumui “Naujie
nų” skaitytojų yra žinoma iš 
d. Kunigo straipsnių, kurie 
dažnai telpa “Naujienose,” Lie
tuvos St. Seimas, arba gerinus 
pasakius, klerikalai (jų ten 
yra didžiuma-, pravedė įstaty
mų, kuriuo reikalaujama, kad 
Lietuvos piliečiai, gyvenantys 
užsieniuose užsiregistruotų iki 
gruodžio 9 d., o jei kas neužsi
registruos, tas neteks visų 
Lietuvos piliečio teisių ir bus 
iš jo atimta (konfiskuota) vi
soks turtas, kokį jis tik turi 
Lietuvoje. •

Šitokį pasikėsinimų ant Lie
tuvos piliečių teisių, gyvenan
čių užsieniuose, galėjo padary
ti tik klerikalai. Kokiais tiks
lais jie tai daro, tik jie vieni te 
žino. Šitas įstatymas, mano 
supratimu, yra didžiausias pa
sityčiojimas iš amerikiečių 
lietuvių, kokį kas kada nors 
galėjo sugalvoti. Jeigu pažvelg
sime Rusijos carizmo slaikus 
ir įstatymus, kuriuos skaitoma 
siauriausiais visam pasaulyj 
tarp civilizuotų tautų, tokio 
įstatymo, be abejo, nerasime. 
Senosios Rusijos režimas ne
tik kad neturėjo panašių įsta
tymų savo piliečiams^ bet nei 
pavergtoms tautoms panašių 
įstatymų neišleido, kokius Lie
tuvos klerikalai iškepė ameri
kiečiams.

treti vėl turės 
lietuvio savo tam tikrus išrokavimus.

Aplamai imant, ši registraci
ja atneš daug daugiau bledies 
Lietuvos valstybei, negu gero. 
Amerikos lietuviai gyvenę per 
eiles, metų be jokių varžymų 
iš pusės tos valstybės, kurioj 
jie negyvena, sutiks šį patvar
kymą su dideliu nemalonumu. 
Tas sumanymas gal geriau pa
vyktų, jei Čarneckis, Lietuvos 
atstovas, nubrauktų ratuką nuo 

10. —Pilietis.

Šilas klerikalų įstatymas už- Įima pasiekti, 
gavo kiekvieno 
širdį, nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų: tautininkas, socialis
tas, katalikas ar (komunistas. 
Tas įstatymas visus lygiai lie
čia ir visiems lygiai jis yra 
skaudus. Todėl visi į jį žiuri 
šnairomis, kaip ir į kokia baus 
mę, kokį tai nusikaltimą, de
damą ant jų pečių.

Reikės kiekvienam užsire
gistruoti, (žinoma, kas to no
rės) ir užsimokėti 10 dol. Už 
kų? Ar už tai, kad jis turėjo 
laimės atvykti Amerikon, . o 
gal užtai, kad jis pirko bdnų, 
ar aukavo? Kodėl prašo tik 10 
dol.? Anot “Draugo,” tik ratu
ką reikia pridėti ir bus šimtas 
dolerių. Kur jis gaus tuos pi
nigus, 
tuvoj, 
riko j 
vietas 
jus, jeigu norite būti lietuviais, 
tai “koman” su dešimke.

DARBININKES MERGINOS
ATKREIPKITE ATIDĄ

Skaitykite ką Mrs. Lucas 
rašo apie savo nesmagumus, 
kuris gali būti tokis pats 
kaip ir jūsų.

SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

tas nei klerikalams Lio
nei jų atstovybei Aine- 
neapeina. Jie turi šiltas 
ir gauna riebias algas, o

palengvinimu per varfojimę

SEVERAS 
regulATOR

Net ir kūdikiai pastebi I
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Rufflts savo aptiekojo šiaudio už 65c., arba prisiųskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

SAL UTARAS 
BITTERIS

Sukau, tyčiojasi iš amerikie
čių lietuvių todėl, kad jie 
(amerikiečiai) iki šiol savano
riai dėjo aukas kiek kas galė
jo, rinko drabužius Lietuvos 
biednuomenei, skyrė Lietuvių 
Dienos rinkimui aukų, pirko 
paskolos bonus, pirmosios ir 
antrosios paskolos, dėjo auksi
nius daiktus Aukso-Sidabro 
vajui, pripildė visų kišenius do
leriais, kas tik atvažiavo iš 
Lietuvos ir paprašė jų. Meilė 
ir prisirišimas prie savo tėvy
nės Lietuvos buvo toks didelis, 
kad nemažai lietuvių jaunuo
lių išvyko į Lietuvą kariauti su 
jos priešais. Prie šio darbo ėjo 
kiekvienas Lietuvos pilietis ir 
jautėsi sau už garbę, kad jis 
kuo nors galėjo prisidėti prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
darbo.

Dabar kįla klausimas, koki 
bus to viso daviniai? Hczulta- f 
tas šios registracijos gali būti Ė 
toks, kokį davė antroji pasko- 
la, tai yra nevykęs. Bet jeigu į 
tik toks butų, tai dar pusė be- I 
dos. Mat, jeigu paskola nepa- į 
vyko antrą kartą, tai gali pa- ? 
vykti tretį, bet su registracija ] 
bus kitaip. Ji a įšaldys visus ! 
tuos žmones nuo Lietuvos rė
mimo bile kokiam valstybi- t 
niam darbe, kurie iki šiol su j • 
didžiausiu pasišventimu jai / 
dirbo. į pačią Lietuvos valsty- J | 
bę jie žiūrės, 
našta C
ant jų pečių ir kaipo į bereika
lingą daiktų. Koki nors Lietu
vos valstybei darbai ar užma
nymai bus neįvykdomi, nes ne
bus žmonių pritarimo. Į žmo
nes, kurie dirbs valstybinį dar
bą čionai bus žiūrima kaipo į 
nekenčiamus tam' tikros fir
mos agentus.

Molerip SHprnjfojabs

# Pati rsile, kad jisai yra 

veiksmingas su^razimui spėkp 
sureguliavimui moteriškįi 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveikp, iiormališkęi padėjimu

KAINA */.2.S '

Klauskite pas apfiekorTbs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS. IOWA

St. Louis, Mo. — “Aš turėjau ne
smagumą tokį, ką visos moterys pa-

III IH HlTliii l I ii i prastai turi, skau-|||jiy|ygjW|||| smą strėnose, silp- 
nunią» nuvargus ir 
'vidurių kietumą. 
Tokiame pade j i-

H O W metą laiko, taip 
W ' kad aš negalėjau 

( nė dirbti, ne valan
k I t|ą ant kojų pasto
lį . > vėti. Mano vyro

teta pradėjo man 
& , __ kalbėti kaip jei

pagelbėjo nuo tokių nesmagumų Ly- 
dia E. Pinkham Vegctable Compound 
ir meldė manęs, kad aš megyčia tą 
patį, taip aš ir paklausiau. Visi ma
no skausmai pranyko, mano viduriai 
pasitaisė taip, kad aš netik kad galė
davau padaryti narni} darbą, bet ir 
dirbtuvėj pas Swifts Paking kompa
nijoj. Todėl aš patriu savo drau
gėms pamėginti Vegetable Conrponnd 
ir jus pačios gal-but pagarsysite ma
no laišką kaipo linudijimą.” — MRS. 
LUDU LUCAS, 719A. Vanderventes 
St., St. Louis, Mo. Taigi ir vėla yie- . 
na moteriške bando įkalbėti kitai 
apie nandingumą Lydia E. Pinkliam 
Vegeteble Compound. |

Jus kurios dirbate savo sveikata 
turite užlakyti. Jus negalite darbą 
dirbti jeigu jus esate nesveikos. Mrs. 
Lucas taippat negalėjo. Bet ji mė
gino Vegetable Compound ir jos laiš
kas jums parodo, ką gero dėl jos pa
dare. Todėl, mėginkite Vegetable 
Compound ir duokite garbę Lydia E. 
Pinkliam.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudljlmą
Jei skaitant raidės susilieja
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidą,
Jei skaitant ar siuvant akis ska* 

da, tuomet reikalaukit akinią.

John J. Smetana
Akinią epecialietae 

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

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

DK. VA1TLJSH, O. D
Lietarin Aktą Specialistu

l a.engvins akių įtempimą, turis 
esti, ’nežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, sKaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas <ku nuima kataraktą, atitai
so trum narerystę ir toliregystę. Pri
renka te”»1nir»i akinius. Visuose at
sitikimuos •czaminavimas daromas 
su elektra onrodančia mažiausias 
klaidas. Specfalė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

kaipo į kokią 
kuri vis sunkiau gula

Iš kalno galima spėti, kad 
mažai kas registruosis: vieni 
tam nepritars,ir jie verčiau su
tiks priimti bausmę, kuri juos 
kada nors tiesioginiai palies 
arba ne, kiti visai to įstatymo 
nežinos, nes neskaito laikraš
čių, o kitokiu budu juos nega-

R. J. BISCHOFFO KREDITORIŲ

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

SALUTARAS DRIIG CHEMICH AL CO.
Ine.

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

f K OA TRAKTORIUS
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.

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

Šiandie jau papūtė šiaurys 
vėjas, laikai kitėja. Klerikaliz
mas, kuris turi savo rankose 
Lietuvos vairą, per savo atsto
vybę |Washingtone, vieną gra
žią dieną sušuko: Amerikos 
lietuvi, mano pavaidini, eik 
šią, užsiregistruok ir užsimo
kėk 10 dolerių, o vėliaus kas 
metai po 5 dol. per visą am
žių, o jei ne, tai tu busi ne Lie
tuvos pilietis ir tavo turtas, 
jei kokį nors turi Lietuvoj, bus 
konfiskuotas.

štai kokią padėką Amerikos 
lietuviai gavo nuo Lietuvos 
klerikalų už jų tokį didelį pa
sišventimą. Tokio atlyginimo 
jokis vaikas, kuris savo mo
tu tės-Lietuyos neužmiršta sė- 
galėjo tikėtis. O kad tas įvyko 
ir jau bandoma vykdinti, tai 
yra faktas.

susirinkimas įvyks Columbia Hali, 
1700 W. 48th St., utaminke, rugp. 15 
d., 7:30 vai. vak. Visi Bischoffo 
kreditoriai kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes bus daug svarbių 
dalykų pranešta. Taipgi visi kredi
toriai turi atsinešti komiteto notas, 
kitaip nebus įleidžiama į svetainę.

R. J. Bischoffo kreditorių Komiteto 
headųuarteris randasi 4922 So. Ash
land Avė. Atdara kasdiena nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vak. Visos notos turi 
būt sugražintos Kreditorių Komitetui 
iki rug-Aug. 15 d., 1922.

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 marmu
ras ir jei nori, kad tavo iš
vaizda atrodytų gerus svei
katos ir jaunumo ženklus, 
jei rūpiniesi urnai nuimti šla
kus, spuogus, saulės nudegi
mą, inkštirus, riaukšles ir 
kitas odos ligas, kurios taip 
kenkia, kad gadina išvaizdą, 
naudok savo odai kasdieną 
pirm gulsiant vienintelę pa- 
sekmingiausią gyduolę.

“VERENA JAUNIMO 
BALSAMAS”

Įžymus “Verėną Balsamas” 
yra prirengiamas įžymaus 
chemisto, kuris pašventė visą 
savo laiką mieriu mėginda

mas prirengti ką to*kio, kuris palaikyti} jaunumą ir viliojimą mo
terų. Šis balsamas 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 muši} balsamas įsigijo po’pulioriškumą ir pagarbą, 
nes tūkstančiai moterų vartoja jį kas dieną ir priegtam, palaikomo 
po kelioliką padėkos laiškų ir apvertinimų kas dienų, nuo vartotojų 
musų balsamo, kurios vadina “stebėtinų” kurių liudijimai jo paly
ginamos vertės ir jaunos moterys mėgina musų jaunumo lialsamą.

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.

DR. W. YUSZK»”WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

o 
l°o

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

[ANCHOR'DONALDSON

AMERIKOS DOLERIUS
išmokame

visuose Lietuvos miestuose r
Musų pačių korespondentai 

ir 30 metų pasekmingas pini
gų siuntimo biznis yra jūsų 
garantija kas link greito da- 
statymo jūsų pinigų truin- 
piausiame laike.

Pinigai siučiami per paštų 
ir kablegramomis už žemiau
sią kainą.

Pasimatyk su mumis pirm 
negu siusi pinigus savo gimi
nėms ar draugams Europon.

Schiff and Co. State Bank
728 W. Roosevelt Road

Arti Halsted
Atdaras ligi 6 p. p. Antradie
ny ligi 8 p. p., šeštadieny nuo 
6 ligi 8 p. p., Sekmadienyje 
ligi 12 dieną.

15 DR A. M0NTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wahansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715 l 

K........... .............—..........

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. 
b7, i .. ............. .. .......................

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
ASSYRIA ......................  Rugp. 11
CARMANIA ................... Rugp. 17
ALGERIA ...... ;.............. Rugp. 25.

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

St. Paul’s
Hospital

828 West 35th PI.
• >

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

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

1824 Wabansia Avc., 
Chicago, III.

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

bbebbbbbbbdbsbbbbb

Reumatizmas Sausge’e;
.... - I

________________________ - I
Nesikankykite savęs skaus- j 

mais, Reumatizmu, Sausgėle, . 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu t 
— raumenų sukimu; nes skau- | 
dėjimai naikina kūno gyvybę | 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- | 
stis lengvai prašalina virinai- į 
nėtas ligas; mums šiandie dau- j 
gybė žmonių siunčia padėka- | 
vonės pasveikę. Prekė 50c per | 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. I

Knyga: “ŠALTINIS SVE1 I 
KATOS”, augalais gydytiem. I 
kaina 50 centų.

Justin Kulis I
3259 So. Halsted SI. Chicago, III. Į

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 prisiunčiame veltui.

1514-16 Rooseveli Rd. 
Arti St. Losią Av®^ 

CBLCACO, ELL.

BBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBgBIlIgBBBPBBB

Rusiškos ir Turkiškos Vanos (ĮĮĮjįi 
12th STREET -nmiiiiiiifmirr^^^-_

TeL Kedrie 8102

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iž retail 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

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
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi 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. Panedelyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

I
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

GERAS SUMANYMAS.

Kiek laiko atgal pastebėjau 
“Naujienose” sumanymą orga
nizuoti Socialistų Kliubą, arha 
kitaip sakant, “bečlerių” kliu
bą. Toks sumanymas, be abe
jo, yra labai vietoj ir praktiš
kas. Tik, žinoma, reikia su
siklausantiems vaikinams šį 
kliubą tverti. Apie pasekmes 
abejoti nereikia. Geriausis 
pasisekimas permatoma.

Man rodos, kad Chicagoj 
randasi gana daug “bečlerių”, 
kuriems jau atsibodo prie 
“gaspadinių” arba šiaip kam
bariuose gyventi. Be to, mano 

tokiame 
pigiau, 
tai ir

supratimu, gyventi 
kliube atseitų ir daug 
o jau apie patogumus, 
kalbos nėra.

, kad ir 
išreikštųdaugiau “bečlerių

savo mintis.
— Jaunas “Bečlerys.

PATARIMAS DARBO JIEŠ- 
KOTOJAMS.

Dažnai tenka pastebėti lietu
vių darbininkų, kurie nuėję 
į dirbtuvės ofisą pasisako, kad 
jie sužinoję darbą iš 
nų”. Beveik visada 
laikraštį nusineša, 
toks pavyzdys 
Nes darbdaviai 
ateina sužinoję 
“Naujienų,” jie

ir patį 
Be abejo 

girtinas.: 
sužinoję, kad 
apie darbą iš 
visuomet duos

pajieškojimus darbininkų į 
“Naujienas”. O tas, be abe
jo, darbininkams gali daug pa 
gelbėti, nes “Naujienos” strei
klaužių paj ieškojimų savo 
laikrašty netalpina. Juo dau
giau bus duodama “Naujie
noms” darbininkų pajieškoji- 
m , tuo daugiau bus naudos 
patiems darbininkams. Nes 
mes nebusime suklaidinti ka
pitalistų laikraščiais, kurie la
bai dažnai tik suvedžioja difr- 
bininkus. Be to anglų laikraš
čiai ne visiems lietuvių darbi
ninkams yra prieinami.

— J. Griunas.

NEMANDAGUS ARKLYS — 
NORI $10,000.

P-lė Jane Drew, (>16 Briar 
pi., traukia atsakomybėn Ge
orge Munding, savininką Broa- 
d\vay Jojimo akademijos, 5211 
Broadvvay. Jinai reikalauja iš 
jo $10,000 už melavimą. J. 
Drew pasiskolino iš G. Mun
ding arklį pajodinėti. Pasta
rasis tvirtinęs jai, kad arklys- 
buvęs tikras* džentelmonas. 
Vienai jai bejodinėjant Lincoln 
parke, jis numetęs ją nuo sa
vo kupros, sulaužydamas jai 
dešinę ranką ir apdaužydamas 
šonkaulius.

KAINAS.
paskelbė, 
valgykloj

NUPIGLNO VALGIU
Russell J. Poote 

kad Lincoln, parko 
tapo nupigintos kainos kavos,
aiskrymo ir pynatų. Kava pir
miau buvo po 10 centų puodu
kas, dabar — po 5 centus. Ai- 
skrymas atpigintas nuo 15 iki 
10 centų. Sako ir pieną nupi
ginsią toliau.

POLICISTAI PAŠOVĖ 
BANDITĄ.

Vakar ties llarvey, Illinois 
Central jarduose, du negrai 
plėšikai susišaudė su dviem 
policistais. Vienas banditų 
tapo mirtinai nušautas, antras 

sužeistas ištruko. Bandi
tai pirm to buvo apiplėšę neg
rus darbininkus, kurie žaidė 
kauleliais iš pinigij.

VA1KĖZAI — PLĖŠIKAI.
1 rys vaikėzai įsiveržė į 

Samuel Rubenstein brangak- 
menų krautuvę, 718 S. Craw- 
ford avė., ir paėmę už $500 
vertės deimantinių žiedų, pra
sišalino. Policija daro tyrinėji
mą.

NAIMIS.IMOH, iii

Pranešimas
Chicagos Lietuvių Visuomenei

Pažangiosios lietuviy visuo
menes komitetas, sudarytas iš 
dviejų srovių — sandariečių ir 
socialistų, rengia rugpjūčio 20 
dieną š. m. Seventh Regiment 
Armory svetainėje (Went- 
worth Avė. arti 35 g.) milžini
škų iškilmę pažymėjimui Lie
tuvos Respublikos pripažinimo 
ir Lietuves konstitucijos priė
mimo.

bus šiame pranešime 
tas priežastis, dėl ku- 
nerandame galimybes 
su trečiąja musų vi-

su 
po penketą ir 

Ir rezultatai

atstovai suse-

Nėra čionai reikalo aiškinti 
tokios iškilmės svarbą, bet ne 
pro šalį 
išdėstyti 
rių mes 
susitarti
suomenės srove, Rymo-Katali- 
kų Federacija.

Mes dėjome daug pastangų 
prieiti prie sutarties, kadangi 
jautėme, jogei dalis musų 
visuomenės to pageidauja. 
Nežiūrint to, kad pirmutinė 
bendroji konferencija (liepos 
30 d.) pairo, musų srovių ats
tovai sutiko išnaujo pradėti 
derybas su Federacijos atsto
vu. Rugpjūčio 5, 7 ir 10 dienas 
įvyko trys pasikalbėjimai 
juo, kurie tęsėsi 
šešetą valandų.
buvo tokie:

1) Nors srovių
jo į daiktą aiškiu supratimu, 
kad jų tikslas yra apvaikščio- 
jimo rengimui suderinti tris, 
Lietuves nepriklausomybės 
pamatu stovinčias, sroves, vie
nok Rymo — kataliku atsto
vas visoje derybų eigoje nuo
latos kėlė klailsimą pašalinės 
organizacijos — vadinamojo 
,/kolionijų komiteto,” kuris 
susitvėrė augšeiaus paminėto
je konferencijoje (liepos 30 
dieną) po to, kai iš jos jau 
buvo išėjusi pažangioji dalis.

2) Federacijos atstovas daž
nai nesilaikydavo padarytųjų 
pasikalbėjimuose sutarties 
punktų, taip jogei tuos punk
tus reikėdavo paskui vėl išnau
jo kelti ir svarstyti. Visas pir
madienio pasikalbėjimas, pav. 
buvo pašvęstas vien tiktai tam, 
kad išnaujo išgvildenus ir nu
tarus tą, kas jau buvo išsprę
sta 9-tam sutarties paragrafe, 
kuris buvo priimtas dviem die
nom -prieš tai (apie bendrojo 
komiteto sudarymą, jo parei
gas ir kompeticijas). Del šitos 
aplinkybės ir dėlto, kad R.-Ka- 
talikų atstovas statė daug rei
kalavimų, derybos ėjo labai lė
tai, ir trečiasis posėdis, užsi
tęsęs iki po 2 vai. nakties, dar 
paliko atdarus kelis klausimus, 
kurių neišrišus nebuvo galima 
eiti prie darbo.

3) Prie to visko 
posėdyje paaiškėjo, 
sutartis tarpe srovių

ketvergo 
kad jeigu 
ir bus pa

daryta, tai ji gali tuojaus su
irti. Federacijos atstovas, mat, 
vėl iškėlė, to “kolonijų komite
to” klausimą ir pareiškė, kad 
jo srovė eis ne su mumis, bet 
su “kolonijomis”, jeigu šios 
nepritars musų bendrajai su
tarčiai. Kokia prasmė yra da
ryti sutartį, jeigu išanksto 
numatoma, kad pasirašiusis 
po ja gali ją paniekinti, vado-

motyvais?
Gaila, kad musų atstovams 

reikėjo sugaišti tiek dau$ lai
ko, iki paaiškėjo, kaip R.-kata- 
likų įgaliotinis žiuri į pareigas, 
kurios gema iš sutarties priė
mimo. Toliaus tęsti tas dery
bas nebeapsimoka. Laikas 
imties darbo! •

Musų rengimui šioje valan-

mčs tas laktas, kad 'Lietuvos 
St. Seimas jau ir Respublikos 
Konstituciją, priėmė. Pažangio
ji musų visuomenė turi daug

mų”, kuriuos Lietuvos klerL 
kalai padarė pamatiniame ša
lies įstatyme. Bet kalbėti apie 
tai pilnu balsu mes negalėtu
me, jeigu turėtume taikinties 
prie R.-K. Federacijos reikala
vimų. Todėl mes galutinai nu-

tariame pertraukti derybas su 
jos atstovu ii’ rengti apvaikš- 
čiojimą vien pažangiosios vi
suomenės jiegomis.

Stokime tad visi į darbą ir 
pasistengkime, kad
20 d. iškilmė
ment Armory svetainėje butų 
didžiausia už visas iki šiol 
vusias Chicagoje!

Bendrasis Pažangiosios 
suomenės Komitetas.

Dr. A. Zimontas, pirm.
Dr. A. Montvidas, rašt.

k imas komiteto narių iš ko
lonijų.

įSekamžfš susirinkimas nutar 
ta šaukti toj pačioj svetainėj 
subatos vakarą.

Beje, Chicagos Lietuvių Ta
ryba pralaimėjo savo procen
tus. Mat niekas ant tokios 
“propozicijos” nesutiko... Tas 
labai “užrūstino” tarybiečius.

— Reporteris.
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ranešim&i JIS TEISINGAI 
ATMIERAVO. ĮVAIRUS SKELBIMAI

rugpjūčio
Seventh Regi-

bu-

Vi-

JIEŠKOS RADIUMO.
šimtai tonų visokių išmatų 

miesto šiukšlyne bus nuodug
niai perj ieškoti, kad suradus 
radiumo trupinėlio, nedides- 
sio kai]> degtuko galvutės. Sa
ko liek radiumo, kuris kai
nuoja apie $6,000, misteriškai 
prapuolė 
raštinės, 
matoma, 
šlavė jį.

iš Dr. C. D. Collins
108 N. State gat. Nu- 
kad džianitorius iš

Lietuviu RateliuoseI

I

BRIDGEPORT.
Rugpjūčio 9 dieną parapijos 

svetainėj įvyko bendras šios 
kolonijos lietuvių susirinkimas 
pasitarti • kaip sėkmingiau pri
sirengti prie demonstracijos, 
kuri įvyks rugpjūčio dieną. 
Susirinkimą atidarė pirm. Ja
nulis. Raštininku išrinkta p. 
Fabijonas. Delegatų atsilankė 
nuo devynių draugijų. Paga
lios skaityta pereito susirinki
mo protokolaš — priimta. Ra
portas išduota iš centralinio 
komiteto veikimo —- priimta. 
Delegatai nutarė dalyvauti ap- 
vaikščiojime, lik išreiškė pa
geidavimą kad visos sriovės 
rengtų bendrai.

Toliau sekė įvairių delęgatų 
pranešimai kaip jų draugijos 
rengiasi prie apvaikščiojimo.

— J. Fabijonas.

IR

Susi
laikys 
19 d., 

Raymond

MOKSLEIVIŲ SEIMAS 
VAKARĖLIS.

Lietuvių Moksleivių 
vienijimas Amerikoje 
savo seimą rugpjūčio 
9 valandą iš ryto,
Chapelėj, 816 W. 31 st. Be to 
tą pačią dieną, 7:30 vai. vak., 
yra rengiamas moksleivių va
karas toj pačioj Svetainėj. Ti
kimasi, kad pažangioji lietuvių 
visuomenė gausiai atsilankys, 
nes jame, apart kitko, bus pa
sakyta svarbių prakalbų, ypač 
bus paliesta einamoji Lietuvos 
politika. Tai]) pat bus nurody
ta ar amerikiečiai lietuviai pri
valo registruotis Lietuvos pilie, 
čiai, kaip to reikalauja Kfbtu- 
Vos valdžia, šitas klausimas 
yra begalo svarbus ir progre
syvių lietuvių moksleivių va
kare jis bus bandomas išrišti. 
Be to bus nurodyta kas reikia 
Amerikos lietuviams daryti: 
registruotis ar ne.

Seimas bus svarbus,
moksleiviams. Todėl reikia ti
kėtis, kad Ghicagoje gyvenan
tys moksleiviai, kaip L. M. S. 
A. nariai taip ir ne nariai, sei
me

ypač

dalyvaus.
— Centro Valdyba.

BRIDGEPORT.
Bendras susirinkimas.

Rugpjūčio 9 dieną Raymond 
Chapelėj įvyko bendras • drau
gijų valdybų ir šiaip darbuo
tojų susirinkimas, sušauktas 
Socialistų ir sandariečių komi
teto narių pasitarti kaip ren
gti apvaikščiojimą pažymėji
mui Lietuvos pripažinimo. At
likus kas reikia susirinkimą 
atidarant, Dr. Draugelis paaiš
kino susirinkimo tikslą ir pa
viršutiniškai išdavė raportą iš 
bendro srovių komitetų dery
bų. Vėliau p. P. Grigaitis bu
vo paprašytas paaiškinti ar 
yra galimylies susitaikinti su 
klerikalais. Pagalios sekė rin-

Tautiška Draugyste Lietuvių Duk
terų turės mėnesinį susirinkimą ne« 
dėlioj, 18 d. rupiuČio, 1 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare parko knygyne, 
30-os ir Halsted gatvių. Prašome 
visas nares atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų. — Valdyba.

Atidarius susirinkimą 
sekretorius perskaitė pe- 
susirinkimo tarimus, ku-

North Sidės Draugijų Sąryšis, ren
gia protesto mitingą prieš Johnsono 
bilių, varžantį nepiliečius ateivius, 
pėtnyčioj, rugp. 18 d., 8 vai. vak„ 
Wicker Park Svet., 2046 W. North 
Avė., prie Mihvaukeo ir N. Robėy gat
vių. Protestuoti prieš tokius įstaty
mus yra bendras reikalas visų darbi
ninkų, nes ir dabar visokie darbinin
kų varžymai žiauriais įsatymais yi)a 
nepakenčiami.

Draugai, šį protesto mitingą pada
rykime sėkmingu — skaitlingai susi
rinkite. — Komitetas,

Meilės Lietuvių Amerikoj D-stea 
mėnesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
rugpiučio 12 d., 7:30 vai. vak., papras
toj svet., 1900 So. Union Avė. Bus 
svarstomas Lietuvos pripažinimo klau
simas. Visi nariai atsilankykite.

— Fin. rašt. I. Vedeckis.

Išrinkta

Lietuvos Dukterų Tautiška draugy
stė laikys savo mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, rugp. 13 d., 1 vai. p. p., Ray
mond Chapel svetainėj, 816 W. 31 gat. 
Visi nariai malonėkite būtinai atsilan
kyti, nes turime daug naujų dalykų 
apsvarstyti. — Valdyba.

SLA. 129 KP. SUSIRINKIMAS
Nedėlioj, rugpjūčio 6 d., 

Stanford Parko svetainėj, 
Union ir 14 pi., SLA. 129 kp. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą, 
nut. 
reito
rie likos priimti su mažais pa
taisymais. Buvo prisiųstas 
laiškas nuo SLA. Apskričio 
valdybos, kuriame kvietė 
kuopą dalyvauti apskričio kon
ferencijoj, kur bus rug]). 20 d. 
Lietuvių, Liuosybės svetainėje, 
Ciceroj. Laiškas tapo vienbal
siai priimtas. Nutarta konfe
rencijoj dalyvauti, 
septyni delegatai.

Toliaus sekė komisijų ra
portai. Pirmininkas pakvietė 
p. Dundulį, kaipo delegatą da
lyvavusį susivienijimo seime, 
kad jis ką nors papasakotų 
apie buvusį seimą. P. Dundu
lis aiškino seimo politiką, kad 
seime buvę pakankamai “kai
riųjų”, kad galėjus atsiremti 
prieš tautininkų nusistatymą 

ar sugriauti ar padaryti su
vienijimą grynai tautiška orga
nizacija. Bet, girdi, komuni
stų buvęs nusistatymas, kad iš 
geibėjas Seimą nuo suirimo. 
Girdi, bolševikams rūpėjo, kad 
susivienijimą palaikius tiktai 
kaipo pašelpinę ir Jjepartinę 
organizaciją. Toliaus p. Dun
dulis aiškino, kad Susivieniji
mo centre buvo kas tokio ne- 
paprasto daroma, lyg pana
šaus į Lietuvos klerikalų 
“šmugelį”, kuriems iškilus 
aikštėn naujai išrinkta naujo
ji valdyba nebūtų galėjus bū
ti užtvirtinta. Tečiaus p. Dun
dulis prisipaŽInd, kad jis vi
sus tuos susivienijimo centro 
valdybos viršininkų “sekretus” 
gerai žinojęs, bet nekėlęs aik
štėn vien tik dėlto, kad nariai 
nemanytų, jog 
“šiltos vietos”... 
jis antras gavęs

jis varosi ant 
Bet ir tai 

daugiausia 
balsų prezidento rinkimuose.

Vienam nariui nepatiko ip. 
Dundulio palyginimas Susivie
nijimo valdybos prie Lietuvos 
šmugelninkų. Tas . narys parei
kalavo, kad Į). Dundulis tą pa
lyginimą atšauktų. Bet p. 
Dundulis nesutiko tatai dary
ti. Pagalios kįlo ginčai. Te- 
čiaus kiek pasikarščiavus dis
kusijos tapo uždarytos ir šitas 
incidentas likviduotas.

—Elektros Darbininkas.

MALEVOJAM VISOKIAS IŠ
KABAS, LANGŲ, SIENŲ DRO
BĖS; ELEKTRO SA1NAS PA
DAROM IR PAKABINAM CHI
CAGOJ AR KITUR. DARBAS 
NŽTIKIUNTAS.

CHARLES SIGN CO.,

LIETUVIS

3153 S. HALSTED ST.
TEL. YARDS 7282

Atidai Roselaiido ir 
apieliukės Lietuviy

I uriu garbės pranešti, kad atida
riau gražią lietuvišku aukso ir laikro
džių krautuvę prie

10837 So. Michigan Avė.
Ant visų tavorų kainos numažintos 

per visą šią savaitę, naujiems drau
gams ir kostumeriams.

Taipgi taisau laikrodžius, laikrodė
lius ir visokius auksoriaus dalykbs. 
Esu diplomuotas akių daktaras, egza
minuoju akis ir taisau akinius.

North Sidės Lietuvių Kriaučių kliu- 
bo draugiškas išvažiavimas į Jeffer- 
son miškus įvyks nedėlioj, rugp. 18 
d. Publika kviečiama gausiai atsilan
kyti. — Komitetas.

Kenšington. — Lietuvių Bendrovė 
rengia draugišką išvažiavimą į River- 
dale miškus, nedėlioj, rugp. 13 d. Tro- 
kai pradės vežti kaip 10 vai. iš ryto 
nuo krautuvės iki vietai. Važiavi
mas visiems dykai. — Direkcija.

Josh Billings teisingai at- 
mieravo, kuomet jis tarė: 
“Patyrimas yra mokslainė, 
kur žmogus eina sužinoti ko
kiu paikšu jis buvo”. Daug 
žmonių kentėjo nuo abelno 
silpnumo ir nežinojo, kad 
klaidingas besigydymas bu
vo priežastis jų nuolatinio 
nuovargio. Galutinai jie 
pamėgino Trinerio Kartųjį 
Vyną, ię tada — Billings‘o 
žodžiai atėjo į jų sąmonę, 
pagarsėjęs gydytojas neper- 
senai rašė: “Daugeliui žmo
nių gali atrodyti negalimas 
daiktas ar net juokinga, kad 
geras bei teisingas gydyma
sis yra vienas pamatinių pi
liorių palaikyme gyvyilgos 
energijos. Bet tai yra fak
tas ,kad 75% žmonių kenčia 
mažiau ar daugiau nuo kon- 
stipacijos”. Trinerio Kartu
sis Vynas yra patikėtina gy
duolė dėl to tikslo. Jo sudė
tiniai, su cascara sagrada 
pirmon vieton, prašalina 
konstipacija, pagerina virš
kinimą ir pataiso apetitą. 
Jis yra dėlto geriausis “kar
ščio” vaistas, kadangi pras
tas virškinimas kaitina 
kraują. Jūsų, vaistininkas 
bei gyduolių pardavėjes pa
tarnaus jums ir su kitais ge
riausiais Trinerio prirengi- 
mais bei vaistais.

Pirmyn Mišraus Choro vienų vyrų 
repeticijos įvyks nedėlioj, rugp. 13 <1., 
9:30' v. iš ryto, Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi vyrai dainininkai 
malonėkite laiku susirinkti.

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugystės Sa
vitarpinės Pašei pos mėnesinis susirin
kimas įvyks rugp. 13 d., 2 v. p. p.. 
Zvezek Polek svet., 1315 N. Ashland 
Avė. Svarbių reikalų delei, visi na
riai malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.

Šiuomi“Birutės” pranešimas.
pranešam visom Chicagos draugijoms 
bei vakarų rengėjams, kad “Birute” 
ateinantį sezoną turi užėmus svetai
nes šioms vakarams: Auburn Park 
Maso.nic Tempe dėl spalio 11 d., š. m., 
Bohemian American Hali dėl lapkr. 5 
d., š. m., Pulaskio Hali dėl gruodžio 
31 d., jr C. S.,P. S. Bali dėl bal. 15, 
1923. Meldžiam visų į tai atkreipti* 
atidą. — “Birute”.

Draugystė Lietuvių Tautos Atgim- 
ties rengia šaunų išvažiavimą į Bc- 
verly Hiils mišką, nedėlioj, rugp. 13. 
Pradžia 11 vai. iš ryto. — Rengėjai.

Teisybes Mylėtojų Draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugp. 13 d., 1 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare svet., 29 ir So. Halsted 
gat.
būtinai
svarbių

susirinkimas
13 d.,

Visi nariai ir narės malonėkite 
laiku susirinkti, nes yra daug 
reikalų aptarti.

— Raštininkas.

S. L. A. 176 kp. laikys mėnesinį su
sirinkimą rugp. 13 d., 1 vai. po pietų 
A. Pociaus svetainėj, 3824 So. Kedzie 
Avė. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti. —Raštiniskas#

Bridgoporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubas laikys savo mėnesinį 
susirinkimą nedėlioj, rugp. 13 d., 1:30 
vai. po pietų, Mildos svet., 3142 So. 
Halsted. 
lonėkite 
sirinkti.

Sverbių reikalų delei, ma- 
visi nariai būtinai laiku su-

— M. M. Juodis, pirm.

S. A. L. Ex-Kareivių Centro susi
rinkimas bus laikomas panedėlyj rugp. 
14 d., 7:30 v. v., Aušros svetainėje, 
3001 So. Halsted St. Visi nariai ir 
kuopų valdybos malonėkite laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. — Rašt. J. ’Elvikis.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašeipos mėnesinis ir oficia 
linis susirinkimas nutarimui d. J. 
Šimkaus reikale, įvyks nedėlioj, rugp. 
13 d., 2 ,v. v., Zvviązek Polek svet., 
1315 N. Ashland Avė. Malonėkite 
visi būtinai atsilankyti, nes bus svar
bių reikalų.
—-Sekr. A. Lungevicz, pirm. K. Kairis

Draugystės Lietuvos vėliavos Ame
rikoj mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugpiučio 13 d., 1 vai. po
pietų, Davis Sųuare parko svet., 45 
ir Paulina gatvių. Visi nariai priva
lo neatbūtinai atsilankyti, nes yra U- 
bai daug svarbių reikalų apsvarsty
mui. — Valdyba.

Labai svarbus posėdis. — Visi Chi
cagos lietuvių veikėjai ir draugijų 
valdybos, kurie pritaria pažangiųjų 
sriovių politiniam nusistaymui, yra 
kviečiami antran posėdin subatos va
kare, rugpiučio 12-tą dieną, 8-tą vai., 
Raymond Chapell, 816 W. 31st sve
tainėje. šiame posėdyje bus suteiktos 
visos žinios ir informacijos iš ben
drojo sriovių komiteto darbavimos ir 
tarta tolimesni pienai . pąsekminges- 
niam apvaikščiojimui Lietuvos pripa
žinimo ir Lietuvos konstitucijos priė
mimo, kuris įvyks 20-tą dieną rug- 
piučio (August) šio mėnesio 7th Re
giment Armory svetainėje, Wenč- 
worth Avė., ties 34ta gatve. Kviečia
me skaitlingai susirinkti.

— Bendras Sriovių Komitetas.

Nuoširdus ačiū

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
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 

I Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi
Skyriai.

l

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

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

'i o? 
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DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fčrai 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 VV. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI KRAUTUVĖ IR UŽPA- 

kalyj 4 kambariai, taipgi yra bamė, 
randasi 3549 S. Halsted St.

H. EPŠTEIN,
Rm. 337 — 154 W. Randolph St.

Tel. Main 2662 •

STORAS ANT RENDOS $35.00 
į mėnesį; taippat yra ir studio ant 
rendos arba pardavimui. Kas pirks 
bus naudingingas biznis ir išdirbtas 
per 6 metus. Studio įgyventa

JONAS BRADAUCKAS
520 W. 16 Avė., Gary, Ind.

Kampas Jackson St.

JIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU ŠVARAUS* KAMBA- 

rio su valgiu Bfighton Pinko apielin- 
kėj, taipat nedaro skirtumo, kad ir 
kitose apielinkėse.

Praneškit:
Naujiem^ Skyrius, 3210 So. Halsted 

St., No. 8.
Tariu nuoširdų ačiū visiems 
draugams, pažystamiems; ir gi- 

(' r* • 
minoms, kurie dalyvavo mano 
mylimo vyro Vaclovo Rukuizo 
laidotuvėse, rugpiučio 10 dienų, 
1922. Taipgi tariu širdingą ačiū 
draugystei D. L. Kun. Mindau- 
gio ir draugystėms — L. P. Val- 
nastis, Jagielos ir Ateities už 
taip širdingą suteikta paskutinį 

patarnavimą.
, Su pagarba,

ZOFIJA RUKU1ZA.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODU KAMBARĮ SU GARU 

apšildomą, vienam vaikinui ar dviem, 
su valgiu ar be valgio kaip norėsite.

Atsišaukite:
3842 So. Union Avė. 

Tel. Yards 5773

REIKALINGI ŽMONĖS ANT GY- 
venimo į lietuviftką hotelį; su valgiu 
ir be valgio, tinkama vieta dėl viso
kių žmonių.

Atsišaukite į
1606 So. Halsted St.

Klauskit Mrs. Gadeiko.

ANT RENDOS KAMBARIS GA- 
ru šildomas, šviesus ir su visais pa
lankumais vienam arba dviem vai
kinam.

Kreipkitės,2-os lubos,
7821 So. Union Avė.

Tel. Stewart 4684
9

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU JUOZAPO PUŠKEVI- 

čiaus, paeinantis iš Likienų kaimo, 
Paberžio vai., Biržų apskr. Malonė
kite kuogreičiausiai sugrįžti į Chica- 
go, nes atvažiuoja iš Lietuvos sesuo 
ir K. Dravinskas.

BASE PUŠKEVIČIENŪ, 
3214 So. Emerald Avė., Chicago, III.

ANT RENDOS KAMBARIS SU 
valgiu vienam arba, dviem vaikinam 
kambaris, žiema šildomas; elektrikos 
šviesa, maudynė, telefonas ir kiti pa- 
rankumai. Taipgi yra kambaris ve
dusiai porai; galima valgį patiems 
pasigaminti. 3247 So. Union Avė. I 
ir antros lubos.

JIEŠKAU JONO MOTUZO, KU- 
ris 1916 m. išvažiavo iŠ Chicagos ir 
sakėsi, kad važiuojąs į Wisconsin 
valstiją, bet dabar nežinau, ar gyvas 
ar miręs. Malonės patsai atsišaukti, 
arba ji žinanti teiksis pranešti, nes 
yra labai svarbus reikalas. Box 89, 
*1739 So. Halsted St., Chicago, III.

—

JIEŠKAU PETRO GRINIAUS 
Amalių kaimo, Kuršėnų valsčiaus ir 
duodu žinoti, kad atvažiuoja į Ame
riką A’ielė Griniūtė, kuri meldžia sa
vo tėvelio atsišaukti šiuo adresu: 

JULIJONA KAZLAUSKIENĖ
3603 Emerald Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU giminaičio Stanis
lovo Karaliaus, Juodimų sodos, 
Telšių, girdėjau gyvena Chica- 
goj. Bessie Veselaitė, 1844 Ca- 
nalport Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS JURGIO 
Sabeckio, paeina Raseinių apskr.. Ši
lalės miestelio, apie 30 metų, kaip 
Amerikoj, gyvena kur nors Soutuos. 
Jis pats ar kas kitas meldžiu pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga. Aleksan- 
drina Sabeckaitė, po vyru Doveikienė, 
3000 Pershing Rd., Chicago, III.

KURI YPATA.YRA MAČIUSI PO- 
licijantą areštuojant žmogų liepos 7 
d., 1922, Mark White Sųuara Parke, 
prie 29-os ir Halsted gatvių anie 5 vai. 
po pietų* Malonėkite atsišaukti į 
Naujienas Bos 92,

1739 So. Halsted St.
sr

APSIVEDIMAI/

JIEŠKAU APSIVEDIMU1 MERG1- 
nos arba našlės, katrą mylėtų gyventi 
ant ūkės. Ūkė randasi prie pat mie
sto; aš esu 28 metų senumo. Mylin
čios šeimynišką gyvenimą, atsišauk- 
damos prisiuskite paveikslą.

J. T.,
P. O. Box 146, Hmsdale, III.

REIKIA DARBININKŲ
r 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.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PUNCII press operuotojų pa
tyrusių, darbas nuo stukių, va
landos 7 lig 5.

Cassidy-Fairbank Mfg. Co., 
6126 S. La Šalie St.

REIKALINGA MOTERIS AR ,VE- 
dusi pora pridabojimui 3^ metų mer
gaitės. Duosiu kambarį vedusiems 
arba moteriai. Kitais dalykais susi
tarsim ant vietos. Atsišaukit.

C. BARTKUS,
2941 W. 39th St., arba Pershing Rd. 

antros lubos

REIKIA 10 
mui skudurų, 
jaus.

LYNN &
1820-22 W. 14th St.

moterų sortavi-
Kreipkitės tuo-

HORRITZ,

REIKALINGA moteris ar 
mergina į valgyklą, prie mazgo
jimo indų.

3202 S. Halsted St., 
Ant antrų lubų

KEIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuves darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Cp., 951 W. 
21st Street.

9 ■ i . ’ ’
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REIKIA DARBININKŲ^
________ MOTERŲ________

REIKALINGA mergina nešti 
valgius į stalus. Turi mokėti sa
vo darbą, alga gera.

NEW CITY RESTAURANT, 
4630 So. Ashland Avė.

RAKANDAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
PARDAVIMUI FRONTINIS GE- 

ras setas, dvi lovos, trįs geri krėslai, 
Visi randasi gerame stovyj. Kam rei
kalingi tokie daiktai, atsišaukite, nes 
parduosiu labai pigiai, 3 floras iš už
pakalio.

3305 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restauracija 
labai pigiai, geroj vietoj. Par
duosiu pigiai, du kambariai dėl 
pagyvenimo, $35 rendos. Atsi
šaukite, 646 W. 14th St. Chicago

PARDAVIMUI ICE CREAMO 
parlor gerai įtaisytas ir geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas, gera proga. Prie
žastis pardavimo turiu tris biznius.

Atsišauki^:
2559 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rakandai, parduosiu atskirai ar 
visus sykiu. Galima parendavo- 
ti ir kambarius, 8126 Lowe Av. 
3rd fl. M. B.

RANKINIŲ guzikams skylu
čių siuvinėtojų reikia. Pavar
tok savo gabumus ateičiai. Tik 
kelios vietos patyrusioms ran
koms guzikams skylučių siuvi
nėtojams prie bruslotų.

Kreipkitės:
THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

1725 W. North Avė.
arti Wood St.

PARDAVIMUI FORNIČ1A1 BEI 
rakandai gana augštos klesos, parsi
duoda už pusę kainos. Taipgi sykiu 
pasirendavoja ir flatas 6 ruimų ir 
furnace apšildomas..

, 5925 So. Bishop St.
Phone Republic 4G23

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas lenkų 

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

4125 So. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

KAS PIRMESNIS TAS LAIMĖS. 
Gm-a karčiama turi būti parduota 
pirm 15-tos šio mėnesio už aukštesnį 
nasiulima, reiškia kas daugiau pasiu- 
Hs tas karčiamą nunirks. Kainos 
nėra, Atsišaukit: 504 E. 115 St., 
kampas Cottage Grove ir 115 gatvių.

PARDAVIMUI grosernė, an 
gero kampo, parduosiu už priei 
namą kainą, iš priežasties part
nerių atsiskyrimo. Atsišauki
te: 2058 W. 21st St. Chicago.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventoj vietoj, biznis iš
dirbtas per 30 metų. Biznis eina la
bai gerai. Priežastį pardavimo suži
nosi ant vietos. Kreipkitės:

5443 So. Shickls Avė.
Phone Boulevard 5494

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ FAR- 
ma ,17 mylių nuo Chicago vidurmies- 
čio, netoli Tautinių kapinių; 7 kam
barių stuba, didelė barnė ir kiti geri 
budinkai; 2 arkliai, 7 karvės, 1 veršis 
ir su virš 600 vištų. Pro pat stuba 
teka šaltinėlis, geroj ir gražioj’vietoj. 
Geresnės nerasite niekur. Pardavi
mo priežastis, šeimynoj nesutikimas. 
Kreipkitės i Naujienų ofisą 1739 So. 
Halsted St., nedėlioj, rugp. 13 d. 10 
vai. ryte, o aš visus nuyežšių parodyt.

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 M r. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St

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

Kreipkitės :
Concrete Engineering Co., 

1926 So. 52nd Avė.

REIKALINGAS apsukrus 
žmogus pardavojimui real esta- 
te pirmo morgičiaus auksinius 
bondsns. Gera propozicija. J. Ho- 
chstadter, 127 N. Dearborn St., 
ruimas 1128.

!! REIKIA !!
Grindelių (tekintojų) į North 

Side Malleable Foundry. Kreipki
tės, Illinois Malleable Iron Co., 
1760 Diversey Parkway.

REIKIA kiibasių ir rūkytos 
mėsos pardavėjo ,aukštos rūšies 
užsiėmimas. Proga padaryt ge
rus pinigus. Ideal Pkg. Co., 812 
W. Lake St.

REIKIA tuojaus patyrusio 
bučerio. Gera alga, gera vieta dėl 
gero darbininko. 219 E. 115 St., 
Kensington, III., Phone Pullman 
4346.

REIKALINGAS VIRĖJAS (COOK) 
turi būti mokantis taisyti amerikoniš
kus ir lietuviškus valgius. Alga nuo 
$40.00 iki $50.00 į savaitę.

NEW CITY RESTAURANT 
4630 So. Ashland Avė.

REIKAL.KGAS VYRAS APSTPA- 
rinusis su biznio vedimu, taipgi kele- 
tos salesmanų.

Atsišaukite:
Phone Lafayette 1044

Tarpe 6-7 vai. vak. arba laišku 
1739 So. Halsted St.

Box 90. »

AUTOMOBILIAI
MAINYSIU savo touring ka

rą ant troko, kuris butų tinka
mas bučeriui. Mano karas yra 
Davs, 7 pasažierių.

3840 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI CHANDLER AU- 
tomobilius Chame Roadster 4 sėdi
mų, 4 metų senumo gerame padėjime.

Antrašas:
J. LASKY,

2057 W. 22nd PI.

BARGENAS! PARDUODU 5 SĖ- 
dynių Maxwell, vėliausios mados au
tomobilių. Gerame padėjime, atro
do kaip naujas. Parduosiu labai pi
giai, arba mainysiu ant mažo kokio 
biznio ar namo.

J. BAGDON,
4414 S. California Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Maxwell — 1920 m. — atrodo nau
jas visai. Kaina tik 200 dol. (du 
šimtai dolerių). Kreinkitės po 6 va
landai vakare arba nedėlioję visą die
ną.

2423 W. 46th St.

PARDAVIMUI automobilius 
Jeffre arba mainysiu ant Fordo 
mašina randasi gerame stovyj, 
nes man perdidelS mano darbui. 
Atsišaukite, 3300 S. Union Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, GRO- 
«?emė, taingi 2 aukštų muro namas ir 
š"lin tuščias lotas, geroj vietoj, gerai 
biznis eina.

5129 A’v'her Avo., 
Fnrnpps Kildare Avė.
Tel. Lafayette 0392

PARDAVIMUI GROSERNE ANT 
Halsted St. Renda pigi. Biznis cash 
geras. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoti į Lietuvą.

-Ą-tsišavlc ite:
3212 So. Halsted St. 

(Restoranas)

turiu

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

515 W. 81st St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- 
dninių iee cream, cigarų ir k'tokių 
reikmenų. Renda pigi, geras biznis, 
cash. apgyventa visokių tautų, kas no
ri tokio biznio.

Atsišaukite:
2800 So. Emerakl Avė.

PARSIDUODA saliuno pusė 
tai yra reikalingas partneris. Ge
ra vieta geram vaikinui. Priežas
tis pardavimo, važiuoju į Lietu
vą. Atsišaukite. 1900 S. Union 
Avė.

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

3404 S. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS VTSO- 
Hu tautų apgyvento) vietoj, biznis 
išdirbtas. ruimai dėl gyvenimo, gera- 
d"ius dėl dvieili mašinų. Parduosiu 
už pirma pasiulymą, nes turiu išva
žiuoti į Lietuvą.

3041 Archer Avė.

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

turiu

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis geras, cash. No- 
n’nti turėti gera vietą bizniui, atsišau
kite tuoj; parduosiu už teisinga na- 
siulym-a. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos.

3331 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERIS, ICE 
r'eam, kendžių ir visokių smulkių 
daiktų kratuuvė; gera vieta, nrie mo- 
k 'klos. Parduosiu pigiai. Kreipki- 
t/s i Nsuiienas, Box 93, 1739 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI BARBERN6 IR 
orvvenamieii rakandai, arba tik bar- 
beme. Yra praeryveninvui kambariai, 
renda pigi, lyst^s, randasi 18-tos 
"atvės apielinkėj. Kreipkitės į Nau
jienas Num. 94,

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SOFT DRTNK PAR 
Iat. kampinė krautuvė, 200 nriekis, 
duFb" keptuvė. V|lrioie dirba 490 dar- 
bininl'u. Stebėtina P’’oga. Parduo
siu pigiai — važiuoju Europon. Kreip
ėtės:

5266 Federal St... 
Tel. Kenwood 9797

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

Lafayette 6177

GEPA PROGA KARTA GYVENI- 
me . Moteriškų kotu krautuvė ir ge
ra visokiem mažmožiams prieš pat 
rudeniniu reikmenų. Biznis, tvom 
kart pagerėjo ir bunlavoj vietoj. Biz
nis per visa meta 3 žmonėmis. Par
davimo nriežastis, einu į kitą biznį. 
Kas nori padaryt gerą gyvenimą, ge
ra proga.

Kreipkitės:
. 3447 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
Saliuno barai pardavimui labai pi

giai, kam- reikia barų atsišaukit greit 
nes mes turime dvejus barus, 
leiskit progos.

158 Kensington Avė.. 
Kensington, III.

Tel. Pullman 5885

Nepra-

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
notion stock. Geroj vietoj prie šv. 
Kryžiaus bažnyčios ir dviejų mokyk
lų. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

4536 So. Hermitage Avė.

PUIKI PROGA NUSIPIRKTI Vi
sai naują tašytų akmenų namelį, no
rėtume parduot greit ir pigiai — sa
vininkas apleidžia miestą.

3925 W. 65 
arti Crowford Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ICE 
cream ir visokių smulkmenų. Par
duosiu arba mainysiu ant namo. Lyg
tas ilgam laikui, renda pigi, biznis 
senas ir išdirbtas; gera proga norin
tiems turėti gerą biznį.

505 W. 32nd St.• *

PARDAVIMUI PIENINĖ, GERAS 
biznis ir tinkama vieta, pienas par
duodama ant vietos ir išvežiojamas, 
pardavimo priežastis, važiuoju Lietu
von.

Atsišaukite greitai:
2241 W. 23rd Placo

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FARMA 
lietuvių kolonijoj, 30 akerių dirbamos, 
likusi n-'iškas. Nauja stuba ir kiti 
budinkai; 2 arkliai, 5 meldžiamos 
karvės, 1 bulius, 1 telyčia, 3 kiaulės, 
visi javai, mašinerijos ir vežimai ir 
visi rakandai stuboj. Farma randa
si Ringle’, Wis. Kaina $4,500. J. Pli
kis, R. 1, Ringle, Wis.

LABAI PIGIAI PARDUODU 
poolruimj, 6 stalai, 3 keisai, arba j?e- 
škau misininko barberio, kuris galėtų 
atpirkti pusę ar visa ar renduotl. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Išlygas 
patirsite ant vietos.

S. GERULIS,
1304 S. Main St., Rockford, III.

PARDAVIMUI PIGIAI SALDAI- 
nių, groseris, tabako ir minkštų gėri
mų krautuvė. Gera vieta dėl vedusių 
žmonių. Yra kambariai dėl pragyve
nimo. Priežastis pardavimo, — esu 
vaikinas, vienam perdaug yra darbo.

332 Kensington Avė., 
Kensington, III.

ESU PRIVERSTAS PARDUOTI 
80 akerių farmą visa dirbama, ap
tverta po 20 akerių laukus, pusė že
mės juodžemis, pusė prie žvyro, 8 
kambarių namas labai gražus ir visi 
budinkai geri. Parduodu lengvais iš
mokėjimais ir pigiai. Mrs. M. Pąter- 
son, i 14 N. Sheldon St., Chicago, 111.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI PIENINYČIA IR 

Krosemė. senai išdirbtas biznis; nel- 
ninga vieta: noriu parduoti greitai. 
Pirksite piriai.

JONAS GURSKIS, 
1413 S. 49 Court, 

Cicero, III.

PARDAVIMUI saldainių, gro 
šerio, tabako, minkštų jyėrimt; ir 
kitokių smulkmenų krautuvė. 
Lysas po 2 metų, 125 E. 107th 
St., Roseland.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, lietuvių kolonjoj. Biz
nis senas.

1834 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų kolonijoj. Biznis senas 
ir geras. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

5343 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen biznis išdirbtas per 
20 metų, kambariai dėl pragyve
nimo, renda $30, lysas, geriausia 
proga, 1001 W. Congress St.

EKSTRA! Pardavimui saliu
nas lietuvių ir lenkų apgyventoj 
vietoj —

2649 W. 471h St.
Tel. Lafayette 1945

PARDAVIMUI saliunas iš 
priežasties nesutikimo partnerių 
parduosiu pigiai, nes turiu greit 
parduoti.

3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI bučernė viso
kių tautų apgyvento j vietoj. Se
nas biznis ir išdirbtas, parduosiu 
pigiai, priežastis padavimo pa
tirsite ant vietos, 3432 S. Ilals- 
ted St.

PARDAVIMUI Pool Table 
už gana prieinamą kainą.

Kreipkitės:
4345 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI lietuviškame 
hotelyj storas su visais įtaisy
mais, kendžiij, cigaretų štorui 
arba galima saliuną atidaryt.

1606 S. Halsted St.

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

2308 So. Halsted St.

PARDAVIMUI daržovių ir{ 
groserio krautuvė, biznis geras 
ir išdirbtas, atsišaukite subatoj 
po pietų ir nedėlioj.

3244 So. Halsted St.

PARDAVIMUI geriausiai ap
mokamas tajerių ir baterių biz
nis, stebėtinoj vietoj, augančioj 
apielinkėj.

7450 Stoney Island Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė vien lietuviais apgyventoj

VIENAS IŠ PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BR1GHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ii1 vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko- 
ą be jokio komišion ant lengvaus iš

mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

PARDAVIMUI 4 PAGYVENIMŲ 
naujas mūrinis namas po 4 didelius 
kambarius su sun parlor, elektro švie
sa, maudynė, kietmedžio baigimas, 
geras skiepas, skalbynės, pečiaus ši
luma. Rendos neša $125.00: vertas 
816 000. parduosiu už $13,500. Kreip
kitės 3330 W. 38th St., 2-os lubos už
pakalis.
---------_!---------- --- ------------------------

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant saliuno. Turiu 3 pagyvenimų 
mūrinį namą, po 4, 4 ir 7 kambarius, 
elektriką, 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. 33rd PI., arti Halsted St. Tol. 
Boulevard 1550.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Pardavimui 2 pagyvenimų mūrinis 
namas po 6 ir 6 kambarius, elektra, 
maudynės, visur kietmedis, aukštas 
cimentuotas skiepas, pečiaus šiluma, 
rendos neša $95.00 į mėnesį, kaina tik 
$8,500, įmokėt reikia $3,000, o I__
palikt rendoms, namas randasi pui
kioj vietoj Southsidc ant bulvaro; kas 
(ieškot gero namo ir pigiai, tai pasi- 
skubinkit, ba tuoj bus parduotas. J. 
Namon, 808 W. 33 PI. arti Halsted st.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
6 kambarių visas randasi gera
me stovyj ,turiu parduoti grei
tai ir pigiai, nes važiuoju į Lie
tuvą, 3215 Lime St.

GERA proga dėl maino, mai
nysiu namą ant automobiliaus 
arba ant grosernės, kas nori ga
li pirkti, parduosiu pigiai. Atsi
šaukit, 921 W. 33 PI. 2 fl. front.

MAINOME, PARDUODAME
Tinmus. farmas, Gučemes. nutomobi- 
lins ir kitokius biznius. Turim** na- 
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavo.iam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas m-us pigiausis ir 
teisimTinusis nat am avimas.
BR1DGEPORT REAL FSTATE 

808 Wcst 83rd Place 
arti Halsted St. 

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

casdieną.

CO..

REIKALINGA BUČERNĖ1
4 pagyvenimų mūrinis namas su vi

sais įtaisymais, cimentuotas beise- 
mantas, parsiduoda pigiai. Priimsiu 
bučemę arba grosernę už pirmą įmo- 
kėjima. Atsišaukite greitai pas

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted $t., Chicago, 111.

Tel. Boulevard 9641

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsįduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 
Įtaisyta pagal naujausios mados, par-i:i LIK ĮLUlSyLU Il<aujau»ivr> IIICIKUO,

kitus j duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosernės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuojaus. F. 
J. Szcmet, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant loto 2 pagyvenimu 6 ir 7 kamba
rių madinis namas ir dviejų kambarių 
garadžius. Elektros šviesa, maudy
nės; j landos — 860, kaina $3,500. Pir
mas augštos tuščias galima tuoj eiti 
gvventi. 2855 Sn. Union A”e.. savinin
kas gyvena, 2923 Enuerald Avė.

PARDAVIMUI NAMAS SU Biz
niu veinintėlis tos rūšies Chicagoj, 
vien tik iš b’znio anvvartos daroma 
nuo 820.000 iki $25,000 i metus. Pirk
ti gali tas, kuris galės inešti $20.000. 
Kreinkitės Naujienų Skyrius. 3210 
So. Halsted St., No. 9.

PARDAVIMUI NAUJAS MURl- 
ris namas 3-jų fintu, no 5 kambarius, 
elektra pasas, Gaudynės, cimentuotas 
skveras ir ^skas; naskolinsiu pinigų 
ant lengvų išlygų. Važiuoju j Lietuvą. 
Atsišaukit pas savininką, 1 fintas.

3347 So. Emerakl Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS 5-kių 
ruimu namas ir pabadžius dėl vieno 
automobilio uz $3.300; elektra, vanos, 
telefoną1’., skalbvkla. ir visi patogu
mai. Turiu parduoti greitai, nes ap
leidžiu miestą.

3540 Se. Union Avė.
Tel. Yards 0786

Aš PATS SAVININKAS PAR-* 
duodu be juokių ao’enhj bizni su na
mu ar be namo, b’znis vra išdirbtas 
lietuviu apgyventoj vietoj. Parduo
siu nigiai, nes nemoku kaip biznį 
vesti.

3222 Aubum Avė.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MURO 
k’^utuvė ir 5 kambarių fintas; 25x60 
nedu gnradži”0, elekt.ro Sviete, karš
to vandenio šiluma visur. Taipgi 45x 
195 pėdas tuščias kampinis lotas prie 
37-to pleiso n* Wnshter»pw Avė. 

k cm h co..
26tb & So. Halsted St.

ANT MAINYMO
Turiu gera namą, puikioj apielin- 

k“'i. Mainysiu ant bučemes, groser- 
nrs. salmno ar kito kokio biznio, nasi- 
skubintkit kas norit geros progos.

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

Phone Boulevard 1550

PARDAVIMUI medine cottege 
ant vieno pagyvenimo ir garact- 
žjus vienai mašinai. Viskas gera
me stovyj. Parduosiu už teisingą 
pasiulymą. 931 W. 34th St.

PARDAVIMUI 2 FLATU MURO 
nnmec po 6 kambarius: karšto vande
nio šiluma, gnrndžius 4 nutomnM- 
liams; arti Ashland ir 59-o«. Tai 
grobis už $12,000. Puiki bizniava 
prapertė prie Asbjnnd taipgi tuščia.

BOWES,
5905 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
...... -  ...—,— --- j.240 pi'^rin 100 akerių dirba- 
kolonijoie, 4 kambariai dėl gyvenimo mo'’. h’kusi nuikve mifikas ir ganykla; 
užpakalyj. Renda t>’k 35 dol. Turi e-eri budinkai, 3 arkliai. 12 karvių, 
būti parduota greitu laiku. Kreipkitės 200 vištų. 30 kurkiu. Vicoc moder- 
subatoj per dieną arba nedėlioj iki | niškos mašir>nS. 
pietų. A. Matulevičienė, 

4537 So. Paulina St.

Kaina $14,000. 
Klausk Marck.

2852 W. 21st St.

TURIU PUIKU LOTA RIVERSIDE 
Drive, erti 22-os gatvės. Priimsiu 
nntojY'obili’i gerame padėjime, kaino 
pirma mokesti- likučius mėnesiniais 
»*'nVor,čiais. Kreipkitės į Naujienas 
No*91.

PARDAVIMUI 2 lotai labai 
pigiai.

4048 Brighton PI., 
arti Archer Avė.

MAINYMUI DU NAMAI — RAN- 
dasi South Side, vienas ant Marųuette 
Boul.. o kitas ant Bishon St. arti 59 
St. Mainysiu ’’nt bilc biznio arba lo
tų ar autnn->obil5aus.

5925 So, Bishop St..
Phone Republic 4623

BRIGHTON PARK.
Mūrinis namas sun narlor 6-6 kam

bariai, karštu vandeniu apšildomas, 
vėliausios mados įtaisymai, garadžius 
$9.100.

Mūrinis namas 5-5 kambariai, 2 lo
tai, garadžius, vėliausios mados jtai- 
sy^ai $8,700.

Mūrinis namas 6-6 kambariai vė
liausios mndrv: it/’isymni. Renda $70 
į neneši. 87,500; imokėt $1,500.

Kampinis biznio muro namas, Sto
ras ir flatas $5.500’.

80 akm farma Indiana su budin
kais. 2 arkliai, 3 karvės, 300 vištų ir 
nvašineHios, sodas; žemė numerio pir
mo. mainom ant miesto praperiės.

80 akru -farma. Wisconsin su budin
kais, 3 arkliai, 15 knisių, kiaulių, viš
ta ir visos mašinerijos. Mainom ant 
m’°stn nrapert”s.

UNITED LAND X- INVESTMENT 
GOMPANY.

4454 So. Westem Avė.

PARGENĄS SOUTH SIDE PAR- 
dm’ip-M murinas tmmnc 2-jų aukštu. 
5 ir G kambariu. Elektra, gacac ir 
”nrns; cimentuotas beismn.nt.ąs gražus 
inrdncj žvdinčioms gėlėms: jrr.rn 
°m*ęlinkė, tvras n^a*. netoli Gnyfiold 
bulvaro . Kaina $6.600. Atsišaukite 
nrie savininko. 5334 So. Emerald Av.
2-ras aukštas*

NAMAJ-2EME_ _ | NAMAI-ŽEME

Ar Norit Pirkti?

Kaina

UN I N C.

809 W. 35th St., (arti Ha.’sted, Baltas namas), Chicago, III.

MOKYKLOS
7818 Drexel Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu ant

MOKINKIS
STOCKAI-SEROS

MOKYKLOS

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. Įmokėjimas 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 {mokėjimu. Pasisku- 
binkit, nes toks bargenas bus parduotas.

Parsiduoda 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. 
$8,700. Tušti lotai kiekvienoj pusėj.

Fhrsiduoda gražus mūrinis namas 5 ir 6 kambariai, 
baigtas, steam heat, ir visi kiti parankumai. Randasi
West Side. Kaina tik $9,500. Nerasite kilo 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.

aržu oi o 
South

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 bučernes ir g-rosernes 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

PARDAVIMUI 5 kambarių 
medinė cottage; 2 karams gara- 
džius; gatve ištaisyta ir apnio-^<11 v C IftLcU&.y Lėl JI apiliu- -----------—
keta, geram stovyj. Kaina. .$3,500 Mokinkis dressmaking

PARDUODAME IR MAINOME 
namus, farmas, automobilius ir viso
kius biznius, nepaisant kurioj dalyj 
miesto . Patarnausim kuogeriausiai ir 
greičiausiai. J. Lepo, Real Estate Co., 
3452 So. Halsted St. Ant antrų 
lubų.

cottage savo 2 aukštų murinę Į 
stubą, 4 ir 5 kambarių. Gasas 
elektra.

3329 S. Hamilton Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namelis, piltas skiepas, du lotai 
kampas 64 A v. ir 58 St. Atsi
šaukite bile kada, išskiriant de- 
dėldienj.

SUPERKU pilnai apmokėtus 
Šerus Co-operative Society 
America, moku $12.00.

L. J. MATIIER, 
6807 S. Union Avė.

Phone Englewood 0187

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialėg vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau d re sės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

of

UŽDIRBSI 25% ANT PINIGŲ 
įvestuotų j staką cemento išdirbys- 
tčs, kuri gauna daugybe pareikalavi
mų. Cementas vartojamas vietoje 
medžio visokiose formose ir su kiek
viena diena yra labiau reikalaujama*. 
Telegrafų stulpai, tvorų stulpai ir 
čerpės yra reikalaujamos ir mes gali
me suteikti ju pigiau nei kas kitas. 
Tenai yra didis mark etas arti musų 
plento, kuris padarys pakankamai 
Mznin, kad sudad’us užtektinus nuo
šimčius ant jūsų pinigų. Del plates
niu žinių adresuokit:

P. O. Box 667, 
Atlanta. Ga.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

Specialia skyrius mokinimui operuoti siuvamą, mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Princi palas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampu Lake St. 4-fl.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
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.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuviu ir Anglu kalbu: 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRTVATftS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

elekt.ro



