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Naujas Anglijos ultimatumas
Apkaltino unijų vadovus
Turkijos sultonas abdikavęs

Naujas Anglijos ultimatu 
mas Turkijos nacionalis

tams.
Turkai turi apleisti neutralinę 
zoną, nes kitaip kils karas.

gavo iš
Harrington,

Darda ne-

įsaikyme 
permaina 

Iki šiol 
kuri laiko

yra griežta 
politikoje, 
armija, 
anglus Čanake, buvo

dabar gi patampa 
reika- 
mušių

KONSTANTINOPOLIS, rug
sėjo 29. — Turkijos naciona
listų armija turi apleisti Dar
danelų neutralinę zoną.

Taip nusprendė Anglija ir 
tokias instrukcįjas 
Londono gen.
koroanduotojas talkininkų ar
mijų Konstantinopoly.

Gen. Harrington pats gali 
spręsti kada pradėti karą ir 
kiek laiko duoti turkams išsi
kraustyti iš tos zonos, bet jie 
turi iš jos išsikraustyti, nes ki
tai jie stato pavojun 
lų saugumą.

Šitame Anglijos 
matoma 
Anglijos 
Turkijos 
apsupusi 
puolikais,
puolikais patįs anglai, 
laudami išpildyti tas 
paliaubos sąlygas, kurios ta
po padarytos 1918 m., užbai
giant karą, bet kurių (sąlygų) I 
nėra priėmę Turkijos naciona-l 
listai ir kurioms jie paskelbė 
net karą.

Turkai, reikalaudami sugrą
žinti jiems visą teritoriją, ku
rią jie laikė prieš karą, stato 
save pavojun karo su galinga 
Anglija.

Tikimąsi, kad gen. Harring
ton pasimatys su Mustapha 
Komai Paša bėgyje ateinančių 
24 valandų ir įteiks jam ulti
matumą, reikalaujantį pripa
žinti neutralinę zoną Azijoj ir 
kuoveikiausia iš jos išsikraus
tyti. Neišpildymas to ultima
tumo, manoma, bus priežastim 
karui Azijoj, kuris pastatys 
pavojun ir visos Europos tai
ką. ,

Kernai Paša šiandie pranešė 
gen. Harringtonui, kad Turki
jos kareiviams yra įsakyta lai
kyti tas pozicijas, kurias jie 
yra užėmę Dardanelų neutrali- 
nėj zonoj.

Karo skelbimas nereikalingas.
LONDONAS, rūgs. 29. — 

Anglijos ministeriai tvirtina,

KORH
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja

pavesdamas sostą savo sunui 
princui Abdul Medžid Effendi. 
Manoma, kad tai sultonas pa
darė spaudžiamas Turkijos na
cionalistų, kurie jau ir savo 
valdžią įsteigė Konstantinopo
ly. Nacionalistai jau senai sul
tonu buvo nepatenkinti ir grū
mojo jo pašulinimu, jei jis 

nors kiek trukdys nacjonalis- kuriuose namų 
tų veikimui.

Apkaltino uniją viršininkus Lietuva jau turi savo
Kaltina juos išviliojime pinigų, 
puolimuose ir suokalby. Rei-

- kalauja didelės kaucijos.

/ pinigus
nuo

Lietuvos žinios

kad turkai laužo 1918 m. pa
darytąją mūšių paliaubą ir 
delei to laužymo sutarties, pra 
dėjimui kariavimo visai nėra 
reikalo, kad Anglija skelbtų 
formalinę karą, kad galėjus 
turkus pašalinti iš neutralinės 
zonos.

Talkininkai rado negalimu 
išpildyti turkų reikalavimą, 
kad visi pabėgėliai butų išga-

dienos ir prašo prailginti laiką.
Rusijos atstovas Londone 

Alex Rothestein sako, talkinin- 
’ ams nėra ko bijotis Rusijos 
ir kad Rusija neis pagelbos 
turkams.

'"Rusija nedaro jokių karinių 
žingsnių artimuose rytuose.“ 
sakė jis. “Jei Rusija bus pa
kviesta į artimųjų rytų taikos 
konferenciją ir jei nebus kliu
doma Rusijos prekybai, mes 
nemanome, kad Konstantino
polis yra vertas kraujo nors 
vieno Rusijos kareivio. Rusija 
nesirengia gelbėti Turkijai.”

Mustapha Kernai Paša savo 
notoje gen. Harringtonui sako, 
kad Turkijos nacionalistai pa
siliks dabartinėse pozicijose 
neutralinėj zonoj, bet neis to
liau. Bet ministeriai sako, 
kad tokis atsakymas nėra An
glijai priimtinas.

Ministeriai sako. kad 
I vilties išvengti karo su 
kais, jei turkai nesutiks

Anglija vis dar nepaliauja 
gabenusi vis daugiau kareivių 
ir ginklų į Dardanelus. Užsa
kyta kelis tūkstančius milita- 
rinių vežimų, o dvi amunici
jos dirbtuvės, kurios beveik 
nieko nedirbo, dabar pradėjo 
dirbti pilną laiką. Gabenimas 
kareivių ir siuntimas karinių 
laivų neapsistoja.

Talkininkai nutarė pasiųsti 
bendrą komisiją į Trakus, kad 
panaudojus savo įtaką ir tą 
provinciją nuraminus.

Naujienos gavo žinią 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Banko, kad pagalios ir 
I Actu va įsisteigė savo pinigus 
vadinamus “Litais”. Litas ly
gus 200 auksinų arba 10 cen
tų Amerikos pinigais.

Su amerikiečiais ne baikos

Konstantinas bėgąs iš
Graikijos • \

Gal ir Jurgiui neilgai teks 
sėdėti ant sosto.

nėra 
tur- 

pasi- 
traukti iš užimtųjų zonoje
zicijų. *

Turkijos sultonas
abdikavęs

IX)-

Talkininkai gal apleis Konstan
tinopolį ir atiduos jį turkams.

LONDONAS, ‘ rūgs. 29. -— 
Anglijos kabinetas laiko nuo
latinius posėdžius ir tas rodo 
į rūstumą padėties. Kabinetas 
yra susidomėjęs ir Graikijos 
padėtim ir ypač į tai, kaip 
Graikijos sukilimas gali atsi
liepti į Trakų klausimo riši
mą. Mat Trakus talkininkai 
yra prižadėję Turkijai, bet 
graikai dar nė nemano apie jų 
atidavimą.

Vaikšto gandų, kad talkinin
kai galbūt evakuos Konstan
tinopolį ir atiduos jį Turkijos 
nacionalistams, kad jie per 
Konstantinopolį galėtų pasiek
ti Trakus. Tada talkininkų 
kvatiera butų perkelta į Galli- 
polį ir tada visi talkininkai 
kooperuotų su anglais išlaiky
me Čanako ir tuo išlaikyme 
atdarais Dardanelų. Prisibijo- 
ma taipjau, kad nacionalistai 
gali sukurstyti sukilimą pa
čiame Konstantinopoly, su ku
riuo talkininkams labai sun
ku butų kovoti.

Gauta autentiškų, bet vis 
dar nepatvirtintų žinių, kad

Šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:45 v., leidžiasi
5:36 v. Mėnuo leidžiasi 1:38 Turkijos sultonas Mahomedas 
valandą nakties. VI abdikavo (apleido sostą),

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Gautomis iš Athenų žiniomis, 
nuverstas karalius Konstanti
nas bėga iš Graikijos kariniu 
laivu, ant kurio jis pasislėpė 
kartu su savo pačia Sofija ir 
dukterimis. Jie buvo slapta nu
gabenti ant laivo, kad apie tai 
nepatirtų sukilėliai.

Šalį dabar valdo . sukilėlių 
valdžia, nors Jurgis ir vadina
si karalium. Bet eina gandų, 
kad ir Jurgiui neilgai teks sė
dėti aut sosto, bet kad ir jis 
greit bus nuverstas ir šaly taps 
paskelbta respublika.

Gauta iš Trakų žinia, kad ir 
likučiai kareivių, kuriuos tur
kai sumušė ir kurie’ po to ta
po perkelti į Trakus, irgi pri
sidėjo prie sukilimo.

Valdžia yra rankose 
nių komiteto. -Niekiirie
tuotyjų žmonių tapo paliuo- 
suoti. Konstantinas gi išvažia
vęs iš Athenų tuoj po to, kaip 
Jurgis sudėjo prisaiką. Tapo 
sudarytas laikinis kabinetas, 
kuriame premjeru yra Carapa- 
nos. Nuolatinį kabinetą suda
rys buvęs ministeris Zaimis.

Karalius kalinys.
PARYŽIUS, rūgs. 29. — 

Gautomis ofieia'liniuose rate
liuose žiniomis, ex-karalius

zmo- 
areŠ-

CHICAGO. — Grand jury 
vakai" iAneše tris! upkaltinimus, 

būdavo j i mo 
i darbininku tarybos preziden
tas Fred Mader ir kiti unijų
viršininkai kaltinami yra išvi-1 , —— ----------------- 1

puolimuose ir Suokalby. I,ini8,l’i Tautą sąjunga neįveikia
Pirmas apkaltinimu^ kalti j Q|irinltti DinkPCIlilIC

na, kad Mader ir “fixture! uUlIlIMI llIuAuuIlIUO
hangers” unijos viršininkais 
Išviliojo iš vieno kontrakto- 
riaus $150. Antras apkaltini
mas kaltina Maderį ir plumbc- 
rių unijos viršininkus, kad jie 
sumušę sargą, kurio ranką 
bomba nutraukė. Trečias ap
kaltinimas kaltina Milerį ir 
kitus suokaljry suardyti vieną 
dirbtuvę. '

Iš visų apkaltintųjų reika
laujama užsistatyti po $25,000 
kaucijos. Tai reiškia, kad Ma
der ir du kiti turės užsistatyti 
po $75,0tX) nes jie yra įvardyti 
visuose trijuose apkaltinimuo
se. Bet vienas jų, “Smash” 
Hanson, nors ir pirmiau buvo 
apkaltintas, bet dar niekad nė
ra sėdėjęs kalėjime, nes jis y- 
ra valdžios liudytojas — šni
pas — provokatorius... Jam, 
nors ir apkaltintam, ir šį sykį 
kaucijos nereikės.

GENEVA, rūgs. 29. — Fi
nansų komiteto įteiktas tautų 
sąjungos susb^'nlčimui rapor
tas atkreipia domę į labai ne
tikusią finansinę sąjungos pa
dėtį. Už pereitus 1921 metus 
tautų sąjungos nariai nėra su
mokėję $1,000,000 savo nari
nių mokesnių, šiemet irgi tik 
pusė mokesnių tėra sumokėta. 
Paprašyta sąjungos sekreto
riato labiau spausti narius, 
kad jie užsimokėtų. Daugiau
sia yra neužsimokėjusios Pie
tinės 
kurios 
riams 
tyti.

Amerikos respublikos, 
sako, kad mokesniai na- 
yra neteisingai paskirs-

Pašalino kun. Williamsoną

Gruždžiuose per šv. Roką 
susirinko daug žmonių į utlai- 
dus. Benas kunigas, beeida
mas per šventorių, užpuolė 
kaž-kokią! amerikietę, kam ji, 
girdi,' per didelę dekoltę ne
šioja ir biauriausiais ciniškais 
žodžiais ją išvadino. Davatkos 
apstojo ir ėmė, baisiausiai rė
kaudamos reikalauti, kad mo
teriškė. atsiklaupus kunigą at
siprašytų. Amerikietė nepa
klausė ir įtužusios moterys pa
mažėl! išsiskirstė.

Greit atėjo nukentėjusios 
moteriškes vyras. Eidamas tie 
siog į kleboniją sutiko klebo
no tarnaitę — trumpučiu sijo
nėliu ir <|ar didesne dekolte. 
Amerikietis, teisybę, labai ne
mandagiai, išstūmė tarnaitę 
laukan, rodydamas miniai, ko
kius rubus nešioja kunigų tar
naitės. Minia pritarė Ameriko 
nui. Amerikonas gi, įpykęs 
sugrįžo į kleboniją ir apstum
dė kelis bepietaujančius kuni
gus, vis klausdamas, kuris jų 
jo moterį įžeidė. Viskas pasi
baigė tuo, kad kunigai išlaks
tė nuo įtūžusio Amerikono — 
kas per duris, kas per langą, 
palikę nesuvalgytus viščiukus,

50 auksinų dienai ir 
gelis jų meta darbą 
škoti sau geresnių 
Per tai karkliniuose 
ruožuos trokšta 
(herbams reikalingų 
kų.

dolto dau- 
ir eina ie-

gclžkelių 
miltiniems 
darbini n-

Neitralė juosta
Ek.

plėšikai —
MERKINE. — Lenkų 

partizanai,“ persi- 
į uniforma, vis 

dar tebevargina neitralinės 
juostos gyventojus.

Rugpjūčio 16 d. 19 vai. vie
ni apstojo su kulkosvaidžiais 
Trakiškių kaimą (Varėnos val
sčiais), o kiti su užtaisytais’ 
šautuvais pradėjo kaimą plėš
ti. Grobstė jaunuolius, senus 
mušė kuo papuolė. Daugumas 
jaunuolių išspruko. ■ Vincas 
švedas ir Adolpas Baliukas ir
gi norėjo išsprukti, bet pama
tę plėšikai paleido į juos 4 šū
vius, kuriais abu sunkiai su
žeidė: Adolpui Baliukui (Mon 
čegerės kaimo) perėjo kulka 
per vidurius, Vincui švedui 
(Trakiškių kaimo) per dešinę 
koją. Pabėgusieji pradėjo iš 
miško į lenkų plėšikus šaudyti. 
Lcnięai nusigandę viską paliko, 
t. y. areštuotus ir ką buvo su-

i'

■i

■ v Ct

■■

310 angliakasią buvo 
palaidotįekspliozijos

Tik 5 jų žuvo, kitus spėta iš
gelbėti.

rūgs.JOHNSON CITY, 111
29. — šiandie 3 vai. po piet 
Consolidated Coal Co. kasyk 
loję kįlo smarki gaso eksplio 
zija, kuri buvo palaidojusi ir 
uždariusi kasykloje 310 ang 
liakasių, kurie neužilgo prie; 
tai buvo nusileidę. į kasyklą
dirbti.

FJcsplioZija 
daug anksti 
mito šūvio.

Ekspliozija

k j lūs i delei per- 
sprogusio dina

suvertė medžius 
ir užvertė kelius, taip kad sun 
ku buvo gelbėti, ypač buvu
sius žemesniuose shiogsniuose 
angliakasius. Bet atvykę iš He 
rrino ir Bentono gelbėtojai pc 
sunkaus darbo priėjo prie 30?

Konstantinas yni laikomas ka- aa^0akasių ir juos , išgelbėjo 
liniu Athenuose, iki nebus su- Jie visi buvo nesužeisti. Bet
rasta galimybės jį ištremti iš likusiV 7 P^nki buvo užmu- 
Graikijos. Athenų žinia sako, šti ir <hl SWIlkiai sužeisti. •'
kad jis nėra kalinys. Tai rodo, 
xad jis jei ir nėra kalinys, tai 
visgi nėra laisvas, kadangi su
kilėlių komitetas dar nenutarė 
xą su juo padaryti.

Penki buvusios valdžios mi
nis toriai yra areštuoti ir kalti
nami tame, kad jie yra kalti 
.iž sumušimų graikų armijos

Herrino maineriai bus tei
siami lapkr. 13 d.

MARION, UI., rūgs. 29. — 
Teisėjas Hartwell paskirė lap 
kričio 13 d. pradžiai 74 apkal

iurkijoje. Jie bus teisiami ka- angliakasių bylos nag-
o teismo.

/4 geležinkeliai susitaikė.
CHICAGO.—■ Streikuojančių 

geležinkeliečių sekr. Scott pa
skelbė, kad jau 74 geležinke- 
’iai priėmė ir pasirašė po su
tartim su streikieriais, kuri 
buvo padaryta Baltimorėj ir 
kurią 
vyriausias streikierių komite
tas savo susirinkime Chicago- 
je.

Jowell dabar yra New Yor- 
ke ir tariasi su kitais geležin
keliais, kurie dar nėra pasira
šę sutarties. Tikimąsi, kad 
greitai dar daugiau geležinke
lių pasiduos, o ilgainiui pasi
duos ir viki gęIė?inkeIiavT.

rinėjimui.
Pirmiausia bus teisiami 48 

kaltinamieji užmušime. Jie 
bus teisiami už užmušimą 
streiklaužio Huffman iš Hun- 
tington, Ind.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 29 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių,

FUgS 13 d. patvirtino bankų buvo skaitoma Amerikos pini- 
gals šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ....
Belgijos 100 frankų ......
Danijos 100 frankų........
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 Litų ........
I^nkų 100 markių........
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guldSnų ....
Švedų 100 guldšnų........
Svricarų, 100 markių,....
Vokietijos 160 markių .

... $4.37

.... %<

... $7.16
. $20.40
... $2.21
... $7.56
... $4.26
. $10.00
.... l%c

$17.00
. $38.77
t $26.80
. $18.65
...... . 7c

CHICAGO. —' Mayoras
Thompsonas vakar pašalino
iš vietos kunigą John H. Wil- 
liamsoną, kurį jis keletą mė
nesių atgal buvo paskyręs “įs
tatymus vykinti” ir prižiūrė
ti, kad nedorybės mieste su
mažėtų. Jis turėjo gauti $10,- 
000 algos į metus. Pradėjo jis 
savo veikimą gana slepningai: 
laikė prie uždarytų durų pra-1 nęs, o jo pasamdytas buhalte- 
kalbas, slapta tarėsi su nieku-j ris stengiasi suvesti jo sąskai- 
iais žmonėmis. Bet paskui i tas taip, kad išrodyti jo visiš- 
radejo eiti aikštėn, kad jis 
isus gaunamus skundus tik 
olicijai paduoda ištirti ir 
■augiau , nieko neveikia. Mies- i 
3 taryba pareikalavo pasiaiš- 
.inti ką jis veikia. Jis griež- 
ai atsisakė tai padaryti. Pasta- 
uoju laiku tarp jo ir polici-

Kunigas Purickis, kaip gir
dėti, savo partijos (kr. demo
kratų) yra kviečiamas grįžti 
Lietuvon ir stoti teisman, kad 
išbaltinti ir save ir kr. dem., 
kurie juk taip uoliai apsaugo
jo jį nuo teismo. Purickis da
bar vaikščioja po Berlyną, 
gražią juodą barzdą užsiaugi-

Lietuvią kolonija Link 
semberge

ma
lki

nekaltę.

» I

Iš gelžkeliečiy gyvenimo
Paskutiniuoju laiku taip žy

miai pabrangus pragyvenimui
uoju --u huh u Y , labai pasunkėjo gelžkeliečiy o
os viršininko iškilo dideli ne- „ .f J
utikimai ir mayoras netekęs! I,U(',‘"n,Ų
kantrybės, tą 
jašal ino.

Kalbama, 
langiau viršininkų pašalinsiąs 
>o lapkričio rinkimų.

. ’. .v . . darbininkų buitis.kunigą is vietos . v. * , ,
Prie šių <henų brangymečio, 

’ jiems tuo tarpu temokama 40-kad mayoras ir

EGIONIERIAI TURI BĖDOS 
Illinois legionieriams trūksta 

$48,000.
ROCK ISLAN-D, UI., rūgs. 

Ž7.— čia Amerikos Legiono 
Uinois skyrius laiko savo> kon- 
enciją. Konvencija yra labai 
riukšminga, nes pasirodė, 

kad Illinois Legiono deficitas 
siekia nuo $48,000 iki $100,000. 
tokis tikrai deficitas nė patįs 
’iršininkai nežino.’ Nors Legio- 
uis išleido apie $100,000, bet 
'ik $5,000 tų pinigų išleista 
šelpimui sužeistųjų ir bedar
bių ex<kareivių. Kiti pinigai 
nuėjo jų viršininkams ir jų 
sumanymams vykinti ar puo
toms. I

Valstijos komanduotoji! iš
rinktas Chas. W. Schick iš 
Chicago. Bet būdų padengti 
milžinišką deficitą dar nesu
rasta.

NEW YORK, rūgs. 29. — 
Garsus Austrijos orthopedinis 
chirurgas Dr. Ado'lf Lorenz * 
sugrįžo į Ameriką kartu su 
dviem savo sunais. Jis yra pa
skubęs savo bekraujinėmis 
kaulų operacijomis. Veikiau- • 
šia dabar jis apsigyvens Ame
rikoje ilgesniam laikui jr 
eteiįį savo klinifcM *

ILkOmkI

Liuksemburgas daug 
žesnė šalis, kaip Lietuva, 
čia yra daugybė fabrikų ir ru
dos kalnų. Daug žmonių iš 
visur atvažiuoja čia uždarbiau
ti ir uždirba neblogai. Yra čia> 
ir lietuvių būrelis, prieš karą 
jau buvo susidarius lyg kolo
nija. Bet prasidėjus karui 
musų būrelis kaž-kur iškriko, 
daugelis nuėjo į svetimus ka
pus. —, Likusieji visą karo me
tą sunkiai skundom. Daug bu
tų galima prirašyti apie musų 
vargus karo metais. Dabar gy
venimas vėl pasitaisė ir musų 
būrelis vėl spiečiasi.

— Plečkaitis.

Nauji Pinigai 
Lietuvoj e

Nuo dabar Naujienos pradeda siųsti pini
gus Lietuvon Naujais pinigais — LIETU
VOS PINIGAIS, kurie vadinasi “litai” ir 
yra lygus 1 litas 200 auksinų. Litai bus 
siunčiami perlaidomis ir čekiais, tokiu pat 
budu kaip ir markės arba auksinai.
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 ne
rangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus ? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

To Prašo Lietuvos Žmonės ir 
7aip Pataria Lietuvos Bankai
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Socialistų Revoliucionierių Par
tijos Užsienių Delegacijos 

Pareiškimas

NAUJIENOS, Chicago, III.
■..............

Sutrata, Rugsėjis 30 d., 1922

Socialistų revoliucionierių 
Partijos tardymo komedija pa
sibaigė. Tribunolas, nežinomu 
istorijoj cmingumu, perstatė 
prieš viso pasaulio proletaria
tą kaltinamuosius kaipo kontr
revoliucionierius, kurie socia
lizmo vardu tarnavę buržuazi
jai ir konspiracijomis siekėsi 
revoliucijos laimėjimus sunai
kinti.

Atsakydami Į tuos priekaiš
tus, mes turime karčią tiesą 
pareikšti:

Rusijoj tie žmonės, kurie iš- 
tikrųjų nori revoliucijos lai
mėjimus sunaikinti, nebeturi 
mažiausio reikalo stvertis su
kilimų. Iš Rusijos darbininkų 
ir kaimiečių visi revoliucijos 
politiniai laimėjimai liko atim
ti pirmais bolševikų įsigalėji
mo menesiais. Atimdami iŠ ša
lies gyventojų socialines ir as
menines laisves, bolševikai ža
dėjo sukurti ekonominę lygy
bę ir gerbūvį. Bet ir tos iliuzi
jos jau senai išsisklaidė. Iš bol
ševikų blogai sugalvotų ekspe
rimentų gadynės liko tik grę
siantis miestams sunaikinimo 
pavojus ir badas su baisiau
siais kanibalizmo (žmogėdys- 
tės) padariniais kaimuose. Gi 
eksperimentų sumanytojai jau 
senai nusibankrutijo ir likvi
davo savo idėjas.

Su tarini ant pečių sovietų 
Rusija stovi prie buržuazinių 
Europos valdžių ir jų kapita
listinių sėbrų durų.

Nuoga partijos diktatūros fi
gūra,. nebeturinti dabar jokios 
socialines prasmės, veliasi apie 
darbininkų kaklus, kai budelio 
virvės kilpa, neduodanti jiems 
galimybės gelbėti save ir visą 
šalį nuo galutino sunaikinimo.

Ekonominio gyvenimo ver
čiami, bolševikai sutiko duoti 
jau pavėlintas koncesijas. Ta
riaus tatai yra atleikama pa
didėjusios savo skaičium biu
rokratijos atmosferoj. Ir sup
rantama, visa tai veda ne prie 
taisymo ir atsteigimo pirmykš 
čio tautos ekonominio gyveni
mo, bet prie sukūrimo primi- 
t tviskiausių ir plėšriausių ka
pitalizmo lyčių (formų}. Į to
kio kapitalizmo nagus pave
dama visas dizorganizuotas 
proletariatas ir, apskritai, visi 
Rusijos žmonės.

Didele dauguma šalies kontr- 
revoliucioninio elemento jau 
senai sūpauto, kad jai savo 
troškimų atsiekimui pakanka 
bolševizmo evoliucijos logingo 
galo laukti, remti ir girti val
džią, kad tuo budu, laikui bė
gant, pasidarius jos įpėdiniu. 
Sudarkę socializmo principus 
ir idealus, sukoneveikę jo hu
manitarinę ir demokratinę es
mę, bolševikai pakrikštijo tą 
({arkinį komunizmu, ir dabar 
stengiasi nuo savęs ir njuo ki
tų paslėpti karčią tiesą. Jie 
ciningai paskelbė maištininkais 
tuos, kurie kovojo už tai, kad 
butų įvesta visuotinas balsa
vimas; jie apšaukė buržuazi
jos lekajais tuos, kurie per
spėjo proletariatą neiti tokiu 
keliu, katras veda prie socia
lizmo bankruto.

Tokios padėties akyvaizdoj 
Maskvos nuosprendžio biaurųs 
šmeižtai yra juokingi ir netu
ri jokios reikšmės.

Sočiai ist ų l tevoli uc ion ie ri ų 
Partija, kuri karo metu dėjo 
visas pastangas, kad atstačius 
Internacionalą, idant jo pa
galba butų galima kuogreieiau- 
šia karas likviduoti, gali neig
ti niekingus bolševikų juodi
nimus buk ji šnipinėjusi Antan 
tės naudai, kaip ji kad neigė 
karo pradžioje reakcininkų 
šmeižtus kai dėl Partijos par
sidavimo Vokietijai. /

Musų partija, kuri kritingu 
momentu gynė revpiiucinės 
Rusijos rubežius nuo Hohenzo- 
llerno armijų, tuo pačių laiku 
nė valandėlei nesustodama ko
vojus ttž visuotina, garbingą ir

demokratingą taiką —- tokią 
taiką, kuri nė vienos šalies ne
paniekintų, gali ignoruoti bol
ševikų juokingas insinuacijas 
buk musų partija tarnavusi už 
pinigus Antantės valdžioms.

Socialistų Revoliucionierių 
Partija, kuri nė vienai valan
dėlei nesutiko su imperiabsti- 
niais Versaillės taikos patvar
kymais, mano, kad tik kvai
liai ir ignorantai patikės bolše
vikų sugalvotoms pasakoms 
buk revoliucionieriai tarnavę 
pergalėtojams.

Dvylika labiausia pasižymė
jusių musų partijos narių liko 
pasmerkta mirčiai. Kremlino 
valdžia patvirtino nuosprendį, 
nepaisydama viso pasaulio pro
testų, kuriuose masinių darbi
ninkų organizacijų balsai su
siliejo su paskubusių pasaulyj 
rašytojų ir mokslininkų bal
sais. Kilpa liko užnerta ant 
kaklų dvylikos gerųjų, kurie 
kovojo už darbininkų reikalus. 
Bet dar niekuomet negirdėtu 
jėzuitizmu valdžia pareiškia, 
kad tai, - — ar užnertoji kilpa 
bosianti suveržta, ar ne, — 
priklausysią nuo Socialistų Re
voliucionierių Partijos tolimes
nio veikimo. Pasmerktųjų gy
vastys dabar priklausys nuo 
valdžios ūpo ir bilc vieno pro
vokatoriaus pasidarbavimo mu
sų partijos vardu.

Nuo dabar pasmerk tieji bup 
laikomi įkaitais, kurie turės 
atsakyti už savo draugų vei
kimą. Jie bus laikomi padėtyj 
gyvų numirėlių, kuriems kas 
dieną reikės mirties bausmės 
išpildymo laukti.

Tas nuosprendis parodė pa
sauliui, kad socializmo atskalū
nų sukti ir išradingi protai mo
ka sugalvoti tokią bausmę, 
kuri yra už mirtį nuožmesnė.

Trečiojo Internacionalo pil
domasis komitetas pasiskubino 
prideringai užgirti pasityčio
jantį nuosprendį, tuo .pačiu 
pabrėždamas savo galutiną 
moralinį išgvęrimą ir vergišką 
tarnavimą tai jėgai, kuri jo 
bitas apmoka.

Maskvos nuoprendis sako, 
kad užnertoji ant pasmerktų
jų kaklo kilpa nebusianti su
veržta tol, kol Socialistų Re
voliucionierių Partija nepra- 
desianti požeminį, suokalbių, 
teroristinį ir sukilimų veikimą 
vesti.

Socialistų Revoliucionierių 
Partija, ignoruodama' tą kyšį, 
susidedanti iš dvylikos gerojų 
gyvasčių, vėl pareiškia tai, 
kas jau atkartotinai buvo se
niau pareikšta:

Partija ir ateityj bandys 
(kaip ji daro dabar ir darė 
praeityj) ramiu keliu ir be 
kraujo praliejimo pašalinti tas> 
sunkenybes, kurios susidarė 
musų šalyj dėkih pasauliniam 
ir civiliniams karams. Bet tuo 
pačiu laiku partija neišsižada 
savo principų nė vienos jotos 
ir pareiškia, kad kiekviena tau
ta turi šventos teisės revoliib- 
ciją kelti. Ateityj partija pri
silaikys tokios jau taktikos, 
kokios ji prisilaikė ir praeityj: 
priešinsis visokiam terorui, są- 
kalbiavimo ir sukilimų avan
tiūristams, kurie siekiasi gy
venimą® didesnės betvarkės 
įnešti. .Partija niekuomet ne
naudos terorą prieš sovietų 
valdžios atstovus. Ji atsisakė 
nuo ginkluoto bolševikams 
priešinimosi tuoj po IX savo 
partijos konferencijos. Parti
ja visuomet laikėsi ir visuomet 
laikysis obalsio; “šalin civili
nis karas.” Tą obalsį labiausia 
remia darbininkai, kuriuos • ci
vilinis karas verčia tarpusavio 
nę kovą vesti.

Pradedant 19T9 m. partija 
ne kartą jau pareiškė, kad 
nuo pačios bolševikų valdžios 
priklauso išgelbėti Rusiją nuo 
naujų kruvinų sukilimų, sutin
kant paskelbti visuotinus rin
kimus į sovietus. Rinkimų nic-

tu privalo būti pilna >rapagan- 
dos, spaudos ir susirinkimų 
laisve. Įkalinti ir ištremti po
litiniai priešai privalo būti pa- 
liuosuoti. Be to, rinkikų tero
rizavimas, kurį atlieka gink
luotos Čekos gaujos, privalo 
pasiliauti.

Socialistų Revolitucionisrių 
Partija jau yra pareiškusi, kad 
ji noriai sutinka pavesti savo 
nesutikimus su bolševikų par
tija, įskaitant Steigiamojo 
Seimo šaukimo klausimą, iš- 
prendimui aukščiau minėtomis 
išlygomis išrinktiems sovie
tams.

Socialistų Revoliucionierių 
Partija niekuomet neišsižadės 
savo principų ir nusistatymo 
kaipo demokratinė partija, ku
ri nepripažįsta privilegijos nė 
turtui, nė skurdui. Ji priešin
sis kaip kairiųjų, taip ir deši
niųjų diktatūrai. Tačiaus, kad 
išvengus galimų naujų suiru
čių, kurios veda prie barbarin- 
go tarpusavinio karo, Socia
listų Revoliucionierių Partija 
yra pasiryžusi siekti savo tiks
lo pagalba sąžiningai ir lais
vai išrinktų sovietų. Musų par
tijos pasiūlymas atrodo juo la
biau natūralinis ir teisingas, 
kadangi dabartiniai sovietai,

atsargiai ii privi legiruotųjų 
renkami, -priešinasi pačių bol
ševikų oficialifiiai pagamintai 
konstitucijai. Ir jeigu iki šiol 
musų pasiūlymas buvo igno
ruojamas, - t«i ne musų kal
tė.

Jeigu Komunistų Partija, 
gandinama tuo, kad jo» ran
kose yra jėga, atsisakys taiky
tis su žmonėmis, — tai ant 
ros ir puls visa atsakomybė už 
neišvengiamą katastrofą ir 
baisenybes, kurių joki spėka 
nebegalės sustabdyti. Komu
nistų lyderiai greit turės pro
gos pamatyti, kad tie laikomi 
dvylika įkaitų priklauso na 
vien tik Socialistų Revoliucio
nierių Partijai, bet Visos Rusi
jos žmonėms, kuriems jie pa
skelbė karą. Komunistų lyde
riai gali bile valandą nužudyti 
‘uos, kurie per metų eiles bu
vo kalinami ir bauginami mir
timi. Bet tegul komunistų ly
deriai atsimena, kad Socialistų 
Revoliucionierių Partija laikys 
itsakomybėj asmeniniai kiek
vieną tos įkaitų ėmimo ir mir
ties bausmės tęsimo juridicijos 
sumanytojų. Jie turės atsaky
ki už kiekvieną bejėgių įkaitų 
gyvastį. x

Tatai yra musų paskutinis
• tunu f

Prierašas. Pareiškime kalba-Ižodia. Dabar darbininkų Intirf-’
■nacionalui priklauso šiuo , ma apie dvyliką įkaitų. Vienok,

. . . . _ < , j kaip “Naujienų” skaitytojai
Revoliucionierių jau žino, vienas tų įkaitų, Ti-

kalu savo Žodis tarti.
Socialistų

Partijos Užsienių Delegacija:
(Pasirašo)’

Viktor černov,
Nikolai Russanov,
Vladlmir Zenzinov,
Vasili Sachomlin.

Bėrimas,
Rugp. 11, 1922.

niofcjevas, ijesenai nusižudė. 
Tuo bildu dabar bėra tik vie
nuolika mirtiės kandidatų. 
Red.

GARS1NKITIES

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 

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

IENOSE

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus pantui- 

)dojits

Raffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
it Rufflas pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tiiojeus Sunaikins juos.
Nusipirkite bonką Rufllcs savo jiptiekejo Šiandie už 65c.,
»•» 4a 21 t r» 4 . 1 a 1 * M ... «

JOHN KUCHINSKAS į 
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St 1
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuos< 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumeiv 
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmaa ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- I 

i aus ant lengvų išlygų.

<00. Tel. Rąndolph 4758

P. AP. RICH’FER & CO.
104-114 So. 4th St. Bro

Didžiuliais pasirinkimas

Phonografų ir Lietuvis 
kų rekordų, Pianų ir Pla 

yer Pianų Rolių.

' The Brunswick 
Ultona

Plays all rtcorda 
vvlthout changing 
parts.

Famous
Musical Critics

Endorse The Brunswick
How significant it is that in the komes oi 
grcat musicians you ahnost invariably find 
The Brunswick! Noticeable absence of 
mechanical accompaniment, in reproduction. 
is one reason. Its fidelity to true musical 
form is another.

............. ......................•;......;...... . ~ ■ -*•1-------
JOS. F. BUDRIK

3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Jūsų Vaikų Reikalavimas

J/ll — ne mažiau kaip kvor- 
ll tą Bordeifo pieno kasdie

ną per savaitę.
Klausk savo gydytojo 

apie ekonomiškumą ir mai 
stingumą pieno augan- Į 

tiems kūdikiams. '‘.Ii

BORDENS
Farm Products Cb, Ine.

Telefonas Franklin 1423

/ 1 '

Svetaines Rendai Capitol Building
(Buvęs Masonic Temple) ,

159 No. State Street.
Didelės šokiams svetainės, kas vakaras ir nedėldieniais. 
Taipgi svetainės pilnai įrengtos susirinkimų laikymui 
ir Masoniškoms organizacijoms. Dienomis ar vaka
rais. Prieinama kaina.
Kreipkitės į namo ofisą, ruimas 1315, 159 No. State St. 

Phone State 7200.
I________________________—__ _______________—'

Extra BALIUS Extra
Rengia

Lietuvių Tautos Atgimdęs Draugija

SUBATOJ, BUGSEJO-SEPT. 30, 1922, 
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 

35ta ir S. Union Avė,
Pradžio 7:30 vai. vakare.

Kadangi išvažiavimai vasaros linksmi laikai užsibaigė, tartum 
viskas užmirė; svarstant apie pasilinksminimus puola galvon sveika 
mintis, — daryti balius ,linksminti lietuvišką liaudį, puikią muziką ir 
pnbfesionališkais šokiais.

Taip-gi nepamirškite laiko, kas sveikas į balių, nes bus turtingai 
papuoštas, gražiausia muzika importuoti saldainiai ir gėrimai pagal 
Washingtono prohibiciją.

Kviečia visus nuoširdžiai KOMITETAS.

JEI JIEŠKAI GERŲ LAIKŲ
Atsilankyk

Pirman Fox Irai šokiy kontestan
Kurį parengė k . į-j

>• . * .

Brighton Parko Lietuvių Atletų ir
Pašeipos Kliubas

1 ' i l I l > 'j I* > '• 1 ■ , ’ ' « vb • J .

Subatos vakare, rugs.-Sept 30 d., 1922
' Pradžia 8:00 vai. vak.

MELDAŽIO SVETAINĖJ
1 2244 West 23rd Ph^e

Muzika J. Gibson’o, Jazz Benas. Tikietas 50c. ypatai.

DIDŽIAUSIA?

Rusiškos ii Turkiškos Vanos
12th STREET 

T«L K«Ue »MU A

Bridgeport Electric
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101

tflU« Roeuvelt RA.

}* Arti ftt LoMis Av«^
MKM«O, ILU

• • • •

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

siiaiKyK vešiai - eieKtro veoykie Tai padarys 
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš
imam. fivtures sudedam, visoki reikmenys ir nrilaikytojus.

išdirbystos: armonikų, Kvacerti- 
griunafonų ir auksinių vi- 

viską, kam kas reikia,

KONTRAKTORiUS
BudavojU mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos rųšies mūrą pamurinįiu už prieina
mą kainą.

p
3827 Archer Avė

K a s p a r
Tel. Lafayette 0238.

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

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

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko-

.....

....

12c.
10c.
10c.

103 UŽtraUkę3‘ MORGAN PARK LUMBER CO, ■ 

Tel.; Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

• U
■■■

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG 
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mikvaukee ir Ashland Avė®' 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki.

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 Wcst Monroe Street, Chicaco 
Phone Central 2560

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

4. ,, , > > ' ■> ' =

Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS 

’ 309 Šd; La Šalie St.
Room 706 

Telephone Rarrison 0421

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy® Advokatai 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Tel. Lafayette 4223
Plr.mbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St„ Chicago. (II.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

K. S1REVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir 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 Wilson St.,

WATERBURY, CONN.

Bankruto
Išpardavimas

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

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėlli- 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi ieigos: 1401 S. Halsted St. lt 

739 W. 14lh St.
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Patarnavimas I KORESPONDENCIJOS ,
BALTIMORE, ‘ MD.

Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 
yra pamatas jo nuolatinio augimo.

Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 
patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia, 
čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriuj jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

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

Clearing House Bank

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

Gražus Lietuvos žemlapis duodamas kiekvienam veltui

gavime paskolos iš musų

M 5 pagelbejom daugeliui lietu
vių įsigyti nuosavus namus. 
Tad galime prigelbėt ir 

tamstai.
Ateik ir matyk mus.

Progrcsyvės visuomenės pareiš
kimai Lietuvos valdžiai.

iRugs. 11 d. buvo masinis su
sirinkimas, kurį sušaukė 13-ka 
vietos organizacijų, tikslu pa
reikšti savo numatymus ir nu
sistatymus prieš dabartinę Lie
tuvos vąldžią. Tuomi tikslu 
tapo išnešta ir priimta trys 
rezoliucijos, kurias skaitytojas 
ras žemiau. Šios trys rezoliuci
jos tapo pasiųstos p. Stulgins- 
ko vardu į Lietuvą, kopijos 
pasiųsta S. Kairiui ir Šleževi
čiui. Be šitų trijų rezoliucijų, 
tapo išnešta ir priimta atatin
kama rezoliucija prieš p. John- 
sono bilių, kuris skaudžiai ir 
nesąmoningai suvaržo ateivių 
nepiliečių teises Amerikoje.

AR TAMSTAI REIKIA PINIGU 
PIRKIMUI AR BUDAVOJIMUI 
STUBOS P

JEI jau esi pavargęs nuo mokėjimo 
rendų ir manai pirkt stubą ir, jei 
neturi užtektinai pinigų, ateik į 

musų banku ir matyk pp. Grišių arba 
Maciką 
banko.

Peoples Bank
Didelis Bankas ant kam 

po 47-tos gatvės ir 

Ashland Avė.

Chicago

Draugiškas 
Pasikalbėjimas 
su Skaitytojais

Artinasi lietingas oras, o po to seka šalta žiema. Jūsų giminės 
ir draugai Europoje nėra prisirengę sutikti tą sunkenybę: šlapiu ir 
šiltu oru. Jems reikia rūbų, čeverykų ir kitų reikalingų dalykų, 
kad užlaikius save geroje sveikatoje.

Jus beabejonės rūpinatės jų padėjimu ir norite pagelbėti jiems 
visokiais budais, kad prašalinti jų nesmagumus.

Mes dabar esame pasirengę pasiūlyti jums geriausį patarnavimą, 
todėl, kati mes turime savo atstovą Idetuvoje, kuris išpildys jūsų or
derius be atidėliojimų.

Jeigu jus norite siųsti pinigų savo giminėms ir draugams, mes 
kviečiame ateiti į musų banką ir jūsų orderiai bus išpidyti greitai. 
Mes galime išmokėti Lietuvoj Amerikos doleriais, taipgi ir lietuvių 
auksinai. Pinigai per mus gali būti siunčiami paštu, draftais ir kab- 
legramomis.

Jeigu jus norite atsigabenti savo gimines ir draugus į Suvieny
tas Valstijas, mes galione ir tame dalyke jums pagelbėti. Mes par
duodame laivakortes tiesiai iš Kauno, geriusių laivų kompanijų, pačių 
kompanijų kainomis. Mes padarysime jums visus reikalingus doku
mentus ir musų atstovai tenai pagelbės atkeliaujantiems, kad jų ke
lionė butų maloni visais atžvilgiais.

Musų užrubežiniame departamente tarnauja patyrę vyrai, kalba 
Į lietuviškai ir visuomet yra pasirengę patarnauti jums kuogeriausiai.

Musų bankoje jus taipgi rasite legalių teisių patarėją, kuris pagelbės 
j jums jūsų nesusipratimuose.

Neatidėliokite. Padarykite taip, kad pasimatytumėt su mumis, o 
i mes užtikriname jums, kad iš to turėsite naudą.

Laukdami jūsų pasimatymo muši? banke greitoj ąteityj.

INTERNATIONAL
STATE BANK

706 W. Roosevelt Rd.,
(liicagv, Ilb Te!. Monro© 1080

ir i,Tiurw* r t i ■ 11 ■ i ii iwwnrinnga6iį.
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Šiam susirinkime kalbėjo 
taip. L. Natkevičius, aiškiai iš
dėstydamas Lietuvos konstitu
ciją ir įrodydamas jos žalin
gas vietas, pareikšdamas, kad 
visa kalte puola ant krikščio
nių demokrhtų, o labiau ant 
jų lyderių kunigų.

Susirinkime buvo renkamos 
aukos Lietuvos našlaičiams 
šelpti, kur geros valios žmo
nes suaukavo apie $32. Antru 
kartu buvo renkamos aukos 
rinkimų agitacijai social-liaudi- 
ninkų partijai, kurių regis, 
buvo surinkta apie $17.

Kaz. Liutkus.
PAREIŠKIMAS DEL 

KONSTITUCIJOS.
Gerb. A. Stulginskiu, ' 
Lietuvos Steigiamojo 
Seimo Pirmininkui, 

Kaune, Lietuvoj.
Kadangi Lietuvos piliečiams 

Amerikoje tapo paskelbta pri
valoma registracija, uždedanti 
žymias pinigines duokles ir 
grasinanti pavojum netekimo 
pilietybes teisių bei turto Lie
tuvoje, tai masinis lietuvių su
sirinkimas, sušauktas rugsėjo 
U d., 1922 m. Lietuvių Sve
tainėje, 851 Hallins St., Balti- 
more, Md. trylikos organiza
cijų, kurios atstovauja 3000 na
rių ir kurios yra pirkusios 
Lietuvos Paskolos bonų už 
$28,220 ir taip pat yra suku
kavusios kaipo pavieniai nariai, 
ir organizacijos Lietuvos gel
bėjimui $4,500,- išreiškė kuo 
energiškiausį protestą prieš 
vykiinimą toliau klaidingų nu
tarimų, kurie neatatinka lietu
sių gyvenimui Amerikoje. Mes 
reikalaujam, kad Lietuvos Stei
giamasis Seimas panaikintų 
tuos skaudžius ir nesąmonin
gus patvarkymus, o išleistų 
atatinkamus įstatymus šituo 
klausimu.

Toliau mes pareiškiame, kad 
Lietuvos Steigiamąjam Seimui 
nepanaikinus šitų išstatymų, 
mes busim priversti atsisakyti 
nuo rėmimo Lietuvos valdžios 
moraliai ir pinigiškai.

•Masinio mitingo pirminin
kas Kaz. Liutkus,

Raštininkas J. A. Neikus.

2. Ypatingai apgailėtina, kad 
aetuvos konstitucija nepanai
kino mirties bausmės, įsteige- 
tsklrą prezidentą ir suteikė 
am labai didelės galės; neda
lė pripažinimo darbininkų or- 
anizacijoms ir streikų teisei; 
loužtikrino Seimo nariams 
'lito ir korespondencijos ne- 
tačiainybės; neatskyrė bažny- 
ios nuo valstybės ir mokyklos 
'uo bažnyčios ir leido religi
nio pobūdžio privatinėms mo- 
vkloms naudotis valstybės 

Ždu.
e

3. Akyvaizdoje viršui minė- 
ų regresyviškų ir žalingų Lie- 
uvos Respublikai Steigiamo- 
o Seimo patiektų įstatymų, 
les drauge su visais Amerikos 
ietuvinis esame tvirtai įsitiki
nę, kad Lietuvos liaudis niek
uomet neatsižadės savo teisių 
r nujausdama tvirtos paramos 
š savo brolių, gyvenančių sve- 
iniose šalyse, dės ir toliau vi- 
as ,savo pastangas tam, kad 
.ietuvių Respublika butų tik
ai laisva ir demokratinga.

Masinio mitingo pirminin- 
as Kaz. Liutkus,

Raštininkas J. A. Neikus.
PAREIŠKIMAS D,L 

ATSTOVYBĖS.
3. A. Stulginskui, 
ietuvos St. Seimo 

’irmininkur, Kaune, 
Lietuvoj.

ierb. Pirmininke:
Mcj, Baltiniorės lietuviai, 

usirinkę masiniame susirinki
me nigs.' 11 d., 1922 111. Ljetu- 
ių Svetainėje, ,851 Hollins St., 
laltimore, Md. matėm reikalo 
>areikšti Lietuvos Steigiamam 
>eimui štai ką:

1. Be to, kad dabartinis Lie- 
uvos Atstovas p. Čarneckis 
lėra gabus ir netinka atstovo 
Mireigoms eiti, jis dar daugiau 
arnauja klerikalams ir jų pa
tikai negu Lietuvos Respub- 
ikai. P. Čarneckis užlaiko kurt. 
Cemėšį, mokėdamas jam rie
dą algą, o jis dirba lietuviams 
dalingą darbą, rašinėdamas 
vairius straipsnius klerikalų 
pandai ir šmdįžda-mas kitų 
siti'kinimų žmohes.

2. P. Mastauskas Amerikos 
ietuviams yra žinomas kaipo 
irastos reputacijos žmogus, 
is visą laiką yra darbavęsi 
arp lenkų ir užtai lietuviai 
iiioniažiausia reiškia jam sa- 
o pasitikėjimo.

3. P. Bielskis yra liek silp
nas atlikti savo uždavinius, kad 
nūs verčia stebėtis, kodėl Lie

»

tuvos valdžia jį čia nuskyrė ir 
laiko iki. šiol!

•1. Nurodę į ' nekompetentiš- 
kunią esančios atstovybės, mes 
■irašoni Steigiamojo Seimo at
stovų, kad jie atšauktų visą 
Lietuvos Atstovybę Amerikoje, 
o į jos vietą atsiųstų tokius- 
Lietuvos piliečius, kurie sup
ranta savo uždavinius ir kurie 
dirbtų Lietuvos labui. Mes pa
reiškiame savo nusistatymą ir 
iki musų prašymas nebus iš
pildytas, mes laikysimės nuo
šaliai nuo dabartinės Atstovy
bės.

Mas. mitingo pirmininkas 
Kaz. Liutkus, 

Raštininkas J. A. Neikus...

Greičiausia vandeniu kelione
Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dcl Danžigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Y orką kas UTARN1N- 
KAS.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Hnhtod St., kampan SI gal 
Telefonas Yard* 1119

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose. <

MAURETANIA AQUITAN1A 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową 
SCYTHIA ........................ Rūgs. 28
TUSCANIA ............   Rūgs. 30
LACON1A ........................ Spalio 5

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

Baigusi 
Akušeri- 

on koleg* 
ą; ilgs 
praktika- 
usi 1’enn 
silvanijos 
hospital* 
e Pasea 
ningai pa 
tarnauja 

>ri e ginu
tymo. Due 
la rodą

rose ir 
okluose 
Laluose 
erims
inerginonts

vi 
Ii 

ki 
rei 
nw 

ir

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

/.f

Lietuva Jau 1 uri
Savo Pinigus

Jeigu Lietuvos valdžia ankščiau butų išleidus savo pin’gus, 
Lietuvai nebūtų prisiėję nukentėti nuo vokiečių markes puolimo.

Klaidos, matyt, brangiai kainuoja.

Turėk ir tamsta 'savo pinigus
Kiek atidėsi, kiek sutaupysi, tai bus Tamstos pinigai ir Jų kur-
— jų vertė niekados ne sumažės!
Taupykite pinigus geriausiai Universal State Banke, savo Lietu

vių Banke.

sas

Banko turtas virš 
$2,500,000.00.

Jei norite gauti šeštą nuošimtį, klauskit mukų

n

LAIVAKORTĖS APDRAUDA PASAI

tai

SIUSKITE PINIGUS

S KANKA
b

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

^ušlERZHAN 
M RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per Iš 
metų kąipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija. 102B W. 
I8th St., netoli Fisk St.

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

r ''Dienomis: Canai 
„ , . 4 Į 3110 arba 857Telefonai J

į N akt Drexel 95S 
' Boulevard 418A

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

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

‘ DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 4 , vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

-.............. -....... - j

PAREIŠKIMAS DEL 
KONSTITUCIJOS.

Gerb. A. Stulginskui, 
Lietuvos Steigiamojo 
Seimo Pirmininkui,

Kaune, Lietuvoj.
Skaitlingas Baltiniorės lie

tuvių masinis susirinkimas, 
'vykęs nigs. 11 d., 1922 m., 
Lietuvių Svetainėje, 851 Uol
ius S t., a tkreipė savo domę į 
tai, kad Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, rugpiučio 1 d. š. m. 
tau galutinai priėmė Lietuvos 
konstituciją, nutarė pareikšti 
štai ką:

1. Iš tų žinių, kurios mus 
amerikiečius pasiekė apie pa
taisas padarytas Lietuvos pa
matinio įstatymo projekte, ten
ka spręsti, jog Steigiamojo 
Seimo dauguma toli gražu ne
pateisino tų kilnių vilčių, ku
riomis Lietuvos liaudis dveji 
su viršum metų atgal lydėjo 
savo atstovus į Seimo rumus.1

tie Pudark” Aliejaus

, 1

Patent Applied

Daugiausia šilumos, už mažus iš- 
kaščius.

Nėra smarvės, durnų nei pelenų. 
Lengvai uždegamas. Dega mėly
na liepsna.

Ateikite ir pamatykite degantį,
■

BRIDGEPORTO NAUJIENŲ 
OFISE-.

3210 So. Halsted St.
THE PUDARK HEATING APPLIANCE CO., 

2634 W. Lake St.

E Telefonas: Boulevard 7042 EI b

j DR. C. Z. VE2EUS :
Lietuvis Dentistas 

■
■ 4712 South Ashland AvC» |■ ■arti 47-tos gatvės

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Didžiausia Lietuvižka KrautuveM
r

Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, mnirikališkų instrumentų, drukuoja- 

mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvašiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkvicčiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel: Boulevard 7309.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušeriui
3113 S.Halsted M
Tel. BlvdL 3188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 

turiu 
Pasek

patarnau 
gimdymo 

at 
dtikime teikiu 
apatišką rižiu 
rSjimą. 'nodv 
patarimus mo
terims ir mergi 
noms veltui.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHA1

Tel. BOU levard <491 
4«4» 8. Aehlaad Ae* 
Kampaa 47-toa gat 

2-roe lubM

n&H š. BffižH ‘ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGE N 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd SL, kampae > 

Leavitt St Tel. Canai 6222 
Rezidencija 3114 W 42w^ Rt 

a Tel. Lafayette
Vai. l-~4 fr 7—9 Ne*'

i hm ii»i nw« ..............į , • .......  rm.uK.i.a i i .1 ii, 3
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blesnio klausimo, nė namie 
nė užsieniuose.

Kaip bus ne 
nepiliečiais?

dėl rengimo bendros demonstra
cijos su sandariečiais (be kleri
kalų). Kuris žmogus gali po to 
tikėti bent vienu jų žodžiu?

LIŪDNAS PRISIPAŽINIMAS.

1719 Soatb Halsted Street 
Chicago, llllnoia.

Telephona Rooseveit 8501

Subacription Ratea:
5.U0 per yaar m Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago,
18.00 per year in ChicagOj

8c. per copy.

Entered aa Second Claaa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
jf Chicago, III., andai tha act oi 
Mtarch 2nd, 1879

—.... -'.■■■........................................ ■■
Naujienom eina kaadien, liskiriant 

ledėldieniua. Leidiia Naujienų Ben- 
irovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
iii - Telefoną*: Roosavelt 85OU.

Uisimokčjlmo kalnai
oicagoje -r paltui
Metams __________ ____ _____ , $8.00
Pusei metų 4.50
F rims mėnesiams . .........  2.25
Oriem mėnesiam 1.76
vienam minėsiu! .. , - .— L.09

tucagoje per oaliotojuai
Viena kopija --------- ----------------  8c.
Savaitei — ............ .—— 18c.
Mėnesiui 75c.

iuvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltu:

Metams-------------------------------- $7.00
Pusei metų __________________4.00
Irimą mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam ...............-— 1-50
Wenam mėnesiui-------------------- .75
Uetuvou ir kitur uisieniuose:

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

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos valdžia paskelbė, 
kad visi naturalizuotieji ki
tose šalyse lietuviai (kad ir 
neatsižadėjusieji Lietuvos) 
netenka pilietybės teisių Lie
tuvoje ; jie yra skaitomi sve
timšaliais.

Svetimšalis gali gauti pi
lietybės teises Lietuvoje, 
kuomet išgyvens tenai ne 
mažiau kaip 10 metų (taip 
sako Lietuvos konstitucija). 
Bet naturalizuotas Ameri
kos pilietis praras savo pilie
tybę, pagyvenęs Lietuvoje 2 
arba, daugiausia, 4 metus. 
Po to jisai, per 8 arba 6 me
tus, nebus nė Lietuvos, nė 
Amerikos pilietis.

Bet kaip jisai tuomet ga
lės gyventi Lietuvoje, kur iš 
kiekvieno žmogaus reikalau
jama paso (žiur. Apžvalgą) ? 
Lietuvos pasų įstatymas, ku
rį mes perspaudiname šia
me numeryje, sako: “Pasas 
negali būt išduotas ne Lie
tuvos piliečiui.”

Kur tuomet tie žmonės tu
rės pasidėti?Buržuazinis 

‘'Genijus”.
Rodos, nė vienas valsty

bės veikėjas per paskutinius 
keletą metų nebuvo taip gar
binamas, kaip Anglijos prem 
jeras, Lloyd George. Bur
žuazinė spauda nesurasdavo 
žodžių aprašymui jo “geni
jaus” kaip vidujinės, taip ir 
tarptautinės politikos vedi
me. Na, o dabar žiūrėkite, 
kokią “geniališką politiką 
jisai išvedė “artimuose Ry
tuose” ! Sukurstė graikus 
kariauti prieš turkus; susi
laukė to, kad turkai supleš
kino savo priešus, ir šian
die Didžioji Britanija neži
no nė kaip nuraminti įsi
smarkavusį Kernai Pašą!

Pačioje Anglijoje p. Lloyd 
George’ui taip pat nekaip 
sekasi. Prekybos ir pramo
nės krizis ir bedarbė taip 
įkyrėjo visiems Anglijos 
žmonėms, kad beveik kiek
vienuose papildomuosiuose 
rinkimuose valdžios kandi
datai yra sumušami. Ir iš
rodo, kad neužilgio valdžia 
bus priversta paskelbti vi
suotinuosius rinkimus, ku-> 
riuose nuo Lloyd George’o 
konservatorių ir liberalų ko
alicijos pasiliks tiktai skivy- 
tai.

Buržuazija garbina Lloyd 
George’ą dėlto, kad ji netu
ri savo tarpe nieko geresnio. 
O tas jos stambiausias poli
tikierius nepajiegė ligi šiol 
tinkamai išrišti nė vieno ke-

Kada Chicagos socialistai ren
gė demonstraciją kartu su san
dariečiais, tai musų bolševrkėlių 
laikraščiai šaukė, kad tai esą di
džiausias nusidėjimas iš socia
listų puses, stačiai “išdavystė”. 

Mes jau nurodėm, kokie veid 
mainingi yra tie šukavimai, nes 
luo pačiu laiku, kada komunis
tai keikė socialistus už “bendra
darbiavimą” su sandariečiais, 
Brooklyne jie patys rengėsi kar
tu su p. Sirvydu protestuot prieš 
Johnsono bilių.

Bet dabar mes patyriame ir 
daugiaus įdomių dalykų apie 
tuos “r-r-revoliucionierius”. Kai
riųjų komunistų organe “Dar
bininkų Tiesoje” vienas ^mogus 
rašo, kad dešinieji komunistai 
dalyvavo klerikalų-tautininkų 
parodoj, surengto] dėl Lietuvos 
pripažinimo. Tai buvę Bayon- 
nės mieste, N. J. Ir į tą parodą 
važiavo net, kaipo kalbėtojas, 
“Laisvės” štabo narys, V. An
driulis! Štai to rašytojo žo
džiai :

“Kad dešinieji dalyvavo šio
je klerikalų-tautininkų paro
doj, tai štai ir faktą, man ži
nomą, paduosiu: Bayonnėje, 
N. J., jie dalyvavo ir da pasi
kvietė iš ‘Laisvės’ štabo kal
bėtoją, V. Andriulį, kuris fi
gūravo ant vienos estrados su 
visais parodos šulais.”
Vadinasi, laisviečiai “bendra

darbiavo” ne tiktai tautinin
kams, bet ir klerikalams, vienok 
jų laikraštis turėjo drąsos tuo 
pačiu laiku kolioti socialistus

“Draugas” aimanuoja, kad jo 
ir kitų klerikalų 'laikraščių ne
skaito net dauguma katalikų. 
Sako:

“Skaudu priminti, kad dalis 
musų visuomenės visiškai ne
skaito laikraščių, žymesnis jos 
skaičius skaito socialistų bei 
laisvamanių laikraščius. Tokiu 
budu mes patys palaikome jų 
spaudą, leidžiame jai kovoti 
prieš savo tautinius bei tiky
binius įsitikinimus, apsun
kiname ir atidėliojame Kris
taus viešpatijos įsikūrimą 
žmonių sieloje.“
“Draugas” be reikalo maišo 

savo įsitikinimus su katalikiš
kos minias įsitikinimais.

“Tautiniai” to kunigų laik
raščio įsitikinimai yra tokie, kad 
jisai liepia parapijonims siųsti 
savo vaikus į mokyklas, kurias 
veda lenkės minyškos. O papras
ti katalikai piktinasi tokiomis 
“mokytojomis” ir kelia strei
kus.

“Krikščioniškieji” to • laikraš
čio įsitikinimai yra tokie> kad 
jisai diena iš dienos kursto žmo- 
nyse neapykantą prieš socialis
tus ir “bedievius”, šmeiždamas 
ir niekindamas juos visaip, kaip 
tiktai jisai išmano. O paprasti 
katalikai visai nežiūri į kitaip 
protaujančius žmones, kaip į ko
kias baidykles; priešingai, su- 
seidami su jais dirbtuvėse ar 
šiaip kasdieniniam gyvenime, 
jie mato, kad ir socialistai ir 
“bedieviai” yra nė kiek ne pras
tesni žmonės už juos.

Dėlto katalikų minios ir ne
mėgsta tų, klerikališku raugu 
persisunkusių, laikraščių.

KAS YRA NUSIDĖJIMAS 
RUSIJOJE.

Pasiremdami oficiali ne Rusi
jos bolševikų spauda, įvairus 
laikraščiai praneša, kad paskuti
niame Rusijos komunistų parti
jos suvažiavime G. Zinovjevas 
laikė ilgą kalbą, kurioje išreiškė 
didelio susirūpinimo dėl social
demokratų ir socialrevoliucionie- 
rių įtakos žmonyse. Jisai pa
reiškė, kad tas partijas reikėsią 
visiškai “likviduoti”,o ne tiktai 
“padaryti nekenksmingomis”, 
kaip buvę elgtasi ligi šiol.

Ir kas gi taip nepatiko Komin- 
terno pirmininkui tose partijose, 
kad jisai ketina jas naikinti. So
cialdemokratams jisai pastatė 
šitokių kaltinimų:

“Jie išnaudoja kiekvieną 
musų ekonomines politikos 
silpnumą ir kovoja su mumis, 
taikydamiesi prie legalinių są
lygų. Moksleivius jie kursto 
eiti prie mokyklų autonomi
jos, ukininkus-žemdirbius rei 
kalauti pigesnių kreditų, rau
donarmiečius — siekti šešių 
mėnesių tarnybos laiko, o dar
bininkus —reikalauti augštes- 
nio ekzistencijos minimumo.” 
Tai ve kas skaitosi nusidė

jimais bolševikiškoje Rusijoje: 
reikalaut autonomijos, pigesnių 
kreditų neturtingiems ūkinin
kams, tarnybos laiko sutrumpi

nimo kareiviams ir augštesnio 
ekzistencijos minimumo darbi
ninkams.

šitie nusidėjimai bolševikų 
akyse yra tokie baisus, kad 

kaltininkai turį būt stačiai nai
kinami, kaipo aršiausi piktada
riai !

Aišku, kad bolševikai pavirto 
tikrais kontr-revolhicionieriais, 
išplėšusiais žmonėms tas laisves 
ir teises, kurias jiems buvo su
teikusi revoliucija. Revoliucio
nieriai šiandie Rusijoje yra tie, 
kurie kovoja prieš bolševikus.

POLICIJOS PRIEŽIŪRA ANT 
LIETUVOS GYVENTOJŲ.

Amerikiečiai negali atsistebėti 
tuo Lietuvos valdžios reikalavi
mu, kad kiekvienas jų užsire
gistruotų ir išsiimtų pasus, sa
vo pilietybės parodymui, gyve
nant Amerikoj. Jie klausia sa
vęs, kokiu budu Lietuvos val
džia galėjo sugalvot tokį nesą- 
monišką dalyką, kuomet ji turi 
juk žinoti, kad šioje šalyje nie
kas pasų nereikalauja.

Pasiteiravęs teČiaus, pamatai, 
kad tas pasportų sumanymas 
yra gimęs iš tos tvarkos, kuri 
gyvuoja pačioje Lietuvoje. Visi 
Lietuvos žmonės šiandie yra pa
statyti po policijos priežiūra, ir 
Lietuvos valdžia, matyt, nori, 
kad ir amerikiečiai butų tokioje 
pat padėtyje.

Mums tik-ką tapo atsiųsta iš 
Kauno knygelė su įvairiausiomis 
informacijomis apie Lietuvą. Ji 
vadinasi “Palydovas” arba “Kas 
reikia žinoti kiekvienam lietu
viui, grįžtančiam tėvynėn”. 82- 
am jos puslapy j randame pasų 
įstatymą, kurį čia mes perspaus- ( 
dinam:

§2. Kiekvienas Lietuvos pi
lietis ir pilietė vyresni kaip 17 
metų amžiaus privalo turėti 
pasą.

§3. Mažamečiai ligi 17 me
tų amžiaus įrašomi į tėvo arba 
į motinos pasą. Tėvams ar 
globėjams tinkant, mažame
čiai nuo 12 'ligi 17 metų turi 
teisės gauti ir atskirą sau pa
są. u ■ ■ •

§5. Pasas negali būti išduo
tas ne Lietuvos piliečiui.

§6. Miestuose, iškeliaujant 
iš valsčiaus arba iš miestelio, 
kuriame asmuo gyvena, rei
kia visada turėti su savimi 
pasas ir valdžios atstovams, 
milicijos pareigas einantiems, 
reikalaujant, jis parodyti. Su
laikytieji be paso baudžiami 
pinigine pabauda ligi 50 auksi
nų. •

§7. Sulaikytasai be paso ir 
negalįs kitu budu paliudyti 
savo, asmens, suimamas ir lai
komas namuose suimtiem- 
siems, ligi bus išaiškinta, kas 
jis yra. Suimtais baudžia
ma pinigine pabauda ligi 50 
auksinų ir laikomas jo paties 
lėšomis Vidaus Reikalų Minis- 
terio nustatyta taksa.

§9. Pasus išduoda vals
čiaus vadyba (viršaitis), o 
miestuose milicijos valdyba- 
Pasą gali gauti asmuo tame 
valsčiuje ar mieste, kur yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta.

§10. Už pasą imama 3 auks.
§11. Pasui gauti reikia pri

statyti savo fotografija, kuri 
,prisegiama prie paso.

Pastaba. Vietoje, kur foto
grafijos sunku pasidaryti, pa
sas gali būti laikinai duoda
mas be fotografijos, bet nuro
dant pase asmens žymes.

§13. Pametusis pasą privalo 
per 7 dienia pranešti apie tai 
pasą išdavusiai įstaigai, arba 
milicijos ar valsčiaus valdybai, 
kur pasas buvo paskutinį kar
tą vizuotas, ir įmokėti už skel
bimą apie paso pametimą 10 
auks. Apie paso pametimą 
tuoj aus paskelbiama.

§14 Pametusiam pasą tuoj 
išduodamas laikinas liudymas 
ne ilgiau, kaip vienam mene
siui, laikantis 9§ reiklavimų. 
Mėnesio laikui praėjus, duoda
mas nuolatinis pasas.

§15. Miesto gyventojai, 
perėję gyventi iš vienos vie
tos į kitą, kad ir tame pa
čiame mieste ir toje pat 
nuovadoje, kiekvieną kartą 
privalo savo pasus naujai į- 
rašydinti milicijos nuovado
je.

Valsčių gyventojai privalo 
įrašydinti savo pasus vals
čiaus valdyboje, tik perėję 
gyventi iŠ vieno valsčiaus į 
kitą.

§19. Prašymai ir skundai 
dėl pasų įgavimo žyminiu 
mokesniu neapmokami.

§20. Užsienio pasai išduo
dami Vidaus Reikalų Minis
terijos arba jos įgaliotų į- 
staigų, atimant vidaus pa
sus, kurie grąžinami, prista
čius užsienio pasus.

Važiuojantiems į Rusiją 
išduoda pasus Užsienių Rei 
kalų Ministerija. Gavimui 
užsienio paso reikia turėti iš 
Apskrities viršininko liudy
mas kad neturi kliūčių išva
žiavimui. Reikia turėti 2 fo
tografijos.

“Atvažiavusieji į Lietuvą 
Lietuvos piliečiai turi tuoj 
vizuotis milicijoje ir gauna 
ne ilgiau kaip vienam mėne
siui laikiną liudymą, o pas
kui pasą šiame įstatyme nu
statytąja tvarka”.
Kažkurie tam “Palydove” 

praleistieji įstatymo paragrafai 
tur-but neturi svarbos. Bet už
tenka ir čia paduotųjų para
grafų, kad skaitytojas galėtų 
numatyti, kokia šiandie yra 
tvarka Lietuvoje.

Ji, pasirodo, yra tokia, kad 
kiekvienas žmogaus pasikruti- 
nimas turi būt pranešamas 
policijai (milicijai). žmogus 
turi išsiimti pasą ir visuomet 
nešioti jį su savim; jeigu va
žiuodamas į miestą užmirši 
pasą savo senose kelinėse, tai 
miliciantas gali tave suimti ir 
pasodyt į šaltąją; jeigu miesto 
gyventojas kraustosi iš vieno 
buto į kitą, tai jisai turi eiti 
su savo pasu į milicijos nuo
vadą ir įsirašydinti; jeigu pa
mesi pasą, tai turi pranešti 
apie tai ir mokėt už skelbimą 
ir paskui prašyt kilo paso ir 
Lt.

Net klaiku darosi, skaitant 
tuos visus patvarkymus. Prie 
caro valdžios nebuvo tokių su
varžymų žmonėms.

Ir Lietuvos valdžia nori, kad 
mes gyvendami Amerikoje, 
taip pat paragautume tos poli
cinės sistemos, ir dar užsimo
kėtume už tai po $10!

Kodėl ir kaip?
John M. Work. »

Ar tu priklausai tam burini 
žmonių, kurie klausinėja?

Jei taip, tai eini geru keliu, 
žmogui, kuris sako, kad viskas 
taip turi būt, kaip yra, gerinus 
būti negyvam. Jis dar nepra
dėjo augti.

Ar klausei kada savęs, kodėl 
taip yra, kad nežiūrint neapsa
komo Jungtinių Valstijų vešlumo 
didžiuma žmonių skurdą kenčia? 
Ar klausei savęs, kodėl pas mus 
tiek saužudų, tiek bepročių, tiek 
prasižengimų, tiek paleistuvy- 
bės, tiek puldančios labdarybės, 
tiek nežinybės?

Bent vienu žvilgsniu mes esam 
laimingi. Mes laimingi tuo, kad 
mes galim padėti savo pirštą ly
giai ant tos vietos, kur yra ši
tos sąlygos priežastis.

Priežastis yra privatinis nau
dojamųjų priemonių valdymas.

Dabartiniu laiku didžiuma 
gaminamųjų ir transportuoja
mųjų pramonių, didžiuma preky
bos įstaigų tariamųjų namų, kur 
žmonės gyvena, priklauso kapi
talistams, ar kapitalistų sąjun
gom vadinamoms korporacijo
mis. Kadangi jie valdo visus tuos 
daiktus, tai, aišku, jie gauna 
naudą iš jų. Jų valdymas lei
džia jiems — pelnais, dividen
dais, palubiais ir nuomu — pasi
imti sau didesnę kitų .žmonių už
darbio dalį.

i Tai yra vieta, kur visa kliūtis 
randas.

Žmonių minioms šitaip at
ėmus didesnę jų uždarbio dalį, 
būtinai jie turi atsidurti skur, 
de- I

j Skurdas gi būva dažniausia 
priežastis savižudybės, beproty
bės, prasižengimo, paleistuvybės, 
labdarybės ir režiny’bės.

Dabar—suradę priežastį —
kur*rasime vaistą?

į Vaistas yra kuopinis valdymas 
ir kontroliavimas visų tų daiktų, 
kuriuos kapitalistai panaudoja 
žmonių minioms išnaudoti pai
mant iš jų didesnę jų uždarbių 
dalį.

Padarydami išnaudojamas p ra 
mones kuopine nuosavybe, mos 
nukreipiame įplaukas nuo para
zitinių kapitalistų kišenių į žmo
nių kišeninis — tų minių, ku
rios atlieka reikalingą ir nau
dingą darbą rankomis ir galva. 
Kuomet tos pramonės priklausys 
visiems žmonėms, tai visi žmo
nės turės naudą iš jų.

Kuopinis valdymas ir demo
kratinis vedimas išnaudojamu 
pramonių yra socializmas.

Ve už ką mums pareina bal
suoti.

Socialistai tolydžio auga skai
čium. Jie pamažu artinasi to 
laiko, kada pas juos bus gale pa
daryti .išnaudojamas pramones 
kuopine nuosavybe.

Tuo tarpu visi gerieji įstaty
mai, kuriuos išleido kongresas ir 
valstijų įstatybos pareina nuo 
socialistų skaičiaus didėjimo. 
Auganti socializmo galybė išlei
do šituos įstatymus iš kapitalis
tų partijų — republikonų ir de
mokratų partijų — prieš jų no
rą. Jos daro šituos nusiieidi- 

mus tam, kad sulaikius socializ
mo plūdimą. Socialistų viršinin
kai dar daugiau gerų įstatymų 
išreikalaus.

Išeina, kad laimėjimas arti
miausių patogumų ir laimėjimas 
galutino išsiliuosavimo nuo so
cialinių blogybių pareina nuo 
balsavimo už socialistų tikietą. 
Jei socialistų kandidatai nebus 
išrinkti, tai tas bent pabaidys 
senąsias partijas ir jos suteiki 
geresnius įstatymus. O jei mu
sų tikietas bus išbalsuotas, tai 
iš to dar daugiau gero išeis .

Todėl, kokiu žvilgsniu nežiū
rėsi, vis viena turėsi naudą bal
suodamas už socialistų tikietą dėl 
artimiausių ir galutinų priežas
čių.

SHitytoju Kilo!
t' *- . J- 1

(2Z* tįratkiiaa ktama 
nmomonaa Redakcija naataako.] 
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KODĖL VILNIAUS IR KLAI
PĖDOS KLAUSIMAS DEDAMA 

Į ŠALĮ.

Kiekvienas Amerikos lietuvis 
atsidėjęs Jaukė, kada Vilnius ir 
Klaipėda bus prijungti prie Lie
tuvos Respublikos kaipo neati
dalinamos jos dalys. Bet Lietu
vos valdžia, matyt, nesirūpina 
tuo klausimu. Kodėl? Man re
gis, tas klausimas bus kiekvie
nam aiškus, arčiau prisižurėjus 
Lietuvos valdžiai, ir vėliausiems 
apsireiškimams lietuvių koloni
jose Amerikoje.

Visi gerai žinom, kad Lietu
vos valdžia susideda iš dvasiški- 
jos, kunigų vedančių šmugelį, 
pridengtą tikėjimo skraiste ir 
jiems palankių žmonių, kurie 
taipgi šmugeliu užsiima, šitai 
valdžiai šalies žmonių rėikalai 
visai nerupi; jie žiuri tik, kad 
savo pačių kišenius greičiau pri
sikimšus; todėl jiems reikia tu
rėti kuo daugiausia tamsių, sau 
palankių žmonių. Klaipėdos
kraštas apgyventas apšviestų 
žmonių ir dar gi protestonų. To
kie žmonės neleis savo valdinin
kams šmugelį vesti ir todėl Lie
tuvos klerikalų valdžia visai ne
nori turėti Klaipėdos krašto kai
po Lietuvos dalį ir ji Klaipėdos 
prijungimu prie Lietuvos lig šiol 
visai nesirūpino. Argi galima 
gauti kas nors nesirūpinus? Ne.

Tai)) pat Lietuvos klerikalų vai 
džiai nesvarbu prijungimas prie 
Lietuvos Vilniaus, nes ten yra 
daug žydų ir baltgudžių, kurių 
reikalai yra visai kitokie negu 
Lietuvos klerikalų, ir ji nesirū
pina jo gavimu. Pasižiūrėkim 
į Lietuvos laikraščius, išreiš
kiančius klerikalų pažiūras, ar 
jie rūpinasi kuo greičiausia pri
jungti Vilnių prie Lietuvos? Vi
sai ne. Jiems rupi tik “palaka 
viara”. Vilniaus krašto podėtim 
jie tik tiek susirūpinę, kad ret
karčiais įdeda žinių apie lenkų 
sušaudytus lietuvius Vilniaus 
krašte. Pats Lietuvos prezi
dentas savq pasigailėjimą paro
do lenkams, o ne lietuviams — 
jis lenkus paliuosavo iš kalėji
mo, o lietuviai ir po šiai dienai 
juose sėdi už savo butus, ar ne
būtus prasižengimus valdžiai. 
Tai yra puiku matyt' tokius dar
bus iš puses tų žmonių, kurie 
mokina mus “Mylėk savo arti
mą kaip pats save”, o patys tą 
artimą, primanytų tai čiulpte 
iščiulptų, ar pasipriešinusį tani, 
šaukšte vandens paskandintų. 
Ir jie turi drąsos raginti Ame
rikos lietuvius, kad jie dėtų au-

JURGIS GERVĖ

Lietuvos Gyvenimo Vaizdai
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Iš LAIŠKO Iš LIETUVOS

[Musų specialiu korespondento]

(Pabaiga).
Artinas rinkimai į nuolatinį Seimą. Partijos 

pradeda po truputį krutėt. B^t naudojime priemo
nių daugiausia sumanumo ir energijos pareiškia, 
žinoma, šventieji. Reikia tik atsiminti, kad rin
kimai bus jau už mėnesio, ir kad Lietuva dabar 
ne tik su niekuo nekariauja, bet h* nesirengia ka
riauti — visos pasakos apie lenkų ofensivą tai 
tėra tiktai priemonė karo biudžetą palaikyti, va
dinas krikščioniu demokratų viešpatavimą pail
ginti. Bet Lietuvoj iki šiai dienai tebėra karo

stovis. Vadinas, prieš renkama j ai agitacijai laisvė 
duota tiktai vien krikščionims, nes socialistams 
daryti susirinkimus neleidžia arba trukdo visokie 
komendantai bei viršininkai. Bet tiek to — tai 
sena pasaka, senai tai visiems žinoma. Bet krikš
čionys demokratai prasimanė dar vieną ypatingą 
agitacijos priemonę. Pradedant nuo rugpiutes 
paleido į apyvartą po Lietuvą važinėt greta pa
stumdėlio šveicariečio Ereto iš kažkur atsiradusį 
kažkokį kapuciną. Tas kai atvažiuoja, apsistoja 
kokias penkias dienas, ir kasdieną sako po kokius 
tris, keturis pamokslus. O kad publikos daugiau 
pritraukti, tai jis prižada tiems, kurie bent pen- 
kius jo pamokslus išklausys daugybę atpuskų 
dangaus karalystėje. Vadinas publika penkioms 
dienoms išeina pririšta. Klebonas pasinaudodh- 
mas tokia puikia proga veda kuosmarkiausią agi
taciją. O pats kapucinas visą laiką gązdina, pub-

gui nebėra kur pasidėti, nei kur bėgti. O velniai 
I stovi pašai, maišo dzidomis gomurį ir sako “dai
nuok, dainuok”! O kai toks žmogus pradeda 
keikti savo tėvus, niekinti kunigus, niekinti baž
nyčią, tai tuomet velniai sako “gerai, gerai”... To
kius tai pamokslus tas kapucinas sako. O šven
toriuj klebonas ar koks kamendorėlis sako, kad 
cicilikai tėra tam ir sutverti, kad niekinti kuni
gus, niekinti bažnyčią, vadinas tiktai jie bus 
velniui dūšią pardavę. Ir tiems, kurie per rinki
mus balsuos už tuos velnio tarnus, po smerčiui 
velniai pekloj gomurius dzidomis maišys ir sakys 
“dainuok, dainuok”.. Tai kaip čia žmogus po to
kių pamokslų gali nebalsuoti už kunigų sąrašą! 
Pekla, tai brač ne štukos,jeigu jau velniai taip 
mučys, tai žmogus gali ir galą gauti, trauk juos 
perkūnas!.. Jau ką man į peklą, eiti, tai tegul ge
riau kunigai į Seimą eina! Bet kaikur jau za
kristijonai skelbia, kad balsavusieji už krikščio-liką velniais, peklos kančiomis ii’ kitomis pana

šiomis istorijomis. Esą pekloj iš apačios ilginsimų demokratų sąrašą apturės tris šimtus dienų 
dega, o lubos prikalinėtos adatų, tai biednam žmo-1 atpuskų... Nejaugi klebonėliai nesuteiks jiems it

visuotinų — juk rodos tai taip nesunku padary
ti, o pelnas iš to nemažas!

Šie smulkus gyvenimo reiškiniai labai gerai 
karakterizuoja visą Lietuvos gyvenimą! Visa 
Lietuva susideda iš tokių dvokiančių smulkme
nų, tokiu vėžio keliu eina! Ir aš visai nesuprantu 
valdžios ramybę, kuria ji privedė šalį prie eko
nominės katastrofos, —i jai nėra ko bijotis, ko 
rūpintis! Tokio nepaprasto apsileidimo žmonės 
ir tris iškarto tokius krizius galėtų pergyventi!. O 
jei kritingą valandą pasikviesti kapuciną, ir pa
skelbt atpuskus, na, tai broliai Vailokaičiai ar 
kunigas Purickis dar ilgai galės Berlyne namus 
supirkinėti!..
\ Amerikiečiai darbininkai dėl Lietuvos gali 

būti ramus: juo mes šiame pasauly daugiau išken- 
tėsime, juo mes greičiau Abraomą, tfu, tai yra 
dangaus karalystę pasieksime. O jums, cicilikai, 
parmazonai, bedieviai, eretikai, turkai, šliptar- 
niai, — jums tai tikrai teks pekloj velnius bovy- 
ti...

. * '■ t .f
r .• '

kas į jų fondus, ir sakyti, kad 
Lietuva bus laiminga!.. Ta laimė 
Lietuvos žmonėms gali būti tik 
tokia, kokia yra Rusijos žmo
nėms laimė pas komunistus.

Ir nereikia mums keliauti į 
Lietuvą, kad pamatyti musų 
kunigų darbus. Jiems galime 
gerai prisižiūrėti ir čia Ameri
koje. Ypatingai pastaruoju lai
ku įvykiai Chicagoje lietuvių 
parapijų mokyklose aiškiai paro
do, kur kunigai veda savo lietu
vius parapijohus.. Jie lenkino 
lietuvius Lietuvoj ir lenkina juos 
čia. Jų pasigyrimas, busią ka
talikų bažnyčia išlaikė lietuvių 
kalbą nuo mirimo yra tuščias, 
neatitinkantis teisybei. Lietu
vių kalba katalikų kunigams

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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SKAITYTOJI! BALSAI ŽMOGUS BE MOKSLO IR 
LOGIKOS.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

visuomet buvo tik įmonė jų kro- 
meliui apginti, kurių jie numes
davo savo tikslą pasiekę. Šita į- 
mone vysk. Valančius ir kiti gy
nė savo avidę nuo kalvinų užpju- 
dimo; kada kalvinų įtaka tapo 
sunaikinta ir katalikų kunigų 
meilės lietuvių kalbos išnyko; 
jie vėl sugrįžo prie savo “panie 
ten tego”; kada su atgyjančia 
lietuvybe Lietuvoje pradėjo 
plėstis laisvamanybė, tai musų 
jėzuitai vėl virto karštais lietu
viais, kad nepaleidus avių iš sa
vo rankų. Avims aprimus jų 
avidėj jie vėl susirgo lenkybės 
liga ir užkrečia ja visą Lietuvą. 
Taigi garbė tom susipratusioms 
lietuvėms motinoms, kurios sten
giasi apsaugoti savo vaikus nuo 
tos kunigų skiepinamos ligos, 
lenkybės. Jos daro gerą darbą.

Bet kodėl musų kunigai taip 
kimba prie lenkų, kaip degutas 
prie balto drabužio?

Tas išaiškinti galima tuo, kad 
jie, matyt, nujaučia, kad be jų 
“brolių” lenkų pagalbos jiems 
šmugeliuoti tarp lietuvių sacha
rinu ir kitais “šventais” daiktais 
ilgai nesiseks; todėl jie tikisi 
galėsią sujungti Lietuvą su ka- 
talikiškaja Lenkija ir tąsyk biz
nis jiems eis kaip iš pypkės. Tą 
mintį patvirtina Lietuvos kleri
kalų valdžios priėmimas Hy- 
manso projekto, kuris nėra nie
ku daugiau kaip pardavimu Lie
tuvos lėnkains.'
. Argi tad nėra išsigelbėjimo 
Lietuvai ?

Yra. Lietuva atgaus Vilnių ir 
Klaipėdą ir Lietuvos žmonės a.t- 
j ieškos savo teises, bet tik tą
syk, kada Lietuvos žmonės į- 
stengs išrinkti tokią valdžią, ku
ri rūpintus žmonių reikalais, o 
ne kunigijos ir Rymo reikalais.

Kadangi atstovų rinkimas į 
tautos Seimą jau arti, tai mes 
kuriems rupi Lietuvos žmonių 
labas, turime kiek galėdami pa
dėti Lietuvos pažangiosioms 
srovėms pasiųsti savo atstovus 
Seiman, kur dabai’ šeimininkau
ja klerikalai, o galima tikėtis, 
kad ir Vilniaus su Klaipėda klau
simas kitaip atsistos. Nors tas 
klausimas dabar sunkiau yra 
išspręsti, bet dar nėra vėlu ir 
mes turime stoti prie darbo visi. 
Musų sostinė Vilnius ir musų 
uostas Klaipėda turi tekti Lietu
vai, o ne Legioninkams.

Taigi visi vyrai ir moters, sto
kim prie darbo, šis momentas 
yra labai svarbus ir musų pagal
ba Lietuvos liaudžiai yra labai 
reikalinga dabar. Visi prie dar
bo.— Laisvės Mylėtojas II.

straipsnelis
ir gydytojai”

Daugelis rašo man

“Musų 
nenuėjo

lietuvis 
į' lietu- 
patari- 
“profe- 

“spe-

už cgzami- 
dol. ir da

Mano 
liaudis 
niekais, 
laiškus, kuriuose reiškia padė
kos ir džiaugsmo, kiti asme
niškai sveikina. Bet tai ne
svarbu, nes vis tai žmonės su 
nuovoka, kuriems patarimų 
nereikia teikti, kodėl 
ligonis turėtų kreiptis 
vį gydytoją, peš jie be 
mų taip daro. Bet ve,
šorių,” “labaratorijų” ir 
cia»listų” lankytojams tai skau
džiai ir gerai užlipau ant “kor
ini.” Vienas jų, M. Buntulis, 
jau aiškina Naujienų nr. 222, 
kodėl lietuviai pacientai nesi
kreipia į lietuvius gydytojus. 
Tik klausykitės: Pas jį apsis
tojęs svečias nuėjęs pas lietu
vį gydytoją ir tas 
navimą paėmęs 50
norėjęs’ gaut kitą 50 dol. už 
bonkutę ar dėžutę 
tai ir esanti priežastis, kodėl 
lietuviai pacientai /nesikreipia 

lietuvius gydytojus. Išaiškino, 
ar ne? Vadinasi be 100 dol. 
įteik pas lietuvį gydytoją. Bet 
gal M. Buntulis norėtų infor
macijų, o aš jam galėčiau nu
rodyti šimtus ir tūkstančius 
žmonių, kurie yra kreipęsi į 
lietuvius gydytojus ir už egza
minavimą ir vaistus yra mo
kėję tik dolerį, du arba tris. 
50 dol. už egzaminavimą ima 
tik “profesoriai” ii* Buntulio 
tipo “labaratorijos,” o ne lie
tuviai gydytojai. Už 50 dol lie
tuvis gydytojas padarys ne tik 
fizišką egzaminavimą, o ir 
skreplės, ir kraujas, ir šlapini- 
nias liks išegzaminuoti ir da 
Xj-spindulių egzaminavimas 
liks padarytas. Už tokią egza- 
minaciją kitų tautų gydytojai 
ima nuo 50 iki 200 dol. Šiaip 
už išsiteiravimą apie ligą, už 
fizišką egzaminavimą ir (luo
tus patarimus lietuviai ima du 
doleriu ir tik išimtinuose atsi
tikimuose 5 dol. M. Buntulis 
apimtas. pagiežos ėmė ir drė
bė melą apie lietuvius gydyto
jus. Kas jam uždraus? Ir ka
da žmogus įsismagino meluo
ti, kode! netęsti? Jis rašo, kad 
tas lietuvis gydytojas sutaisė 
gyduoles 
dol.

Beveik 
jai yra 
Daktarų

vaistų. Čia

ir pareikalavo da 50

visi lietuviai gydyto- 
Amerikos Lietuvių 
Draugijos nariai. Jie

PAKLAUSIMAS KRIKščlO- 
NIMS-DEMOKRATAMS.

Būdamas tikras katalikas, 
giliai susidomėjusia savo bro
lių katalikų darbais, aš noriu 
paklausti jus, gerbiami krikš
čionys demokratai katalikai, 
kurios savo trilypio vardo da
lies jus ketinate išsižadėti, 
nes tokiu vairiu, kokiu jus da
bar save vadinate, negalite sa
ve vadinti. Negalite todėl, kad 
jūsų darbai yra priešingi de
mokratų ir krikščionių pra
dams. Jus sakote, kad Lietuva 
yra krikščioniškai katalikiška 
ir grasinate, kad kas nepildys 
Dievo įsakymų, tas nebus 
krikščionis katalikas. Bet, jus 
per pustrečių metų sėdėdami 
St. Seime parašėte Lietuvos 
konstituciją, kuriąja pripažįsta
te, kad mirties bausmė turi 
būti panaudojama. Bet penk
tas Dievo įsakymas aiškiai sa
ko “Neužmušk.” Jeigu jus tą 
Dievo įsakymą peržengiate, tai 
aišku, kad jus nesate krikščio
nys ir todėl krikščionių vardu 
negalite vadintis.

Taigi aš norėčiau žinoti, ku
riais jus žadate pasilikti: ar 
Dievo priešininkais, palaikyda
mi mirties bausmę galėję, ar 
krikščionimis, panaikindami 
j?-

yra pasižadėję pildyti visas 
profesionalinės etikos taisyk
les ir aš kaipo tos draugijos 
pirmininkas neretai lankaus 
pas narius ir matau, kaip jie 
varo darbą. Turiu pasakyti, 
kad apgavysčių, suktybių pas 
lietuvius gydytojus neteko pa- 
tėmyti. Reikalavimas 50 dol. 
už vienu sykiu duodamas gy
duoles butų apgavystė ir aš 
esu tikras, kad p. M. Buntu- 
lis meluoja. Meluoja, kad ap
juodinti gydytojus. Lai jis pri
duoda man faktus, tuomet tik 
tikėsiu ir tokis gydytojas neras 
vietos tarpe etiškų daktarų. 
Tečiaus išanksto žinau, kad 
papliurpė žmogus melą ir ma
no, kad žmonės tikės. Vienok 
jeigu šitokis faktas ir butų 
įvykęs, argi tas išaiškina prie
žastį, kodėl lietuviai pacientai 
nesikreipia į lietuvius gydyto
jus? Juk visokie Collinsų, 
Hartmanų institutai, visokie 
“profesoriai” ir “specialistai” 
yra apiplėšę lietuvius ant tūk
stančių ir šimtų dolerių ir kar
tų kartais, kodėl gi lietuviai 
nenustoja kreiptis į tuos “ste
bukladarius”?

Kada durnas meluoja, jį 
lengva pagauti. Ir M. Buntu- 
lis, drėbęs melą į lietuvius 
daktarus suklupo. Štai kame: 
jo draugas buvęs gudrus ir 
matomai labai mokytas, nes 
“kuomet gyduolės jam buvo

go galvoj neviskas tvarkoj, 
pardavė jam ką nors už 3 dol. 
Bet juk ir aptiekoriai neima 
I>O 3 dol. už vaistų bonkutę, 
taigi, turbūt, tamstos traugas 
ir pas lietuvį aptickorių nėjo, 
o pas kokį nors “profesorių.”

Čia ir pasirodei, p. Buntuli, 
kiek tamsta žinai apie recep
tus, gyduoles ir daktarus.

Da šito neužteko. Žiūrėkite, 
ką da padarė 'musų lietuvis 
“profesorių^ ii4 “labaratorijų” 
lankytojas. Jis sako: “Man nu
ėjus su tuo pačiu žmogum la- 
baratorijon ir, k;ula tas žmo
gus parodė daktarui tas gy
duoles, tai daktaras pripažino, 
kad geros gyduolės, bet lie
pė jam jas parduoti... Laba- 
ratorįjoj jis gavo pilną gydy
mui prirengimą.“

Didesnio kvailumo ir nesą
monės ir būt negali. Viena, 
labaratorijos nėra steigiamos 
pacientų atėjimui. Jos 
darbą tik gydytojams, 
cientui arba patartų 
daktarą, arba neštis
jei jis atsilankytų į labarato- 
riją. Pirma daktaras turi iš
tirti, kas turi būt labaratorijoj 
egzaminuota, tuomet tik ji at- 
ioka darbą. Pačios labarato
rijos ligonių nepriima ir neeg- 
saminuoja. Jei kokis apgavi
kų lizdas vadinasi labaratori- 
ja ir priima ligonius, tai ne
reiškia, kad p. Baniuliui su sa
vo draugu nevalia į ten nueit. 
Jau iš to matyt, kokia “gera” 
ta labaratorija, kad jos dakta-1 
ras pažiurėjo į 
bonkutę ir tuoj 
rik paibeliams

kaip vaistus rašyti. žinoma, 
to nežino p. Buntulis ir jo 
“mokytas” draugas, todėl jie 
rodo savo gyduoles “labarato
rijos” daktarui ir tas, jų 
“mokslumą” supratęs, pasako, 
jog žinąs, kokios tos gyduoles 
yra.

Ištikro, jeigu tokie žmonės, 
kaip p. Biintulis, nesikreipia j 
lietuvius gydytojus, yra aišku, 
kodėl jie taip daro. Jie nori 
pasistatyti mokytais, kad net 
receptus moka išrašyti, labara- 
torijas susirasti ir t. t., bet iš 
jo paties dalinai melagingo ir 
dalinai paiko rašto, matyt,

kad jam ten ir vieta pae 
“profesorius/* institutuose ii 
“labara tori jose.”

Mano nuomone, Skaitytojų 
Balsų vedėjas visgi neturėtų 
duot vietos perdaug jau nelo- 
gingiems, melagingiems ir ne
mokšų balsams.

Dr. A. Montvidas.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Su. Halsted SU Chicago, UI.

ŠIANDIE PINIGŲ 
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— 
Clearing House Banl^ 

1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

atlieka 
o pa

eit pas 
laukan,

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2&16 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piefi, 

Telefonas Victory 9082

o
jas apt’ekoj už 3

da kas bobiškiau 
Ims ir* mokūs pa

ti

prie los bonkutes, ant kurios 
reikėjo jis užlipinti, daktarui 
nusisukus į šalį pacientas ūme 
ir išsirašė tų gyduolių recep
tą.” Tuomet pacientas nemo
kėjęs daktarui už gyduoles, 
nusipirkęs 
dol.

Ar agli 
meluoti?
cientas išsirašyti receptą, 
da taip greit, kad užteko dak
tarui tik nusisukti. Aš mylė
čiau M. B mitulį ir visus jo 
“mokytus” draugus matyti iš
sirašant receptą iš daktaro pa
rašyto recepto, tuo labiau iš 
raščiuko, kuris turi būti lipin
tas ant gyduolių' bonkutes. 
Juk, meldžiamasis, tamsta ma
tyt, visai nežinai, kad ant raš
telio, lipinamo ant bonkutes 
recepto nėra, nėra gyduolių 
vardo, tik parašoma, kaip jas 
vartoti. Tamstos draugas, tur
būt, dvasios šventos įkvėptas 
ką nors užrašė, <o aptiekorius, 
matydamas, kad tamstos drau-

atneštą vaistų 
juos pažino, 

jis liepė juos 
' i |l

ant pacientui 
bonkutes nic- 
kokie vaistai

Gerbiamieji, 
duodamų vaistų 
kad nerašoma, 
yra bonkutej. Jokis daktaras,
pažiūrėjęs į bonkutę, nepasa
kys, kas yra joje. Jis gali pa
uostęs ir palaižęs pasakyt, kad 
/ra įlieto ir to, bet kiek ko 
dėta ir visu įdėtų vaistų nie
kas nepasakys. Europoj, tiesa, 
yra recepto kopija prisegama 
H'ie vaistų, bet Amerikoj nie
kad. Šitą turėtų’i žinoti visi ir 
nerodyti atėjusiam daktarui 
rimtesnio daktaro užrašytų bei 
duotų vaistų. Tik tamsus žmo
nes, tūrio nemoka perskaity
ti, kas užrašyta ant bonkutės, 
odineja kitiem daktaram vais

tus. Ant bonkutes arba dėžu
tes yra tik recepto numeris, 
daktaro vardas ir nurodymas,

Pasigarsinimas Musų
Rudeninio Atidarymo
Musų rudeninis atidarymas yra tokiuo nuotikiu, kurio nei vienas negali praleisti — 
faktiškai, kiekvienas turi stengtis nepraleisti.
Dabar, kuomet musų krautuvė padidinta ir musų naujas RUDENINIS STARAS 
YRA GERIAUSIU, tad mes rengiamės apvaikščiot savo RUDENINI, 1922 ATI
DARYMĄ siūlydami Amerikos puikiausius drabužius kaipo didžiausios vertės.

2 Kelnių Siutai 
Kuppenheimer, Fashion Pk. ir Sitratford 
drabužius, geriausi rankų darbo drabu
žiai ant west side.

27.50 iki 60.00
Vėliausios mados

Overcoats
nuo

25.00 iki 67.50
fURNER BROS. CLOTHING (ĮO

S. W. Corner Roosevelt and Halsted St.
Kas jus esate, pasakykite at

virai.
Klausia Krikščionis Katalikas

West Side’s didžiausia drapanų krautuvė
• ...

Kad pirmutinis, didžiausis ir Stipriausia Lietuvių 
Valstijinis bankas Amerikoje yra METROPOLITAN 
STATE BANK. I
Kad jo kapitalas yra $200,000.00; perviršis su neišda
lintu pelnu virš $80,000.00; turtas virš $2,350,000.00. 
Kad turi pilnai patenkintų kostumerių virš 16,000.
Kad yra narys Chicago Clearing House Association
— kas taip-gi liudija šio banko stiprumą bei sau- t
gumą. . I
Kad METROPOLITAN STATE BANKAS atlieka 
visas bankines pareigas, kaip tai:
Priima pinigus ant taupymo mokėdama 3% į metus;
Priima pinigus ant “checking account”;
Apdraudžia nuo ugnies ar audros, namus, rakandus, 
automobilius, etc.;
Parduoda namus, lotus, farmas etc.;
Išrendavoja “Safety Deposit” dėžutes kur gali ap
saugoti savo brangius dokumentus, ir kitus dalykus. 
Parduoda augštos rūšies morgičius ir auksinius bo
nus, kurie neša 6% ir 7%.
Siunčia pinigus Lietuvon ir į kitas pasaulio dalis; 
Parduoda laivokortes ant geriausių linijų ir sutvar
ko visą kelionę Lietuvon arba iš Lietuvos.
METROPOLITAN STATE BANKAS duoda veltui 
naudingus patarimus visuose pinigiškuose klausi
muose.
Jei dar neturi musų bankinės knygutės tai tuoj aus 
išsiimk nors su $1.00. i

Kreipkitės ypatiškai arba laiškais:

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd“n ST.

CHICAGO.

Banko Valand.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 
vai. vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

^PRANEŠIMAS

ČeverykiĮ Išpardavimas
EINAM IŠ BIZNIO

3435 So, Halsted St.
4

Visą staką H. Kerstein’o čeverykų pasirengę išpar
duoti už

Visokios rūšies čeverykai, vyrams, 

moterims, vaikams, mergaitėms 

ir kūdikiams. Viską par- 

duosime už upsė kai

nos.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted SU Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto Ir 1—8 vak.
Phone Ctyial 0267

■..v. I. J-., . . .. .. „.i/.. k; , Jj. ,t, (.;i ,, A ,.k;

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo ii Californljos ir 
vėl tęs savo praktikavimą pę Na,

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

vakare išskiriant nedSldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišktj. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet> 
7—8 vak. Nedėliomjs 10—12 dien^ 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 1Ž pietų, 6 iki 8 vakare
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.
----------

— " 1 "M ■ . ......................... ■ ■ i i X

Dr. Maurice Kahii
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ava.
Tel.: Yards 994

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

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 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted SI

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, 111. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas
- -----------

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

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

>ii ......................... —i   —i ii <v

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai. 
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171
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Padaryk ta dabar!
Edmund T. Melms.

Niekuomet šitos šalies isto
rijoj nebuvo tokios puikios 
progos sukurti tvirtą organiza
ciją Socialistų Partijai, kaip 
dabar. Tūkstančiai Amerikos 
darbininkų ir darbininkių vi
siškai yra nepatenkinti dviem 
senomis politinėmis partijo
mis. Tūkstančiai ūkininkų, 
vyrų ir moterų musų žemdir
bystės srityse taipgi nepaten
kinti senųjų partijų pasielgi
mu pastaraisiais keliais me
tais.

Vyrai ir moters visur lau
kia socializmo žodžio. Auksi
nė proga sukristafinti šituos 
vyrus ir moteris i socialistų ju
dėjimą tai mus uždavinys, 
kuris mus laukia. Todėl čia 
yra pareiga kiekvieno Socialis
tų Partijos nario ir kiekvieno 
socialistų šalininko, kuris norės 

pasinaudoti šita proga visoj 
šaly imtis darbo tuojaus. Ar 
nori atlikti savo dalį šito dar
bo? Jei taip, tai tavo pareiga, 
drauge, padėti sukurti Ameri
kos Socialistų Partiją. Tavo 
pareiga kaipo šalininko, krista- 
luoti šitas minias, kur jos ga
lės gauti progą suprasti Socia
lizmo principus,, tuo tikslu, kad 
įtraukus jas į savo apylinkės 
organizaciją.

Jei nėra socialistų kuopos 
thvo kaime, miestely, ar mies
te, tad surask bent keturis ar 
daugiau*; socializmo šalininkų 
savo bendruomenėj ir suorga
nizuok socialistų kuopą. Pada
ryk tą dabar, tuojaus!! Mes 
reikalaujam tavo pagalbos 
šiandien! Šią valandą! Už 
kelių metų tūkstančiai kursis 
ten, kur tu ir kiti dabar pra
dedate. Socializmas turi atei
tį. Tai yra sekamas civilizaci
jos etapas, jei civilizacijai lem
ta laikytis. Neatidėliok šito 
darbo iki rytojaus, bet rašyk 
šiandien. Rašyk tuojaus į 
Amerikos Socialistų Partijos 
nacionalę raštinę, paprašyk 
nurodymų ir žinių apie socia
listų kuopos organizavimą ir 
kūrimą. Gali tą padaryti, ad
resuodamas musų nacionali
niam sekretoriui, Otto Brans- 
tetter, 220 So. Ashland Blvd., 
Chicago, III. Kada suorgani
zuosi kuopą stengkis palaikyti 
ją budria. Tas galima padary
ti daugeliu būdų; pa v., plati
nant socialistų literatūrą. At- 
sikv-iečiant gerus kalbėtojus į 
savo miestelį, kaimą,ar,miestą; 
įsteigiant socialistų skaityklą, 
ir 1.1., ir 1.1. Agituok, platink, 
organizuok ir kurk toliaus sa
vo kuopą. Padaryk ją galin
gu veiksniu savo kaime, mies
te ar miestely viešuose reika
luose, o nepasijusi kaip turėsi 
daugybę draugų, kurie galės 
viešai kalbėti, kurie galės ra
šyti socialistinius itraipsnius ir 
kurie galės visaip pagelbėti 
tau socializmo evangeliją pla
tinti.

Netrukus tavo organizacija 
pataps veiksniu tavo kai
mo miesto ar mieste
lio politikoj. Tavo or
ganizaciją pripažins tavo ben
druomenės žmonės kaipo vie-

nintėlį žmonijos viltį ir mi
nios žmonių gerbs visus tavo 
kuopos pionierius už tavo pui
kų darbą, kad padarei pradžią 
padarymui socialistų kuopos 
galima tarp savo žmonių.

Gi kas gali būti garbingesnio 
ir kilnesnio kaip pakeitimas 
tamsos šviesa? Ką geresnio tu 
gali padaryti savo žmonėms, 
kaip vesti juos drauge su mi- 
lionais Amerikos gamintojų iš 
alginės vergijos dykumų į pra
moninę laisvę?

Tas darbas, draugo, verta 
pradėti visa energija ir jiega, 
kokia tik pas tave randas. Lai 
tavo obalsis bunie mirtinu 
smūgiu alginei vergijai, —Pir
myn į demokratiją! Sukrusk, 
suorganizuok kuopą savo apy
linkėj. Jei ten yra kuopa, pa
dėk ją stiprinti. Gaug naujų 
narių. Surask budus pini
gams gauti* literatūrai, ir t.t. 
Yra daug kelių, kuriais gali 
pagelbėti, jei tik nori užimti 
vietą puikiausiame judėjime 
pasauly, būtent, pamatinių so
cializmo pradų platinime tarp 
Amerikos gamintojų klasės.

Atažiuoja iš Lietuvos, per 
Maujieny Pinigu Siuntimo 

Skyriaus patarnavimą
Alena Utakytė, pas savo bro- 
Ambrozą Utakį, 618 W. 18th

St., šiandie 7:30 vai. ryto.
Ona Janionyte.
Morta Stulpiniute.
Bronislavas Tolowskis
Buvo pas Amerikos Konsulį 

Kaune, priėmė prisiegą ir laukia 
pakol pareis iš Washingtono pa-
vėdinimas važiuoti

Lietuvos
bus trumpu laiku Lietuvoj išmokami. Musų bend
rove turėdama tiesioginius ryšius su Lietuvos di
džiausiais bankais pinigus persiunčia greitai ir pi
giai. Musų siuntimo būdas yra labai patogus, už
tai Lietuvos žmones Amerikiečių prašo kad pinigus 
siutu per musų bendrovę. Siuntinius išmokame do
leriais arba Lietuvos valiuta

PANAŠU PHOENIX

Phoenix, tai buvo senovės 
arabų pasakiškas paukštis, 
į kurį žmonės įtikėjo, buk 
phoenix po ilgam savo am
žiui savo lizdo liepsnose su
dega, iš sudegusio lizdo pe
lenų pašoka pavirtęs į naują 
ir jauną. Apie trys savaitės 
laiko atgal, Trinerio įstaiga 
tapo baisiai sugadinta. Dve
jos aukštinės lubos eksplo
zijos ir ugnies sunaikintos. 
Vienok panašu phoenix, Tri
nerio išdirbystė ant rytojaus 
iš griuvėsių pašoko pilname 
jaunume ir naujume. Dar
bas visai buvo nepertrauktas 
ir kiekvienas kostumeris ga
li gauti savo numylėtą pilvo 
gyduolę. Trinerio Karčia- 
jam Vynui rodos nieko ne
atsitiko. Dabar tikrai yra 
reikalinga ši patikėtina gy
duolė, kuri neturi sau lygios 
atsitikime prasto apetito, vi
durių užkietėjimo, gasų vi
duriuose, galvos skaudėji
mo, abelno nuovargio etc. 
Trinerio Linimentas yra ki
ta sezono gyduolė. Jis su
teikia pilną išsigydymą nuo 
reumatizmo, arba neuralgiš- 
kų skausmų, dieglio etc. 
Tamstos vaistininkas, arba 
vaistų pardavėjas gali gau
ti tamstai visas Trinerio gy
duoles, tik pareikalaukite 
Trinerio! (Apg.)

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

ir reumafiško uždegimo galima 
a * • t . •

SEVERAS 
gothaRDOL

*
* IšEkmjas linunenfasj

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenų štyvuma 
skausmu^ strėnose ir šonuose.

A'A/A'/l JO IR 60 CWRI.} i 
*

Kloti s kitę pus apfiekoribs.\

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, IOWA

Dr. A. J. Tananevičius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

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

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

DUKTĖ TURĖJO
PAGELBĖT MOTINAI

Dabar gali viena atlikti 
namų darbą, kadangi Lydįa 
E. Pinkham Vegetare Com- 
pound pagelbėjo jai.

Jasper, Minn. — “Mačiau laikraš- 
tyj apie Lydia E. Pinkham Vegetable 

IIIII!IIIIIIIIIIlllll Compound ir ėmiau
IIIlUiHifliUlIlI kadangi turė-

■ jftU neapsakomus
s^ausnius vidu- 
riuose ir visame 
užpakalyje, kad ne

H M UI galėjau savo dar-
R bo atlikti. Buvau

mėginusi kitokias 
zS^Ollll visokias gyduoles,

bet jokia tiek ne- 
pagelbėjo, kiek ju- 

....... , , sų Vegetable Com-

DR. VAITUSH, O. D
Liete via Akin Specialistu

Palengvins akių {tempimą, kuria 
esti, >neiastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
ireivas <das nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* srzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

r’ DR. A. MONTVTD
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVaahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 rytu

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru i
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 I <______________ ____ '

'Jpeaeh.Jlne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
PARIS .............................. Spalio 4
CHICAGO ...................... Spalio 5
LA TOURAINE   Spalio 11 
FRANCE ........................ Spalio 11

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

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

^Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

GMG3C HATHEM
ŽĄSŲ PLUNKSNOS

Taupink pinigus! Pirk tiesiai iš dirbtuvės. 
Wholesale kaina. Sutaupysit dylerio pelną. 
Aukščiausios rūšies žąsų plunksnos su pūkais. 
Išvalytos garu ir elektrų. Pūkai neatimti.

Atsinešk šį pagarsinimą, o mes duosime 25c 
pigiau ant jūsų pirkinio, kaipo gatvekario fė- 
rą. Jei negali pribut,, rašyk veltui sampelių. 
Atdara kas dieną.

H. Rubensleln Co.Depli12^"^^:

• ■■ •> i

Atitraukimas Giminių
Iš Lietuvos

yra nesunkus jeigu laivokortė yra pirkta musų ben
drovėje, nes atatinkamai prirengiame visus reikalin
gus dokumentus ir pilnai informuojame pasažierius, 
o tokiu budu išvengiama daug įvairių keblumų.'

Lietuvos Atstovybėje 
Registruoti Notarai

Musų bendrovėje randasi du Lietuvos Atstovybėje 
Registruotu Notaru, pp. Jonas T. Bagdžiunas ir Vin
cas Brusokas. Jie padaro įvairius 
priderančiai užtvirtina parašus.

dokumentus ir

Sąžiningi pa- 
Įstai- 
Utar-

Konsultacijos
Reikalais

visados kreipkitės musų gendrovėn.
tarimai įvairiuose reikaluose teikiami veltui,
ga atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, 
ninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki 9 vai. Ne- 
dčliomis nuo 9 ryto iki 1 po piet.

ELTA COMMERCE CO.
3251 S. Halsted St., Chicago, III.

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

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

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

Nedėldienias pagal sutarimą

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Homl. 6678

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

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

■J— ... 1 ' --------- - ~ ■■ ----- J'1—

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

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

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

5 p. p., panede- • v • 1 a i

PRISIRENGK
APS LDYT

Šalti orai gan greit ateis. Turime ant ranką daugybę naują ir. varto
tą RADIATORIŲ, BOILERIŲ, PAIPIJ, FITINGŲ, VELVIŲ ir visako, 
ko tik reikia prie apšildymo įrengimo už labai prieinamą kainą.

Atnešk savo stubos planą arba ir taip skečą, o mes suteiksime nurodymus, kiek at- I
sieis materijolas.

Taipgi, ant pareikalavimo pasiu
sime šilumos inžinierių į jūsų na
mą, paaiškinimui, kaip įsivesti 
šilumą.
Taipgi paskoliname visokius prie 
darbo reikalingus įrankius vel
tui.
Duokit mums pamėgint, o mes 
tamistai sutaupysim 25% ant 
materijolo.
Užlaikome visokias plumberio 
reikmenis už prieinamą kainą. 
Užsiganėdinimą gvarantuojam, 
arba mielai pinigus grąžiname 
bile laike.

Maudynės pilnatis setas 
flato

$57.00
Vieno šmoto kuknios sinka

$10.00

M. Levy
Kampas State ir 22-os gatvių
Tel. Calumet 0645 ir 1692

pound. Dabar galiu atlikti visą dar
bą viena, kuomet pirmiau turėjo duk
tė būt namieje ir tą padaryt. Dau
geliui savo draugių esu pasakiusi, 
kiek man pagelbėjo ir suteikiu leidi
mą panaudot šį mano liudijimą.” — 
Mis. JESSE PETERSEN, ' Route 1, 
Jasper, Minn.

Tai nėra geresnio daikto; kaip iš
mėgint Lydia E. Pinkham Vcgetabe 
Compound, kuris pagebėjo daugeliui 
moterų. Todėl, jei kenti iš vietos pa
ėjimą, nereguliariškumus, strėnų 
skaudėjimą, nerviškumą, arba eidama 
gyvenimo keitimąsi, visuomet atsi
minkit apie šia geriausią gyduolę. 
Kiek pagelbėjo poniai Peterscn, tiek 
gali ir jums pagelbėti.

Vegetable Compound stovi ant arti 
nenkiasdešimts metų tarnystes fun
damento.

PUIKIOS NAMINSS GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

ŽINOVAS
L Atitaiso žvairas akis 

vienu atsilankymu, be 
L/s jokios chloroformos.

Suvirš 2000 išgydymų 
užrašuose.

Ir leisk apžiūrėti diplomuo-

St. Paul’s
Hospital

. 828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

Ateik 
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
VKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Silpnos J. Akjs Kurčios .. Ausjs 
Skaudamos Akjs Tekančios Ausjs 
Raudonos Akis Ūžiančios /------
Žvairos .. Akjs

Ausjs
Užkimštos Ausjs

■.............. ..............................................................—

Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis

Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 

.... _ ____  Kataruota Gerklė 
Užkimšta Nosis) Papūtus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
25 metai prie State gatvės

120 So. State St., Chicago. III 
Valandos: nuo 9 iki 6. Ntdėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

GYDUOLĖS NUO REUMA- 
tizmo per 19 metų dirbdamas ap- 
tiekose Lietuvoj ir Amerikoj su
rinkau geriausius receptus nuo 
reumatizmo, lengvai prašalinti 
galima vartojant mano išdirbtas 
gyduoles nuo reumatizmo. Toliau 
gyvenantieji, reikalaukite per 
paštą, prisiųsdamas 1 dolerį, arti 
gyvenantis ypatiškai. Z. Bukau
skas, 3327 S. Halsted St., Chi
cago, III.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■<
Reumatizmas Sausgėla i

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir .sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gabsite kuonogeriausią patar
navimą ir užganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

DR. W. YUSZK'- 'VICZ
Gydo visokias ligas?’ galvos, 

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

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

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

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

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiem 
kaina 50 centą.

Justin Kulis
3259 So. Hal*t«d St Chicago, III.

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

Dr. A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SUBGEON

1900 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

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

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

10900 Michigan Avė.,
Roseland, III.

0342 ir Pullman 0349
ryte ir 7 iki 9 vakare.

Tel. Pullman

Company
SKYRIUS 4548 Cottage Grove Avė. 

Tel. Drexel 3467

5.

1S
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

:u ’ - L

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

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
nėriausi AMERIKOS IR EURO- 
P-OS gydymo budai nuo 

Chroniško S 
Nervingumo f ęjįj
Kraujo Jį'
Šlapumo W x

ligą, 
kad 

geriausi gy-

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiks 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedšl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedšlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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



Prani

Visi vai-

— Chorvedys.

— Vadyba.

mato reikalo

Nemanau čia

■a

REIKIA DARBININKŲRASTA-PAMESTA
MOTERŲ

MECHANIZMASMenas.

iš

ISRENOAVOJIMUI

ant 2

Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE.

šis tas.

Sėhaffncr and

Mokinama siūti dykai, mergaites, 
kiekvieną šeštadienį, nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų, Raymond Chapel svetainėj, 
816 W. 31 gat.

SLA. 129 k p. susirinkimas įvyks ne
dalioj 1 d. spąlio, 2 v. po pietų, Stan- 
ford Paik sveti. MalonėUtt visi nariai 
atsilankyti, nok yra svarbių dalykų ap
tarimui. —1 Fin. rašt. P. Akstinas.

svet., 4625 South Paulina St. 
prasidės 7:30 vai. vak.

Midos Teatro Bendroves šėrininkai 
perinainykile savo antrašus.

J. P, Evaldas, Sekr.,
840 W. 33rd Street.

Liet. Moterų Dr-jos “Apšvieta” mė
nesinis susiriųkinvas įvyks nedėlioj, 
spalio 1 d., 2 Vai. po piet, Mark VVhite 
Bei. Parko svetainėj. Visos narės pra
šomos r.ts:

pereitą metą. Žiemos mokslo 
sezonas prasideda panedely, 
•palio 2 d. Taipgi bus duoda
mos pamokos ir publikai.

savęs norėčiau

lanka n-

priemažos, blaivos šei-
na, kad šeimyninkė rankoms siūti, gali uždirbti gerus pi- 

vieną mergaitę, noms
ti nerteikia. . Malonė- darbą

CHICAGOS 
ŽINIOS

ARTHURUI iLEWIS’UI PAMI
NĖTI SUSIRINKIMAS.

Arthur Morrow Lewis, prele
gentas Darbininkų Universiteto 
Draugijos, ir kinis per pasta
ruosius metus davė prelekcijas 
Gairrick Teatre, mirė rugpiučio 
22 d., 1922!

Arthur Lewis savo prakilnia 
liaudies švietimo darbuote per 
pastaruosius 16 metų įsigijo ne*- 
mažai draugų ir simpatizatorių; 
šių žodžių rasėjas irgi turėjo 
progos lankyti A. Lewis’o pre
lekcijas ir, žinodamas, kad dajig 
lietuvių buvo jo studentais bei 
simpatizatoriais,
tarti vieną kitą žodį dėl A. 
Lewis’o mirties.
rašyti jo biografijos — tai ne 
mano darbas ir neturiu tam ga
limybių. Bet noriu suminėti ke
lis žodžius apie tą liaudies švie
tėją.

Nors nesenai man teko paginti 
Arthur’ą Levvis’ą, vienok jis sa
vo nepaprastu atvirumu ir dva
sios stiprumu patraukė mane 
prie savęs ir žinia apie jo mirtį 
padarė nepaprastai liūdną įspū
dį į mane, nes tikėjausi šį rude
nį išgirsti jo teikiamų prelekci-

Kaip nnoširdžiai Arthur Lewis 
buvo atsidavęs švietimo darbui 
ir su kokiu pasišventimu jis dar
bavosi ir norėjo, kad jam mirus 
švietimo darbas butų varomas 
tolinus aišku iš jo išsireiškimų, 
kuriuos paduoda žinomas prele
gentas, Percy Ward:

“Aš labai gerai pamenu, keli 
menesiai atgal jis (Arthur 
Lewis) pašaukė mane telefonu 
ir liepė man kuogreičiausia pas 
jį atsilankyti. Kai aš nuvykau 
pas jį, jis buvo apžiūrėtas dvie
jų specialistų, kurie jam pasa
kė. kad jis ilgių ilgiausia gyvens 

'mėtus^fefko. Jfe kalbėjo’kiFne
paprastu dvasios stiprumu ir rū
pinosi ne apie save, bet apie 
Darbininkų Universiteto Drau
gija, kuriai jis per daugiau negu 
16 metų tarnavo su visu širdies 
atsidavimu. Jis reiškė nemažai 
nusiminimo, kad tas darbas, 

kurį jis dirbo, po jo mirties gal 
nebus toliaus tęsiamas.

“Ašaros riedėjo per jo veidus, 
kai jis suspaudė man ranką’” 
sako Percy Ward, “ir meldė ma
ne, kad aš viską daryčiau kas 
galima, kad tik tas darbas, kuri 
jis taip nuoširdžiai dirbo, ir ku
ris jam buvo, kaip jis pats sa
kęs, brangesnis, negu jo gyvas
tis, po jo mirties nežūtų”.

IŠ to viso galima aiškiai ma
tyti ir suprasti su kokiu sielos 
skausmu Arthur Lewis prašė 
savo draugo jo pradėtą darbą va
ryti toliau.

Taigi tuo reikalu dabar yra sau 
kiamas susirinkimas nedėlioj, 
spalio 1 d., 11 vai. ryto, Kimball 
Hali, prie Jackson ir VVabash, vi- 
durmiesty. šiame mitinge pa
sižadėjo kalbėti šie intelektua
lai : Adv. Clarence Darrovv, Prof. 
Fredrick Starr 
Jackson Case. 
dykai.

Aš dar nuo
patarti, kad tie, kurie neturi rė 
revuotų sėdynių tikietų (nere

zervuotų sėdynių tikietų nerei
kia), važiuotų ankščiau, nes salė 
nedidelė, už tai gali vietos pri
trukti. — Vincas.

ir Prof. Shirley
Įžanga visiems

INTELIGENTIŠKAS» BANDI
TAS.

Petras Patulis, savininkas
restorano prie 3312 N. Clark

gana keistų nuotikį. Buvo maž
daug taip:

Restoranan įėjo labai inte
ligentiškas vyrukas ir užėmė 
stalų. Patulis nusiskubino pas 
jį vienoj rankoj su 
šaukštu ir šakutėmis, 
rankoj
maloniai nusilenkė ir pareiškė;

Pone, persiprašau. Aš ne
noriu jums periškadyti ir sir-

antroj
su napkinu. Svetys

ei -UMIMliKl.
‘ ..... ■-

Ona Pocienė gavo pakvietimą dainuoti Lietuvos Operoj

Viena žymiausių tarpe Chi- 
eagos lietuvių dainininke, Ona 
Pocienė, gavo iš Lietuvos Val
stybinės Operos direktoriaus, 
p. A. B. Sodeikos, kvietimų 
dainuoti sekamų sezonų Lietu
vos Operoj, Kaune.

Operos direkcija reiškia vil
tiems- sutraukti visus žymesnius 
lietuvių dainininkus Kaunan, 
kad sekamų sezonų (kuris pra-

sidčs tuoj po Naujų Metų) 
šauniai pasirodžius Lietuvos

P-ni Pocienė yra gerai pažį
stama Chicagos lietuviams. 
Ir juo tolyn, tuo labiau ją 
publika mėgo. Ne tik ji buvo 
žinoma chicagiečiams, bet ir 
kitoms Amerikos lietuvių ko
lonijoms. Kai ji važinėjosi po 
kitus miestus su koncertais, 
.......   i   — ■■■»- ■<............

vilti, bet tikrenybėj aš nepai
sau valgyti.

Tai ištaręs svetys džentelme
niškai atstato revolverį į jį.

—Pasakysiu teisybę, aš no
rėčiau gauti, jei tamsta nepai
sau iš jūsų registerio visus at
liekamus pinigus — paaiąkino 
svetys.

Čia pat iš registerio jis paė
mė $55 ir kiek smulkių. Pata
lini nusiskundus, jis sugrąžino 
smulkius biznio reikalams.

APIPLĖŠĖ AMALGAMĖTŲ 
BANKOS PASIUNTINĮ

Vakar trys banditai sulaikė 
Michael Hammerman, 24 me
tų amžiaus vyrukų Amalgame- 
tų Trust and Saving banko 
pasiuntinį, prie 371 W. Jac- 
son bulvaro, pietinėj daly Gar- 
field parko. Jie prišoko prie jo 
automobiliaus ir atkišę revol
verius pareikalavo atiduoti pi
nigus. Paėmė iš jo $600, ban
ditai pabėgo.

iu,222 LANKO DAILĖS 
INSTITUTĄ.

Mokinių skaičius, 
čių Dailės Institutą, šiais me
tais žymiai padidėjo, šiais me
tais į jį jau įstojo 15,222 mo-

Orui atvėsus, taip sakant 
veikimo sezonas prasidėjo. 
Draugijos ir draugijėlės stro
piai rengiasi prie savo pramo-

Draugijų Sąryšis irgi ruošia
si prie visos eilės vakarėlių, 
kad rėmėjams suteikus ko 
naujo, o pačiam Sąryšiui — 
kiek kapitalo dėl. palaikymo 
knygyno ir svetainės. Mat iš 

duoklių . ši 
pasilaikyti, 

ir kitos išlai-
įstaiga negalėtų
nes vietos nuoma
dos sudaro apie $55.00 į mė
nesį. ? |

Northsidiečiai, matydami to
kių didelę sau skiriau'dų, ne

pasistatyti nuosavą svetainę.
Girdėti, kad Chicagos Lietu

vių Dr-jos Sav. Paš. atsišauki
mų, statyti svetainę, yra priė
musius jau devynios draugijos.

Taigi, pradžia gera. Gero pa
sisekimo ir toliau!

Dailės mėgėjai palaiko Pir
myn chorų, i)0 vadovyste pono 
Sarpaliaus. Choras stropiai
rengias prie koncerto, * kuris 
bus, rodos, spalio mėnesyj. 
Choristai yra susidomėję pa
daryti koncertų sėkmingu. Kad 
tai atsiekti, choras laiko spe- 
ciales praktikas kiekvienų sa
vaitę. Linkėtina gerų pasek
mių!

pradėjo rudens sezonų. Muz- 
kos mokytoj ūmi yra pakvies

bos ir žaismių — panele 
Viščiuliutė.

Patartina, kad tėvai leistų 
savo vaikučius į' šių mokyklų.

Provokatoriai siuvėjų tarpe.
Du šimtai šešiosdešimts de

vintasis siuvėjų fortas, šiuolai
kine bolševikų tvirtove, užpa- 
lentavo “vožnų” bolševikiškai- 
skebinį išradimų. Būtent, boi
kotuoti įstaigas, kuriose dirba 
unijiniai darbininkai, o remti 
skebus. Kad savo patentų iš
mėginus, praeitame savo susi
rinkime parašė “dekretų” prieš 
“Naujienas” ir, kad butų 
”vožniau,“ pridėjo tris bolševi
kiškus štempelius, kurie reiš
kia niekų daugiau, kaip trys 
gaivalai, vienas durnius.

Kas gali sugalvoti kvailesnį 
dalykų kaip šis?

Tik įsivaizduokite, kas įvyk
tų jeigu unijistai sumindžiotų 
po kojomis unijinę taisyklę 
“remti unijines įstaigas, kurios 
dirba unijiniai darbininkai ir 
turi unijines sąlygas“ imtų ir 
paskelbtų boikotų, už tai kad 
ta įstaiga nėra bolševikiška?

Kas gali .užtikrinti, kad tie 
gaivalai susirinkę dvidešimts 
ypatų ir vardu dvylikos šimtų 
narių nepaskelbtų bdikotų 

1 prieš Hari S'chaffner and

tai korespondentai didžiausiu 
entuziasmu rašė, kad toms ko
lonijoms dar pirmų kartų tekę 
tokių šaunių dainininkę girdė
ti.

Ar šiaip ar taip, bet chica
giečiams turi būti malonu sa
vo tarpe turėti tokių daininin
kių, kaip p-ni Pocienė, kurių 
dabar iš musų nori Lietuvos 
Opera paveržti.

dn+iiflliU u m i ii ir ........................ ......................

*•

Marx, už tai kad vedėjai tos 
įstaigos yra “buržujai.“

Aš turiu teises manyti, kad 
tie bolševikiški gaivalai, susi
spietę po unijos skraiste, tokia 
provokacijų 'padarys, jei jiems 
toliaus bus leisią tų siuvėjų 
organizacijų valdyti.

i — Tas pats.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA DU KAMBA- 

riai su valgiu arba be. Labai priei
nama mokestis, kambariai šviesus ir 
patogus, kreipkitės į lietuvių hotelį, 
antros lubos, arba cigarų Store bus su
teiktos informacijos,

1606 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI
• • - ■ ■ ■ iiym i•,

Dr-stė Pažintis Lietuvių Amerikoje 
. . - . rengia Puikų Balių, subatoj, rugs.-jvyks nedehoj, g * 30 d lb22 A Stanevičiaus

Balius

North Side. — SLA. 226 Kuopos mė
nesinis susirinkimas i .
spalio 1 d., 9:30 vai. iš ryto, Knygy-į 
no svet., 1822 Wabansia Avė. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti, nes 
turime daug svarhjų reikalų.

—K. Markus, rašt.
— '"■'■M*

SLA. 36 Kp. susirinkimas įvyks ne
dėlioj, spalio 1 d., 1:30 vai. po pietų, 
“Aušros” svet., 3001 So. Halsted St., 
Pribukite visi paskirty laiku— turimo 
daug svarbių reikalų. Atsiveskite nau
jų narių. —-Sekretorius.

K. Sarpr.lkHts organizuojamo vaikų 
choro' repcticih'a įvyks nedėlioj, spalio į 
1 d., Raymond Chapele, 816 W. 31 St.,1 
10’ vai. ryte. Nuo 11 iki 12 vai. bus1 
vaikų orkestras repeticija, 
kai prašomi ctcilankyti la

S’itaano D. Draugijos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, Spalio 1 d., Mark 
VVhite Squaile svet., apie pirmą vai. 
po pietų. Susirinkimas labai svarbus. 
Visi pribukite. Bus renkami darbinin
kai ateinančiam baliui. Ateikite ir tie, 
kurie išbuvote nariais 12 metų ir ne- 
ėm'5te ligos pašalpos. Neats.lankiusie
ji bus baudžiami. P. P. Kenutls, n. r.

Roseland, III. — Ateities žiedo vai
kų draugijėlės nedėldieninė mokykla 
jau prasidėjo “Aušros” knygyno kam
bariuose, 10 vai. iš ryto, Vaikai, kat
rie norit© išmokti lietuvių gramatikos, 
yra kviečiami lankyti mokyklą. Taip
gi vaikų ir dainų rcpetįcijoą jau pra
sidėjo, — konžną subatos dieną, 2 v. 
po pietų, Palmei parko svetainėj.

—- Komisija.

Cicero, III. — SLA. 194 Kp. mėnesi
nis susirinkimas atsibus Spalio 1, I 
vai. po pietų, Onos Tomuliunienės 
svet., 1447 So. 49th Avė. Draugai ir 
draugės, malonėkite susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų apkalbėti ir 
užsimokėti mėnesines duokles.

—K. Genis, fin. sekr.

Sarpaliaus Jaunuolių Choro pamo
kos bus nedėlioj, spalio 1 d., Raymond 
Chapel svetainėj, 816 W. 31 gat., 10 
vai. rytą. Visi jaunuoliai norintieji 
mokintis dainuoti ar muzikos tegul 
atsilanko ,kol dar naujų mokinių pri
ėmimas nėra uždarytas.—Komitetas.

Tėvynes Mylėtojų D-tės No. 1 ber- 
taininis mitingas atsibus nedėlioj, 
spalio 1 d., 1 vai. p. p., paprastoj 
svet., 4600 Paulina gat. Visi nariai 
būtinai privalo atsilankyti, peš yra 
svarbių reikalų apsvarstyti.

—K. Chap., nut. rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko Kliubo susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, spalio 1, 1 vai. po pietų, Mildos 
svet, 3142 S. Halsted St. Visi nariai 
ir norintieji įstoti kliuban malonėki
te laiku sus'rinkti, nes randasi daug 
svarbių dalykų aptarti.

—S. Kunevičius, nut. rašt.

Mechanizmas yra vienas 
įdomiausių dalykų pasaulyj, 
žiūrime į laikrodį kelinta valan
da, bet anaiptol mums mintin 
neateina, kaip jis sutaisytas, kad 
laiką rodo. Važiuojame trauki
niu, arba gatvekariu; laikrašti 
skaitome, arba per langą žiūri
me, visai nesirūpindami kaip tas 
sutaisyta — vienas žmogus val
do, kėravoja, o daugelį musų 
veža. Tas pats yra iiMu viso
kioms mašinoms. Darbą atlie
kame visai nesirūpindami susi
pažint su jų mechanizmu, kad 
galėtume geriau prižiūrėt ir tuo- 
mi apsaugot nuo sugedimo. Kuo
met neprižiūrimas mechanizmas 
sugenda, tada reikia šauktis prie 
mechaniko, kad pataisytų, kuris 
veltui netaiso, bet turi užmokėt.

Tas pats yra ir su (žmogaus 
kūno mechanizmų. Kuomet 
sveikas esi, visai nesirupini, nei 
negalvoji kaip tavo sistema su
taisyta; valgai ką sugriebi, vie
nok, jei nesirupini susipažint bei 
prižiūrėt, — tavo viduriai su
genda. Kadangi žmogaus svei
kata yra daug svarbesnė už laik
rodį ar traukinį, tad tam mie- 
riui yra pagamintas vaistas Sa- 
lutaras Riteris, kurį sugabųs 
žmonės vartoja jau per 15 metų, 
palengvinimui viduriams savo 
užduotį atlikti.

Jei jauti kokį nesmagumą: 
nenorą valgyt, vidurių išpūtimą, 
galvos skaudėjimą, pečių, strė
nų, arba šonuose skaudėjimą ir 
tam panašiai, tada, buk tikras, 
kad turi imti Salų taras Biterio. 
Jei sveikas bodamas būtumei 
vartojasį tas nebūtų atsitikę, vie 
nok ič negaluojančiam pagelbės. 
Galite gauti savo aptiekoje, bet 
jei negautumėt, kreipkitės tie
siai į Salutaras labaratoriją ad
resuodami: Sahitaras. Drug & 
Chemical Co'., 1707 S. Halsted! 
St., Chięagb, Illinois. (Apg.) 1 ^ilknkyti.'

Rockford, 111.— SLA. 77 Kp susi
rinkimas įvyks nedėlioj po pietų, 2 
Viii., Spali6‘ 1, F.l<utro sVet. Visi na
riai yra kviečiami susirinkti, randasi 
daug svarbių reikalų.

—Pirm. P. G. Aleksynas.

Lietuvių švietimo Draugijos prakal
bos ir krutanti paveikslai įvyks nedė
toj, spalio 1 d. Raymond Chapel sve
tainėj, 816 W. 31 gat. 7:30 vai. va
karą. Prašo visus atsilankyti.

—Komitetas.

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą Subatoj, 
rugsėjo 30 d., 7:30 v. v., K. Ukialio 
svetainėj, 3436 So. Auburn Avė. Drau
gai malonėkite pribut laiku.

— Rašt. J. M. Vainauckas.

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės, 
West Side skyriaus praktikos atsidaro 
subatoj, rūgs. 30, ir tęsis per visą se
zoną. Kas subata nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų, bus mokinama dainuoti ir 
žaisti. Nedėldieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 12 vai. bus mokinama lietuvių kal
bos gramatika ir rašyba. Mokinimo 
vieta —- Meldažio svet., 2244 W. 23rd 
PI. Tėvai, kurie mylit© Lietuvių kal
bą ir dailę, atveskite savo vaikučius.

—Kviečia A. ž. V. D.

Draugyste Atgimdęs Lietuvių Tau
tos laikys savo mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj spalio 1 d., 1 vai. po pier, 
Raymond Chapel svet., 816 W. 31 St 
Neatbūtinai susirinkite, nes bus ren
kami darbininkui dėl baliaus.

/ Valdyba.

Bridgeportas. — Susirinkimas Drau 
gystės Saldžiausios Širdies Jėzaus 
įvyks nedėlioj spalio 1 d., 1 vai. p. p., 
paprastoj svetainėj, 3301 So. Morgan 
St. Visi nariai malonėkite ateiti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

/ — A. Mosteika, rašt.

Roseland, Iii. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės šerininkų mėnesi
nis susirinkimas įvyks spalio 2 d., 
7:30 vai. vakare, K. Strumilo svetai
nėj, 158 E. 107 gatvės kampas ir In
diana Avė. Visi šėrininkai ir šėrinin- 
kės malonėkite atsilankyti į minėtą 
susirinkimą paskirtu laiku, Aes turi
mo daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. — Jonas Tamašauskas, sekr.

Chicagos Lietuvių Auditorium Bend- 
drovės direktorių ir atstovų susirinki
mas įvyks panedėlyj, 2 dieną spalio 
8 vai. vak., Keistučio spulkos name, 
840 W. 33rd St. Gerbiami direktoriai 
irj atstovai malonėkite laiku pribūti, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyti, — Nut. rašt. J.' Demerickis.

Br.dgeportas. — Susirinkimas Drau 
gystės Saldžiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus įvyks riedelioj spalio 1 d., 1 vai. 
p. p., paprastoj svetainėj, '3301 South 
Morgan St. Visi nariai malonėkite 
ateiti, nes yra daug svarbių reikalų.

— A. Mosteika, rašt.

Lietuvių Tautos Atgimties Draugija 
rengia pasilinksminimo vakarą bažny
tinėj svetainėj, 35-ta ir Union Avė., 
subatoj, rūgs. 30, 1922. Kviečia pu
bliką gausini atsilankyti.

— Komitetas.
■■A — ■ ■

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO KARO- 

lio Jablonskio, paėjo iš Joniškėlio vai 
sčiaus, Biržų apskr. Apie 20 metų 
kaip Amerikoje; prieš karą gyvenę 
New Yorke ir ten turėjo savastį. Aš, 
ką tik atvažiavęs Amerikon iš Rusi
jos labai norėčiau su juo susižinoti. 
Jo paties, ar kas jį žino meldžiu atsi
liepti sekamu adresu: Karolis Jab- 
lankis, c-o Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 111.

■............ - ■ ■ ' —............................................ i

JUOZAIS BUSHLESS MALONĖS 
atsišaukti, arba jį žinanti teiksis pra
nešti kur jis randasi. Labai svarbus 
reikalas. Kreipkitės į Naujienų ofi
są, Box 134,

1739;S. Halsted St.
......................—-------------- -- ----------

JIEŠKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 

nę ir grosernę, kuris yra tinkamas 
prie biznio arba kuris norėtų gftlėf 
visą biznį pirkti. Biznis yra geroj 
v'etoj ir pelningas. Atsišaukite grei 
tai. T. I^pin, 10707 S. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 4228.

KAS RADOTE AUKSINI LAIK 
rodelį, kurį pamečiau pereitą nedėldic . 
nį ant Califortiia Avė., tarpe 44-os ii 
Archer Avė. Radę malonėkite grą
žint — duosiu $10.

J. RAMEIKA, , 
3545 So. Wallace St.

TVAIRŲŠ ŠKELBOMI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran 
cuojami, $4.00. Automobilių tvoki 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie 
lingėj. Įsteią^ta 34 metai. Didžiau 
sias ir goriausiai įrengtas stogų den 
irimo jardas Chicagoj. Tiktai patyr< 
unijos darbininkai čia dirba. J. J 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogdei 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Vis 
įkyriai.

IŠRENDAVOJIMUI 5 ŠVARUS 
kambariai ant antrų lubų, geroj biz
nio vietoj, gėrį įtaisymai tinkami dėl 
daktaro ,arba advokato. Kreipkitės į 

ANTOSl KOSMOWSK1 
Rakandų Krautvė

1741 W. 47th St. Tel. Yards 1804

RENDAI 6 KAMBARIŲ FLATAS 
ant pirmų lubų. Elektriką, vanos ir 
telefonas. Butų geistina, kad atsi- 
šauktų lietuviai, o svetimtaučiams ne
norėčiau išr.endavotj. Savininką g-a- 
lima matyt nuo 6 vak., nedėlioj visą 
dieną. Galit pašaukt telefonu. K. 
Poška, 3818 So. Emerald Avė
lubų. Telopho'nc Boulevard 6670.

JIESKOKAMBARIŲ
REIKALINGAS ŠVARUS IR Ap

šildomas kambarys dėl dviejų arba 
vieno inteligentiškų vaikinų, su val
giu. Geistina tarp Western, Ashland, 
47 gat. iruGarfield Boul. arba biskutį 
toliaus. Praneškite į Town of Lake 
Naujiem} Skyrių, 1614 W. 46th St., 
Phon© Boulevard 0672^

No. 63.
—......... -I.~B I. ■■■■ į ■ ■■■......  ............... ........ . . .

REIKALINGAS ŠVARUS IR Ap
šildomas kambarys dėl dviejų arba 
vieno inteligentiškų vaikinų, su val
giu ar be valgio. Ųeistina tarp Wes 
tern, Ashland, 47 gat. ir Farfieia 
Boul. arba biskutį toliaus. Praneški
te į Town of Lake Naujienų Skyrių, 
1614 W. 46th $t., Phone Boulevard 
0672.

ANT RENDOS gražus prieki
nis kambaris, elektros šviesa, 
maudynės ir telefonas.

3159 S. Halsted St.
2 lubos.

PARENDAVOJIMUI kamba
ris 3 lubos frontas Didelis, švie
sus, su atskiru įėjimu, nėra vai
kų be valgio.

3338 Emerald Avė.

IŠDUODU frontinį ruimą že- 
notai porai ar dviem merginom, 
geras ruimas! šviesus.

3212 S. Wallace St. 
2roš lubos

RENDAI kambaris vienam 
vaikinui, be valgio. Kambaris 
’abai puikus.

689 W. 18th
2-os lubos priekis

ANT rendos apšildomas kam
baris, tiktai su Valgiu, maudynės 
elektros švieso, telefonas ir kiti 

i ’ ’ .
visi patogumai. Klauskite što-
relyj. 3247 S. Union Avė.

REIKIA OAHBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
įiešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearbom 
Street, Room 209.

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St.

REIKIA moterų į kenavhno 
< am barį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKALINGA šeimyninkė pa 
įtovus darbas, gera užmokestis, 
zalgis ir kambaris, geistina būt 
mergina arba našlė be vaikų. At
sišaukite Oremus Drug Co., 1718 
3o. Halsted St.

REIKIA moteries plovimui 
jrindų nuo 2 vai. po pietų iki 6 
irai. vakare, subatomis.

1029 S. Wabash Avė.

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Gera mo
kestis ,geros darbo išlygos.

GUMBINSKY BROS. 
2261 So. Union Avė.

JIEŠKAU MERGINOS ARBA Mo
teries prie namų darbo, prie 3 vaikų, 
mažiausia 6 metų. Valg’is ir kamba
ris su mokesčiu susitaikinsime.

A. E. NOVICKIS,
3242 W. Division St. ant 1 lubų 

Tel. Albany 3091

REIKIA merginos lengvam 
namų darbui į dviejų kambarių 
apartmentą. Kreipkitės: A. 
Warren, 1210 N. Kedzie Avė., 
Tel. Spaulding 3917.

REIKALINGA MERGINA PRIE 
šeimgyniško namų darbo prakilnios 
šeimynos. Gera užmokestis ir malo
nus užlaikymas. Atsišaukite pas 

ANTON KOSMOWSKI 
Rakandų Krautuvė

1741 W. 47th St. Tel, Y a Ai s 1804

REIKALINGAS KAMBARIS SU 
rakandais ar bb jaunai moteriai su 6 
metų mergaitė 
mynos. Geistį 
mokyklon išleistų, nes motina dirba, nigu 
Gal žmonės priimtų 
Drabužių skalfc ‘ 
site pranešti iš fvto ki 9 vai., ned. Į .•i.: n ..„i ... .. ... z./... . .... . r.. •

REIKIA MERGINŲ IR MOTERŲ 
abelnam dirbtuvės darbui. Patyrimas 
nereikalingas benČiaus darbui. Paka
vimas ir operav^mas mašinų. Vai. nuo 
7 iki 5, subatoj iki nietų

CA SSADY FATRRANK 
Division of the Washburn Co., /

6126 So. La Šalie St.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkmas įvyks 
panedėlyj, spalio 2 d., 7:30 v. v., baž
nytinėj svetainėj. Visi nariai priva
lo dalyvauti, nes bus nepaprašai svar
bus sus'rinkim'as. Norintys prisira- pi.>.nvnu ir x.vi<> w vai., nea.

Į šyli prie kliubo malonei kviečiami at- iki 2 vai. po pietų. 6634 S. Mozart St. 
' — Rašt. Tel. Prospect 6787.

JEI SUGEBI VALDYT ADATA, 

namie i e dirbant šilkinius lem«- 
dangčius. Mes pristatysim 
namus ir atsjimsime.

SMITH n’NEH,.
850 So. tanai ST.
Tel. Harrison 9892
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REIKIA DARBININKĮĮ REIKIA DARBINU PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYRŲ

REIKIA MERGINOS ABELNAM 
namų darbui, kuri mokėtų nors 
angliškai arba vokiškai.

1420 Bryn Mawr Avė. 
Ist Apt.

Tel. Sunnyside 3390

kiek

REIKIA MOTERŲ prie rinki
mo drabužių į wet wash laund- 
ry, 3 ar 5 dienas į savaitę.

5515 W. Madison St.

KEIKIA salesmunų — turime la- gerai eina.
»ai puikia pardavojimv propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kūną galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
6300 i savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St.

PARDAVIMUI GROSERIS IR DE- 
likatessen krautuvė geroj vietoj. Biz- * 

Savininkas apleidžia 
Chicagą. Didelis bargenas. Kreipki-i 
tęs į Elta Commerce Co., 3251 So. 
Halsted St., Telefonas Yards 1234.

. PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne, lietuvių ir lenkų apgyven
to! vietoj, arba mainysiu ant na
mo.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

IR E D IK D A»=
Darbininkų prie trakių. Kreip

kitės į musų samdymo ofisą.

REIKIA —
Nituotojų ,
Buckerių,
Fitterių,
Punch mašinos ir spėkos pre

so operuotojų prie plieninių 
freightkarių budavojimo. Kreip
kitės pasirengę dirbti.

PULLMAN CAR WORKS
103rd Streeed Freight Shop

Visai į rytus nuo Cottage Grove
Avė. Pullman, Chicago.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
resthuranas ant didžiausios gatvės, 
arti mokyklos, prie visokių įstaigų, 
biznis 'išdirbtas, pigi renda naudoki
tės proga, nes važiuoju į Lietuvą.

10822 S. Michigan Avė.
Roseland, III.

4751 S. Honore St.

BARGENAS — GERAS TUŠČIAS 
lotas, viskas įtaisyta, gali namą bū
davot.
$1,200,
$1,200.
*559 W.

3326 Emerakl Avė. Kaina
4006 Aicher Avė. Kaina
Kreipkitės prie savininko, 

31st St.

APSIRŪPINK KOL YRA LAI
KAS, KAD PASKUI NE

REIKĖTŲ BĖDAVOT.

WESTERN ELECTRIC CO 
INC.

W. 48th Avė, & 24th St.

REIKIA 3 ar 4 vyrų į gele
žies atmatų kiemą darbui.

WARSHAWSKY CO.
1915 So. State St.

REIKALINGAS ATSAKANTIS 
sugabus vyras dirbti bučemėj ir gro- 
^ernčj. Geram žmogui, gera užmo
kestis ir užlaikymas. Atsišaukite 
greitai: T. Lafin, 10707 So. Michigan 
Avė., Tel. Pullman 4228.

REIKIA vaikų 16 metų ir se
nesnių mokintis gerai apmoka
mo amato. Nuolatinis darbas 
visą metą.

EMPIRE MATTRESS CO.
2237 W. Madison St.

VYRŲ, VISOKIOS RŪŠIES PRA- 
silavinusių pagelbėt. Gera alga, dar
bininkų nesusipratimų nėra, nuolati
nis darbas.
EMPLOYERS SERVICE BUREAU 

118 N. Lą Šalie St., 
Room 417.

REIKIA PRIE ŽIRKLIŲ ((SHE- 
Hrman) vežėjų (teamsters) ir į jar
dą. Gera alga.

ALTON IRON & METAL CO., 
2122 S. Loomis St.

PARDAVIMUI

i šcrap iron 
yai’d.

Gera alga.
Nuolatinis darbas.

SAM COHEN & SON 
52nd Avė. & 16 St.

Darbininkų kaipo pagelbinin-
kų prie mašinų, nuo šmotų dar
bas; patyrimas nereikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.

ACJIE STEEL GOODS CO.,
2840 Archer Avė.

Ge-REIKIA 50 darbininkų . 
ra alga. Kreipkitės:

U. S. REDUCTION CO., 
East Chicago, Ind.

Tel. South Chicago 9410
REIKIA darbininkų į found- 

rę, 43c. į valandą. Kreipkitės į 
samdymo skyrių.

CRANE CO.,
South Kedzie Avė. & 40th St.

DARBININKŲ 
REIKIA.

ROSENBAUM BROS FEED 
MILL

87 St. & Stewart Avė.

REIKIA 2 vyrų patyrusių 
skudurų šapą. Gera alga.

Kreipkitės:
MILLER & COHEN, 
1416 Blue Island Avė.

VAIKŲ REIKIA
Ne jaunesnių 16 metų į mašin- 

šapę nuo šmotų darbui.
Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

REIKIA
PATYRUSIO

VIRĖJO
1628 W. 47th S t

PARDAVIMUI bučerne ir gro 
šerne geroj, lietuviais apgyven
to! vietoj. Biznis gerai eina. Prie

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI ČE- 
verykų taisymo dirbtuvėlė, Proga dėl 
bedarbių įsigyti gerą biznį, ir išmok
si pelningo amato. Nemokantį išmo
kinsiu darbą. Pigi renda ir biznis iš 
dirbtas, nepraleiskite progos. Atsi
šaukite 10703 S. State St. Roseland.

PARDAVIMUI SALIUNAS Ūž 
cash, arba mainymui ant loto, auto
mobilio ar kitokio biznio. Saliunas 
randasi visokiu tautų apgyventoj vie
toj ir biznis išdirbtas peri daug- m-e- 
tų.

4503 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė. Turi būt parduota iš 
priežasties ligos. Parduosiu su 
namu ar be namo. A. Stefka, 
2252 W. 54th PI.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
puikiu daržu. Labai geroj vietoj. Vie
nas saliunas ant kelių blokų ir viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Biznis 
geras. Perdavimo priežastis — part
nerių — nesutikimas. Parduosiu pi
giai. Kremkitės: 658 W. 123 St. Tel. 
Pullman 1692.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas ir neša 
gerą pelną. Pardavimo priežastis 
yra liga. Kreipkitės: 4405 So. 
Wood St.

PARDAVIMUI soft drink par 
Icr. Kaina ir renda prieinama. 
Lietuvių ir lenkų apgyventa.

1900 S. Western Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 7 SĖDYNIŲ MAR- 

mon automobilius, modelio 34, naujas, 
pigiai, 2 viršui — žieminis ir vasari
nas 6 dratiniais špykiais ratai, 6 ta- 
jeriai ir. naujai malevotas. Geras per
vežimams arba taxi. Kreipkitės po 6 v. 
vak. ir klauskit Mr. Matt. 6601 St. 
Lavvrence Avė., 1-os lubos.

PARDAVIMUI automobilius 
5 sėdynių 1919 met. maleva vyš- 
niava ,atrodo kaip naujas 5 taje- 
rai. Parduosiu už pirmą pasiū
lymą. 3514 S. Wallace St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Paige sport model 1920 arba mainy
siu ant seno automobiliaus. Tvirto 

—-v ----------- 1 suuuųuvvjunu, kuris padarys gerą
Biznis Asenas|tow cat> del .garadžiaus, 4640 North

Priežastis par-1 " ■ 

PARDAVIMUI GROSERNR, SAL- ........... ...........
dainių ir mokyklos daiktų krautuvė Į subujavojimo 
ir visokių mažmožių. ------  ---- --- , ~ -
gerai išdirbtas, parduosiu greitai užlįį^jf st. Phone Ravenswood 1746. 
teisingą pasiulimą. ----
davimo patirsite ant vietos. 

3518 So. Wallace St. RAKANDAI
PARDAVIMUI BUČERNE LIETU- PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ RA- 

vių apgyvento j vietoj, prie lietuviškos kandai. parduosiu pigiai, jei visus ant 
bažnyč.os. Parsiduoda labai pigiai. pirks. Velouro ir odos, walnut 
Kreipkitės sekančiu antrašu. dining setas ir miegkambarių setai;

4414 b. Calitomia Aye., l kaurai, grojiklis pianas, phonogra- 
Tel. Lafayette 59 m Į pjias, lempos ir tt. Parduosiu ant

syk ar atskirai.
1211 West Garfield BoulevardEXTRA! EXTRA

Pardavimui groscmė, labai pigiai,...... + . PARDAVIMUI LABAI PIGIAI
žastis pardavimo turiu kitą bizni ™!^^rio ,rn^ak 
Parduosiu pigiai.
Naujienas No. 131.

Rroinhifpg i Atsiminldt, kad myleldieniais M krgsla,:> komod6 ir patalai,KieipfcltCS J hnkej bizniai uždaryti, tarp kurių n 33()J So Halst<?(1 2-os lubos. Įė- 
groseriai, labai gerai bizni daro. Daug ..mag Halstcd st>> pirmos durys 

i lietuvių gyvena. Priežastisi pardavi- ;wo kampo<
■............. .. -— mo senatvė ir vienas be moters ir be1

PARDAVIMUI grosernė ir vi- vaikų negaliu apsė ti.
. . ,, , . . „ ; OTTO AMSDEN,šokių smulkmenų biznis geras. So Halsted St.

Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.

3233 South Halsted St.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI krautuvė, ken- 
džių, sodės, ice cream ir notion 
stako. Parduosiu pigiai. Kreipk- 
kitės vakarais. Wm. Wilman, 
4323 So. Honore St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė ir kendžių što- 

' ras ir 3 kambariai dėl pagyvenimo, 
ant Town of Lake, prie pat Davii; 
Sųuare Parko 4500 So. Paulina St. 
Parduosiu labai pigiai, savininką ga
lima matyti ąnt vietos.

SAVININKAS PARDUODA ARBA 
maino 64 Likerių farmą Van Buren 

. pavieto, Michigan valstijoj. Geri bu
dinkai, sodas, arti 4 miesteliu.

JOHN DUNN,
3126 W. Taylor St.

PARDAVIMUI PENKIŲ KAMBA- 
rių apšildymui geras pečius tikai vie
ną žiemą vartotas kietoms anglims 
kūrenamas. Parduosiu pigiai, nes 
man nereikalingas.

3254 So. Union Avė. 
Pirmos lubos iš fronto

PARDAVIMUI bučerne ir gro 
šerne, geras biznis, kampinė 
krautuve. Turi būt parduota už 
tamstos kaina.

6000 S. Aberdeen

WEST SIDE — 2 AUKŠTŲ ME- 
linis namas ir užpakalyj cottage. Tu
ri būt parduota, kad turtu pasidalinus. 
Didelis bargenas — turi būt parduota 
i 30 dienų. Sąžiningas pasiūlymas 
bus neatmestas.

FRANK VASATY, 
1622 Fisk St.

PARDAVIMUI BUČERNE SU 
lengvu groseriu; biznis geras, bet iš 
hlogtj aplinkybių ,turi būt parduota. 
Ši v’eta apgyveni visokių tautų. Vis
kas parduodama už cash. Lystas ge
ras ant 4 metų. Renda pigi. Vieta 
įrengta labai švariai ir su pagyveni
mu. Atsišaukit:

942 W. 59th St.

PARDAVIMUI grosernė, au
tomobilius, arklys — sykiu ar 
atskirai.

621 W. 16th St.

PARDAVIMUI malevos ir 
hardware krautuvė. Biznis ge
ras. Kas pirks, tas laimės.

1759 W, 48th St.

VIENAS pilnutis saliuno fix- 
tures setas; 5x8 ice box. Pirmas 
už $200 paims (ne dealeriai).

1013 W. 31st St.
2-os lubos priekis.

PARDAVIMUI POOL RUIMIS; 
gera vieta, labai pigiai, geras biznis, 
arba mainysiu ant automobiliaus. 
Pardavimo priežastis — einu į kitą 
biznį. >

8940 Cottage Grove Avė.
Tel. Chesterf’eld 0909.
Rez. tel. Pullman 3119

PARDAVIMUI PUSE ARBA Vi
sas saliunas: pusę perkant pigiau, vi
są brangiau, nes mano partneris no
rėtu pasilikti ant vietos, 
tokio bizn’o, gera proga, 
airiu aprvventa.

Kreipkitės:
5912 So. State

Norinčiam
Lietuvių ir

st.

PARDAVIMUI kukninis 
čius. Dar naujas. Pigiai.

MRS. PISCULA
1809 S. Peoria St.

pe-

PARDAVIMUI GROSERNfi. KF.N- 
džių ice cream ir visikui kitokių 
amulkmenu krautuvė. Biznis senas 
išdirbta, vien lietuvių apgyventa apy
garda. Turiu parduoti g»*eit, duosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

3358 Aubum Avė.

ĮRENGTOS FLORIDA FARMOS
10 akerių mėlynių auginimui, kas 

f cino atneša $100 ir daugiau į metus 
nuo akerio. Puiki gyvulių laikymui 
farma, riebi fruktam ir augmenims 
žemė, puikiausioj iš klimato atžvilgio 
pasaulyj vietoj, arti Pensacola, Fla., 
kur medžioklė,žuvavimas ir maudymas 
Mexiko užlajoj didžiausis. Prie se
novės ispanų kolonijos ir L. & N. ge
ležinkelio. Kas turi tūkstančius 
įrengtų akerių farmą, fruktų ir uogų 
žemės, komų žemės ir ganyklų. Di
delė veltui ekskursija spalio mėnesyj. 
Rašyk platesnių žinių ir musų knyge
lės “Florida-The Land of Mystic 
Charm”.

McCASKTLL LAND BUREAU
Room 4OG -----

6 N. Michigan Avė.

Mes parodome Tamistai, kaip 
lengva įsigyti savo namas, ati- 
dedant po įkeletą centų Icožng 
dieną.

Tamstai laikas pradėti mokė
ti rendą pačiam sau ir tuomi iš
gelbėti savo šeimyną. Tamstos 
gyvenimas reikalauja linksmų 
vietų, gražių parkų, mokyklų ir

REIKALINGAS NAMAS.
Parduodu bučernę pigiai, arba mai

nyčiau ant namo bile kokioj vietoj; 
biznis išdirbtas per daug metų, nėra 
kredito, labai gera vieta, lietuvių kolo- bažnyčių, cysto O1O, geros trans- 
nijoj. Turi 1 
mainytas šią savaitę,

Priežastį pardavimo — 
ant vietos.

Kreipkitės:
FRANK D. LUCAS,

savaitęnlUOtaS aiba i PortacU°s» tYra tokių vietų, 
patirsite kur jūsų vaikučiai išaugtų tik

rais žmonijos draugais. Tokio
mis vietomis yra šios apielinkės 

4116 Archer Avė. Tel. Lafayette 5107 Westwood & Westfield prie ŠV.

PARDAVIMUI MŪRINIS BIZNIO 
namas pn. 3249 S. Halsted St., štoras 
su pagyvenimu ir 3 flatai viršuj. Ge-. 
riausioj biznio vietoj and Bridgeporto, 
šalę naujo didžiausio lietuvių restau- 
rano, priešais UniversaI State Banką, 
netoli didžiojo Mildos teatro kur tūk
stančiai kasd eną žmonių praeina, što
ras dabar tuščias, galima tuojaus biz
nį pradėti. Kreipkitės į Elta Com
merce Co., 3251 S. Halsted St., Tele
fonas Yards 1234.

ĮPLAUKŲ $14,ę00 SU VIRŠUM Į 
metus. Pirkėjas gaus 3 namus 8 pa
gyvenimų ir gražiai įtaisytą saliuną, 
pirmos klesos barai, pianas, registeris, 
didelės sėdynės, stalai, krėslai. Vis
kas ant sykio parsiduoda už pirmą 
kainą. Morgičių, pirmą ir antrą aš 
duosiu. Kiek išgalėsi įmokėt, tiek 
bus gerai. Priims u morgičių, jei tu
rit, automobilių, lotą arba mažą na
muką. Pardavimo priežastis — liga 
— negaliu stovėt ant kojų — važiuoju 
greitai į Lietuvą. 1957 Canalport Av. 
Tol. Canal 7345.

Kazimiero vienuolyno, dideli lo
tai parsiduoda su visais inprove- 
mentais nuo $450 ir aukščiau.

Padarytį savo gyvenimą taip 
gražų yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus 
įmokėjimus ir mėnesines sąskai
tas surengiame be jokių kliūčių. 

į Gaunate “deed” su gvarancija 
’ visoj Amerikoj žinomos Chica- 
gos Title & Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tam
stos širdis trokšta — vieno, dvie
jų ir trijų gyvenimų. Dabar 
jau pradėjome statyti daug na
mų.

PARDAVIMUI DIDĖLIS LOTAS, 
50x125 pėdas, randasi tarp 56-os ir 
57-os gatvių, prie Albany Avė. Van- 

. Parduosiu labai 
Lietuvių kolonija. Savinin-,

EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS du0( gagas. ir gatvė, 
mūrinis namas 2-jų pagyvenimų 5 ir p|gjaj. 7 ‘ . , , .. „ ___
6 kambariai elektros šv:csa, ^mau- k,a galit matyt visada. "C. A. Kakta 
dynės, aukštas cimentuotas . 1 ’ ’ _ ' 
ir visi kiti naujoep mados įta:symai, 
namas randasi labai gražioj vietoj, 1 
Brighton Parke, parsiduoda pigiai ar-1 
ba išsimaino ant cottage, kur 1 
vietoj.

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė

856

ADAM MARKŪNAS 
General Manager

First National Bank Bldg 
68 W. Monroe St., 

Chicago, 111.
Telephone Randolph 7400

KAD SAVASČIA PASIDALINUS, 
lardavimui 3 aukštų mūrinis namas 
— krautuvė, 2 flatai, garadžius — 
36-ta ir Halsted Sts. Įeigų $2,000 į 
netą. $5,000 cash. Priimsime mor- 
gičių. Platesnių žinių kreipkitės į 
Naujienų ofisą, Box 135, 

1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
geriausia farma 160 akerių, geri bu
dinkai, gera žemė $4,000.

640 akelių, geri budinkai $18,000.
80 akerių, gera žerrce, budinkai, gy

vumai $2,500. •
240 akerių, geri budinkai, gera že

mė, 4 arteliai, 9 karves, 5 kiaulės, 175 
vištos, 8 mylios į miestą $12,000, imo- 
ket reikia $6,000.

FARMERIS,
2047 W. 23rd St. Chicago, III.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi- 

nas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimu/. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina lietuviu ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasiaa 
mokvklas. Dienomis: nuo 9:00 ry 
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9i30 
Nedėh’omis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRTVATftS AUTOMOBILIŲ
. $20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
vtt\tqon <irnnnr nr mot^ir’^C

PARDAVIMUI MEDINIS DVIEJŲ 
Tame 

I namį randalsi ir saliuno biznis. lie
tuvių 'T, lenkų apgyveneta, galima bik

1750 W. 22nd St.

skiepas, 8251 S. Lowe Avė., 3-os lubos, užpa- flatu namas 4 ir 6 kambariai. 
n’«vmai. kal’s. I .................. ’ -

geroj

SAVININKŲ ATYDAI!
Kas turit namą išmsokčta ir norit par
duoti nepaisant koks namas ir kokioj j 
apiellrkej butų, atsišaukit tuojau pas 
miTS, Vm, U Į v. » .** *
ką, nes kostumeriai laukia musų ofise. Parduosiu pigiai

F. J. SZEMET & CO., 
4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI medinis na- koki biznL™?*-„ 
mėlis labai pigiai tik už $2.200 į 
prie 35tos gatvės. Atsišaukite' 
pas savininką

3463 Auburn Avė

PARDAVIMUI medinis na- 
£%Fa“: mas ir 2 lotai po 30 pėdą pločio.

* pnįAičii, nes esu našld,
' reikalingi pinigai. Atsišaukite. 
; 5152 S; Kostuer Avė.

MAINYMUI 80 AKERIŲ ĮRENG- 
ta Wisconsin valstijoj farma. Nėra 
morgičiaus, vertės $4,000. Noriu 
cottage arba du flatų. Jei nori ge
ros faunos ir teisingo biznio, matyki
te savininką.

1631 So. Californ’a Avė. 
1-os lubos.

Amerikos Lietuviu Mokykla
310į> S. Halsted St., 

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Polit’kinės Ekonomi
jos, Pilietybes, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PARDAVIMUI KOTELIS SU Vi
sokiais įtaisymais, 27 ruimai, apačioj 
didel's Storas, tinkamas dėl visokio 
bizn;o, biznis išdirbtas nuo geno laiko. 
Parduosiu arba mainysiu ant praper- 
tės. Priežastis pardavimo senatve.

1606 S. Halsted St.

PAMATYKIT MUSŲ BARGENUS.

DVIEJŲ flatų 6 ir 5 kambarių 
mūrinis namas, 7 pėdų aukščio 
skiepas, elektros šviesa. Kaina 
$4,500, išmokėjimais $5.000.

2950 S. Canal St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pagyvenimų po 5 kambarius, su 
beismaritu; namas gerame stovyj ,tik 
$4,300.00, l^ridgeporto apielinkėj.

Pardavimui medinis naairs 2 pagy
venimų ]>o 4 kambarius; naujas, visi 
parankumai ,tik už $3,500.00, Brighton 
Park apielinkčj.

• EXTRA
Pardavimui naujas mūrinis 

namas ,vandeniu apšildomas tar-
1 pe 32 ir 33 gat. ant Halsted S t.

Ix)tas prie Atsišaukite į Jewelry Store,

6 flatų mūrinis namas, po 5-4 kam
barius, randasi ant kampo Hasting ir 
Leavitt Sts.

3 flatu bizniavus naujas mūrinis 
namas, 3961 Campbell Avė.

3 flatų mūrinis namas po 7 kamba
rius su visais įtaisymais. ]
P„UT 2 au^obiį!?!JS 3203 So. Halsted St.Rendos $105 į menesį. Kama $9,800.
— randasi prie 70 ir Sangamon St. (

2 flatu naujas mūrinis namas, 
5-6 kambarius.
šildomas, 
nv’ero kJ!oštoriaus.

2 flatu mūrinis namas, su visais 
Įtaisymais no 6 kambarius, 4 automo
biliu mūrinis garadžius. Randasi prie 

PARDAVIMUI saliunas labai
pigiai, gera vieta, gerą pelną ne- ariia namu. Galima nvainy-
ša. Priežastis pardavimo — liga., “ „koW<! *rb?

Kreipkitės:
• • 4405 S. Wood St. .

PARDAVIMUI grosernė, deli- 
katesen, cigarų, saldainių ir tar 
bako. Daro gerą biznį. Turime 
parduot iš priežasties vaikučio li
gos 459 W. 38th St. kampas 
Normai Avė.

DELIKATESEN KRAUTUVE, GE- 
riausis kampas, darbininkais apgyven
ta, North Side, pigi renda su pragy
venimui kambariais; daug stako, ge
ri f’xtųres, didelis visas cash biznis, 
šeimyniški reikalai priverčia greit par 
duot. Tikrų pinigu darymo vieta. 
$1,800, dalį išmokė]’mais duosiu jei 
bus reikalinga. Kreipkitės ir nedė- 
lioj, 2058, Orgood St., kampas Gar- 
feild, 1 blokas i šiaurius nuo Center, 
visai keli blokai į vakarus nuo 
Halsted St.

GERA PROGA

Parduosiu arba mainvs:u cigarų 
tnbnko ice cream canęly ir taip viso
kiu ^mulkm’enų. mainysiu ant auto- 
mo^ilinus priia loto. Gražus štoras, 
6 kambariai pagyvenimu 1’, pigi renda, 

, _ , , , , vhas priklauso rendnuninkui.
h-angi PrioWh įdavimo, tunu <įu Neįleiskit'' nrogos. Pigiai atiduosiu

Tel. Boulevard 1601 3256 S. Morgan St.

P4PDAVTMTTT GPOSERNE, KEN- 
džiu ir minkštu gorimu krautuvė, biz
nis išd/rMas nėr devynis metus, viso
kiu t”»dn nngvynnta vieta Renda ne-

Mūrinis namas 3 pagyvenimų po 5 
kambarius naujas, visi parankumai, 
rendos $97, tik $9,900.00, bargenas.

Medinis namas, Storas ir 2 kamba
riai pagyvenimui, 6 kambarių pagyve
nimas ant antrų lubų. Namukas la
bai geras, visi parankumai, tik $5,000.

______________ Pardavimui nauji namai, baigiami 
po' PAR9TDTTODA MEDINIS NA- būdavot ir tik pradėti Brighton Paik Karštu vandeniu ap- įJai geioj vietoj, į’ MarkPet Washtenaw

Randasi netoli Šv. Kaži- vokiečių ir švedų apgy ventoj. Labai Avc' 1 ai duosime pigiai.
■ smagi vieta dėl gyvenimo, švarus! T“ '
oras. Namas 2 pagyvenamų, po 6 3 Farmos pardavimui ar mainymui
kambarius. Garadžius, j kurį galima ant namų Chicagoj. Farmos netoli 
tris karus sudėti. ’Hktai $8000. | Chicagos, žemė gera, budinkai geri

' gyvuliai grąžus, visa mašinerija, kas 
Taipgi parsiduoda namas ant Town įj’į reikalinga ant farmos . Parsiduo- 

of Lake — 6 pagyvenimų, medinis (ja pigiai, f 
namas. Elektros šviesa, gazas, mau-. ‘ JOKANTAS BROS, 
dynė, Rendos neša $100 į mėnesį. 
Kaina tik $6,750.

Kreipkitės:
1005 W. 69 St., 

Tel.: Wentworth 3228

Mnsų ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro. Nedėliomis nuo 9 ryto 
2 po pKtn.

C. P. STTROMSKT CO.,
3?46 So. Halsted St., 
Tol. Boulevard 9641

iki

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė., Chicago, 111. 

Tel. Lafayette 7674.

ŠMAINYT AR PARDUOT 
aimą; pusė dirbamos, 8 pa- 

kambariai, t:k nevisi už-

GARADŽIUS BARGEN.
60 automobilių t‘ilpinant’8, su biz

niu arija vienas bildingas. Parduosiu 
a’’bn mainysiu ant namo. Perkant nė
rė kia daug pinigu įmokėti. Randasi 
1714-16 W. 95th SŪBeverly Hills. Sa
vininkas. C P. Surom-skis, 3.846 So. 
Halsted St. Tel. Boulevard 9641.

PARDAVIMUI VIENO PAGYVE- 
nimo namelis 3 mėnesiai kaip staty
tas; 3 lotai, puiki vieta; $500 reikia 
įnešti, likusią sumų lengvais išmokė
jimais; tas yra tikras bargenas ir yra 
veltas pažiūrėjimo. Atsilankykite pas 

J. YUSHKEWITZ,
4400 S. Kedzie Avė. Prie Archer Av.

PARDAVIMUI garadžius ir 
repair šapa, geroj vietoj, 35 au
tomobiliam, arba mainysiu ant 
gero namo. Century Garage, 
830 W. 35th St.

NORIU 
80 akerių f; 
gyvenimui 
baigti; nauja bamė, žemės dirbimui 
mašinos, 2 
lės — išviso 5 budmkai — vienu žo
džiu sakant viskas yra kas tik reika
linga . Gera žemė, javai auga, ne- 
reiki nei tręšti, 
šolių, avižų : 
akeriai, ko!m _ 
bus 10 bušelių, dobilų 16 akerių, šie
no apie 15 tonų. 40 vištų, snvetonos 
skirtuvas. Pardavimo priežastis — 
vyro mirtip .negaliu viena apžiūrėti.

White Cloiid, Michigan.

arkliai, 2 karvės, 5 kiau-

Rugių yra 120 bu- 
135 bušel'ai, bulvių 2 
ių 6 akeriai, šabalbonų

STUBA IR T.OTAS PARDAVIMUI 
5 kambariu; viršuj 5 kambariai; že
mai 4 kambarini. Lietuvių kolonijoj. L. GaidamĮsvičienė. Box 19, R. B. 5. 
Išmokėj’mai arba cash.

Kreipkitės:
2844 W. 40th PL PARMOS UKfiS

PAPDAVTMUI (BUNGALOW) 
RoIH akmens, vienu metu sėmimo, 
miesto vanduo, elektros Svingą, lotas 

blokai 111 karų t 
mius, šaukit: t

* Tel. Bėverly 3120

PARDAVIMUI GRAŽUS MEDT- 
nis namas ir 3 lotai, 2 nagvveninAj 5 
ii* 6 kambariai yra maudynės ir kieto 
medžio grindys; pradžius, parsiduo
da laba’ niriai. Namas randasi lie
tuviu kojonųoi jr Vįn-

, Irnnnpc: Avė. Atsišaukite ant 2 lubų,l 
4507 So. Fahfield Avė.

245 akerių’, geri budinkai, javai, 
irvvvH'ri $18,000.

190 akerių. geri budinkai, gyvuliai, 
ip.vai. mašinos $3.900 injnkėt $900

313 nkoriu. n-eri hnrHnka1*. be gyvu
lių $4,800. imok't

P ' n. a n
• 2144 W. 2$rd PI.

P
daugiau.

Chicago, Ilk

DIDŽIAUSIA MOKYKLA
CHICAGO J

Debiguhig, kirpimo, litavimo ir šla
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atoara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

KampiR Lake Str« ant 4 lobo
»

A USROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies.mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.
55


