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Naujo karo pavojus didėja
♦

Rusija protestuoja
Jau 50 geležinkelių taikosi

Vėl kivirčiai tarp Anglijos 
i ir Francijos .
Franci ja' atiduotų turkams 

Konstantinopolį, Anglija prie
šinasi. Padėtis Europoj labai 

rusti.

PARYŽIUS, rūgs. 14. — 
Tarp Anglijos ir Francijos iš
kilo nauji kivirčiai, kurie gali 
privesti prie pertraukimo ry
šių tarp tų dviejų šalių. Padė
tis delei to darosi labai rusti.

Francija ir Italija nutarė pa
remti Turkijos reikalavimų, 
kad talkininkai evakuotų Kon
stantinopolį ir padarytų I savo 
buveinę kur-nors kitur palei 
Dardanolius. Taipjau jos nuta
rė remti ir Turkijos reika
lavimus, kad Graikija tuojaus 
sugrąžintų Turkijai Trakus ir 
Adrianopolį.

Anglija gi, per savo ambasa
dorių Paryžiuje lordų Harding 
pranešė Franeijai, kad jeigu 
Francija ir Italija apleis Kon
stantinopolį, Anglija pati vie
na laikys tų miestų.

Diplomatai deda didejausiu 
pastangų, kad kaip-nors užgy
dyti įvykusį 4aq> Anglijos ir 
Francijos skilimų, nes Fran
cija supranta, kad jei ji apleis 
Angliją dabar, tai Versailles 
sutartis ir kontribucijos nueis 
niekais. Anglija irgi nori pa
silikti su talkininkais, jei .Tur
kija nebus prileista prie 
foro.
Persergsti apie ”1914 m. krizį“

LONDONAS, f rūgs. 14. — 
“Europos padėtis yra tiek pat 
rusti, kaip kad ji buvo 1914 
metais. Jeigu bus padaryta 
klaida Anglijos politikoje, len
gvai galės prasidėti naujas 
karas. Turi būti elgiamasi la
bai atsargiai.“ Taip pareiškė 
Anglijos parlamente įeit. Ken- 
wonthy.

Sovietų Rusija jau įsimaišė 
į krizį, kurį pagimdė didelė 
'Turkijos pergalė ant Graikijos, 
pasiųsdama į Londonu notų,' 
protestuojančių prieš talkinin
kų okupacijų Konstantinopoly 
ir Bosforo jfertakoj. Rusija 
yra talkininkė Turkijos nacio
nalistų valdžios Angoroje.

Graikija pasiuntė didelę ar-' 
mijų į Trakus, kad neleidus 
turkams įsibriauti į Europą. 
Apie mūšius Bulgarijos parų-. 
bežy negauta naujų žinių.

Pienuojama sušaukimų tai
kos konferencijos. Anglijos 
kabinetas ryto apsvarstys visų 
padėtį ir duos atsakymą į 
Francįjos notų artimųjų rytų 
klausime, kurios laukiama 
šiandie.

I Francija siūlo talkininkams 
sušaukti taikos konferencijų ir 
kada ji bus jau prasidėjusi, 
pakviesti jon Turkija ir Grai
kiją. Italija ragina Fra ne i jų 
remti proponuojamajų Veneci
jos konferenciją. Francijos 
ministeriai nutarė, kad konfe
rencija reikia kuogreičiausia 
šaukti, delei esančio didelio pa 
vojaus kįlimo naujo karo Bal
kanuose. .

Turkijos kareiviai artinasi 
prie neutralinių zonų, kuriuos, 
laiko talkininkai, bet susirėmi
mų su turkais dar nebuvo.
• Konstantinas vis dar sėdi ant 

Graikijos sosto, bet vidurinė 
Graikijos padėtis yra abejoti
na.

Anglijos politikai mano, kad 
gali kilti naujas Balkanų ka
ras, kuriame dalyvautų Bul
garija, Graikija, Turkija, Jil
go Slavija, Rumunija ir galbūt 
Vengrija ir Rusija, jeigu Fran
cija ir toliau rems Turkijos 
reikalavimus. Francijos nota 
dar neišrišianti visos šios keb
lios padėties. Francija turi 
padariusi sutartį su Turkijos 
nacionalistais ir, sakoma, rė
musi turkus jų kare su grai
kais. Anglija gi remia Graiki
ją. Franci j o® ir Anglijos ka
reiviai dabar kooperuoja gini
me Dardanelių, kad neprilei- 
dus turkams pereiti Europos 
pusėn.

Graikijos armija šiaurvaka
riniame Mažosios Azijos kaili

nes ne
buvo kaip ja transportuoti.

Bos- l)C pasidavė turkams,

Persergsti Turkija
KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 

14.— Visos talkininkų šalįs 
pranešė Turkijos nacionalistų 
valdžiai Angoroje, kad Turki
jos nacionalistų puolimas ant 
neutralinių Ismido ir Darda
nelų zonų skaitysis karas su 
talkininkais.

Eskadronas Anglijos hussa- 
rų ir pulkas Italijos pėstinin
kų išvyko į Ismidą.

Kur yra didžioji Turkijos 
nacionalistų armija, nežinia. 
Jos betgi nėra Smyrnoje ir tū
li mano, kad galbūt ji mar- 
šuoja linkui Konstantinopolio 
ir Dardanelų.

Rusija protestuoja prieš 
talkininkus

Reikalauja, kad be jos nebūtų 
rišamas Dardanelų klausimas

MASKVA, nigs. 14.— Rusi
jos sovietų valdžia pasiuntė 
Anglijai notų, protestuojančių 
prieš talkininkų veikimų Kon
stantinopoly. Rusija skaito,

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

šiandie — apsiniaukę; nedi
delė permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:29 v., leidžiasi 
7:02 vai. Mėnuo teka 12:14 v. 
naktyje.

kad talkininkai veikia vien sa
vo noru ir priešingai intere
sams Rusijos, Turkijos, Uk
rainos ir Gruzijos. Rusija sa
ko, kad spręsti apie Dardane
lų likimą turi esančios Juo
dųjų jurų pakrašty šalįs ir Ru
sija nepripažins jokio nuosp
rendžio, kuris prieštarauja ši
ta nusistatymui.

Rusija taipjau išreiškia už
uojautų Turkijai ir sako, kad 
atsakomybė už Tūrkijos-Grai- 

jkijos karą puola ant taikinio-

No. 217

kų, kurie privertė Turkiją pri-Į (Jn|n4inlfn|iūpiai kai-lllir 
imli Scvres sutarti, kuri sta- UOlBtlIIAOlIOVlal IWI MII 
ėitd pavergia Turkijos ž.no-| j

Nota taipjau pareiškia, kad 1 - ------- *----
neturi būti leidžiama Dardane- Daugiau geležinkelių nori fai
lais plaukioti jokiems kari-l 
niains laivams ir jeigu bus įs- 
t igtas protektoratas ant Dar-j 
danelų, tame protektorate tu- lies 
ri dailinanti ir Rusija. i

kintis su * streikieriais. 
-- ut--------

CHICAGO. Priėmus da- 
i geležinkelių pasiūlymus, 

strei k uo ja n t į s gelež i nke 1 i eč ia i
vielomis jau grįšią į darbą ne 

r 4 v* l -i* — nelaukdami galutino susitari-51 ^eložillkoliy SUSitSike mo ir formalinio streiko at- 
-----  | šaukimo susitaikiusių geležin- 
-- 51 gelcžirike- kelių dirbtuvėse.

Chicago, Mihvaukee and SI. 
Paul streikieriai jau grįstą į 
darbą ir šiandie jau visi sugr- 
šią. Taipjau 
Northwestcrn 
streikieriai.

Kalbama, kad
'geležinkelių jau sutinka taikin- 

sutartis ir “poliesi’ komiteto tis su streikieriais, padaryto- 
nariai išvažiavo padaryti tas* sutarties pamatais, lų geležin- 
sutartis jau su sutikusiais tai kelių vardų neskelbiama, iki 
padaryti geležinkeJiaiš.
• Manoma, kad prie tų gele
žinkelių prisidės dar daug ki
tų geležinkelių, kurie ikišiol, 
dar nebuvo pareiškę noro tai
kintis. Abelnai manoma, kad 
veikiai susitaikins apie 65 
nuoš. visų geležinkelių.. Jau 
sutikę taikintis sudaro apie 35 
nuoš. visų geležinkelių.

Su niekuriais geležinkeliais 
tikimąsi sutartis pasirašyti dar nesitaikisią su streikieriais. 
šiandie.

Sutarty nieko nebus mini
ma apie senumo pirmenybės 
teises, bet sakoma, kad strei- 
kieriams sugrąžinama tas pats 
stovis, kokis jų buvo prieš 
streiką. Dabar bus priimama 
tiek streikierių, ’ kiek galima 
buš, bet nuo spalių 1 d. turės niet užsispirėlių 
luti priimti įedarbą visi strei- 
deriaį, “išėmus tuos, ] 
iuriuos yra aiškus įrodymai 
papildymo prievartos.” Ęetgi 

streikieriai gaus tik nukapotą
ją algą, t. y. tokią algą, kokią 
nustatė geležinkelių darbo ta
ryba ir dėl kurios geležinkelie
čiai buvo sustreikavę. Reiškia, 
atgauti’ senąją al^ą, nežiūrint 
ilgo streiko, geležinkeliečiams 
nepavyko. Veikiausia išpradžių 
pasiliks dirbtuvėse ir streik
laužiai ir tik paskui jie bus 
pašalinti. Taip bent sako gele
žinkeliai.

Streikierių prezidentas Je- 
vvell atsisako duoti platesnių 
paaiškinimų. Jis sako, kad pla
tus skelbimai tik gali pakenk
ti galimiems susitaikymams, o 
ne pagelbėti jiems.

CHICAGO.
liai jau. pareiškė savo sutiki-i 
ma pasirašyti po sutartim su 
streikuojančiais geležinkelie
čiais pamatu pirmiau padary
tų pasiulymų, kuriuos strei
kieriai priėmė. Streikierių uni
jų viršininkai tapo įgalioti da
ryti su geležinkeliais atskiras S

geležinkelio

dar

riebus pilnai susitaikinta su 
jais, bet manoma, kad tarp tų 
geležinkeliu lyra ir Illinois 
Central su Erie. Tas esą labai 
džiugina streikierius, nes paro
do, kad sil laikų visi kiti gele
žinkeliai pasiduos streikie- 
riams. Keli geležinkeliai, ku
rių vienas dėl streiko net į 
r ceiverių rankas 
dar skelbia, kad

Susitaikiusieji

pateko, vis 
jie nesilaiko

geležinkeliai 
pienuoja dirbti savo dirbtuvė
se dieną ir naktį, iki vis garve
žiai ir vagonai nebus pataisyti. 
Tai padaryti imsią mažiausia 
mėnesį laiko. Jie turėdami 
susitaisę garvežius ir vagonus, 
žinoma, gaus ir visą biznį, kuo 

S biznis eis 
menkyn ir vis daugiau vagonų 

prieš *r garvežių liks netaisyta. To
dėl tai ir manoma, kad ir jie 
veikiai susitaikins, ypač kad 
sugrįžuflieji į darbą turės fi
nansuoti pasiliekančių strei
kuoti geležinkeliečių kovą.

Vėl pakėlė anglių kainą
CHICAGO.— Kasyklų savi

ninkai kelia anglių kainų ir lai
ke pastarųjų trijų dienų ang
lių kaina prie kasyklų tapo 
pakelta 50c. ant tono. Pakėlus 
anglių kainą prie kasyklų, 
tuojaus pakįlo anglių kaina 
tiek pat ar daugiau Chicagoje.

Kainos Illinois ir Indiana 
anglių prie kasyklų pakįlo nuo 
77 iki 300 nuoš., palyginus su 
pereitų metų kainomis. Betgi 
kasimas anglių dabar neatsei- 
na daugiau, negu pereitais me
tais. Angliakasių algos irgi pa
siliko tos pačios. Reiškia, ka
syklų savininkai nori tik pa
sipelnyti ir išlupti iš publikos 
tuos nuostolius, kuriuos jie ap
teikė laike streiko — patįs tą 
angliakasių streiką iššaukda
mi.

Betgi jau ir publika pradeda 
atsiliepti į tą bereikalingą ang
lių kainos kėlimą ir sustojo 
pirkusi anglis, taip kad kasyk
lų savininkai, atgabenę anglis 
į Chicago, turi maldauti, kad 
kas juos imtų, nes neranc’ 
pirkėjų.

Mergaitė kaltina kunigą
10 metų mergaitė sako, kad 
jos patėvis kunigas yra jos 

kūdikio tėvas.

14.SIDNEY, O., rūgs.
Metodistų kun. L. W. Invin 
tapo areštuotas Amelijoj, sa
vo naujojoj parapijoj ir yra 
kaltinamas, kad jis yra tėvas 
jo 10 metų amžiaus podukros 
Elizabeth Ladd kūdikio.

Tokios mažos mergaitės pa- 
gimdimas kūdikio atkreipė į 
save domę visų daktarų. Bet 
ji griežtai atsisakė pasakyti 
kas yra to kūdikio levas. Bet
gi ji dabar prisipažino, kad jos 
kūdikio tėvas yra jos patėvis- 
kunigas.

Profesoriai pešas už žydus.
DUDAPEšTAS, rūgs. 14. _ 

Budapešto ir Sžegedin univer
sitetų rektoriai, pro f. Bursa n y 
ir Meny, besiginčydami apie 
tai, kiek galima priimti į uni
versitetus žydų, taip įsikarš
čiavo, kad vienas kitų iššaukė 
dvikovon, kad kardais nu- 
spendus kurio jųdviejų, nuomo
nė yra teisingesne.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 14 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų .... 
Belgijos 100 frankų ....
Danijos 100 frankų .... 
Finų 100 markių ........ .
Filancijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų . 
I^enkų 100 markių.......
Norvegijos 100 kronų ... 
Olandij 100 guldenų ... 
Švedų 100 guldenų ......
Šveicarų 100, markių 
Vokietijos 100 markių

Kaltina geležinkelius 
suokalby

Niekurie geležinkeliai padarė 
suokalbį iššaukti streiKą ir 

suardyti unijas.

Lietuvos žinios
Iš Lenky ir Latvių sutarties

■

PARYŽIUS. — Slaptoje len
kų ir latvių karinėje sutartyje 
viena svaigiausių sulygtųjų 
sąlygų Lenkams su Rusais 
karą pradėjus, Daugpylis pa
tenka Lenkų karo vadovybės 
žinion, virsdamas jųjų kariuo
menės veikimo pamatu (ba
ze). Kadangi toje srityje len
kų kariuomenės veikimas te
turėtų tikslo ne Lenkų valsty
bę ginti, tik užlaikyti Lenki
jai jos užgrobtąjį Vilniaus 
kraštą, tad laja sutartimi Lat
vija palaiko ir pripažįsta Len
kų savinamąsias “teises” prie 
Lietuvos Bylų. (Liet.)

•GHI'GAiGlO. •* Unijų advoka
tas vakar federalinio teisėjo 
Wilkerscn teisine padarė kal
tinimą, kad niekinių geležin
kelių viršininkai buvo padarę 
suokalbį iššaukti geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų streiką 
ir tuo sunaikinti tų darbininkų 
unijas. Jis tai įrodysiąs tinka
mu laiku, kada Daughcrty už
baigs skaityti savo “affidavi- 
tus” apie streikierių prasikalti
mus ir kada unijos pradės 
duoti savo įrodymus kodėl in- 
junetionas prieš geležinkelie
čius turi būti panaikintas. Jie 
taipjau įrodysiu, kad streikie
riai priešinosi visokiai prie
vartai ir siekėsi jos neprileisti. 
Richberg sake, kad dabar, ka
da tapo susitaikinta su dali
mi geležinkelių, tuos įrodymus 
jau galima duoti, nes pirmiau 
padavus įrodymus apie geležin
kelių suokalbį galėjo būti pa
kenkta susitaikymui.

Daughcrty sako, kad jis ne- F)S»_ 
injunctio-l 
dalinai ir gyventojas. Rugplučio 

m. 5 lenkų partizanai 
vienkiemiu X. prie pil. Ma
želio pareikalavo tarno Šimo
nio: “mes jį kaip šunį sušau
dys! me vietoj, jisai turi šau-

i partiza- 
partizanų 2

vietiniai, 
plėšikai).

Neradę Šimonio namie, pradė
jo daryti krątą pil. Maželio bu
te ieškodami, buk tai ginklo. 
Susiėmę visus papraščiausius 
lietuviškus laikraščius, net ir 
popiergalius, byle tiktai lietu
viškai rašyta, šaukdami: “im
kite visa, kas lietuviškai rašy
ta’’. Ant galo išplėšė Šimonio 
kuperėlį ir išnešė drabužius, 
visus pinigus, batus ir visą 
turtą. Atsitraukė banditai gra
sindami šeimininkui Maželiui, 
kad už viską reikės atsakyti 
pačiam šeimininkui.

Rugpiučio 13 d. ir vėl už
puolė Maželį. Pirmiausia 
ginkluoti metėsi svirnan, grū
modami, vertė visas šėpas, ka- 
modas, ieškodami buk tai “par-

sustosiąs reikalavęs 
no, nors streikas

Unijų advokatas 
kad visi Daughcrty 
tai” neturi svarbos, 
n ima i yila nesąmoningi. Gir
di, laikanties Daughcrty pro
tavimo, už Heerino skerdynes 
reikėtų kaltinti valstijos, arba

pareiškė, 
“affidavi- 
nes kalti -

Neutralu zona
Iš Giedraičių apylinkės.

partizanų neitralėje juostoje.
Paskutiniu laiku musų apy

linkėje lenkų partizanų gau- 
daugiau 
ramius 

2 d. š. 
atėjo

l’izanų.” Daug ką sudaužė vie
toj. Išsinešė su savim 60,000 
lenk, markių, 6000 auks. lie
tuviškų, 2 sidabro laikrodžius 
ir šiaip visokios gerybės.

Tą pačią dieną lenkų parti
zanai rengėsi pulti, apiplėšti 
Giedraičių miestelėnus, bet ne
it ralės juostos milicija su vie
liniais miestelėnais plėšikų 
gaujas nuvijo. Sujudo prieš 
plėšikus seni ir jauni: “duokite 
š-litavus, mes kaip su plėši
kais pasielgsime”!

Bėgdami lenkų partizanai 
nuo Giedraičių, Varijatkoje 
buvo užpuolę senuką 65 metų 
Borai k j (už tai tiktai, kad jis 
lietuvis), buvo areštavę, vi
saip baugino sušaudysią, bet 
užgirdę iš Giedraičių šautuvų 
šuvius plėšikai Boreikį paliko 
ant vieškelio, o patys greit pa
bėgo.

Dar jų komendantas (Kliu
kovskis) skelbias neitralės juo
stos gyventojų “apgynėjas.” 
Geras “gynėjas,” kad gyvento
jai nuo jo plėšikų-’partizanų 
kraustosi su visu turtu į Gied
raičius.

ir

luvų ir yra lietuvių 
nas”.
buvo broliai Bučiai,

jiet ir Jungi. Vąlstijų valdžia.! u|,ylink6io žinomi 
i’ Nerado Šimonio n

1 politikierius nubaudė
Septyni Chi- 

vakar 
priteisti už- 

po $100 pabaudos už
aukų politiniams rci- 
iš miesto darbininkų, 
peržengimu įstatymų.

CHICAGO.
‘V.

cagos politikieriai tapo 
teisėjo (TConnor 
s i mokėt i 
rinkimą 
k a kims 
kas yra
Keturi jų tapo nubausti už rin
kimą prenumeratos mayoro 
organui Republican, o kiti 3 
už pardavinėjimą tikietų į 
Thompsono pikniką River- 
vievv parke.

Gal greit išgelbės 
uždarytuosius.

JACKSON, Cal., nigs. 14. — 
Uždarytuosius 47 mainerius 
Argonaut aukso kasykloje ir 
jų gelbėtojus skiria tik 75 pė
dų akmeninė siena. Darbinin
kai dirba su didžiausiu pasku
bamu, kad tik kuogreičiausia 
priėjus prie uždarytųjų maine- 
rių ir išgelbėjus juos — gy- 
v\is, ar gal jau mirusius, nes 
jie yra uždaryti jau dvi savai
tės laiko ir galbūt yra prisi
rinkę kasykloje nuodingų ga- 
sų. Ar jie yra gyvi — niekas 
nežino. Vieni mano vienaip/ 
kiti kitaip. Apie tai atsižinoti 
nėra jokios galimybės ir bus 
atsižinota tik kada paskutinė 
pertvara bus dinamito sunai
kinta ir 'uždarytieji bus gelbė
tojų pasiekti.

Nušautas unijos susirinkime.

Pa.BURGETTSTOWN, 
12.— Michacl Gekas (lietu
vis?) tapo pašautas, o jo bro
lis Samuel nušautas laike išti
kusių muštinių Dinsmore ang
liakasių unijos susirinkime va
kar. Susirinkime buvo renka
mi lokalo viršininkai. Mikui 
einant iš salės nepažįstamas 

Z‘.‘ $38*60 į žmogus šovė į jį. Samuelis 
... . $26.45 j bandė atmušti šoviko revolve- j 
7.Z.?.?.. 7c H* Pats ^aP° nušautas.

:.. $4.41
.... %c
... $7.12

$21.15
... $2.15
... $7.53
.. $4.20
......  7c
.... l%c
. $16.68

Delegatas prie demarkacinės 
linijos.

J

Lenkų delegatas Vilniaus 
kraštui Romanas pirm dviejų 
savaičių apvažiavo neutralinės 
juostos pakraščius, 
mas 
neri 
Nei 
tarp

iššaukda- 
kurie 

lietuvius, 
gyventojo

iš jus “delega
skysty s prieš
vieno vietos
tų “delegatų“ neatsirado,

vis atsiųstieji iš Vilniaus ir iš 
kitur zvionzkiečiai. Delegatas 
išvažiavo nepatenkintas.

Nedėlioj, Rūgs. 17 d.
Bus labai svarbios pra
kalbos — apie rinkimus 
j Lietuvos Seimą ir apie 
piliečių registraciją. Kal
bės d. P. Grigaitis, “Nau
jienų” Redaktorius. Liuo- 
sybės Salėj, 1822 \Vahan- 
sia Avė. Pradžia 3 vai. 
po piet. Įžanga lėšų pa
dengimui — 10c.

Rengia LSS. 81 Kuopa.

DABAR
Reikalingiausia

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

i 1

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon
To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai
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Kur kroipfliis užsi- 
rašymo ir pasy?

DURYEA, PA. Jos. Judickas, 
101 Lark Avė.

DETROIT, MICH. K. šnuolis, 
9501 Cardoni Avė.

DAYTON, OHIO. St. Grinevi-
Del užsirašymo Lietuvos pi

liečiais ir išsiėmimo Lietuvos
čius, 226 Air St.

EASTRAMPTON, MASS. Be-
pasų reikia kreipties į savo kolo
nijos Paskolos stotį, arba, kam 
tai bus parankiau, į kitą vietos 
staigą kuri bus gavusi iš Atsto
vybės tam darbui nurodymų, čia 
garsiname adresus visų pasko
los stočių ir kitų įstaigų, jau 
gavusių tuo reikalu nurodymų. 
Kuris norės tame darbe Lietu
vos Valstybei pagelbėti, lai ne
atidėliodami kreipiasi į Lietu
vos Atstovybę, 1925 “F” St., 
N. W., Washington, D. C.

nis Jaruševičius, 19 Adams 
St.

ELIZABETH, N. J. A. P. Zail- 
skas, 228 First St.

E. ST. LOUIS, ILL. K. Butkus, 
915a Exchange Avė.

EYNON, PA. Simonas šimaus- 
kas, P. i()^Box U.

EASTON, PA. J. Skirmaitis, 
1342 Pine St.

BEN'ITjEYVULiLE, PA. Kun.
J. Misiąs, P. O. Box 253.

FRACKVILLE, HjL. A. Akelai-

AMBRIDGK, PA. B. Gramba, 
548 Glenwood Avė.

AURORA, ILL. Ant. Jurgelio
nis, 320 College A*ve.

ATIIOL, MASS. J.' A. Gailumas, 
389 Main St.

AMSTERDAM, N. Y. Jonas Moc- 
kiavičius, 152 Forbes St.

AKRON, OHIO. A. Paleckis, 130 
Wooster: Avė.

ANSONIA, CONN. A. Gudžiū
nas, 95 Liberty St.

ALBANY, N. Y. M. K. Martin- 
kus, 171 N. Boulevard.

BHOOKLYN, N. Y. “Garso” sto-

BROOKLYN, N. Y. J. Banišaus- 
kas, 207 York St.

BROOKLYN, N. Y. “Vienybės” 
stotis, 193 Grand St.

BALTIMORE, MD. Juoz. Miliau
skas, 306 S. Woodyear St.

BALTIMORE, MD. Jonas Alyta, 
539 Columbia Avė.

BRIDGEPORT, CONN. Ant. Ve- 
lečkis, 39 Park Terr.

BRADDOCK, PA. M. Vitartas, 
937 Washington Avė.

BELOIT, WIS. Juoz. Petraus
kas, 858 Third St.

BRANFORD, CONN. J. V. Ivaš
kevičius, 22 W. Main St.

BINGHAMTON, N. Y. Dom. Va
nagas, 9 Downs Avė.

BAYONNE, N. J. D. K. Sidaras, 
80 W. 19th St.

BRIGHTON, MASS. B. Ajaus- 
kas, 58 Lincoln St.

BRIDGEVILLE, PA. Jonas šal
toms,. Box 574, Morgan, Pa.

BR0NX, N. Y. J. Noreika, 315 
E. 154 St.

BRISTON, CONN. Jonas J. Ur- 
nevič, 57 Conlon St.

CAMDEN, N. J. Rev. Haląbur- 
das, Chelten Avė., & 9th St.

CAMBRIDGE, MASS. Juozas 
Smilgis, 125 Cherry St.

CUMBOLA, PA. Tam. Petruke- 
vičius, P. O. Box 62.

COLUMBUS, OHIO. Mrs. L. Ma- 
sokienė, 1823 So. 7th St.

CARNEGIE, PA. Jur. Savickas, 
223 W. Main St.

CHESTER, PA. C. J. Mekšras, 
806 W. llth St.

CLEVELAND, OHIO, J. Ku- 
zas, 1419 E. 25th St.

CINCINNATI, OHIO. Mart. 
Grant, 837 N. Liberty St.

CHICAGO, ILL. Jonas Grišiuš, 
726 W. 18th St.

CHICAGO, ILL. Vincas Paukš
tis, 4602 So. Fairfield Avė.

CHICAGO, ILL. B. Lenkauskas, 
2203 W. 22nd St.

CJIICAGO, ILL. Stasys Valan
čius, 3252 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL. V. A. Galnaitė, 
4509 S. Hermitage Avė.

CHICAGO, ILL. Kun. J. Kaza- 
kas, 2334 S. Oaklcy Avė.

CHICAGO, ILL. Vincas Rukšta- 
lis, 901 W. 33rd St.

(ROSELAND) CHICAGO, ILL.
A. žiedaitė, 10601 Michigan

tis, - J. Stankevičius, 
N. Bailroad Avė.

FOREST CITY, PA. Jonas 
nišauskas, Box 143.

GRAND RAPIDS, MICH.
Greicaitis, 1534 Quarry Avė.

GREAT NECK, L. I. N. Y.
Juoz. Kanapka, Box 171.

GARDNER, MASS. J. Petraus
kas, 15 iLimerick St.

GREENFIELD, MASS. A. P.
Kvedaras, 13 Vernon S t.

GAR Y, IN'D. Kazimieras Pažė
ra, 1297 W. 15th Avė.

GLLBBRTON, PA. A. F. 
ruševičius, Box 43. 

G1RARDVILLE, PA. O.
kas, 101 Oak Alley. 

HARTFORD, CONN.
Labeckis, 194 Ward

JJUDSON, MASS. A. V. šedlia- 
vičius 16 Winter St.

HAVERHIiLIL, MASS. J. Več- 
kys, 8 Silver St.

HOLYOKE, MASS. Dorn. Vie- 
lička, 383 Park S t.

Ka-

I.au-

Zelnia-

Jonas 
St.

HOMESTEAD, PA. Kun. S. ,če- 
panonis, 318 4th Avė.
HAZELTON, PA. Silvestras 

Kubilius.
HERK1MER," N. Y. Jos. Vasi

liauskas, 332 Eureka Avė.
HDOSICK FA1LLS, N. Y. Ant. 

Verikas, 174 Church St.
HABR1SON, N. J. K. K. Ma

sionis, 522 N. 3rd St.
INDIANA HARBOR, IND. Ant.

B. Gleniža, 3901 Fir St., B.
Jasulis, 3601 Deodar St.

JERSEY CITY, N. J. Jonas 
Zutkus, 693 Newafk Avė.

KEWANEE, ILL. K. J. Skra- 
bulis, 1125 Madison Avė.

KEWANEE, MJL. Juoz. Ned- 
varas, 326 W. 6th St.

KINGISTON, PA. Kun. J. V. In- 
čiura, 256 Slocuni St.

KULPMONT, PA. Tarnas Pete
ris, 700 Spruce St.

KANSAS CITY, KAN. Br.
Strumyla, 37 N. Grandviėw.

KENOSHA, WIS. Stasys Ba
lys, P. O. Box 158.

LINCOLN, N. H. Kažys Mic
kūnus, P. O. Box 292.

LAWRENCE, MASS. Jonas Se- 
kys, 101 Oak St.

LAWREtNCE, MASS. J. A. 
Kriviu te, 53 Brook St.

LINDEiN, N. J. Juoz. Butkevi
čius, Box 458.

UVINGISTON, ILL. Fl. Yur- 
konis, P. O. Box 689.

LONGlSlLAND CITY, N. Y. 
Jonas Šidlauskas, 281 Jack- 
son Avė.

LOS ANGELES, CAL. K. La
bins, 122 N. Alma St.

LĘWIST0N, ME. Petras Ja- 
siimas, P. O. Box 280. s

LOWELL, MASS. Stanis Šun
ienas, 214 Charles St.

MINESVIDLE, E. PA. Rev.
Dumčius Lith. R. C. Rectory

MAIIANOY CITY, PA. Sofija
Rutkauskaitė, 602 South St.

MlNiERS MILLS, PA. Julius
Derius, 45 \Vilcox St.

MT. ČARMEL, PA. Stan. Pet
ruškevičius, 237 W. 54h St.

M1NNEAPOLLS, MINN. Miko
lai Biežys, 3813 E. 41st St.

MOmBLiLO, MASS. M. Abra-
činskas, 187 A mes St.

MELROSE PApK, ILL. P. K.
Strzyneckiš, P, O. 1312.

MADISON, ILI. J. Gedvilas,
1853 Edvvardsville Rd.

MiEBIDEiN, CONN. Jos. Dang-
veckias, 285 Čamp St.

MASRKTH, į "I. N. Y. K. Gal-
<44 *•**■**»■*................   *.........  ■

čius, 65 Greenpoint Avė. 
Long Istand City, N. Y.

MANCHįESTER, N. H. Ant.
Stangas, 108 Merrimack St. 

t
MILWAUKEE, WIS. V. Bal- 

ųuist, 578 Jefferson St.
NORWiOOD, MASS, K. Aksti

nas, 37 Franklin St.
NEW BHITAIN, CONN. A. J.

Krušinis, 9 Sexton St.
NEW YORK CITY. Ant Rim- 

kunas, 836 First Avė.
NIAGARA FALLS, N. Y. Juo

zas Genys, 336 19th St.
NiEWARK, N. J. K. Krumėnas, 

94 Warwick St.
NASHUA, N. H. Kaz. Nadzei- 

ka, 7 South St.
(Bus daugiau)

MUZIKALIAI - VOKALIS VAKARAS
—. Rengiama^ —

Lietuviu Liuosybės Namo Bendrovės

Nedėiio), Rugsėjo-Sepl, 17 d., 1922
■ ■i i / ’ 1 'j1/ ‘ u* •

Lietuvių Liuosybės Svetainėj,
11101-03 So. 49 Court, Cicero, III.

: ■> s'!'< u .

Pradžia 5 v. v. Įžanga 50c. ypatai su “war tax” 
Programas prasidės 7:30 v. v.

Šis vakaras šiame sezone bus vienas iš prakilniausių ir gražiausių 
vakarų, kurį rūpestingai rengia Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovė. 
Užprašome visus> jaunus ii1 senus. Užtikriname visiems atsilankiu
siems pilną užganėdinimą kaip programus, kuriame dalyvaus suvir- 
šum 30 Kanklininkų Rusų Orchestra, taip ir šokiais ir kitais pasi
linksminimais. . širdingai kviečia RENGĖJAI,

PASKOLA
Esame markete įvairių 
ant namų paskolų. Grei
tas patarnavimas.

■ \ s J

Iowa State Savings
Bank

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyveninio vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

Namų Paskolos Bankas
Sioux City, Iowa

PINIGAI
iš

Town of Lake 
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

MIS PRIVALO 
GAUTI PIENO

Ką jūs pilate į savo kūdikio žindymo bonkutę.? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 

^atsargios ir duokit maistą, su kurio pagalba 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE B R AND
' ICONDENSSD MILK)

Yra motinų vartojamas beveik per 60 metų, kurios 
nori su pagelba maisto palengvinti savo kūdikiui per
gyventi visą sunkųjį laiką.

Prisiųskite šitą apgarsini
mą į Borden Company, New 
York ir gausite pilnus pa- 
tarimus ir nurodymus, kaip 
jį vartoti lietuvių kalboj, 
ir puikią kūdikių knygą.

Of.

RALTIJOS-AMERIKOCU LINIJA 9Bi'oadvay, NevSork.NY^r.
iLIETUVK

./Jy Važiuokit visi parankiu ir tiesm keliu 
lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
v ISA TRECIA KLAS8A PADALIN

AI/ ' TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
įįj 6-šių ir 8-nių LOVŲ
Sis. S'. POLONIA ............................  Rurs. 20
|j S. S. ESTONIA...... ......................  Spalio 4

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
rll HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
į ‘ —L1EPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
B Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

. TIESI 
KELIONE

, , ........ ....... . —------ --

ii ■ m i ■ h. i—i TĮniigg—w a

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

' vadžiojam, f ixtures sudedam, visokį reikmienys ir prilaikyto jus.

JŪHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

■"■'■■v1 11 ...

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Te!.: Hyde Park 3395

CHICAGO, ILL. J. šolkšnaitis, 
1639 N. Lincoln St.

CHICAGO, ILL. Stasys Grisius, 
732 W. 19th St.

CHICAGO HEIGiHTS, ILL. Jur
gis Dzikas, 1434 Portland Avė 

CHICAGO, ILL. Aien Statkienė, 
4434 S. Fairfield Avė.

CICERO, ILL. Stasys Tamošai
tis, 1447 So. 50th Avė.

COLINSVILLE, ILL. J. Rudins- 
kas, 600 N. (Suernsey St.

DUŲUESNE, PA. Martinas če-j 
pulis, 15 Irving St.

DONORĄ, PA. Mot. Vaitkus, 
Box 467

DU BOIS, PA. Kun. Urbonas, 
301 S. State St. J

IŠPARDAVIMAS
200 porų unijos darbo kelinių ant rankų, turi 
būt išparduota po $1
ir augščiau M* I
Vaikų siutai su dvieno porom keli- 7 K
nių saizo nuo 6 iki 18 metų I v
Strytkarių vyrams kelinės unijos darbo.

KELNĖS
Vaikams i mokyklą eiti tvirtos kelinei.
Mes gvarantuojam gerumą, drapanų, kur su
taupysit 50%.

95c
Ateik anksti, nes vėliaus atėjęs gali jau negaut

Paul Leases
3616 South Halsted Street

Tol. Boulevard 1566

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

Te!. Boulevard 1892 ir 7101.
lyjm.iMii..... ......

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

3) kad kiekvienų pinigų siuntinį (parlaidų)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo;- < • > i ’ . ' 1 '

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

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

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

a Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

t >.... „.-t..—.,
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

........... ' ■"■"■i
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672
BRIGHTON PARK SKYRIUS

4188 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674
WEST PULLMANO SKYRIUS

523 Wcst 120th St., Tel. Pullman 0169
ROSELANDO SKYRIUS

233 Eait 115-th St., Tel. Pullman 9659
h t . i.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

įm°W:cSTw

SENIflUSIft

Agentūra 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.

1

^VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių' 
”TARKA”

AMERIKOJE $150 MET.
LIETUVOJE ...........  4.50

Kur vienybė, 
Ten galybė.

Pirkite ”Vienybūs” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

iRcikf^iukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykiįto mums laiškus, 
kaląukito musu piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

iu-
ra-

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN
VIBNYBE PUBL. Go,
193 Grand St.

Brooklun, N. y. £

V. W. RUTKAUSKAS "1 
Advokatas

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

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

J

Tel. Haymarket 3669
JOSEPIl W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 

i Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 
9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

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

Ai
Jos, C, Wolon

LIETUVIS ADVOKATAS r 
309 So. La Šalie St.

Room 706
Telephone Harrison 0421

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuska,
3228 W. 38th S t., Chicago. III.

--...........---....

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ii’ kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilstfn St., 

WATERBURY, CONN.

Ban kr u to 
Išpardavimas

Pirkome visą ataką nusibankrutiju
siu P. Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrinų ir dydžio, apie už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai po 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkotai po -$10 ir aukščiau. 
Vyrams darbines ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėll> 
mis iki 5 vai.

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

739 W. 14th St.

jlche?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

br. Milės Antl-Paln Pilis
One or two and the pain stops 

Contain nd habit-forming drugs 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

JLak vour JJruggiat

9>



Pethyri i. Rugsėjis 15, 1922 NAUJIENOS, Chicago, m.
»' ... ________

Pardavoji-

mas prasidės

7:30 ryte.

Klein Bros. Nupirko Visą Šlaką
GOLDSTEIN’O DEP’T. KRAUTUVĖS 

4802-4812 South Ashland Avė.
Kuomet Goldstein Dept. krautuvė nutarė partraukti 
savo rakandų, kaurų pardavojimą, tada Klein Bros, 
buvo kaip tik ant darbo — nupirkimo visą staką — 
ir dabar siūlo jums, didžiausiame savo išpardavime, 
tokios rūšies, kokios niekad nebuvo 60c ant J

Goldsteino Visas
Stakas

Vyrams, aukštos rūšies siutai
Geldstein siutai pas mus tamstai 
pasirinkti iš didžiausio1 taupio j de- 
sėtkus metų.

Goldsteino vyrams ir vaiki
nams 2 kelinių siutai

Goldstein’o $25 & $30 DVIEJŲ 
KELINIŲ siutai vyrams ir vai
kinams. Rudeninės stailos ir 
audekl° $17.50
Goldstein’o $35 & $40 DVIEJŲ 
KELINIŲ siutai vyrams ir, vaiki
nams, worsted, kašmiero ir tweeds 
•—naujo rudeninio COO AZA 
modelio po ųlLfc.UU
Goldstein’o $45 & $55 DVIEJŲ 
KELINIŲ SIUTAI — nėra pui
kesnio išdirbinio. V-ffl nauji ru- 
deninai siutai vyrams ir vaiki-
Sš $29.50

Goldstein’o $18 iki $20 siutai 
po $9.50.

Vyrams vien-eiliniai arba dvieili* 
niai siutai, kašmiero ir cheviot, 
$18 iki $20 vertės, $9.50

%................................................—

*

Tomo Mooney’o nuteisi 
mas buvo už pinigus

POLICISTAS NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ-

Charles E. .Tacobson, 4626 
N. Monticello avė., tapo poli- 
cisto per klaidą mirtinai nu
šautas. Po nuni. 925 Sunnysi- 
de avė. slaptoji-policija nuvy
ko j ieškot i pašto plėšiko. Tuo 
tarpu Jacobson tatai pastebe-i, 
jęs pamanė, kad policija daran 
ti “reidą,“ nes jie ten buvo su
sirinkę puoton, bandė pabėgti.

Telefonas 5975 Greenpoint

Ambraziejaus ir Danieliaus
168 Grand Street,

INSTAIGA
Brooklyjt, New York.

San 
ap-

tei

■■■■■■■■MMNMm

MRS. A. MICHNIEVICZ • 
AKUŠERKA

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

(0 
a>

Goldstein’o $25 ir $28 siutai 
— $12.50.

Vyrams ir vaikinams vien-eiliniai 
Ir dvi-eiliniai siutai; $25 ir $28 
vertės, pasirinkime $12.50

Goldstein’o $28 ir $30 siutai
Vyrams ir vaikinams, vien-eili
niai ii’ dvi-eiliniai,

Goldstein’o $35 ir $40 siutą
Vyrams ir vaikinams, puikaus ma 
teriolo, gerai pasiūti, geros pat- 
rmos. $20.50

Goldstein’o $40 iki $50 siutai
Vyrams ir vaikinams, rankų dar
bo, geriausio audeklo palinkimo, 
visi tiktai $25.50

0

Michigan

NEŠĖ PINIGUS Į BANKĄ IR 
PRAPUOLĖ.

Maurice B. Pincus, 19 metų, 
Leschino ir kamp.
bulvaro galvaredžių kreditinis 
klerkas užvakar per pietus iš
nešė Nat. Bank of Rėpusi ic 
bankun $6,255 pinigais ir če
kiais ir su jais drauge prapuo
lė. Pinigų buvo $1,155, liku
si suma čekiais, kurie lengva 
išmainyti.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„ 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: I—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Markei 4526

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

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

Ofiso tek Main 9512 
-Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

ar nebuvo
nors kitas

Trys Nuostabios Dienos
_ *

ČEVERYKŲ VERTEJE
Jei tamstai reikia autuvu

Pirk Dabar
Ketverge, PėtnyCioj ir Subatoj, Rugsėjo 14, 15 ir 16

’ Ir ekstra sutaupintus pinigus pasidėk bankon.
TĘTERIO sena, patikėtina čeverykų krautuvė yra nusprendusi pada
ryt trijų dienų išpardavimą, kuris paakstins ir kiečiaus} čeverykų pir
kėją ir tjirks sau rudeninius Čeverykus. Ši krautuvė visuomet žino
ma savo teisingumu, gerus autuvus užlaikanti siūlo rekordų sumuši
mo kainas, numažint ant trylikos patraukiančių RUDENIIŲ ČEVE
RYKŲ, ką kiekvienas apkainuos. Tai ir kitas dalykas, kodėl mes ga
limi* geriausiai patarnauti. Bėgyj šio išpardavimo, teiksime tokį pat 
mandagumą ir atidą, kaip kad visuomet teikėme. Turėk mintyj, kad 
išpardavimas yra tik ant trijų dienų. Stengkis pribūti tikrai pažy
mėtina taupymo pinigų proga.

TETER’S
3415 So. Halsted Street

Ceverykai Visai Šeimynai

Atliekame sekančius ir kiekvienam reikalingus rei
kalus:
Siunšiame PINIGUS i LIETUVĄ ir VISAS DALIS 
SVIETO saugiai, greitai ir žemiausiu dienos kursu.
PARDUODAME LAIVAKORTES keliaujantiems į 
Lietuvą-, padarome PAŠPORTUS ir išreikalaujame 
reikalingas VIZAS.
ATITRAUKIAME ŠEIMYNAS ir PAVIENIUS iš 
LIETUVOS, sudarome visus reikalingus doku
mentus.
PARDUODAME NAMUS IR UKES (šiame skyriu
je yra vedėjų gabus, energingas ir specialistas Real 
Estate p. Juozas Gegužinskas, kuris baigė Architek
to mokslą).
Virš paminėtuose ‘ reikaluose visi musų prieteliai 
gauna gerą ir teisingą patarnavimą. Visuose reika
luose kreipkitės pas:

Ambraziejus ir Danielius
Ag'entura

168 Grand St., Brooklyn,N.Y

Užkietėjimus, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

Baigusi 
A.kušeri- 

os kole®* 
ją; ilga 

praktika* 
Tįsi Penu 
silvanijos 
hospitalfc 

?e. Pa sėk
mingai pą 

tarnauja 
prie gim 
iymo. Dui 
ta rodą 
mokiose 
gose ir 
okiuose 
valuose 
terims 
merginoms.

vi
Ji-

rei 
mo 

ir

H RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

rDienomis: Canai
J 8110 arba 857
) N akt. Drexel 951
’ Boulevard 4186
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai

3313
Vai.; 9—10

San Franciscol — Buvusis tei
sybes pa pirk i neto jas ir San 
Franciscos sąmokslininkų rato 
narys C. Vincent Riccardi sako, 
kad nusprendimas, kuriuo Tom 
Mooney turėjo būti pasiųstas po 
kartuvėmis už jo darbuotę orga
nizuotų darbininkų labui 
Pranciškoje, buvo dalinai 
mokėtas.

Riccardi tvirtina, kad du
sybininkai buvo apmokėti, kurių 
vienas gavo apie $1,800.

Du teisybininkai, kurie Ric- 
cardi’o tvirtinimu priėmė kyšį 
užtikrinimui mirties’ 'bausmės 
Tomui Moon’iui, buvo buvusis 
daržovių pardavinėtojas John 
Bazzini ir architektas William 
O. Banks.

Riccardi sako, kad Tomo 
Mooney’o bylos nagrinėjimo lai
ku jis priėjęs prie tuomet buvu
sio Mooney bylos teisybos nariu 
Bazzini savo klientų reikalais ir 
prašęs, kad Bazzini sutaikytų 
ginčą dėl j ieško pripuolančio 
jo klientui. Tasai jieškas buvęs 
sėkmė tamsių reikalų taip Ric- 
cardi’o kliento ir Bazzini. Baz
zini pasako, kad jis ne
galįs atmokėti j ieško it 
Riccardi pagrūmojo atiden
gimu tamsių darbų, o kadan
gi jis buvo Mooney bylos teisy- 
boj, tai tas atidengimas butų 
pakenkęs jo teisybininkystei. 
Ačiū šitam pagrūmojimui Bazzi
ni nenoroms sutiko užmokėti rei
kalaujamą sumą bylos pabaigoj.

Suma priklausanti Riccardi’o 
klientui, buvo $1,300 ir ji buvo 
užmokėta tuojaus po to, kaip 
tapo išduotas Mooney’o bylos 
nusprendimas.

Riccardi toliaus sako, kad jis 
klausęs Bazzini, 
papirktas kuris
teisybiirinkas ir Bazzini atsa- 
kęs kad žinąs tik apie vieną, 
Williamą O. Banksą, kuris, 
kaipo buvusis valstijos senato 
narys, buvo pietųi. Pacifiko 
Gelžkelio įrankiu.

Mooney’o bylos metu Ric
cardi buvo skaisti ir švietri 
šviesa suokalbio rate ir jis su
sitaręs su tojo rato įrankiais, 
tokiais kaip tie, kurie, einant 
San Franciscos sistema, ėjo 
teisybininkų pareigas diena iš 
dienos per apskritus metus. 
Kaipo ištikimas rato gynėjas 
Riccarri kasdien turėjo reika
lų su tais teisybininkais.

Vėliaus, ištyręs suokalbingo- 
io rato, metodus, Riccardi pra
dėjo pats vartoti tuos metodus, 
nemokėdamas duoklės organi
zuotiems teisingumo' ir netei
singumo pristatytojams San 
Franciscos žemutiniame, pa
sauly. Už tai ratas atsisuko 
prieš Riccardi, sudarė suokalbį 
prieš jį ir pasiuntė jį į San 
Quentino kalėjimą.

Jam esant San Quentinc 
Mooney užklausę jo apie papir
kimą tų dviejų teisybininkų ir 
jis pasakė, kad jis žada tą da
lyką sutvarkyti Mooney’o gy
nėjams.

Riccardi sakėsi žinąs daug 
daugiau negu jis papasakojo ir 
jei jis nebus paliuosuotas, tai 
jis drauge su savim patrauks 
nekurtus didelius žmones pasi
dalinti su juo kalėjimo gyve
nimu. Riccardi kalėjo tik de
šimtį savaičių iš nuteistų jam 
dešimties metų. Govemoras 
Stephens sumažino jo bausmę 
iki “atbūtojo laiko.”

Chicagos Žinios
IŠSIRINKO PAČIĄ PAKLAU

SĘS SAVO MIRUSIOS 
PAČIOS.

Buvusis Chautauąuos smui
kininkas ir dabar esantis mu
zikos vedėjas Moosehearte, III. 
Vincenzo Gullotta vakar apsi
vedė su mergina, kurią jis 
sako jam išrinkusi jo mirusio
ji pati. Šita mirusios pačios 
išrinktinė yra Miss. Hellen Ro- 
gers, mbkykltffc vedėja Bateri
joj-

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687BAMBINO

Vaisbaženklis Reg. 8. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina xr užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO. 

104-1 U So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

T

Sųbptos valandos: 8:30 
ryto iki 6 vai. vak.

Kūdikiu Savaites

kny* 
atper-
-- okiais ta- 
arba $2.50 pi-

Puikiausia visokių rūbų siuvėjas, 
ant užsakymo pasiuva pagal mierą 

vėliausią madą, kaip vyrams, 
taip Ir moterims.

' v“li'M,.ir»PB'sinu .

Simon Jaškevičius
9243 Russell ir VVestminster Str 

DETROIT, MICH.

ir

knygelę sta- į 
mpij ir kiek-r 
viena 
gėlę 
karna už $3 

vertes bile ko 
vorais, 
nigais.

LKLE1N

išpardavimas
žemiau kainos reikmenis jaunuoliams visos Chicagos.

Nuo South Chicagos iki Evanstono — šimtai motinų tėmija me

tinius L. Klein’o išpardavimus kūdikiams reikmenų. Kainos daug

žemesnes, negu paprastai ant geriausių kūdikiams dalykų.

65c 
18c 
35c

APATINIAI IR NAKTINIAI DRABUŽIAI.
Kūdikiams trumpi gertrudes, leisais 
aptrimuota 
Kleinarto Biaperiai, jiffy mados, tyro 
gumo 
Kūdikiams trumpos) flannelette dresiukės, 
baltos ir tamsios spalvų
Kūdikiams ilgos ir trumpos getrudes, žvynais adytos, 
balto Amoskeag flannelette, specialiai 29c 
Vanta marškiniai, šilkiniai ir vilnoniai, nesu- 
sisukamų kaspinėlių O w w
Juostelės vanta mados, nesusisukamų kaspinė- 51 fa f* 
lių, puikios vilnono merino Ww U
Kūdikiams sliperukai, Amoskeag flannellette, pėdos 
mėlynais ir šviesiais raudonais
dryžiais OOU

KŪDIKIAMS ANT LAUKO DRABUŽIAI.
Kudikiamh nauji žieminiai koteliai, šilti ir gražus, 
šiltu pamušalu/siutu kalnlerium, kišeniais fl*O 
ir diržais. Miera 2 iki 6 metų
3 šmotų sveterinis setas —- sąjunginiai ir sąjunginiai 
puikus zephyr, balti, jockey, raudony, 7R
peacotk, buff ir rudi I w
Kūdikių eiderdown buntings, aptrimuota šviesraudo- 
niais ir mėlynais šiurkščiais kaspinais. C O
Specialiai šiame išpardavime po
Kūdikių ilgi, flaneliai daisy aptrimuoti švoes- 
raudoniai ar mėlynais žvynų adiniais wUU
Kūdikių crepe de chine šilko bonnetai, balti, šviesrau- 
doniai, arba riiėlynai ebroideriuoti; f rančų- 
zišku apsukąmu užpakaliu UwV

KŪDIKIŲ MIEGKAMBARIAMS.
Kūdikių Japanese rankoms embroideriuoti vatinė kaldra, šviesraudonė ir 
mėlyna
Priėmimui blanketėlis, cream spalvos, žvyno OKp I I
eilėmis, gražus ir minkštas Cvv j |

Gumo ligonines paklodės, 1 
tamsios maroon spalvos

jardo pločio,

65c

$2.50
65c

| r » • j Per visą Kūdikių Savaitę, ekstra didelis, gazo prileistas baltinas ku-
|/z>Ifįįį KfHnimfl Q dikiams bus veltui duodamas su pirkiniu nemažiau 50c. ar daugiau, 

musų kūdikių dėvėjimo sekcijoj.

U Klėin, Antros lubos

ūsam jaPTTt-,' <GTEi^rni5n-',Ti«CTTi Hh-a 9

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 I)rexel 2880

Telefonas’ Boulevard 7042

DR. C. I. VEZEUS
Lietuvis Dentistai 

4712 South Aehland Ava., 
arti 47-tos gatvės

Tel. Pullman

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

5432

•“f

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka
3113 S.Halsted U
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metų pa 
ekmingo prak

tikavimo tūrio 
patyrimo. Pasek 
ningai patarnau 

į* W^viu prie gimdymo
* lč i nln rl’nn u W A 

teikiu 
rižiu 
sodu 
mo- 

mergl

Kiekviename 
I įtikime 

patišką 
ėjimą.

patarimu* 
terims ir 
noms veltui.

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

Optometrlst 
Tel. BOU levard 8487 
4444 S. Ashland Ava. 
Kampas 4 7-to* gat 

2-ro* luboa

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampaa ► 

Leavitt St Tel. Canai 6222
Raridenclja 8114 W 42»d St

Tel. Lafayette
Vai. 1—4 ir 7—9 Na* vfcrt

_______
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nimo užsienio kapitalistų 
biznio Rusijoje.

Dabar vėl skaitome Asso
ciated Press telegramą iš 
Maskvos, kad tenai atsida
riusi birža (stock exchange). 
Biržos komisija, girdi, nu
stačiusi naują rublio kursą, 
kuris esąs 7 milionai rublių 
už 1 dolerį.

Birža yra ta vieta, kur 
perkama ir parduodama 
įvairių kompanijų akcijos 
(Šerai). Jeigu tokios įstai
gos atidarymas nereiškia 
kapitalizmo grąžinimo, tai 
ir New Yorko Wall Street 
nėra kapitalistinis biznis.

tiktai 
poli- 

gyve-

kurioje jisai nėra gi-

gi poras gali būt paro- 
vien tuoj kad žmogus

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metama.............. .........
Pusei metų........................... —
Trims mėnesiams.................. .—
Dviem mėnesiam —..... ——
Vienam mėnesiui - --------—

18.00
- 4.50
- 2.25
- 1.75
. l.M

Apioalga
“NATURALISKI SKEBAI”.Chicagoje per neliotojusi

Viena kopija  ............ —. 8c.
Savaitei .................... •———• 18c.
Mėnesiui ------- -—» ■ *^8c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltu:

Metams------- --------- ■ —r- $7.00
Pusei metų _____ _ _____ k 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam l«50 
Vienam mėnesiui _------------------ «75

Kairioji “Darbininkų Tiesa“ 
aiškina, kas yra skobas, ir sa
ko:

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams..................  $8.00
Pusei metų _______ ____ — 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kompromisas.
50 geležinkelių linijų susi

taikė su savo streikuojan- 
čiasiais darbininkais ir ma
noma, kad kitos linijos neuž- 
ilgio paseks jų pavyzdžiu, 
taip kad geležinkelių darbi
ninkų streikas artimoje atei
tyje pasibaigs.

Streiko likvidavimo prad
žia, kurių tas susitaikymas 
padarė, rodo, kad streikas 
pasibaigs kompromisu. Dar
bininkų unijos sutiko priim
ti tas algas, kurias nustatė 
Jungtinių Valstijų geležin
kelių darbo taryba. Tai yra 
darbininkų pralaimėjimas, 
nes prieš tokias algas jie ėjo 
į steriką. Bet kituose dvie
juose punktuose — darbo 
sąlygų klausime ir kontrak
tų sistemos klausime — gele
žinkelių kompanijos nusilei
do. į ; *

Bene svarbiausias tečiaus 
dalykas šitoje kovoje buvo 
darbininkų unijų palaikymo 
klausimas. Kompanijos at
virai skelbė, kad jos nori pa
naikinti unijų kontrolę savo 
įstaigose, ir tame juos vi
soms jiegoms rėmė valdžia. 
Bet joms nepavyko sulaužy
ti unijas. Ir tuo darbininkai 
gali pasididžiuot.

Būdami organizuoti, jie 
galės, atėjus geresnei pro
gai, vėl pastatyti reikalavi
mus savo samdytojams.

“Ar mes norim, ar neno
rim — toks jau yra papro
tys: nelinijine dirbtuvė vadi
nama skebine, o joje dirban
ti darbininkai —- skobai. Ga
lima sakyti: naturališki sko
bai, ne iš savo valios.”
Tokios skebinės dirbtuves 

yra, pav. “Vilnies” ir “Lais
vės” spaustuvės. Kaikurie jų 
darbininkai nori unijos, bet bo
sai jiems neduoda organizuo
tis, meta lauk iš darbo, jeigu 
jie užsimena apie uniją.

Bet kiti tų skebinių spaustu
vių darbininkai skebauja iš 
savo valios, pasiduodami ko
munistų partijos diktatūrai. Jie 
todėl yra ne “naturališki”, bet 
profesionališki skebai.

NATKEVIČIUS APIE REGIS
TRACIJĄ.

“Tėvynė” paskelbė pasikal
bėjimų su St. Seimo nariu’kap. 
L. Natkevičium, apie registra
ciją Lietuvos piliečių, gyve
nančių Amerikoje. Jisai iš
reiškia tokių nuomonę, kad 
pats registracijos principas 
esąs nepeiktinas, bet esu verti 
kritikos tie registracijos pa
tvarkymai, kurie uždeda re- 
gistrantams skaudžias pinigi
nes duokles ir grūmoja pilie
tybės teisių atėmimu neužsi
registravusiems. •

Tai yrą, taip sakant, natu- 
rale (gamtine) pilietybė.

Sale šitos pilietybės rųšies 
yra dar ir antra, būtent—ną- 
turalizuotoji pilietybe, t. y. to
kia, kuri nėra gamtinė, bot 
yra padaryta lygia (arba daug
maž lygia) gamtinei pilietybei.

Jos tikslas yra duoti galimy
bės žmogui, gimusiam vienoje 
šalyje, patapti kitos šalies pi
liečiu. šitos pilietybės pama
tas yra žmogaus noras arba 
intencija patapti piliečiu tokios 
šalies, 
męs.

Tas 
dytas
apsigyvena tam tikroje šalyje 
ir išbūna joje ilgesnį laikų, ar
ba da ir tuo, kad jisai padaro 
pareiškimų (dekleracijų), jo- 
gei jisai nori buli pilietis toje 
šalyje, kurioje gyvena, o ne to
je, kurioje yra gimęs.

Tai yra dvejopa pilietybe — 
naturalė ir naturalizuota. Jo
kios kitokios pilietybės rųšies 
mes nežinome.

Tuo gi tarpu registracijos į- 
’ statymas tarytum nori sutverti 
dar kokių tai trečių pilietybes 
rųšį, nes jisai nustato, kad 
žmonės, kurie iki paskirto lai
ko neužsiregistruos, nebebus 
skaitomi Lietuvos piliečiais. 
Šalę naturalės ir naturalizuo- 
tosios pilie lybės atsiranda dar 
kokia tai “registruotoji pilie
tybė”. Aiškus dalykas tečiaiis, 
kad šitas Lietuvos įstatymų 
leidėjų tvarinys yra nonsensas.

tie, kurie yra gimę Lietuvoje 
(kol jie neatsižadėjo Lietuvos 
pilietybės), tai jie yra piliečiai, 
nežiūrint, ar jie užsiregistruos, 
ar ne. Už nesiregistravinių 
(jeigu toks įstatymsa yra) ga
lima pilietį baust — pinigine 
bausme, kalėjimu ar kaip ki
taip, bet negalima panaikinti 
jo įgimtąsias teises.

Jeigu gi gimimo Lietuvoje 
neužtenka tam, kad turėjus 
Lietuvos piliečio teises, ir 
žmogus, išvažiavęs ilgiausiam 
laikui svetur, netenka piliety
bes teisių Lietuvoje, 
norėdamas atgąuti 
turi naturalizuotis, 
t u vos pilietis. Bet 
cija reikalauja

klausimo, nes joks žmogus ne
tvirtins tokio absurdo, kad 
tiktai tas asmuo yra pilietis, 
kuris turi pasą.

Pasai yra reikalingi 
tenai, kur jų reikalauja 
cija. Amerikoje nuolatos
nant, jokių pasų nereikia. 
Čia jų niekas nereikalauja, ir 
butų net juokinga, jeigu čia 
žmogus vaikščiotų, įsidėjęs pa
są į kišenių. Kam tad Lietu
vos valdžia sumanė tokį kvai
lą dalyką, kad amerikiečiai tu
ri išsiimti pasus ir paskui kas
met atnaujinti, juos? Ar daug 
jus rasite čionai žmonių, kurie 
norės iš metų į metus mokėti 
pinigus už tą niekam nereika
lingų popiergalį?

Kap. Natkevičius visai klai
dingai nurodo į tai, kad Latvi
joje aęba Estonijoje gyvenan
tys lietuviai jau senai turėjo 
užsiregistruoti. Tenai sąlygos 
yra visai kitokios. Beveik viso-

“Ne žingsnio 
atgal ’
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Genuos konferecijos laiku 
Leninas išdidžiai pareiškė, 
kad “sarateginis pasitrauki
mas” prieš kapitalizmų jau 
pasibaigęs; toliaus nebusią 
daroma “nė žingsnio atgal”.

Bet pereitą nedėldienį so
vietų valdžios įgaliotinis 
Krasinas pasirašė sutartį su 
Anglijos kapitalistų įgalioti
niu Urųuart’u, kuri sugrąži
na užsienių kapitalistams 
(daugiausia anglams) milži
niškus Russia-Asiatic kom
panijos turtus. Laikraščiai 
pažymi tą sutartį, kaipo pir
mutinį stambų praktikos 
žingsnį, vedanti prie atgaivi-

Amerikiečių svečias sako: 
“Prieš registracijos princi
pų, manau, nieko negalima 
turėti. Kitose valstybėse 
(pav. Latviuose, Estuose, Vo
kietijoj) Lietuvos piliečiai 
jau pirm išleidimo paskuti
niojo . įstatymo buvo sure
gistruoti. Ten, kur yra įki
šu sistema, prie to verčia ir 
tos valstybes valdžia, kur 
gyvena pilietis. Man rodos, 
ne tiek reikalų smerkti re
gistracijos principų, kiek ga
limybes įvykinimo ar tai pi 
niginio sumokėjimo.”
Šituose žodžiuose, musų su

pratimu, apsireiškia ta pati 
klada, kurių nuolatos daro re
gistracijos pritarėjai. P-as Nat
kevičius nepraveda tinkamos 
ribos tarpe pilietybės klausimo 
ir pasų klausimo. Registraci
jos įstatymas kaip tik tuo ypač 
ir yra blogas, kad jame tuodu 
klausimu yra supinti į daiktų.

Pirmiausia mums turi būti 
aišku, ko reikalaujama iš už
sieniuose gyvenančių žmonių, 
kad jie turėtų Lietuvos piliety
bės teises. Ar reikalaujama, 
kad jie tiktai butų gimę Lietu
voje, ar ir dar ko nors dau
ginus?

Gimimas skaitosi visose ša
lyse pilietybės pamatu: kur 
žmogus negyventų, jisai pasi
lieka tos valstybės pilietis, ku
rios teritorijoje jisai yra gi
męs. Tas pamatas dažnai yra 
praplatinamas dar tuo, kad ne 
tiktai žmonės, gimusieji tam 
tikroje šalyje, skaitosi tos ša
lies piliečiais, bet ir jų vafikai, 
nors jie hutų gimę kitoje šaly
je.

tai jisai, 
tas teises, 
kaipo Lie- 
naturaliza- 
pirmiausia,

kad žmogus apsigyventų toje 
šalyje, kurios piliečiu jisai no
ri patapti. Tuo gi tarpu regis
tracija yra nustatyta ne su- 
grįžtįsiems Lietuvos žmonėms, 
o gyvenantiems Amerikoje!

Taigi, priėmus registraciją, 
kaipo pilietybės pamatų, atsi
randa prieštaravimų su tuja 
pilietybės prasme, kurios lai
kosi visas civilizuolasai pa
saulis. Registracija sąryšyje 
su pilietybe galėtų būt pavar
tota negu t tiktai kaipo prie
monė pilietybės patvirtinimui 
ir patikrinimui. Kaip katalikų 
bažnyčia reikalauja iš savo na
rių ne tiktai krikšto, bet ir 
“dirmavončs,“ taip ir “katali
kiškos Lietuvos” valdžia gal 
būt mano, kad Lietuvos sūnus 
ir dukros privalo
“leistrus“ savo vardus 
parodyti, jogei 
atsižadėję, savo tėvynės, 

nigeliams tokia mintis 
visai naturalė, bet kodėl
turėtų pritarti liaudininkai 
sandariečiai, tai mums ne 
bai aišku.

Bet šitokiam tikslui- padary
toji registracija butų visgi ne 
pilietybės teisių nustatymas, o 
greičiaus piliečių sąžinės kvoti
mas. Jeigu gi Lietuvos. vald
žia nori parodyti registraciją 
tikslu patikrinti, kas iš gimu
siųjų Lietuvoje žmonių,
gyvenančiųjų užsieniuose, dar 
tebėra Lietuvos pilicęiąi,

įtraukti į 
ir tuo 

jie dar nėra 
Ka

bulu 
jai 
ir 

la-

bet

tebėra Lietuvos piliečiai, lai 
uždedama mokestis registran- 
tams, ji nepasieks savo tikslo, 
nes daugelis dėl tų mokesčių 
stengsis išvengti registracijos.

žodžiu, ir kaipo pilietybės 
pamatas ir kaipo priemonė 
sužinojimo lipie piliečius, iš
siblaškiusius po svetimas ša
lis, ta registracija yra visai ne
vykęs sumanymas.

Dabar prieiname prie pasų 
klausimo, šitas klausimas yra 
visai atskiras nuo pilietybės

šiandie’liko žmoniškumo ir žmogaus 
po policijos asmens įvertinimo jausmas, 

priežiūra, o ypatingai svetim- vienu balsu reikalauti mirties 
Bet Amerikoje po to, bausmės panaikinimo.

Toliaus delei jynadedamųjų 
mokyklų svarstomojo Seime 
įstatymo priimta rezoliucija:

Suvažiavimas, išklausęs pra
nešimų apie svarstomąjį St. 
Seime pradedamųjų mokyklų 
statymo projektą ir apsvar

stęs įneštas krikščionių de
mokratų bloko pataisas, kon
statuoja :

1) kad krikščionys demok
ratai pradedamąsias mokyk
las nori padaryti grynai konfe
sinėmis įstaigomis ir išnaudo
ti jas savo kastos ilkslam at
siekti, nori tuo sukelti šaly ti
kybinį anlogonizmą ir susilp
ninti valstybinį asparumą;

2) kad reikalaudami iš mo
kytojo tikybinės ištikimybės 
laužo konstitucijos garantuo!- 
tą sąžinės laisvę ir tokiu bū
du netinkomos sau pasaulė
žiūros mokytojus nori išstum
ti iš mokyklos;

3) kad įsteigimas inspekto
riaus institucijos ir pavedimas 
jam tvirtinti mokytojus griau
na demokratizmo ir laisvos 
mokyklos pagrindus, grąžina 
Seną rusų biurokratizmą ir at
skirų asmenų sauvaliavimą;

4) kati suteikimas mokinių 
tėvams teisės spręsti apie mo
kytojaus trukamumą eiti savo 
pareigas ir šalinti jį yra di
džiausia nesąmonė, nes moky
tojų likimą ir mokytojų dar
bą padaro klerikalinės agitaci
jos įrankiu.

5) kad atimdami iš mokyto
jo teisę dalyvauti sprendžia
muoju balsu tėvų komitete ne
duoda galimybės vesti auklėji^ 
mo mokymo tinkama vaga 
ir žejiiina mokytojo autorite
tą tėvų ir mokinių akyse.

Lietuvos mokytojų profesi
nės sąjungos skyrių atstovų 
suvažiavimas, 
voj ankščiau 
ir būdamas 
kad tokiu savo 
krikščionys demokratai tyčio
jasi pamatiniais paidagogijos 
dėsniais, begėdiškai laužo ir 
neigia visos darbo žmonių kla
sės ii| «usipratusi(>s šviesuo
menės laisvę, nutarė pareikšti 
griežtą prieš tai protestą ir 
kviesti visą Lietuvos susipra
tusią visuomenę į kovą už lais
vą mokyklą. Iš savo pusės są
junga pareiškia, kad šioj ko
voj imsis visų vartojamų kovos 
priemonių, kaip antai boikoto, 
streiko ir t. t.

Iš aukščiau minėtų nutari
mų matome, kad Lietuvos mo
kytojų prof. sąjungų darbuo
tojai giliai supranta, pergyve
na visus 
buhimus 
aguoja.

Tenka 
dro Liejuvos mokytojų prof. 
sąjungos veikimo įkūrimą 
gimnazijos suaugusiems Kau
ne. Delei didžiojo karo ar lie
tuvių j koVų su savo priešinin
kais, o taip pat delei pasku
tinių laikų mobilizacijų daugy
bė jaunuomenės turėjo per-

se Europos šalys.e 
žmonės gyveną

šaliai. 
kai pasibaigė karas, tie poli
ciniai suvaržymai išnyko ir 
niekas nenori, kad jie- kada 
nors grįžtų.

Darydami galutinas išvadas 
iš to, kas pasakyta aukščiau, 
mes išreiškiame nuomonę, 
kad neišlaiko jokios kritikos 
ne pats registracijos “princi
pas”, nė atskiri jos patvarky-: 
mai. Ažuot registravus sąvo 
piliečius Amerikoje, tegul Lie
tuvos valdžia sutvarko piliety
bės klausimų taip, kaip jį tvar
ko visas civilizuotas pasaulis; 
o savo pasų ji geriaus tegul vi
sai nekiša amerikiečiams. Ka
da jie norės keliant Lietuvon, 
tai jie išsiims pasus (jeigu 
bus reikalo), bet kol jie gyve
na ant vietos, tol jiems tie po
piergaliai yra nereikalingi.

Lietuvos Profesines Sąjungos
L. šeimenis

►
(tęsinys)

Lietuvos mokytojų 
profesinė sąjunga.

Viena iš sveikiaušio Lictuj- 
vos visuomenės kūno dalių 
yra profesinė mokytojų sąjun
ga. Šiais laikais, kada Lietu1* 
voje siaučia juodoji klerikalų 
šmėkla, kada viešpatauja kum
štis ir sauvalė, kada negali 
laisvai pasirodyti jokis šviesos 
ir laisvės žiburėlis, — Lietu
vos profesinė mokytojų sąjun
ga, pasilikdama ištikima savo 
prakilniems nusistatymams, 
kovoja su minėtais žmogaus 
laisvės trukdytojais, tamsybių 
pranašais ir skelbia laisvės ir 
lygybės idėjas. Lietuvos moky
tojai, susibarę profesinėj są

jungoj, nepasitenkina vien tik 
savaisiais ekonominiais reika
lais, bet g/vai atjausdami ša
lies kidturbs vystymąsi, sten
giasi dalyti įtakos į visuome
nės gyveninių. Dideliai yra 
svarbus mokytojo balsas ir už
ėmimas vienos ar kitos kryp
ties visuomeniniame gyveni
me. Nes jie auklėdami busian
čius piliečius gali iš mažens 
įdiegti jiems vieną ar kitų dva
sių. Be to išsiskirstę po įvai
rius kaimus sutveria apie sa
ve tam tikrus šviesos šaltinius, 
kurie tdip pat daro nemaža 
įtakos į piliečius, o toliaUs, — 
į Lietuvos gyvenimą.

.Lietuvos kunigija kuopui- 
kiausia suprato mokyklų reikš
mę ir visokiais budais stengia
si ją padaryti savo ištikima 
verge. Matydama, jog didelė 
mokytojų dalis nuėjo mokyto
jų sųjungon visai su jais ne
siskaitydami, jie per sakyk
las, per savo tarnus ar dar per 
ištikimus1 mokyklų vaikų tė
vus stengiasi jiems netinka
mus mokytojus suvaldyti ir 
pakreipti savo vežčn. Ir kuni
gijai ne mokslas, išsilavini
mas piliečių rupi, bet ištiki
mybė. Ištikimybe {duodanti 
galimybes visu kuo valdyti, 
visame viešpatauti. Taip, pe
reitais melais, mokytojų prof. 
sąjungos skyrių suvažiavimui 
nutarus palikti tikybos moky
mų kunigams ir laikyti nepri
versi i n u mokytojams, kunigai 
sukėlė baisiausią , triukšmų 

spaudoj, organizavo davatkas, 
šaukė besimokinančių vaikų 
tėvų susirinkimus ir tiekė re
zoliucijas, verčiančias mokyto
jus, nors ir prieš savo įsitiki
nimus, mokyti tikybos. Bet ii* 
mokytoja nenusileidžia ir 
veda kovą prieš kunigų pas
tangas jų sąžinę varžyti. Ku
nigijai ištikimos mokytojos 
tik saujalė ir ta neturi tvir
tos organizacijos; bastosi po 
klebonijų priemenes ir užsi-' 
įminėja pliotkų gaminimu bei 
šmeižimu mokytojų profesinės 
sąjungos.

Lietuvos mokyt, prof. sąjun
gos darbuote buvus prieš dve
jus metus visiškai silpnutė,

II didėja ir tarp 
viešpatau- 
profesinės 

gyventi, 
kraštuose

padeda organizuotis darbinin
kams. Kiti prof. sąjungos na
riai daug dirba kaimo jaunuo
menės tarpe, juos lavindami 
ir teikdami taip žmogui reika
lingų visuomenės mokslo ži
nių.

A/tskirų narių politinis nu
sistatymas labai įvairus. Nors 
ir nėra klerikalų ar šiaip tam
siųjų elementų, bet šiaip ga
lima atrasti visokių partijų 
atstovų,1 pradedant nieko ne
kaltais liberalais ir baigiant 
daug “gerk” pasauliui žadan
čiais komunistais, nors, žino
ma, aiškiai mažai kur apsireiš
kiančius.

Liet, mokyt, profesinė są
junga būdama jaunutė organi
zacija kartais daro klaidų. 
Taip pasisakius darbo klasės 
užtarėja laike ekskursijos pe
reitą vasaių Latvijoje bei Es
tijoje visų laikų koketavo su 
diduomene, , ministeriais, ne 
kiek nepagalvodama apie dar
bo klasės padėtį. Bet tai maž
možis sulyginus su nuveiktu 
darbu ir nesant daugiau pana
šių apsireiškimų, galima tai 
dovanoti.

Taip paviršutiniai atrodo 
Lietuvos mokytojų profesinė 
sąjunga ir jos darbuotė. Gali
ma tikėtis, kad toliaus pana
šiai veikdama, nuolat plėsda
ma savo darbuotę 
mią rolę Lietuvos
kūrime ir prisidės prie jos kul
tūros plėtojimo.

III Ekonomine bei politinė 
žemdirbių sąjunga.

Kad gauti pilną vaizdų Lie
tuvos profesinio judėjimo, rei-

suloš žy- 
valstybės

tij kad ateityje išsivystys į mil
žiniškas plotmes. Narių skai
čius nuolatos 
daugelio mokytojų 
ja nuomonė, kad be 
sų jungos negalėtų
Įvairiuose Lietuvos
įsikūrė arti 30 prof. sąjungos 
skyrių su daugiau kaip tūk
stančiu narių. Pažymėtina, kad 
gimnazijų mokytojai veik lie
pi įsideda prie sąjungos, žino
ma, išskyrus vienų kitą. Savo 
darbuotėj sąjunga kaskart 
progresuoja. Taip, praeitais 
metais įsteigtas Kaune centra- 
linis knygynas, teikiąs mo
kykloms bei sąjungos sky
riams vadovėlių. ° Įkurta Pa
langoje mokytojam sanatori
ja, duodanti progos puikiai 
praleisti vasarą, išnuomuotp 
Kėdainių dvaras, kame orga
nizuojama mokytojam kolo
nija. Taip pat sudarytas spau
dos fondas : ir leidžiamas są
jungos organas “Mokykla ir 
Gyvenimas,” duodąs daug rim
tų straipsnių iš pedagogikos, 
psichologijos ir kitų mokslo 
šakų. Toliaus, šių metų sau
sio mėnesyj suorganizuota 
pirmoji mokslo priemonių pa
roda, dariusi malonų įspūdį 
savo originaliais eksponatais, 
Be mokslo įrankių, vartojamų 
kitose šalyse ir Lietuvai mažai 
žinomų, buvo išstatyta nema
ža pačių pasigamintų.

Bet tikras Lietuvos mokyto
jų prof. sąjungos veidas ir 
verte matyti iš jos paskuti
nio sausio ir bal. 1922 m. sky
rių atstovų suvažiavimo nu
tarimų, kurių svarbesnius že
miau paduodu: “Lietuvos mo
kytojų profesines sąjungos sky
rių suvažiavimas, turėdamas 
onienyj: 1) kad visų laipsnių 
laisvoji mokykla tegali būti 
lik laisvoje šalyje, kur visa 
darbo klasė naudojasi asmens, 
žodžio, spaudos, susirinkimų 
ir organizacijų laisve;

'2) kad dabartinis Lietuvos 
politinis režimas priešingas 
ne tiktai darbo klasės reika
lams, bet paprasčiausieins de
mokratizmo dėsniapis;

3) kad Romos klero Seimo 
daugumos diktatūra sudaro 
pavojų grąžinti Lietuvoj vi
duramžio kimo ir dvasios in
kvizicijos laikus;

4) kad tokiai padėčiai esant 
visos gyvos mokytojų ir dar
bo klasės draugų jėgos priva
lo buli sujungtos klerikalų 
puolimui atremti.

^Suvažiavimas nutarė: 1) kad 
visoj Lietuvoj tuč tuojau pri
valo buli panaikintas karo sto
vis ir faklinai įvykdinlos vi
sos politinės laisvės.

2) kad turi būti duota lais
ve visom profesinėm organi- 
zacijdm. 1 \

Be to, mes liaudies švietimo 
darbuotojai keliame griežtą 
protestą prieš krikščionių de
mokratų ir jų sėbrų įvestąją 
mirties bausmę ir šaukiame 
visus tuos, kuriuose dar užsi- ryšius su centru,

turėdamas gal- 
niinetus faktu? 
giliai įsitikinęs, 

nusistatymu,

šalies kūrime neto- 
ir trukumai j tai rc-

dar pridėti prie ben-

pertrąukę neturėjo galimybės 
grįžti į savo senąsias mokyk
las pasilikdami nedamoksliais. 
Bet čia ateina jiems pagelbon 
prof. sąjunga, 
gimnazijų 
kalnesnius 
teikia 
štantįems.
patogi dar luom, kad moks
las eina vakarais, gali daly
vauti norį mokytis valdinin
kai, ir dar per metus pereina

Įkuria Kaune 
pakviečia lin- 

moky lojus ir 
šviesos žinių trok

ši gimnazija yra

rastosios gimnazijos kurso.
Apibudinus keletu brožų 

bendrą visuomeninį Lietuvos 
mokytojų prof. sąjungos dar
bą, prisieina dar keliais žod
žiais paminėti atskirų skyrių

ekonominę bei politinę žem
dirbių sujungę.

E’kon. bei politinė ženid. są
junga yra lai stambiųjų ūki
ninkų reikalų 
Prieš dvejus metus 
ir buvusi visiškai

lenkintoją, 
įsikūrusį 

neskaitlin
ga, dabar savo darbą išplėtus 
ir sudarius į keletą šimtų na
rių. Mažai rūpinasi savo eko
nomine gerove, bet daugiau 
politika. Nors, žinoma, neuž
miršta savo susirinkimuose 
pasitarti kaip apsisaugojus 
nuo bernų bei tarnaičių “išnau
dojimo.” Leidžia organų “žem
dirbių Balsų,” kuris nuolat ir 
gana ilgam laikui nutyla. Pa
skutiniu laiku prisidėjo 
“Pažangos” spaudos, 
pereitų vasarų 
kraštų ūkininkų 
liksiu susipažinti 
ukiu. Išsirašinėja

Skyriai daugiausia susibūrę 
apskritimis, rūpinasi savo eko
nominio būvio pagerinimu, ri
ša juos liečiančius švietimo 
reikalus, save lobulina-lavina, 
darydama paskaitas įvairiais 
klausimais, palaiko tamprius 

o taip pat

________

aptarti politikos 
Paskutiniu laiku

su “Pažangos”

prie 
'Surengė 

į Klaipėdos 
ekskursijų, 

su to krašto 
iš kitų šalių

trąšų bei geresnių sėklų. Taip- 
pat nuolat šaukia mitingus-su- 
sirinkimus 
klausimus, 
koketuodama
partijos šulais atsidūrė opozi
cijoj prieš valdžių ir kartais 
savo susirinkimuose išneša nu
tarimus, reikalaujančius paleis
ti Seimų ir rinkti naujų. Mat, 
pereituose rinkiniuose nieko 
nelaimėję, tikisi dabar prave- 
sią kelioliką savųjų. Bet pa
tys inteligentinių pajėgų netu
ri, <x pažangiečiai daugumoj 
politiniai susikompromitayę 
(karaliaus Uracho rinkimu, 
bėgimu laike pavojaus Lietu
vai užsienin ir t. p.), negalės 
atsispirti priešrenkamojoj agi
tacijoj ir turės pasitenkinti 
vienu ar kitu parlamcntip na
riu. Pažymėtina, kad smulkes
nieji ūkininkai stovi nuošaliai 
nuo minėtos organigazijos, nes, 
girdi, jie per dideli “ponai” ir 
mus smulkiųjų kišenės nele
sa su jais draugauti.

Apskritai imant, tai gana 
tingi — neaktinga organiza
cija, nesudaranti rimtos ver
tės Lietuvos visuomenės politi
niame gyvenime.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS



Bečleris

jau čia pat

METAI BIZNYJE

žada

Lietuviu Rateliuos
3445 So. Halsted StreetNuo žodžio prie darbo,

Pakeleivis,

ROSELAND.

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

SUSI

9HOE

BRIDGEPORT

Kenosha
Lietuviai

8 vai

12 ryte ir 7 iki 9 vakare

atnu 
ir nu

sub- 
sociali- 
dar ne 
LSS. 4 
net ki-

I. Meižys
B. Mauricaite 
M. Katutaitė 
H. Baltrunienė

85153 J. Usvaldas
13658 A. Bruožienė
13858 M. Mačiukas
13874 V. Šepučiui
13904 A. Petrauskas
13939 M. Ambrožaitė
13953 P. Rupšys
14108 V. Juodelienė 
14122 M. Kuzeriene 
14159 A. Skupaite

1,400 KANDIDATŲ VIETOMS 
POLICIJOJE BUS KVO

ČIAMI PROTINIAI.

ir laikas siijsti 
pinigus Lietuvon Dr. A. J. BERTAŠIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai

ANTON DUBSKY
1748-50 W. 47th St. 

Netoli Wood St.
Tel. Boulevard 1869

Vyrams darbiniai čevery
kai — $3.50 rūšies elnio 
odos darbiniai čeverykai 
su vidutinio storumo, ar
ba sunkumo padais. Juo
di arba rudi. Kaina

Iš LSS. 4 kuopos darbuotės

tęsės
Miestui reikia

Miesto

tai ir kitų 
reikėtų 

Nes kartais brid-

12 r, 
Ned. 9-

Ofiso Tcl. Boulevard 5913
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

pastebėti, 
draugijos, 

viešo 
tariasi 
Viena 

Lietuvos

Vyriški juodi ir rudi 
veršio odos čeverykai.

Vyriški juodi ir. rudi 
veršio odos English ir 
vidutinio smailumo mi
lo padai su gumos kur- 
kams.

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

Dr. A. L. Yuska 
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tek Lafayette 0098

TeL Austin 737 .

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Parapijonią “bu n tas.” 
Kilus parapijonių “buntams

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą, laiką; užtikrinu visiems, 
kad gadsite kuonogeiaausią patar
navimą ir užganedinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jai ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aklą,
Jai skaitant ar siuvant akis skaa 

da, tuomet reikalaukit akinią.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 11 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak

mo rinkimai, 
se bus viskas 
kinta, 
temyli

STANISLOVAS* 
ZALANDAUSKAS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
sėjo 12 d.-, 1922 m. 3:10 v. po 
pietų, Washington Park ligoni
nei, Sulaukęs 35 m. amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 10 m. čia pa
liko ^Heliam nuliudime 3 bro
lius Juozapą, Steponą, Joną ir 

2 seseris Stanislavą , Mikasę 
ir švogerį F. Jucevičių. Iš Lietu
vos paėjo Kražių parap., gimęs 
lapkričio 14 d., 1886 m. Lietuvoj 
paliko 4 brolis, 2 seseris ir pa
motę . Mirusio kūnas yra pa
šarvotas 4422 S. Honore St. Lai
dotuves bus subatoj rūgs. 16 d. 
O vai. ryto iš namų į šv. Kry
žiaus bažnyčią, iš ten į šv. Ka
zimiero kapines. Yra užprašomi 
visi giminės ir pažįstami atsi
lankyti ir dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę broliai ir seserys.

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

Valandos:
nuo 10 ryto iki S vai. po piet 

Telefonas Victory 9082

Tose prakalbo- 
geriausiai išaiš- 

Patartina kiekvienam 
pranešimus “Naujieno- 
nepraleisti busimų pra- 

— Darbininkas.

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 j 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

Telephone Yards 5834

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

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

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus 
9c. už 100 auks.

arba
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

CIearing House Bank
1112 West 35th Street
Turtas $6.000,000.00

Ji rengiasi duoti Dr. Graiču- 
nui “a (statiką J o jo vieton

Pildomasis Komitetas 
Rajono Komitetas ne- 
nutare pradėti didelį 
Tai bus Lietuvos Sei-

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofi$o Tel. Boulevard 7179
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
TeL: Boulevard 7179

} ' VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfai 5574 

Chicago.

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. Nedėk pagal sutarimą 
UI 1928

Moterims Satino Pumps
— daugelis vasariškos mados, 
vienu ir dviems dirželiais, sati
no, suėdė, arba kid odos, tarp ku
rių yra keletas pilkų. Kiti su 
sagutes; baby French, cuban ir 
franeuziškoms kurkoms. Gra
žios, naujos mados, kuriuos par- 
davojama iki $6.50. Išpardavi
mo kaina

SAVAITINIAI MUSŲ 
SPECIALAI

Didelis 
vėje. U 
rakandus 
kurinimo.

Musų kaina viešiems prieinama 
plačiai visiems žinomi, nes jau 25 me
tai kaip šitam biznyje.

AGOTA KAMINSKIEN E
45 metų amžiaus persiskyrė su 
šiuom pasauliu po ilgos ligos, 
rugsėjo 13 <k, 1922 m., 4:10 va
landą po pietų. Paėjo iš Eržvil
ko parapijos, šilinės kaimo, Tau
ragės apskričio.

Priklauso prie Tretininkų. Pa
liko čionai dideliame nuliudime, 
vyrą Jurgį Kaminską, dukteris 
Moniką ir seserį Ancila ir sūnūs 
Petrą ir Jurgį.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
rugsėjo (Sept.) 16-tą dieną, 8-tą 
valandą iš ryto iš namu 4532 S. 
Honore St. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią, o iš tenai j šv. Kazimiero 
kapines. Užkviečiamo gimines, 
ir pažįstamus dalyvauti laido- 
vėse.

Nuliūdę Vyras ir Vaikai: 
Pranešimas: Kvietkų nesiųskite

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So, Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Savickas. Užtat jis areštavęs 
keletą davatkų.

Kun. Lapelis, matydamas, 
kad čia jau ne juokai, griebėsi 
už darbo. Jis dabar deda pas
tangų, kad vyskupas sutaikytų 
davatkas su komitetais

Katra pusė laimės, 
varbu 
tie vargšai žmoneliai 
protauti

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
25 E. Wax»hington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 
Telephone Central 3862 

1824wWabanaia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos 
patarnavimas.

A. A. RAUSYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha, Wis.

pasirinkimas musų krautu- 
Žlaikome visokius naminius 
ir pečius, anglims ir gazu

BRIDGEPORTO ĮVAIRUMAI.
P-le C. iL. Taryba užsimanė 

turėti vaiky.

Iš pasitikėtinų šaltinių su
žinota, kad p-lė C. L. Taryba 
užsimanė būtinai “įsigyti“ sau

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

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pulhnan 0342 ir Pullman 0349 
Vai. 10

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
‘‘Naujieny” ofise.

“prisivilioti" p. Bagdžiuną, 
Mat rugpjūčio 20 dienų Mc- 
Kinley Parke p-Įė Taryba pa
stebėjusi, jog p. Bagdžiunas 
turįs pusėtinai vaikų... Bag- 
džiuno pagalba ji tikisi pasiim
ti tuos vaikučius savo globom..

Jr vaikšto gandų, kad ir p. 
Bagdžiunas sutinka Tarybai 
pirmininkauti sekančiais me
tais

Tlephonas Yards 5032 

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 

ir nuo 5 iki 8 vata 
Nedalioms ofisas yra 

uždažytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

doti. Tik reikia jiems biskį 
daugiau pasišvęsti socalizmui 
ir aparčiau padirbėti.

LSS. 4 kuopa jau nebesiten- 
kina savo paprastais mėnesi
niais susirinkimais, bet pradė
jo šaukti specialius susirinki
mus. Štai sekamą sekmadie
nį, rugsėjo 17 dieną, kalbamo
ji kuopa šaukia savo specialj 
susirinkimą pasitarti, tarp kit
ko, apie surengimą prakal
bų. Susirinkimas įvyks “Nau
jienų” Bridgeporto skyriaus 
ofise (3210 So. Halsted St.) 
1:30 vai. po pietų.

Lietuvoj rinkimai atstovų į 
nuolatinį Seimą
Lietuvos socialdemokratai ma- 
terialės paramos iš niekur ki
tur nesitiki, kaip tik iš Ameri
kos lietuvių socialistų. O jeigu 
jie neturės pakankamai pinigų 
agitacijai, tai į Seimą darbo 
žmonių atstovų bus išrinkta 
ne daug. Taigi Amerikos lie
tuvių socialistams ir yra reika
las pasiskubinti jiems į pagel- 
bą, surengiant prakalbas ir 
renkant tam tikslui aukas.

Jeigu jau Bridgeporto socia
listai sujudo ir žada kitas ko
lonijas “subytyti 
kolonijų socialistams 
ne snausti 
geportieČiai gali padaryti vi
siems “gėdą”...,

Aš patarčiau sukrusti visų 
kolonijų socialistams ir jokių 
budu nepasiduoti bridgeportie- 
čiams

LSS. 
ir VIII 
juokais 
darbą, 
mo rinkimų kampanija — pa
rėmimui Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos. ;

Kaip žinia, Lietuvos Social
demokratų' Partija yra geniau
sia Lietuvoj politinė Partija. 
Taigi žinoma, kad Lietuvos 
Socialdemokratų Partija yra 
nuosekliausia ir rimčiausia 
Partija. Ji per visą savo gyve
nimą visuomet nuosakliai gy
nė darbininkų, bežemių ir ma
žažemių reikalus.

Chicago j ir apielinkėj dabar 
bus surengta visa eilė prakal
bų. Tose prakalbose bus aiški
nama Lietuvos politinė padė
tis, registracija, Lietuvos Sei
mo rinkimai ir tt.

Tokių prakalbų jau senai 
chicagiečiai laukia. Dabar kiek

Merginoms čeverykai—; 
kasdieniniam dėvėjimui 
gun metai spalvos, ma
dingo kurpaliaus, mie- 
ra nuo 81/į iki 12, pora

Keturiolika šimtų kandida
tų iš 2,500 atsišaukusių poli
cijos patrulniukų vietoms bus 
kvočiami protiniai ateinantį 
šeštadienį Wendello Phillipso 
augštesnėjėj mokykloj, 244 E, 
39 gat. ir South Division aug- 
štesnėj mokykloj, * 26 g. ir
I^airie avė.

Vienuolika šimtų atsišauku
sių tapo atmesta bekvočiant fi
ziniai; šitas kvotimas 
du mėnesius 
tik 500 patrulininkų 
taryba įgaliojo viršininką Fit- 
zmorrisą pereitą birželio mene 
sį paimti 1,<XX) vyrų;Jis paė
mė lig šiol tik pusę to.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

30 NIETU
Patyrimo Pinigų Siuntime 

Ir musų pačių ofisai yra visur 
Lietuvoj.

Yra geriausis užtikrinimas
Greitam persiuntimui pinigų 

savo draugams ir giminėms.
Pasimatyk su mumis pirmiau 

negu siųsi pinigus į Europą.
Doleriais išmoka visoj Lietuvoj.

I

SCHIFF & CO. STATE BANK 
728 W. Roosevelt Rd.

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

BRIDGEPORT.
Skeblapiui “švakai“ eina 

biznis.
Vietinio bolševikų skeblapio 

“•redaktorius“ Gasiunas pradė
jo jau ir viešai susiskųsti, kad 
skeblapiui kas kart vis blogin

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0'263

j U1446 Roofteveli Rd.
Arli St. Loite Avė*

S OLCARO, ILL 
manuuuioiiEm »■■»■■■■

WEST SIDE. 
atgaivinti viešąjį lietuvių 

knygyną.
Kaip jau buvo rašyta “Nau

jienose”, Westsidės lietuvių 
viešasis knygynas, kurį palai
kė vietos draugijos, nęsuduri- 
ino taip sakant galų su galais 
delei, kiek laiko atgal tapo lik 
viduotas. Jo knygos dabar 
randasi p. M. Meldažio svetai
nėje.

Kiek man toko 
kai kurios vietos 
kurios pilnai supranta 
knygyno naudingumą, 
vėl knygyną atgaivinti 
tokių draugijų yra 
Ūkininko Draugija.

Reikia pažymėli, kad kol dar 
minėtas knygynas gyvavo, 
Lietuvos Ūkininko Draugija 
bene daugiausia 'rėmė jį ma
terialiai. Tat reikia tikėtis, 
kad ši draugija knygyno atga
vimu gal ir dabar daugiausia 
pasidarbuos.

Lietuvos Ūkininko Draugi
jos susirinkimas įvyks sekamą 
sekmadienį, rugsėjo 17 dieną, 
p. M. Meldažio svetainėje.

— Westsidietis.

ir blogin pra<lčjo eiti biznis. 
Nežiūrint nei to, kad jie savo 
biznio pagerinimui sutvėrė 
ADP., atspausdino blan
kas po 50 centų ir atsišaukė į 
ALDILD. kuopas, kad jos išrin
ktų agentus vaikščioti po na
mus ir rinkti skeblapiui pre
numeratas, bet vis tik biznio 
nei kiek nepagerino. Pagalios 
jie pradėjo ir pinigus į Lietu-

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. Ą. A. Roth
Rasas 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 Independence Blvd. Chicago

čia nes- 
Svarbu tik tas, kad 

pradės 
Juk kai kun. Lapelis 

atvažiavo į šią parapiją klebo
nauti, tai visi parapijonys jo 
kitaip nevadino*, kaip tik ange
las žmoguje. O dabar prieš tą 
savo “angelą“ jau net 
eina...

Man rodos ar tik 
geriau, jei parapijonys 
tusi visai kitokio kovai 
neduoti bažnyčiai nei 
cento 
nims,

tiisiiiiimimmEmimiiiiBHmm

| Rusiškos ir Turkiškos Vanos ftk
j 12th STREET

nebūtų 
grieb- 
budo: 
vieno 

Taip darant parapijo
kim. Lapelis išsinėšintų 

ir pats iš parapijos. O kol pa
rapijonys neš jam pinigus, tai 
jo nebus galima prašalinti.

— Buvęs Parapijonas.

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERAS
3261 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 3 po pietų
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard 5052
Canal 2118 <
Naktinis

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimų iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo
Pei'laidos 

50495 
50568 
50675 
50682 
75109 A? Balčienė 
85132 J. Norbutas 
90013 A. Bortkiene
90052 B. Slaboševičaitė
90053 M. SlabošienS

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ 
Siūlo sekamus bar genus:

Čystos baltos žąsų plunksnos sv. 89c 
čystos baltos rinktinės pi. sv. $1.25 
čystos baltos rainos pi. sv. ... $1.79 
čysti balti maišytų pūkai, sv. $1.89

Pavyzdžius suteikiame ant parei
kalavimo.

Beck’s Dep’t Store
3323-25 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

dos darbus atlikinėti ir viso
kias štampas dirbti ir tt. ir tt., 
bet vis nieko negelbėjo. O kiek 
vėliau ir pinigų (dėl labai ži
nomų priežasčių...) “siunti
mas” ir spaudos darbai visai

(SeKa ant 6 puaM

sv. Jurgio ir Šv. Kryžiaus pa
rapijose, “užsikrėtė“ “buntų” 
liga ir Visų šventų parapijos 
parapijonys. Kova tarp kun. 
Lapelio ir jo šalininkų iš vie
nos puses, ir I^apeliui priešin
gų parapijoną iš kitos pusės— 
vis didėja. Ir kuo tas baig
sis — sunku numanyti.

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
10 dieną, turėjo įvykti parapi
jonių susirinkimas. Tečiaus 
kun. Lapelis, turbūt nujausda
mas, kad jis galįs pralaimėti, 
iš sakyklos atšaukė susirinki
mą, sakydamas, kad buk tai 
arkivyskupas neleidžią^ 
rinkimo laikyti.

Komitetai už neleidimą su
sirinkimo laikyti prie bažny
čios, pradėjo rinkti parajiijo- 
nų parašus prieš kun. Lapelį. 
Suprantama, kun. Lapeliui tas 
labai nepatiko, ir jis užsiuntė 
savo davatkas ant komitetų. 
Ir jos nieko nelaukdamos pa
sileido darban. Jos netik ką 
nešvariai koliojosi ant komite
tų, bet lietsargiais, plytgaliais 
ir kita joms prieinama 
nicija“ juos “užatakavo” 
varė net už bloko nuo 
nyčios.

Rezultate, nuo tos “vainos" 
daugiausia nukentėjo vienas 
vietos gydytojas, būtent, Dr.

Prade j us sočia 1 ista m s 
buotis kitose kolonijose 
ruzdo ir šios kolonijos 
štai darbuotojai. Ir tai 
bent kaip sujudo — 
kuopa žada “subytyti“ 
tas kuopas.

Reikia įmžymėli, kad, kaip 
jau buvo rašyta “Naujienose’\ 
bolševikams visai nuo koto 
nusmukus ir visuomenės akv- 
se save diskreditavus pasidarė 
ytin gera dirva socialistų dar
buotei. \

Ir socialistai, matyt, sten
giasi tinkamai tą progą išnau-



PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKO PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
VYRŲ

(Seka nuo 5-to pusi.)

REIKIA VYRŲ

susirinki

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Telephone Raiidolph 7400 AUTOMOBILIAI

REIKIA vyrų j lumber yar

APSIVEDIMAI.
RAKANDAI

DIDELIS PAAUKAVIMAS

1418 W. 22nd St

EXTRA EXTRA

Pranešimai IŠRENDAVOJIMUI

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI

{VAIRUS SKELBIMAIsvet

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA DARBININKU
MOKYKLOS

30x125 
$4,000

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų galiūnas ir kėdžių krautuvė 
ir žaislai vaikams, geroj vietoj 
ir geras biznis, priežastį patirsit 
ant vietos. 4540 S. California av.

MADE SAUSAGE CO
4500 W. 22nd St.’ '

J. H. BORSCHELL, 
2058 W. 21 Place.

PARDAVIMUI saiiunas, geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa, 
biznis išdirbtas. Turi būt parduo
ta greitai, pusė arba visas. Atsi
šaukite, 2241 W. 21st St.kad ir tokį 

Viskas ką jie

Už feARGENĄ
SALIUNAS 

PARDAVIMUI 
4660 Wentworth Avė,

jime.
W. 35th St

REIKIA dešrų kimšėjų ir, su
jungė jų į dešrų dirbtuvę. Kreip
kitės: 
HOME

REIKIA 2
PATYRUSIŲ 

VEITERKŲ.
76 E. 22nd St

RENDAI 
FLATAS.

2151 W. 21st St

nėra niekur 
l store, — 

par-

PARDAVIMUI 2 augštų nau
jas mūrinis namas. Lotas, van
denio šiluma su gražiu groseriu 
ir bučerne. Labai prieinamai. Ge
ra proga lietuviui 4795 Archer av.

RATUBORNE IIAIR 
RIDGWAY CO.

REIKALINGAS KAMBARIS 
vienam vaikinui su valgiu, ant 
Bridgeporto, arba 18-os apielin- 
kės, prie laisvų žmonių. Atsišau
kite: Juozapas Gudaitis, 1739 S. 
Halsted St.

REIKIA patyrusio pučerio — 
ge^ps sąlygos. Taip

gi reikia senyvo, ąrba sužeisto 
žmogaus prįe lengvo namų darbo 
219 Ę. 115 St. Kensington, III.

PUIKUS restaurantas turi

JIESKAU kambario su valgiu, 
— geistina, kad butų paprasti 
žmonės. Atsišaukit ypatiškai 
arba laišku. S. Deriba, 4209 So. 
VVashtenavv Avė.

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

PARDAVIMUI saiiunas, lie
tuvių ir rusų kolonijoj. Geroj 
vietoj. Pardavimo priežastis — 
nesutikimas partnerių. Parduo
siu pigiai, 1057 W. Maxwell St.

D. L. K 
"Netikėtas 
petnyčios 
vai. vak. 
Archer ir

PARDAVIMUI mūrinis 2-jų 
aukštų namas 4-rių pagyvenimų 
gera proga, parduosiu pigiai.

3356 So. Lowe Avė. 
Tel. Yards 0822

PARDĄVIMUI restaurantas 
lietuvių ir rusų kolonijoj, iaba’ 
pigiai. Pardavimo priežastis la
bai svarbi. 821 W. 14th St. Tel. 
Canal 3113.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
cottage ir didelė bamė ant 30 pė
dų loto .Kaina $1,700. Matykit 
prapertę 3647 W. 55th PI. arba 
J. II. Maier, 3209 W. 63 St. Tel. 
Prospect 9129.

MERGINŲ reikia sviesto vy> 
mojimui. Patyrimas nereikalin
gas. Kreipkitės Blue Valley 
Creamery Co., 700 S. Ciinton St. 
Mr. Nash, Superintendentas.

PARDAVIMUI 
bučerne ir grosernė 
biznį arba 
metams, 
tautų apgyventa 
už cash. 10236 S. Michigan Avė 
seland, III. Pullman 4456.

PARDAVIMUI saiiunas, gera 
jiznio vieta. Parduosiu tuoj.

3225 So. Halsted St.

Priversti urnai parduoti vėliausios 
mados seklyčios setą, dining ir bed 
room setus. Didelį, dubeltava spren- 
džina phonographą su rekordais, pui
kų grojiklį piana su prijungta uku- 
lėie, roliai ir 10 metų gvarantuota. 
kaurus ir paveikslus. Parduosiu ant 
syk ar atskirai už geriausį pasiūlymą. 
Nepraleiskit šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI 2 flatų po C 
kambarius namas; 2 lotai, 1 ga- 
rodžius . Kaina $4,300. 3416 S 
Hermitage Avė. Arti 35-os gat
vės, 1-as flatas.

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

PARDAVIMUI vienas iš pui
kiausių namų, prie 60-os ir Lafa- 
yette Avė. Naujas, 2 lubų na
mas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
bariai, vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant loto, 
grosemės arba saliuno. Kreipki
tės prie M. J. Kiras, Real Estate 
Improvement Co., 3335 S. Hals
ted St. Klauskit Martinkus. Tel. 
Yards 6894.

IŠRENDAVOJIMUI 4 kamba
rių flatas su gerais rakandais 
ant šešių mėnsių, renda 20 dol. 
Tel. Yards 0396 J.

REIKIA 2-ra rankio duonkepio 
Turi mokėt gerai savo amatą.

Atsišaukite į 
Naujienas, 
No. 119.

PARDAVIMUI saiiunas, duo
dasi dideli pietus, dirbtuvių apie- 
linkėj, parduosiu už $800.

Atsišaukite:
2620 W. 26th St.

Gurant McNeil Homer Co.
701 W. Lake St.

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

REIKIA patyrusių press mer
ginų į kvarbų namą. Taipgi mer
ginų mokintis nuolatinis darbas, 
gera alga. Kreipkitės:

6239 Broadway

- REIKALINGAS bučeris su
prantantis darbą. Atsišaukite 
tuojaus: *>

M. RAMANAUSKAS, 
836 W. Cullerton St.

LABAI PIGIAI
— parduosiu visą 

pufię. Lysas da 4-riems 
Pigi renda. Vieta visokių 

Kostumeriai perka

JIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, nuo 17 iki 21 metų. Ma
nanti ,teiksis rašyti ir paveikslą 
pasiųsti. J. Liemis, 35 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y.

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

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

VAIKŲ reikia virš 16 metų 
amžiaus .lengvam dirbtuvės dar
bui. Atsineškit amžiaus paliu
dijimą. Republic Box Co., 925 
N. Halsted St.

REIKIA patyrusių dešrų kim
šėjų ir su jungėjų į dešrų dirb
tuvę. Kreipkitės:
HOME MADE SAUSAGE CO., 

4500 W. 22nd St.

PARDAVIMUI STUBA, TVAR- 
tas su karve ir keturi lotai ir vištos, 
arba ant tinkamos miesto prapertės 
mainysiu ne už City limits.

JAMES ZALLUBA, 
5650 S. Monde Avė.

REIKIA moterų dėl išskyrimo 
drabužių į wet wash laundry, 5 
dienos į savaitę.

5515 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė ii 
bučerne, visokių tautų kolonijoj 
Biznis senas. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. 
Liberty Land & Investment Co

3301 S. Halsted St.

FARMA FARMA
Pardavimui arba mainymui 80 ake- 

rų farma, Wisconsino Valstijoj; žemė 
labai derlinga, upė arti bėga; lietuvių 
kolonija, arti miesto, prie pat mokyk
los ir bažnyčios, Iš dideles priežas
ties turiu parduoti pigiai, arba mainy
siu ant namo, loto, bučemės, groser- 
nės, automobiliaus, mvrtgičiaus arba 
kito kokio biznio.

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

Tel. Blvd. 1550

Dr-stės Lietuvos Gojaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, rūgs. 
17 d., 1 vai. po pietų, D. Shemaičio 
svet., kampas 18 iri Union gatvių.

— Valdyba.

REIKIA merginų dėl pakavi 
mo miltų ir leibeliavimo punde

DARBININKŲ reikia; turime 
nuolatinį darbą pųisų dirbtuvėje, 
nuolatiniems vyrams.

WESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogden Avė.

Kreipkitės:
North Branch Flooring Co.

2415 Bąrry Avė.

PARDAVIMUI PAŠARO KRAU- 
tuvė: šienas, avižos, ingiai ir šiaip 
visokis gyvuliams pašaras.

Kreipkitės:
6014 So. Kedzie Avė.
Gali matyt po pietų.

GERAS cash groseris ir bu 
čemė pardavimui.

4958 Princeton Avė.
Tel. Boulevard 3200LENGVAM 

Ateiki- 
dar-

PARDAVIMUI saiiunas, lietu-( ri°vBluį ,IslaVd 
vių ir kitų tautų apgyventa vie-' ( 
ta, smagi vieta ir geras biznis. Kaina $3.950. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos, 4405 S. Wood St.

PARDAVIMUI bučerne su lengvu 
groseriu. Vieta gražiausiai įrengta 
visoj South Side su pagyvenimu. Ren
da pigi, lystas geras ant keturių me
tų. šita vieta randasi naujojoj lietu
viškoj kolonijoj Englewood. Kas ma
not š’tokį biznį pirkti, tai prašau at
sišaukti, nes šitas laikas yra geriau
siai pirkti šitokį biznį. Viskas už 
cash parduodama. Antrašą suteiksiu 
per telefoną.

šauk Norimai 3799

DIDELIS BARGENAS
5 lotai pardavimui ant 71 St. ir 

Maplewood Avė. 4 blokai nuo Šv. Ka
zimiero klioštoriaus, labai gera vieta. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą.
M. J. KIRAS, IMPROVEMENT CO., 

3335 So. Halsted St.

Draugijos Lietuvos Ūkininko susi
rinkimas įvyks sekmadieny!, rugsėjo 
17 d., Meldažio svet., 1 vai. po piet. 
Visi nariai ir narės malonėkite atsi
lankyti. — Valdyba.

REIKAįLINGAS vyras prie 
exprcss vežimo, geras darbas ir 
geras užmokestis, Atsišaukit.

817 W. 34th St.
Tel. Boulevard 9336

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sernė. Biznis išdirbtas per daug me
tų ,labai gera vieta. Pardavimo prie
žastis liga — parduosiu už pirmą pa
siūlymą.

Telefonuokit Canal 5718

PARDAVIMUI SAL1UNAS TAR- 
pe dideliu dirbtuvių. Renda $35.00 į 
mėnesi, lysas ant 18 mėnesių. Biz
nis išdirbtas per 15 metų, priežastis 
pardavimo — nusipirkau savo namą 
su bizniu ir einu į savo namą. Par
duosiu už gerą pasiūlymą.

1458 W. 15th St.

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

REIKIA agentų; geras 
darbis, biznis gerai išdirbta

Kreipkitės:
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 1-MOS KLESOS 
bučerne ir grosernė, ledų šaklinimo 
mašina iri visi nauji fixtures. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos.

Kreipkitės:
7182 So. Halsted St.

JIREIKIA!!
Patyrusių merginų ir jaunų 

moterų operuotojų canvas, prie
kių kotų. Labai graži ir švari 
darbavietė.

HAMMES-CARNALL CO.
833 W. Jasckson Blvd.

5th Floor.

KAMPAS IŠRENDAVOJIMUI AR
BA PARDAVIMUI labai geroj vietoj 
33čios ir Halsted. Namas visai nau
jas, įrengimai pagal šios dienos. Biz
nieriai nepraleiskite progos, tinka vi
sokiam bizniui, čia pat pasirendavo- 
ia 6 ruimų flatas dėl ofiso. Atsišau
kite pas savininką.

NATHAN KANTOR, 
3223 So. Halsted St.

, Tel. Boulevard 5394

Lietuviška Teatrališka Draugyste 
Šv. Martino laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, rūgs. 17 d., 1 vai. 
po pietų Švento Jurgio parapijos svet., 
32 Place ir Aubum Avė., Visi na- 
Tiai malonėkite atsilankyti susirinki
mai), nes turime svarbių reikalų.

— Valdyba.

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

REIKIA moterų pardavėjų į gera alga 
dry goods krautuvę. Turi būt 
patyrusios ir mokėt kalbėt ang
liškai. J. S. Sytlik, 1713 West 
47th St.

| Merginų virš 16 metų amžiaus 
prie punch press ir assembling 
darbo. Nuo šmotų. Keletą 
galime panaudot neturinčias pa
tyrimo 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GODDS CO. 
2840 Archer Avė.

SAVININKAS PARDUODA 2 
aukštų muro namą ir 2 automobilių 
garadžių -U Alley, lotas $7,250. Įmo- 
kėt $1,500 — didelis bargenas greita
me pardavime. i

740 E. 91st St.
Tel. Chesterfield 2169

Pranešimas Cicero Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbemę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą sukištais su Naujienų 
bendrovės redakcija. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui į Lietuvą, pirk Naujienas.

— K. Kairis.

sumažėjo. Ir atrodo, anot pa
ties Gasiuno, kad viskas jiems 
eina velniop...

Sykį sutikęs skeblapiui labai 
artimus ir dalykus gerai nusi
manančius žmones užklausiau 
jų kode! tam skeblapiui pradė
jo taip nesisekti. Juk, girdi, 
bile vaikėzai negi galį vesti 
laikraštpalaikį 
kaip “Vilnis”.
žiną, tai koliotis ant socialistų 
ir “Naujienų” lyg jie butų pa
samdyti tatai daryti.

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

Draugijų Žiniai. — D. L. K. Keistu
čio P. Kliubas rengia metinį vakarą 
su programų nedėlioj, spalio 8 d., p. 
Meldažio svet. Bus statoma scenoj 
3 aktų komedija "Netikėtas Sugrįži
mas". Draugijų, kliubų ir kuopų pra
šome nerengti pramogų minėtą dieną, 
kad nepakenktumčm vieni kitiems.

— Komisija.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos arba našlės, nejaunesnės 25 me
tų ir nesenesnės 35 metų. Aš esu 
34 metų vaikinas. Nubodo pas kitus 
gvyent, todėl norėčia apsivestu Vai
kinų meldžiu nerašinėt. P. J., Box 163, 
Lynch Minės, Ky.

PARDAVIMUI medinis 4 kam 
barių namas su lotu; yra beis- 
mantas taipgi gera pašiūrė, par
duosi pigiai, 5536 S. Kenneth 
Avė. Vakarais arba nedėlioms.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
riausia vieta lietuvių, geras biznis, 
per 40 metų, svetainė mitingams ir 
šokiams. Norintiems įgyti gerą vie
tą ,turit pasiskubint. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. 1900 So. 
Union Avė.

PARDUOSIU VIENĄ Iš DVIEJŲ 
bučernę. Norinti neturėti boso ant 
savo sprando pirkit. Parduosiu pi
giai, arba duosiu ant išmokėjimo, o 
patyrusį, priimsiu į partnerius.

Kreipkitės tuojaus:
1217 W.'‘31st St.

JMOKĖK 2 TŪKSTANČIUS
Nupirksi 3 flatų naują mūrinį na

mą, saiiunas, 2 pagyvenimų po 6 kam
barius. Namas randas labai gražioj 
vietoj, Brighton Park . Klauskit:

C. P. SUROMSKI, 
8346 So. Halsted St.

Pardavimui didelis dry goods što 
ras ir penkdešimts centų Storas, taip 
gi gera vieta, kriaučiui, 1 " 
aplinkui. Viskas vienam 
mainysiu ant namo ar loto 
duosiu pigiai. Priežastį patirsit ant 
vietos. Savininką galite matyti nuo 
8 riyto iki 9 vakare.

A. P., 
4061 Archer Avė.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinis klesos biz- 

nfavoms merginoms, pasisiusimu! 
sau dresėa.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE 

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypa tiška! arba ratv- 

kit išlygų paklausdaml
• Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ .IR 
ęrosernė verta $4,000, dėl nesutikimo 
partnerių parduosiu už $2,450, biznis 
daromas (Cash). Renda pigi ir rui
mai dėl gyvenimo. Matyt galima nuo 
3 vai. ryte iki 6 vai. vakare, 5832 So. 
Western Avė. Vakarais 4639 So. St. 
uouis Avė.

7 KAMBARIŲ RAKANDAI TURI 
būt tuoj parduoti, visi ant syk, ar 
atskiria!: 3 kaurai, odos ir velouro se
tai, walnut dining room ir bedruimF 
setai; grųjiklis pianas, fonografas, 
ant grindų pastatoma lempa, misingi
nė lova, dreseris ir tt. Kreipkntės die
nomis ar Vakarais:

1211 West Garfield Blvd.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

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

Brighton Park Liet. Atl. ir Pašelp. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, rūgs. 15 d., 7:30 v. v., 
Paprastoj svet., 3959 So. Kedzie Avė.

Įsi nariai malonėkite susirinkti, nes 
turime svarbių reikalų svarstyti. 
Taipgi bus rinkimas darbininkų ba
liui, kuris įvyks rūgs. 30 d. Mildos 

Fr. Ažusenis, Rast.

PARDAVIMUI 20 AKERIŲ ŽE 
mūs ,visa išdirbta; budinkai, stakas 
jr/mkiai ir geras automobilius. Par
duosiu viską už $1,850, mažas įmokė- 
jimas ir išmokėjimai. Platesniu ži
nių rašykit lenkiškai ar angliškai.

JOHN HORNAK,
R. 1, Box 156, Fruitport, Mich.

Moterų ir mergini] virš 16 
metų į dėžių dirbyklą. Kreipkitės

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS, 
iš fronto Storas ir 4 šeimynoms po 4 
kambarys ir dviems automobiliams 
garadžius namas prie Halsted St. 
Kaina $9.300, elektriką, gasas ir visas 
pirmos klesos įtaisymas. Atsišaukite. 
1739 So. Halsted St. Box 120.

Kurie turite paėmę pardavimui S. 
L. A. II Apskri. tikietus automobiliui, 
malonėkite sugrąžinti juos iki rugsė
jo 15 d., nes rūgs. 24 d. bus vakaras 
Meldažio svet., tad reikia sutvarkyti. 
Nesugrąžinti iki rūgs. 15 d. tikietai 
skaitysis parduotais. Grąžinti reikia 
tam, iš ko paėmėt. — P. Petraitiene, 
3237 Auburn Avė., tel. Yards 5056.

PARDAVIMUI BUČERNĖ II 
grosernė, pusė arba visą biznį. Biz
nis išdirbtas, per gana ilgą laiką 
Renda pigi — 5 kambariai gyvenimui 
Priežastį patirsite ant vietos.

\ 4 E. 107 St.' Roseland, III. 
Pullman 0379.

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR 
or, lunch room, saldainiai, cigarai, 
larbemė ir knygų mainymo krautuve, 
’igi renda, ilgas lysas, 8 metų in^bai- 
ęa, auganti apielinkė. gyvenimui “Kam
bariai, 150 vištų. Bargenas už cash.

R. M. HANEL,
6813 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI OVERLAND 5 PA- 
sažierių automobilius, Modelio 85 G, 
6 cilinderių, Continental motoras, 6 
geri tajariai ir rimsai. Pirm-os kle
sos ėjimo

Springfield, III. — Masinis susi
rinkimas protestui prieš p. Johnsono 
bilių įvyks rūgs. 16 d. Carpenter 
svet., 7 ir Adams gat. Pradžia 1:30 
v. v. — A. Šimkus.

PARDAVIMUI saiiunas, viso 
kių tautų apgyventa, biznis se 
nai išdirbtas, geri įtaisymai 
elektros pianas. Parduosiu pi
giai. 4730 So. Wood St.

VYRŲ reikia, kurie turi paty 
rimo prie kenų darymp mašine 
rijos.

į Kreipkitės:
1319 W. 32nd PI.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ICE 
cream, cigarų ir notion krautuvė, yra 
prie pat didelio parko vartų, kamba
riai dėl mažos šeimynos, visokių tau
tų apgyventa. Biznis daroma $50 į 
dieną, stako labai daug, dailus ir nau
ji fixtures. šita krautuvė verta dvi
gubai, nes parduodu tik už $1225. 
Kas nori švaraus kampo ir -nebijo 
aukštį keltis, tam yra proga prasi
gyventi. Matykit po 4 vai. vakare.

5301 So. Racine Avė.

Keistučio Kliubas turės
Sugrįžimas" repęticiją, 

vakare, rūgs. 15 d., 7:80 
McKinley Park svetainėje, 
Westem Avenues.

— Komisija.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė senas brznis išdirbtas peu 
daug metų. Apielinkė apgyventa vi
sokių tautų. Arba mainysiu ant 
namo arba automobilįaus.

Tel. Boulfevard 4341

APKAINUOTA GREITAM PAR 
davimui IV2 aukšto medinis namas 
lotas 100x141 pėdas. Savininkas

J. W. ROHDE, 
598 Medford Avė., 

Dos Plaines, 111.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant 2-jų pagyvenimų, po 4 ruimus, 
elektra, gasas ir visi parankamai. 
Parduosiu už teisingą pasiųlymą.

Atsišaukite:
- 3203 So. Union Avė.

Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų laikys s 
mą rugsėjo 17 d. Raymono chapelėj, 
816 W. 31 gat. Visi nariai ir narės 
malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.

Lietuviškos Tautiškos Draugystės 
Vienybės bertaininis susirinkimas bus 
subatoj, rūgs. 16 d., 7:30 v. v., M. Mel
dažio svet. 2244 W. 23 PI. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti.

— Jonas Lapinskas, Pirm.

Mums yra reikalinga keletas 
energiškų ir ištikimų vyrų dirb
ti su mums keletą valandų kas
dieną, arba keletą dienų ant sa
vaitės be atsitraukimo nuo da
bartinio jūsų užsiėmimo. Geras 
pelnas. Atsišaukite nuo 10 iki 
1 iš ryto, arba utaminko vakare 
nuo 6 iki 8. Klauskite:

PARDAVIMUI 2 FLAT MURO 
namas, sun parlor, dubeltavas bučiu
kas, 2 po 6 kambarius, 1 keturių kam
barių; furnaso ir pečiaus šiluma. Ant
ras budinkas 1 penkių kambarių dide
lis garadžius arba dirbtuvė. luotas 

Modemiška, $14,000; cash 
savininkas.
2343 W. Erie St.

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimcntuotas skiepas ir viskas 
įtaisyta pagal naujausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosemės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuojaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

.„.L. S. S. 4 kp. specialis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 17 d., 1:30 v. 
po pietų, Naujienų Bridgeporto Sky
riaus ofise, 3210 So. Halsted gat. 
Draugai ir draugės malonėkite laiku 
susirinkti taipgi ir naujų narių at
siveskite.

*— Org. Ji M. Vainauskas,

SAVININKAS PRIVERSTAS 
PARDUOTI

2 lubų mūrinis namas, randasi 6815- 
17 Emerald Avė.. 3 po 7 kambarius 
pragyvenimui, vėliausios mados įtai
symai, labai grąžos, su daug medžių 
sodas ;lotas 50x125 pėdų ilgio. Savi
ninkas nadaiys antrus morgičius, jei 
bus reikalinga, be iokio . komišino. 
Kreipkitės pas savininką: W;lliam 
Datz, po 8 vai. vak. kasdieną. 3402 S. 
Auburn Avė. Ant antrų lubų užpaka
liniame name.

M. F. DAN0W, 
856 First National Bank Bldg. 

68 W. Mdnroe St.

JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO DO- 
mininko Jokūbaičio, kuris pirmiau 
dirbo Naujienų Redakcijoj, o dabar 
nežinau kur yra. • Prašoma atsiliepti, 
arba kas žinote prašome pranešti.

JO$. ŠLOŽIS,
3938 Cotalpa St., Indiana Harbor, Ind.

BLUE ISLAND
Namo — Bargenas; 4 akeriai vištų 

I farmos, pusė mylios iki gatvės ir vidu- 
1. Graži 5 kambarių 

j stuba, geriausia žemė, labai geras van 
: duo: 600 pėdų priekis, prie pilto kelio. 

). $1,500 cash, likusius
lengvais išmokesčiais, 6706 S. Ashland 
Avė. Atdara vakarais ir nedėliomis.

PARDUOSIU AR MAINYSIU SA 
vo 160 akerų farmą Wisconsin valsti 
joj, $3,500 ai!ba 2 flatų mūrinis na 
mas, geroj apielinkėj.

MRS. C. SCHERT, 
5608 South Sixty-Third St.

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

— Valdyba.

EXTRA EXTRA
Rendai saiiunas prieš pat Crane 

Co. Vieta gera ir biznis išdirbtas 
gerai. Kam reikalinga gera vieta, 
pasiskubinkite, nes neilgai bus. Kas 
pirmesnis tai visugeresnis. Atsišau
kit pas namo savininka.

FRANK URBIKAS,
4147 So. Kedzie Avė.

Ant 2 lubu.

Draugystės švento Antano iš Pad- 
Vos mėnesinis susirinkimas įvyks sek- 
madienyj 1 vai. po pietų, rūgs. 17 d., 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėje, 
S. Union Avė. ir 18-tos gatvės. Visi 
nariai būtinai laiku susirinkite, nes 
yra daug reikalų apsvarstimui.

— Valdyba.

REIKIA MERGINŲ 
darbui į South Side dirbtuvę, 
te pasirengę dirbti. Nuolatinis 
bas — turi kalbėt angliškai.

AMERICAN CAN CO. 
39th & Canal Sts.

4 blokai į vakarus nuo Wentworth av.

PARDAVIMUI SALIUNAS labai 
?eroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
visokių tautų apgyventa, daugiausiai 
vokiečių. Vienas saiiunas ant ketu
rių kampų. Nepraleiskit geros pro
gos. Pardavimo priežastį ištirsit ant 
vietos.

2956 Emerald Avė.

Ir man rodos, kad gryną 
teisybė pasakyta. Juk argi ga
li vesti laikraštį tokie žmonės 
kaip skeblapio štabas. Žinoma, 
kol dar nevisi bolševikų suklai
dinti darbininkai suprato prie 
ko bolševikai juos veda ir nuo 
jų dar neatsimetė, tai jie dar 
šiaip taip gali verstis. Bet ma
tyt, kad jie jau nebeilgai galės 
darbininkus klaidinti, nes kas 
kart vis daugiau ir daugiau 
darbininkų nuo jų atsimeta.

Tat gal ne be reikalo dabar 
bolševikai pradėjo taip 
socialistus plūsti ir prie kleri
kalų gerintis. Mat prieš grabo 
lentą yisi taip daro.. .

— Bepartyvis.

PARDAVIMUI kampinė pra 
būt parduotas į trumpą 'laiką ir pertė, 21st PI. ir Hoyne Avė. J 
pigiai, iš priežasties — dviejų t flatų namas, grasas, geros įeigos 
biznių.

2308 So. Halsted St

V YRU ir MOTERŲ
REIKIA vyrų ir moterų vald

žios darbui, pašto klerkų, lai£k- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

________ MOTERŲ________
REIKIA moterų į kenavimo 

kambarį.
BAKER FOOD PRODUCTS

4856 So. Halsted St.


