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Ryto-Milžiniška Demonstracija
Hardingas grūmoja darbininkams
Apkaltino 216 angliakasių

Angliakasiai ir geležinkeliečiai ne
susitaiko su samdytojais

Hardingas grūmoja darbi
ninkams.

Panaudosiąs visas valdžios 
priemones apsaugojimui streik

laužių. Reikalauja naujų 
įstatymų.

WASH1NGTON, rugp. 18. — 
Prezidentas Hardingas šiandie 
arti pusvalandžio kalbėjo bend 
raine kongreso posėdyje apie 
industrinę padėtį.

Savo skambiomis frazėmis 
apie “darbininkų teisę dirbti” 
papuoštoj kalboj jis padarė 
atvirą prigrumojimą organi
zuotiems darbininkams dėl jų 
kovos su streiklaužiais.

Jis pakartojo nudėvėtą posa
kį, kad samdytojai ir darbinin
kai turi teisę rūpintis savo rei
kalais ir kad darbininkai turi 
teisę dirbti (t. y. laike streikų 
streiklaužiauti). Jis taipjau pa
reiškė, kad valdžia panaudos 
visą savo galią palaikymui 
transportacijovS ir apgynimui 
darbininkų teisės dirbti (streik 
laužianti).

Jis taipjau patarė paskirti 
federalinę komisiją ištirti an
glių pramonę ir rekomenduoti 
“teisingas” algas ir darbo są
lygas. Jis taipjau patarė pra
vesti tokius įstatymus, kurie 
įsteigtų valdžios įstaigą su rei
kalingu kapitalu, pirkti, par
duoti ir išdalinti anglis, nes 
valdžia neturinti priemonių 
kontroliuoti anglių kainą. 
Nepraleido neužminęs ir apie 
nesenai įvykusias Herrine 
skerdynes, apie tą “pasibaisė
tiną piktadarybę”

Del geležinkeliečių streiko 
prezidentas Hardingas štai ką 
pasakė:

Iš prasidėjusio streiko išsi
vystė užuojautos streikai, ku
rie grūmoja tarpvalstijinei 
prekybai, o apleidimas trauki
nių vakarų tyrlaukiuose “pa
rodė nuožmumą ir paniekini
mą įstatymų dalies darbinin
kų, kurie padare suokalbį su- 
paraližuoti transportaciją”. Jis 
todėl turėsiąs panaudoti kri
minalinius ir civilinius įstaty
mus, kad neleidus trukdyti 
tarpvalstijinei prekybai ir ap
saugojus geležinkelius.
Kadangi darbininkai turi tei

sę dirbti ir kadangi kaip ang
liakasiai, taip ir geležinke
liečiai streikieriai tąja teise

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

šiandie — giedra ir biskutį 
vėsiau.

Saulė teka 6:10 vai., leidžia
si 7:46 vai. Mėnuo teka 2:26 
valandą nakty.

neleido naudotis ir užpuldinė
jo dirbančiuosius (t. y. strei- 
klaužiaujančius), tai valdžia 
turės panaudoti visą savo ga
lia, kad tai sustabdžius ir kad 
tą “teisę” (streiklaužiauti) ap
saugojus. Viskame ir visur tu
rį valdyti įstatymai, “nežiūrint 
kokie debesis nė susirinktų, 
kokios audros nė kiltų, nežiū
rint kokį vargą reikėtų perkęs- 
ti ar kokios aukos butų rei
kalingos.”

Hardingas be to sakė, kad 
Esch-Cummins transportacijos 
įstatymai, kuriais yra įkurta 
geležinkelių darbo taryba, nė
ra užtektinai, kadangi jie ma
žai galios tai tarybai suteikia. 
Jis todėl reikalauja pravesti 
tokius įstatymus, kuriais pasi
remiant geležinkelių darbo ta
ryba galėtų savo nuosprend
žius vykinti ir daryti juos pri
verstinus ūbiems pusėms.

Tikisi sutaikinti.
NEW YORK, rugp. 18. — 

Šiandie geležinkeliečiai vėl tu
rėjo pasitarimų su geležinKelių 
kompanijomis, bet prie jokio 
susitarimo neprieita. Tėčiam: 
Stone, tarpininkas tarp strei
kuojančių geležinkeliečių ir 
samdytojų, sako, kad streikas 
turės būti sutaikintas šiose 
konferencijose, kadangi padė
tis pasidarė nepakenčiama.

Streiko sutaikimu rūpinasi 
visos keturios geležinkeliečių 
brolijos, kurios šiame streike 
nedalyvauja ir tarpininkauja 
geležinkeliečiams.

Apkaitau 216 angliakasiu.
WELLSBURG, W. Va./rug

pjūčio 18. — Brooke pavieto 
grand jury vakar apkaltino 
216 angliakasių neva už daly
vavimą mūšyje su mušeikomis 
prie Clifton kasyklos, Clifton- 
ville, liepos 17 d. 78 apkaltin
tųjų kaltinami yra pirmo laip
snio žmogžudystėje, o likusieji 
yra apkaltinti už suokalbį. Iš 
apkaltintųjų apie 50 žmonių 
yra areštuoti ir laikomi kalėji
me. i

Rašosi po sutartim.
įPITTSBURGII, Pa., rugp, 

18. — Pittsburgho distrikto 
angliakasių unija paskelbė, 
kad dar 106 kasyklos šioj apie- 
linkėj pasirašė po Clevelando 
sutartim ir kad 12,000 anglia
kasių delei to sugrįžo į darbą. 
Unijos virlininkai tikisi, 
kad bėgyje ateinančių penkių 
dienų ir visi ’kiti kasyklų sa
rtu.' kai bu< pa* įrašę po sutar
tim.

Tečiaus dvi kasyklų savi
ninkų asociacijos Pittsburgho 
apielinkėj atsisakė tartis su 
su unija, o viena sutiko tartis, 
bet atmeta Clevelando sutartį.

Reikalauja priimti Cleve- 
lando sutartį.

Illinois angliakasiai priešinasi 
arbitracijai.

CHICAGO. - Illinois kasy-
klij savininkai turi pasirašyti 
Clevelande padarytąją sutartį 
tarp angliakasių ir nepriklau
somųjų kasyklų savininkų, nes 
kitaip angliakasių streikas UI i-
nois valstijoje tęsis ir toliau. 
Tekį reikalavimą pastatė Illi
nois angliakasių prezidentas 
Farringtonas savo delegacijos 
pasitarime tuoj po pasitarimo 
su kasyklų savininkais.

Teki Farringtono nusistaty
mą karštai parėmė unijos vi- 
c -prezid. ntas b .d.v.’it k, kuris 
pareiškė: \

“Mes atsivežėm į Chicago 
kontraktą, paremtą Clevelando 
sutartim. Jį kasyklų savinin
kai ir turės pasirašyti. Tie ka
syklų savininkai Illinois valsti
joje nėra nė kiek geresni ar 
blogesni už visus kitus kasyk
lų savininkus Jungt. Valstijo
se.”

Farrington tapjau pareiškė, 
kad Illinois valstijoje nebus 
dalinio grįžimo angliakasių į 
darbą. Jis pasakė:

“Visi Illinois angliakasiai su
grįš į darbą, arba ne vienas ne
grįš. Mes turime išplaukti ar 
paskęsti kartu. Illinois anglia
kasiai turi laikytis nacionali
nes organizacijos ir Clevelando 
sutarties iki pastaros.”

Vakar įvyko pirmas pasita
rimas su Illinois kasyklų savi- 

jninkais. Kasyklų savininkai, 
kaip buvo sakyte, pirmiau, pa
reikalavo arbitrą e i jos. Tokį 
reikalavimą angliakasiai atme
tė. Jie taipjau pareikalavo 
pertraukti tarybas, kad galėtų 
pasitarti 'tarp savęs. Tarybos 
tapo pertrauktos iki šiandie, 
šiandie vėl bus laikomas pasi
tarimas su kasyklų savinin
kais. Bet angliakasiai nutarė 
niekame neatsitraukti nuo Cle
velando sutarties ir atmesti 
visokią arbitraciją. Jei kasyk
lų savininkai spirsis, tarybos 
galės užsitęsti, bet vistiek ka
syklų savininkai turės nusileis
ti ir pasukioti angliakasiams. 
“Kasyklų savininkai nieko ki
to negali padaryti, kaip pasira
šyti ant pažymėtos eilutės,” 
pasakė Fishwick ir to anglia
kasiai laikysis.

Nesusitaiko su antracito 
kasyklą savininkais.

Nesusitaikoma dėl ilgumo kon 
trakto. Bet vistiek tikisi 

greitai susitaikinti.

PHTIADELPHIA, Pa., rugp. 
18. — Jau antrą dieną tęsiasi 
tarybos tarp angliakasių ir 
kietųjų anglių kasyklų savi
ninkų, bet prie jokio susitari
mo dar neprieita. Tečiau ir 
viena ir kita puses tikisi, kad 
vistiek bus veikiai susitaikinta 
ir kad streikas antracito lau
kuose bus už kelių dienų at
šauktas.

Nė viena pusė nieko nesako 
apie tarybų bėgį ir kame nesu
sitaikoma. Bet spėjama, kad 
nesusitaikoma dėl ilgumo kon
trakto. Kasyklų savininkai Nu
tiko mokėti angliakasiams se
nąją algą, o angliakasiai suti-

Klerikalai kryžiuoja Lietuvos laisvę

Evakuos Vladivostoką. Vilnius

ko nereikalauti 20 nuoš. algos 
pakėlimo. Bet savininkai rei
kalauja, kad senosios algos pa
siliktų ir kontraktas butų da
romas tik iki/ balandžio 1 d. 
sekamų metų. Angliakasiai gi 
reikalauja kontrakto ilgesniam 
laikui, nes priėmus savininkų 
siūlomą kontraktą priseitų už 
kelių mėnesių vėl kivirčitis dėl 
algų, o gal net ir vėl streiką 
skelbti.

. .... . £ .... ...

Trūksta garvežiu.
BIRMINGFEAM, Ala., rugp. 

18. — Tarp 4,000 ir 5,000 va- 
gonų su anglimis stovi dviejuo 
se pavietuose, bet negalima jų 
išgabenti delei stokos gavežių. 
Jeigu nebus gauta daugiau va
gonų ir garvežių vietos kasyk
los turėsiančios sumažinti dar-

Vanduo užliejo kasyklas.
SYDNEY, N. S., Kanadoj, 

rugp. 18. — Nova Scotia gu
bernatorius su savo patarėju 
pradėjo tarybas su angliaka
sių unijos viršininkais apie už
baigimą angliakasių streiko, 
nes tas streikas neša didelių 
nuostolių kasykloms. Daugely 
vietų sustreikavo ir kasyklų 
prižiūrėtojai, taip kad kasyklo
se prisirinko daug dujų ir van
dens. Viena kasykla tapo visai 
užtvenkta vandens ir sakoma, 
kad jos-Fftiekad daugiau nebe
galima bus operuoti.

Į streiko vietą prisiųsta daug 
kareivių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rupiučio 18 d., užsienio pi

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

Anglijo^ 1 sv. sterlingų ....... $4.48
Austrijos 100 kronų...............
Belgijos 100 frankų .............   $7.50
Danijos 100 frankų ........... $21.65
Finų 100 markių .......... ;.......  $2.15
Francijos 100 frankų ........... $7 62
Italijos 100 lirų .... .............. $4.57
Lietuvos 100 auksinų ............... 9c
Trenku 100 markių ............... 1%c
Norvegų 100 kronų......... ..... $17.37
Olandų 100 guldenų ........... $89.03
švedų 100 guldčnų ........... $26.50
šveicarų 100 markių...........$19.07
Vokietijos 100 markių ...............  9c

12 žmoniŲ žuvo girią 
gaisruose.

DUILUTH, Minn., rugp. 18. 
šiaurinėj dalyj Minnesotos 

siaučia girių gaisrai, kuriuose, 
kiek žinoma, žuvo 12 žmonių.

Apskaitoma, kad toje valsti
jos dalyje siaučia daugiau kaip 
200 gaišių. Niekurie jų yra 
visai maži, raistuose, bet prie 
sauso oro ir jie darosi labai 
pavojingi. Su’ gaisrais kovoti 
pasiųsta arti 3,000 žmonių. 
Keli kaimeliai visai išdegė, o 
kitų likimas priklauso nuo 
oro: jei užeis lietus, ar bus ra
mu, gal ir galima bus tuos 
kaimelius išgelbėti.

Viename miestelyj liepsnos 
laiko apsupusios daugiau kaip 
500 žmonių.

Trockis vykstąs Berlinan.
LONDONAS, rugp. 18. — 

Berline gauta žinia iš Virba- 
liaus, kad Busi jos karo minis- 
tens Leonas 'Trockis perėjo 
Lenkijos rubežių ir vykstąs 
Berlinan., „

Nepatvirtinta, žinia iš Stock- 
holmo sako, kad nesenai laike 
“smotrų” Rusijos raudonosios 
armijos buvo padarytas pasi
kėsinimas nužudyti Trockį. 
Nušauta tik šoferį automobi
lio, kuriuo Trockis važiavo:

Viennai grąsia sukilimas.
LONDONAS, rugp. 18. — 

Viennai gręsia militarinis suki
limas, kadangi valdžia neturi 
pinigų išmokėti algą karei
viams. Anglijos valdininkai 
yra susidomėję Austrijos pa
dėtim. Sakoma, kad Austrijos 
ministerija rengiasi bėgti.

6 mirė nuo karščio.
CHICAGO. — Užvakar nuo 

karščio mirė šeši žmonės. Bet 
šiandie busią kiek vėsiau.

Didelė Paroda Gatvėse ir 
Mass-Mitingas

Lietuvos Pripažinimas ir Konstitucijos 
Priėmimo Apvaikščiojimas

Ryto, rugpiučio 20 d., chicagiečiai rengia galingą 
demonstraciją, pažymėjimui to fakto, kad liepos 27 d. 
š. m., Amerikos Jungtinių Valstijų valdžia pripažino 
Lietuvos Respubliką de jure, ir taip pat to fakto, kad 
rugpiučio 1 d. Lietuvos St. Seimas galutinai priėmė ša
lies konstituciją.

Lygiai kaip 2 vai. po piet prasidės didelė paroda gat
vėse, nuo kertės 33 gat. ir Emerald Avė. Draugijos mar
šuos in corpore su savo vėliavomis ir benais, maršuos 
taip pat atskirų piliečių būriai.

Po parodos įvyks milžiniškos prakalbos Seventh In- 
fantry Regiment Armory svetainėje (3401 S. Wentworth 
Avė.) Dalyvaus geriausi kalbėtojai, chorai ir solistės.

(PASTABA. Jeigu dėl lietaus paroda negalėtų 
įvykti, tai visa publika eis stačiai į svetainę).

VLADIVOSTOKAS, rugp. 17 
— Japonijos komanduotojas 
paskelbė, kad Japonijos karei
viai pradės evakuoti Vladivos
toką rupgjličio 26 dieną. Eva
kuacija bus atlikta keturiais 
laipsniais.

Tarsis su Japonija.
TOKIO, rugp. 17. — Čitos 

valdžios tarpininkas paskelbė, 
kad Japonijos valdžia sutiko 
tartis su Rusijos sovietų vald
žia (Maskvos) lygybės • pagrin
du.

Tikimąsi, kad sutartis vei
kiai bus padaryta ir tada Čitos 
valdžia, užkils Vladivostoką, 
pašalinant iš ten ha Itgvard ie
čių valdžią. >

SPRINGFIELI) III., rpgp. 18
— 18 mokytojų pasitraukė iš 
vietos, nukapojus joms algą. 

4 <
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Vilniaus žemės miškai. Len
kų žemės ūkio ministerija įtei
kė, ministerių kabinetui proje
ktą surašyti Vilniaus srityje 
valstybinę miškų valdybą, ku
riai prigulėsią buvusios Vid. 
Uetiivos ir Biidovežos miškai

Surašinėja vaikus. Prieš 10- 
12 dienų čia įvyko surašinėji
mas vaikų: Visi vaikai buvo 
klausiami, kokią kalbą jie var
toja namie. Tai reikalinga esą 
žinoti mokyklas steigiant ir 
jas tvarkant. (Unzer Friend).

■Iir < . ; .

Tyrinės Herrino skerdynes.
MARION, III., rugp. 18. — 

Prašant generaliniam proku
rorui Brundage rugp”. 28 d. 
bus sušauktas specialiais 
grand jury tyrinėti nesenai 
įvykusi angliakasių susirėmi
mą su streiklaužiais ir po to 
sekusias streiklaužių skerdy
nes. 14 I
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VĖL PADIDINO ALGAS

MILŽINIŠKA

Visi Kam Brangi Laisvė Dalyvauki t Parodoj

RENGIA
ETUVISKŲ KLIUBŲFEDERACIJA

Nedelioj, Rugpiučio 2Otą č
LYONS, ILL

Muzika F. J. PociausPrasidės 11 vai. Įžanga ypatai 50 centu

Trįs Ketvirtadaliai 
Šimtmečio Atgal

kol nenusi- 
i normales

Pabrangus žymiai pragyveni 
mui jau nuo Naujų Melų vi 
siems valstybes įstaigų tarimu

tojams buvo duota brangeny
bės priedai Kaune po 500 auk
sinų ir po 100 auks. vaikų prie
do meilesni, provincijoj po 300 
ir po 150 auksinų.

V. Bagdonas,
D. Petravičia

3227 So. Halsted St.
Tei. Yards 3408

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS ir chirurgas

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė. 

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

VĖL PABRANGO PAŠTO 
ŽENKLAI (MARKĖS).

Laikrodis vertės $50.00 bus duodamas dykai didžiausiai grupei atvažiavusiai piknikam Pertai, visi rengkitės j pikniką iš anksto ir atėjus dienai 
piknike skaitlingai dalyvaukite. Piknikas bus šaunus visais žvilgsniais — nepribuvę gailėsis. Kviečia visus KOMITETAS.

MILDA
Moving & Expressing

Paskaita buvo išklausyta di
džiu žingeidumu kų parodė į- 
vairųs užklausimai. Paskaita 
tęsėsi tris bertainius valandos, 
o klausimai ir atsakinėjimai— 
pusę, valandos.

Paskaita iš diplomatijos bu
vo šioje mokykloje pirma kart. 
Nuo šių metų Lietuvos diplo
matijų žadama įtraukti į re- 
guliarį mokyklos programų ir 
tuomet ji bus dėstoma kiekvie
nai klasei.
Lietuvos Informacijų Biuras.

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedūldienias pagal sutarimą

Kadangi brangenybė vis dar 
nesiliauna kilusi, lai algų kėli
mas tik sunkina valstybės iždų, 
o žmonių būties pagerėjimo

Europoje 
pasižymėjo dideliu 

Pabaltijos valsty- 
Lietuva per jo pa- 

• pasidarbavimų te

laukti neprisieina 
stovės ir neineis
vėžes pats gyvenimas. Lietuvos 
piliečiai dabar rinitai yra susi
rūpinę įsteigimu savo pinigų 
ir su nekantrumu laukia jų 
pasirodymo, tikėdamies, kad 
krašto padėtis pagerėsianti.

—Gelžkelietis.

rišį su Amerikos valdžia ir ja
me daugelis profesorių yra 
Valstybės Departamento valdi
ninkai. Mokiniai susideda 
daugiausia iš įvairių valdinin-

Dabar vis tebekįlant brange
nybei nuo liepos 1 d. visiems 
etatiniams (mėnesiniams) 
gelžkeliečiams ir kiliems val
stybės įstaigų tarnautojams, vėl 
tapo pakelta algos sekančiai. 
“Brangenybės priedo po 500 
auksinų mėnesiui, prie pagrin
dinės algos po 25% ir vaikų 
priedo po 100 auksinų kiekvie
nam vaikui ligi 14 metų. Taigi 
dabar Kaune gelžkeliečiai ir ki
tų įstaigų tarnautojai mažiau
sia alga neskaitant vaikų prie
do gaus po 1750 auksinų mė
nesiui.

Kaunas.— Nuo liepos 15 d. 
vėl dvigubai tapo pakeltas paš
to tarifas. Lietuvoje dabar pa
prasta laiškas vietoj 2 auksinų 
jau kainuoja 4 auks., apdraus
tas 8 auks., atvirutė 2 auks.

Užsienin paprastas laiškas 
vietoj 4 auks. jau 8 auksinai, 
iiįm! raustas vietoj 8 auksinų, 14 
auks., atvirutė 5 auksinai.

Gelžkelių bilietai nuo liepos 
15 irgi pabrango ant 80 nuo
šimčių. —Pilietis.

Vašingtonas “Elta” 1922 m. 
rugpi učio 11 d.

Rugpiučio 10 d. Lietuvos At
stovybėje VVasltingtone lankėsi 
kų tik iš Pabaltijos sugrįžęs 
pulkininkas Edvardas Ryan, 
buvęs Pabaltijoj Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus viršininku.

Lietuvos atstovas pulk. Ry- 
an’ui pagerbti rugpiučio 11 d. 
iškėlė pietus.

Pulkininkas Ryan 
būdamas 
palankumu 
bėms. Ir 
lankoma ii

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

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

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

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

Programas
Dalyvaus visa eile geriausiu kalbėtojų; muzikos bertas: 
“Birutes” choras ir “Pirmyn” choras; ir taip pat gar
siosios musu solistės: p-lė M. Rakauskaitė ir p-ia O 
Pocienė. Draugijos yra kviečiamos ateiti su savo vė
liavomis.

bai daug patyrė gero iš Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus.

1 ’abaltijos-Amerikos Draugi
jos surengtame rugpiučio 3 d. 
pokilyje New York, N. Y. — iš 
priežasties Ameriks pripažini
mo pulkininkas Ryanas sa
vo ilgoje ir gražioje kalboje la
bai prielankiomis spalvomis 
nupiešė Pabaltijos tautų gyve
nimų, jų demokratinį ir poli
tinį priaugimų. Ypač svarbus 
buvo jo įrodymai, kad Pabalti
jos kraštų žemės reforma bu- 
Misi labai protingas ir teisin-

PULKININKAS EDVARDAS 
RYAN TARPE ŽYMIŲJŲ LIE

TUVOS PR1ETELIŲ.

karo bėgyje, 
visų trijų 
ir Juris- 
dalis • uni- 
r nekurie 

valdi-

Anglis ir Malkas
Patarnaujanti dieną ir naktį: per- 

kraustom rakandus, ptarius, safe’us, 
krautuves, važiuojam j kitus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro- 
kus. Pigiausiai patarnaujam ir darbą 
gvarantuojam.

Taipgi užlaikom vartotų rakandų 
ir pečių.

PASKAITA Iš LIETUVOS 
DIPLOMATIJOS.

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. NcdSl. pagal sutarimą 
8261 S«. Halated St., Chicago, III.

Užsilaikyk vešiai - etektro v^klė tai padarys
Užtikimas pardavimas, <$7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeporf Electric Go.,
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.
Rugpiučio 10 <1. 1922 ra., 

Lietuvos Atstovybės Sckret )- 
rius M. J. Vinikas, skaitė Va
šingtone Amerikos Universite
te, Daplomatijos ir Jurispru
dencijos fakulteto paskaitų apie 
Lietuvos Valstybės Diplomati
jų Pasaulinio 
Klausytojais buvo 
metų Diplomatijos 
dencijos mokiniai, 
versi teto fakultete 
valstybės Deparlamento 
įlinkai.

Amerikos Universitetas 
name M. J. Vinikas eina 1M- 
plomalijos ir Jurisprudencijos 
mokslus, turi gan aukšta sų-

K Gail Borden Studijuo- ,,S ’ IĮ davo geresnes metodas Į Į'i ir pagerinimus pieno reik’ Į 
IĮ menų šalyje. ĮĮ
9 Šiandien jo darbas yra ĮĮ 
< tęsiamas be sutrukdymų ĮĮ 

per jo paveldėtojus. Į
Bordenso piene jus gausite ĮĮ 

aitgštunią visų tų metų aty- j Į 
daus studijavimo, kaip paga- IĮ 
minti geresnį pieną. Ui
BORDENS

Farm Products Co, Ine.
Telefonas Franklin 3110

Jungtinės Amerikos Valstijos Pripažino Lietuvą! Steigiamasis Lietuvos 
Seimas Baigė Svarstyti ir Priėmė Šalies Konstituciją! Šitų Dviejų Istorinių 
(vykių Pažymėjimui, Chicagos Lietuviai Rengia Nedelioj, Rugpiučio 20 d.

Demonstracija
Pradžia^ 2-rą vai. po pietų. Visos draugijos, k Ii ubai ir 
ex-kareiviai, kurie dalyvaus parodoje kviečiame susi
rinkti ant Bridgeporto ties 33-čia gatve ir Emerald Avė. 
(Vienas blokas į rytus nuo Halsted gat.). Nuo čia pra
sidės maršavimas gatvėmis iki svetainės.

'.Į-*'.'*

i'#*
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MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Kurie Netaupo 
Pinigų

ŠIANDIE esi sveikas ir drūtas, gerai uždirbi 
bet klausimas ar atidedi bent kiek “JUODAI DIE 
NAF?

ATMINK, KAD NE VISADOS BUSI 
SVEIKAS, NE VISADOS GALĖSI DIRBTI.

Bet, atėjus valandai kada Sveikata ir Pajiegos 
sumažės ir jau nebeparneši “Pėdės”, tada BANKINĖ 
KNYGELĖ ateis pagelbon, jeigu iš anksto taupysi.

TAUPYK JAUNYSTĖJE, KADA SVEIKAS, 
NEBUS BAISI SENATVĖ

Universal State Bankas
— tai saugiausia, geriausia ir parankiausia 
Jūsų Pinigams.

Turtas siekia virš $2,400,000.00

Pinigus Lietuvon
Doleriais ir Auksinais
Siųskite per šį Banką

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

Skilimas tarp klerikalų ir 
pirmeivių.

jo įvykti milžiniška lietuvių 
paroda pagerbti Jung. Vai. 
valdžią už pripažinimą Lietu
vos valstybes. Prie tos iškil
mes ruošėsi visi \vaterhuriečiai 
lietuviai socialistai, katalikai 
ir tautininkai. Bet paraduoti 
prisiėjo vieniems klerikalams 

vietiniam kunigui, zakristi
jonui, davatkoms, škapkr- 
ninkams ir šiaip klapčiukams. 
Pažangiečiai atsisakė imli da- 
dalyvumą iškilmėj; ir štai ve 
dėl ko:

Apvaikščiojimo komitetas į- 
traukęs į programą ir religi
nes apeigas. Klebonas prane
šęs vietiniam demokratų laik
rašty, kad įvyksiąs apvaikščio- 
jimes paminėti 30-mctines baž
nyčios sukaktuves. Pažangie
čiai, sužinoję apie tai, susirin
ko sukatos vakarą, rugpiučio 5 
d., ir pareiškė, Ikad politikos su 
religija negalima maišyti ir 
viebalsiai nutarė pasitraukti iš 
rengiamos iškilmės. Čia pat jie 
nutarė rengti tuo 
žangiečių iškilmę, 
nedalioj, rugpiučio

Taigi, klerikalai
antausį nuo progresyvių wa- 
terburieČių. Jiems ir jų klap
čiukams prisiėjo samdyti au
tomobilius ir keliese paruduo
ti gatvėmis. Davatkos buvo 
nusamdžiusios ir mano auto
mobilį, bet aš, nenorėdamas 
sekti škaplėminkų, nevažia
vau. Didžiuma ir 'parapijonų 
atsisakė dalyvauti, nes jie la
bai pasipiktino klebono elgesiu. 
Kitą kartą 'klerikalai žinos, kad 
progresyvu visuomenė, (ai 
buručių pulkas, kurioms 
kerpa vilną pastarosioms j 
sispardant.

— Petras Palūpis

reikalu pa
ku ri įvyks 
20 dieną.

LAIVAKORTĖS IKI LIETUVAI TIK $106.50 
Didžiausia ekskursija ypatiškai vadovaujama S. L. 
FABIONAS. Visi kurie dabar neturite pasų malo
nėkit kreiptis į

S.L.F/JBIONrtS CO.Mgrs.

(Arti Halsted, Baltas namas)809 W. 35th St., Chicago, III.
Taipgi malonėkit užsisakyti laivakortes iš kalno, 
vietas. Mes jums pagelbėsim sutvarkyti bagažus 
Musų pasažierius veš didžiausias laivas pasaulyje 
Mes perkeliam pinigus, doleriais ir markėms pagal žemiausią kainą.

UŽTIKRINAM LAIMINGĄ KELIONE IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

nes už tuos pačius pinigus galite gauti geresnes 
ir taksus, kad neturėtumėt jokio klapato. 
“MAJESTIC” 56,000 tonų.

-—.....................................- ■
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Prisirengk Apsišildyti

Baigusi 
Akušeri

us kolegė 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 

»e. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

>rie gim 
lymo. Du< 
la rodą 
oldose 
rose ir 
okiuose 
: aluose 
erims 
nergi noras.

vi
li- 
ki
re! 
mo 
ir

/^un.nEiiZMAN^^
IS RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted S't. , 
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Telefonai

Peoples “&•?* Bank
47th St. ir Ashland Avė

Chicago

Didžiaukis Bankas ant

IV

Lietuvos Gražus Zemlapis 
Duodama Kiekvienam 

Veltui

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

Town of Lake

Pranešimas
C. J. Pansirna fotografas, pranešu savo pažįsta

miems jr kostumeriams, kad jau atidariau naują fo
tografijų galeriją po No. 1901 So. Halsted St., kam
pas 19-tos. Kviečiu visus atsilankyti visus savo kos- 
tumerius, suteiksiu geriausį patarnavimą ir kiekvie
nas bus užganėdintas.

PANSIRNA STUDIO
Tel. Canal 2655

p
G
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 j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III

ne 
jie 
ne-

DETROIT, MIGHIGAN
West 1394 Heml. 6678

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

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso'valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškas Kontraktorius ir 
Budavotojas

Juozas F. Daytonas
Ofisas 312 Ilolden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6
DETROIT, MICH.

Naujas laikraštis

TELEGRAMAS
TELEGRAMAS yra mė
nesinis ir ne perijodiškas, 
bepartyvis laikraštis, su
sidedantis iŠ 8 iki 32 pusi. 
Išeina pirmoj subatoj mė
nesio ir ne perijodiškai 
kelis kartus per mėnesį, 
taip tankiai, kaip kada 
prisieina reikalas.
Kaina yra 1 centas už ko
piją; 25 centai per metus 
už visus numerius. Užsi
rašyk tuojau, prisiųsda- 
mas paprastame laiške 25 
cent., ar 25c vertės markių

Šalti orai gan greit ateis. Tbrime ant 
rarkų daugybę nauju ir vartotų RADIATO
RIŲ. BOILERIŲ, PAIPŲ, FITINGŲ, VEL- 
VIŲ ir visako, ko tik reikia prie apšildymo 
įrengimo už labai prienamą kainą.

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

Taipgi, ant pareikalavimo pasiusime ši
lumos inžinierių į jūsų namą, paaiškinimui, 
kaip įsivesti šilumą.

Taipgi paskoliname visokius prie darbo 
reikalingus įrankius veltui.

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

Užlaikome visokias plumbingo reikme
nis už prienamą kainą. Užsiganėdinimą 
gvarantuojam, arba mielai pinigus grąžina
me bile laike.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas •

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

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

2 po piet.

M. Levy & Company
Kampas State ir 22-os gatviy SKYRIUS 4548 Cottage Grove Avė.
Tel. Calumet 0645 ir 1692 Tel. Drexel 3407

■Uč

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drcxel 2880

Tel. Pullman 5432

Piliava, Kaunas ir Vilnius

V
IK

teikiu 
trižiu- 
2 Godu 

mo- 
mergi-

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

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

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekvienair e at
itikime 
vpatišką 
rėjimą. 
patarimu f 
terims ir 
noms veltui.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiem?, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽEUS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
arti 47-tos gatvii

r,

Vienas iš Geriausių Naminių Gėrimu

6RAND

OHEMIAN
STYLE 

malt EKTBACI

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.

BAVARSKO MALT (SL KOPS
WHOLESALE ir RETAIL

3238 South Halsted Street Chicago, III.

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Pranešimas
Melrose Park ir Town of Proviso lietuviams

Gerbiamieji Lietuviai!
Žinote mane labai gerai, nes gyvenu Melrose Park virš 30 metų; 

dirbau visokį darbą ir buvau visokiam užsiėmime. Pirmiausia mano 
užsiėmimas buvo graborystė ir L. De Franco — tai bus 23 metai 
atgal. Paleidimo iš rankų biznio, buvo pinigų stoka, tad priversti 
buvome eiti dirbtu vėn, vienok neatbūtinai buvo reikalinga lietuvio 
graboriaus. Per visą tą laiką nepasitaikė kito lietuvio graboiiaus, 
kuris butų apsiėmęs lietuviams patarnaut, todėl, nusprendžiau atsi
mesti nuo savo paprasto užsiėmimo, o turėdamas šiame užsiėmime 
patyrimo, tad tas mane ir paskatino pamėgint dar kartą, pasidarbuot 
lietuviams Melrose Parke ir apielinkės miestelių.

Todėl, Siuond įsteigiu LIETUVIŠKI. GRABORIV. Melrose l’ur 
2205 Lake St., Melrose Park, Tel. 797.

Dėkoju Lietuviams •
ANTANAS PRABISH

Jei jus manote važiuoti 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad laivakortė- butų pirkta 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi eavaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klėsn tiesiog yra puiki. 
Bus Idbai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE KOTAI. MAIE STEAM 
PACEET CO.,

117 W. VVashngton St., Chicago. 
•725 Second Avė.. So. Minneapolis.

Lietuvon 
arba ne
žiūrėkite, 
pas The

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

OptometrUt 
Tel. BOU levard 8487 
4649 S. Ashland At«. 
Kampas 47-tos gat 

2-ros lubos

Chicago, III

DRJUBIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 3C-S purtei n!

Ofisą* 2201 W. 22nd S t., kampu
Learitt St Tel. Gana) 6222

Rezidencija 8114 W 42*4 
Tel. Lafayette

M vi / f’,

IN TINS INLOAVES

Telegramas
666 W. 18th St
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Naujienos eina kasdien, ijskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1139 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

miams valstiečiams. Pir-i 
mųjų siekimas buvo demo
kratinė respublika, o antrų
jų — sovietinė valdžios for
ma. xBet, nežiūrint šito skir-* 
tumo, ir vieni ir antri reika
lavo, kad darbininkai ir arti
mieji jiems visuomenės 
sluogsniai turėtų teisę bal
suot.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu: 

^4 e tani h
Pusei metų--- -----------------
TrimH mėnesiams —
Dviem mėnesiam
Ntenent mėnesiui -----------

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

Suvienytose Valstijose na Chicagoje 
paštu:

Metams-------- ----------------- — $7.00
Pusei metų ------- - , ■ ... ...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 pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

1 ..r..1,

Visuotina 
balsavimo teise.

4.50
2.25
1.75
1.09

Klerikalų kontroliuojama- 
sai Lietuvos St. Seimas pa
naikino daugybę pamatinių 
liaudies teisių Lietuvos kon
stitucijoje. Bet vieno daly
ko jisai nedrįso naikinti: vi
suotinosios balsavimo teisės.

Tą teisę Lietuvos liaudis 
iškovojo pirmutiniame, “re
voliuciniame” Lietuvos res
publikos gyvavimo laikotar
pyje. Kada tapo nuversta 
Rusijos caro valdžia ir pas
kui, kada kilo revoliucija 
Vokietijoje, tai. Lietuvos 
žmonės įgijo tiek drąsos, jo- 
gei butų sutrempę kiekvieną 
atžagareivį, kuris butų mė
ginęs kėsintis ant jų teisės 
aktingai dalyvauti šalies val
dyme.

Lietuvos darbo žmonyse, 
beje, buvo nuomonių skirtu
mų šituo klausimų. Vieni jų 
stojo už tai, kad balsavimo 
teisė butų lygi visiems pilie
čiams; kiti siūlė duoti ją tik
tai “biednuomenei”, t. y. 
darbininkams ir mažaže-

Šiandie jau yra aišku, kad 
visuotinojo balsavimo šali
ninkai laimėjo pilną pergalę. 
Jų priešai iš dešinės pusės 
nedrįso nė pasirodyti; o prie 
šai iš kairės pusės (komuni
stai) dabar jau patys nebe
tiki į sovietus ir rengiasi da
lyvauti Seimo rinkimuose.

Šalę visuotino balsavimo 
teisės yra da ir antras labai 
svarbus demokratijos laimė
jimas, tai—Vietinės savival
dybės. Kiekvienas miestks 
Lietuvoje,, kiekvienas vals
čius ir kiekviena apskritis 
renka visuotinu balsavimu 
savo, taip sakant, seimelius 
(tarybas), kurie tvarko vie
tinius žmonių reikalus.

Šita tvarka yra gera, pir
miausia, tuo, kad ji duoda 
progos kiekvienam piliečiui 
lavintis politikoje; o iš ant
ros pusės, ji neleidžia per
daug įsigalėti centralinės 
valdžios biurokratijai.

Visuotinas balsavimas Sei
mo ir vietinių savivaldybių 
rinkimuose yra tas ginklas, 
kuriuo Lietuvos žmonės ga
lės pasekmingai kovoti prieš 
klerikališkus ir kitokius sa
vo priešus. Todėl nėra rei
kalo perdaug nusiminti, ma
tant, kaip dabartiniai Lietu- 
tuvos šeimyninkai “supeizo- 
jo” Lietuvos konstituciją.

Kad nuvertus klerikalų 
jungą, žmonėms nereikės kil
ti prieš juos su ginklais ran
kose ir savo kraują lieti: jie 
galės pavartot savo susipra
timą ir organizaciją.

gus ir rašytojas,. jis buvo 
pionierius musų moksliško
je literatūroje. Paliko jis 
daug savo auklėtojų, kurie, 
kaip ir aš, sėmė pirmąsias 
žinias gamtos ir politikos 
paslapčių iš jo raštų. Mes 
turime žiūrėti, kad pionie
riaus pradėtieji darbai butų 
neapleisti, bet varomi toliau, 
gerinami. Mokytojaus mir
tis turi skatinti mus prie 
darbo, kurio tiek daug, ypa
tingai šiais laikais, kada vi
sos tautinės jėgos turi būti į- 
temptos, kad išlaikyti ingy- 
tųjį vardų neprigulmingos 
Lietuvos. Noprigulmybė nie
ko nereiškia miegančiai tau
tai, ji turi būt gyva, veikli. 
O veiklumas teapsireiškia tik 
nuveiktais, pozityviai^ dar
bais. O pozityviškesnio ir 
'tautai naudingesnio darbo 
nėra, ypatingai šiais laikais, 
už tų darbų, kurį galima at
likti gamtos mokslų srity
je, toje pačioje srityje, kurio
je dirbo a. a. Juozas Ado
maitis—L. šernas.”
Mus nemažai nustebino, kuo

met užtikome šitas gražius žo
džius apie “bedievį” šernų ka
talikiškame “Darbininke” 
(Chicagos “Draugas”, beje, pa
minėjo šerno mirtį tiktai ke
liomis eilutėmis, visai nekalbė
damas apie jo nuveiktus dar
bus), 
mu

Tuo didesniu inalonu- 
mes pažymime šitų faktų.

čios va.dai vyskupas An- 
tonin ir antvyskupįs Jevdo- 
kim...

“Jau pirmiau buvo ‘Lais
vės’ žiniose rašyta, kad nau
joji bažnyčia šventraščiu į- 
rodinėja, kad ‘krikščionybė 
sutinka su komunizmu’. Pa- 
galiaus..
Pagaliaus komunistai susi

laukė to, kad jų “mokslą” pri
pažino “gurieji” pravoslavų 
popai! ,

Tą naują religinę sektą, ma
tyt, ir bolševikų valdžia pripa
žino, kadangi ji leido jai lai
kyt Maskvoje savo kongresą. 
Šocialistam revoliucionieriams 
bolševikai neleidžia laikyt sa
vo kongresų; neleidžia net 
susirinkimus laikyti ir prakal
bas sakyti; soc.-rev. vadus bol
ševikai laiko kalėjimuose ir 
smerkia mirčiai. Socialdemo
kratus bolševikai taip pat per
sekioja. Bet religinės sektos 
organizacijai jie duoda laisvę.

Tai yra be galo “nuosakus 
revoliucingumas“. Taip pat 
“nuosakus”, kaip ekonomijoje 
ir politikoje.

Pradžioje bolševikai skelbė, 
kad jie įvykinsią Rusijoje ko
munizmą, o dabar jau vykina 
valstybinį kapitalizmą. Pra
džioje jie skelbė, kad “religija 
tai opiumas

svaiginti’; 
savo globoti 
leidžia jai
protus, kiek tik, ji nori.

Ne tiktai leidžia jai tą da
ryti, bet ir padeda! štai, bolše
vikų šelpiamieji laikraščiai ir 
literatai jau aiškina “susipra- 
tusiems darbininkams”, kad ta 
“gyvoji bažnyčia” esanti kuo
ne komunistiška. Bet kaip iš
tiesiu yra su jos “komunizmu”?

Kiekvienas apsišvietęs žmo
gus žino, kad pirmieji krikš
čionys buvo komunistai, bet vė
lesnioji krikščionybė atsižadė
jo komunizmo ir pavirto žmo
nių pavergimo ir išnaudojimo 
organizacija. Vienintelė ko
munizmo liekana pas krikščio
nis šiandie yra klioštoriai.

Bet Rusijos “gyvoji bažny
čia” atmeta klioštorius, taigi ir 
atsisako ir nuo tos paskutinės 
k ri k ščion išk o j o k () m 11 n i z m o
liekanos. Ir todėl ta pasaka, 
kad “gyvoji bažnyčia T prita
rianti komunizmui, yra gry
nas absurdas.

Ją reikia lyginti ne prie pir
mutines . krikščionybės, 
bet prie protestoniškų sektų, 
atsiradusių katalikų bažnyčios

tarp pro- 
iš katali- 
“gyvosios

stracijai. Yra žinių, kad jie 
net policijai bandė skųsti Pa
žangiosios Visuomenes Komi
tetą, kad ji neleistų demonstra
cijos rengti. Bet tie skundikai 
gavo ilgas nosis savo tiks
lo neatsiekė. Mat jau miesto 
valdžia pąžįsta tuos ponus, nes 
jie tdn, matyti, dažnai lankosi 
ir žino, kad jų skundai yra 
grynas melas ir prasimany
mas.

Ypatingo n desperacijon įpuo
lė “D-go” redaktorius, kun. 
Česaitis. Žmonės kalba, kad 
jis nei užmigti negalįs. Pasta
romis dienomis jis savo laik
raštį pavertė ir šlamšta — ko- 
liojosi, plūdo, keikė, melavo 
kiek drutas, bet tas jam nervų 
nepataisė. Kad pataisius savo 
sekėjų ir, aplamai, žmonių 
sentimentą, jis mušė telegra
mą Washigtonan į Liet. Inf. 
Biurą, klausdamas, ar Lietuvos 
konstitucija panaikino Lietu

voje sąžinės laisvę, mirties 
bausmę, prezidentą daro kara
liumi?

Jo kolegos iš Washingtono

PADAGĖL1S KASMATĖ

“GYVOJI BAŽNYČIA 
RUSIJOJE.

Brppklyno “Laisvė” 
džiaugsmu praneša, kad 
joje susitvėrė nauja 
sekta — “gyvoji bažnyčia”,
kuri remia bolševikų valdžią. 
Sako:

su 
Rusi- 

religinė

Apžvalga [
PRIPAŽĮSTA ŠERNO 

NUOPELNUS.

Bostono “Ddarbinmkas” 
ilgoką straipsnį apie ini- 
lietuvių rašytoją, Juozą 

Adomaitį —Šerną. Straipsnio 
autorius tarp kitko sako:

“Mirė Šernas! Amžiną 
jam atilsį! Bet to neužten
ka. Šernas buvo netik žino-

įdėjo 
rūsį j į

Kryžiaus kančių teatras 
Oberammergau
(Musų specialinio korespondento)

I. KRYŽIAUS KANČIOS IR BAVARIJOS 
POLICIJA.

šiais metais visų pirma Bavarijos katalikai, 
paskui Vokietijos, paskui, abelnai, viso pasaulio 
katalikai, vaidilos, menininkai, meno istorinin
kai, kritikai, nelyginant kokių bendrų šventę 
švenčia, šitais metais einu Oberammergau kry
žiaus kančių vaidinimai, kurie įvyksta kas 10 
metų ir kurie turėjo būti 1920 metais, bet dėl 
bolševizmo negalėjo tada įvykti.

Vaidinimo generalinė repeticija buvo gegu
žės 9 d., vaidinimai prasidėjo gegužės 14 d., vai
dinimai laikomi sodžiuj, kalnuos, klony, o Bava
rijos sostinė Miunchenas, esąs už šimto kilomet
rų nuo to sodžiaus, jau nuo vasario mėnesio pra
dėjo rengtis. Pradėjo rašyti laikraščiai, pradėjo 
rodytis skelbimai ant sienų, pradėjo žūti kamba
riai, kasdiena pradėjo viskas brangti;
žūti po pusę viešbučio, ir tt. Pavyzdžiui, vieš
bučiams valdžia, yra nustačiusi taksa už kamba- 

' rius, o pavieniems butams — ne. Tuoj viešbu- 
( čiuose, žiūrėk, vienas namų galas jau atskirta 
į nuo kito kokia lentų ar stačiai brezento siena, 
r vadinas, padaryta iš tos pusės atskiras butas! Ir 
I toks gero noturo šmugelninkas išnuomuoja neva

pradejd

»•

žmonių protui 
o dabar jau ima 
religinę sektų ir 
svaiginti žmonių

augštesnių 
panai- 
atima 

iš pa- 
ir an- 
jų ta-

“Maskvoj dabar eina ^pra
voslavų bažnyčios kongresas, 
vadinamas ‘Kongresas gyvo
sios bažnyčios’.

“ ‘Gyvoji bažnyčia’, tai 
kairysis sparnas pravoslavų 
bažnyčios Rusijoj. ‘Gyvoji 
bažnyčia,4 be ko kita, panai
kina bepatystę
bažnyčios viršininkų; 
kiną vienuolynus; ji 
bažnytinę vyriausybę 
triarchų, metropolitų 
tvyskupų, o atiduoda
rybai, kurią savo suvažiavi
me kasmet išsirenka eiliniai 
kunigai iš savo tarpo.

“ ‘Gyvoji bažnyčia’ sutiko 
su Sovietų valdžia, kad baž
nyčių turtai butų imami ir 
naudojami pagalbai baduo- 
lių.
“Dabartinis ‘gyvosios bažny
čios’ kongresas, kaip praneša 
New York, ‘Times’ kores
pondentas Waltcr Duranty, 
užgyre revoliuciją ir Sovietų 
valdžią. •

“Vyriausi naujosios bažnyr

mečio. Tos protestonų sektos 
juk irgi pirmiausia pasireiškė 
tuo, kad atsisakė pripažinti 
augščiausiųjų bažnyčios virši
ninkų (popiežiaus ir k.) a u tori 
tetų, panaikipo vienuolynus ir 
celibatų (bepatystę) ir įvedė

savo buto kambarius, plėšdamas tiek, kiek tik 
jo spekuliatinė išmintis pakelia — .500—1000 
markių už parą ir dar daugiau!

Bavarų policija irgi jau senai rengėsi į tas 
iškilmes. Jau senokai ištuštino savo puikių rūmų 
kažkuo užgriozdotus kambarius, prisisamde nau
jų valdininkų, prisisodino ilgiausią eilę naujų 
kasininkų.... O Bavarų policija ne tokia, kaip
musų žvalgyba ar maskolių črezvyeaika! Kai at
važiuoja kas į Bavariją, turi tuojau užsiregistruati 
policijoj. Tikslas, žinoma, neblogiausias — rei
kia gi tvarka palaikyti — eini, žmogus, regis- 
ruojies. Ten labai maloniai prakalbina, apie var
gus išsiklausinėja, paima pasų ir kviečia ateit ry
toj. O kai ateini rytoj — tavo pasą paduoda 
sargui, kuris palydi į iždinę ir pasų įduoda iždi
ninkui. Iždininkas, žmogus labai mandagus, pa
reiškia, kad tau leista Bavarijoj apsistoti 3 die
nos ar savaite, o už tą malonę buk malonus jam 
užmokėti. Kiek? — O, ne daug, šypsodamos, at
sako, — penki doleriai, vienas pfundas sterlingų 
ir tt. Gavęs tokį pareiškimų, žmogus keikiasi, 
kiek tik gali. Iždininkas šypsos: — jei tamsta ne
turi šiandie — ateik rytoj — aš palauksiu, — ir 
kiša pasų į stalų. Žmonės keikias ir moka pinigus 
— ką gi darys nemokėję, kur pasidės be paso!

Kiek Bavarijos policija ima už apsistojimą? 
—r Vienas Dievas tėvas žino ir Motina švenčiau
sia! Pavyzdžiui, Miunchene yra keletas lietuvių 
studentų, kurie, žinoma, turi vienodas teises ir 
privalo kas semestras gauti iš policijos leidimų 
gyventi Bavarijoj. Ir šit iš vieno studento paim
ta už leidimų vasaros semestrui 10 mark., iš ki
tų dviejų per abudu — 50 mark., iš kito — 180

i

Kita svarbi, gal būt net pati 
svarbiausioj i, .protes'tonizmo 
ypatybė buvo tame, kad pro- 
testonai pripažino, jogei pasau
linė valdžia turi teisūs konfis
kuoti bažnyčių turtus. Supran
tama, kad šitai protestonų idė
jai (mielai pritarė karaliai ir 
kunigaikščiai, ir jie vienas po 
kito atsimetė nuo katalikų 
bažnyčios( ir konfiskavo jos 
turtus).

Rusijos bolševikai taip pat 
remia “gyvąją bažnyčią” dau
giausia dėlto, kad ji gina so
vietų valdžios teisę konfiskuot 
bažnyčių turtus.

Taigi panašumas 
testantizmo, gimusio 
kų bažnyčios, ir
bažnyčios”, atskilusios nuo pra
voslavų bažnyčios, yra taip di
delis, kad turi pulti į akį kiek
vienam. Bot pasakykite, ką 
gi yra gero davusios žmonėms 
protestantų sektos?

Nežiūrint to fakto, kad “gy
voji bažnyčia” Rusijoje atsira
do keturis šimtmečius vėliaus 
už protestanizmą, ji nėra nė per 
nago juodimą pažangesnė už jį davė jam atatinkamą atsaky- 

kad bažnyčios nią, kurį jis džiaugsmo apim- 
yra pavedama “tary-' tas, riebiomis raidėmis paskcl- 

: k.... —. i,.,.. 11.= .i.-.ix.-j antga£vįu savo
Liet. Inf. Biuro at- 

Kons'litucijos 
dar biuro nėra gautas, 
galime tamlsą užtikrin-
Kons'tilucija Lietuvoje 
laisvės nepanaikina, 

prezidento karaliumi nedaro, 
apie mirties bausmę konstituci
ja berods nieko nemini”, i .J f »

Atsakymas labai gudriai 
skamba, taip kad eilinis pilie
tis negali nesuprasti jo, o “D- 
go” redaktorius vainikuoja jį 
su “Biaurųs Socialistų melai”. 
Aiškus dalykas, kad konstitu
cijoje nėra parašyta sąžinės 
laisvė panaikinama. Bet ten 
ta pati mintis yra parašyta ir 
išdėstyta kitokiais žodžiais, 
kad prie tam tikrų apystovų 
sąžinės laisvė gali būti panai
kinama. Prezidento karalium 
nereikia daryti. Jam klerika-

tuviai, kurie turėjo progos lai
sviau atsikvėpti, būti po lai
svesniais įstatymais šioj šaly, 
negali pakęsti tokių žiaurių į- 
statymų savo tėvynėj Lietuvoj. 
Jie turi parodyti Lietuvos kle
rikalams, kad jie moka atskir
ti pelus nuo grudų, kad jie 
moka įvertinti laisvę, nori ma
tyti savo tėvynę Lietuva netik 
nepriklausomą, bet ir laisvų ir 
kad jie reikale moka nuimti 
klerikalams kaukes ir parodyti 
jų veidus visuomenei.

Tylėjimas, reiškia sutikimas. 
Jeigu mes tylėsime, tai kleri
kalai krykštaus ir sius iš džiau 
gsmo. Mes turime pakelti sa
vo balsų prieš klerikalų teo- 
kratijos viešpatavimų Lietuvo
je.
me 
šia 
m i
giinęnt Armory svetainėje.

Taigi, ryloj visi demonstra- 
cijon! — Mylįs Lietuvą.

Geriausia tai atlikti gelesi- 
rytoj, surengdami didžiau- 

demonstracija ir užbaigda- 
masinį mitingų Seventh Re-

PRIŠALO UODEGAS.

štai ji sako, 
valdžia ; 
bai”, kuri bus renkama kas
met. Išrodo labai gražiai 
bet kas tą tarybą renka?, O gi 
kunigų suvažiavimas! Iš ko ji 
yra renkama? O gi iš kunigų!

Reiškia toje “gyvojoje baž
nyčioje“ pasilieka toks pat pa
matinis skirtumas tarpt dva- 
siškijos ir parpastų tikinčiųjų, 
tarpe piemenų ir avinyčios — 
koks yra Rymo-Katalikų baž
nyčioje arba senojoje pravos
lavų bažnyčioje. Jau net pas 
protestonus yra šituo atžvilgiu 
pagerinimas, kadangi pas juos 
į bažnyčios vyriausybę gali 
patekti ir pasauliniai žmonės

Kunigija toje “gyvojoje baž
nyčioje” yra visai atskiras luo
mas, turintis tokių privilegijų, 
kurių neturi tikinčiųjų minia. 
Vadinasi, ta bažnyčia išanksto 
tveriasi, kaip* minių pavergimo 
organizacija.

Bet komunistų laikraščiai ir 
agitatoriai džiaugiasi ja, kaipo 
svarbiu bolševikiškos revoliu
cijos vaisium! Bolševizmas 
juos galutinai apmulkino.

r-

[Už iireikštas Siame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.}

KLERIKALAI APIMTI 
DESPERACIJOS.

Kai tik klerikalai sužinojo, 
kad pažangioji visuomenė nu
tarė rengti demonstraciją rug
pjūčio 20 d., t. y. ryloj, jie 
tuoj stvėrėsi kraštutiniausių 
priemonių, kaip nors pakišti 
koją ir pakenkti tai demon-

mark., o/lar iš vieno — visas tūkstantis! Klausi 
žmogus — kuo ji, ta policija, vaduojas taip da
rydama! — Kas jums rupi, tai musų reikalas, — 
atsako. Tam ji ir policija, kad taip išmintingai 
atsakytų, o jos pajamos — milionais skaitliuo- 
jamos!

Kas jai moka? — Moka visi, kas turėjo lai
mės su ja susitikti. Bet daugiausia — amerikie
čiai, anglai, šveicarai, olandai, švedai, norvegai, 
danai ir tt. —* vienu žodžiu, musų brolis-auslende- 
ris. Iš vokiečių — daugiausia moka prusai, kiti — 
mažiau (kaip seniau Rusijoj intariamose vieto
se ant sienų būdavo pieštuku ar kreida rašoma 
“bi žydo v i poliakov,” taip dabar Bavarijoj dau
gely vietų siūloma kulti žydus ir prusus). Ir pub
lika plusta, keikias, kaip tik moka, o vis tik va
žiuoja, lenda, brukąs. Ir yra ko! Nesuskaitomi 
meno turtai, kalnai, ežerai, pramonės paroda, 
teatro iškilmės, meno parodos ir tt. Vis tai ver
ta, reikalinga pažiūrėti. Bet vis tiktai pirmą vie
tą šią vasarą užima Oberammergau Kryžiaus 
Kančių teatras, kuris traukia kuodaugiausia do
mesio, kuris ištikrųjų yra tiek įdomus dalykas, 
kad kaikurie žymesnieji Londono antrepreneriai 
važinėjo į Oberammergau specialiniai studijuoti 
visą dalyką, kad už metų kitų tokį daiktą pradėti 
Londone. • •

II. ŠIS TAS Iš RELIGINIŲ DRAMŲ BEI 
MISTERIJŲ ISTORIJOS.

Kryžiaus Kančių teatras — turbūt nėra tiks
lus pavadinimas. Vokiečiai sako — Passionsspiel, 
rusas pasakytų — teatr slrasįei gospodnich, mes 
lietuviai kito termino neturime. Kol jis bus nu-
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be didžiausiu 
laikrašty.
sakymas toks: 
tekstas 
vienok 
ti, kad 
sąžinės

kurie karaliai turi. Apie mir
ties bausmę konstitucija 
ko nemini; reiškia ji kaip 
vo taip ir yra.

Nemanau, kad kas nors 
tikės tokioms informacijoms! 
kokias kun. česaitis teikia sa
vo skaitytojams. Be to butų 
įdomu žinoti, kodėl kun. česai
tis nepaklausė Inf. Biuro, ar 
reikės registruotis ai’'ne, ir ar 
reikės mokėti 
gislraciją?

Kas turėjo 
“Naujienose” 
nius (patartina ir kun. (\esai- 
čiui juos skaityti), tas žino 
kokią konstituciją Lietuvos 
klerikalai iškepė Lietuvos žmo
nėms. Toki dalykai negali 
būti toleruojami Amerikos lie
tuvių tarpe. Amerikiečiai ne

nie-
bu-

pa-

po 10 dol. už re-

progos skaityti
Kunigo straips-

Kaip toj pasakaitėj, kur vil
kui bežvejojant prišalo uode
ga, ir kaimiečiai jį užklupę, pė
rė jam kailį, kol jo uodega nu
truko ir jis gavo pasprukti, 
taip dabar yra ir su musų ko
munistais.

Kaip tik minios pradėjo do
mėtis socialistiniu judėjimu, 
tuoj atsirado ž.vtfjotojai, kurie ’ 
žvejojo miniau kad jas pasi
gavus jomš vadovauti. Bet kaip 
tas ■ padarius? čion reikia 
kuo nors. atsižymėti, reikia su
galvot kas nauja, kad minios 
susidomėtų ir sektų? Ilgai gal
vot neprisiėjo tiems garbūs 
treškėtam. Rusijos revoliuci
ja pateikė jiems gerą progą, 
kuria jie ir pasinaudojo. Jie 
tuč tuojau šalia socialistų pro
gramų pagamino naują pro
gramą. Tame savos rųšies pro
grama jie prisagstė dailiai 
skambančioų frazių, “revoliu
cija jau čia! “proletariato 
laimėjimas rytoj!” “Proleta
riatas jau visur sukilo!” “An
glijoje- Revoliucija!” Vokietija 
komunistų rankose! Francijo- 
je, Italijoje—įžodžiu, net ir Af
rikos beždžionės sukilo prieš 
savo buržujus ir nuvertė jų 
valdžią! Tcčiaus seną, bet vi
suomet naują socialistų obalsį: 
“Darbiniųkai visų šalių, vieny
kitės!” tie žvejotojai dėl savo 
ambicijos prakeikė iv pasiuntė 
į peklą, sakydami: “Palšų mi
nių nereikia, jos (minios) va
ru pas mus ateis!” O socialis
tus, kurie numatė, kad taip ne
gali būti, prakeikė, iškolioda- 
mi: “senais kalošais’, “buržua
zijai parsidavusiais”, 
uodegomis” ir — kur 
sus tuos “gražiuosius’ 
surokuosi!

čion vi-

rcvcliu-

statytas— naudosiuos tuo, kuris man atrodo tiks
liausias. Passionsspiel — pavadinimas yra tam 
tikro istorinio -rutulojimos vaisius, yra tam tik
ras sąvokos susiaurinimas. Istorinio rutulojimos, 
kuris jau senai yra pasibaigęs.

Dar ilgus amžius prieš Kristui užgimsiant, 
senajame Egypte buvo gana plačiai prasiplatinęs 
Osiriso ir Isidos kultas. Osirisas buvo geras die
vas, žmonių ir jų gerbūvio globėjas, o Isida buvo 
jo dieviška žmona-sesuo (tai dievams tuomet ne
buvo draudžiama). O žmonės, kaip visuomet pa
sauly dedas, buvo griešninkai, nedori, šit vienas 
piktas dievas nugalabija Osirisų, sudrasko jo ku
lių į mažučius gabalėlius įr išmėto po visa platų 
Egypto kraštą. Jo liūdna žmonai dieviška sesuo 
Isida, graudžiu skausmu kaupdamos, gailias aša
ras liedama vaikšto po Nilo klonį ir rankioja iš
mėtytas kūno daleles, kol, pagaliau, jas surenka, 
sudeda į vieną vietą, ir Osirisas ima ir atsikelia 
iš numirusių, įvykindamas tuo žmonių nuodė
mių atpirkimą, — kad jie laimingai, Osiriso kan
čia atpirkti, galėtų rojuj amžius slankioti.... Ir
dievingi žmones, dėkingi gerajam dievui už jo pa
sišventimą žmonėms, kas met šventė jo garbei 
pavasario šventes, tuo metu, kada Nilo klonis 
pradeda žaliuoti, kada visa gamta atgija. Ir žmo
nės tuomet darė tokias apeigas, kuriomis buvo 
pakartojama Osiriso kančios ir jo prisikėlimas. 
Ir žmonės tikėjo, kad Osirisas, kuris dausose 
kažkur gyvena, kasmetai tas pačias kančias ken
čia, miršta ir iš numirusių prisikelia, ir tik su jo 
prisikėlimu visa gamta kelias ir žaliuodama gerą 
dievą garbina.

(Bus daugiau)

cija dalinai jiems padėjo at
siekt savo tikslo, kad sklaidy
ti darbo žmonių jiegas. Tie 
žvejotojai susigaudę kiek leng
vatikių ir nusivedė juos su sa
vim. Dabar jie galėjo džiaug
us, nes liko “vadais”, vadais 
“revoliucijos”, kurios niekas 
nežino.

1 uidami bu^eįlį ' 'lengvati
kių, neprotaujančių ir klusnių 
žmonelių, tie žvejotojai dar la
biau juos palenkė prie savęs, 
išmokino garbint savos rųšies 
diktatūrą, įkalbėjo ginkluotą 
sukilimą ir paliepė” nuverst 
buržujų valdžią. Jr visai bur
žuazijai jie įvarė lokį “kinkų 
drebėjimą”, kokį šunytis gau
tą užpultas šimtas vilkų už
leistas šynučiu.

varė jų darbą toliau, nieko nc- 
suprasdiuni ir m^aisydami, kol 
galutinai jų v^ai juos išdavė 
d jie pakliuvo į plieninį tinka, 
vllll patys nusirezgė per 
savo nežinyslę ir aklą klausy- 
,n_Q lų, paskui kuriuos jie se
kė. Kada jau žmoneliai paju- 
tQ esą būdoje ir pradėjo šauk
tis savo vadų pggelbos, tie va
dai kaip anas ožys, kurs nu
vedęs avis į piovyklą, užsisu
kęs 1 ropiniai šaiposi jį 11(>lai- 
nungų savo vyliaus aukų.

(Tąsu ant 5-to pusi.)

n
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Leiskit Mums Prigelbėt 
Jumis Investavime

SKAIl'Y I'IIIĮI MISAI
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

tikslai ir nusistatymas žymiai 
skiriasi.

Pažangioji visuomenės dalis 
rengiasi ne tik apvaikščioti

Daugelis musų patyrimo metų pertikrino rėmėjus 
šio banko, kad mes galime patarnaut jierųs teisin
gai. Musų patarimai yra brangiais link jų investi- 
nimo pinigų.

ŠiuoAartu turime labai puikų investmentą, tad mie
lai viską apie tai paaiškinsime.

Patirsit musų metodą, kokia vartojama aprūpini
mui jūsų reikalų ir visišką užsiganėdinimą.

Čion tie žvejoto j ai ir prišalo 
savo uodegas, nes jų kaldera 
pasibaigė. Nors ir neprotau- 
jantįs žmoneliai išvydo save 
apgautais ir užsisukę nuo jų 
būriais pradėjo trauktis šalin, 
palikdami savo išdavikus vie
nus. Sakau išdavikus, nes tie 
“vadai“ nei vienas nenukentė
jo, o jų “aveles” būriais tapo 
pagautos į siųstus, kuriuose ne 
vienas dar ir šiaudie aimanuo
ja, kad jis sąmoningai tapo ap
gautas. 1

THE WIERSEMA STATE BANK 
11106-08 Michigan Avenue 

CHICAGO, ILL.
Valstijinis Taupymo Bankas.

i 111

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE 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, Subar
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakar*.

Kad vėl pagavus nelaimingų 
'‘žuvukių” į savo tinklą tie 
“darbininkų draugai” užgiedo
jo naują giesmę, jau be “gink
luoto sukilimo”. Bet šiuom 
kartu “draugai darbininkai” 
nėra tokie žiopliai, kad toliau 
klausytų jų skambių dekla
macijų ir sako jiems: kartą 
apgavo! mus, bet daugiau ne
apgausit! Greičiau jus ponai
čiai galutinai uodegas prišal
si!, negu į savo tinklą mus su- 
gausit. —Tinkle Buvęs.

ir užprotestuoti prieš Lietuvos 
valdžios nusistatymą kas dėl 
Amerikoj gyvenančius lietu
vius. Tame ap vaikščiojime 
bus smerkiama registracijos 
patvarkymas ir kiti pragaištin
gi Lietuvos valdžios darbai.

Registrą'cHjos patvarkymas 
atskiria Amerikos lietuvius pi- 
liečius nuo lietuvių piliečių 
Lietuvoj. Visi Amerikos ka
riuomenė tarnavusieji lietuviai 
yra Amerikos piliečiais. Regis
tracijos įstatymas sako, 
lietuvis ne

—Į<»R*«.'Jiilhlil H..I IttMMĮiJilii JĮ!'..... ...

reiškimas: “jei Amerikoj gyve-^ 
nantys liętuyiai neužsiregis
truos iki gruodžio 9 d. š. m. 
Lietuvos piliečiais, tai po to 
laiko neturės jokių pilietinių 
teisių Lietuvoj’*. , , '

Tokiu patvarkymu Lietuvos 
valdžia užtvėrė geležinę tvorą 
Amerikos lietuviams ex-kauej- 
vianis. Tai taip ji atsimokėjo 
mums už jpuąą triūsą —at
ėmė nuo musų teisę įsigyti tė
vynėje turto ir teisę palaikyti 
turtą, jei kurs iš idusu jo tu
rime ten. Autokratiškesnio 
patvarkymą ne nereikia. Tq-

mums ex4careiviams 
žiūrėti į šį klausimą 
kol dar ne . pervelu.

W' J i.HLI.- ■ ■ IIP,W

kios tęokratijos nebuvo nė prie 
ęąro.

Taigi 
reikia 
rimtai
Mums reikia pasitarti ir išnešti 
protestą prieš tokį niekingą 
Lietuvos valdžios elgesį. Svar
biausia, mes turime visi sykiu 
pasistepgti tinkamai paremti 
pažangiąją Chicagos visuome
nę, kuri ateinantį nedėldienį 
demonstruos ir protestuos 
prieš Lietuvoj gyvuojančią 
ajkciją ir autokratiją.

Amerikos Ex-kareivis.

re-

■ i?:

INAI?1
FANCHOR DŲNALDSONį

ŽODIS CHICAGOS LIETU
VIAMS EX-KAREIVIAMS.

KONTRAKTOR1US
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.
3827 Archer Avė.,

K a s p a r
Tel. Lafayette 0238.

Dabartiniu laiku labai pla
čiai kalbama apie lietuvių pi
liečių registraciją, kurią neper- 
senai paskelbė Lietuvos Atsto
vybe Wasliinglone. Dauguma 
žmonių yra nepatenkipta to
kiu patvarkymu, ypač Ameri
kos lietuviai cx-kareiviai tie
siog smerkia tos registracijos 
tikslą.

Teko matyti laikraščiuose, 
kad rugpjūčio 20 d. Chicagoj 
yra rengiamos net dvi iškilmės 
kas dėl pripažinimo Lietuvos

ėmimo Lietuvos konstitucijos. 
Vieną tų iškilmių rengia pa
žangioji Chicagos lietuvių vi
suomenės dalis, antrą — kle
rikalai. Abiejų tų iškilmių

h i

’^ER 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. 
ALGERIA ..................... Rugp. 25.
SCYTHIA ........................ Rugp. 31
CITY OF LONDON ...........  Rūgs. 2

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

r
ka-

§

j

naudą ne vien

palen^vinimv per vartoj irų ę

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAH TAPIUS, IOWA

I 5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

&

Lietuvos pilietis 
teisių Lietuvoj, 
labai nemaloniu

kad 
ne- 
Tai 
pa-yra mums 

tvarkymu.
įMes eidami į pasaulinį 

rą maneme, kad Lietuva kada
nors liks respublika. Taip ir į- 
vyko. Pagrįžę iš karo lauko 
darbavomės — rinkome aulkas 
Lietuvos gerbūviui. Dabar po 
to viso musų darbo tenka iš
girsti iš Lietuvos valdžios pa

SEVERAS
REGULATOR
Mofei’ip Stipri;)Toj a u s

o Pati rsite, kad jisai ^yra 
veiksmingas .su^ražnnui spekp 
sūrely Ravimu! moteriškę 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveiku, įjormališkęi padėjimu

KAINA */.25 •
KlabsRiie pas aptiekoribs.

Lifebuoy teikią 
odai.

Negali užĮaikyt nuolatos savo 
odą tikrai gerame stovy j, jei netu
rėsi blaivaus proto, ramių nervų, 
naują tvirtumą, energiją visam ku- 
juo sudėjime.

Tukstančįai vyrų ir moterų, ku
rie vartoja Lifebuoy, žino tai.

Pabudink savo odą!

Jurėmis visa kelionė 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, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausia prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, Šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtaias.

Specialia laivą *POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiesiai į Memeli.

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

^.Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Valio!! Valio!!

J. \ alonis, Kas. Pagclb.
F. L. Savickas, Pinigų siuntimo ir 

Laivakorčių Skyriaus Vedėjas

[rinkite tik savo gerove, bet pratinkite ir 
savo vaikučius. Daug žmonių sistemą- 
tiškai šiame banke taupo dcl apsaugoji
mo savo senatvės ir išleidimo savo vaikų 
į augštesnius mokslus.

AMERIKA PRIPAŽINO LĮIETUVĄ
Būdama pirma lietuviška banka po valdžios priežiūrą, Metropolitan State Banką 
nemažai teko prisidėti prie didžiai išplatinimo lietuvių vardo svetimtaučių tarpe 
Todėl dabar ir džiaugiasi išgirdusi tą linksmą naujieną: Amerika Pripažino Lietuvą

J. Krotkas, Vice-pirm.

GARBĖ LIETUVIŲ VISUOMENEI IR BIZNIERIAMS. "
Dešimts metų, tai labai trumpas laikas, bet pažvelgus tiek 
laiko atgal aiškiai matysime didelę permainą pas Lietu
vius, ypač ekonomiškai.

VALIO!
Susipratimas. Nelabai senai — apie 15 metų atgal, — lie
tuviams Amerikoje reikėdavo daug labai nukentėti vedant 
.savo bizniškus reikalus su svetimtaučiais — su kuriais ne
galėdavo nei sutikti, nei susikalbėti. Tuo laiku įžymesni 
lietuviai, suprasdami nemalonią lietuvių padėtį Amerikoje, 
pradėjo įdomauti apie įvairias biznio šakas ir kurti lietu
viškus įstaigas.

VALIO!
Biznio budintojai: Išpradžių pradėta su mėsinyčicųnis, gro- 
sernėmis, barzdaskutyklom-is, užeigomis ir įvairių rūšių 
kitomis krautuvėmis. Svetimtaučiai šypsodavosi, kad buk 
lietuviai nesugebą įsteigti.didesnes įstaigas. Tečiaus lietu
viai biznieriai tuomi nenusiminė, bet kantriai lavinosi ir 
netrukus mažųjų krautuvėlių pasisekimu priversti buvo 
kraustyties į didesnes ir vis didesnes. Tie budintojai mu
šu prekybos ir pramones yra verti visuomenės pagarbos. 
Todėl jiems didelį

VALIO!
Apšvieta. Vos kelioliką metų atgal daug lietuvių tėvų buvo 
tokios nuomonės, kad jei jie pragyveno be jokio mokslo, 
tai ir jų vaikai gąlėą tą lesgvai padaryti. Todėl ir tcleis- 
davo savo vaikučius į mokyklą tiktai tol, kol jie suauga iv 
sulig valdžios įstatais gali jieškoti darbo. Dažnai lietuvių 
vaikučiai nebepabaigdavo nei pradines mokyklos. 1 ečiain 
su ekonomišku progresu lietuviai neatsiliko ir apsvietoje. 
Tėvai pradėjo skatinti savo vaikučius prie mokslo ir dėti 
visas pastangas, kad tik, savo vaikeliams davus progą iš
eiti augštesnius mokslus — kolegi
jas — universitetsu. Pagirtinas 
darbas. Mokslas lavina žmogaus 
būdą, pratiną prie taupymo ir pas- 
katin prie didenių užsiėmimų.

Taupumas. Abelnai kalbant lie
tuviai atsižymėjo savo taupumu ir 
ištikrųjų nuo to daug priklauso 
progresas kurį padai’6 per tokį 
trumpą laiką. Tečiaus nepasiten-

J. B. Brenza, Pirmininkas

V ĄLIO!
Kiąmlie lietuviai turi daugybę įvaįrių profesionalų ir nema
žą skaičių viąokhį rūšių bįzniškų įstaigų kuriomis net kita
taučiai gėrėjasi. Lietuviai gali džiaugtis turėdami dau
gybę mesinyčių, valgyklų, didelių- krautuvių, rakandų ir 
kitų dalykų išdirbimui fabrikų, įnilfciniŠkų bendrovių etc. 
etc. ir kelioliką tarptautinių įstaigų.

VĄLdO!
Ypač gąrbė Lietuviams, kad -turi gavo tarpe eilę tokių ga
bių ekonomistų kurie pergalėdami visas kliūtis įsteigė Pii'- 
mutinę Lietuvišką ValątŲinę Banką Amerikoje. Tas įvyko 
l^ąląnUŽio 8, 1914 m. didžiomis pastangomis p. p. Adv. J. B. 
Brenzo, J. Krotkąus, Ą. Bro.žio, Mapcellps Brenzienčs, Dr. 
S. A. Brenzo, J. C. Brenzo, ir Dr. A. Lauraičio, Morgan 
Parke (prie Chicago). Pamatinis Kapitalas buvo tik 
$25,000.00. Netrukus (1915 m.) tapo perkelta Chicagon 
ant 35-tos ,ir HaJsted, o 1920 m. į dabartinę vietą, šiandie 
kapitalas yra $200,000.00, perviršis virš $80,000.00, turtas 
virš $2,870,000.00, o šėrinipkų turtas virš $12,000,000.

VALIO!
Musų tėvynė laisva, bet mes Lietuviai iš ekonomiškos ver
gijos dar nevisišką! išsiliuosąvoiųe. — Tiesa padarėme di
delį progresą visose pramonės šakose, bet sulig Amerikos 
lietuvių skaitlingumo galimą dar daugiaus nuveikti, jei tik 
visuomenė daugiaus paremtų savo profesionalus ir biznie
rius. Paimkime, dėl pavyzdžio, finansiškas įstaigas Chi- 
cagoje. Dabąr turime dvi bankas, kurios išviso turi apie 
penkis milionusx dolerių, bet Chicapoje yra apie 100,000 lie
tuvių ir skaitliuojant, kad kiekvienas turi nors po $500.00 
(daugumą turi net daugiaus kaip penkis tūkstančius dole
rių), tai išviso butų penkias dešimts milionų dolerių lietu
vių turto. Aišku, kad Lietuviai Chicagoje galėtų turėti 
net 10 bankų po $5,000,000.0’0 turto, jei tik 
Todėl visų Lietuvių i

Metropolitan State Bank
Piroiulinėjir Didžiausia Liek ValsIijiflėjBanka Amarikoje

2201 West 22nd Street 
CHICAGO.

: susiprastų, 
užduotis yra visiškai išliuosuoti savo 

tą iš ekonomiškos vergijos ir vie
natinis būdas tą padaryti yra re
miant Lietuviškas įstaigas. Ypač 
visus savo pinigiškus — bankinius 
reikalus atlikite PIRMUTINĖJE 
IR DIDŽIAUSIOJE LIETUVIŲ 
VALSTIJINĖJE RANKOJE AME
RIKOJE — METROPOLITAN 
STATE BANKOJE.
Valdyba .ir direktoriai nuoširdžiai 
velija kad LIETUVOS RESPUBLI
KA GYVUOTŲ PER AMŽIUS.

VALIO VAŲIO

J. C. Brenza, Kasierius
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Lietuviškai Krautuvė
Ausinių Visokių Graznų, Grafafonų 

ir Kitokių įvairių Prekių
Mes užlaikome pilną skyrių laikrodėlių, nuo pigiausio iki bran

giausio, deimantus, žiedus ir visokias motęriškas 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 lengvi} išmokėjimų, didelis pasi
rinkimas Volelių su lietuviškomis meliodijomis ir lietuviškais šokiais, 
lietuviškų gaidų pilnas rinklus dėl solistų, choristų ir orkestroms Al
bumas lietuviški) šokių.

Atsilankę krautuvėn, 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 munvs 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—Laiškas pas tėvelį ................................................................. 1*00
No. 61—Kas man darbo ..............................................    1-25
No. 62—Kas nuramys man širdelę..................................,.................. 1-00
No. 63—Sudiev gimtinė ..................................................................... 1-25
No. 64—Esu ant šio svieto ..............     1.00
No. 65—Žvaigždelių lytaus, Polka .....................................................  1-00

Taipgi turfme daugelį kitokių lietuviškų ir internacijonališkų mu
zikos Volialių, kas negali atsilankyti į krautuvę, meldžiu reikalauti 
prisiųsti katalogą Rolių-Volialių.

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

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit liuffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104*114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

BITTERIS
šis 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 Biteris sma- i 
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 DRUG CHEMICHAL CO.
Ine.

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

Sol Ellis & Sons
2114 iki 2120 So. State St.

Tek: 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 pareikalavinro, katalogą prisiunčiame veltui.

Pasportai piliečiams
1 ..   —   —«■

Daugelis Amerikos gyvento
jų susirūpinę. gavimu pasportų 
kurie leistų jiems įeiti į sve
timų šalį ir atgal sugrįžti į Su
vienytas Valstijas. Ne visi 
Jung. Valstijų gyventojai yra 
Amerikos piliečiai arba pilie
čiai kitų šalių. Kaikurie ne
galėjo tapti piliečiais šios šalies, 
nes jų darbas nepavelino ga
nėtinai apsigyventi vienoj da
ly, kad išpildyti reikalavimus, 
kuriuos natūralizacijos įstaty
mai reikalauja. Tokie žmo
nės tankiai nėr piliečiais jokios 
šalies, nes kai kuriuose atsili
kimuose jų gimtinė šalis ne- 
pripažysta po ilgo nebuvimo. 
Ar tokio žmonės gali gauti pas- 
portus važiuoti užjurin?

Tai sunkus ir painus klausi
mas. Kai kurios šalys visuo
met pripažįsta tuos, kurie jo
se gimė. Tokiu budu šveica
ras, nenorįs išsižadėti savo pi- 
litystes, net ir tapęs Amerikos 
piliečiu yra Šveicarijos pilie
tis.

Tas pats su daniečiais; jie 
visuomet skaitomi Danijos pi
liečiais.

Italai turi išsižadėti pilietys- 
tės; jie gali išsižadėti jos tik 
savo šaly prieš majorų gimti
nio miesto arba prieš majorų 
miesto, kur gyvena sugrįžusis.

Su vokiečiais kas kita. Nuo 
1914 m. Vokietijos piliečiai 
praranda pilietystę įgydami
svetimų tautystę, arba moterys 
išeidamos už svetimų piliečių.

Austrai nepameta savo pilie
tystę— tik kuomet prašo tin
kamų viršininkų paliuosuoti 
nuo Austrijos pilietystės.

Vengrai, išgyvenę dešimts 
metų svetimoje šaly, natūraliai 
nustoja būti Vengrijos pilie
čiais.

Norvegijos piliečiai pameta 
pilietystę: jei apleidžia Norve
giją ir nuolatai apsigyvena sve
timoje Šalyje; jei išsižada Nor
vegijos karaliui ir konstituci
jai ištikimumo.

Čeko-SIovakijos piliečiai iš
sižada pilietystės apleisdami 
krašto kaipo išeiviai, įgydami 
svetimos šalies pilietystę, arba 
parodydami norų daugiau ne
begrįžti, jei Čeko-Slovake ište
ka už svetimo piliečio, jei per 
dešimts metų negyveno Ceko- 
SJovakijoj ir per tų laikų ne- 
prisiunčia aplikacijos valdžios 
atstovui pasilikti jos piliečiu.

Serbų įstatymas, kuris turi 
įstatymiškų galių Jugoslavijoj, 
sako, kad Jugoslavijos pilietis 
negali be sutikimo būti palmo
suotu nuo pilietybės.

Lenkas gyvendamas svetur, 
jei tampa kitos šalies piliečiu, 
pameta pilietystę.

švedas pameta pilietystę per 
dešimts metų išgyvenęs sve
tur. Po tiek laiko jis turi iš
pildyti aplikacijų palaikyti pi
lietystę.

Finas pameta pilietystę, pra
šant valdžios jį paliuosuoti.

Matyti, didis skirtumas tarp 
įvairių šalių kaslink pilietystės 
r x

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo L 
Kraujo llL

Šlapumo O v '
ir įSĮm, Ir

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

„ I I ■■ W ■ I ■■■ ■ II, , Į /
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klausimo. Kaikuriose šalyse 
nėr jokių keblumų išgauti pas- 
portus. Danija yra viena iš 
tų šalių. Danijoje gimusioms 
nereikia pasportų įeiti į Dani
ją. Klausimai prisiųsti įvai
riems konsulams ir atsakyti 
parodo sekančias pasekmes.

Vokietijoje gimę, bet be tau
tystės, ir Vokietijos piliečiai, 
kurie negali dokumentais pa
tvirtinti pilietystę, gali gauti 
taip vadinamų “pejrsonla an- 
sweis”, arba indentifikavimo 
kortelę. Austrijos konsulis ne
gali išduoti jokių popierų 
apart pasportų, ir tuos tik 
tiems, kurie gali darodyti Au- 
trijos pilietybę. Nėra įstaty
mų, kurie liečia Norvegijoj 
gimusiius, išsižadėjusius Nor
vegijos pilietystės ir neįgiju
sius Jung. Valstijų pilietystės. 
Bot Norvegijos konsulai Jung. 
Valstijose neišduoda pasportų 
tokiems žmonėms, bet vieton 
pasportų jų tautystės certifika- 
tų. ■ j

Kiekvienas^ kuris gali priro
dyti jog gimęs, arba pirmiau 
gyvenęs Lenkijoj ir svetimoj 
šaly neišsiėmęs pilietystę, gali 
gauti pasportų nuo Lenkijos 
konsulo.

Jugoslavas, negalįs prirodyti 
csųs Jugoslavijos piliečiu, bet 
norįs keliauti į tų kraštų, vie
ton pasporto gali gauti “pase- 
avant” (leidimų keliauti į Ju
goslaviją), jei jis gali prirody
ti gimęs Jugoslavijoje.

Lietuvos konsulas neišduo
da pašportus tiems, kurie ne
gali prorodyti esu Lietuvos pi
liečiais.

Čeko-SIovakijos konsulai iš
duoda pasporĮiis Čeko-Slovaki- 
jos piliečiams, jei jie įrodo esu 
Čckoi-SloVaik rj qs respublikos

tystės, dokumentų vieton pas
porto, vadinama “Nr. 3 paspor
tas”.

IKuomet įvairių šalių kon
sulai neišduoda dokumentų 
vieton pasporįtų, jie užvizuos 
afidavitų, kurį keleiviai varto
ja vieton pasporto. Toks afi- 
davitas turi turėti visus fak
tus įeinančius pasportan. Afi
davitų turi pasirašyti notaras' 
ir pasportas turi turėti užtvir-l 
tinimus pavieto raštininko, val
stijos sekretoriaus ir Jung. 
Valstijų sekretoriaus. Su tais į 
trim užtvirtinimais svetimi 
konsulai vizuos tuos doku
mentus. Jie ir Aimerikos kon
sulai užjurin vizuos, jei atei
viai norės sugrįžti atgal į še
šis mėnesius.

- Foreign Language Infor
mation Bureau.

MOTERIS NEGALĖJO 
DIRBTI.

| ŠIANDIE PINIGU I
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
12c. už 100 auks. 

arba
833 auks. už $1.00 

Pijesnis 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

b....................... ..

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

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

Telefonas Victory 9082

Tapo tvirta ir gerai jautė
si vartodama Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound.

St. Paul, Minn. — “Naudojau Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound 

nuo nuovargio, iš
sekimų , jausmų ir 
sunkių periodų. 
Turėdavau skau
smą galvoj ir strė
nose. Tankiai, ne
galėdavau atlikti 
savo darbo. Skai
čiau jūsų mažoj 
knygelėj apie Ly
dia E. Pinkham 
Vegetable Convp- 
ound ir pradėjau

jį imti. Pradėjau gerai jaustis ir ta
pau tvirtesne ir galiu atlikti visą sa
vo darbą ir nejaučiu skausmo strėno
se. Rekomenduoiu jūsų gyduole ir 
galite panaudoti Šį mano laišką, kai
po paliudijimą.” — Mrs. PHIL, 
MASER, 801 Winslow St., St. Paul, 
Minn.

/—.......*'.... .........................
Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų, 
Jai skaitant raidės susilieja 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimų akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis aka* 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių sgecialiatas 

1801 So. Ashland Aven 
Kampas 18-oa gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedėliomis nuo 9 r. ild 12 pietų.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvi* Aldų Specialietae

gyventojais. Kai kuriuose at
sitikimuose, jei dėl geros prie
žasties važiuojantis negali ati
dėti kelionės arba negali įro
dyti esųs Čeko-SIovakijos pi
lietis ir gyventojas, laikinas 
pasportas išduodamas dviem 
mėnesiam. 1(

Švedijos konsulas išduoda 
švedams, kurie išsižadėjo pilie-
-■--- ’LIL--------- į... T* .......  , —į

j Tiką įvykęs nuotikis, kuomet mote
ris pasigydė naudojant Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound. Tan
kiai šios išsekusiais jausmais mote
rys ir jaučiančios skausmus visame 
kame, tas paeina iš priežasties, ko
kios pas moteris atsiranda Vegetab
le Compound kain tik priimtas nuo 
pančių moterų ligų. Geros pasek
mės yra pažymėtinoms, kuomet daly
kai praeina — vienas no kitam.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 
pound yra moterų gyduolė nuo mote
riškų negalių. Visuomet patikėtinos.

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 Tndeoendence Blvd. Chicagc

DR. P, ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St, 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
....  ............... -...i

Taiengvins akių {tempimų, kuris 
esti, inežastimi galvos skaudėjimo^ 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, SKaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas įkiš nuima kataraktą, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka te'Mngpi akinius. Visuose at
sitikimuos* *fzaminavimas daromas 
su elektra onrodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkopiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

DR. W. YUSZK’T'WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžiųtaip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5&19

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”
*

nejvų ir silpniems 
gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

Tai yra tikras Tonikas nuo 
žmonėms. Rekomenduotas visų

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

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

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

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

.... 1 1 *

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto ild 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466 
b-............ . , , 4

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.

PUIKIOS NAMINŽS GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

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 
18^1 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
... ............  —.....................................M. I ,,i
rr " ■■■

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas
—y

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 02E7= 1

Telephone Yards 5834

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

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

■ 4

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai. 
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171 

V........................  . J
Telephone Yards 1532

DR, J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

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 oentų.
PAINO CHEMICAL Co

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.
.. ........ -. .i.,................................. ..  ... . ...... ...

Geriausias vais- 
influenzos. Liuo- 
Pabandykite ir vi- 
Gaunamas > visose 

išdirbėjus. Kaina

St. Paul’s
828 West 35th PI.

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

Reumatizmas Sausge’e
Nesikankykite savęs skaus

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

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

Knyga: “ŠALTINIS SVEb 
KATOS”, augalais gydyties. 
kaina 50 centų.

J tįsti n Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III,

ORKESTRĄ—BENĄ 
hitfm PtruP,n* risoklame 

neikei* nu

J. BALAMS
'^0'7 1432 So. 50th Ct.

d**ro IR . |
i Tel. Cicero 2587 į
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

tą dėl tų pinigų pasisavinimo.
John Welker areštavęs Zi- 

mulsfcienę todėl, kati ji atsisa
kiusi su juo “draingautis”. Ker
što akstinamas, Welker ir su
galvojęs tą savo nelemtą kalti
nimą.

Rytoj bus nepaprasta 
diena

KLIUBIEčlAI GRIEBIASI 
DARBO.

Už

Naujo kliubo sumanytojai 
pasirįžo būtinai realizuoti savo

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Te!.: Hyde Park 3395

Be abejo, rytoj bus nepapra
sta diena Chicagos lietuviams. 
Tad gal nebereikalo dabar 
žmones tik ir kalba apie ryt
dieną. Beveik kur tik nepasi- 
su'ksi tarpe lietuvių progresy- 
vės visuomenės, tai išgirsi lie
tuvius ir lietuvaites kalbant, 
kad rytoj jie visi trauks į Se
venth Infantry Regiment Ar
mory svetainę, kur įvyks lietu
vių progresyvės visuomenės 
bendras mass-mitingas pažy
mėjimui Lietuvos pripažinimo 
de jure ir Lietuvos Konstitu
cijos priėmimo.

Tad reikia tikėtis, kad ap- 
vaikščiojime daug žmonių da
lyvaus. — C. U.

kitais dviem vyrukais aplankė 
kai kurias vietas tikslu suras
ti tinkamą busimam kliubui 
butą. Bet kol kas dar nesurado 
tokia namo, kuris visais žvil
gsniais butų tinkamas kliubie- 
čiams. — Reporteris.

teikia Lietuvos žmonėms dar
bo ir vysto Lietuvoj pramonę.

Dabar minėta bendrovė jau 
stato Tauragėj audinyčią, tai 
yra verpimo ir audinio fabri
ką, kur Lietuvoj užaugintus li
nus ir vilnas verps ir iš jų aus 
drobes ir šiaip audeklus įvai
riems drabužiams, kaip apati
niams taip ir viršutiniams.

Nors dabartinis Lietuvos pi
nigų valiutas apsunkina bend
rovės darbą, bet važiuojantieji 
minėti bendrovės valdybos na
riai žada energingai darbuotis 
Lietuvoj taip pat, kaip kad jie 
darbavosi čia Amerikoj kėlime

VIEŠA PADĖKA.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531
Tel.: Central 6890

m. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681. J ...—

PRANEŠIMAS DEL DEMON 
STRACIJOS.

Viešai d'ėkavoju draugams 
muzikantams: J. Rakauskiul 
Grušams, Macevičiui, Rėksniui 
K. Janušauskiui, VI. Šimkui* 
Fr. Pučkoriui, VI. Vasiliaus
kui K. Kenderiui ir kitiems, 
kurių vardų nežinau, už daly
vavimą Šerno laidotuvėse be 
jokio atlyginimo ir už simpati
ją dcl velionio. • ’ » >

— K. K. Pocius,
Beno organizatorius.

■a ■■

Tol. Haymarket 3G69
JOSEPH W. GRIGAI

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. Wa BANES 
ADVOKATAS 

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

"19 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietinys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 |
Vakarais: 10736 S. VVabash Ate.

Tel.: Pullman 6377.

Rytoj, rugpiučio 20 d., įvyks 
Lietuvos pripažinimo ir Lietu
vos konstitucijos priėmimo ap- 
vaikščidjimas, susidedantis iš 
parodos gatvėse ir masinio mi
tingo Seventh Infantry Regi
ment Armory svetainėje.

Šiuomi yra kviečiami dalyvau
ti tame apvaikščiojime visi Chi
cagos ir apielinkių lietuviai. 
Draugijos yra kviečiamos daly
vauti in corpore su vėliavomis 
ir savo benais; kviečiami yra vi
si Chicagos lietuviai biznieriai; 
kviečiamas yra kiekvienas Lie
tuvos pilietis, vyras ir moteris, 
senas ir jaunas.

Paroda prasidės lygiai kai 2 
vai. po piet. Priešakinis jos bū
rys stovės ties. 33 gat. ir Eme
rald Avė. Automobiliai sustos 
32-je ir 34-je gg. Visi yra pra
šomi nesivėlinti!

PIRKO SLYVAS, GAVO 
MUŠTI.

Vienas praeivis ant Halsted 
ir Maxwell gg. pamatęs gražių 
vaisių norėjo nusipirkti už 12 
centų. Jis už protestavo prieš 

kam mažas slyvas 
tarpu kitas

pardavėją 
duoda jam. Tuo 
pardavėjas priėjęs smogė -su 
kumščia į nosį. Pirkėjas apsi
pilė krauju, bet ant galo susi
taikė be policijos pagalbos.

—• Matęs.

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

Roselandas praturtėjo.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauji kuogeriausiai.

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

Jeigu dėl lietuas paroda gat
vėse negalėtų įvykti, tai visa pu
blika yra kviečiama eiti tiesiog 
svetainėn (Seventh Infantry Re- 
giment Armory, 3401 S. Went- 
worth Avė.-).

Svetainėje bus puikiausias 
programas: prakalbos, muzika 
ir dainos.

— Bendrasis Pažangiosios 
Visuomenes Komitetas.

apie 
Per 

padariau 
Matot, čiu

Dr. 
nunie*

Aną dieną rašydamas 
Dr. Makaro pasveikimą 
neapsižiūrėjimą 
menkutę klaidą, 
jau senokai apsigyvenęs
A. J. Tananevičius, po 
riu 10821 So. Mkdugan 
Turįs ofisą, o as sakiau 
roselandiečiai turėję kentėti be 
daktaro.

kan

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės 
3307 Auburn

Tel. Boulevard 4139

ELEVATORIŲ KOMPANIJOS 
PARDAVINĖS TIKIETUS.

Avė.

Elevatorių kompanijos i>ra- 
pešė, kad jos pardavinės sa
vaitinius ti'kictus už nuo 1.25 
iki 2 dol. Taigi kurie važinėja 
po keturis ar daugiau kartų 
kasdien, tai tiems išeis daug 
pigiau negu 10 centų už kiek
vieną važiavimą. Be to, eleva
torių kompanijos žada suma
žinti už važinėjimą vaikams.

Tai žinoma buvo klaida, bei 
už tai kaltas ir pats Dr. Tana
nevičius, kam nieko apie save 
lietuviams nepasakė. Kasgi ga
li žinoti, jog čia daktaras ran
dasi, kuomet yra slepiama?

Visviena, man dabar smagu, 
kad čia randasi net du dakta
rai ir mums nebus 
pas kitataučius ir 
turėti.

Dr. Makaras jau
senai žinomas, kaipo 
gas žmogus, įtikiu, kad

re ikalo eiti 
naudos ne-

mums nuo 
sąžinin- 

tokru 
jau bus ir Dr. Tananevičius.

4 UŽMUŠTI, 12 SUŽEISTA.
Fiione Monroe 4680

North American 
Accordion Mfg. Co.

Išdirbėjai 
riaušių ir leng 
vi ausiu armo
nikų, pianų ii 
kitų instni- 
rtventų. * Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos. 

senas armonikas ii

sų

ge-

Vakar anksti rytą nelaimėse 
su automobiliais keturi tapo 
užmušti, 
sužeista, 
eis tams

RŪBO BENROVĖJ per
mainos.

o dvylika pavojingai 
Nelaimė įvyko poli- 

vejant pavogtą auto

Pusmetiniame
Lietuvių Akcijinės Bendrovės 
“Rūbas” šėrininkų susirinki
me, laikytame liepos mėnesy

Amerikos

Išvažiuojančių Lietuvon vai- 
dybos narių vieton bendrovės 
direktoriai savo susirinkime 
paskyrė du nauju nariu, bū
tent, Antaną Vilį bendrovės 
sek re tori u m i, o Eksęverą Šaikų 
vice-pirminin'ku. Rinkimuose 
šiuodu laimėjo daugiausia bal
sų. Juodu tapo išrinkti tik iki 
Naujų Metų. Sekretorius A. 
Vilis padėtaš po kaucija ant 
5,000 dol.

Be to, laikytame bendrovės 
susirinkime tapo išrinkti liauji 
iždo globėjai. . •

Taipgi reikia pažymėti, kad 
visi bendroves reikalai vedami 
ir tvarkomi gerai.,

— šapos Darbininkas.

bus. Beveik kiekvienunie atsi
likime tokios rubsiuvykios 
prįsirašydavo prie unijos. 4nt 
galo j r. ragino narius pirkti 
Amalgamėtų išleistus Rusijos 
industrijos atstatymui Šerus.

Naujuose sumanymuose V. 
Prusis davė įnešimą, kad ko
misija, kuri pirmiaus buvo iš
rinkta ištirti “Naujienas,” pa
siliktų ir ant toliaus. Tuo rei
kalu “kairusis'’ komunistas 
Jakštas sakė karštą “spyčių” 
ir pasigyrė, kad jis, kaųio toks 
stojąs už unijos principus. Jis 
ragino delegatus išnešti prieš 
“Naujienas” rezoliuciją ar 
bent ką tam panašaus daryti. 
Tik baigiant “spyčių” pirmi
ninkas veptelėjo jam, kad jis 
visai ne prie dalyko kalbėjo, 
nes či i apkalbėjimas eina 
komisiją ar ją palikti 
toliau tyrinėti “Naujienų” 
r į, ar ne.

Po to naujienirl's gavęs

'■ ■mu—m i|n. l

nėra dar talpinus skebų pajie
škojimus. Tat kam gi bereika
lingai jas kaltinti ir už nebū
tus dalykuą įtarinėti! Po dis
kusijų betgi nubalsuota palik
ti komisiją ant toliaus.

Susirinkimas nutarė nupirk
ti Rusijos industrijos atstaty
mo 15 šorų už 150 dol. Paga
lios nutarė lietuvių lokalo pi
nigus perkelti į Amalgamėtų 
Banką. Be to, ateinantį rudenį 
nutarta rengti skyriaus naudai 
muzikalj vakarą. Išrinkta ko
misija iš trijų narių, kuri tuo 
reikalu iiipinsis.

Narių susirinkime dalyvavo 
iš 1.400 tik 30, bet tik pusė jų 
išbuvo susirinkime iki galui.

—• Šapos Darbininkas.

PRANEŠIMAI
Federacija Lietuvių Kliubų rengia 

milžinišką pikniką nedėlioj, rugP- 20 
d., Stickney Park darže, Lyons, III. 
Kviečiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

Liet. Moterų Dr-ja “Apšvieta” ex- 
tra susirinkime rugp. 17 d., Aušros 
svet., nutarė dalyvauti Chicagos lie
tuvių demonstracijoj rugp. 20 d. Bet 
kad oras yra labai karštas, nutarta 
paimti troką; jis bus gražiai išpuoš
tas ir lauks prie 33 ir Emerald gat
vių. Tad visos apšvietietės, kurios 
buvote, ar nebuvote susirinkime, ma
lonėkite susirinkti paskirtoj vietoj 
kaip 1:30 v. p. p., kurios turite lie
tuviškus rubus, jais pasirėdykite.

— Valdyba.

RUBSIUVIŲ SUSIRINKIMAS.

pataisy- 
susirinki- 

skaityta 
Labor

apie 
ant 
biž-

NORTH SIDE.

S. L. A. II Apskr. rengia koncertą 
su dovanomis — automobiliu, rugsėjo 
24 d., Meldažio svet. Visas pelnas 
skiriamas S. L. A. Prieglaudos Na
mui. Meldžiame kitų draugijų ir 
kliubų tą dieną jokių pramogų ne
rengti. — Rengimo Komisija.

Mes mainome ___________
darome naujas.

924-26 So. Halsted St 
Chicago, III.

DABAR
Siutai su 

aukščiau, 
aukščiaus. 
ir jaunų vyrų siutai li
tai ; turime visokio dydžo, petri- 
nų ir styliaus. Pirkite overko- 
tus dabar, tai sutaupinsite pusę 
pinigų.

Jaunų ir suaugusių vyrų ke
lines po $2.50 ir aukščiau.

Atdara vakarais iki 8 vai. Me- 
dėldieniais iki 4 po pietų.

S. GORDON,
1401 So. Halsted St.,

739 W. 14 St.

NETEKO ŽMONOS, BANDĖ 
NUSIŽUDYTI.

LAIKAS PIRKTI 
2 kelinėmis $13.50 ir 
Overkotai $12.50 ii 
Šitie yra suaugusių 

overko-

Daniel Turney, 38 m. am
žiaus, bandė nusišauti dėl to, 
kad jo žmona jį apleido, 
lik [>avojingai susižaide.

bet

NETEISINGAS ĮTARIMAS.

(Kokią dieną? — Red.), šeri- 
ninkai nutarė pasiųsti Lietu
von du bendrovės valdybos na
riu, buteirt, vicc-pirmininką 
Kazį Mačiuką ir sekretorių 
Geo. Stungį. Geo. Stungis, kai
po patyręs knygvedys, Kaune 
užims bcn<lr<>ves knygvedžio 
vietą, o Kazys Mačiukas, kaipo 
patyręs bizny, užims biznio ve-

Penkiadieny, rugpjūčio 11 
d., Unijos svetainėje įvyko 
Bubsiuvių Unijos Lietuvių 269 
skyriaus susirinkimas. Susirin
kimą atidarė pirmininkas bro
lis Butvilas. Pirmiausia skaity
ta ir su kai kuriais 
mais priimta pereito 
mo tariniai. Taipjau 
laiškas nuo Socialist
Party iš Los Angeles, Cal., pa- 
šelpos reikaliL Laiške nurody
ta, kad minėtos partijos virš 
dešimts narių sėdi kalėjime. 
Valdžia juos įkalino buk tai 
už platinimą anarcho — sin- 
dikalistinių idėjų. 'Laiškas pri
imtas, ir, svarstant naujus rei
kalus lokalas paaukojo 10 dol. 
tų kalinių šelpimui.

Toliaus sekė įvairių komisi
jų raportai; svarbiausia tai iš 
rengto draugiško išvažiavimo 
ir “Naujienų” “griekų” tyrinė
jimo. P. Misevičia iŠ Jungti
nes Pildomosios Tarybos dele
gatas pranešė, kad minėtos ta
rybos posėdy unijos manadže- 
rius Levin priėmęs skundą 
ir patarimą nuo lietuvių sky
riaus Pildomosios Tarybos de
legatų, kad Amalgamėtų Ban
kas nesigarsintų “Naujienose”. 
Levin sakęs, kad jis visa tai iš
tiesiąs ir tuomet ką nors at
sakysiąs “Nauj ienoms”.

Misevičia pranešė, kad unija 
turi išrinkus veikiančiąją ko
misiją iš keliolikos narių su* 
radimui skebšapių, kurios 
pastaruoju laiku dygstančios 
kaip grybai, ir kad tai labai 
gerai sekasi. Ji į trumpą laiką 
Chicagoj ir apielin'kėj susekė 
daug rubsiuvyklų skebšapių. 
Daugumoj darbininkai tų rub
siuvyklų metė dailią ir b >seliai 
buvo priversti padaryti sutar
tis su unija. Tokiu budii tos 
s'kebrubsiuvyklos vėliau tapo 
unijinėmis.

Po Misevičiaus raporto pir
mininkas užklausė kilų delega
tų išduoti savo raportus, bet 
pastarieji lik patvirtino pirmo
jo delegato raportą.

Iždininkas pasiaiškino, kad 
jis sutiko su knygų peržiūrėji
mo komisijos atskaita, kad fi
nansų knygos pilnoj tvaVkoj 
vedamos.

b ti
są visai vietoj pastebėjo: 
“Draugai, ar jum s d4r vis ne 
a.-ibodo tą frakui,iinę malima- 
lienę virti? Jus piotaujate dar 
vis nelyginant km p kokie maži 
vaikai, u k jus gerai žinote, 
kad “Naujienų4 spaustuvėj 
darbininkai turi uniją ir jie 
gauna unijines algas kaip ir 
visose unijinėse spaustuvėse. 
Jus geriau pasislengkitc pada
ryti " vdnies” ir “Laisves” 
spaustuves unijinėmis, jeigu 
jau -.štikrųjų rupi 'airis unijos 
principai”’ šito pasakymas 
lyg birių kas pasodinęs pirmi
ninką art žariją... Jis ir visi 
komunis'tai ėmė stabdyti nau- 
jienietį, kad jis daugiau nebe
kalbėtų apie “Vilnies” ir “Lai
sves” skebines spaustuves. Bet 
naujienietis į tą kilusį “šurum 
biiruin“ visai neatsižvelgda
mas tik rėžia ir rėžia, sakyda
mas, kad visos tos priekabes 
prie “Naujienų“ visai be pa
mato. Neš “Naujienų“ spaus
tuve yra pilnai imii’nč ir ISTau- 

iienų administracija nedaro nč 
jokių “open sliop“. * Paga’.ios 
jis pareikalavo panaikinti tą 
komisiją, kuri buvo Įgaliota 
toiiau tyr-nėti nebūtus “Nav- 
j ie nų“ “griekus/’. O J<as link 
pa j ieškojimo darbininkų į ne 
unijines šapas per “Naujie
nas,“ jis davė patarimą, kad 
jeigu uniii$tai sužinos kad 
lok.os ir tokios šapes darbi
ninkai išėjo ant streiko ir dar
bdaviai per laikraščius jn. j ieš
ko skobų, tokiame atsitikime 
streikieriai ar unijos viršinin
kai turi persergėti laikraštį, 
kad tokių skobų j ieškančių 
darbininkų skelbimų nedėtų į 
laikraštį. Jeigu laikraščio re
dakcija po tokio perspėjimo 
patalpintų savo laikrašty sko
bų pajieškojimą, lai tik tada 
galėtumėte smerkti tokio laik
raščio vedėjus. Bet ant “Nau
jienų“ nieko panašaus negali
ma užmesti, nes “Naujienų“ 
redakcija niekuomet su žinia

v

JUOZAPAS BANEVIČIUS
Mirč ketverge, rugpiučio 17 

d., 1922 m*., buvo nevedęs, turė
jo 30 metų amžiaus, sirgo vie
nus metus kauntės (County) 11- 
gonbutyj Chicagoje, ten ir mi
rė. Paėjo iš Panevėžio vals
čiaus, Puvešečių kaimo. Ame

rikoje išgyveno 8 metus. Lai
dotuvės atsibus panedėlyj, rug
piuČio 21 d., 8-tą vai. ryte iš na
mų 4613 So. Francisco Avė., į 
bažnyčią Brighton Parke, o iš 
ten į švento Kazimiero kapines.

Visas gimines ir pažįstamus 
užprašome dalyvauti laidotu
vėse.

Palieka nuliudyime brolis ir 
sesute čia Amerikoje, viena 
Lietuvoje.

Visi apvaikščiojiman rytoj 
Lietuvos gynėjais Sevėnth 

giment svetainėn.

su
Re

North Sidės Draugijų Sąry
šis nutarė dalyvauti ir kvie
čia visus, sąryšiui priklausan
čių draugijų narius susirinkti 
rytoj 2 vai. po pietų, ant 33-os 
ir Emenild gat. 1 blokas į 
rytus nuo Halsted. Iš čia drau
ge su kitomis draugijomis ei
sime svetainėn.

Nortlisidės Dr-jij Sąryšio 
Komitetas.

an
Draugijų Doinei.

Visos draugijos, kurios dalyvaus pa
žangiųjų srovių demonstraciioj, yra 
kviečiamos šiandien pranešti Dr. A. 
Zimontui, Yards 2544.

Draugijos, kurios dar turės savo 
susirinkimus šį vakarą ar rytoj yra 
kviečiamos pranešti nedėlios rytą.

Draugijos, kurios neturėjo progos 
Sušaukti Susirinkimus, tečiau, jeigu 
tų draugijų valdybos žino, kad nariai 
pritaria progresyvių demonstracijai, 
tad valdybos yra kviečiamos atsinešti 
savo vėliavas. Joms bus paskirta 
vietos ir jų nariai galės stoti prie sa
vo vėliavos.

Apvaikščiojimo Bendras Srovių

Lietuviška Tautiška Draugystė Gar
sus Vardas Lietuvių nutarė prisidėti 
prie apvaikščiojimo, kuris įvyks rug
piučio 20 d., Visi nariai malonėkite 
susirinkti svetainėn po num. 4625 So. 
Paulina St. 2 vai; po pietų.

— Valdyba.

Draugystės Meilės Lietuvių Am. 
visi nariai susirinkite nedėlioj, rugp. 
20 d., 12:30 v. dieną prie G. M. Cher- 
nausko svet., 1900 S. Union Avė. Ten 
susitvarkysime ir marŠuosime ant 
Bridgeporto, o iš ten į armijos sve
tainę. — Valdyba.

L. S. S. VIII Rajono CeHlralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks panedS- 
lyj, rugp. 21 d., 8 vai. vakaro, “Nau
jienų” name.'

x — A. Grehelis, Sekr.

Liet. Taut. Draugijos “Vienybė” 
susirinkimas įvyks subatoj, rugp. 19 
d., 7:30 vai. vak., Meldažio svetainėj. 
Visi nariai 
yra labai s

malonėkite susirinkti, nes 
vtfrbių reikalų.

— Valdyba.

Moksleiviu Seimas. — L. M. S. A., 
progresyviai moksleiviai, rengia Sei
mą subatoj, ruguiųčio 19 d., Raymond 
Chapel svet., 816 W. 31 St., CP'cago, 
III. Seimas prasidės 9 vai. iš ryto ir 
jo sesijos užsitęs taip iljęai, kain bus 
reikalinga. Chicagos ir apiellnkės 
moksleiviai yra kviečiami dalyvauti. 
Ne nariai taipoat gali atsilankyti kai
po svečiai. Kviečia

— Centro Valdyba.

Svarbios prakalbos! — Valparaiso 
ir Chicagos pažangieji moksleiviai 
rengia vakarą subatos vakare, Ray
mond Chapel svet., 816 W. 31 St. Pro
gramas prasidės 7:30 v. v.

Programe, be kitų, dalyvaus naujas 
lietuvių profesionalas, agronomas A. 
Dvylis, kuris kalbės temoj Mokslei
viai ir jų užduotis ir A. A. Tulys, “M. 
K.’ redaktorius, kuris kalbės temoje 
“Krikščionys Demokratai ir kunigai 
Lietuvos Rojuje”. Bus kalbama ir 
apie Amerikos lietuvių registraciją, 
kuri yra svarbų žinoti kiekvienam lie
tuviui. Tiltai nepraleiskite šio vaka
ro nė vienas. — Komitetas.

100 NUOŠIMČIŲ AMERI-, 
KOS PRODUKTŲ.

Distiliavimas aliejaus iš. 
Wintergreen (Žieminių Rie
tenų) lapų yra vienintelė 
Amerikos aliejaus industri
ja, kaipo geriausia, nes nie
kur kitur nėra išdirbamas 
kaip tik Suvienytose Valsti
jose. Tai yra išspaudžia
mas iš augmenų lapų, kurie 
auga laukuose ir daugelyj 
vietų Šiaurinės Amerikos 
kontinente. Didelė dalis 
aliejaus yra išvaroma vaka
rinėj daly j North Carolina 
kalnuose, rytinėj dalyj Ten- 
nessee, piet-vakarinėj dalyj 
Virginia ir West Virginia. 
Paprastai 100 svarų lapų 
ižduoda 14 uncijų aliejaus. 
Šis aliejus yra vienas iš svar
biausių sudėtinių Trinerio 
Antiputrino, kuris yra ge
riausiu gerklės gargaliavi
mui ir burnos plovimui, ypa
tingai, kada jauti smegenų 
skaudėjimą, taipgi paran
kiausia žaizdų mazgojimui, 
taip geras, kaip Trinerio Li- 
nementas, kaipo patikėtina 
gyduolė nuo reumatizmo,-ne- 
uralgijos, dieglio, pailsusių 
muskulų arba kojų i rtt. Pra
šyk savo Vaistininko arba 
vaistų pardavėjo šių priren- 
gimų ir nepamiršk pasiimt 
butelį. Trinerįo Karčiojo Vy
no, kaipo neturinčios sau ly
gios gyduolės nuo prasto 
apetito, vidurių užkietėjimo 
ir kitokių vidurių nesmagu
mų.

DAUGIAU PINIGŲ SVIE
TE DABAR, NEGU VI
SADA PIRMIAU. TAI 

DELKO RŪPIN
TIS?

Jus, mažu neturite tiek, kiek 
jus norit, bet jeigu jums reikė
tų dangau, tai jus lengvai gau- 
lute.

Jus nesutaupinote saulės spin
dulių, o ne vandenio, vienok jus 
negyvenote be jų pusiau tiek 
kiek be pinigų. Taupi nk pini
ngus ką turi protingai ir nesirū
pink, jeigu jus turite kiek nors 
rupesties apie juos, apie tai jums 
reikia rūpintis iki koliai jus da- 
žinosite kad nėra pavojaus, dėl 
persitikrinimo pasiklauskite ma
nės.

Aš atidariau ofisą po n r. 3315 
So. Halsted St. savo tautiečiams 
suteiksiu teisingą patarimą vi
siškai dykai. Dr. Serner O. D. 
(Šernas) akių specialistas. Va
landos nuo 6 iki 9 vakarais, ne- 
dėliomis 10 iki 1. (Apg.)

Rugp. 15 d. “Naujienose” 
tilpo žinutė, kuria neteisingai 
įtariama Rose Zimulskicnė. 
Ten buvo pasakyta, kad John 
Welker (lietuvis iš Kenoshos) 
“besidraugaudamas” su Zi- 
mulskiene netekęs $150. Delei 
to Zimulskienė buvo areštuota, 
lačiau, kaip mums praneša
ma, Maxwell stoties teismas 
rado Zimuiskienę. esant nekal-

(limo ir tvarkymo viętą.
ši bendrovė pereitais metais 

įsteigė Kaune rubsiuvyklą pa
gal Amerikos sistemą. Rubsiu- 
vykloj visos siuvimo mašinos 
yra varomos elektra. Joje jau 
dirba suvirs 60 siuvejų-darbi- 
ninkų.

Minėta bendrovė 'turi daug 
daibo. Ji Lietuvos visuomenę 
papuošia amerikoniškos ma
dos pasiutais drabužiais. Ji su-

nešė, kad nors dabartiniu lai
ku rubsiuvių darbai eina ne
pergeriausiai, bet bedarbių 
rubsiuvių Chieagoj randasi 

gal nedrugiąu vieno lukstan- 
Palyginus su kitais me

Namai Pragarai

Amerikos Lietuvių Sandaros 75 kp. 
visi nariai būtinai dalyvaukite demon
stracijoje, kuri įvyks nedėlioj, rugį). 
20 d., Seventh Regiment Armory sve
tainėj. Sustokite ant Emerald Avė. 
ir 33 gat., nes ten valdyba pasitiks ir 
parūpins tam tikrą vietą. Daugiau
sia temykite “Naujienas”!

— Valdyba.

ASMENŲ IEŠKOJIMAI

čio
tais, šiemet bedarbių • siuvėjų 
yra nedaug. Pagal-os jis aiški 
uo, kad naikinimas rūbų iš- 
dirbysiej skel/šapių gerai vyk
sta. Jau ■diftčiai surasta neli
nijinių kontraktorių ir šiaip 
noselių laikančių darbininkus 
ir dirbančių didelių firmų dar-

14 
G < t

Komedija
Parašė Harry Newton 
Vertė Jonas Ilga ūdas. 

Puslapių 23.
Kaina tik 10c., 

Gera statymui scenoje. 
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujiehų Knygynas 
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

Steigiamasis sumanyto lietuvių so
cialistų kliubo susirinkimas įvyks pir
madieny, rugpiučio 21 d., 8. v., “Nau
jienų” name. Kurie norite tapti 
kliubo nariais, rr/alončkite Imtinai lai
ku ^susirinkti. Kuomet bus pasamdy
tas namas, tuomet jau bus vėlu įstoti 
kliuban. — Laikinoji Valdyba.

JIEŠKAU JONO SUKOWICZ.
Turiu labai svarbų reikalų. Malones 
jis pats ar kas jį žino, pranešti, busiu 
dėkingas.

PETRAS SUKOWICZ,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Draugystes Švento Izidoriaus Arto- 
jaus mėnesinis susirinkimas rugp. 20 
d. neįvyks, nes tą dieną bus anvaikš- 
Čioiimas. Visi minėtos draugijos na
riai malonėkite dalyvauti ąpvaikščic- 
iime, kuris įvyks Seventh Infantry 
Regiment Arrtvory svetainėj, Went- 
worth Avy., tarpe 34 ir 35 gatvių.

— Valdyba. ’

IMPERFECT IN ORIGINAL

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS JURGIO 
Sabeekio, 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, 111.

JIEŠKAU SAVO SUNAUS POVY- 
lo Willemo, kuris apie 2 mėnesiai lai
ko kaip apleido Chicago. Tavo tėvas 
randasi hospitolėj, todėl parvažiuok 
greitai kaip gali.

ONA V1LEM1ENĖ
4758 N. MangoIIa Av., Chicago, III,
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ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
STOGŲ DENGĖJAI

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

DIDIEJI CH1CAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room. 
226, 81 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

PRANEŠU SAVO DRAUGAMS IR 
pažįstan-'iems, kad nupirkau grosernę, 
kurioj tarp kitko pardavinėja geros 
rūšies ice cream, ir minkštus gėrimus, 
meldžiu savo pažįstamus ir draugus 
paremti mane biznyje, o aš iš savo 
pusės pasižadu kuogeriausiai jums pa
tarnauti.

DOMININKAS TAUJALIS
928 W. 33rd St.

ISRENDAVOJ1MUI
ANT RENDOS 2 flatų namas, 

tinkamas bile kokiam bizniui. 
Taipgi 6 kambarių flatas sky
rium. 4700 S. Ridgevvay Avė., 
Phone Roosevelt 8941.

SIŪLYMAI. KAMBARIŲ
RENDAI kambaris dviems 

veikinams. Visi parankamai.
1750 So. Union Avė.

REIKALINGI ŽMONĖS Į LIETU- 
višką viešbutį dėl gyvenimo, su val
giu arba be valgio. Del darbininkų 
žmonių labai tinkama ir prieinama j 
apsigyventi labai pigiai. Atsišaukite j 
pas

MRS. GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

RENDAI ŠVIESUS KAM BARIS 
su visais parankumai<% 2 vaikinams, 
ar merginoms, ar vedusiai porai; kad 
ir vienas gali atsišaukti. Su valgiu 
ar be valgio.

1755 W. North Avė.
3 lubos priekis

Tel. Haymarket 3723

ANT rendos švarus kambaris, 
su visais patogumais. Kam rei
kalingas gyvenimui. Atsišaukite 

3212 So. Wallace St. 
2-ros lubos iš fronto

ANT RENDOS geras kam
baris vaikinams Brighton Park 
apielinkėj.

Atsišaukite:
4616 So. VVestern Avė.

RENDAI kambaris vienam 
ar dviem vaikinam; taipgi reika
lingas vaikinas mokintis už bar- 
tenderį. Atsišaukite:

2113 So. Halsted St.

ANT RENDOS gražus kam-, 
baris ant antro aukšto.

3315 So. Halsted St.
Visi parankumai.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO Į BUČERNĘ; 

esu dirbęs tame darbe, norėčiau pa
baigti mokintis. Iš svk sutikčia už 
maža mokesti dirbti.. Kam reikalin
gas toks darbininkas, kreipkitės į 

Nauiienu Skyrių.
3210 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
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 DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių guzikams 
skylučių dirbėjų, vyriškų kotų 
šapon. švarus, 
dirbtuvė. Gera

dienos šviesos 
alga.

Kreipkitės:
EDERHEIMER

MOTERŲ
REIKALINGA MOTERIS AR VE- 

dusi poni pridabojimui 8H metų mer
gaitės. Duosiu kambarį vėčiusiems 
arba moteriai. Kitais dalykais susi
tarsim ant vietos. Atsišaukit.

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

antros lubos

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Ateikit prisi- 
lengę dirbti panedėlyj. Harry 
Dray, 1447 Blue Island Avė.

REIKIA merginų prie pajų 
darbui. $15.00 j savaitę prade
dant. Kreipkitės bile dieną.

PELLER BROS
3655 W/Harrison St.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

REIKIA 10 LIETUVIŲ VYRŲ 
angliškai kalbančių, katrie gyvena 8 
metus ar daugiau Chicagoj. Katrie no- 

padidint savo uždarbį ir išsimokin- 
geriausią profesiją. Galima uždirb- 
$50 į savaitę ir daugiau.

W. H. NOVAK, Mgr., I 
Vai. nuo 9 iki 1 vai. dieną.

Room 348,
29 So. La Šalie St.

ri 
ti 
ti

REIKIA unijinių dailydžių 
(carpenters). Nuolatinis darbas 
per visą žiemą. Kreipkitės:

RUBIN BROS.
3804 S. Kedzie Avė.

REIKIA GERO BUČERIO. 
Atsišaukite:

1423 S. 48th Ct., 
Cicero, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 1922 Fordas 

visai naujas. Parduosiu pigiai.
VICTOR BALTESKONIS, 

1334 So. 49 Ct., 2 fl., 
Cicero, III.

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

PARDAVIMUI Chevrolet 5 
pasažierių, 1921 modelio geram 
stovyj, tiktai $210. Galima ma
tyt vakarais. i

3020 W. 42nd St.

PARDAVIMUI PAIGE, 7 sė
dynių automobilius; Al padėji
me, cord tajeriai $350.00. 2722 
W. 38th Place. Tel. Lafayette 
3351.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 

kandai, (furniturė) smuiką ir var
gonai. Daiktai visi gerame stovyje. 
Turiu parduoti į trumpą laiką, nes 
apleidžiu miestą — atiduosiu už tei
singą pasiūlymą.

3328 So. Halsted St.
2-ros lubos

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 
kandai; parduosiu pigiai, jei visus ant 
svk pirks. Velouro ir odos, walni.it 
dining setas ir miegkambarių setai; 
kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
phas, lempos ir tt. Parduosiu ant 
syk ar atskirai.

1211 West Garfield Boulevard

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, mažai dėvėti, parduo
siu pigiai, nes noriu važiuoti į 
Lietuvą. 3614 So. Union Avė. 
2 flatas, front.

STEIN & CO
1911 W. Roosevelt Rd. PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai — $150; taipgi auto
mobilius $150. Apleidžiu mies
tą. C. Berke, 2219 Iowa St. Tel. 
Humboldt 6693.

PARDAVIMUI SALIUNAS PUSĖ 
ar visas, apielinkė apgyventa žydų ir 
lietuvių. Parduosiu pigiai, nes noriu 
greit išvažiuoti j Lietuvą.

3827 Emerald Avė.

PARDAVIMUI ice cream par- 
lor ir saldainių krautuvė.

1734 S. Union Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne visokių tautų apgyvento, 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai; 
priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu. Parduosiu už prieinamą 
kaina. 2958 So. Lowe Avė. 

4»

PARDAVIMUI (DRY GOODS 
Storas)lietuvių kolonijoj, už prieinamą 
kainą arba mainysiu ant mažo namo. 
Priežastis pardavimo, turiu du biz
niu.

3305 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1601

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne pigi ir gera vieta. Nepra
leiskite progos, nes turi būt par
duota greitai.

3331 So. Halsted St. 
_>_______________________

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė, randasi geroj vietoj. Visokių 
tautų apgyventa, biznis cash. Atsi
šaukite greitai į Brighton Park 
Branch.

4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir 
saldainių krautuvė. Biznis da
romas geras. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

2917 So. Lowe Avė.

EXTRA
Pardavimui bučernė ir grosemė la

bai pigiai, už pusę kainos, mažiau 
kaip $1,000. Turi būt parduota į 
trumpą laiką iki nedėlios.

Naujienų Skyrius, 
3210 S. Halsted St., 

No. 15.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DE- 
likatesen, saldainių, cigarų ir visokio 
tabako krautuvė. Geras lysas, pigi 
renda su <5 kambariais. Biznis cash 
ir gerai išdirbtas; tirštai apgyventa 
visokių tautų. Priežastis pardavimo, 
apleidžiu miestą. Parduodu greit ir 
pigiai.

3642 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI LIETUVIŠKAME 
hotelyj Storas su visais įtaisymais, 
kendžių, cigaretų štorui arba galima 
saliuną atidaryt. Nepraleiskit šios 
puikios progos, nes gerai biznis eina 
ir geros išlygos.

1606 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS, KRAUTUVĖ 
maliavai, geležinių daiktų ir naminių 
rakandų parsiduoda ar mainoma ant 
namo arba lotų; biznis turi apivartos 
$300.00 į dieną. Priežastis pardavi
mo — našle, negali viena tvarkyti: 
Kaina $9,000. Atsišaukite:

J. M., 2015 So. Robey St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas ant 
keturių kampų ir visokių tautų apgy
vento], bet lietuviu daugiausiai. Biz
nis gera1? dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit ireros progos.

2956 Emerald Avė.

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

2308 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, švedų ir vokiečių apgy
venta. Pardavimo priežastis^ 
partnerių nesutikimas.

940 W. 59th St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir groser- 

nė, arba mainysiu ant automo
bilio arba loto, iš priežasties — 
nėra kam dirbti, Atsišaukite. 
4602 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, Biz
nis gerai eina. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. Galima pirkti visą ar pu
sę. Noriu parduoti greitu laiku. Par
davimo priežastis — partnerių nesu
tikimas.

602 W. 14th St.

EXTRA!EXTRAI
Pardavimui grosemė ir bučemė 

visokių tautų apgyvento] vietoj, su vi
sais gerais rakandais; ruimai dėl gy
venimo su garu šildomi, biznis cash. 
Priežastis pardavimo sunki liga. t

Atsišaukite;
Nauiienu Skvrius,

3210 So. Halsted St., No. 13.
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosemė geroj vietoj, daugiausiai lie
tuviais apgyventoj, su namu ar be 
namo, Brighton Park.

Kreipkitės į
Naujienas No. 100,

arba telefonuokit Lafayette 5967

PARDAVIMUI KEPTUVĖ IR 
grosemė su nraperčia su tavom ar be. 
Gera vieta lietuviui, auganti lietuviš
ka apielinkė.

1809 N. Hovne Avė.
Tel. Humboldt 5572

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyvento.] vietoj; ren- 
dos tik $50 į mėnesį, šeši kam
bariai dėl gyvenimo, turiu par
duoti greitai 2444 W. 46th Place.

BARGENAS
Pardundu dvi grosernes; abidvi pi

gios biskuti viršaus $500, Bridgepor
to nnielinkėit lysas ilga^. rendn pigi, 
stnko daug ir visas nauja* tinkanti*
dėl moterų biznis. Atsišaukite. S. J. | Lafavette 6063 
Mitchell, 3214 So. Halsted St., 2 lu- y 
bofc.

PARDAVIMUI SHOE REPAIRING 
shop, su visais įrankiais, kas tik yra 
reikalinga ir stakas, kurio randasi 
nemažai. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą.

3433 So. Ilalsted St.

DIDELIS BARGENAS
Kas jieškot bizniavo namo, tai yra 

proga bile kokį biznį užsidėti, dabar 
Storas yra tuščias, 2 aukštų medinis 
namas, 2 pagyvenimai, ant antrų lu
bų, apačioj 5 kambariai ir Storas tin
kamas bile kokiam bizniui. Rendos 
neša $86.00’ į mėnesį. Parduosiu už 
$6,500, arba mainysiu ant bučernės, 
grosernės, automobilio, loto, saliuno, 
an kito kokio biznio bile kokioj apie
linkėj. Namas randasi ant Bridgepor
to. Kreipkitės tuoj

J. NAMON,
808 W. 33 Place, arti Halsted St. 

Telephone Boulevard 1550

LOTAI $375.00
LIETUVIŲ ŠV. KAZ. VIENUOLY

NO ir arti MARŲUETTE PARKO 
turim egrų ir pigių lotų po $375.00 
VVestern Avė. biznio loztai po $1500.00 
taipgi dideli skyriui ir BONGALOVV 
ir nuo 2 FLATŲ iki 30 flatų. Norin
tis pirkti matykite mumis, gausite ge
ni bargenų.

A. N. MASULIS & CO., 
6641 So. Western Avė., 

Phone Republic 5550

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

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

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 

PARDAVIMUI restauranas; I i.taisYta Pa?al nąuia«aĮos mados, par- 
, (luošiu pigiai arba mainysiu ant loto,

galima pirkti Visą arba pusę, automobilio, grosernės arba kito ko- 
Vieta apgyventa lietuviais. Prie- l<io biznio. Atsišaukit tuo jaus. F. 
v .. , . .. ., , J. Szemet, 4217 Archer Avė.zasti pardavimo patirsite ant
vietos. 2325 Leavitt St. turiu farma marinette,Wis. vertės $45,000.00. Norėčiau mai

nyti ant miesto prapertės. tiek pat 
vertės. Kas norite geros farmos, At
sišaukite laišku.

S. J. MITCHELL, 
3423 So. Wallace St.

DIDELIS BARGENAS
Dviejų augštų mūrinis namas su 

bizniu groseris ir ice cream, geroj 
lietuvių apielinkėj, iš priežasties va
žiavimo Lietuvon parduosiu už pir
mutinį teisingą pasiūlymą.

3232 So. Lowe Avė.

BIZNIAVAS NAMAS ANT KAM- 
po 22-os ir Wood St. Labai gera, au
ganti kolonija, daro gerą biznį. Par
duosiu vien tik namą ar groserį ar abu 
du. Nelauk, veik tuo jaus.

W. OZMINKOWSKI, 
2136 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI mūrinis 3 aukštų 
bizniavas namas. Saliuno užpakalyj 4 
dideli kambariai.. Ant viršaus iš prie
kio 2 flatai po 5 kambarius, iš užpa
kalio 2 flaai po 4 kambarius. Cimen- 
tuotas skiepas, gasas, elektra. Ren- 
dos $150 j mėnesį. Vertės $16,500 
bet dėl nesutikimo partnerių parduo
siu su visu bizniu, pianas $1,500 už 
$13,500. Atsišaukit greitai, 3212 So. 
Wallace St. Tel. Boulevard 8979.

PARDAVIMUI saliunas. 
bai geroj vietoj.

5257 So. Racine Avė.
DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO PARDUODU ARBA MAINAU 2 
semS vien lietuvių apgyvento] kolo- pagyvenimų namą ant saliuno, auto- 
nijoj. Užpakaly biznio randasi 4 mobilio. grosernės, bučernės ar kito- 
kambariai dėl gyvenimo, renda tik kio. Namas geras, kaina nigi. 
$35.00 mėnesiui. Biznis turi būti par- IDEAL REAL ESTATE CO., 
duotas j 3 dienas, kaina $1,500. Kreip-Į 3214 So. Halsted St.
ritės į Naujienų Town of Lake Sky
rių, No. 54, 1614 West 46th St. TĖMYKITE, NAMŲ BARGENAI

3 aukštų marinis namas 6 metų se
nas, po 5 kambarius: elektra, gasas ir 
maudynės, ant Bridgeporto. Kaina 
tik $10,600.00.

2 pagyvenimų muro namas po 5 n 
6 kambarius. Garo šiluma, rendos j 
mėnesį $140.00, netoli vienuolyno. 
Kaina tik $10,600.00.

J. J. TAMOSHUNAS, 
3234 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 8663

PARDĄV1MUI 2 AUKŠTŲ MU- 
ras, po 6 kambarius modemiško 
to: karšto vandenio šiluma, 1% 
(vertės $15,000.00) atiduosiu 
$9,500.00.

7 kambarių stucco rezidenciją 
kas vėliausios mados, karšto vandenio 
šiluma, 1% loto. Turiu parduoti, ka
dangi apleidžiu miestą. Kaina $7,500. 
Ant abiejų duosiu morgičių. Rockwell, 
netoli 36-os gatvės (Brigton Paik).

Turime daugeli lotų South-West pu
sėje pardavimui ar mainymui. Pa- 
matykit mane.

S. G. TUPONICH.
1315 W. 18th St. Tel. Canal 1640

fla- 
lotų 

už

vis-

PARDAVIMUI CIGARŲ, CIGARE- Pardavimui 2 pagyvenimų po 6 
,ų, groserio ir įvairių daiktų krautu- kambarius muro namas, gasai, mau- 
ve 
išdirbtas 
Priežastį 
vietos.

didelis stakas ant rankų, biznis dynės, cimentuotas skiepas, namas 5 
ant vietos per 15 metų, metu senas, kaina $5,500 — įnvokėti 
pardavimo patirsite ant | $2.750. Atsišaukite prie savininko, 

32M So. Halsted St.
Pardavimui 6 pagyvenimų su ci- 

mentuotu skiepu ir viskas pagal vė
liausios mados muro namas; renda 
$140 į mėnesį: kaina .$10.000 — įmokė- 
kč+i narnai sutarimą 3214 S.Halsted st.

Pardavimui 2 aukštu 2 pagyvenimu 
su skiepu: elektra, maudynės, viskas 
narni nauia. mada: kaina $6 700 — 
įmokėti pagal sutarimą. Atsišaukite

IDEAL REAL ESTATE CO., 
3214 So. Halsted St.

3423 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 3652

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 aukštų. Storas su 4 kambariais už
pakalyje, 8 kambariu flatas. viršui su 
toiletu, maudyne, elektros šviesa, vis
kas gerame stovyje. Kaina $7,700.00 
cash.

BARGENAS 4 kambarių cot
tage; lotas 50x125.

2429 No. 76 Court, 
arti Fullerton Avė..

STOCKAI-SEROS
FEDERA-L ELECTRIC SHOE 

Sign, 28 pėdų aržuolinės čeverykams 
entynos, 4 aržuoliniai benčiai, 1 

show case su stand, 1 mažas counteris 
2 kojų kedukės. Parduosiu pigiai 
greit perkant.

Kreipkitės:
2936 Union Avė., užpakalyj

Savininkas
FRANK M. SCHWARTZ 

2612 Ogden Avc.
PARDUODU Fountain Paint 

Brush & Sprayer Mfg. Co. serus, 
kadangi apleidžiu Chicago. Šerai 
išmokėti. Verti $250, parduosiu 
už $200. A. Ralevičia, 544 Lum- 
bard St. Pirmos lubos, priekis.

PARDAVIMUI PIGIAI MŪRINIS 
6 ruimų namas, tiktai už $1.500, arti 
prie Šv. Jurgio mokyklos ir šule Pub- 
licSchool; noriu parduoti greitai, ne« 
moteris važiuoja į Lietuvą. Ateikit 
vakarais nuo 5 iki 8 vai. arba suba- 
toj po pietų arba nedaliomis.

3215 So. Ūme St. MOKYKLOSSALDAINIŲ, 
cream soda 

rankvedžių ir 
cigarų ir tabako 

Parduosiu pigiai, 
persikelti į savo

PARDAVIMUI 
minkštų gėrimų ice 
^ountain, mokykloms 
ašymui mędegos;

krautuvė. Parduosiu pigiai, nes 
greit turiu persikelti į savo narna 
South Side. 469 W. 32nd St. Telefo
nas Boulevard 3090.

r;

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namu; kampinis muro namas 2-jų pa
gyvenimų, apačioje saliunas ir pagy
venimas. Atsišaukite greit, išvažiuo
ju į Lietuvą. Savininką galima ma
tyt visados karčemoj.

3600 So, Wallace St.
----------------------- ----- -------------------- *

GERA PROGA, PIGI KAINA v

Pardaviri-'ui (hardvvere štore) ir fur- 
nišių, visokių rakandų krautuve; ge
ra vieta, biznis išdirbtas per devynis 
metus, lietuvių apgyvento] vietoj. 
Priežastis, brolis Pasimirė, aš vienas 
likau; brolienė turi samdyti darbinin
ką ,tad nutarėm parduoti. Platesnių 
žinių kreipkitės šiuo antrašu.

J. F. ANDRIULIS BROS.
1020 So. Main St., . Rockford, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučemė, geroj anielirkė. visokių tau
tu apgyventa, laibiausiai lietuviais, 
lenkais ir vokiečiais. Biznis reras ir 
gerai eina. Geram žmogui puikus gy
venimas galima padaryt. Parduosiu 
nigiai, už teisingą pasiulyma. Par
davime nrip’>9stis — r>n*ve’k.*ta.

STANT.FY RRAZOWSKI, 
1857 W. North Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
bučernė. Geriausia vieta. South 
Side, priauganti lietuvių koloni
ja. 5146 So. Halsted St. Tel. 
Boulevard 6944.

PARDAVIMUI saliunas, 2649 
W. 47th St., lietuvių ir lenkų ap
gyvento.]’ vietoj. Pardavimo prie
žastis labai svarbi. Kreipkitės 
virš minėtu antrašu.

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuve. Parduosiu už prieinamą 
kainą.

Kreipkitės:
10501 S. Edbrook Avė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 3-JŲ AUKŠTŲ 

nlytų ir akmenų namas, 8 dideli kam
bariai, priešais Humboldt parką; 
elektra ,garo šiluma, murini* gara
džius, daržas — Bargenas — $11,500.

1309 N. California Avė.
Telefonas Humboldt 6500

BARGENAS 2 aukštų mūrinis 
namas 5 ir 6 kambariai, base- 
mentas, elektros šviesa, madin
gas įrengimas kaina $7,500 1314 
— 48 Ct. 2 augštas, Cicero, III.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
namelis elektros šviesa ir telefo
nas prieinama kaina. Telefonas

8426 S. Leavitt St

'4 V,

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
namas jr du lotai — su rakandais, ar 
be rankandų — su gyvuliais, priešais 
mokyklą ir galima mažą biznį daryt. 
5417 So. Kolin Avė. Imkit Archor- 
Cicero gatvekarį ir išlipkite ant Kil- 
dare Avė. Vz bloko į vakarus ir 3 blo
kai į pietus.

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FARMA 
lietuvių kolonijoj, 30 akerių dirbamos, 
likusi miškas. 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. Pū
kis, R. 1, Ringle, Wis.

PARDUODU MURINI 5 RUIMŲ 
namą; elektra, gasas . telefonas, va- 
na. Gerai ištaisytas beismantas. ku
riame plaunami skalbiniai Garadžius 
vienom, automobiliui. Vieta netoli 
tautiškos bažnyčias. Parduosiu pi
giai, nes turiu apleisti Chicago.

3540 S. Union Avė. 
Telfonas Yards 0786

------- ------ —... .....................

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage, 37 pėdos loto: elektra, 
gasas, maudynės. Dabar tuščia. 
5628 Hoynę Avė. Kaina $4,250. 
E. B. Flynn, 2508 W. 63rd St.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškal arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

PUIKUS BARGENAS ANT 
South Side, prie 4G45 Wallace St. ne
toli 47-os gatvekarių linijoj, 2 blokai 
nuo Halsted St. 2 aukštų medinis na
mas 3 ir 4 kambarių fintai, 1 name ir 
puikus 6 kaml^iriu flatas atdaras 
nlumbingas, parideno maudynė. Pir
mam' flore vra 5 kambariai ir krautu
vė. tinkanti sabunuit lotas 169 nėdų 
ilgio. Platesnių žinių pašaukit Bou
levard 8180.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2[/2 flatų, 4-4-2 kambarių, 
moderniškai įrengtas, taipgi bar- 
nė ir 1 lotas. Pigiai.

5113 S. Trumbull Avė.

DIDELIS BARGENAS!
Paradvimui naujas mūrinis 2 pagy

venimų namas: apačioj Hardware sto
ras ir 4 kambariai; viršuj 6 kamba
riai. Apšildomas karštu vandeniu: 
elektros šviesa ir visokį kiti vėliausios 
mados įrengimai. 5 automobiliams 
mūrinis garadžius užpakalyj namo. 
Parduosiu arba mainysiu ant mažes
nio namo, loto> bučernės, dry good 
štnvo. nutomobilmus arba priimsiu bi- 
1° kokius imrgičius kaipo pirma {mo
kėjimas. Namas turi būti parduotas 
į trumpą laika.

FRANK G. LUCAS, 
^116 Arcrer Avė.. 

Tel. Lafayette 5107

.MAINOME, PARDUODAME NA- 
mus. forma*. bučernes, automobiliu0 
ir kitokius biznius, turime namu di
džiausiame pasirinkime, Chicagoje ir 
anielinkėi. Pas mus pigiausis ir tei- 
singiausis patarnavimas, J. Lepo, Real 
Estete Co., 3452 So. Halsted St. pnt. 
antru lubų. Ofiso valandos nuo 9 iki 
9 vai. vakare kasdieną.

PARBAVIMUI 4 FLATŲ PO 4 
kambarius namas — 5539 So. Justine 
St. Rendos $1,032 i metą — kaina 
$5.950 — gasas, elektra, galima eiti 
gyvent i pirm"1 flata mm rugsėjo 
I-o*. Savininkas 1-os lubos užpa
kalis.

AKERIŲ BARGENAS
Pardavimui nigiai ir ant leno-vų iš- 
°-'l 1 plro.lr. rieb?nq juodžemės*

Netob’
Fore*t 
reikia

,o riob^'s 
tinkantis navk.ščin auginimui, 
"atvedarių ir Cook C«unty 
Pr/^erve. Darbo per pilnai: 
$]O(Y pneb.

Kreipkitės:
Naujienos No. 98

LOTO BARGENAS
Kampas Califomia ir 55-ta 

gatvė, puiki 
grosernei ir tt.
dėlioj 5300 So> Californiak

vieta bučernei, 
Kreipkitės ne-

NAMĄ mainysiu ant automo
bilio. 
KWEDER, SEREIKAS & CO

‘ 3316 So. Halsted St.

REIKALAUJAME farma mai 
nyti anl 25 apartmentų namo. 
KWEDER SEREIKAS & CO.

3316 So. Halsted St.

REIKALAUJAME namą mai
nyti ant 81 akro farnios. Far
ma Lemonte.
KWEDER SEREIKAS & CO., 

3316 So. Ho. Halsted.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

TURIME namą mainyti ant 
bučernės arba kokio kito biznio. 
KWEDER SEREIKAS & CO., 

3316 So. Halsted St.

PARDAVIMUI VIŠTŲ FARMA, 
narduosiu arba m-ainysiu ant namo. 
Geri visi budinkai ir gera vieta au
ginimui vištų. Kreipkitės prie savi
ninko — farma randasi prie 134th 
St. ir So. Sawyer Avė., prie Kedzie 
Avė. 1 blokas West, J. Janutis, R. 1., 
Box 54, Blue Island, UI.

PARDUOSIU ar mainysiu antį 
cottage savo 2 aukštų murinę 
stuba, 4 ir 5 kambarių. Gasas 
elektra.

3329 S. Hamilton Avė.

EXTRA
Kas nori pirkti namą su bizniu, te

gul pasiskubina, namas 6 ruimu ir 
Storas, kuris išsituštins 26 šio mėne
sio. Gražiausioj lietuvių kolonijoj ne
toli Šv. Kazimiero klioštoriaus. Par
siduoda labai nigiai, nes savininkas 
tuoj turi išvažiuoti į Lietuvą. Taipgi 
parsiduoda ir kampinis lotas su visais 
įvedimais. Kas nori loto, tegul pa
siskubina.

6955 So. Talmam Avė.

PARDAVIMUI PUIKIAUSIOJ VI- 
°oį šalyj vietoj, aukštos rūšies užva
žiuojamas namas. Puikus, didelis 
kontrčs namas su 10' akerių medžiais 
apaugusios 
durmiesČio. 
gražinusia 
$75.000.00. 
nep’n nuso. 
pasiūlymą.

že^'ės; 10 mylių nuo v;-
Yra skaitoma bevelk 

vieta Chicago i. Verta 
bet parduosiu už mažiau 

Apžiūrėk ir duok savo 
Savininkas

E. R. DUNN,
Palos Park.

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

Speciali s skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principais* 

JOS F. KASN1CKA
190 North State St.

Kampa* 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 Lietuvių ir Anglų kalbu: 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

> ................................ J '
PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 

$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 

ir pasijmatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nlus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

walni.it



