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Lloyd George rezignavo 
f

Francija gerinasi Rusijai

Išvarė iš Portlando aidoblistus

Anglijos premjeras lloyd 
George rezignavo

Jo kabinetas rezignavo unioni- 
stams pasitraukus iš koalici

jos. Konservatyvus Bonar
Law sudarys naują kabinetą.

LONDONAS, spalio 19. — 
šiandie oficialiniai paskelbta, 
kad premjeras Lloyd George 
ir visas jo kabinetas rezignavo.

Kada jis Įteikė savo rezigna
ciją karaliui, tai jis patarė ka
raliui pavesti konservatyviu 
vadovui A. Bonar Law suda
ryti naują kabinetą.

Karalius paklausė to patari
mo ir tuojaus pakvietė Bonar 
I^w sudaryti kabinėta. Tasis 
apsiėmė tai padaryti.

Taipjau rezignavo Indijos 
sekretorius viskontas Peel.

Po trumpo apsilankymo pas 
karalių, Lloyd George sugrįžo 
Į Downing gat., kur jis priėmė 
angliakasių delegacijai, kuriai 
betgi pasakė, kad jis nebėra 
daugiau premjeru ir todėl su 
ja negali tartis kaipo preinie- 
ras.

Karalius buvo išvažiavęs Į 
Sandringham, bet tuojaus su
grįžo į Londoną.

Austen Chamberlain ir nie- 
kurie kiti ministeriai pasitarė 
su premieru po unionistų par
tijos susirinkimo.

Manoma, kad konservatyvų 
kabinetas gyvuos visai trumpą 
laiką ir kad po to seks visuo
tini rinkimai Į parlamentą. 
Spėjama, kad tiems rinki
mams Lloyd George, Cham
berlain, • galbūt lordas Balfour 
ir kiti bandys Įkurti centro 
partiją.
Kodėl premjeras rezignavo.
Lloyd George, kuris Įstengė 

iki šiol išsilaikyti valdžioje, 
kada jau visų šalių karo laiko 
valdžios puolė, rezignavo labai 
urnai, suįrus koalicijai tarp 
konservatyvų (unionistų) ir 
liberalų, šiandie unionistai 
nariai atstovų buto ir ministe
rijos, laikė savo susirinkimą ir 
186 balsais prieš 87 nutarė pa
sitraukti iš koalicijos ir daly
vauti rinkimuose kaipo atski
ra konservatyvų partija. Unio
nistų (tory) susirinkimas buvo 
labai triukšmingas. Pirmiausia 
kalbėjo Austen Chamberlain 
už koaliciją, bet jo kalba dide
lio Įspūdžio nepadariusi. Daug 
didesnio pritarimo radusi kal
ba A. Bonar Law, kuris sto
vėjo už palaikimą konserva
tyvų partijos nepriklausomy
bės.

Lloyd George užgirdęs, kad 
konservatyvai nutarė atsimesti 
nuo koalicijos, nuėjo pas kara-

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

Šiandie — giedra; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:07 vai., leidžia
si 5:02 Mėnuo leidžiasi 5:25 v. 
vakare.
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lių ir Įteikė savo rezignaciją, 
kurią karalius tuoj priėmė. Jis 
dar prieš susirinkimą pasakė, 
kad jis rezignuos, jei jo koali
cija bus atmesta, nes tada jo 
liberalų partija nebeturėtų di
džiumos atstovų bute.

Bet manoma, kad dėl nuta
rimo atsimesti nuo koalicijos 
pati unionistų partija turės 
suskilti, nes tuoj po nutarimo 
atsimesti nuo koalicijos dauge
lis unionistų padavė savo rezi
gnacijas iš ministerijų. Dauge
lis unionistų pritaria koalici
jai todėl, kad bijosi darbinin
kių laimėjimo rinkimuose, 
esant konservatyviems elemen
tams susiskaldžiusiems. Mano
ma todėl, kad Lloyd George 
bus elngva iš savo liberalų ir 
nepatenkintųjų konservatyvų 
sudaryti naują centro partiją.

Pats Bonar Law yra ligui
stas žmogus ir dėl ligos buvo 
priverstas pirmiau pasitraukti 
iš valdžios. Kiti mano, kad dėl 
savo ligos jis negalės užimti 
premiero vietos kad ir visai 
trumpam laikui.

Franci jos derybos su 
Rusija

Francija nori netik prekybą 
atnaujinti, bet ir užmegsti 
draugiškus ryšius su Rusija.

PARYŽIUS, sp. 19. — Fran- 
cijoje eina rimtas judėjimas 
netik už atnaujinimą preky
bos ryšių, bet ir už draugiš
kus susitarimus tarp Franci- 
jos ir Rusijos. Edouard Iler- 
riot pakvietė čičeriną Į Seka
mą Lyons parodą ir padarė 
prirengimų apsimainyti ekspo
natais tarp Lyons ir Nižni Nov- 
gorod parodų.

Premieras Poincare, kuris 
prieš karą tvirtai rėmė sąjun
gą su Rusija, pritaria atnau
jinimui sąjungos su Rusija ir 
dabar, kada sąlygos leis tai pa
daryti. Genujos konferencijoje 
Rusija, darė gana atvirus už
kalbinimus Francijai* kuriuos 
Poincare su pasipiktinimu at
metė vien delei Anglijos ir dė
lei vidurinių politinių išroka- 
vimų. Tuo laiku Vokietijos* 
Lenkijos ir Rumunijos klausi
mai buvo vyriausi Europos 
politikoje. Tuose klausimuose 
buvo nesutikimų tarp Franci- 
jos ir Rusijos, kuomet santi- 
kiai tarp Rusijos ir Anglijos 
buvo artimesni.

l^emiero Lloyd George žin
gsnis Genujos konferencijoje 
vėl įtraukė Rusiją į Europos 
politiką ir nuo to laiko Rusi
ja taip’ sustiprina savo pozici
jas, kada dabar darosi negali
mu svarstyti Europos politiką 
neatsižvelgiant Į Rusijos nu
sistatymą.

Tuo tarpu padėtis rytinėj 
Europoj kiek pagerėjo. Dabar 
nebėra pavojaus, kad Rusija 
pultų Pabaltijos šalis; Lenkiją 
ar Rumuniją. Vokietija, kuri 
pirmoji padarė su Rusija su
tartį, negali duoti Rusijai nė 
karinės pagelbos, negi net ir 
ekonominės pagelbos.

Rytų klausimams nupuolus- 
užsibaigė ir draugiškumas tarp 
Anglijos ir Rusijos, bet atpenč 
jų interesai susikirto centra- 

linėj Azijoj ir artimuose ry
tuose. Francija nenorėdama, 
kad Dardanelai su laiku patek
tų Anglijos kontrolėn, kaip 
kad pateko jos kontrolėn Su- 
ezo kanalas, netik kad nori, 
kad Rusija dalyvautų Darda
nelų konferencijoje, bet nori 
prisitaikinti prie bolševikų ir 
kituose dalykuose.

Didžiausia kliūtim susitaiky
mui yra 1,000000 franeuzų, 
kurie turi Rusijos bonų ir kol 
Rusija formaliniai neprisiža- 
dės tuos bonus atmokėti, ban
dys priešintis susiartinimui su 
Rusija. Tečiaus dabar iš žy
mesnių vadovų griežčiausia 
priešinasi tik keli žmonės, 
kai Į) kad Andre Tardieu, kurie 
nori laikytis Versailles sutar
ties, nežiūrint kokios nė butų 
to pasekmės.

Areštuoja ir ištremia 
I.W.W. narius

Virš 200 darbininkų areštuota 
ir ištremta iš Portland, Ore.

PORTLAND, Ore., spalio 19. 
---- Miesto valdžia ----- mayoras, 
policija, ir teismai, pradėjo 
puolimą ant 1WW. narių ir vi
sų nužiurėtinų žmonių. Tai 
daroma, kad pagelbėjus laivų 
kompanijoms sulaužyti dokų 
darbininkų streiką- kuris Čia 
tęsiasi jau nuo tūlo laiko.

Mayoras sakosi gavęs žinių, 
kad dideli būriai IWW. narių 
einą Į miestą pagelbėti strei- 
kieriams. Esą tūkstančiai jų 
yra kely Į Portlandą, kad už
valdžius miestą. Bet valdžia, 
girdi, yra pasirengusi jų neį
leisti į miestą ir ištremti jau 
atvykusius.

Mayoro Įsakymu tada prasi
dėjo masiniai areštai žmonių, 
ypač apiclinkėse, kur gyvena 
streikieriai. Taip tapo areštuo
ta virš 300 žmonių. Vieni ta
po paliuosuoti, bet virš 200 
žmonių atgabenta į teismus ir 
apkaltinta kaipo valkatas. Tei
smai atėjo pagalbon mayorui 
ir nuteisė visus suimtuosius 90 
dienų kalėjimam suspenduoda
mi bausmę su sąlyga, kad jie 
tuojaus apleis Portlandą. Juos 
visus policija išlydėjo už mies
to ir Įsakė daugiau nebegrįšti, 
nes jeigu sugrįšiu ir policija 
juos suimsianti, tai jie busią 
pasodinti trims mėnesiams ka
lėjimam Bet policija, nors ir 
ištremdama neva IWW. na
rius, nėra prirodžiusi, kad iš
tremtieji yra tos organizacijos 
nariai.

Policija taipjau daboja visus 
traukinius ir kelius, kad neįva
žiuotų ar neįeitų daugiau jos 
nekenčiamų aidoblistų.

Tokie puolimai ant 1WW. 
narių ir abednai pažangesnių 
darbininkų Portlande yra ne 
pirmiena. Tokie puolimai ten 
daromi yra jau nuo keliolikos 
metų kaip Portlande. taip ir 
kituose Oregono ir Washingto- 
no miestuose. Tai tų valstijų 
fabrikantų, ypač miškų trusto 
priemonė kovai su organizuo
tais darbininkais.

Slavy partizanai rengiasi
BIELGRADAS, spalio 19. — 

Jugo Slavijos nacionalistams, 
kurie remia valdžią, įsakyta 
susimobilizuotį po vadovybe 
žinomų Serbijos partizanų va
dovų ir prisirengti kovai su 
Italijos fascisti, jei pastarieji 
pereitų Jugo Slavijos rubežių.

Fascisti koncentruojasi .palei 
Dalmatijos rubežių ir ten jau 
įvyko keli susirėmimai tarp 
jų ir Jugo Slavijos rubežiaus 
sargybos.

Anketa dėl Lietuvių Registracijos
Jau daugiaus kaip du mėnesiu laiko Amerikos 

lietuviai karštai svarsto Lietuvos piliečių registra
cijos ir kitų, surištų su ja dalykų, klausimą. Viehi 
smarkiai protestuoja prieš ją, kiti pritaria jai. Da
bar jau yra laikas, kad amerikiečiai parodytų savo 
nusistatymą skaitlinėmis ir praneštų apie tai Lietu
vos Seimui, idant jisai galėtų spręsti, ar ta registra
cija turi būt palikta, ar atšaukta.. ,

Šituo tikslu “Naujienos” sumanė padaryti an
ketą tarpe savo skaitytojų. Ji bus paskelbta spalių 
m. 21 d. ir tęsis per keletą dienų. Visų žmonių, ku
rie yra susiinteresavę registracijos klausimu, prašo
me atkreipti į tai savo ir savo draugų domę, kad da
lyvavimas anketoje butų kuoskaitlingiausias.

—;---------- -

LIETUVOS RINKIMŲ 
PASEKMES

» i •. _ -   - -
WASH.INC.TON, sp. 17 <1 

(Elta) — Lietuvos rinkimuose 
dalyvavo virš ąštuones dešimts 
nuošimčių. Negalutinomis ži
niomis išrinkta krikščionių de- 
mokratų keturios dešimts ke- 
turi nuošimčiai, social-liaudi- 
ninkų trisdešimts trys, social- 

! demokratų dešimts, pažanga 
trys, žydai penkis, lenkai vie
ną.

# [Šią “Eltos” žinią Lietuvos 
Atstovybės Washingtone In
formacijų Biuras atsiuntė 
^Naujienoms” [paštu; kitiems 
laikraščiams ji buvo pranešti 
telegrafu. — “Ji.” Red.]

Vatikanas bijosi fascisty
RYMAS, spalio 19. — Vati

kanas svarsto pavojų, kuriame 
jis atsidurtų, jei Italijos fas
cisti išpildytų savo grūmoji
mą paimti Rymą ir pašalinti 
valdžią. Fascisti yra neprie
lankus klerikalams ir pačiam 
Vatikanui, tad paėmę Rymą 
galėtų pulti ir patį Vatikaną. 
Delei to bažnyčios tėvai yra 
nusigandę ir dejuoja, kad Va
tikanas neturi savo stiprios ka
riuomenės, o turi vien tik 
šveicariškąją gvardiją* kuri 
esanti tik papuošalas ir visai 
netinka karui.

Bet pats popiežius dar tebe
sąs ramus. Jis esą tikisi, kad 
šaltas protas paimsiąs viršų ir 
tie juodašimčiai Vatikano ne- 
liesią, nors jie ir kovoja su 
klerikalais. Todėl Vatikanas 
dar nesąs pavojuje ir jis ne
manąs, kad jis atsidursiąs 
vojuje. Bet kardinolai vistiek 
yra baimėje.
' - L

Juodašimčiai susivienijo
RYMAS, sp. 19. — Gabrie

le D’Annunzio, kurio legionie
riai laikė per ilgą laiką Fiume* 
padarė šiandie sutartį su fas- 
cisti vadovu Benito Mussolini, 
kurtąja legionieriai ir fascisti 
yra suvienijami į vieną orga- 
nijaciją ir nuo dabar abu juo
dašimčių vadovai veiks išvien 
visoje Italijoje.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 19 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amėrikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.48
Austrijos 100 kronų..............  %c
Belgijos 100 frankų.............. $6.86
Danijos 100 frankų .......... $20.14
Finų 200 markių .................  $2.39
Francijos 100 frankų .......... $7.40
Italijos 100 lirų ...................... $4.26
Lietuvos 100 Litų ..............  $10.00
Lenkų 100 markių .......j....... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $17.90
Olandų 100 guldenų ..........  $39.20
švedų 100 guldėnų..............$26.70
Šveicarų 100 markių.......... $18.28
Vokietijos 100 markių ........ 3*4 c

Evakavo dalį Trakijos
RiODOSTO, sp. 19. — Grai

kijos armijos armijos evakavi- 
nia8 dalies Trakijos, kuri yra 
paskirta Italijos bataliono prie
žiūrai, jau tapo užbaigtas ir 
italai tapo paprašyti užimti tą 
teritoriją.

Evaka vi m as 1< arfuomenes 
visoje Trakijoje eina patenki
nančiai, bet evakavimas dau
gybės civilinių gyventojų da
rosi vis sunkesnis klausimas. 
Negalima gauti užtektinai ne 
laivų, kad išgabenus tuos tūks
tančius pabėgėlių, kurie susi
rinko kiekviename Trakijos 
porte. Visi keliai yra užpildy
ti bėgančių graikų. Nepasi
liaujantis lietus labai didina 
skurdą tų pabėgėlių.

Francijos batalionas atvy
ko šiandie į Andrianopolį ir ' 
griebiasi priemonių* ikad ap
saugojus turkus nuo graikų, 
kurie grūmoja sudeginti And-1 
rianopolį pagiežai už sudegini- * 
mą Smyrnos.

Bėga | Bulgariją.
FIUPPOPOLIS, Bulgarijoj, 

sp. 19.—- LAike pastarųjų še
šių dienų šis miestas patapo 
dideliu pabėgėlių centru. Nuo
latinis atvykimas pabėgėlių 
nepasiliauja. Atvyksta Į čia 
daugiausia armėnai.

------------ ,------ •

Vladivostoke sumišimas
TOKIO, spalio 19. -a Oficia- 

linės žinios sako, kad iš prie
žasties besiartinimo bolševikų 
armijos, Vladivostoke siaučia 
didžiausias sumišimas.

Francijos konsulatas buvo 
atsi

šaukė į savo valdžias jieškoda- 
mi apsaugos. Amerikos kon
sulas pasamdė amerikiečiams 
pabėgėliams triobesį, virš ku
rio tapo iškelta Amerikos vė
liava. Jis yra po apsauga A- 
merikos kruizerio kanuolių.

Gen. Dietrichs baltgvardie- 
čiai veik visai liko sunaikinti 
ir Tolimųjų Rytų respublikos 
armija eina ant Vladivostoko 
visai netrukdoma. Kas valandą 
laukiama jos atėjimo ir užė
mimo miesto.

—-

Teisėjas sumušė lietuvį

pa- užpultas ir svetimšaliai’

WILKESBARRE, Pa., sp. 19.
— Magistratas Edward Burkc 
iš Pittston, Pa., sumušė teis
me lietuvį Antaną Ažuką* ku
ris buvo kaltinamas pačios 
mušime ir dar privertė užsi
mokėti $10 pabaudos.

TAMPICO, Mex., spalio 18.
— Gaisras šiandie sunaikino 
200 namų. Tik didėlėmis pas
tangomis liko išgelbėtas visas 
miestas nuo sunaikinimo.

Lietuvos žinios
Iš okupuotos Lietuvos

MOOKAVA. — čia ir neįtra- 
linėj zonoj (šiapus Curzono li
nijos) lenkai į Varšuvos Sei
mo rinkimus aktingai gyvento
jus ruošia ir nuolat jiems pri
kaišioja, kad nenorintieji eiti 
balsuoti bus baudžiami ir pri- 
varta* varomi. ,

Be to Čia dar pabaigoje rug- 
piučio lenkai labai skubiai per
važiavo per visus kaimus, da
rydami ypatingus surašinėji
mus pilnamečių gyventojų, ne
va dėl savo rinkimų Į Seimą... 
Bet čia gyventojai tam netiki 
ir žiuri į tuos rašinėjimus 
kai į naujas pinkles... Ir ištik- 
rųjų gal bus čia vėl koks jų 
sumanymas, nes gyventojus 
šiuos visus ir taip jau visur 
jie senai turi surašę. Be to 
dar jie prievarta vertė ir pasi
rašyti. (Elta).

1 Mažoji Lietuva
Vokiečių ir prancūzų bičiu

lyste prieš lietuvius.

Kiek girdėti, šiomis dieno
mis Prancūzų komisaras Pe- 
tisnė žada važiuoti į Paryžių ir
si kartą su savim pasiimti, 
šalįa visos eilės kraštui atsto
vaujančių vokiečių, visokių 
rūšių bundininkų, ir vieną ma
žumų lietuvį, kaip kalbama, 
d-rą Gaigalaitį. Prancūzai mė
gsta nuolat tvirtinti, kad Klai
pėdos krašte sudarą gyventojų 
daugumą vokiečiai, o senai pas 
mus apsilankiusi prancūzų po
litikų grupė, sugrįžusi į Pran
cūziją ir rašydama apie savo 
įspūdžius, tekalba apie kokius 
tai vokiečius, neprisimindama 
visai lietuvių. Tai ir nenuosta
bu, nes p. Petisne tiems sve
čiams parodė tik visokių rūšių 
vokiečių ir dėl įvairumo ko
kius tai “Memellandtreue Li- 
tuaer”, ponus Kubilių, Pagalį 
ir dar kelis kitus, visus vyrus 
su ištikimai vokiška širdimi.

Nesmagu buvo freištato sfe
roms, kaip atvažiavo kitas 
franeuzų politikas pasiinfor-

Artinasi Žiema
Šaltis, Sniegas ir Baisus Vargas 
Užklups Lietuvos Žmones Visai 
Neprisirengusius.

Daug Lietuvos žmonių kęs didelį vargų, šal
tį ir badų ateinacių žiemų delei neturto. 
Delei vokiečių markės nupuolimo ir Lietu
vos valdžios baisaus neraugumo, Lietuvos 
žmonės dabar patapo ubagais. Jie dabar 
yra 26 kartus biednesni, negu buvo 2 metai 
atgal. Ar jus rūpinatės, kad palengvinti 
vargus jūsų giminėms Lietuvoj? Kas ki
tas pagelbės jiems jei ne jus? Pagelba da
bar turi eiti greitai ir apsčiai.

Naujienos Dabar Siunčia Pinigus 
Lietuvon: Litais, Mark, ir Doleriais

- Siųskit Per

NAUJIENOS 
Pinigus Lietuvon

7 o Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

muoti, kaip lietuviai žiuri į 
savo krašto ateitį, ir sužinojo, 
kad visos vokiečių organiza
cijos tai vis tas pats heimat- 
bundas, tik po kita firma. Už 
tfii dabar bundininkai taip 
smarkiai išsižada vienas antro, 
bet jiems jau niekas nebetiki.

šio mėn. 15 d. Prancūzų ko
misaro padėjėjas sukvietė kra
što spaudos atstovus ir pareiš
kė, kad jie turį ramiai laikytis 
ir nebesikarščiuoti, kol krašto 
likimas bus išspręstas, nes ki
taip bus Įvesta spaudos cenzū
ra. (Elta).

ŠILUTĖ. —■ Kada lietuviai 
— Jankus ir Broželis — atpir
ko iš vokiečių Šilutėje spaustu
vę ir laikraštį “Memelgauzeit- 
ung”, vokiečiai nėrėsi iš kailio 
ir iki šiol dar nenurimo. Dabar 
sužinota, kad jie įsteigė akci
nę bendrovę leisti Šilutėje nau
jam heimatbundo dvasioj re
daguojamam laikraščiui. Kiek 
teko patirti, heimatbundas ga
vo iš Bavarijos piniginės pa
šalpos. (Elta).

MAŽEIKIAI. — Rugsėjo 14 
d. įvyko pradedamųjų mokyk
lų mokytojų suvažiavimas. Iš 
Instruktoriaus pranešimo pa
aiškėjo, kad apskrityje yra 70 
mokyklų ir 94 mokytojai (22 
mokytoju naujai pradeda mo
kytojauti). Reikia pastebėti 
ypatingas Instruktoriaus Bar
kausko noras kas metas, neat- 
sižiurint nei į brangenybę, kil
noti mokytojus iš vietos į 
vietą, kas kituose apskrityse 
mažiau praktikuojama. Ins
truktorius aiškinasi, kad tai 
švietimo Komisijos darbas, 
švietimo Komisijos nariai tei
sinasi kad Instr. patiekęs tokį 
mokytojų paskirstymo projek
tą.

TAUJĖNAI. — Rugsėjo 18 
d. Rybnikų .vienkaimy, kur 
gyvena girininkas, vakare su
temus priebutin mesta rankinė 
granata. Niekas nesužeista ir 
neužmušta tik nukentėjo lan
gai ir durys. Suimtas vienas 
įtariamas asmuo. Eina tardy- 
mas-
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(Feljetonėlis) bicagą, m.

Tel. Randolph 4768

Įžangą 60c ypataiPradžia 7:30 vai. vakare,

sako man prie

Aš esu vi

^Liberty

Šilti Žieminiai
Kautai

REIKALAUKIT $16.50

Marškiniai, kelines
vyrams

34 iki 46 Žieminiai, pilki vilnoniai 
visai geras drabužis, po “Colins” 

ir kelinės

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

VAIKAMS IR MER
GAITĖMS UNION SIU 
TAI, TIKTAI QRn

Puikus apvalkalas, pasiūtos 25% čystų vilnų 
stori, ilgoms rankovėm®, iki kelių ilgumo. Vi
sokio dydži.

jie naudojama vietoj, —; a t 
šauna Grossman.

Bernstein pradeda kąrščiuo
Inteligentiškas 

pasikoliojimas

COME PUT O F THE BĘATEN PĄTtj

“Springtex” Brand Marškiniai ir 
kelinės 85c

išėmus to-
kad

pakartoja 
Bet apšvietimas 

nuo įvairių

Tu tiek daug mali apie 
tai ar nebusi ge- 

duoti Herbert Spencerio

šaukia rabinas.
atker-

bct kas neskaitė

MOTERIMS V ESTĖS 
IR KELINĖS

Baltinti, rumbuoti, vi
dutinio storumo, pukuo 
tu pamušalu; žemai ka
klu iškirptu,- be ranko
vių, apsiūti juostelėms 
ir rankogaliais. Miera 
34 iki 44.

Tikrai taip, — 
dūlindamas namo

Tarp negerbiančio kitų įsi 
tikinimus inteligento ir tam 
saus vežėjo skirtumas yra ne 
didelis. —K. Sėjikas.

tamsta ir tamstos 
, ką mėginti — 

tad tuk- 
apsimokės iš- 

budu. Naprapa-

kalba aukšto ūgio
Klausyk, rabine, 

su-

“Springtex” Brand Union siutai
$1.95

Vasaros metu apie Nexvfoerry 
knygyną renkasi visi tie, kam 
liežuviai niežti. Čia yra geriau
sios progos “oratorijoj” lavin
tis. Tai šiaurinės Chicagos 
miesto dalies radikalų sueigos 
vieta.

reiškia “di- 
su pašaipa

aviukų vilnų marškiniai
$1.65

“Waynesboro” brand, 
stori, žieminiai, bailin
ti, žemais apie kaklų 
iškirpimais ir ze ranko
vių, apsiūtos apie kak
lą ir rankogaliai, iki 
kelių kelyiės. Visokio 
dydžio 34 iki 44.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 53* 

Tel.: Central 6390
V«r. 812 W. 33 St. Chicaio. 

Tel. Yards 4681

—Baigtume niekus kalbėję. 
Už kelių minutų prasidės de
batai. Debatų tema 
nija progresuoja, 
gins neigiamą pusę, 
giamą 
man.

—iLockman išloš ne argu
mentais, bet iškalbumu, — 
pastebi rabinas.

—Mudviem nerupi debatų 
bet švietimas to- 

piktai at-

rų... Visi žino 
kius ignorantus, kai tu, 
tingumas pareina huo blogos 
sveikatos. Spenceris, Spence-

laimėjimas
kių idiotų, kai tu 
šauna daktaras.

—By gosli, daktaras nesu
pranta komplimentų, — kal
ba daugiau rankomis, negu lie
žuviu rabinas.

—Kvailio komplimentai nie
kam garbės nedaro, 
mas

s. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

76 West Monroe Street, Chtcago.
Phon'e Central 2561 

Rez. 8203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

eida 
šalin, atsako daktaras.

“Ali people are niade ^>f a 
common clay, 
telis.

—t ar žmo- 
Lockman 

o aš — tei- 
pareiškia Dr. Gross-

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOC1AT1ON BLDG.
19 So. La Šalie SU 

Room 1803 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 3395
šis balius bus vienas iš geriausių, nes Liet. R. Ž. Paš. ir Pas. Kliubas deda visas pastangas, kad 

parodyt publikai, kad mes visada daugiau užganėdinam atsilankiusius, negu kokia draugija arba Kliu
bas, nes mus narys F. Jereck visuomet sutaiso tam Orkestrą.

Todelgi nepraleiskit nei vienas šios progos, neą tokie baliai tik syki i metus atsibuna.
I Kviečia visus KOMITETAS

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating

Kaipo Itetuvia, lietuviams vi»*d<* 
patarnauju kuogeriaualai,

M. Yužk
3228 W. 88U> St.

Vyrams darbiniai 
čeverykai

Vyriški $3.50 rūšies elnio odos, 
darbiniai čeverykai, vidutinio 
storumo, arba storais padais. 
Juodi ar rudi, par. $1.95 
davimo kaina

Stori, rupibuoti, marškiniai, vilnų pamušalu 
tik .pilki. Miera 34 iki 46 po 85c. ’ /

VAIKAMS VESTĖS 
IR KELINĖS

“La ,Tosca” brand sto
ri, rumbuoti, pūkuota 
apačia marškoniai. Il
goms ir trumpoms ran
kovėms, iki kelių ilgu
mo kelinės. A R r* 
Metų 2, 4, 6
Metų 8, 10, 10 — 59c 
Metų 14, 16 — 69c

—Žiūrėkite, kaip daktaras 
moka puikiai saldliežuviauti, 
kad paskui galėjus penktukus 
rinkti! <0 savo pacientams jis 
duoda visokių bereikalingų pi- 
iiukių, kaip ir visi kiti eskula-

Vardas atsak už vertybę, šie apvalkalai apie 
75% vilnų, naturališkos pilkos spalvos. Viso

kio dydžio.

Aristokratiški 
Overkautai

Jersey bovelnos, vidu
tinio storumo, pūkuota 
apačia, bumas eina a- 
pie krutinę ir kelius. 
Fresh spalvos. Viso
kio dydžio.

Stori, rumbuoti, pukuo 
ta apačia; gerai tinka 
ir atsakančiai pdryti.
Metai 2, 4 ir 6 — 95c 
Metai 8,10 ir 12—$1.25 
Metai 14, 16 — $1.45

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL , 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kam p. Milvvaukee ir Ashland A\es 
Ofiso vai.: nuo 9 Ųd 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

Phone Wentworth 209 
Anglis, malkas ir koksus mes pri
statome į namus, užtikrindami ge
riausią patarnavimą. Reikalaukit.

E. J. McQuaid
5822 S. Racine Avė. 

Chicago, III.

Vyrams pilkai margi Union Siu- 
tai po $1.49
Rumbuoti, vilnoms pamušti, stori žieminiai, 
ilgomis rankovėmis marškiniai, iki kelių ilgu
mo. Miera

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS 
DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PAR- 
dųodąmi visados kreipkitės pas

S. L Fabionas Co,, 
809 W. 35th. St., Chicago

Tel. Blvd. 0611 or 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT 

NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir 

Parduodame Laivakortes 
Esam Registruoti Notarai 

Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMA

OVERCOUTAI IR SIUTAI
Tik ką gavome keliolika šimtų 

“Klingmado” ir Ardrųore O’Coa- 
tų vėliausios mados, spalvos ir 
patrinų, palaidais užpakaliais, su 
diržais ir pusdir.žiais. Kimono ir 
Raglano styliaus rankovės kurių 
pardavimo kaina yra nuo $40.00 
iki $47.50 ir $55.00. Musų par
davimo kaina $30.00 “L” Syste- 
mos O’Coatai nuo $18.50 iki 
$47.50. Paprasti vilnoniai' 
O’Coatai nuo $18.50 iki $17.50. 
75 Specialiai O’Coatai $12.50.

S. GORDON, 
1401 So. Halsted St., 

739 W. 14 St.

NAPRAPATHIA 
Del visų ligų

Kas butų geriau, operacija ar Na 
prapathia ? Jei 
draugai diskusuoja 
operaciją ar Naprapathią 
stantį kartų geriau 
tirti abu gydymo 
thia prašalina ligos priežastį, opera
ciją prašalina ligos apsireiškimus, 
bet paliekti ligos priežastis. Napra- 
pathia, reiškia ant visados pagydo. 
Chirurgijos budu esti taip: po pirmos 
operacijos, tuoj seka antra ir trecia. 
Kartu yra gerai suprantama, kad se
kama operacija ir trečioji yra daug 
sunkesnė ir pavojingesne išlaikyt ir 
luom kart ligonis liekta neišgydytas.

DR. J. SAVICKAS, D. N. 
10901 S. Michigan Avė.

Vai.: nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Tel. Pullman 3385 

1600 W. Garfiel Bldv.
Šiaur-vak. kąmpas 55os ir Ashland av» 

Vai.: nuo 4 iki 9 v. v.
Tel. Republic 1433

Chicago, III.

s_______EAGLE BRAND 
(CONDENSED M1LK)

Jeigu jūsų kūdikis atsakančiai neauga, 
jeigu jis yra nesveikas ir nemiega ge
rai, tai pabandykite Borden’s Eagle 
Brand.

Iškirpkite ir prisiųskite šitą pa
garsinimą į Borden Company, 
New York ir gausite visai vel
tui pilnus patarimus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj, taipgi 
puikią kūdikių knygą.

—Nėra kas sakyti 
stein visuomet viską žino. Jo 
rųšies žmonėms yra įkurta ata
tinkamos įstaigos, kurios va
dinama pamišėlių namais, —> 
pasako graikas ir nusigręžia į

MERGINOMS BLOG 
MERIAI

Didelis {Rudeninis 
BALIUS

THE LION SHOE STORE
3445 So. Halsted St.

Moterims ir merginoms
Koutai Bolivia, poleti ir velouro ir 
keletas gražiai atrodančių madų, dau
gelis labai gražiai embroideriuoti ar
ba iš to pat, gražiais guzikais, gražiai 
pačiomis aptrimuotomis, guzikuoti 
arba kit coney vilagų kalnieriais; pil
nai ir ar pusiau pamušalu.

/

Arabella, Framosa, Polaire ir puikus 
tweeds arba šilkinio plušo koutai

Puikiausi, parankiausi, populiarėą 
mados. Vilaginiais apvalais, arba 
minkštu atverčiamu kalnieriurp. Pil
ni pamuštas su tvirtu dėvėjimui šil- 
ku. Specialiai $?2.’5O

Naujos dreses, $22.50
Mados Canton crepe, satino, satino 
dugno canton ir piret twill, atrodan
čios naujos plačios išvazdos. Baigi
mas embroideiiuotas, karieliutos ar
ba rnamento.
Mergiščioms frakai canton crepe, sa
tino užpakaliu crepe ir poiret twill. 
Miera moterims ir 1 *7
merginoms M* ■ ■
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Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 £o. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

Rengiamas '

LIETUVIŲ RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR PAS. KLIUBAS
/ NUO NORTH SIDE

Ui z v m i mus Įjcia tie* v j -- — —__ _
vadžiojam, fix turės sudedam, visoki reikmenys ir prilaikyto  jus,

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

Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

JONAS LUKAS
Generalis pardavėjas No. 5. Busiu 
dėkingas už atsilankymą, o suteiksiu 

geri ausį patarnavimą.

Vyrams Čeverykai
250 .porų vyrams čeverykų juo
dų ir rudų; madų brogues, Eng- 
lish ir pug pirštais; visi rankų 
darbo; vertės iki$8.50. Visokio 
dydžio lotas; parda.- 
vimo kaina

L. Klein aristokratiškos drapanos dezai- 
nytos ir pasiūtos pagal tamstos norą. 
Jo atstovauja puikiausios vertės drapa
nas Chicagoj. ' Gražiai palaidais užpa
kaliais, įvairiausių šviesių ir tamsių spal
vų. Visi naujos rudeninės spalvos — 
kas suteiks šilumą ir gražią R
išvaizdą ąlvv

/■ *

Vaikams Vilaginiais 
Kalnier. Overkautai 
šios drapanos kersey audeklo, ir yra ge
riausios vertės, kada buvo siūloma., Di- 
dpliu atverčiamu vilaginiu kalnierium ir 
muff kišeninis. Puikaus kersey audeklo, 
rudi, mėlyni ir žali. Į vidų suverstu už
pakaliu, aplink visą diržas, šiltas pamu
šalas. Miera 3 iki 10 metų. "7 R 
Specialiai I U

Vaikams Stori 
Mackinaws

Stori, vilnoniai aprėdalai, puikiausio iš- 
dirbimo su muff ir dideliai išstrižais ki- 
šeniais, naujo kvoldavimo, didelis pasty
ramas įvairių patrinų, mieroje — CĖ 
7 iki 17 rųetų. Specialiai
Geresni Machinaws, čystų vilnų audeklo, 
puikiai kvolduoti, platus kalnieriai ir 
dikti kišeniai; daugelis čiužinėto jų ma
dos — tokios mados, kokią vaikai myli. 
Miera iki 18 metų. Išimtinos 
vertės M* ■

L. Klein pirmos lubos

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

Taupinkit L. Klein 
štampas

rw*i Už pilną knygelę mokame 
$3.00 tavorais bile kokio 
dcpartmento musų krautu- 
vės, arba $2.50 cash. Tau- 
pios gaspadinės linksmai 

ITiy proga nuadojasi iš L. Klein 
štampų.

Vakarop pradeda “vabalai” 
rinktis ir reikšti savo nepasi
tenkinimą. Kad nebūtų jokio 
nesusipratimo, turiu pabrėžti, 
kad “vabalais” vadinama tie 
žmonės, kurie nuolat dalyvau
ja tose radikalų sueigose.

—šių dienų tvarka yra ne
tikusi, — sako Dr. Grossman. 
— To juk niekas negali užgin
ti. Liaudžiai reikia apšvieti
mo, daugiau politinės nuovo
kos. ..

Daktaras stovi atsišliejęs į 
knygyno sieną, o apie jį pra
deda žmonės spiestis. Mitingas 
prasideda.

—Apšvietimo, 
Grossman 
turi būti liuosas 
prietarų kaip religinių, taip 
patriotinių.

—'Grossman 
delis žmogus 
pastebi rabinas Bernstein. — 
O didelis žmogus turi žinoti, 
ką kailis. Ir suprantama, di
deliam žmogui pritinka nau
doti tokie dideli žodžiai, kurių 
niekas nesupranta.

—Nėra jokio prasižengimo 
naudoti aukšti žodžiai, jeigu

MOTERŲ UNION
SIUTAI "TEi

Apatinių Reikmenų Visai Šeimy nai
Pirkit sau žieminius apatinius reikmenis, kurių per pilnai turime pasirinkti iš didžiausio ir įvairiausio stako Chicago. Kaina 

vien ką žema, bet daug žemiau abelnai skaitant. ; • \ /

—'Aišku, kad rabinas Bern
stein yra tikras ignorantas, — 
rėžia daktaras. — Jis nemato 
skirtumo tarp medicinos ir fi
losofijos daktaro. Aš esu vi
suomeninių mokslų filosofijos 
daktaras ir jokių piliukių nie
kam nedalinėju.

Į ginčus įsimaišo ir daugiau 
žmonių. Bet Bernstein karš
čiuojasi, rėkia ir niękain ne
duoda kalbėti.

—-Leiskite man, aš jam at
sakysiu, 
graikas. 
Talmudas tau visai galvą 
suko. Tu bent ant valandėlės 
atsičiaupk ir leisk kitiems kal
bėti 
evoliuciją, 
ras 
evoliucijos apibrėžimą.

—O kas ta«|Spenceris? Die 
vas, ar ką?

—Visai ne Dievas 
ta graikas, 
jo “Pirmųjų principų,” tas 
vargu gali sąmoningai apie 
evoliuciją kalbėti.

—Aš neskaičiau |Spencerio? 
— rėkia rabinas 
sus jo raštus perskaitęs. Savo 
“Etikoj” jis sako, kad pasau
lyj neturį būti vietos tingi
niams ir mergos vaikams. Štai 
tavo Spenceris! Pilnas prieta-

Subatoj, Spalio 21,1922
M. Meldažio Svetainėj

2242 W. 23rd PI.

Moterims Satino 
Pumps

Daugelis vasariškos mados, vie
nu ar dviems dirželiais, satii.-j, 
suėdė arba kidskin, yra keletas 
filkų. Tūli su saktelėms. Baby 

'renoh, cuban ir French kar
koms. Naujausios mados, ku
riuos parduodavo po $6.50. Par
davimo fiR
kaina______________

Merginoms Čeve
rykai

Kasdien dėvėjimui, gunv metai 
odos, madingo kampelio, miera 

“4 $2.45
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GRAND RAPIDS, MICH.

Prūseikos prakalbos.

Nedėlioj, spalio 15 d., man 
susiėjus su vienu draugu, jis 
mane pavadino į Lietuvos Sū
nų Draugijos svetainę, kur, 
girdi, žada kalbėti kalbėtojas 
iš Brooklyno. Na, manau sau, 
jeigu kalbėtojas atvažiavo iš 
taip toli, tai jis gal ką nors ir 
gero pasakis.

Ir taip nuėjau. Pirmininkas 
išeina estradoje ir pristato 
dailės chorą padainuoti porą 
dainelių, po kurių, sakė, bus 
prakalba, bet nepasakė kas 
kalbės.

Choras sudainavo porą dai
nelių gana gražiai. Po dainų 
pirmininkas vėl pasirodo ir 
pristato kalbėti Pruseiką. Anais 
metais, kada jis lankėsi šita
me mieste, padarė didelį įs
pūdį į klausytojus. Maniau, 
kad ir šį kartą pasakis ką nors 
naudingo; bet apsirikau. Jis 
nepasakė nieko gero, išskiriant 
šmeižtus, kuriuos jis išliejo 
ant socialistų ir unijų vadovų, 
išvadindamas juos visokiais 
vardais. Be to, jis ragino rem
ti A. D. P., pasigirdamas, kad 
toji partija nuo savo atsiradi
mo laiko jau užkariavo septy
nių valstijų unijas savo įtaka; 
esą, tik menševikai tam prie
šingi; jei ne menševikai, tai, 
girdi, mes butume ir daugiau 
užkariavę.

Kalbėdamas apie darbininkų 
organizacijas, jis pasakė, kad 
klaidą daro tfe draugai, kurie 
bėga iš organizacijų arba pa
bėgę tveria naujas. Vargšas jis, 
nei pats nesijaučia, kaip pats 
save muša. Gi nieks tiek nede

“^Subatos RytoZT
Rankšluosčiai

12x22 barberiams ar veidui 
rankšluoščiai raudonais ir mėly
nais apvadais 12c vertės, suba- 
tos ryte kožnas 
po

Tik 1 tuzinas kožnam

5c
Pepsonino košelė 

dantims
Union Siutai

Vyrams pritaikyti “fleece lined” 
unijos audinyčių kokybė, sunkus 
miera 36 iki 46, vertės iki $2.50, 
Subatos ryte 
tiktai

$1.69

moralizavo darbininkų organi
zacijų kaip komunistai.

Bet jis ir save mušdamas 
neliąuja šmeižti kitų. Jis išnie
kino Lietuvos Soi. Demokratų 
Partiją, busią ji dirba drauge 
su klerikalais priešingą darbi
ninkams darbą, bet,, girdi, Lie
tuvos komunistai turį po savo 
įtaka 25000 organizuotų dar
bininkų; jis turi viltį kad “lai
kui bėgant Lietuvą užkariau
sim.” «

Amerikos lietuvius socialis
tus jis išniekino už tai, kad 
jie drauge su tautininkais ren
gė apvaikšČiojimą dėl Lietuvos 
pripažinimo.
Po prakalbos buvo paklaus
ta jo, kodėl Andriulis net pra
kalbas sakė klerikalams, kada 
toksai apvaikščiojimas buvo 
rengiamas? Jis atsakė, kad jų 
tikslas esąs eiti į minias. Mat 
komunistams yra leistina eiti 
į minias, o socialistams ne.

Vienu žodžiu, jo prakalba šį 
kartą nieku nesiskiria nuo kei
kūno Bačkaus prakalbų, kuris 
seniaus* kalbėdavo šmeiždamas 
ir pravardžiuodamas visus.

S. Naudžius.

Rezoliucija prieš Lietuvos 
piliečig registraciją

Kenoshos (Wis.) lietuviai pri
ėmė šitokią protesto rezoliu
ciją dėl Amerikoj gyvenančių 
Lietuvos piliečių registracijos:

Kadangi Amerikoj gyvenan
tieji Lietuvos piliečiai, tikėda
miesi padaryti Lietuvą laisva 
šalimi, rėmė ją visais galimais 
budais — kaip finansiniai^ taip 
ir moraliai;

Kadangi amerikiečiai lietu
viai į kiekvieną Lietuvos žmo
nių atsišaukimą dėl vienokios 
ar kitokios paramos duosniai 
atsiliepė su doleriais, aktyviu

Džutė Cokoledo
Graži 1 svaro dėmutė čokoledo 
apleistos vyšnios — reguliarė 
kaina 59c, dėl subatos X A r* 
lyto po ■f’fv

50c vertės subatos ' 1 f*
ryte tiktai v I U

Plovimui Pudros
Star Naptha. plovimui O 1 p 
pudros didelis pakas 

darbu, ir vis varde Lietuvos 
laisvės;

Kadangi Amerikoj gyvenan
tieji lietuviai sudėjo šimtus 
tūkstančių dolerių Lietuvos 
Laisves paskolai, kuri buvo 
renkama ir skiriama kovai už 
Lietuvos laisvę;

Kadangi pastaruoju laiku 
Amerikoje esanti Lietuvos at
stovybė išleido įsakymą, ver
čiantį kiekvieną Amerikoj gy
venantį Lietuvos pilietį regist
ruotis ir sykiu užsimokėti $10, 
o Besiregistravusiems grąsina- 
ina konfiskavimu viso jų tur
to, kokį tik jie turi Lietuvoj;

Kadangi, be viso to, neužsi
registravusiems Lietuvos pilie
čiams grąsinama atėmimu 
Lietuvos pilietybės, neatsižiu- 
rint kiek daug jie yra pasi
darbavę dėl Lietuvos laisvės;

Kadangi šitoks reikalavimas 
yra didelis apsunkinimas Lie

LIETUVON ANT KALĖDŲ
Smagi ir Trumpa Kelionė su Naujienų Exkursija po 
Asmeniška Vadovyste A, Rypkevičiaus Naujienų Pinigų 
SiuntimoJSkyriaus Vedėjo, United States Linijos Laivu

Kaina 3-čia klesa iš 
New Yorko Kaunan 

$106.00
Išplauks iš New 

Yorko
12 d. Gruodžio

T i ■

Per 9 dienas per
plauki Atlantiko 

vandenyną. .

Ši ekskursija bus labai hmagi ir 
patogi, kadangi ją vadovaus pa
tyręs kelionėse ir visiems labai 
gerai žinomas žmogus A. Ryp- 
kevičius ir, kad keleiviai pa
sieks savo tėvyškės namus prieš 
pat Kalėdas, parveždanii džjaug 
smą ir prezentus savo giminėms

Laivas “America” yra Ameri
kos valdžios laivas didelis, gra
žus ir greitas. Geriausias val
gis, geriausiais patarnavimas ir 
veža tiesiog be persėdimo, o pa
skui gelžkeliu per Vokietiją tie
siai Lietuvon. Tai bus geriau- . 
šia kelionė ir patenkins visds.

NAUJIENOS, ChlcagS, III.'

tuvos piliečiams, gyvenan
tiems Amerikoje, nes, . viena, 
tas juos didžiai apsunkintų fi
nansiniai, o antra, įsiskverbę į 
Lietuvos valdžią reakciniai 
gaivalai turėtų liuosas rankas 
košti per savo koštuvą visus 
jiems nepatinkamus piliečius, 
grįžtančius Lietuvon;

Kadangi šitoks reikalavimas 
daro didelę gėdą Lietuvos žmo
nėms, nes jo nepraktikavo nei 
baisioji caro valdžia .Rusijoje, 
o taipgi ir visų civilizuotų 
kraštų valdžios juo nesinau
doja;

Todėl mes, Kenoshos lietu
viai, varde šešių draugijų, su
sirinkę į German American 
Home svetainę, 665 Grand avė., 
spalio 1 dieną, 1922 m., griež
čiausiai protestuojame prieš 
šitokius Lietuvos valdžios ir 
jos pasiuntinybės žingsnius ir 
reikalaujame, idant ši regist

©5

racija butų panaikinta, ir sy
kiu raginame visus amerikie
čius lietuvius nesiregistruoti;

Taipgi mes tariame, kad ko
pijos šios rezoliucijos butų pa
siųstos Lietuvos valdžiai Kau
ne, Lietuvos atstovybei Wa- 
shingtone ir visai Amerikos 
Lietuvių plačiajai spaudai.

Pasirašo:
N. Mickįavičiene,
V. Ciakas,
Al. Lastauskas,
A. Baubonis, 
A. Bučinskas.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare
Rezidencijos Tei. Fairfaz 5574 

Chicago.

--------------------------------------------------

Dr. V. A. Šimkus
3261 S. Halsted St.

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.
Tel. Boulevard 5052

Rezidencija, 3159 S. Union Avė.
Tel. Yards 1699 

_______ ;---------------------------------------------- /

DETROIT, MICHIGAH
West 1394 Herai. 6678*

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

V J

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dienų 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

Kaina 2-ra klesa iš 
New Yorko Kaunan

$137.50
Atplauks j Bremeną

22 d. Gruodžio

Iš Bremen gelžkeliu 
per 24 valandas 

Lietuvon.

MRS. A. MICHN1EVICZ , 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gali 
Tblefonas Yards 1119

Baigus!
Akušeri

ja; ilga 
praktika- 

-usi FenMp 
silvanijos 
hospitalS- 

ie. Pasek* 
ringai pa- 
tarnauta 

tris gin> 
tymo. Dus 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki- 
okiuose re! 
aluose mo 
erims ii 
merginoms.
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X^DR.HERZMAN<^1
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 11 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

* Dienomis: Canal
* 8110 arba 857
Nakt. Drexel 95*
Boulevard 4186

8813 So. Halsted St
Val.t 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

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 S t., kerti 32 St 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis 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 ild 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka 
3113 S.Halsted <
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikid 
ypatiškų prižiū
rėjimų. Doodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Japoniškos stal
tiesės

60x60 mėlynos ant balto — gra
žaus desaino, kad sutaupyti jūsų 
linines staltieses, specialiai suba 
batos ryte 
kožna

Vaikams Kelnės
Tamsiai mėlynos vilnonio sukto 
serge — mieros 7 iki 15 metų 
$1.25 vertės. Subatos 77c

89c
Vyrams Overals

Staltiesės Olėjinės
45 colių pločio, biskutį neaiški,
iš audinyčios. Subatos 
ryte jardui

28c

Bovelna Mezgi
niams

O. N. T. pirklystGs mezginiams 
bovelna — balta ir kitokia viso
kio storio 10c vertės, tik 6 vie
nam; 6 kamuoliai 
tiktai

40c

Tvirtos mėlynos overals dėl vy
rų, trijų siūlų — taipgi jakėtai, 
mieros 38 iki 44„ (M 4 C 
Subatos ryte ' V ■ ■ ■ **

Čebatams Šveitalas
Shinola Shoe Polish, juodas ar 
rudas, 10c vertės. R/2C
Subatos ryte dėžutė **

Obuoliai
New York Kings 
'svarui

x

KOŽNAS PIRKINYS PADARYTAS’ ČIONAN REIŠKIA TAUPYMĄ

Visi kurie manote važiuoti šia žiemą Lietuvon tuojaus pradėkite rengtis.
Jau nedaug beliko laiko, kad išsiimti pasportus ir susitvarkyti kitus reikalus.

, •'. *' . 1 I ’. !'j , A j • j ‘ , 1 ‘ ■ 1 f

Kreipkitės prie

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius
1739 S, Halsted St,, Chicago, III,

Išpildykit ir prisiyskit šį kuponą tuojaus.

KUPONAS
“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., ,
Chicago, III. ® ............ v................................................................... 1922 m,

Gerbiamieji: — Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų ekskursiją 12 d. Gruodžio, 1922 m. Malonėsit prisiųsti man aplikaciją dėl
Lietuvos pasporto ir kitas reikalingas informacijas.
Aš važiuoju su šeimyną ar vienas (jei su šeimyna, parašyk ir kiek ‘metų): ..................................................................................•...................

Vardas ir pavardė .........  -...............................................................................................................................................
'ii » ' ■ ' ’ • » ' ’ • . / ' i , '

Adresas ...i...........    .•............................................................................................................................•............................................................................
* 

Parašyk ar turi pirmas popieras .........................................................
i . , \

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-SpinduUai
Ofisu 2201 W. 22nd St, kampu & 

Leaviti St Tel. Canal 021
Rezidencija 8114 W. 4M Si.

Tel. Lafayette MflL 
▼ai. 1—4 ir 7—9 vMaf
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Pu shed Daily aacapt Sandajr by
Tba Lithuanian Pub. 1Mb

_______ ĮkUtor R firigaitU 
17l» 8o«tb Halited StrMfl" 

OicagOf Ulinoia.
Telephone Roosevalt 8501

Subecription Rateei 
8.0(1 per year in Canada. 
17.00 per year outaide of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago^ 

8c. per copy.

Entered aa Second Claaa Mattar 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
Df Chicago, Iii., jmdtr tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien) iiskiriant 
nedtldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonasi Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui į

Metama --- - - f $8.00
Pusei metų --------- t j t q t 4.50
Trims minesiama ,, 2.25
Dviem mieaeieea . 1.75
Vienam mėnesiui - .------- 14M

t ideagoje per nottatojual
Viena kopija r . t ■ i r - 8c.
Savaitei ..... -- - t r t 18c.
Mineeiui--------- - -r1 - j - - 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltu:

Metams---- -------- ------- r - $7.00
Pusei metų __ ,__ , , , 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiam ------ ______ . 1.50
Vienam mėnesiui . . —-t .75 
Lietuvon ir kitur užsieniuose! x

(Atpiginta),
Metams----- ...--------- ... -- - $8.00
Pusei metų ____ - , -/ 4.50
Trims mėnesiams ------2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

“Dievas apsaugo
jo Lietuvą”.

Musų kuniginė spauda 
džiaugiasi, kad “tikėjimo 
priešai” Lietuvos Seime ne
turėsią daugumos. Vienok 
ji sako, kad nė “tikėjimo gy
nėjai” nesudarysią daugu
mos. Viena ir antra pusė 
turėsiančios Seime po 45 ar
ba 47 nuošimčius balsų.

Bet jeigu “krikščionių” ir 
“bedievių” jiegos Seime bus 
maž-daug lygios, tai nusve- 
riantis balsas priklausys žy
dų grupei.

“Draugas” sako, jog rin
kimų rezultatai rodą, kad 
“Dievas Lietuvą apsaugo ir 
gina”. Bet Dievas, matyt, 
neturėjo pasitikėjimo krikš
čionimis demokratais, jeigu 
jisai neleido jiems vieniems 
kontroliuoti Seimą.

Yra kuo girtis!
Garsioji partija K. V. P. 

(kur vėjas pučia) atsiuntė j 
Chicagą “gražiabylį” Pru- 
seiką paagituoti už tą parti
ją ir sustiprinti “susipratu
sių jų darbininkų” dvasią.

Agitaciją už partiją K. V. 
P. p. Pruseikai tur-but ne
teks daug užsiimti, nes rei
kės visą savo energiją pa
švęsti antrąjam uždaviniui, 
savo vienminčių dvasios sti
prinimui. Ir kur tu čia žmo
gus ųsi į akis publikai su to
kia partija, kurios visas 
“revoliucinis” pasiryžimas 
šiandie susideda iš to, kad 
ji rengiasi ant žut-but ka
bintis į Farmer-Labor par
tijos uodegą (jeigu ši ne- 
spirs)!
v Pirma negu galėjus ką 
nors organizuot, reikia turė
ti miniose palankaus ūpo. 
O jisai paskutiniu laiku die
vai žino k“ur ėmė dingti. Tie 
patys žmonės, kurie- pir- 
miaus karštai plodavo bent 
kurio rėksnio šukavimams, 
šiandie nebenori nei klausy
ti jų. Kuo gi atgaivinti nu
puolusia savo pasekėjų dva

DėdelS mėgina pavartoti 
dvejopą vaistą: kolioja soči- 

alistus ir kelia į padanges 
komunistų “galybę”.

Del jo kolionių tiek to, bet 
ve kokiu budu jisai stengėsi 
savo prakalbose išgarbinti 
komunistus:

“Su mumis”, sako Pru- 
seika, “eina keturi milio- 
nai Rusijos kareivių — tai 
yra musų, darbininkų; jie- 
ga; ji mus apgins”!
Sakysime, kad partijos K. 

V. P. agitatorius nemeluoja 
(nors Trockis, kuris apie 
Rusijos armiją žino, veikiau
sia truputį daugiaus už Pru- 
seiką, nesenai tvirtino, kad 
joje esą tik 800,000 karei
vių) ; sakysime, kad tie “ke
turi milionai Rusijos karei
vių” yra pasiryžę kiekvieną 
valandą apginti “mus, darbi
ninkus”, — bet tai kas iš to?

Ar Rusijos raudonarmie
čiai gali padėti Amerikos 
darbininkams iškovot dides
nes algas ir geresnes darbo 
sąlygas? Ar jie gali bent 
kurios kitos šalies darbinin
kų klasei padėt kovot už sa
vo buities pagerinimą? Ar 
raudorarmiečių durtuvas, 
pagalios, pajiegė bent apsau
goti pačios Rusijos darbinin
kus nuo bado?

Armija yra neproduktin
goji jiega, kuri nieko nepa
gamina, o tik suvartoja tas 
tas gėrybes, kurias tveria 
kiti žmonės. Armija yra 
našta valstybei, ir juo ji yra 
didesnė, tuo ji yra sunkesnė. 
Armija, susidedanti iš kele- 
tos milionų vyrų, gali nuves
ti į bankrutą turtingiausią 
šalį — o Rusija ne tik netu
ri atliekamų turtų, bet net 
pati savęs išmaitint nepajie- 
gia! 1

Ir tas faktas, kad ta badu 
mirštančioji šalis užlaiko 
milžinišką ginkluotą jiegą, 
turįs įkvėpti džiaugsmo ir 
pasigėrėjimo darbininkams!

Tai, mat, ligi kokio proto 
atbukimo daėjo tas agitato
rius. Kuomet viso pasaulio 
darbininkai šiandie skaito 
savo uždaviniu sugriauti mi- 
litarizmą, tai jisai mėgina 
sukelti publikoje entuziaz
mą, švytuodamas durtuvu. 
Į cirką jam reikėtų eiti, o ne 
į darbininkiškus susirinki
mus.

_______ ___ :_____ 1 ■ ..............................

gudri LAPĖ.Vienas Chicagos “Daily News” korespondentas sako, jog premjeras Poincare dėlto pasirinkęs p. E. Herriot, kaipo savo įgaliotinį deryboms vesti su Rusijos sovietų valdžia, kad Herriot esąs didžiausias liberalas Francijoje. Jisai esąs ne komunistų, bet radikalinių “socialistų” vadas.Tas pats korespondentas pastebi, kad Poincare kabinetas, nors susidedąs iš kraštutinių konservatorių, esąs palankesnis bolševikams, negu Francijos liberalai. Bet dabartine Francijos valdžia juk ne dėl ko kita stengiasi užmegzti ryšius su sovietų Rusija, kaip tik dėlto, kad ji nori turėt “laisvas rankas” kovoje su demokratine Vokietija ir su Anglija, kurioje tolyn vis labiaus įsigali darbininkų partija.Sąjunga su bolševikiška Rusija duotų progos Francijos valdžiai nionyti akis visiems žmonėms, kurie skaito p. Poincare atžagareiviu, ir kartu labai sustiprinti tą valdžią mi- litariniu žvilgsniu^

KETINA TARTIS SU 
"BEDIEVIAIS”.Dar nepilnos žinios apie Lietuvos Seimo rinkimų pasekmes rodo, kad krikščionys demokratai, ne su pažanga ir žemdirbiais susidėję', neturės daugumos Seime. Todėl klerikalams reikės j ieškoti talkininkų kitose partijose, kad galėjus sudaryti valdžią. Ir Ghicagos “Draugas” jau numato tokio bloko galimybę. Sako:“Prisieis tad partijoms jungtis. Ekonominiuose ir ' socialiuose klausimuose susijungę kr.-dem. su soc.- liaud. turės iš 78—59 balsus.”Liaudininkus klerikalai visuomet vadina “'bedieviais”, religijos ir bažnyčios priešais ir doros ardytojais. Bet pasirodo, kad su tais “bedieviais” jie neatsisakys jungtis ir dalintis vietomis valdžioje.Iš to yra matyt, kad visa klerikalų pasaka, buk jie skaitą religiją svarbiausiu už viską daiktu, yra humbugas.Jeigu kunigams ir davatkoms tikrai rūpėtų religija, o ne “šio svieto mamastys”, tai jie ne lįstų į politiką, bet sėdėtų bažnyčiose ir poteriautų.

“NEREIKALINGI ŽMONĖS”.Jau senai buvo rašyta, kad komunistinių stebuklų šalis sumanė pasiliuosuoti nuo, tariant Uspenskio žodžiais, “protingos nereikiamybės” (umna- ja nenužnost) — inteligentų. Pasirodė, jog Rusijai profesoriai, advokatai, rašytojai ir poetai yra nereikalingi. Ir štai bolševikai sumanė 212 tų “nereikalingų žmonių” sukrauti laivan ir “eksportuoti” į Vokietijos miestą Stettiną. Tariaus tas genialingas planas nuėjo niekais: Vokietijos valdžia atsisakė įsileisti tiek daug žmonių. Tuo tarpu iš kurorto sugrįžo apšvietus komisaras Lunačarskis ir ėmė savo kolegų maldauti ir įrodinėti jiems, kad net bolševikų un tversite- . tai be profesorių negali apsieiti. Juokdariai sako, kad tiems mokslininkams, kurių burnose randasi ne daugiau dviejų dantų, bus leista amžių baigti Maskvoj.Išpradžių bolševikų spauda ėmė varyti kampaniją prieš “perdaug apie save manančius inteligentus”, paskui komunistų partijos suvažiavime buvo rūsčiai pagrūmota inteligentams nekelti perdaug aukštai galvos. To buvo gana, kad daktarai, advokatai, da nenužudyti literatai, agronomai, poetai ir profesoriai skubiai imtų į vakarinę Europą, šiaurius ir rytus važiuoti.Kas galėjo atsitikti? Juk da visai nesenai bolševikai gyrėsi, kad inteligencija pripažino sovietų valdžią ir sutiko jai dirbti. Bolševikuojantys užsienių žurnalai ragino rusus inteli- ligcntus grįžti “namo” ir prie kūrybos darbo prisidėti. Ir štai ga toks siurprizas! Kame dalykas? Štai' ką sako apie tai “Socialističeskij Viestnik”^“Gali būti, ‘sąkalbis’ susektas? Ne, šį kartą sovietų valdžia nedrįso sugalvoti kaltinimo sąkalbiu. . Buvo sunku kaltinamuosius net politine kova įtarti. Nes jokios politinės kovos tie žmonės nevedė. Savo istorinė je kalboje Zinovjevas visas laisvas profesijas įtarė tik tuo, kad jų atstovai liek liko padrąsinti “Nepa” t. y. dabartine valdžios politika, kad pradeda svajoti apie tai, jog iš tos ‘nepos’ [naujos ekonominės politikos] kada nors gali išsirutulbti kas • nors panašaus į konstituciją.Tų svajonių daviniai esą tokie, kad inteligentai pradėję 
ironingu! j valdžią žiūrėti; girdi, mums dirbi! O pavo- jlngiausieji ėmė net viešai 

reikšti: ‘valdžios tarnais mes nebusime’.‘K) Trockis tiesiai sako, kad deportuojamieji — ‘politiniai nepavojingi’ žmonės, kuriuos visgi reikėjo išsiųsti todėl, kad tarpusaviniam karui iškilus jie būtinai butų ‘antantės agentais’ pasidarę. Tąsyk butų reikėję juos ‘šaudyti.’ Gi dėl tokio įvykio visame pasaulyj vėl pradėtų apie bolševikų žvėriškumus šaukti.“Tuo budu liko sukurta nauja preventyvio karo policinė teorija. Vidaus politikos uždavinys susiveda prie to, kad dabartinėmis repre- sijomis reikia sunaikinti įgemalus tos opozicijos, kuri g^li ateityj atsirasti, jeigu vtdstybė pateks į sunkią padėtį.”Trockis, kaip ironingai pastebi “S. V.”, sustojo pusiau- kclyj. Jo pirm tekūnas, Judėjos Erodas daug geriau suprato preventingumą (apsisaugojimą), kuomet jis paliepė visus vyriškosios lyties kūdikius išskersti, idant busimą Mesiją sunaikinus.Bevalgant atsiranda ir apetitas. Trockio akstinama, “Pravda” jau ima kalbėti, kad reikėtų rūsčiau pasikalbėti su valdžiai dirbančiais inteligentais, kurie iš jiems pavestų įstaigų pamažėl pradeda komunistus šluoti lauk.Ką visa tai reiškia, pigu numanyti. Bolševikų nauja ekonominė politika kuria šalyj kokias sąlygas, kurių nebegalima. Lenino ir Trockio įsakymais keisti. Įvedus ‘nepą’, reikėjo juridiniai mokslai gaivinti. Trustai ėmė net nuolatinių advokatų samdytis savo reikalams ginti. Tuo budu advokatai ir profesoriai nustojo buvę “parazitiniu elementu,” kurį reikia naikinti. Tas pats ir su kitomis laisvomis profesijomis. Dabar pradeda Rusijoj kurtis nauji gamybos budai, kurie keičia socialinius santykius. O tai reikalauja profesionalų — ir tai buržuazinės kripties profesionalų. Geraisiais karinio komunizmo laikais bolševikai apsiėjo Iie mokslininkų ir praktikų specialistų. Bet juk tai privedė 120 milionų gyventojų šalį prie žmogėdystės. Pasukti ąt- gal ir atšaukti “nepą” nebedrįsta ir patys bolševikai.Taigi visa ta bolševikų kampanija prieš “nereikalingus žmones” neturi jokios ateities. Palaikymas “nepos” ir tuo pačiu laiku apsaugojimas diktatūros negali prie nieko gera privesti, šalis, kuri stengiasi gyvenimą įvesdinti tokion tvarkon, kuriai krašto gamybos formos neatsako, sukuria tik nevarką.Bolševikų teroristinės priemonės, kurias jie kreipia net prieš “busimus priešus”, tik pagreitins jų viešpatavimui galą.
JUOKAI

Ar tikėsit?—Aš visai tavęs nesuprantu, Age: čia tu sakaisi visai nemylinti Jono, o čia visą laiką su juo bučiuojies.—Tai tik taip sau. Kad ir bučiuojamės, ale savo širdyj aš jam liežuvį rodau.
Kvaila galva.

\ /—Tu tik žiūrėk! Tasai vaikiūkštis dar tik ketverių-ipenke rių metų, o angliškai čiauška ir .gana. O aš jau aštuoneri metai kai Amerike, ir vis dar angliškai kalbėt nemoku.
-M

Del ipadės — nukentėjo.Policistas radęs beverkiantį gatvėj vaikelį:—Ko, vaikeli, verki?—Kad ma-a-a-mę pamečiau.
-----O ko nesilaikei įsikibęs įnamės sejono?Kad nepa-a-siekiau... Uu-u-u!

L. šelmenis. “Reikalinga, kad nesąmonių
Lietuvos Socialistinės Mokslei
vijos Aušrininku Organizacija

(Tęsinys)Paigalios aušrininkuose atsiranda dvi srovės pasiskirstyme veikimo programos. Vieni siūlo pasitenkinti vien teorija, pasauliežiuros išsidirbimu ir apskritai lavinimuos! jokio praktikos darbo nedirbant, antri gi — eiti į liaudį ir darbininkiją, aiškinti politinį momentą darbo klasės padėtį ir tt. Šios’ dvi srovės kovojo tarp savęs. Pirmieji sakė esą neverta mokyti kitus pirma patiems neišmokus, antrieji — negalima laukti, kuomet darbo žmonės aimanuoja, kenčia di- džiausį skurdą ir patys negali suprasti kas jų draugas, o kas priešas. Ir dar pastarieji argumentavo tuom, kad Lietuva mažai' turi inteligentų darbininkijai atsidavusių, ir jeigu moksleivija susilaikys, tai jokia rimta kova, šiuo momentu, už pagerinimą darbininkų būvio negalima. Ne tik ginčiuose šiame klausime aušrininkai skirdavosi, bet ir praktikos gyvenime: vieni teoretiniai kulturinose, kiti ir teoretiniai ir praktiniai darbą' dirbo. Aušrininkai ėjusieji darbininkuos- na turėjo paseknfingų vaisių, įkūrė keletą profesinės darbininkų sąjungos skyrių, įsteigė darbininkams vakarinius kursus, vadovavo jais (darbininkais) įvairiuose rinkimuose ir užtat keliolika aušrininkų kalėjimą pamatė, kaip nuo vokiečių žandarų, taip ir, vėliau, nuo savosios — lietuvių valdžios. Darbininkų organizavime ypatingai pasižymėjo a. a. Juozas Lukoševičius iš Kamšų, Mariainpolės aušrininkų organizacijos narys.Kiek vėliau atsiranda aušrininkuose ir principinių skirtumų. Dalis įtakoje Rusijos komunistų, o tikriau kairiųjų eserų, nenorėjo sutikti su demokratizmu ir laikė jį atgyvenusiu. Kita gi — griežtai demokratizmo prisilaikė ir kovojo už jį. Šiame apsireiškęs aušrininkuos skirtumas buvo daug svarbesnis, nes iš jo ištekėjo jų darbuotės pagrindai, taktika. Ir ištikrųjų, demokratizmo priešininkai agitavo ir skelbė dalykus, liečiančius proletariato diktatūrą, demokratai gi, laikėsi už parlamentinį surėdymą. Kova nariuose tęsėsi ligi kol 1920 m. balandžio mėn. Lietuvos aušrininkų konferencija Kaune šį ginčų išsprendė, būtent, paliko demokratizmo principą atviru, reiškia, kas nori iš aušrininkų — demokratas, o kas nori — revoliucijos ar proletarų diktatūros šalininkas. Apie šią konferenciją dar teks šiek tiek pakalbėti.Pravartu yra kiek apsistoti ir nušviesti vidujinę, dvasinę šio laikotarpio aušrininkų padėtį ir sau statomus tikslus. Geresniam atvaizdinimui duosiu kalbėti patiems aušrininkams, t. y. paimsiu porą citatų iš “Aušrinės” 1 nr. 1919 in., gruodžio mėn., išleistos į pusantrų metų grįžus iš Rusijos, kurios puikiausia atvaizdins aušrininkų dvasią. Būtent:...“šiais laikais juodieji reakcijos gaivalai nesnaudžia. Jie stengiasi į kiekvieną sielą, o ypatingai į jaunuomenės sielą, įleisti savo piktus nagus, kad Lietuvos visuomeninį gyvenimą pakreipus savon pusėn. Jų noras, kvailinant liaudį, tiesti kelią į tamsią savo, viešpatybę. Jie šitą daro vokiečių imperialistų prirengtąją dirva.“Bet bunda liaudis... Ji meta nuo savęs globos ir verguvės jungą... Traukia retežius kaustančius rankas.“Musų priedermė — padėti 
jai. Musų pi-ieclca-me pastoti kelių tiem šviesesnės ateities priešam. Musų priedermė —

šaukt darbo migdomą jaunimą. Musų priedermė — skleisti laisvosios socialistinės minties idėjas.“Išgyventieji vargo metai tenepraeiųie nelietę aušrininkų gyvenimo.“Mes visuomet rūpinęsi visuomenes gyvenimu ir dabar turime visi kai vienas eiti tų priedermių. Del šito turime ne vien lavintis savo pasauliežiu- roj, bet ir einant į liaudį, į jaunimą, žadint juos ir aiškint jiems jų reikalus, nušvietus šiandieninio visuomenės gyvenimo davinius.“Našta sunki — ją galėsime nešti, kubinet tarpusavyj turėsime stiprių ryšių, kuomet gyvenimo išmėtytas savas jėgas suteiksim... •...“Draugai! suprasdami visą šio momento svarbumą, drąsus stokime prie darbo ir su “Aušrine” keliaukim į šviesų Ateities Rytojų ”Arba toliau, tame pat “Aušrinės” numery, kuris tai Stasytės staipsnyje “Socialistinė moksleivija ir jos pareigos,” išnagrinėjęs supuvusią kapitalistinio pasaulio tvarką, Lietuvos klerikalų skverbimąsi jati- nuomepėn ir liaudies vargus, užsiduoda sau klausimą: “Kais privalo padėti išbristi tai liaudžiai iš tų rūkų, kuriais ji tapo apsiausta ?”“Kas privalo drauge su ja vargti, gyventi vieną gyvenimą? Kas privalo galutinai pastoti kelią tiem vilkam avių kailiuose?”Ir atsako: “Socialistine susipratusi jaunuomenė! Jos šventa pareiga pastoti kelią visokio >lauko juodvarniam. Jos uždavinys parodyti tikrąjį niekšų veidą.“Gana vaikščioti susikišus rankas kišeniuose. Gana dengsis nunešiotais obalsiais: ‘lavintis ir lavinti’; tupėti užkampy ir laukti iš dangaus krin- ančios manos tuo kart, kada kaimuos darbo žmonės ir jos jaunuomenė paliekami be jokios pagalbos įvairaus plauko varnų išnaudojimui. Kodėl leidžiam organizuotis, darbą dirb ti visokiem pavasarininkam su davatkų pulkais?“Musų ateitis netoli.“Ir- jeigu šiuo momentu, kuomet visoj Lietuvoj siaučia juodoji klebonijų armija, kuomet darbo žmonės puolar mi įvairių priešų, pasiliktume ncitralųs, tai gautume istorijoj neišdildomą juodą dėmę.“Musų obalsis turi būti: lavintis ir lavinti kultūrinėje — socialistinėje pakraipoje.“Eidami šį obalsį didžiausią domę turime kreipti į naująją kartą. Juk patarlė sako: “lenk medelį kol jis jaunas.” Tą patarlę puikiausiai suprato klerikalai. Jie visokiais budais stengiasi sugauti į savo voratinklius jaunuomenę. Jie įsispyrę brukte bruka tikybą pirmon vieton visokiose mokyklose, jaunimo kuopelėse, moksldivių bendrabučiuose (Mariainpolės merginų’ bendrabutis) ir net *kareivių tarpe. Jie supranta, kad jauna siela yra jautri ir daug neapmąsčius prisiima.“Kartu su jaunuomene mum turi rūpėti ir tiesioginiai visų darbo žmonių reikalai. Privalome žadinti jų tarpe politinę sąmonę.“Negana pasikalbėti su jais gražiais žodeliais, paskaityti arba padovanoti vieną, kitą knygutę, bet reikia visuome- niniai-politinio darbo dirbti. Darbo žmogus privalo ne tiktai jausti, bet ir suprasti savo padėtį visuomeniniame gyvenime —- padekime jam.“Visų jo nelaimių ir vargų 
šit lt i uis yra ekonominis ir clva- sinis pavergimas — pasakykime jam šitą.

ga socialė darbo žmonių kova virstų į sąmoningą ir organizuotą skriaudžiamųjų kovą su savo skriaudėjais. Reikia taip dirbti, kad priešas- žinotų, jog turi dalyką ne su palaida bala, bet su organizuotu kovotoju dėl savo žmogaus teisių; jog tas kovotojas padės kovos kardą tik 'tuomet, kuomet bus nuvalytas kelias socializmo tvarkai.šitam darbui, — kovai už galutiną darbo žmonijos išsi- liuosavimą iš kapitalo ir klero jungo, ir privalo kiekvienas susipratęs socialistas jaunuolis eiti gelbėti savo mokslu, savo žiniomis.”Panašios dvasios ir krypties šaukimai kyšoto kyšo iš visos Lietuvoje išėjusios “Aušrinės.” Ir’ ši dvasia, daugumoj, ata- tinka Lietuvos aušrininkų organizacijos narių nusistatymams ir jau čia matome aušrininkus ne kokiais tai romantikais, bet griežtais ir smarkiais kovotojais — realistais.Ir taip aušrininkų gyvenimui besiplečiant,, konkretėjant, kylą reikalo jį tinkamiau sutvarkyti, sudoroti. Taip pat reikalinga “Aušrinės” leidimas tinkamon vagon pastatyti. Iš karto “Aušrinės” leidimą pasiėmė ant savo pečių Mafiam- polės aušrininkų organizacija,« kaipo tvirčiausia, bet nedalyvaujant kitų miestų aušrininkams sunku buvo vieniems mariampoliečiains tas darbas varyti, dOl to jie pradžioj 1920 metų sušaukė Kaune Lietuvos aušrininkų konferenciją, kurion suvažiuoja delegatai iŠ įvairių Lietuvos kraštų ir atstovauja 350. organizuotų aušrininkų. Pirmiausia, šioj konferencijoj išklausyta pranešamai iš skyrių ir pastebėta di- deliausis aušrininkų organizacijos ir jos narių persekiojimas ir delei to konferencija priima sekamą rezoliuciją:(Bus daugiau)
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XI. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIŲ PATABIMCS

■B. '**V***A*»^*«^Ą^

' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chir«rgaa 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8862 x 
1824 Wabanaia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakara 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

— L

’ . Telephone Boulevard 6052 ■

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėliof nuo 10 iki 12 ryto.

8261 S«. Hatoted St., Chicago, III,
...............  . ........... l" --------- -------------------------- . .______ _______ .

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 8 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.
............ ......................... ..................... /

Dr. M. T. Strikol’is ’
••-Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland 

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

A i: _______ j . ‘'
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::
MIRĖ DAILĖS INSTITUTO 

MOKYTOJAS H. STICKROTH.

H. Stickroth aipsirgo šalčiu 
ir po trijų savaičių padare 
jam operacijų ant tonsilų. Po 
operacijos jis nepasisaugojo ir 
išėjo oran ir gavęs plaučių už
degimų mirė.

H. Stickroth užėmė .Dailės 
Institute žymių vietų. Jis ve
dė didžiųjų Į trobesių dekoraty- 
vį meno skyrių. Jo kleson bu
vo priimami tiktai labai gabus 
studentai. Jisai yra gimęs Ru
sijoje ir ėjo meno mokslus 
daugelyje Europos žymių mo
kyklų. Rymo • Dailės Akade
mijoje aplaike augštą dekorąty 
vės dailės laipsnį ir tik metai 
su viršum kai užėmė Institu
te mokytojaus vietų.

Jo kūnų palaidojo antradie
nio po pietį. Dailės Institutas 
tų dienų surengė jo pagerbimui 
muzikalį koncertų, kuriame 
dalyvavo ir visi Instituto mo
kiniai. — M. š.

GIRTI AUTOMOBILISTAI 
BUS AREŠTUOJAMI.

Policijos viršininkas Fitz- 
morris atnaujino kampanijų 
prieš girtus automobilistus ir 
motoristus. Sulig jo instrukci
jų pasigėrę šoferiai bus areš
tuojami ir uždaromi “kalabu- 
žėn.” Teisme 'jie turėsią stoti 
ne tik prieš teisėjų, bet ir pe
reiti daktaro ekzaminaciją. 
Žinoma, automobilistams rei
kės daugiau užsimokėti — 
bausmę, teismo-lėšas ir dakta
rui. Geriausia mažiau gerti 
munšaino.

19 MOTERŲ IR 12 VYRŲ 
AREŠTUOTA.

Užpereitų naktį policija are
štavo 19 moterų ir 12 vyrų 
dėl nederamo elgesio. Dau
giausia areštuota Cottage Gro- 
ve avė. ir State gat. tvirkini
mo lizduise.

PAVOGĖ SEPTYNIS AUTO
MOBILIUS.

Laike pastarųjų 24 valandų 
Chicagoj pavogta septyni auto
mobiliai. Tuo pačiu laiku poli
cija surado aštuonis.

REIKALAUJA PANAIKINTI 
GELŽKELIŲ INDŽIONK- 

ŠENĄ.

Unijų advokatas, Donald R. 
Richberg, įteikė federaliniui 
teisėjui James II. Wilkerson

reikalavimų panaikinti ind- 
žionkšenų, išduotų prieš strei
kavusius gelžkeliečius. Reika
lavimas paremtas tuo, kad gel- 
žkeliečiai jau susitaikę su dar
bdaviais.

DIDELIS BANDITŲ LAI
MIKIS.

Max Moses, daimontų par
davėjas ir brokeris, kurs ką 
tik pribuvo iš New Yorko Chi- 
cagon, tapo užpultas keturių 
banditų prie Gomgress hotelio. 
Sako, jie pagavo jį automobi
liu ir atėmė iš apie $300,000 
vertės daimontų. Tai įvyko vi
durdieny priešais Gongress ko
telį vidurmiesty.

PAVOGĖ Už $2,000 KAILIŲ.

Du vagiliai iškūlė langų 
Mayer Milles kailių krautuvės, 
187 N. Wabash avė., ir paėmę 
už $2,000 kailių pabėgo. Ka
žin, ar pasiseks juos surasti?

kyklų iš ryto nuo 10 valandos 
iki 12; antrieji — nuo 12 va
landos iki 3 po pietų. Vaikų 
dainų repeticijos esti kas šeš
tadienį 3 valandų po pietų. 
Pahner parko svetainėje. 'Rei
kėtų, kad vaikučiai uoliai lan
kytų kaip mokyklų taip ir dai
nas. — Komisija.

BRIDGEPORTAS.

Rengiama balius.

UŽDARYS ARCHER AVĖ.
TILTĄ.

Miesto inžinierius Murdock 
paskelbė, kad nuo sekmadienio 
vidurnakčio, spalio 22 d., iki 
vidurdienio Archer avė. tiltas 
bus uždarytas dėl kai kurių 
pataisymų.

MIESTO TARYBA Už BONUS

Chicagos miesto taryba vien 
balsiai stovi už bonus valstijų 
kareiviams. Pataria visiems 
piliečiams balsuoti už tų bilių 
lapkričio 7 dienų.

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

Vaikams mokykla.

Ateities Žiedo vaikų draugi
jėlės sekmadienio mokykla jau 
prasidėjo “Aušros” knygyno 
kambariuose. Vaikai, jiems 
pradėjus skaitlinaiau lankytis 
mokyklų, tapo paskirstyti į 
du skyrių: mažieji ir didieji 
vaikai. Pirmieji lankys mo-

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie'yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilna* informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO-

ll? W. Washngton St., Chicago, 
325 Second Avė., So. MinneapoJis.

PASINAUDOKIT ŠIĄ PROGA! VELTUI: ELEKTROS ŠVIESOS REVOL
VERIS, PAAUKSUOTAS LAIKRODĖLIS SU RETĖŽĖLIU, GRAŽUS 

IR GVARANTUOTAS KIŠENINIS’ PELIUKAS.
Mes nusprendėme išdalinti 
šias dovanas visiškai veltui, 
kad tuomi supažindinus pu-< 
bliką su musų naujais ir pi-i 
fiais laikrodėliais, kuris tin- 

a kiekvienam ir kuris tik 
užsisakys šį puikų laikrodė
lį ateinančiuose trijuose 
mėnesiuose.
Kam tai mokėti aukštas kai
nas, pirk patsai šį vyrišką, 
vidutinio dydžio laikrodėlį, 
išdirbta iš geriausio materi- 
i'olo. Viršai sidabruoto ni

kelio, gražiausiai išmargin
ti, labai sandarus, kad jokia 
dulkė ar drėgnumas neįsi- 
gaus. Tvirta sprendžina, ir 
padarytas labai atsargiai,' 
turi 7 tikrus kmenius ir yra 
gvaraųtuojamas ant 10 me
tų. šis laikrodis geras •ne- 
vien kasdienai, darbui, bet 
taipgi ir šventadieniams. Jei 
mokėtum ir $25 negautum 
geresnio laikrodėlio, negu šis. 
štai ką vienas musų kostu- 
merių rašo: “Aplaikiau laik
rodėlį ir dovanas, viskas O. 
K. labai myliu laikrodėlį ir 
dovanas, kas yra geresniais, 
negu tikėjausi?’ Ir kitas ra
šo: “Malonėkite išsiųsti .dar 
du laikrodėlius, nes visi myli 
juos ir dovanos tikrai gra
žios? t

Kam tai mokėt $15.00 ar $20.00 už laikrodėlį, kuomet gali gaut tokį pat gerą
už $7.69. šis pasiūlymas tęsis tik per tris mėnesius, per šį laiką tik duosime 
puikias dovanas, veltui kiekvienam, kiuris tik pirks vieną šių puikių laikrodėlių. 
Jei nori turėt vieną, puikų už prieinamą kainą, rašyk mums. Nereikalaujame 
depozito, nei pinigų iš kalno, tik prisiųsk savo teisingą antrašą ir 20c. stam- 
poms, padeivgimui pesiunvimo išlaidų, o už laikrodį užmokėsi, kuomet jį ap
turėsi. Gali nešiot jį per 15 dienų ir atsitikime, pei neužsiganėdintum juomi, 
grąžink atgal, .o mes apmokėsime tamstos padarytas išlaidas.
Jei nori šių’puikių dovanų, veltui, tad neatidėliok, bet rašyk šiandien, kadan
gi iyto gali būt per vdlu.1 ■
UNION MAIL ORDER COMPANY, Dept. 743, 629 — 8 Av. Milwaukee, Wis.

Bridgeporto Lietuvių Drau
gijų Susivienijimas ruošia atei 
nantį sekmadienį, spalio 22 
dienų, balių su programų Mil
dos svetainėje. Rengėjai deda 
pastangų padaryti balių kuo- 
geriausį. Programan pakvies
ta dalyvauti Birutes choras ir 
Grušo jaunuolių orkestrą. Rus 
ir gerų kalbėtojų, kurie išaiš
kins reikalingumų lietuviams 
įsitaisyti nuosavų svetainę. Ka
dangi Susivienijimas rengia 
vakarus ir balius ir už likusį 
pelnų perka Lietuvių Audito
rium bendrovės šorus, mes pil
nai tikim, kad ir šį vakarą pub 
lika parems. (Programas prasi
dės 6 valandų vakaro. Po pro
gramų bus šokiai.

—Komitetas.
S , »

Šimkaus “Važiavau dienų” pa
skui “Darbininko dainų” ir 
“Vienas žodis ne šneka” taip 
šauniai, kad stebėjaus, jog iš 
tų pačių dainininkų susidedąs 
choras, kaip ir metai atgal, 
taip persimainytų. Balsai pa
lavinti, suderinti, ir visai ne
begirdėt tokio nesutarimo 
kaip pirmiaus kad būdavo.

Po to išeina basistas P. Sto- 
gis. Sudainavęs keletą daine
lių nori prasišalinti, bet pub
lika nepaleidžia ir priverčia 
dar dainuoti. Reikia pasaky
ti, kad P. Stogis yra vienas 
geriausių musų dainininkų, ir 
nors jis gana dažnai dalyvauja 
lietuvių vakaruose, bet publi
ka kas kart jį entuziastingai 
priima.

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš ilk ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbaževklls Reg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos! Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietejomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu 1 Kūdi
kiai mėgsta jį i Jie prašo daugiau I
35c. aptiekoso. Už'40c. prisiunčiąme tiesiai jš įabaratorijos.

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

Iš NORTHSIDES.

“Pirmyn” choro koncertas.

Sekmadienį, spalio 15 dieną 
Meldažio svetainėje Pirmyn 
Mišrus Choras davė pirmutinį 
savo koncertą. Žinodamas šio 
choro praeitį, kurį bolševizmo 
viesulą taipgi buvo pusėtinai 
užgavusi, važiavau koncertai) 
be didelio noro, nes maniau, 
kad išgirsiu tik jų senas dai
nas, kaip ir metai atgal. Bei 
apsirikau. Choras P. V. Sar- 
paliaus dabar vedamas pasiro
do gerokai nužengęs priekyn.

Pirmiausia sudainavo St.

(Seka ant 6 pusi.).
■ ........................................... t . ...........n.. 4»

PRADĖK DIENĄ SU MUZIKA!

Ir pamirši visus nesmagumus 
ir liūdnumus.

šis puikus jr gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saldžia, lipš
nia muzika, ne apkurtinančiu skam
bėjimu. Ji suteiks tau gerą ūpą.

Beto šį laikrodį galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke
liais tonais ir užganėdins tave ir tavo 
šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drutę 
materiolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio ' didumas 10% colių 
aukščio ir 10 coliu nločio.

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodį už 8 dolerius. Jus nie
ko nerizikuojat. Tik prisiųskil 50 cen
tų depozito. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodį per paštą ir jus užmo
kėsit paštoriui $7.50. NEATIDĖLIOK 
— RAŠYK DABAR.

WESTERN SALES COMPANY, 
2136 W. Chicago Avė., Dept. P. 182,.

Chicago, III.

Automobilių 
kainos

Negirdėtai 
žemos

.................. ......... THE UNIVERSAl CAR. ..

Dar niekad nebuvo galima pirkti šias naujas 
mašina^ taip pigiai kaip dabar. 

KAIP TAI:
Touring (5 ypatų atdaras).......... S343.45
Roadster (2 ypatų atdaras)....S31Ž.29
Sedan (5 ypat. apdengtas).......... $t>52.33
Coupe (2 ypat. apdengtas).......... $584.73
ItonoChassis (visa mašinerija) .. $422.08 
Yz tono Chassis (visa mašinarija) $273-60 
Primokant karo taksus ir pristatymo lėšas. % dalį 

įmokėti, likusius per 12 mėnesių.
' Meldžiame atsišaukti pas - .
FRANK BRESKA MOTOR SALES CO. 

(AUTORIZUOTA AGENTŪRA) 
Ford’o ir Lipcoln’o karų.

2501-3-5 So. Kedzie Aye. Lawndale 4113 
Julijonas C. Juška lietuvys

Generalis pradavėjs'sųžiningai tamstoms patars 
ir patarnaus.

V
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: Rusiškos ir Turkiškos Vanos ffik ;
w 12th STREET

TeL Kėdute OKU

■ V. : *'■

'V-

ttlš-16 Rooeevell Bd.
Art! SL Louis Avc. r

Musų didelis šviesus antro augšto over- 
kouių departamentas yra didžiausias 
Chicagoj —- tai yra maloni vieta išsirink
ti overkoutą su dideliu sutaupymu pinigų

Labai daug tavorų yra išstatyta paro
dymui ir labai geros vertės (mes visuo
met gvarantuojame didžiausių vertę ta- 

* vorų Chicagoj) — nedaro skirtumo kur 
Į jus gyventumėt — šiaurėj, pietuose, 

vakaruose arba priemiestyj — jums vi
suomet apsimokės atvažiuoti j CONTI
NENTAL nusipirkti rudeninių ir žie
minių siutų ir overkotų.

2 KELINIŲ SIUTAI — suaugusiems ir jauniems vy
rams yra pasiūti musų pačių išdirbinio vilnų — Ir 
reperzentuoja kainas kurios negali būti lygios bite 
kur Amerikoje — tikrų viln^ų cassimeres, tweeds, 
worsteds, serges — naujų modelių rudi, molini, pil
ki, dryžuoti, — 1923 “Jazz’’ modeliai — naujos tie
sių linijų mados — viena ir dviejų eilių guzikų — 
tiktai vilnoniai — labiausiai pastebėtini 2 kelinių 
siutai Chicagoj — čia '
rytoj po ‘ ***

KITI 2 KELINIŲ SIUTAI — $25 IKI $60

Chicagos Geriausi
2 Kelnių Siutai

ŽIEMINIAI OVĖRKOTAI — yra šilti, tavoras ge
rai dėvisi — tokią rūšį jauni vyrai mėgsta — dide
lės atlapos — puikios pateh kišenės -— su diržų ap
linkui — gražiu užpakalių visas vilnų, gali būti ne
šiojamas kelis sezonus — naujų modelių tans, rudi, 
pilki mėliui, taipgi išeiginiai overkotai —Ijuodi ar
ba mėlyni — Chesterfield stylių — snug pečiais —- 
puikus parodymas overkautų čionai — 
rytoj po

KITI PUIKUS OVERKAUTAI PO $25 IKI $75

Chicagos Geriausi
Overkautai

rais.

Atdara ket- 1 
vergais ir W 
batos vaka- 1

Miltvaukee and Ashland Avenues
• \

Chicagos Didžiausia už vidurmiesčio drabužių ir čeverykų krautuvė

Užganėdin
sime arba pi
nigus grąži

nsime,

........................ ■■ i..

Naujieji Lietuvos
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį V aisti jinį Bankų

Central Mąnuafcturig 
District Bank

1112 West 35th Street
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.V-—. ...—..........  4
........ ..... " 'i ............ ■ ■ ■ ■>

Dr. AL. DAVIDONIS'
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas t 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nio 10 ryto iki 3 vaL po plet 

Telefonas Victory 9082
—

Tel, Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT^-SASS
Kątik sugrįžo ii Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedeldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Į 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 S'o. Hateted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nėdėliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

fUr. Maurice Kahn
t / GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avų.
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.

Cąnal 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 vakara

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted Si.
I w— u į į ■

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yufika 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta:
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098
— ...

... ......................................

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.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StM 

CHICAGO, Hl. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

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

i Sr-————————————— - - -J

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS .

1821 So. Halsted St., Chicago, 111.
kampas 18th St. 

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0267

US!3- I 's . ....... ........... . - ... h-t. --UI

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Ned. 9 iki 11 ryto / 
Tel. Boulevard 5913 

Rezidencija, 3159 So., Union Avė.
Tel. Yards 1699
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

Po jo seka fleita ir pianas, 
paskui pasirodo (rodos dar 
pirmą kartą) duetas: P. Mile
rienė ir Bipkevičienė. Sudai
nuoja porą dainelių, už ką 
gauiia gausiai aplodismentų ir 
priverčiamos dainuoti antru 
kartu.

gražiai sudainuoja keletą dai
nelių, K. Sarpalius, baritonas, 
padainuoja solo apie tris dai
neles, — ir publika nenori nu
leisti jį nuo scenos. Fleita, 
smuikas ir pianas šauniai su
griežia keletą gabalėlių ir pa
galios Pirmyn Mišrus choras 
baigia programą Šimkaus “Va
karine daina”, ir Žilevičiaus 
“šviesi naktis — mėnesiena”.

Teko girdėti iš Pirmyn miš
raus choro narių, taipgi ir mo-

jie rengiasi neužilgo pastatyti 
operetę “Girių karalius”. Iš 
šio koncerto sprendžiant, Pir
myn Mišrus choras, ateity gal 
bus vienas geriausių lietuviu 
chorų Chicagoje.

—» Northsidietis.

TOWN OF LAKE.
L

Iš musų pastoges

Tur būt nė viena kolonija 
Chicagoj nėra taip tirštai ap
gyventa lietuvių, kaip Town 
of Lake. Vienok palyginus su 
kitų kolonijų pažangiu judėji
mu, Town of Lake yra atsili
kusi. Bet užtai musų koloni
ja pasižymi munšaino vary
mu. Turintieji kiek liuoso 
laiko veik daugiau nieku ir 
neužsiima apart girtuokliavi
mo. Yra nemažai ir tokių, 
kurie prisilesa taip, jog nebe
žino kur esą dienos laiku ir 
kartais įeina į ne savo namus. 
Moterys yra priverstos tokius 
neprašytus svečius su šluota

Bet tai dar ne viskas. Kai 
kurie girtuokliai nusibaldė ne
laiko ir pas Abraomą. Andai 
Čia ne labai senai buvo toks 
įvykis. Dvejose vietose spro
go katilas beverdant munšai- 
ną. Vienas munšainierius 
mirtinai nusiplikė. Užtai drau
gija turėjo nuostolių atmokė
dama pomirtinę.

Townofleikiečiai baisiai įpra 
tę į tą raugą — geria vyrai ir 
moterys. Girdėti blaivesnių 
žmonių nusiskundimai, kad 
dėl tos epidemijos nebegalima 
nė pas draugus nueiti. Sako, 
kaip tik įeini į vidų, tuoj pas
tato bonką to biauraus raugo 
ir priverstinai varo gerti, 
labai apgailėtina.

Pažangus judėjimas čia 
visai apmiręs. Jeigu kas 
parengia kokią pramogą,
jon mūsiškiai visai nesilanko. 
Pavyzdžiui, čia nesenai buvo 
surengtos prakalbos su tikslu 
išaiškinti Lietuvos piliečių re
gistraciją Amerikoj 
dienos klausimus.
drg. P. Grigaitis ir M. Jurge- 
lionienė. Pasekmės, 
su kitomis, kolonijomis buvo 
negeriausios. Pereitą savaitę 
čia įvyko “Gydytojo” vakaras. 
Buvo duota labai įdomių ir 
naudingų prelekcijų sveikatos 
klausimais. Susirinko apie 
du desėtkai žmonių. Mat town- 
ofleikiečiai tuo neįdomauja 
Laikas butų prasiblaivinti ir 
kas nors veikti.

— Townofleikietis.

Tai

yra 
ir 

tai

ir kitus 
Kalbėjo

palyginus

Amen!

—Girdi, Juozai, ar tu pažįsti 
aną panelę, kur su stipriu de
kolte?

—-Pa. Tai šiaudinė našlė Ik- 
ką? 
Akį 
ma-

seksienė iš Laukogano. O
—Baigas, gražumėlis!

metęs ir sakai: “Ir nevesk 
nęs į pagundymą!”

—Taip. Bet kad arčiau ją 
pažintum, tai bėgtum ir rėk
tum: “Bet gelbėk mane nuo 
pikto!”

Pranešimai
Bridgeport. — Vaikų, mokykla lie

tuvių kalbos būna utaminkais ir Pėd
nyčiomis nuo 4 iki 5 vai. po piet, Ray- 
mond Chapell svet., 816 W. 31 St. Mo
kytojauja p. J. Briedis. Visi tėvai, 
kurie nori, kad jų vaikai išmoktų lie
tuvių kalbą, pasirūpinkite leisti savo 
vaikus šion mokyklon. — Vedėjas

Susivienijimas Lietuvių draugijų ant 
Bridgeporto, rengia didelį balių su 
Krogramu nedėlioję, spalio 22 d, 1922. 

liktos svetainėj, 3142 So. Halsted St. 
Dalyvaus solistai, choras ir kiti. Kvie
čia gausiai publiką atsilankyti

— Komitetas

Cicero. — Pranešam, kad Ciceroj 
atsidaro vakarinė mokykla. Pirm^ 
lekcija bus duodama penktadienio va
kare, 7 v. v., Liuosybės svet. Kurie 
norit mokytis, malonėkit ateiti laiku.

Raštininkas.

A. L. T. Sandaros 25tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks penktadie
nį, spalio 20 d., 8 vai. vakare po No. 
831 West 33 PI., Fellowship svet. 
Malonėkite atvykt į susirinkimą, nes 
daug svarbių reikalų yra dėl apsvar* 
styti. — Valdyba.

A. L. T. Sandaros 77 kuopos susi
rinkimas įvyks penktadienį, spalio 20 
d., 7:30 vai. vakare, J. Ežerskio svet., 
1600 S. Paulina gat. Visi nariai yra 
pageidaujami susirinkti laiku

— J. Vaišvilas, sekreorius.

Žinios iš Lietuvos; piliečių teisės ir 
registracija, Vilniaus jubiliejus 600 
metų, Amerikos lietuvių reikalai, 
šiais svarbiais klausimais yra rengia
mos prakalbos, kurios įvyks penkta
dienį, sp. 20 d„ Raštininko svet., 731 
W. 18 gatv., arti Halsted gat., 7:30 
v v. Įžanga veltui. Visus be skirtu
mo kviečia atsilankyti į šias prakal
bas.

— A. L. T. Sandaros Chicagos Ap.

šv. Martyno Dr-stė laikys savo mė
nesinį susirinkimą nedėlioj, spalio 22 
d., Šv. Jurgio parapijinėj < svetainėj, 
32nd PI. ir Auburn Avė., 1:00 vai. po 
pietų Visi nariai privalot pribut, nes 
yra daug ir svarbių dalykų aptarimui.

— M. Ramanauskas, sek r.

Bridgeport. — Lietuvių švietimo 
Dr-ja rengia prakalbas su paveikslais 
sekmadienį spalio 22, 7:30 v. v. Ray- 
mond Chapely, 816 W. 31 st St. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

i — Komitetas.

Bridgeportas. — P. Sarpaliaus vai
tų choras turės repeticijas sekmadie
nį, spalio 22, 10 vai. ryto, Raymond 
Shapėlyj, 816 W. 31-ma g-vė. Vai
tai ,kurie dar nėra įsirašę, o norėtų 
dalvauti ir lavintis chore, tegul dabar 
sirašo. — Komitetas.

L. Gvardija Vytauto laikys mėn. susi
rinkimą septintadienį, spalio 22, šv. 
Jurgio par. svet.) 32 PI. ir Auburn 
Avė., 1 vai. po pietų. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti, nes bus rinkimas 
darbininkų ant baliaus, spalio 29, taip
gi randas daug svarbių dalykų aptar
ti — S. Kunevičius, nut. rašt.

D-jos šv. Antano iš Padvos mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
1 vai. po pietų, spalio 22 d., Dievo Ap- 
veizdos parap. svet., S. Union Avė. ir 
18 gat. Visi nariai būtinai atsilanky
ti susirinkiman, nes yra daug reikalų 
apsvarstyti — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU MARTYNO ARZBERGIO 

1916 m. gyveno Pbiladelphia, Pa, o 
dabar nėra žinios, kur jis randasi, tu
riu labai svarbų reikalą iš Lietuvos. 
Pasimirė jo moteris, Anastazija Arz- 
bergiene, palikdama tris nvažus kudi- 
kius be pastogės, šaukiasi prie savo 
tėvo, prašydami pagelbos. Malonė
kite atsišaukti, arba žinanti pranešti, 
už ką busiu dėkings.

WALTER ZEDEKAS, 
2715 W. 36th St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar našlės nuo 28 iki 40 metų. Aš 
esu vaikinas 39 metų, moku gerą ama
tą ir esu blaivas nuo svaiginamų gėri
mų ir laisvas nuo religijos. Jei kuri 
su tuomi sutiktų, meldžiu atsišaukti. 
A. S. L., 1340 W. Washington Blvd., 
Chicago, III

ĮIEŠKO partnerių
JIEŠKAU PARTNERIO: — TURI 

kalbėt lietuviškai ir nors kiek angliš
kai. 1/3 nuošimčių polukio, Real 
Estate biznis, per 10 metų. Turi in- 
vestyt $5,000, kas bus užtikrinta virš 
$40,000. Real Estate securities. Su- 
siarimui pašaukit Dearbom 8026 ar
ba 3027.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODU ruimą dej 2jų vai

kinų ar 2jų merginų. Ruimas 
šviesus ii* gerai užlaikomas, ant 
2rų lubų iš fronto.

3212 Wallace St.

ARBO PRIE

ĮIEŠKO DARBO
NORĖČIAU GAUTI 

fomišių; turiu ilgą patarimą prie tai
symo visokių fonišių, upholstering ir 
kitokius darbus. KarA yra reikalingas 
tokis darbininkas, Ynalonėkite atsi
šaukti. ,

F. KIŽEL,
4149 S. Campbell'Avė., 2nd floor

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-8418 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Vis 
Skyriai.

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE- 
rims. Parduodama geriausids rūšies 
vilnos nėriniams. Kaina už tolką 20c 
25c. 30c ir 35c, taipat parduodame 
sveterius dideliems ir mažiems, o taip
gi šilko-lininių siūlų nėriniams ir siu
vimui. Meldžiu skaitytojų pranešti ne
skaitančioms moterims.

F. SELEMANAVIČIA, 
524 W. 33rd St. kampas Pamell Avė 

medinis namas 2-os lubos

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris be vaikų abelnam narni 
darbui, katra myli stuboj dirbt’. Dra
panų plauti nereikia, mažų vaikų nė
ra, pastovus darbas ir gera mokestis, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišukite 
“Orėmus” Chemical Laboratory, 1718 
So. Halsted St.

REIKIA moterų į kenavimo 
kambarį, 26c į vai. 10 vai. į die
ną. Nuolatinis darbas. , 
BAKER FOOD PRODUCTS CO.

4856 S. Halsted St.

REIKALAUJA 10 merginų 
prie sortavimo popierų. Pastovus 
darbas. Gera mokestis. Kreipki
tės į dirbtuvę, 1456 Indiana Av. 
tarpe 14th ir 16th St.

REIKIA 2 moterų plovimui 
indų — naktų darbas.

4161 So. Halsted St.

REIKIA moterų lengvai dirb
tuves darbui.

' FENSKE BROS.
1666 McHenry St.

REIKIA merginų į dešrų sky
rių. Patyrimas nereikalingas. Ge
ra alga, 8 vai. į dieną.

ARNOLD BROTHERS 
660 W. Randolph St.

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
stubos darbo ir padaboti mažą kūdikį 
Nuolatinis darbas ir geras užmokestis 
ir ruimas dėl miegojimui. Atsišaukite 

DRY GOOD STORE 
3356 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 2781

REIKIA mokinių prie plaukų 
darbo. Gerai mokama mokinan
tis. 709 Marshall Field Annex 
Bldg., 25 East Washington 
Street.

REIKIA geros veiterkos. Dar
bas pastovus. Gera vieta ir ge
ra mokestis.

NATIONAL RESTAURANT 
1841 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DARBININKŲ veikia, kaipo 
pagelbininkų prie mašinų 
šmotų darbui. Patyrimas 
reikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

nuo
ne-

REIKIA karų budavotojų — 
ilgas darbas prie naujų ledinių 
karų. Viduje darbas.
American Car & Foundry Co.

2310 South Paulina St.

REIKIA foundrės darbininkų 
43c. į valandą. Kreipkitės Sam
dymo Skyrium South Canal & 
15th St., ir South Kedzie Avė. 
& 40th St. Crane Co.

REIKIA tvirtų darbininkų — 
nuolatiniam darbui į pipešape. 
Ateikite pasirengę dirbti.

1338 W. 22nd St.

REIKIA vaikų virš 16 metų 
upholstery amatui.

FENSKE BROS.
1666 McHenry St.

REIKALINGAS šiaučius mo
kantis savo darbą. Geras moke
stis.

748 West 33rd St.

Darbininkų trokerių, mašinų 
darbui ir pagelbininkų. Patyri
mas nereikalingas. Nuo šmotų 
darbas, kuomet išmoksta. Atei
kite pasirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO.
135th St. & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

REIKIA suaugusių vyrų leng
vam dirbtuvės darbui.

FENSKE BROS.
1666 McHenry St.

REIKIA grinderių ir chippe- 
rių į foundrę. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

AERMOTOR COMPANY 
2555 FiMmore St.

, REIKIA paprastų darbinin
kų į geležies atmatų kiemą. 
Geras mokestis.
ALTON IR0N;& METAL CO., 

2122 So. Loomis St.

REIKALINGAS preseris prie 
senų drapanų prosijimo. Vyriš
kų ir moteriškų drapanų.

Kreipkitės: 1
722 W>! 35th St

REIKALINGAS VYRAS UŽ ŽE- 
nitorių, gali būti ir apisėnis žmogus. 
Bet turi būti unijistas. Jai nesate 
unijistas, aš galiu užmokėti įstojimą į 
uniją. Darbo nedaug. Atsišaukite už
pakalyj ant garadžiaus.

M. LEGERAT,
6536 Kenwood Avė.

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAfl

■..................................i-

Pardavimui bučernė ir grosemė, 
geriausioj bizniavoj vietoj, dauk stako 
ant rankų. Lystafc ant 3-jų metų. 
Renda pigi. Visokių tautų apgyven
toj vietoj. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo, loto, automobiliaus, farmos 
arba kitokio biznio. Turi būti par
duota ar išmainyta trumpą laiką, nes 
nriežastis pardavimo yra labai svar- 
>i. Kreipkitės kuogreičiusiai, ba toks 
jargenas nevisados bus. Klauskit pas 
savininką.

4800 So. Throop St. 
Phone Boulevard 0014

PARDAVIMUI saldainių, ci- 
garetų krautuvė — yra pool 
room.

1806 W. 18th St.

PARDAVIMUI su barais sa- 
iunas labai geroj vietoj ir pelnin 
gas biznis visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimui 
moteris mirė. 524 W. 37th St.

PARDAVIMUI saliunas — 
bargenas — ilgas lysas — turi 
jut parduotas tuoj aus kadangi 
;uriu kitą biznį, lietuvių koloni
joj. 2649 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas, gera 
pinigų darymui vieta. Parduosiu 
pigiai. Priežastis pardavimo 
iga.

3225 So. Halsted St.'

RESTAURANAS PARDAVIMUI. 
Seras biznis, ilgas lysas ir didelis 
>argenas. Turi būt parduota greitai, 
arba pusininką priimsiu. Priežastis 
— turiu du bizniu.

2308 S. Halsted St.

GERA PROGA LIETUVIUI
Pardavimui grosemė ir bučernė lie

tuvių ir kitų tautų apgyventoj vietoj, 
arba priimsiu į partnerius su mažai 
pinigų. Geistina, kad butų nevedęs ir 
turėtų nors biskį patyrimo. Taipgi 
nebrangiai atiduosiu už teisingą pa
siūlymą. Kreipkitės:

3537 S. Wallace St.

FARMOS ANT *PARD AVIMO 
ARBA MAINYMO

PARDAVIMUI expresinis biz
nis 1 trokas ir kiti visi reikalin
gi daiktai prie mufinimo ir ang
lių vežimo. Parduosiu pigiai, nes 
turiu dvi vietas 3229 Auburn av.

PARDAVIMUI 6 metų čevery- 
kų vieta. Geras stakas, gera 
vieta. Reikia įnešti $3,500 cash

Kreipkitės
2454 West 38th St.

PARDAVIMUI saliunas; pusė 
arba visas. Arba mainysiu ant 
mažo automobi'liaus — Ford se- 
dan arba Kup. 2241 W. 21 St., 
Canal 3072. į

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR DE- 
licatessen store. Turi būt parduota 
šią nedėlę. Yra 5 kambariai pagy
venimui. Daug stako ir geri fixtures. 
Parduosime už $495. Yra verta $800. 
Ateikite pamatysite.

3029 W. 38th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, KEN- 
džių ir saldžių gėrimų krautuvė, biz
nis išdirbtas per 9 metus, 
gi. Priežastis 
bizniu. Vieta 
tautų.

Kreipkitės:
3500 So.

Renda pa- 
pardavimo, turiu du 
apgyventa visokių

Emerald Avė

AUTOMOBILIAI
HAYNES SEDAN 1920 — 7 Sė

dynių, gvarantuojamas pirmos klesos 
padėjimas . Turi pamatyt, kad ap- 
kainavus, tai yra aukštos rūšies auto
mobilius. Parduosiu visai pigiai. 
H. Schaffner 3rd apt. 1603 So. Kedzie 
Avė., Phone Rockwell 7117.

1 ------------------M-J-U—

80 ak. dvarski budinkai, 18 
karvių, 3 arkliai, 11 kiaulių, 25 
avys, 150 vištų, geros mašinos, 
gera žemė, 35 mylios nuo Mil- 
vvaukee. Kaina $12,000.

90 ak. Illinois 2^ mylios nuo 
miesto, derlinga žemė, geri bu- 
dinkai, 6 karvės, 3 arkliai, 8 
kiaulės, daug vištų, žąsų ir an
čių. Kaina $9,000.

90 ak. Allegan Michigan ge
riausia žemė ir budinkai, daug 
gyvulių, naujos mašinos, visko 
pilna. Kaina $8,000.

i 100 ak. 50 ak. dirbamos, 50 
ak. materialno miško, su budin- 
kais, kaina $2,500 įmokėt $1,000 
likusius ant lengvų išlygų.

120 ak. netoli Chicagos, gera 
žemė prie streetkarių ir bulvaro, 
miesto vanduo stuboj, gražus so
das, viskas pirmos klesos. Kaina 
$32,000 arba gerą narna.

40 ak. gera žemė, geri budin- 
kai, geros mašinos, arkliai, pa
šaras ir grudai — žieminių kvie
čių 17 akrų. Kaina $3,700; įmo
kėt $1,000, likusius lengvoms iš
lygoms.

Nepamirškit, kad mes esam 
pirma lietuviška Farmų Agen
tūra Chicagoj, mes kožnam duo
dam tikrą patarimą apie farmas 
ir teisingą patarnavimą perkant 
arba mainant farmą.

Dabar yra laikas įsigyti far
mą, bet jos yra pigios, bet po 
mietų laiko, kas turės farmą, bus 
turtingas. Norinti pirkti farmą 
ar mainyti atsišaukit.

• FARM AGENCY,
3122 S. Halsted St., Chicago, III. 

Phone Boulevard 0948

Bargenai
Dar laikas gauti gerų lotų 67 St. ir 

Western Avė., arti švento Kazimiero 
Vienuolyno. Žinote gerai, kad West- 
em Avė lotų kaina kila kas dien aukš- 
tin, ba ten bus gera ateitis j trumpą 
laiką, nelaukite, bet dabar pirkite ko- 
liai kainos prieinamas. Maplewood 
arti 68th Street, kaina $500.00 
Artesian 68 St. kampas, kaina $1000. 
VVestern Avė. lotai nuo $1500 iki $2500 
taipgi namų visokių skyrių.

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

Tel. Republic 5550

SAVININKŲ ATYDAI!
Kas turit namą išmokėta ir norit par
duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
apielinkėj butų, atsišaukit tuojau pas 
mus, bo bus parduotas į trumpą lai
ka, nes kostumeriai laukia musų ofise.

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

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
namas, akmeninis priešakis, 2-jų 
aukštų, 2 flatai po 7 kambrius, kietu 
medžiu finišiuots, karštas vanduo, 
elektros šviesa, rendos atneša $120.00 
ant mėnesio, lotas 29x125. Prie Ix>we 
Avė. netoli 32ro St. Tiktai $11,000.00.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31 & Wallace St. West Thirty-First St. 

State Bank Bldg.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 lotai ir 2 bamės mie

sto vanduo, namas nudegęs. Parduo
siu pigiai nes turi apleisti miestą 
Lotai randasi gražioj vietoj ant Kel- 
der Avė. ir 55th St. Kreipkitės.

4641 Wentworth Avė.
3 lubos iš fronto

TURIU mūrinį namą pardavi
mui, 4 ir 5 kambariai; parduosiu 
labai pigiai ir ant lengvų išlygų. 
Matykit C. Grite, 901 W. 37th 
Street.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI PUIKIAUSĮS 2 

aukštų mūrinis namas Chicagoj, pui1- 
kus 6 kambarių flatas ant antrų lu
bų, krautuvė ir 4 kambariai ant pirmų 
Karšto vandenio šiluma, elektro švie
sa, čerpių maudynė, didelis skiepas, 
2 automobiliams garadžius. arti Ho- 
nore ir 47-tos gaviu. Ka;na 
$10,500.

PETRZIL5K BROS & CO., 
1647 W. H7hh St.

Pardavimui senai įsteigta cigarų 
dirbykla ir didelis muro namas. Iš- 
m’okmSiu biznio, kas pirks. Kąina 
$15,000.

PETRZILEK BROS. & CO., 
1647 W. 47th St.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU
6 flatų mūrinį namą, rendos $150 j 

mėnesi, kaina $15,000, įmokėt $2,500, 
kitus kaip renda. Mainysiu ant ko
kio biznio arba ant lotų.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641

tik

Parduodu namus, lotus, farnvas, bu- 
černes ir kitokius bizjrus, taipgi mai
nau namus ant farmų, lotus ant namų. 
Turiu daug visokių namų dėl pasirin
kimo. Katrie norit mainyti namą ant 
bučemes arba bile kokio biznio ant 
namo, tai neškit kuogreičiausiai pas 
mane, tai bus parduotas, ar išmainy
tas į trumpą laiką, nes daugiau yra 
pirkėjų ne kaip reikia. Didžiausis pa
sirinkimas pas mane, 
nuo

Duris atdaros
9 vai. ryto iki 9 v. vakarais.

FRANfc G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

r

MOKYKLOS

REIKALINGAS APISENIS ŽMO- 
gus prie namų darbo, kuris nori tu
rėti pastovų darbą, turi mokėti ma
tuoti padlagas ir piigelbėti kuknioj., Dvantmtkų; n 
Turi turėti paliudijimą nuo paskuti-, grajinti pamokinsiu uždyką. 
nio darbdavio kur buvo dirbęs.

Atsišaukite:
1606 So. Halsted St.

PARDUODU KONCERTINA (KO- 
stantinką) ir notų Icnygą. Nemokantį

- Kon
certina yra visa gerame stovyje. Par
duosiu už pigią kainą.

2956 Emerald Avė.

KAS NORIT 0ERA NAMA 
IR PIGIAI

Pardavimui dviejų pagyvenimų mū
rinis namas po penkis ir šešis kam
barius, elektra, maudynes, visur kiet- 
medžio, aukštas skiepas cimentuotas 
namas randasi South Side arti 67to 
bulvaro, labai puiki v;eta medžiais ap
augusi, kaina tik $7600, morgages ant 
namo yra $4500, įnešti reikia $3000 
priežastis pardavimo svarbi, į savaitę 
laiko turi būt parduota. Kreipkitės 
tuoj pot» J. Namon, 808 W. 33 Place, 
arti Halsted St.

SUTAUPYSI $1,000
2 aukštų ir 6 flatų mūras, pečiaus 

šiluma; rendos $2,080 į metus. Kai
na $11,800. 5317-19 Wentworth Avė. 
Taipgi krautvė ir 5 flatų mūras; ren
da $2,400. Kaina $13,000. 5219
Tel. Stewart, 7101 Wentworth Avė., 
M. T. Plumm, 7848 S. Halsted St.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattern ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parsiduoda kampinis bizniavus na
mas, dabar yra bučernė ir grosemė, 
Galima pirkt vien tik biznį be namo, 
biznis išdirbtas per ilgus laikus, vi
sokių tautų apgyventa vieta, parduo
siu daug pigiau negu verta, nes ta
me biznyje nesu patyręs, arba mai
nysiu, ant mažesnio namo, farmos, 
loto automobilio arba saliuno Dry 
Goods store arba ne didelio Hardware 
Store, kas norite įsigyti gerą biznį, 
nepraleiskite tą progą, kas pirmesnis 
tas laimės, namas ir biznis, turi 
parduotas ar išmainyt s į trumpą 
ką, kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė., 

Phone Lafalette 5107

ANT MAINYMO BIZNIO AR LOTO 
Turiu gerą namą puikioj apielinkėj 

ir pigiai. Mainysiu ant bučemes, 
grosernės, loto ar kito kokio biznio, 
nepaisant kokioj apielinkėj, atsišaukh 
tuoj:

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

Phone Boulevard 1550

EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS 
mūrinis namas 2-jų pagyvenimų 5 ir 
6 kambariai elektros šviesa, mau
dynės, aukštas cimentuotas skiepas, 
ir visi kiti naujos mados įtaisymai, 
namas randasi labai gražioj vietoj, 
Brighton Parke, parsiduoda pigiai ar
ba išsimaino ant cottage, kur geroj 
vietoj.

būt 
lai-

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

VYRAI! MOKINKITĖS BARBERIO 
AMATO

Tas apsimokės. Jų reikalauja ir ge
rai apmoka. Trumpi kursai. Dieno
mis ar vakarais klesos. Sunaudok 
savo atliekamą laiką išmokimui pel
ningo amato, švarus, vidaus darbas. 
Savo šapoj ar už algą. Kreipkitės 
ar rašyk tuoj.

MOLER BARBER COLLAGE 
105 S. Wells St., Chicago.

PARDAVIMUI NAUJAI BAIGIA- 
mas murinti namas 2-jų pragyveni
mų po 6 ruimus šalę lotas tuščias ir 
ant to loto garadžius. Visi namo įtai
sai pilnai modemiški ir yra gana tin- 
cami inteligentiškiems žmonėms no
rintiems turėti puikius ruimus su vi
sais tinkamais patogumais. Namas 
randasi arti Marquette Road vieta 
š patogiausių ir švariausių gyvenimui 
Prieinama kaina. Kreipkitės sekamu 
antrašu: Kosmauski, 7022 S. Talman 
Avė.

JŪSŲ RENDOS PINIGAI NU
PIRKS JUMS NAMA

3 kamb. cottage ir 4 lotai $3,150; 
$900 įmokėti 4 kamb. eottage, didelis 
lotas, $2,550 įmokėt $500; 5 kamb. 
cottage ir 2 lotai; $3,000, mokėt $500; 
4 ir 5 kambariai ir 4 lotai, furnaso 
šilunya, elektros šviesa $3,800, įmo
kėt $1,000, 2 flatai po 4 kamb. mū
ras, bargenas, $6,800, įmokėt $1,000. 
Taipgi biznio ir rezidencijų lotai taip 
pigus kaip $195. Matykit Mr. Fitch, 
J. N. Zewart & Co., 4400 S. Kedzie 
Avė. Lafayette 5604.

PARDAVIMUI MEDINIS NA- 
mas 5 pagyvenimų 6 ir 5 ruimai. 
Rendos neša į» mėnesį $70.00. Na
mas randasi gerame stevyj. Parduo
siu. Parduosiu arba mainysiu ant au- 
tomobiliaus. Kreipkitės pas savininką 

6404 Ellis Avė.
Tel. Midway 4676, 

Klauskit T. Budginas.
, „ . » , .—.J...—,      —————.

BRIGHTON PARK BARGENAS
2 flatų marinis namas, po 5-5 kanv 

barius, aukštas cimentuotas beisman
tas, elektra ir maudynės, parsiduoda 
lab'ai pigiai, 2 tūkstančių mokėti, kitus 
kaip renda, arba savininkas mainys 
ant ani kokio biznio. Agentas

C. P. SUROMSKI & CO., 
k 3346 S. Halsted St., 

Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 
nts namas, frunte saliunas, užpakalyj 
pagyvenimas, ant viršaus 2 familijos, 
aukštas beismantas, cinientuotas, ga
radžius, apšildomas garu, geras biz
nis, per ilgus metus išdirbtas. Visokių 
tautų apgyventa. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju į Lietuvą. Matyti galima 

'visada. F. Ruzello, 8814 Houston Av. 
S. Chicago, III. Tel. S. Chicago 0789.

HOFFMANO MOKYKLA 
Įsteigta 1910

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj mokiname aritmetikos 
(skaitliavimo) spelinimo, skai
tymo, kompozicijos, geografi
jos ir viešo kalbėjimo .

Aukštesnės mokyklos skyriuj 
prirengiame kolegijon į dvyliką 
mėnesių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionaliai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamsta 
iš tamsos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
motere inteligentiškais, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St., 
(arti Milwaukee Avė.)

MOKYKLOS

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, saliunas apačioj ir du pa
gyvenimai viršuj. Parduosiu pi
giai iš priežasties vyro mirties. 
Atsišaukite: 948 W. 31st St.

PARDAVIMUI DIDELIS DVIEJŲ 
aukštij medinis namas, d;delis Storas 
žemai ir 5 kambariai dėl gyvenimo, 
viršuj didelė salė dėl mitingų, visi šios 
mados įtaisymai; tuščias lotas šalę — 
priežastį patirsit ant Vietos.

2321 W. 69th St. ' 
prie Westem Avė.

Vyrams ir moterims mokin
tis barbeno amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.

International Barber College 
653 ir 609 W. Madison St.


