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Lietuvos derybos su Lenkais 
dar nepabaigtos

Intrigos prieš Lietuvą

Francija vėl pakišę koją Anglijai

Žinia apie susitaikintą yra 
neteisinga.

Lietuvos delegaicja nėra davu
si sutikimo padalinti Lietuvą, 
sako Lietuvos Informacijų 
Biuras.

Lietuvos Informacijų Biuro 
telegrama Naujienoms.

WASHINGTON, rūgs. 6. — 
Kai-kurie Amerikos lietuvių 
laikraščiai jiaskelbė Associated 
Press paduotąją iš Ženev 
klaidingą buk Lietuvos 
delegacija Ženevoje sutiko, kad 
iš Vilniaus ir apylinkių butų 
sudaryta atskira Lietuva, ku
rioje administracija butų po
Lenkijos priežiūra. Lietuvos
Informacijų Bi tufas yra įgalio
tas pranešti, kad panašaus su
tikimo 'Lietuvos deJegacja nė
ra davusi ir išviso toji žinia nuo 
pradžios iki galo yra klaidinga.

—--------------------------— *

Lietuva dar nėra priėmusi 
Vilniaus atidavimo.

žinia apie užbaigimą Lietuvos- 
I>enkijos ginčo buvo “per 
anktsyba”.

GENEVA, nigs. 1. — Šian
die buvo didelio džiaugsmo dė
lei žinios buk apie, pilną išriši-

• mą Lietuvos-Lenkijos ginčo 
apie Vilnių. Žinia tečiaus pa
sirodė biskį perankstyba, kadan 
gi propontiojamas susitaikintas 
dar nėra galutinai užgirtas vie
nos iš užinteresuotųjų pusių. 
Sprendžiama, kad pamatu tam 
siūlomam susitaikimui yra iš
dalinimas ginčijamos teritori
jos į dvi Lietuvos, —, vieną 
Kauno distrikto, kuri butų ne
priklausoma, o kitą Vilniaus

• distrikte, kur 'Lenkai prižiūrė
tų administraciją.

Intrigos prieš Lietuvą tau
tą sąjungoje.

Lenkijos šalininkai sąjungoje 
grūmoja Lietuvai ir verčia ją 
nusilenkti Lenkijai.

GENEVA, rūgs. 1. — Nors 
tautų sąjungos tarybos dieno- 
tvarkyj Lietuva pažymėta tik 
kaipo prašanti priimti į Sąjun
gos narius, tarylia bando pa
naudoti tą prašymą kaipo ka
bę, ant kurios įgalima butų pa
kabinti Lietuvos-Lenkijos gin
čo svarstymą J

Lietuvos atstovai išpĮradŽių 
gavo mandagų perspėjimą nuo 
Lenkijos šalininkų Sąjngotje 
kad jei Lietuva nepriims Hy- 
manso pasiūlymų, kurie bu v c 
išdėstyti paskutiniame tarybos 
susirinkime, ji nebus priimta į 
Sąjungos narius. Lietuviai sta
čiai ignoravo tą grūmojimą, 
skaitydami jį neturinčiu ver
tės dalyku. Nuo to laiko lie

tuviams tapo prižadėta dar ke
letas svarbių koncesijų.

Taip utilitarinė devensyvė ir 
ofensyve sutartis tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, sulig kurios jei 
Lenkija turi ginčų su kokia 
nors kita šalimi, Lietuva turi 
pareikalauti instrukcijų iš Tau
tų Sąjungos, ar ji turi gelbėti 
Lenkijai, ar ne, tajx> pakeista 
taip, kad Lietuva ]xati gali 
spręsti tokiuose dalykuose.

Sąlyga, kad (Lietuvos užsienio 
politika niekad neturi priešta
rauti Lenkijos norams ir kad 
Lietuva stačiai turi paduoti vi
sas sutartis su užsieniu Lenki
jos užgynimui, lapo taip pa
keista, kad padarius ją mažiau 
paniekinančią Lietuvą.

Lietuvos atstovai saiko, (kati 
4,500,000 (Lietuvos gyventojų 
neturi jokių rasinių, kalbinių ar 
kitokių bendrumų su Lenkais ir 
jie nori vien, kad iie butų pa
likti ramybėj dirbti savo b 
kus ir pardavinėti jų produktus. 
Jie sako, kad Lenkijos masės 
neturi jokių barnių su Lietu-' 
viais, negi Lietuviai neturi bar
nių su Lenkų masėmis, bet jei
gu lietuvių vadinamieji Pary
žiaus lenkai Varšuvoje nori pri
versti daryti nedrirą-^ąjngą 
tarp tų dviejų šalių, Lietuviai 
įstengs apginti save.

True trnnplatinn filpd w»th the post- 
nvaster at Chicago, III., Sept. 7, 1921 
m required by the act of Oct. 6, 1917 

Francija vėl pakišę koją
Anglijai.

Atsisako patvirtinti talkininkų 
kontribucijos sąlygas; susita
rė tiesioginiai su Vokiečiais.

BERLINAS, rūgs. 6. — Sulig 
slaptos sutarties tarp Vokieti
jos rekonstrukcijos minislterio 
VValtcr Rathenau ir Francijos 
paliuosuotųjų teritorijų minis- 
terio Loucheur, padarytos tūlą 
laiką atgal Wiesbadene, Vokie
tija apsiėmė bėgyje trijų metų 
užmokėti Franco jai 7,000,000,- 
000 auksinų markių pinigais ir 
prekėmis.

Suardė Anglų pienus.
YONDONAS, rūgs. 6. — 

Naujas susikirtimas tarp An
glijos ir Francijos darosi ne- 
išvengtinu Vokietijos kontribu
cijos klausime. Tas konfliktas 
gręsia pagimdyti olpią padėtį 
pačioj Anglijoj, taipjau ir nau
ją internacionalinį krizį.

Anglija tikėjosi, kad talkinin
kų kontribucijos pienas (iš
dirbtas keletą savaičių atgal) 
pradės veikti tuoj ir finansų 
ministeris įrašė į Anglijos (biud
žetą visas sumas, kokias Angli
ja tikėjosi gauti iš Vokietijos.

Dabar gi Francijos premieras 
Briand atsisako paduoti tą tal
kininkų susitarimą patvirtinti 
parlamentui, kadangi Franci
ja sutarė su Vokietija, kad Vo
kietija mokės kontribuciją tie
sioginiai Francijai.

Francijos finansų ministeris 
Doumer priėmė talkininkų pie
ną išdalinimo Vokietijos kon
tribucijos, nors kitos šalįs tu
rėjo gauti savo dalį pirmiau 
negu Francija.

Kada susitarimas tapo įteik
tas premjerui Briand, jis atsi
sakė jį priilhti ir perduoti par
lamentui.

Tuo pačiu laiku buvo veda
mos tarybos tarp Loucheur ir 
Rathenau; jose tapo atmestas 

I talkininkų pienas ir dabar 
j Francija gaus daugiau, o Ang
lija gaus mažiau kontribucijos, 
negu kad buvo pirmiau sutar
ta.

Trtie translntion filcd with the post- 
nvaster at Chicago, III., Sept. 7. 1921 
as reąuired by the act of Oct.. 6, 1917

Vėl maištas Petrograde.
LONDONAS, rūgs. 6. — Var

šuvos žinia sako:
“Lcgacijos gavo žinių apie 

rūsčią padėtį Petrograde. Riau
šės išlkįlo sutartoje. Maisto san
dėliai tapo išplėšti. Niekurie 
jų padegti. Daug žmonių kri
to mūšiuose.

“Visoj teritorijoj viešpatauja 
pilniausia suįrutč.

“Taipjau yra sukilimas Kron- 
štadto tvirtovėje. Keli Rusijos 
kariniai laivai, kurių įgulos pa
kėlė maištą, išplaukė į jurą”, 
(ši žinia nėra patvirtinta iš jo
kių kitų šaltinių).

I " * ■■■■■■■ ...... . ................................

Austrai kaujasi su
Vengrais. i

Talkininkai persergės Vengriją. 
Gali kilti tikras karas.

LONDONAS, rūgs. 6. —Ant, 
centralinės Europos kabo naujo 
karo pavojus . Vengrijos nere
guliariai kareiviai ptibriovč į 
Austriją, užimdami teritoriją po 
smarkaus mūšio, kuriame daug 
kareivių liko užmušta.

Įteikimas Vengrijai persergė
jimo notos nuo talkininkų am
basadorių tarybas tajio sulai

kytas prašant Italijai. Nota 
yra aštrinama ir galbūt bii's 
permainytą i tikrą ultimatumą.

Italija prisibijo, kad “mažo
ji entente” pasiųs kareivius iš
vijimui Vengrijos nereguliarių' 
gaujų, jei jas negalima bus pri
kalbinti pasitraukti geruoju. 
Jiegu “mažoji entente” pradės 
varyti1 vengrus iš 'vakarinės 
Vengrijos, Itali ja mano, kad kils 
karas.

“Mažoji entente” susideda iš 
Čecho-Slova|k'ijoB, Jugo-čšla vi
jos ir Rumunijos. VEsols tos 
valstybės yra griežtai nusista- 
čiusios prieš Vengriją.

Bedarbė Italijoj. .
RYMAS, r. 6. — Vėliausiomis 

statistikomis, Italijoje dabar 
Yra 413717 bedarbiai. Atsi
žvelgiant į skaičių Italijos gy
ventojų ir nedidelį skaičių žmo
nių dirbančių industrijoje, be
darbė Italijoje yra lygi propor- 
cionaliąi, jei ne didesnė, bedar
bei Jungt. Valstijose.

Padėtį pablogina 100,000 au- 
dinyčių darbininkų nutarimas 
naskelbti generalį streiką au- 
dinyČiose. Priežastį lokiam 
nutarimui davė samdytojų už
sispyrimas nukapoti darbinin
kams algas.

Mušeikos sudegino maine- 
. riu šėtras.

IIARRISBURG, 111., rūgs. 6.
- Iš Rosfclare gihita nepatvir

tintų žinių, kad skalšpačio ka
syklų privatiniai mušeikos su
degino visas šėtras, kuriose gy
veno mainieriai.

Angliakasių unijos viršinin
kai laukia apie tai daugiau ži
nių.

Anglijos uniją kongresas.
Ragina reikalauti trumpesnės 

darbo savaitės. Dar daugiau 
socialistų aldermanų areštuo
ta.

LONDONAS, rūgs. (i. I— 
šiandie Cardiff mieste atsida
rė Anglijos unijų kongresais, 
kuriame daylvauja 850 delega
tų, atstovaujančių 212 unijų, 
turinčių arti 6,500,000 narių. 
Kongresas be kitko didelę domę 
atkreips į dabar visoje šalyje 
siaučiančią didelę bedarbę*.

Atidarydamas kongresą pre
zidentas E. L. Poulįon ragino 
visus pasmerkti tokią sistemą, 
kuri pagimdo tokią apgailėtiną 
dabartinę industrinę padėtį.

Kalbėdamas paie internacio
nalinę padėtį ir jols įtaką ant 
bedarbės, jis ragino kad darbi
ninkai visur reikalautų trum
pesnes darbo savaitės. Jis saike: 
“Finansų ir biznio pasaulis gal
būt protestuos, kaip ir tos drau
gijos peteliškės, kuriols turbūt 
įsivaizdina, kad didelė didžiu
ma žmonijos yra pačios Ap- 
veizdos pasikirta tam, kad 
jos galėtų vesti linksmą ir sma
gų gyvenimą”. Jis sakė, kad 
pagerinimais gamybos įrankių 
turi pasinaudoti ir darbininkai, 
formoje įsutruniipinimo darbo 
valandų.

Dar šeši Priplar miestelio 
(Londono priemiesčio) alder- 
manai, jų taipe penkios mote
rį s tapo šerifo areštuoti 
miesto salėje už atsisakymą 
rinkti mokesčius iš bedarbių. 
Susirinkusi prie saitas didelė 
žmoinų minia sveikino areš
tuoja m us aldermannls^-kovoto- 
jus; aldermanai gi pasakė mi
niai keletą karštų prakalbų.

Mirė rusų poetas.
RYGA. — Petrograde pasi

mirė nuo škorbuto talentingiau
sias ir i)oi])uliaringiausias jauno
sios Rusijos poetas Aldkisainfr- 
ras Rink. Jis buvo 37 m. am
žiaus. Jo pirimeji rašiniai pasi
rodė 1905 m. ir iškarto užka
riavo rusus savo gražumu, jau
trumu ir gilumu minties1.

6 žmonės žuvo gaisre.
NEW YORKjr. 6. — 6 žmo

nės — .visai šeimyna — žuvo 
gaisre viename Harlemo tene- 
mint name.

------ J.J  U..I SBMMBBBJI'l.t. !>' -J»

PINIGŲ IUBSAS.
Vakar, rugsėjo 6 d., užsienio pini- 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skal

na Amerikos pinigais šiaip: 
Anglijos 1 svaras .............. $8.71
Austrijos 100' kronų ............... 12c
Belgijos 100 frankų ........... $7.49
Danijos 100 kronų ............... $17.12
Finų 100 markių ................... $1.40
Francijos 100 frankų ........... $7.01
Italijos 100 lirų ..................  Š4.S5
Lietuvos 10'0 auksinų ........... $1.10
Trenku 100 markių ............... 3% r
Olandų 100 guldenų ........... 331.00
Norvegu 100 kronų ........... $13.00
švedų 100 kronų ................... $21.50
šveicaru 100 kronų ........... $17.00
Vokietijos 100 markių .....r $1.10

Darbininkai užgriebė 
. uostą.

Cork transporto darbininkai iš
kėlė ant uosto raudoną vė
liavą ir patįs ketina viską ves
ti.

GOBK, nigs. 6. — Airijos 
transporto darbininkų unijos 
atstovai š’andie užėmė uosto 
tarybos raštinę, delei tarybos 
atsisakymo mokėti darbinin
kams minimirm algą 70 šilingų 
($17.50) į savaitę. Ant tarybos 
fribėsio iškelta raudona vėliava.

Transporto darbininkai mano 
patįs vesti visuts reikalus ir 
mokėti sau reikalu u jamą algą. 
Yra tik keblumų su knygomis, 
kurios yra neakintos seife. Ta
rybos sekretorius James Long 
buvo atsisakęs apleisti raštinę, 
bet darbininkų verčiamas jis 
visgi 'turėjo išeiti.

Uosto tarybos mariai yra 
Airijos respublikonai. Streiko 
vadovai irgi yra respublikonai. 
Airijos darbo ministerija ban
dė juos sutaikinti, bet neįsten-

Corko gyventojai laukia svar
bių nuotokių, kadangi veikiau
sia bus pašaukta Airijos res
publikonų armija malšinti strei- 
k no j anči u s dari>i ni nikus-respu - 
blikonus. Uuosto gi interesai 
delei streiko, sakoma, labai 
kenčia.

Kunigai prieš amnestiją,
DENVER, rūgs. 6. — Colora- 

do kunigai po ilgų ginčų apie 
Eugene V. Dėbso 'ir kitų poli
tinių kalinių paliuosavimą, 58 
balsais prieš 43 atmetė rezoliu
ciją, kuri reikalavo amnestijos 
tiems kaliniams.

Visi ateiviai turėsią regis
truotis.

WASHINGTONAS, rūgs. G.— 
Darbo sekretorius (ministeris) 
Davis pareiškė, kad kai tik šio 
mėnesio 21 dieną kongresas vėl 
susirinksiąs, jis tuojau reika
lausiąs, kad visųpirma butų 
imtas svarstyti bilius (įstatymo 
sumanymas) dėl ateivių regis
travimo. Sulig tuo įstatymo 
projektu, kiekvienas ateivis 
Amerikoj, nepraslinkus trim 
dešimtim dienų nuo atkeliavi- 
mo į šį kraštą, turi registruo
tis, ir po to tą registraciją turi 
kas metai ^panaujinti. Už užsi
registravimą ateivis turės už
simokėti kas kartas V. i doleriu. 
Tie tegistracijos pinigai, kurių 
turės įplaukti valdžios kason 
apie 40 milijonų dolerių kas 
metai, turėsią būt apversti at
eiviams auklėti, vadinas jiems 
amerikanizuoti. Ateivių regis
tracijos vietos bus viešosios 
mokyklos. Už nesiregistraviiną 
ateivis bus baudžiamas pinigine 
pabauda 25 dol. ir teismo lėšų 
padengimu. 

------ —
Pasimirė Caruso įpėdinis.

BERLINOS, rūgs. 6. — Teno
ras Juozas Malin, kuris buv< 
parinktas užimti mirusiojo En- 
rico Caruso vietą Apierikoje, 
šiąnakt dainuojant augštą gai
dą operoje “Aida” nusitvėrė už 
širdies, sukniubo ir ant vietos 
mirė. Jis mirė nuo širdies li
gos. ,

Iš W.Virginijos kovos lauko
West Virginija jau aprimo
Angliakasiai grįšta namo. Bet 

kasyklų savininkams kovą su 
angliakasiais labai brangiai 
kainavo.

CHARLESTON, W. Va. rūgs. 
6. — West Virginjos “karo lau
ke”, kur dar taip nesenai siau
tė smarkus mūšiai, dabar vi
sai ramu. ^Mušeikoms betgi 
(Iraiulžia'ina rodyties tose apie- 
liukėse, kurias laikė angliaka- 
sai, kad vėl neištiktų naujų su
sirėmimų. Viską dabar kon
troliuoja kariuomenė.

Angliakasiai jau grįžta namo. 
Jie yra pavargę, apdriskę, basi 
ir/nušalę nuo lietaus. Bet jų 
dvasia tebėra nesulaužyta ir jie 
yra pasiryžę. įstoti naujon ko
von, jei tik bus reikalas. Jie 
yra pasirįžę išvyti mušeikas iš 
valstijos ir to pasirįžimo jie ne
atsižadės. Grįžtantiems anglia
kasiams daugely vietų įtaisytos 
ir poiliso stotį®. Jie yra nu
vargę, kadangi jiemis teko iš
būti karo lauke daug dienų ir 
naktų nemiegojus, po smarkia 
mušeikų ugnimi.

Kiek žmonių žuvo abejose 
pusėse nežinoma, bot veikiausia 
ir niekad tikrai to nebus suži
nota. Mušeikos niekad nepri
sipažins kdkius nuostolius jie 
aplaikė; angliakasiai irgi tyli 
apie tai, nors gal ir jie tikrai 
nežino, kiek jie savųjų pražu
dė, nes užmuštieji dar nėra su
rankioti ir gal negreit galima 
bus visus lavonus surasti tan
kiuose krūmuose.

Angliakasiai, nors prieš juos 
naudota ir nuodingus guzus, 
mano, kad mušeikų užmušta 
daug daugiau, negu angliakasių. 
Tą patį mano ir pašaliečiai; An
gliakasiai yra čia užaugę ir mo
ka geriau vartoti ginklą, negu 
mušeikos.

Angliakasiai atvirai įsako, 
kad jei nebūtų atvykusi fede
ralinė kariuomene, tai jie per
eitą panedolį butų tikrai su
triuškinę mušeikas, sulaužę jų 
linijas ir utarninke pasiekę 
Mingo pavietą.

“Kodėl jus žygiavote?” pa
klausta vieno angliakalsio.

“Tam yra daug įvairių prie- 
žasčiij”, atsakė sėdįs prie ug
niakuro rustus angliškasis. “A£ 
manau, kad aš išreikšiu nuo
monę didžium'os musų, kada 
aš pasakysiu, jog mes norėjo
me nueiti į Mingo pavietą iki 
utarninko, kad pridabojus, jog 
turėjusi prasidėti ten byla bu
tų teisingai nagrinėjama.

“Tai ne viskas. Mes norime 
panaikinti kasyklų mušeikų' 
sistemą ir Bald^vin-Felts detek- 
tivus anglių laukuose.

“Mes norime, kad tie žmo
nės, kurie čia dirba, turėtų pro
gą organizuotis, taip kad mu
sų kasyklos nestovėtų uždary
tos, kuomet skebų kasyklas dir
ba pilną laiką.”

Minimoji angliakasio byla tai 
teismas 23 Matelwano angliaka
sių, kuriuos kaitinama užmu
šime pereitais metais 7 Bahb 
win-Felts mušeikų, kurie buvo 
atvykę į MafWaną mėtyti iš 
butų darbininKUS. Tada mu
šeikos nušovė miestelio majo
rą. delei ko ir ištiko mušis su 
policija, kurią vadovavo nese
nai nušautais policijos viršinin
kas Sid Hatfieldt Jie jau buvo 

vieną kartą teisiami, bet buvo 
išteisinti. Kasyklų savininkai 
ir valdžia nesitikėdami juos ir 
dabar nuteisti, permainė vals
tijos įstatymus taip, kad gail
ina butų teisėjus (jury) pasi
kviesti iš kjtų pavietų, kur 
viešpatauja mušeikos ir pagal
ba savo žmonių nužudyti tuos 
angliakasius. Tų .'angliaksių 
byla turėjo prasidėti šiandie 
Williamsone. Kad išardžius to
kį valdžios sumoksią nužudyti 
Matewa.no angalikasius ir žygia
vo šie angliakasiai.

Kiek patirta, pas angliakasius 
užpakaly fronto buvo Jiavyz- 
dinga tvarka. Jokių sumišimų, 
jokių užpuolimų ant pašaliečių, 
joki girtumo nebuvo. To ko 
nepajiegė įvesti valdžia įsu dau
gybės savo agentų, tą padarė 
angliakasiai: jie pas save buvo 
i vedę aštriausią prohibiciją, ir 
tai nežiūrint to, kad’šiose vie
tose dirbimas munšaino yra 
svarbiausia industrija. Anglia
kasiams valdant niekur tebuvo 
svaigalų, nė viešose, nė slapto
se vietose.

Nors angliakasiai 'panešė 
daug vargo kovoje ir daugelis 
j u žu vo, bet tas karas su an
gliakasiais labai daug kainavo 
kasyklų savininkams. Vien Lo- 
gan pavietui ir tai tik vien ka
ras kainavo $500,000. Kad Iš
laikius mušeikų armija, Logan 
parietąs išlejdo laike karo po 
$35,000 į dieną. Užlaikė gi jis 
per ta laiką 3,500 mušeikų* Į 
tas lėšas nėra priskaityta kiek 
tapo išleista apginklavimui ir 
kitiems prisirengimams, kaip 
supirkimui virtuvių ir kitų 
reikmenų. Ginklų irgi turėjo 
visokių, nes neskaitant <laugy- 
bės kulkosvaidžių, buvo dar 

vartojami prieš angliakasius 
aeroplanai ir net nuodingieji 
gazai.

Dar prieš karą (su angliaka
siais) kasyklų savininkai buvo 
nusipirkę tris aerojdanu's, kilus 
karui dar daugiau jų įsigijo, 
taipjau ir misisaundė keletą. Tie 
aeroplanai atlikinėjo dėl mušei
kų’netik žvalgytais darbus, bet 
ir metė stiprias bombas ant 
angliakasių. • Bombos buvo pa
darytos iš gasinių dūdų, jiripil- 
dytų • smalkiausia sprogstamą
ja medžiaga TNT. Bet nežiū
rint tokių lėšų ir tokių pri'ri- 
renginiŲ, valdžia ir kasyklų sa
vininkai vistiek neįstengė nu
veikti angliakasių.

Apskaitoma, kad viėn pasta
raisiais metais kasyklų savi
ninkai kovai su angliakasiais iš
leido apie $5,000,000. Apie tiek 
pat išleido Logan ir kili pavie
tai užlaikymui valdžios mušei
kų ir jų apginklavimui. Taigi 
visa išleista į mažiau kaip me
tus laiko apie $10,000,000 vien 
tik tam, kad neleidus anglia
kasiams susiorganizuoti. 

' t

Angora puolusi.
LONDONAS, nigs. 6. — Iš 

Smymos pranešama, kad Tur
kijos nacionalistų sostinė An
gora, tapo paimta Graikijos 
spėkų.

Nušovė 2 žmobee.
GALLUP, N. M., rūgs. 6. — 

Darbo dienoje Joe Wiggins at
ėjo į šokius mokykloje, pašovė 
ten penkis žmones, kurių 2 jau 
mirė ir paskui pailgo su tūla 
mergina.

Matewa.no


Kas Dedasi Lietuvoj 
~~ ■wv-~~~MnganB—c—c———MMtaMuoflBCMOCKS

KUŽIAI, ŠIAULIŲ VAL.

Netoli miestelio yra Amalių 
gelžkelio stotis, į kurią pareina 
ne maža korespondecijos ir lai
kraščių. Blogiausia yra su ko
respondencija: siuntimui laiškai 
kratfeami buvo ant aparato, ku
rį tj* p apkraudavo, jog telegra
fistui darbuotis trukdydavo, o 
ypač telegrafuojant apie trauki
nio atėjimų ir išėjimą, ir tuo 
metu kaip tik kuo daugiausiai 
žmonės kemšasi su laiškais. Ge
gužės 1 d. tapo pasiųstas prašy
mas, kad atsiųsto pašto dėžutę, 
bet vieton dėžutės, atvykęs paš
to valdininkas pasiūlė atidaryti 
Kužių miestelyj pašto skyrių, su 
auks. algos mėnesiui. Ir š. m. 
liepos 3 d. jis jau atidarytas.

Kužiečiai tuose namuose norė
jo atgaivinti * mokyklą, kuri jau 
metus prieš karą gyvavo. Tam 
tikslui ne maža buvo sušaukta 
susirinkimų, daryta nutarimų ir 
rašyta protokolų ir net jau antri 
metai, kaip toji byla eina, bet 
patamsių gaivalai visur stojo 
skersai kelio. Vienas iš jų net 
š. valsč. tarybos posėdyje nuro
dė, kad Kužiuose visai nebuvę 
moklyklos, o visi žino, kad net 
dvi mokykli gyvavo. Ir kaip 
tokie gaivalai patenka dar į sa
vivaldybes? (L. Uk.)

VILKIJA, KAUNO AP.

“Žymus veikėjas”. Pradžioj 
1920 metų atkėlė į Vilkiją vi
karu kun. P. Jasienskį. Jis lai
ko save žymiu visuomenės dar
bininku. Todėl tuoj puolė pa
griebti į savo kontrolę visas 
esančias Vilkijoj organizacijas 
ir įstaigas. Tas jam, iš dalies, 
pasisekė: tuoj buvo išrinktas 
šaulių vietos būrio, Gynimo Ko
miteto skyriaus, Juozapiečių ir 
k. įstaigų pirmininku. Pateko 
net j savivaldybę ir sulig jo no
ru visi vilki jiečių reikalai buvo 
tvarkomi: “žymus veikėjas” taip 
pasistatė: “Kas ne su manim, 
tas •prieš mane”. Su tokiu “aš' 
jis stojo darban.

Ne ir darbavosi ■
’Iš dviejų koperatyvų krautu

vių beliko tik viena. Eina byla. 
Savivaldybė nukentėjo. Iš moky
klos nori prašalinti vidurines 
mokyklos vedėją. Eina gandų, 
kad vidurinės mokyklos vedė
jas patraukia teisman, šiuo lai
ku bylinėjasi su nuovados vir
šininku. Ir. “žymiam veikėjui” 
neeina taip, kaip sako jo “aš”.

UKMERGĖ.

Didžiausia vėtra. Sekmadienį 
liepos 24 d. 4|4 vai. po pietų, pa
sirodė iš piet vakarų didelis de
besys, kuris griaudamas slinko 
artyn. Užėjus ant Ukmergės 
smarkiai griaudė, žaibavo; lyjo 
ir švidrais švaistėsi. Taip bely
jant pamačiau ties naująją baž
nyčia tik užruko, sumišo. Ogi 
žiuriu, kad stogų skardos, gon
tai, medžių šakos, paviečių sie
nojai .dalys gontinių stogų tik 
skraido padange, rūksta...,, ir 
nutuko Įstrižai miestą švento
sios link. Nustojus lyti einu 
pasižvalgyti. Nepriėjęs tos vie
tos regiu daugybę kareivių gat
vėje besidarbuojančių. Slinkda
mas artyn matau miesto sodne 
veik pusė nulaužtų ir su šakni
mis išverstų medžių krūvose su
versti guli. Toliau regiu: ma
gistrato ir artimųjų namų stogai 
pusiau, o kiti ir visai nuplėšti. 
Dar toliau, Kauno gatvėje, ties 
bažnyčia, kokia dešimtis telegra
fo stulpų nulaužta ir keletas 
simtametinių liepų skersai kelią 
suguldyta riogso. Šventoriuje 
guli apie dešimtį su šaknimis iš-, 
rautų liepų. Bažnyčios stogas 
gerokai apdraskytas ,bokšte lan
dai su visais ramčiais sudaužyti 
ii 1.1. Už bažnyčios darže matyti 
du paviečiai-klaimai sugriauti, 
kurių stogų žymės negelikę....
Sodnai aplaužyti. Daržai kaip

suvalkieti — pilni visokių sieno
jų, lentgalių....Taip pat nuken
tėjo gaisrininkų namai su sar
gybos bokštu ir kokis puskapis 
namų. iVsome ,maždau 100 
sieksnių platumo, ruožte išversta 
ar nulaužta daugybė visokių me
džių, išdaužyta langų, nuversta 
keletas kaminų, išgriauta sienų 
ir t.t. ir t.t. Reginys baisus ir 
nuostolių milijoninių padaryta. 
Bet visų baisiausias ta drasko
mųjų namų gyventojų pergy
ventas momentas, žmonių už
muštų nėra. (“L. Uk.”)

ŠAKIAI.

Liepos 13 d. įvyko pirmas 
naujosios Apskrities Tarybos 
posėdis. Suvažiavo naujieji at
stovai, didžiumoje “šimtamar
giai’,, matyt, su tvirtu nusista
tymu nerinkti į Apskrities Val
dybą mažiukų ,o ypač nekuriu 
buvusių senosios Valdybos na- 
rių. Jau nuo pat ryto buvo ma
tyti, kaip miesto gatvėse bėgio
jo vietos klebonas su savo paka
likais ir visu gudrumu kalė šim
tamargiams galbon, kad tik jie 
nesuklystų ir rinktų vien jo per
šamus asmenis. Kunigėlių no
rai ir išsipildė, nes šimtamargių 
pasirodė esą 12 prieš 6 mažiukus. 
Valdybos pirmininku išrinkta 
Apskrities Viršininko- Rašti

ninkas Apanavičius, senas, lėtas 
žmogelis, bet “ištikimas”; be to 
į Tarybos narius pateko ir vie
nas kunigėlis.

Mat, Tarybą ves ir valdys kle
bonija, šimtamargiai bus ramus, 
bus patenkinti Kasperis su 
Smulkiu pas kuriuos jau tą pa
čią dien, susirinkimui pasibai
gus gera pradžia padaryta. Gi 
darbininkai — jie jau dabar 
pradeda dejuot, girdi, busią sun
ku. Teks iš skaudaus prityrimo 
įsitikinti, kad “krikščioniešieji 
gynėjai” atsimena apie darbinin
kų reikalus tik tuomet, kai rei
kia jų balsai sužvejoti. Matyt, 
tik vargas prakrapštys mums 
akis. (“S-d.”).

BURBINAI, Grudžių vai.
Gaisras. Nesenai sudegė ūki

ninkas Rudamauskas. Sudegė 
viskas: pinigai, drabužiai, inven
torius. Subėgę žmonės gesinti 
nieko neišgelbėjo, nes buvo stoka 
vandens ir įtaisų gesinimui. Už
sidegimo priežastis neaišku Į 
gaisrus savivaldybės turėtų 
kreipti daugiau dėmesio. Reiktų, 
sugrupavus po kelis kaimus į 
rajonus, įtaisyti ugnagesių kuo
pas, priversti įsigyti įrankius 
ugnelei lieti ir ardyti degantiems 
trobesiams.

KAUNAS.
Gavę du šimtų auksinų prie

do valstybės tarnautojai užmiršo 
profesinę savo sąjungą. Da ku
rį laiką kalbėjo, ragino viens ki
tą, o dabar jau visai nutilo. Ma
tomai valdininkai tik tuomet 
randa reikalo organizuotis, kai 
jau toliau gyventi nebegali, bet 
užtenka gauti du šimtu auksinų, 
ir vėl organizacijos reikalingu
mas atpuola.

Tačiau visai nematau reikalo 
jiem išmėtinėti. Užtenka, kad 
nors kai kada nori organizuotis. 
Kas gi butų, kad visai nenorėtų ?

—P. K.

Iš Gintarų Krašto.
Palanga. — Musų oficiozai ir 

tautininkų laikraščiai daug pri
rašė apie Palangos svečius, jų 
ruošiamuosius pasilinksminimus, 
apie lietuvius turtuolius, kurie 
kelia Lietuvos garbę, pirkdami 
čia vilas,ir todėl aš tų dalykų no 
liesiu, , Manau, kad “Socialdemo
krato” skaitytojam- bus įdomiau 
žinoti, kaip čia gyvena vietos 
darbo žmonės, darbininkai, o jų 
gyvenimas čia yra labai sunkus, 
nes sunkesnis sulyginant su ne
lengvu Lietuvos užkanųpių dar
bininkų gyvenimu.

Dešimtimis kilometrų tęsiasi 
šiame krašte grafų Tiškevičių 
šeimynos žemės plotai, o visas, 
galima sakyti, pajūris priklau
so “Palangos” Tiškevičiui, nes 
ant kelių tūkstančių dešimtinių 
ploto tėra vos keletas ūkininkų, 
kurie dar prieš karą nusipirko 
iš Tiškevičiaus žemės sklypelius. 
Blogesnę žemę, smiltynus, Tiške
vičius išnuomuoja vargšams, ku-’ 
rie, gaudami mažą derlių, turi 
mokėti didelę nuomą; jie pri
versti tokiomis Sąlygomis nuo- 
muoti; nes kitaip prisieitų arba 
kur toli išsinėšinti iš Tiškevičių 
^karalijos”, arba badu mirti. 
Blogesnes pievas iš licitacijos iš
perka miestelėnai, mokėdami už 
neprižėlusių, nelygių, sunkiai 
išpjaunamą^ pievos sklypelį, iš 
kurio galima gauti vieną (20 pū
dų) vežimėlį, po 200 auksinų ir 
daugiau.

Geresnę žemę (o yra net ir vi
siškai geros žemės) Tiškevičius 
palieka sau ir dirba ją samdytais 
darbininkais, ordinarninkais.

Tų ordinanroinkų padėtis yra 
be galo bloga. Toksai ordinar- 
ninkas gauna į metus 144 auks. 
algos, 18 centnerių (54 pudus) 
rugių, 6 centnerius (18 pūdų) 
miežių ir 2 centnerių avižų. Bul
vėm pasisodinti gauna žemės 
8-iem centneriam (24 pud.) ir 
dąr/ui apie 150 ket. sieksnių. 
Leista laikyti vieną karvę ir 2 
avis. Už tą atlyginimą ordinar- 
ninkas turi pats dirbti ir turi dar 
leisti, kati ir nusamdęs, pus
bernį arba merginą, kuriem iš 
dvaro primokama po vieną auk
siną už darbo dieną. Ordinar- 
ninko žmona taip pat priversta 
yra eiti dienas, už ką gauna į 
dieną po 2 auks.

Gyvenk žmogus iš tokio už
darbio !

Kas dar blogiau, tai kad į 
darbininkų tarpą įnešta priešin
gumas. Dauguma ordinarninkų, 
nuturėdami pusbernių arba mer
ginų, turi juos iš savo menko 
uždarbio samdyti, o kad ir mo
ka jiems visiškai mažai, skun
džiasi (ir teisingai), kad tas pa
samdytas pusbernis “suėda"' jo 
visą algą. Tokiu budu pačių 
darbininkų tarpe atsiranda iš
naudotojai ir išnaudojamieji, tas 
trukdo jų susipratimą ir susivie
nijimą, kad susiorganizavus, 
bendromis spėkomis, iškovotų 
sau iš dvarų savininko geresnį 
atlyginimą už savo darbą.

(“S-d.) V.

Del agitacijos prieš žydus 
ir pogromų Lietuvoje, 

k

[Naujienų korespondencija]

“Naujienų” dviejuose nume
riuose (155 ir 157) rašoma, kad 
sulig Chicagos žydų laikr. “For- 
vetso” ir Kauno “Idiše Štime” 
pranešimų visoj Lietuvoj buk 
prasidėjus didelė antisemitinė 
(prieš žydus) agitacija. Dauge- 
lyj miestelių jau esą atsitikę žy
dų pogromų ir t. t.

Kad nęlęlaidintų Amerikoj gy
venančių lietuvių, laikau savo pa
reiga pareikšti, kad tos visos ži
nios pasiekusios Amerikos laik
raščius apie didelį Agitaciją 
prieš žydus ir net įvykusius po
gromus Lietuvoj, yra grynas 
prasimanymas greičiausiai pro- 
vakacijos tikslais skleidžiamas 
Lietuvos priešų. Lietuvių su žy
dais santykiai visoj Lietuvoje 
yra kuogeriausi ir jokios agita
cijos niekur nevaroma. Tą aš 
galiu tvirtinti patsai gerai išti- 
ręs, nes man su tarnybos reika
lais tankiai prisieina važinėti po 
visą Lietuvą ir niekur nesu gir
dėjęs netiktai apie pogromus, 
betgi nei apie jokias agitacijas; 
nors ir labai visur teįravaus.

O jei Kauno Žydų laikraštis 
“Idiše štime” mini apie kokius 
ten nukentėjusius žydus, tai 
bendrose muštynėse gali nuken
tėti ne vien žydai, bet kas tik 
jose dalyvautų, o tokių mušty
nių visada gali atsitikti dėl men? 
kiaušių nieknekių bei nesusipi#- 
timų. Aš patsai nesenai esu ma
tęs Kaune gatvėje šitokį atsiti-

NAUJIENOS, Chicago, Dl,

kimą. Beeidami gatve susimušė 
penki žydai darbininkai net ligi 
sųsikruvinimo; pastebėję tai lie
tuviai kareiviai, norėdami iš
skirstyt besimušančius žydus, 
išsijuosę diržus ir juos išvaikė, 
čia tūlas irgi gali pasakyti, kad 
lietuviai kareiviai su diržais 
mušė žydus.

ietuvos pilietis.

Gandai apie baduolių 
antpludimą.

Lietuvoj paskutinėmis dieno
mis labai pasklido girdų ir rim
tų kalbų apie galimą antpuolį 
badaujančių minių iš bolševisti- 
nės Rusijos, žmonės kaikur pro
vincijoj tiesiog labai susirūpinę 
dėl tokio baisaus pavojaus.

— Lietuvos pilietis.

Šelpkime Lietuvos Soči 
aldemokraty darbą.

Watorbirrietis dirg. Tanias 
Matas tik-ką sugrįžęs iš Lietu
vos pasakoja, 'kaip musų drau
gai socialdemokratai skundėsi 
jam, kad Lietuvoj yra jiems 
daugybe darbo, bet kad dėl sto
kos pinigų jie jokiu budu ne- 
pajiegia to savo darbo išvysty
ti, išplėtoti. Pasak draugų so
cialdemokratų, Lietuvos darbi
ninkų k lesa išviso mažai tesu- 
sipratus savo Ripsiniais reika
lais, o logi dėl juos lengvai įti
kina ir paskui savęs gali nusi
vesti kiekvienas buklesnis agi
tatorius, kurs tiik moka gražiai 
į jų jausmus prakalbėti. Tatai 
kad pakėlus jų sąmonę, jų k tę
sinį susipratimą, reikia jie svie
sti, mokinti žodžiu ir raštu — 
ypatingai raštu, leidžiant ir 
skleidžiant brošiūras ir knyge
les įvairiais klausimais, reikia 
būtinai padidinti socialdemo
kratų partijos organą “Social
demokratą” ir patankinti jo lei
dimą. Reikia nuolatinių agita
torių ir organizuotojų, kurie 
lankytų bent dįdelesniuosius 
pramonės centrus, dvarus, baž- 
nytkiemius ir patį kaimą.

Visam tam reikia pinigų — 
nemaža pinigų, — o jų nėra, jų 
stoka.

Krikščionims- demokratams, 
arba, kaip paprastai juos priim
ta vadinti — klerikalams vi- 
sai kas kita. Jie turi maišus pi
nigų, turi dėlto pakankamai agi-
tatorių, pakankamai laikraščių 
ir šiaip įvairios literatūros dar
bininkams akis muilinti ir tuo 
budu savo naguose juos laiky-

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yar<Įe'«S 

Tarpe Hermitag'ę ir Paulina.
Suvedame dratus 
ir sudedamo fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
nvus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbų vi
suomet gvaran 
tuojame.

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių 

krautuvę ir taisome viską namie jo. 
Musų kainos prieinamos.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiąusias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.

Tel Blvd. 9336

jlre yott
dervuotas?
ir žinantis?
negali susilaikyti?

yau
iš miego prikelia naktyj?
turi “dieglius” ir priepuolį? 
pradeda ūmas užimąs?

TAMISTAI REIKIA

Dr. Milės’ Nervine
A3K YOUR DRUGGIST

-Hr—
ti. Kieky lenus kunigas tai agi
tatorius, kiekvienas zakrastijo- 
nas, kiekviena davatka tai jų 
talkininkai; kiekviena bažnyčia 
ir kiekvienas ubagynas tai ji 
agitacijos įstaiga, jų mitingų 
vieta. Ikdto jiema iki šiol ir se
kėsi, dėlto jie šiandie Lietuve 
valdo ir viešpatauja ir Lietu
vos žmones engia.

Toliau musų draugai social
demokratai pasisakė, kad jie 
patys įbildami sunkiose mate
rialinėse apystovose, visą savo 
viltį dedą į draugus amerikie
čius: jiems daug padėję drau
gai amerikiečiai Steigiamojo 
Seimo rinkimų kampanijoj, nes 
tik su draugų amerikiečių pi
nigine pagalbu jiems pavykę 
rinkimų kampaniją tinkamai 
išplėtoti ir tuo budu j St. Sei 
mą išrinkti tryliką savo atsto
vų; taip ir dabar jie tikisi, 
kad amerikiečiai, suprasdami 
Lietuvos darbininkų judėjimo; 
reikalus, neatsisakys remti,1 
kiek tik galėdami, socialdemo
kratų darbą, patys aukodami ir 
kitus paragindami tam tikslui 
aukoti.

Taigi draugai, neužvilkime 
savo draugų Lietuvoje. Laiky
kime viena vyriausiųjų savo 
priedermių rūpintis, kad k ne
stipresnės suteikus paramos so
cialistiniam darbininkų judėji
mui Lietuvoj, idant jis galėtų 
augti, stiprėti, ir vesti kovą su 
juodosioms klerikalų ir darbo 
žmonių išnaudotojų jiegomsl 
Lietuvoje taip sėkmingai, kad 
galų gale jos butų priverstos 
kapituliuoti.

Dar kartą: aukokime ir rin
kime aukas Lietuvos Socialde
mokratų Rėminio Fondan!

J. S. Prusalaitis.

ADVOKATAS

Kazimieras Sugis
JAU GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Klientus vėl priima dienomis miesto 
ofise, 127 N. Dearborn St., o vaka
rais nuo 6 vai. namie, 3323 South 
Halsted.

Mildos Teatras
PRADEDANT PANEDĖLY, RUGPJ. 15, 1921

bus atdaras kas vakarą— 
ir Nedėliomis po pietų— .

*
s# • Paprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c
&3II10S! Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c

Puikus Vaudeviliai ir Kintamieji paveikslai.

ii i i i-' ' .... i. ■■ ■■■■............ .imi h m ——j/
- - ................. .................. ....................... ............ i  i—"■     ■ ■ ■

f SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai. . . . •

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. ,, n jr

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III. J

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
t m 3331 SOUTH 
W Vv. HALSTED ST.

Phone Yards 6894
PINIGŲ SIUNTIMAS, 

PASPORTAI, LAIVAKORTES 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas » „ ------------
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis 
ir l’čtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne- 
dėliomis iki 2 valandai po pietų.

Su užregistruotu valsbaženklIuSuv. Valst. 
Patentu Biuro.

Naujumo mėly n amo pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuSan- 

čios ypatybes Siame vaisto idėtos, 
nu priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo. ,

Ruffles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

patiks kad 
ir gačniau- 
si ai y patai.

AirOHOl. 40^ *

SIOPSDANORIItf 
pwomo rzi

HFAITHYSCALP
IUXUR1ANT1IAIR

• CONIlAirfc.HųiO ozs

TADUKU IFlUtO 
6USH Tt.PMIN/U P.iųc 5

BHUpKjĄ'N
, Nf.W YORK:

Aptiekose 
parsiduoda 
po65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusimo 
per pašte 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklia.

Sereda, Rugsėjo ? d., 1921

Europsan American Bureau 
Ftblonag ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratl* ir S. L. Fablona*
Siiuithnaa pinigų, lai v* 

kortus, pašportai jr tt 
NOTAKIJUSAS 

Eteal Ėst ate, Paskoloa, 
Insurinai Ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted St 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdiena

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki » vak 
Ned.: iki 3 po pietį.

k_______________ _______________ /

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Panedėlį, Seredoj ir P$tny- 
čioj ofise šiuo adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

.... . —1...
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKI8
ADVOKATAS

Ofisas ▼fdnrndtttyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet* 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

St So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390

V ak.: 812 W. 33rd St., Chkago 
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
13Į1 Rector Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 rak.

f' ..................
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas

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

iki 9 vakare.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

General! s
Kontraktorius ir 

būdavo to jas.
Budavojame ir taisorpe.

1401 W. 47th St, Chicago. 
ūiifi

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

9

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos sa^o gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš ėia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiauaiu budu ir už pini- 
ery siuntimu pilnai atsa
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas-

A. Pakšys
220 Milwaukee Av% 

Kenosha, Wis.

IIMIIIIIIhhllHllllllhlllH
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Savaitine Biznio Apžvalga
VVEEKLY BUSINESS REVIĖW

NAUJIENOS, Chicago, HL ■f ---- ■□»■■■■'

Marketo Kainos,
3

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

VYKITE OIL CORP.

ras šiandien galima lengvai iš-
Mes esame įsitiki- platinti didžiam skaičiuje ir 

i gauti užtektinai didelis pelnas.
Ant indėtųjų pinigų galima bu
tų uždirbti nuošimtis didesnis

pradėjo kribždėti. Bet mes to
nepaisome. 7'
nę, kad kol tas humbugas nebus
sumažintas arba panaikintas,
tol Lietuviai Chicagoj nematys ______ ___ ___ _ ______
geresnių laikų. Inegu banke, o su fabriku veik-

Naujienų skaitytojų naudai Įmėje prisidėti prie greitesnio 
mes tikrai neužilgo paskelbsime

i Naujienose VYSKUPO ISTORI- 
apie JĄ, arhajkaip vyskupas daro su

i pinigus sau ir savo

BALTUOS AMERIKOS LINIJĄ
______ nevv yuhk , n y * *

41‘/2

pir- 
švie-

Gerbiamas “Naujienų”/
Biznio Vedėjas!

Meldžiu man paaiškinti
VVhite Oil šėrus, ar jie patarti- pinigais 
na dabar pirkti ar ne? Ir mel- agentams.
d/.iu paaiškinti kokie Šerai ge-| Už tą sekretą buvo reikalau-
riausia dabar pirkti. į ta pusė miliono dolerių, bet tą

— J. P-a, Chicago. <

blogųjų laikų prašalinimo.

Atsakymas.
\Vhite Oil korporacija perei

tais metais buvo uždhbus nema
žą pelną, būtent, i 
$3.85 ant šėro. Šie metai vie
nok šitai, kompanijai, kaip ir ki
toms aliejaus kompanijoms, yra 
labai blogi. Jau pereitų pabai
goj \Vhite kompanija neuždirbo 
jokio pelno, o anaiptol turėjo 
nuostolių, šiais metais visą 
laiką dirbama su nuostoliu.

\Vhite Oil korporacija yra di- naudos ne tik jų savininkui, bet 
dėlė kompanija, bet labai jauna, tuo labiau 
Ji buvo sutverta tik spalių mė
nesį 1919 mėtį. Ji renduoja ir 
kontroliuoja apie 67,500 akrų 
aliejinės ir gasinės žemės Okla- 
homoj, Texas, Louisiana, Kan- 

^sas, Kentucky, Pennsylvania, 
Montana ir Arkansas valstijose. 
Beto turi savo kontrolėje alie
jaus ir gazolino išdirbinio ir 
valymo kompanijas.

Kad kompanijai pat pradžioj 
savo gyvavimo reikia pergyven
ti krizį tas žinoma nėra geras 
dalykas. šitos kompanijos Še
rai todėl darosi dar labiaus spe- 
kuliativiai, negu jie šiaip butų 
prie paprastų aplinkybių. Jos 
Šerų kaina 1919 metais siekė 
$49; pereitais metais augščiau- 
sia parsidavė po $50; šių metų 
pradžioj nupuolė iki $16, o da
bar’ White Oil šėrai yra par
duodami po $7.75. Gali būti, 
kad jie dar žemiaus nupuls.

Jeigu norite dėti pinigus į šė
rus, tai tą reikia daryti pagal 
tam tikro pieno, o ne bile kaip. 
Nereikia sudėti pinigų į yienos 
kokios kompanijos šėrus, bet 
reikia pasirinkti kelias . Jeigu 
nedaug pinigų teturite, tai ge- 
riaus juos indėti į gerus bonus, 
kad mažiaus butų rizikos.

Šėrus ir bonus pirkimui mes 
ir toliaus dar patariame tuos 
pačius, kaip pirma. Pelno ant , 
jų gal negausite tuojaus, bet už 
L.etų — pusantrų turėsite tik- , 
ra pelną, kartais gal net dvigu
bus pinigus. Iš įvairių Šerų ir 
bonų rašytojo nuomone galima 
pasirinkti pirkimui iš sekamų:

šėrai.
American Smelting and Ref. 
Atchison, Comm.
Baltimore & Ohio R. R. 
C h ii i Copper
Cuban American Sugar 
St. Louis St. Frisco, Comm. 
Miami Copper 
Nevada Consolidated 
Northern Pacific R. R. 
Pere Marąuette 
Wabash R. R. Pfd.

Bonai.
Americ. Smelt. Ref.
St. Louis St. Frisco Adjust- 

ment 6
St. Louns St. Frisco Income 6 
Hudson-Manhattan Ref. 5 
Mississippi Biver Power 5 
Baltimore A Ohio Refund’. 5 
Utah Power & Light 5

Išvardytieji čia šėrai ir bonai 
veikiausia nebedaug tenupuls 
kainoje, o kaikurie iš jų jau yra 
pradėję kilti, šiais metais dar 
daugiaus šėrų nupuls kainoje ir 
tada bus daugiaus iš ko pasi
rinkti.

♦ * *
Kaip padauginti pelną blo

gais laikais? — Vasara jau be
veik praėjo, o biznis ir darbai 
dar vis nepasitaiso. Laikai te-1 

sekretą musų skaitytojai suži- bėra blogi. Kiekvienam biznie- 
nos visiškai dykai. riui rupi klausimas kaip butų

paaduginti pelno dabar kadai lai 
kai blogi.

Aiškus dalykas, tas negalės 
padauginti pelno ,kas sėdės ran
kas sudėjęs. Pas žmones dva
sia yra nupuolus ir jie pasidarę 
labai taupus, nebeišleidžia be- 
reikalo nei vieno skatiko. Kas 
nori parduoti, tas turi išrasti 
kokį-nors naują tavorą arba pa
gerinti seną tavorą, turi par
duoti jį pigiau ir daugiaus jį 
įkalbinėti negu pirma. Kas tą 
viską darys, tas daugiaus par
duos, o daugiaus parduodamas 
daugiaus turės ir pelno. Ap
skelbimai šiame reikale yra vie- 

Ką 
ne-darysi, neužmirk apie tai pa
skelbti žmonėms.

Kl. Jurgelionis. *

♦ ♦
Pinigai be (laibo. — Daugy- 

maždaug po bes žmonių pinigų, o ypač Chi- 
cagos Lietuvių pinigų, yra su
kišta į visokius humbugus, į vi
sokias nebūtas kompanijas, į vi
sokius kooperatyvus, o jai, ne, 
tai, sukišta kur-nors skryniom 
sienose ar pataluose, ir taip bū
na be naudos .

Iš nesuvartotų pinigų nėra

nėra naudos visuo
menei. (Sakoma, kad Amerikoj 
vientik žmonių ikišeniuose pe
reitais metais trynėsi du mi- 
liardai dolerių pinigų. Dabar Inas iš svarbiausių dalykų, 
gal būt tokių pinigų yra ma
žiau, bet vis dar tebėra daug.

Pinigai be darbo taip tfat yr/i 
nenaudingi kaip ir žmonės be 
darbo. Gera yra todėl leisti 
pinigus darban, padarant su jais 
gerą apyvartą, arba įdedant 
juos į gerą naudingą ar pelnin
gą biznį.

Kas turi įdėjęs pinigus į 
humbugą, tikėdamasis umaus 
pralobimo, tas yra tik prisidė
jęs prie apgavikų, kurių 
uys yra apiplėšti žmones, 
arba pats bus apiplėštas 
prisidės prie apiplėšimo kitų, mąsto pakeisti banko tvarką.

I Taigi taip indėti'pinigai yra in- .Tuomi ir apsiramino. Dabar, 
dėtį blėdingai. Bet jeigu pini- f keje^ąs finansistų, su priekyj J. 
gai butų ištraukti iš humbugų ' D. Greenebaum, kaipo žinomas 
ir indėli j kokią naudingą pra-JGreenebaum Bros.; p. H. Pillin- 
monę, tai vaizdas pasidarytų ger, prez., First National Bank, 
kitoniškas.

Iš humbugo šiandien Lietu- dustrial
viai galėtų urnai ištraukti gal | Wechsler, prez. Comunity State 
būt dar apie porą milionų dole-; Bank, D. Van VVyngarden ir De
rlų. Jeigu su tais pinigais mes t ker, žinomas Michigan Avė. biz- 
sutvertume kompaniją ir įsteig- (nierius. Dabar yra James 
tume fabriką išdirbi m ui kokio- Greenebaum prez. ir Jas C. As- 
nors greit parduodamo tavoro, trauskas, kasierius.
tai duotume darbo ne tik tiems
pinigams, bet ir ne vienam'ninku susirinkimą ant rugsėjo 
šimtui darbininkų, kuriems dar- 25 d., kad apkalbėjus dalykus ir 
bas yra šiandien taip reikalin-. padidinime Capital stock nuo 
gas. Greit parduodamas tavo- $100,000 iki $200,000.

Vakar Chicagos marketo kai
nos ant tūlų dalykų buvo seka
mos:

SVIESTAS — Creamery 38i/2 
c., centralizuotas 36c., ladles 28 
ir 29c., kaina raiteileriams į 
extra sudėtas stati niūkęs 
c., spaustas 431/2.

KIAUŠINIAI — švieži 
mieji 29 ir 31c., paprastai
ži 24 ir 26c., maišyti lotais 27 
ir 28c., extra sudėti balto me
džio dėžėsna 36 ir 37c., margiu
kai 17 ir 18c., purvinokai 17 ir 
18c., storage extra 15 ir 20c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 35c., vištos 25c., gaidžiai 16 
c., antys 21c., žąsys 20c. 1

ŠALTA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 30 ir 42c., vištos 24 ir 
28c., gaidžiai 16 ir 17c.

BULVES — $3.00 ir $3.10 
bamperis; saldžiosios bulvės 
$2.00 ir $2.25 bamperis.

UOGOS — Avietės $2.50 ir 
$2.75 dėžė; mėlynės $5.00 dėžė.

ŽALIOS DARŽOVES — Bu
rokai $1.00 už 100 pundelių; sa- 
lieriai 75c., už kreitą; kopūstai 
$1.50 ir $1.75 už kreitą; žyduo
liai kopūstai $3.00 ir $3.25 krei
tas; morkos $1.00 už 100 pun
delių; agurkai 50c. ir $1.00 bu
šelis;
$4.00 
$1.25 
$1.50 
$1.25
kai 25 ir 30c. dėžė; saldus kor- 
nai 35c. ir 40c., 4 tuzinai; ir ta- 
mėtos $1.00 kreitas.

salotos galvose 
kreitas; grybai 
dėžė jcibuliai
kreitas ;ridikai 

už 100 pundelių;

80c
11’ 
ir 

ir 

ir$1.00 
špina-

Kl. Jurgelionis.

Pastabos apie biznio 
eiseną.

Humbugas. — Po pereitos sa
vaitės musu pastabų apie hum- 
bugą, pats humbugas Chicagoj

_________

KIMBARK STATE BANK 
PADIDINO STARĄ.

sieki- 
Toks 
arba

Vidui’miesčio bankieriai 
įžymus biznieriai perka kontro
liavimo interesus /Kimbark ban
ko. Padidins Capital Stock iki 
$200,000.

Kiek laiko atgal, girdėjosi, 
kad Kimbark State Bank, prie 
Michigan Avė. ir 108-os gatvės

ir

NAUDOTO IR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI

Durims, langams, plaisteriui lente
les, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO., 
3003-39 So. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294.

Oak Park; A. L. Salzman, In- 
inžinierius; S. B.

Naujoji valdyba šaukia .šėri-

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui 

visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių 

Vedama štabo
WEST END HOSPITAL 
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.

Moderniškas būdas 
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta 
Laboratorija ir X—Ray.

Gydoma namie ir ligonbu- 
tyj.

Atdara kasdien nuo 12 iki 
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

C

Tamista ejsi kviečiamas j 
DEVINTĄ METINĮ SUKAKTUVIŲ POKILĮ

CENTRAL MANUFACTUR1NG
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street

Laukia netikėtų svečių vakaras!

Tarpe rugsėjo 15 ir spalio 15 šis bankas apvaikščios savo devynių 
metų sukaktuves. Šimtai dolerių bus išdalinta dovanų naujiems 
depozitoriams.

Tikras sukaktuvių keksas! 
Su devyniomis žvakėmis.

Bet mes negalime visko pasakyt dabar! Tėmykit musų vėlesnius 
pagarsinimus ir rengkis ateiti.

Tiesi kelionė j LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliauėio prieplauką) 
Alba per MBA VA, HAMBURGĄ-EITKUNUS

Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes paaidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galčtų keliauti STAČIAI 
Į PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami j Piliavą, aplenkia Lenkų juostų (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportų; • jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka nvusų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzlgu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

S .S. LATVIA rūgs. 21 S. S. POLON1A Spalio 12
S. S. ESTONIA Spalio 5 S. S. LITHUANIA LAPKR. 2

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Gonados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie inusų agentų jūsų mieste.

Pinigai į
LIETUVĄ

Siunčiam pinigus draftu taip ir pastos perlaidas, ir 
mums sugrista musų draftai ir kvitos ant paštos 
perlaidų

PARANKIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS 
MOKA 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Kimbark State Bank
PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA. «

Michigan Avė., ir 108th Street 
Viršininkai

JAMES 1). GREENEBAUM JOSEPH C. ASTRAUSKA 
Prezidentas Acting Cashier

Direktoriai
H. DILINGER 

Prez. Ist National Bank 
Oak Park.

S. B. WECHSLER
Prez. Community State Bank

JAMES D. GREENEBAUM 
Prez. Kimbark State Bank

D. VAN WYNGARDEN
Retircd Business Man

JOHN H. DEKKER 
of Dekker Bros.

A. L. SALZMAN
Industrini Engineer

EMILE LEVY
Sęcretary and Treasurer 

' Baumer Films, Ine.
Viršininkai ir direktoriai šio> banko užkviečia jūsų biznio visas 

šakas banko reikalais.
Pasidaryk šį bankų savo banku.

Tel. Yards 145
JOHN J. ZOLP,

Real Eslate — Paskola — Insurance 
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.

Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė., 

Chicago.

J^DR. HERZMAN-^M
IŠ RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St. 
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir aldliieris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterą ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokios, 
elektros prietaisus. /

Ofisas- ir Laboratorijai 1025 W. 
18tb St., netoli Fieb 8t.

VALANDOS i Nuo 10—12 plotą, 
ir nuo 6 iki fl vai. vakarais.

Dienomis: CanaI 
3110 arba 357

Naktimis: Drazel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VALu 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

T*laphon*h

Dr. W, Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

te nj; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Ncdėlidmis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

T. Puilman 5487

A. SHUSHŪ
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterį ligose; rū
pestingai prižiū
ri u ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 
J0929 S. State St.

. Chicago, III.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

r ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
DR. G. M. GLASER B

Praktikaoja 30 metai
Ofisas i

8149 S. Morgan St., kerti 32 St. 
Chicago, Illinois. ■

SPECIALISTAS*
Moterišką ir Vyriiką 

r«įj»gi Chronišką Ligą.
OFISO VAĮANDOS;___

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 S 
vakare. Nedėliomia nuo 10—2 

po plot.
Teleąhoae Yarda WT

gnuu ■■■■«■■ iiniii

PERVIRŠIS VIRŠ $6,000,000.00

VALSTIJINIS BANKAS

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35-th Street

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

cs> NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ - 
SKYRIUS

\ 1739 S. Halsted St

f DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4720 So. Ashland Are., 2 lobo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteritką, Vyriikn ir 
Vaiką Lirą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piot ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po pie*.
Telefonas Dreael 2880

į" 1
Tel. Austin 787

DR. MARY A
DOVVIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandosi 8—12 kasdianą ir 6—9 

vakare iiskiriant nadildienius.

Canal 257
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 ild 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 rakai*.

Nadllioinis nuo 9 iki 12 ryta. 
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St
JV:

DR C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.
. kampa* 18th St.

Phone CanaI 267

Chicago

GarsinkitesNaujienose
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavya Dentiataa

108111 So. Michigaa Atm Rotielanė. 
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
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The Lithuanin* Daily Newi 

Pabliahed Daily «xcapt Sunday by

Uitox R. firlgaitffl

1739 SO. HALSTED ST, 
k CHICAGO, ILLINOIS.

‘ TdephoM Roosevelt 8600

Subscription Rateei 
*8.00 per year in Canada. 
07.00 per year outaide of Chicago. 
|8JM) per year in Chicago.

8c per copy.

Entered aa Second CImm Matter 
March 17th« 1914, at tha Poat Office 
pf Chicago, III., andai tha act pf 
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nančiais rinkimais Smeto
nos partija laimės keletą 
vietų Seime. .

Lietuvos valdžia yra la
bai baili, jeigu ji vartoja re
presijas prieš tokius men
kus priešus, kaip “pažangie
čiai”.

Sutartis dėl Vil
niaus dar nepriimta

4pity/ptf J
VIS KANDŽIOJA.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halated St., Chicago, 
111. — Telefonas! Roosevelt 8600.

Užsisakomoji Kainaj 
Ehlcągoja — paitaj

Mitams_________ , ■ ■ , >8.00
Pasai matą , t , , 4.50 
Trims mlnasiams t 2.25
Dviem miaMiama , t, > a 1.75 
Vienam mineaini - — - -- 1J0

Ehlca«oje — per nelietajam
Viena kopija - M
Savaitei ,
Minėsiu! , ■ „ „ ,

08
18
76

Metama . . . .......  >7.00
Puaei metą ____ -i ^>00
Trima minesiams - , 2.00
Dviem mineaiama , , t 1.50
Vienam mineaiui , - .75

Lietuvon ir kitur užsiantaaaal 
(Atpiginta)

Metams_________ - - >8.00
4.50PumI metų ____

Trims mėnesiams - 2.25
Pini<us reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakyme.

Valdžios 
bailumas

Vadinamoji “Pažangos” 
partija, kurios vadai yra 
buvusis Lietuvos preziden
tas Smetona, prof. Volde
maras ir kun. Tumas, tolyn 
vis aštriau atakuoja savo 
laikraštyje “Lietuvių Bal
se” valdžią. Pastaroji, delei 
to labai pyksta ir stengiasi 
atkeršyti “pažangiečiams” 
su ppgaltya cenzoriaus. Išti
si straipsniai “Lietuvių Bal
se” esti išbraukiami ir jame 
kartais palieka po špaltą ir 
daugiau tuščios vietos.

“Pažangos” žmonės'anaip- 
tol nėra pažangus. Dauge
lyje dalykų jie yra atžaga- 
reiviškesni net už klerika
lus. Jie nuosakiau, negu 
kuri kita partija Lietuvoje, 
remia dvarininkų ir stam
biosios buržuazijos reika
lus. Liaudyje jie todėl pri
tarimo neturi. Pernai, 
kuomet buvo renkahii atsto
vai į Steigiamąjį Seimą, 
“Pažangai” nepasisekė pra
vesti nė vieno kandidato. 
Bet, persekiodama “pažan-1 
giecių” organą, valdžia prieš

Mums tapo prisiųsta iš
karpa iš “New York Ti
mes”, kur paduota truputį 
daugiaus žinių apie lietuvių 
ir lenkų ginčą Genevoje, ne
gu mes esame matę iki šiol.

> Tas laikraštis pirmiausia 
praneša, kad žinia apie išri
šimą Vilniaus klausimo, ku
ri buvo pasklidusi spaudo
je, esanti dar “šiek-tiek per- 
ankstyba’*, kadangi viena 
užtinteresuotųjų pusių dar 
nedavusi savo galutino suti
kimo.

Ta puse, kuri dar nėra da
vusi* savo sutikimo, be abe
jonės, yra Lietuva.

Sutarties projektą pasiūlė 
lietuvių ir lenkų delegatams 
Tautų Sąjungos atstovas, p. 
Hymans, kuris jau senai pa
sirodė, kaipo didelis lenkų 
bičiuolis. Pagal tą projek
tą Lietuva turi būt padalin
ta į dvi sritis: nepriklauso
mą Kauno Lietuvą ir Vil
niaus apskritį, kurios admi
nistracija butų po lenkų 
priežiūra.

Toliaus, tas pats laikraš
tis praneša, kad Tautų Są
jungos konferencijai, kuri 
laiko posėdžius Genevoje, 
esąs įteiktas Lietuvos prašy
mas priimti ją į Tautų Są
jungą. Lenkų šalininkai 
Tautų Sąjungoje stengiasi 
panaudot šitą dalyką tam, 
kad privertus Lietuvą nusi
lenkt lenkų reikalavimams. 
Jie sako Lietuvos delega
tams, tad Lietuva busianti 
tktai tuomet priimta į Tau
tų Sąjungą, kuomet ji pri
tarsianti Hymans’o sąly
goms. Bet Lietuvos delega
cija nepaisanti tų grūmoji
mų.

Šitie faktai rodo, kad Vil
nius dar nėra pražudytas 
Lietuvai.

Nusižudė.

Barth Ccrny, 21 melų, 2632 
So. Ridgelamt avė., sūnūs Cer- 
ny, Piekis ir kompanijos prezi- 

... .. buvo rastas negyvas
savo notą teikia jiems mo- j<anibai>y savo namų. Jis nusi- 

Ir nebus nie-' nudino gazi. Poliicja jieškoralę paramą.
l^o nuostabaus, jeigu atei- priežasties.

A. SCHNITZLER Vertė K. A.

Galvotojo Pati
(Tęsinys)

Tai, kas įvyko paskui, prisimena man lyg 
košmarai. Aš nubėgau į stotį kankinamas bai
saus išgąsčio. Visą naktį aš nemiegojau, nega
lėdamas rasti sau vietos vagone. Parvažiavęs 
namo aš maniau, kad mano tėvai apie viską žino. 
Mane net nustebino, kad jie mane pasitiko links
mai ir maloniai. Paskui kelias dienas aš nesitve
riau kaily j, laukdams vis ko tai baisus. Kiek
vienas durių skambutis, kiekvienas laiškas įvary
davo man kinkų drebėjimo. Pagalios, atėjo žinia, 
kuri mane nuramino :tai buvo laiškas nuo vieno 
mano draugų, kuris gyveno tame miestuke. Jis 
map rašė apie visokius menkniekius ir perdavė 
daug malonių labų dienų nuo pažįstamų...

Vadinasi, nieko bailaus neįvyko. Iš visko 
matyti, kad dalykas nepasibaigė atviru skandalu. 
Aš galėjau manyti, kad .tarp vyro ir jos įvyko tai
ka, — jis jai dovanojo, o ji prisižadėjo daugiau to 
nedaryti.

Ir visgi tas pirmas atsitikimas pasiliko ma
no atminty j. kaip koki juoda dėmė. Aš žiurėjau

rašo:
“Išlindo yla iš maišo. ‘So

cialdemokratas’ šaukia į sa
vo ‘draugus*, kad stiprintų 
‘Profesinę Sąjungą* Lietuvo
je. Nagi visi gerai žino, kad 
minėta Sąjunga yra bolševi
kų padaras ir stengiasi Lie
tuva sujungti su Rusija, nes 
pats Leninas yra išsitaręs, 
kad mažai gelbėjo minėtai 
Sąjungai. s <

“Tai ve kas rupi ®ocial-de- 
niokratams. ‘ B-r-revoliucijoe, 
o ne darbo žmonių labas.” 

Keista; kad oficialia tautinin
kų organas nuolatos šitokiais 
neteisingais priekaištais užka
binėja Lietuvos socialdemokra
tus. Ar-gi jisai neturi rimtų ar
gumentų prieš juos??

Kad profesinės sąjungos Lie
tuvoje esančios “bolševikų pa
daras”, tai yra prasimanymas. 
Jas sutvėrė ne bolševikai ir 
joms priklauso visokių partijų 
žmonės — panašiai, kaip dar* 
bininkų unijoms Amerikoje.

Yra j- ----- ----------

elementai buvo paėmę j savo | 
Kaunan ir , kontrolę Lietuvos profesinių są- 

tarnauti. .il,nMV centrą ir, šeimininkauda- 
! mi jame, pridirbo visokių nc- 
į sąmonių. Bet lai dar nereiškia, 
| kad prigesinės są jungos, kaipo 

Mes nežinome, ar tas laikraš-, j0]<i(>s< esas blogas dalykas. Lai- 
tis tikrai gavo tokį laišką iš kui bCganh ,j)O,^evikiškos mig- 
Kauno, ai ne. Bet jeigu jisai ii jos išgaruos iš darbininkų gal-

KOMUNISTIŠKA “KRITIKA”.

Kuomet buvusia komunistas, 
Anupras Karalius, parašė sa
vo išpažintį “Naujienom^” ir 
papasakojo, kokia nelaisvė ir 

vargas viešpatauja bolševikiško
je Rusijoje, tai komunistų laik
raščiai pradžioje tylėjo, tary
tum žado netekę. Bet paskui, 
atsipeikėję, jie ėmė kalbėti. 
Apie ką? Ar apie faktus, ku
riuos paduoda savo straipsniuo
se Karalius? Ar apie išvadas, 
kurias jisai daro iš tų faktų?

Ne, Karaliaus paduotųjų fak
tų arba jo išvadų teisingumą 
jie nė nemėgina užginčyti. Bet 
jie rašo apie jo... asmenį.

Pirma vienas komunistų or
ganas parašė, kad Anupras Ka
ralius esąs “kromelninko su
ims**, o dabar jisai praneša sa
vo skaitytojams ve ką:

“Gavome iš Kauno laišką 
nuo vieno musų draugo, ku
ris rašo:

“ ‘Anupras Karalius, buvęs 
Amerikoje, dabar atvyko ! i 
Tarybų Rusijos 
Įstojo žvalgybon 
Amerikiečiai neprivalote ap-

butų gavęs lokį laišką, tai tas 
dar nereikštų, kad taip ištiesų 
yra, kaip laiške rašoma. Iš pa
tyrimo žinome labai gerai, kad 
komunistai, net rašydami savo 
draugams, dažnai begėdiškiau
siu bildu pameluoja. Mes, pa
vyzdžiui, nuolatos matome, kaip 
“Laisvės” korespondentai pa
duoda jai iš ChicagoB visai me
lagingas žinias.

Be to, žmonės, tik-ką parva
žiavusieji iš Lietuvos, sako, kad 
esąs grynas melas, jogei A. Ka
ralius įstojęs tarnauti žvalgy
boj!. Jisai patapęs bolševikų 
priešu, bet anaiptol nepavirtęs 
kontr-revoliucionierium.

Komunistai, juodindami Ka
ralių dėlto, kad jisai, apt savo 
kailio patyręs bolševikiško “ro
jaus” saldumą, atsimetė nuo 
jų, — parodo, kad vesti ddrą 
idėjinę kovą jie nepajiegia. Jie 
stengiasi ne priešingas jiems 
mintis sumušti, o moraliai nu
žudyti akmenį, kuris tas mintis 
išreiškia. Rusijoje-gi, kur ko
munistai turi savo rankose val
džią, jie ir fyziškai ‘sunaikina 
savo priešų asmenis — sušau
do juos.

Viduramžiuose, kuomat bu
vot galinga “vienintelė 
išganančioji” katalikų bažnyčia, 
tai ji nepritariančius jos moks
lui žmones (heretikus) pra
keikdavo ir sudegindavo ant 
laužo.

Viduramžių inkvizitorius ir

dvyniai dvasioje.

svajoję, vienok sugrįžę vien iš 
pasiilgimo savo krašto ir savų- 

vienas žmogus, jų 'žmonių, kur gimė ir augo.
Sugrįžusių jų amerikiečių 

ūpas ir nusistatymas link Lie
tuvos yra labai nevienodas. Vie
ni jų dabartine jos padėtim yra 
patenkinti ir tikėdamies susi
laukti geresnių laikų rimtai 
stveriasi kurti gyvenimą, susi
dėję ir pavieniui steigia pramo
nės Įstaigas, imasi biznio, per
ka ūkius ir t. t. Kiti gi sugrį
žę Lietuvon pasisukinėja kurį 
laiką ir, nesuradę, sau tinkamo 
užsiėmimo, keliauja atgal į 
Ameriką, kęikdami Lietuvos 
valdžią, jos žmones h’ net sa-

šia bežemiai, kurie neturi kur 
pagyventi ilgesnio laiko. To
kiuose atsitikimuose čia, žino
ma, yra iš dalies kaltos ir esa
mosios apystovos, kad nėra Lie
tuvoj organizacijos bei alse 
kančių biuro, kurs galėtų tirin
kamai aprūpinti sugrįžusius 
amerikiečius nors tinkamoms 
informacijomis. Amerikietis p. 
Marius daug ką yra kalbėjęs ir 
žadėjęs per milingus tuo reika
lu. bet gi realaus ligi šiol dar

tiesa, kad bolševikiški nieko nėra padaryta.

vų, o organizacija paliks, kai
po neapseinamas darbininkų 
Įrankis kovoje už pagerinimą 
būvio.

Amerikoje gyvenantys žmo
nės jau, rodos, turėtų suprast, 
kad be profesines organizaci
jos (unijos) darbiu frakai nega
li pasekmingai kovoti už savo 
klesos reikalus.

Žodis apie grįšiančius į 
Lietuva amerikiečius.

[Naujienų korespondencija]
Paskutiniuoju laiku su kitais 

išeiviais į Lietuvą kas-kart vis

Kaip matyti iš šugrįžusiųjų ūpo, 
tai daugelį tų už jūrinių musų 
išeivių grįsti į savo apleistąja 
tėvynę traukia jausmas gyven
ti savo gimtojoje šalyj, arba 
nors ją pamatyti. Visai teisin
gai išreiškė dainius savo sielos 
jausmą sakiniais: “Tep šalele 
daug meilesnė, juoda duona 
daug gardesnė; ten darželiuos 
pinavijos, ten mergaitės kaip 

lelijos” ir t. t. Ir ištikrųjų. Pa
sirodo, kad žmogaus prigimtis 
stipresnė už viską, ir neretai 
pergali ir jo valią, patraukda
ma visai priešingon jo asme
niniams reikalams pusėn. Tą 
neužginčijamą faktą labai at
vaizdina ir sugrįžusieji į Lie
tuvą amerikiečiai. Kaikurie jų 
sakosi, kad gyvendami Ameri- 

I koj turėję labai gerą, tiesiog 
komunistas * yra ponišką gyvenimą, kokio Lie-' 

tuvoje jie rasti niekad nei ne-

visus

mę. Vėliau laipsniškai tas jautimas * pranyko. 
Kada gyvenimo prityrimas mane išmokino geriau 
ir giliau suprasti tos valandos prasmę, mane ap
imdavo kokis tai liudesis. Aš lyg gailėjaus, kad 
ta stebėtina svajonė neišsipildė. Bet laikui bė
gant tas ilgėjimos praėjo ir aš beveik visai už
miršau jauną moterį. O dabar staiga vėl atgimė 
viskas. Ir neišsipildžiusi svajonė ėmė mane da 
labiau kankinti, nes aš jaučiau, kad myliu Fride- 
rikę.

šiandien man viskas pasidarė aišku, ko pas
kutinėmis dienomis aš negalėjau suprasti. Vė
lai vakare mudu sėdėjova prie juros, tik dviese; 
vaikas jau buvo paguldytas lavonu. Prieš pietus 
aš pakviečiau ią ateiti; tai padariau visai ramiai, 
— ąš tik kalbėjou apie nepaprastą juros grožį 
nakties metu, apie tai, kaip viskas nutyla. Tokiu 
tai momentu sėdėti ant kranto ir žiūrėti į jurą 
yra nepaprastai malonu.

Ji nieko neatsakė, bet aš žinojau, kad ji ateis. 
Ir dabai* mudu sėdiva pajūryj, ji laiko yiano ran
ką, ir aš jaučiu, kad Friderikė bus mano, kada aš 
to panorėsiu. Kam čia kalbėti apie praeitį, — 
galvojau aš, ir žinojau, kad ir ji lyginai taip pat 
mano apie mudviejų pirmą pasimatymą. Juk 
mudu fl‘au nebe tie, kas buvova tada? Mudu leng-

į save, kaipo žmogų, kuris suardė šeimininę lai-' viau atsinešame į viską, dabar mudu liuosu, o tie

ir susipratusių piliečių, daugu
moje jie socialistinių pažiūrų 
žmonės, ir laliai blaivai žiūrin
tys į ateitį. Bet deja, tarp jų ne
mažai yra, stačiai sakant, visai 
išpaikėjusių ir tiesiog sugedu
sių žmonių, Tokie, pasiskaitę 
matyt Amerikoj kokią brošiū
rėlę, savę laiko didžiai apsi- 
šviestusį, ir į viską jie žiuri la
bai naiviai ir vienpusiškai, ki
taip manančiuos kaip jie žmo
nes šlykščiausiai užgaulioja ir 
niekina. Tokie piliečiai, mano 
numanymu, negali būti laibai 
naudingi visuomenės nariai ne
tiktai Lietuvoje, bet ir Ameri
koje. — Lietuvos pilietis.

Skaitytoju Balsai
Iii . .......

runr^r-u^--r-u----irn m

[Už tiretkitas ilame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

■

KOVA Už BŪVĮ.

Vienok reikia pasakyti, kad 
yra kaltes ir pačių amerikiečių, 
kurie nesuradę kepto karvelio 
Lietuvoje grįŠta keikdami į 
Ameriką. Man pačiam teko kal
bėli su amerikiečiais norinčiais 
grįsti atgal* Amerikon. Jie skun
dėsi, kad sugrįžę Lietuvon pra
ėjusį rudenį ir lig šiol negavę 
niekur tinkamo darbo ar tar
nystes; išeikvoję daug pinigų, 
norams nenorams esą priversti j 
keliauti atgal į Ameriką. Ąš 
jų paklausiau, kokio amato ar 
tarnystės jie jieško, ir jie pasi
sakė, kad jokio amato nemoką, 
bet galėtų pildyti pareigą kače- 
garų (kūrikų) ir t. p. Tada aš
jiems patariau kreiptis gelžkc- globoj, 
ilo dirbtuvei! ar depo plačiųjų dalyvaudami tame judėjime, tu- 
ir siaurųjų kelių. Į tai jie man ri daug progos prisižiūrėti įvy- 
taip atsakė: “Et, jau nefbever- kių visuomenės gyvenime ir to
tą. Kad jau pasiryžom, tai ir . dėl tarp jų darosi bruzdėjimas, 
keliausim sau atgal; toks jau 
musų likimas, kad mums lem
ta manytis svetur.” Ant tų žod- ’ 
žiu ir išsiskyrėm, nes nebebu- 
vo laiko su jais daugiau bekal
bėti. Iš augščiau pasakyto rodo-

Prieš 10 metų kunigai įkūrė 
organizaciją iš sau ištikimų jau
nų darbininkų, kurią pavadino 
“Lietuvos Vyčiais”. Jiejns 
įteikta obalsis: Vyčiai tautai 
ir bažnyčiai! Iš to obalsio aiš
ku, kad kunigų tikslas buvo su- 
verbuoti didelę armiją netik ap
siginti nuo priešo, bet ir/pulti 
jį. Tečiaus gyvenime dąlykai 
eina kitaip, — jei ne pirmyn, tai 
atgal nei žingsnio. Kunigai 
nors tai daliai darbininkų sutei
kia dvasinio maisto, gano jųjų 
sielą nuo pražūties, vienok te 
dar neužtenka. Kunigo darbas 
toli skiriasi nuo darbininkų. Jei 
kunigai nori įtikinti, kad jųjų 
reikalai ir darbininkų yra vie
nodi, turi labai daug kalbėti, ir 
tik per didelį privedžiojimą, ir 
bauginimą, per aštrią discipliną 
palaiko tuos darbininkus savo •

Vienok diena iš dienos ‘

kad vieni jųjų kenkia tautai ir 
bažnyčiai iš vieno galo, o kiti iš 
kito, bolševikai knysa bažnyčios 
bei tautos pamatus, o vyčiai pa
silipa net ant altoriaus”. Dar 
riebiau: “bolševikas yra kiaule 
be ragų, o vytis — kiaulė su ra
gais”. Še tau, kad reikia! Or
ganizavo, buvo viskas gerai, o 
dabar pasidarė net “kiaulės su 
ragais”! Kas čia atsitiko? Na
gi nieko nepaprasto. Kuomet 
Vyčių organizacija buvo dar 
jauna, kuomet jie nebuvo pra
tę vesti organizacijos reikalų, 
kol jie nesugebėjo permatyti 
kunigų politiką, ir kunigo žodis 
jiems buvo dievo žodis, tuomet 
vyčiai buvo geri, jie nebuvo 
“kiaulės”. Bet laikui bėgant ir 
vyčiai turėjo progos pamatyti, 
kad kunigai tai tokijau “grieš- 
ni” žmonės, kaip ir visi kiti, o 
tatai supratę jie nebe visur ėmė 
kunigam^ lenktis ir jų klausyti, 
bet patys savu protu ir nusima
nymu veikti.

Reikia pasakyt, kad darbinin
kai pakenčia ir keiksmus ir pikt
žodžiavimus ir visa, bet jie ne
pakenčia skriaudos ir skriaudi
kų. Su tais jie veda grieštą 
kovą. Jei jie nesupranta, kad 
juos įvairiom pasakom mulkina, 
tai jie gauna pagalios šiokiu ar 
tokiu budu pamatyti, kad jie yra 
skriaudžiami. Vyčių organiza
cijos 10 metų gyvenimo pasek
mes rodo, kad kas buvo prieš 10 
metų, šiandie jau ne 
kia tat tikėtis, kad 
metų 
ateis 
narni 
pras,

tas. Rei
dai* už 10 
toliaus ir 
tie mulki-

nužengs dar 
laikas, kad jie, 
darbininkai galutinai su- 
kieno reikalus jie gina.

— J. B. Aglinskas.

Musų Moterims

karts nuo karto vis didesnis ne
pasitenkinimas savo vadovais,— 
žodžiu, verda tyli kova tarp tų 
dviejų skirtingų luomų. Gabes
nieji kunigų politikierių, tatai 
permato, jie supranta, kad dis-

si. kad keikti net Lietuvos že-lcip|ina visą laikiį llepalaikysi, 
mę dėl nebuvimo visiems grį- Į 
žusiems išeiviams tinkamų vie
tų, nėra jokio pamato. Tokiems 
reikėtų atsiminti, kad Lietuva 
nėra tai kokia pramonės šalis, 
bet tik karo audros nualintas 
žemdirbių kampelis. Žiūrint į 
viską blaivai, reikia tiesiog ste
bėtis, kad Lietuvos krašto — 
nežiūrint visų tokių nepapras
tų sunkenybių —> aplama pa
dėtis yra gana nebloga, suly
ginant su padėtim kaimynių 
Lietuvai valstybių. Ir reikia ti
kėtis, kad jeigu tik a tik ristų pa
vojus nuo lenkų ar bolševikų 
antplūdžio, Lietuvos stovis vėl 
žymiai apgerėtų.

Baigdamas priminsiu apie 
amerikiečius kultūros bei ap
švietus žvilgsniu. Reikia kon
statuoti, kad daugelis ameriikio 
čių grįžta žymiai apsišvietusių

i darbininkai gali kada nors pa
sprukti iš jų globos, todėl taiko
si kiek galėdami pagauti darbi
ninkų ūpą kitokiu juos prie sa
vęs pririšti. Gi patys tie juo
dieji dvasininkai, kurie mano, 
kad ir šiandie galima atsteigti 
inkvizicijos laikus, kitų kunigų, 
o ypač vičių progresui grieštai 
priešinasi. Nors vieni ir kiti tos 
pačios bažnyčios kunigai, vienok 
nesijaučia dievui nusidedu saky
dami, kad tik “Vanagas” ir 
“žvaigždė” esą katalikiški lai
kraščiai. (žr. “Vanago” 11 

Tium.). Tasai pats “Vanagas” 
atsakydamas vienam savo ben
dradarbiui klausimą: “Ar lie
tuviški bolševikai, ar lietuviški 
vyčiai daugiau kenkia tautai ir 
bažnyčiai”, sako: “Tarp bolševi
kų ir vyčių tik toks skirtumas,

VAIKŲ KELNAITĖS No. 9461.

atsiminimai, tai kai paukščiai, lekioja kur tai 
aukštai. Gali būti, tais septyniais metais ji daug 
pergyveno, kai ir aš; tatai man nerupi. Nuo šios 
dienos mudu žinovą tik vieną: mudu noriva viens 
kito. Vakar, galimas daiktas, ji buvo nelaimin
ga, gali būti, ji buvo lengvatikė; o šiandien ji sėdi 
pajūryj, laiko mano ranką ir trokšta mano glamo
nėjimų.

Išlengva aš palydėjau ją iki jos namų. Ilgi, 
juodi šešėliai krito nuo medžių ant kelio.

“Važiuokiva ryto laivuku”, sakau aš. 
“Gerai”, atsakė ji.
“Aš lauksiu prieplaukoj septintoj valandoj”... 
“Kur?” paklausė ji.
“Į tą salą, tiesiai... Ar jus matote ją?”
“O, taip. Ar tai toli?” .
“Ims apie valandą nuvažiuoti; mudu greit ga- 

liva sugrįžt”.
“Laba naktis”, tarė ji ir įėjo į namus.
Aš nuvykau savo keliais. — Už kelių dienų 

tu, gali būti, mane vėl užmirši, galvojau aš, bet 
ryto bus stebėtina diena.

Aš atėjau prieplaukon ankščiau, negu ji. Ma
žas laivukas jftu buvo priruoštas; senas Jansonas 
ištempė bures ir sėdėdamas prie vairo rūke pyp
kę. Aš įšokau į laivuką ir vilnys ėmė siūbuoti jį. 
Lūkestis mane svaigino lyg nektaras. Gatvė, ku
rion aš žiurėjau, visai da nebuvo žinomų. Už ko-

kių penkioliką minučių pasirodė Friderikė. Iš to
lo aš pamačiau ją, man pasirodė, kad ji ėjo grei
čiau, negu paprastai. • Kada ji priėjo arčiau, aš 
pasikėliau; tik dabar ji galėjo pastebėti mane. Ji 
linksniai nusišypsojo, aš padaviau ranką ir pagėl- 
bėjau įlipti į laivuką. Jansonas atrišo virvę ir 
laivukas ėniė plaukti. Mudu sėdėjova prisiglau
džiusiu viens prie kito; ji padėjo galvą ant ma
no peties. . Ji buvo apsirengusi baltais drabu
žiais ir išsižiurejo kai aštuoniolikos metų 
gaitė.

“Kas įdomaus toj saloj?” paklausė ji.
Aš nusišypsojau.
Ji paraudo ir tarė:
“Na, visgi ten yra švyturys?”
“Gali būti, ir bažnyčia”, pridėjau aš.
“Paklausk to žmogaus”... ji parodė į Jansoną.
Aš paklausiau jo, kaip senai saloj pabudavo- 

ta bažnyčia.
Bet jis vokiškai ne žodžio nesuprato; ir po to 

mudu pasijutova lyg vienudu esančiu.
“O ten, priešais”, tarė ji ir parodė akimis: 

ir-gi sala?”
“Ne”, atsakiau aš: “tai pati Švedija”.
“J ten butų da geriau”, pareiškė ji.
“Taip”, atsakiau aš: “bet ten butų galima pa

silikti... ilgam.., ant visados,,,”
(Bus daugiau) •

H
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Mažiem vaikučiam labai patogu ir 
gražu dėvėti šitokios išvien su bluze 
kelnaitės. Motynoms gi — lengva ir 
pigu pačioms pasiųti jas dėl savo 
vaikų.

Tokioms kelnaitėm s pavyzdys No. 
9461 yra sukirptas dėl 1, 2 ir 4 me
tų amžiaus. Mierai 4 reikia 1% jar
do, 27 colių pločia rr/atrijos su M jar
do 18 colių kitoniškos ir 2% jardo 
apvadų.

Norint gauti tokiom kelnaitėm su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti miurą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavųs: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

^NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia idedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9461.

Mieros .....................   metų.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

DR. A. MONTVID 
Liet avis Gydytojai) Ir Chirargaa 

25 East Washington St. 
.Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nėdėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Chicago, UL

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
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Turkijos komunistai.
Rusijos komunistai arti su- 

sidraugavo su Angoros turkų 
valdžia.

— Komunizmas užkariauja 
Aziją, — džiaugiasi komunistai. 
Ir kad patvirtinus, jog Azijoj 
ištikro auga ir leidžia šaknis ko
munizmas, jie nurodo, kad įvai
riose Ązijos šalyse susitvėrė ko
munistinės partijos ir kad net 
valdžios jas palaiko.

Čia papasakosiu kai ką apie 
turkų komunizmą. Geriausias 
Lenino ir Trockio draugas tarpe 
turkų yra Enver-paša (genero
las). Ktis jis per paukštis?

Atmindami, kad Enver yra 
paša (generolas), ir žinodami, 
kad komunistai baisiai nekenčia 
kraujagerių, kurie lieja nekaltų 
žmonių kraują, mes galime ti
kėtis, jog Enver-paša yra tokis 
nekaltas, tokis nesuteptas gene
rolas... na, kaip Dievo avinėlis.

Bet štai pavyzdis iš jo karje
ros. 1915 ir 1916 m. Enver-pa
ša buvo Turkijos karės ministe- 
ris, lošęs vieną svarbiausių ro
lių šalies gynimo klausimuose. 
Turkų valdžia, priešaky su En
ver paša, atmindama begales 
nuoskaudų .kurias ji darė Armė
nam, ir bijodama, kad pastarie
ji gali gelbėti talkininkam karė
je, duoda paliepimą išsiųsti vi
sus armėnus, gyvenančius Tur
kijoj, į saugią vietą, į šiaurę 
Messopotamijos.

Turkijoj tuo laiku gyveno apie 
1,500,000 armėnų. Kaip išsiųsti 
tokią daugybę žmonių — vyrų, 
moterų ir kūdikių, senų ir jaunų, 
sveikų ir ligonių?

Vienok Enver-paša davė pa
liepimą. Jis tapo išpildytas. 
Profesorio Lepsiuso, tuolaikinio 
Vokietijos atstovo Turkijoj liū
dimu, tik 10 nuošimčių išsiųstų 
armėnų pasiekė ištrėmimo vietą. 
Kiti 90 nuošimčių žuvo iš bado, 
nuo ligų, nuo masinių skerdynių. 
Anot kito liudininko, Vokiečių

ap-

Tel. Boulevard 6487
j

DRABUŽIAI.

pa- 
prie 
Duo

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Neit 10 iki 12 piety.

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekVieno kišeniui.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunkai ir va- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal.

Atdara
ned. iki G

DR. M, T. STRIKOL’IS 1
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgu*

(People Teatro Name,
1816 W. 47th St., Tel. Boel. 160 

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto 

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

AKUIERKA 
Mis. A. Michniewias

3101 S. Halsted St., kampas 31os gaf. 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 3654.

Baigusi Aku- 
ierijos kolegi
ja; ilgai prak
tikavusi Penn- 
ailvanijo* ho»- 
pitalia*. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
d* rodi viso- 
kios* ligos* 
moterim* ir 
merginom*.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudšjimą. 
Jei skaitant raidės susilieja. 
Joi iš raides darosi dv.k
Jęi turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tudmot reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

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

putoj

konsulio Konstantinopoly, visas 
milionas (1,000,000) armėnų — 
vyrų, moterų ir kūdikių — En- 
ver-pashos įsakymu pražudyta.

Armėnų, gyvenusių Anatoli
joj, likimas buvo kiek geresnis. 
Iš čia kelionė, pasak Lepsius’o 
buvus trumpesnė, tai pražuvus 
tik dešimta ištremtųjų dalis; de
vynios dalys išlikusios.

Būvo dar kitas karės patvar
kymas Enver-pašos. laikais: už 
teikimą pageltos armėnam, tur
kai turėjo būti sušaudomi prie 
jų namų durų ,o namai degina
mi.

Enver-paša buvo draugas 
Turkijos vizirio Takiat-pašos, 
kuris gyrėsi, kad jis, drauge su 
Enver-paša, į porą mėnesių pa
dėjęs daugiau armėnų klausimą 
išrišti, negu Abdul Gamid į 80 
metų.

Tai tokis pasirodė veidas En
ver-pašos Berlino teisme, byloj, 
kurioj jaunas armėnas studen
tas, Talirjan, kaltinta užmušimu 
Berlino gatvėj Talaat-pašos. 
Berlino buržuazinis teismas iš
teisino Talirjaną. Gi Rusijos 
komunistai susidraugavo su En- 
ver paša, armėnų skerdėju.

O štai dar Enver-pašos pa
veikslas, nupieštas žmogaus, 
prielankaus komunistam. Artur 
Ransome, kurio knygą apie Ru
siją ir išleido net mūsiškiai Ame
rikos lietuviai komunistai.

Artur Ransome nekalba apie 
Enver-pašos kruvinus darbus. 
Jis įdomauja Enver-pašos politi
ne fisionomija, jo bolševizmu. 
Eilėj straipsnių, tilpusių laikraš
tyj “‘Manchester Guardian”, 
Ransome kalba ir apie Enver 
pašos ir aplamai dabartinių tur
kų komunizmą ir draugavimą su 
Leninu.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Halsted S't, 

CHICAGO, ILL.

Ransome mano, kad draugin
gų ryšių užsimezgimas tarpe 
turkų ir bolševikų prasidėjęs 
1919 m. Berlino kalėjime, kuria
me tuo laiku sėdėjo Karolius 
Radek. Kai kurie įžymus Vokie
tijos asmenys lankė Radeką ka
lėjime, idant patyrus tikresnių 
dalykų apie komunizmą. Vienas 
atlankiusių Radeką kalėjime as- 

'.enų buvo Talaat-paša kartu su 
kuriuo Envei-paša skerdė barme
nus. Tai buvus pradžia turkų 
draugavimo su rusais. Nors vi-

DIDELIS ATIDARYMAS
CASH WHITE MARKET 

Mėsa, žuvis ir groseris 
828-828'/2 W. 31 St.

Bus pradavinėjama retai.l ir wholesale kainomis. Meldžiame atsi
lankyti ir pamėginti nvusų tavorų.

Atsidarys Ketverge, Sept. 8, 1921.
Mėsa:

Pork Chop ....................
Pork Roa.st ...................
švieži šonkauliai ..........
Neck bones ................

Groseris:
Cukrus ........................
Tomačių didelis kenas 
Tornadų mažas kenas 
Kava ..........................  _ _
2 šmotai F’ells Snap muilas.... 11c.

29 V2 c. 
21«/2C. 
1114c.

3 *4 c.

.........  6 Vi C.
........... 15c.
........... 10c.
.... sy. 25c.

žuvis:
Geriausios šviežios Holland 

silkės ........................................... 5c.
paprastos silkės.... ....................3c.

Geriausios serdinkos .............. 10c.
paprastos .............................. 6c.

Saltnon didelis kenas-............... 15c.
Salmon nvažas kenas ............... 10c.

Taippat šviežios ir rūkytos 
žuvies ir kenuose .

Bus daromas išpardavimas kožną dieną ant visokių tavorų. Mel
džiame telefonuoti Boulevard 9816 ir paklausti musų kainų, dėl resto
ranų, lunch ruimių ir visokių bankietų.

sa Turkijos padėtis vertė turkus , 
jungtis su komunistais, bet vis
gi Radekui atiduodama garbė jų 
užmezgimo.

Tiek Talaat-paša, tiek Enver- 
paša, žinoma, nėra komunistai. 
Jie priklauso (Talaat nušautas) 
vadinamai jaunaturkių partijai, 
o pastaroji atstovauja stambio
sios Turkijos buržuazijos intere
sus. Kadangi vokiečiai, jų ben
drai k&rej, prakišo, tai supran
tama, taikos sutartis, grūmoja 
netik jaunaturkių turtui, bot, 
taipgi, daugeliu jų gyvasčių. Kad 
išgelbėjus savus turtus ir įtaką 
šalyj, jiem neliko niekas kitas 
daryti, kaip susijungti su komu
nistų valdžia.

Naminiuose reikaluose jie ko
munistinės revoliucijos priešai, o 
tarptautinėj politikoj padavė 
ranką, kariaudami prieš talki
ninkus — ypač anglus — komu
nizmu. Jie palaiko tarptautinę 
komunistų politiką, net grūmoja 
pakelti šventą Islamo karę, kad 
išgelbėjus savo turtus ir vietą.

Suprantama, kad tokiu komu
nizmu Rusijos bolševikai nėra 
pilnai patenkinti. Randasi ir 
nuoširdžiai atsidavusių komu
nizmo idėjai turkų. Bet su to
kiais sovietų draugais, Angoros 
valdžia, žino kaip apsidirbti. Ir 
kada rusai komunistai pasiuntė 
į Trpezundą tūlą Mustafą Sub- 
chi, tai Kemal-pašos valdžia jį 
tiesiok nužudė.

O kad apsisaugojus nuo komu
nistų propagandos ateityj, tai 
turkų kemalistų valdžia (Ango
ros valdžia) sutvėrė pati komu
nistinę partiją. Jos tėvu yra 
Kar-Ali-Bek, jaunaturkis, karės 
laiku buvęs maisto ministerio 
pagelbininku Konstantinopolyj.

Šitą Kar-Ali-Beką skaitoma 
net “antruoju Karoliu Marksu”. 
Bet jis sako, kad jis netikįs ga
lutinam įvykimui komunizmo vi
same pasaulyj. Girdi, gali ko
munizmas ir užviešpatauti, bet 
tai jau spėliojimas. Jis dar sa
ko, kad jokia kita šalis neturėtų 
tiek nuostolių, kiek Turkija, jei 
vykintų pas save komunizmą. Pa 
sak Ali-Beko, komunizmas Tur
kijoj yra tik įnagis (o ne galu
tinis siekis) pakėlimui turkų 
tautos. Kamunizmas, anot Ali- 
Beko, yra reikalingas šiandien, 
o toliau programą galima pakeis
ti. Turkai nacionalistai svajo
ja komunizmo ir bolševikų pa- 
gelba nukratyti Anglijos įtaką, 
o taipgi sutverti ateityj galingą 
Turano rasių federaciją po Isla
mo vėliava. .

Tai tokis yra Enver-pašos, Ke- 
mal’-pašos ir kitų jaunaturkių 
vadų komunizmas. Apie turkų 
komunizmą trečiojo komunisti
nio internacionalo kongrese de
legatas Dževadze pasuke:

“Jus stebitės, kad daugelyj ry
tų šalių randasi po kėlės komu
nistines partijas, kaip, pavyz
džiui, Turkijo — trys, Persijoj

Nėra geresnio muilo kū
dikiams ir vaikams kaip
Lifebuoy

SERGANTI-VYRAI. Už visai mažas iešas. suteikiama k , , t. eriausls gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbe- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

galima išaiškinti tuo, kad kiek
vienas paša, kiekviena valdonų 
grupe organizuoja savą komu
nistinę partijų ir stengiasi pa
naudoti komunizmą saviem tiks-

Jis patiesia fundamentu 
ilgo gyenimo sveikos 
odos ir gražios odos

Lifebuoy labai priunnai
mažai reikia prausti.

Padarytas Amerikoje
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Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Esame didžiausi pajų kepėjai Suv. Valst.

, Reikalauk savo Irdavę jo.
• Užsisakyk • Reikalaukite

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

M hm

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos
i 12th STREET
? Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooseveit Kd. 
Arti S't. Louis Avė., 

CHICAGO, ILL.
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—Ką-gi jus manote — ar kad 

pasilinksminimui mes juos sker- 
dem ?

Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų,r pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

“Ačiū gydytojui už
išgydymą’’.

35 South Dearborn , , , ______ , ____ _
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30. iki 8 v. v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AšTUONl METAI TOJ PAT VIETOJ.
-v-

ELEKTRA
Šviesų ir pajiegų suvedame į senus Ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant. išmokėjimo. z
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO.. Ine.
A. BARTKUS. Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, Iii;

Tel. Monro* 2804 ,

DR. W. F. KALISZ 
Specialum**: Motetų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEB AVĖ. CHICAGO,

O štai ištrauka iš oficialūs 
Turkijos komunistų partijos 
proklamacijos, išleistos 1920 me
tais :

“Kiekvienas, kuris kalbės, kad 
reikia panaikinti privatinę nuo
savybę, kad atimti žeme iš sa
vininkų — yra ne komunistas, 
bet imperialistas. Kiekvienas, 
kuris kalbės, kad reikia atimti 
turtus iš mecėtių (turkų bažny
čių) iš klioštorių — yra ne ko
munistas, bet imperialistas; pa
galios, kiekvienas, kuris tik eis 
prieš kalifą ir agituos už nuver
tiną sultano ir šmeiš islamą— 
yra ne komunistas, o imperia
listas”.

. “Puikus” turkų komunizmas; 
“puikus” jų vadai, kaip, pavyz- 
džui, Kar-Ali-Bek, arba armėnų 
skerdėjas,
draugas Enver-paša!

Dar pora žodžių apie Enver--ką: Enver-paša ir kiti sovietų 
pašą. Ransome asmeniškai pasi- J draugai turkai yra pasiryžę 
pažino su Enver-paša. Jisai gir- draugauti su komunistais tolei, 
dėjo daug apie Enver-pašos dar- kolei jų pagalba pujiegs sutver
tus, taigi kartą užklausęs jo ti pusėtinai plačią Turkiją, kad 
apie armėnų skerdynes: vertėtų joje viešpatauti. — N.

Vadinas, reikalas, buvo, netu
rėjo kur padėti, tai ir pasker
dė!

Enver-paša buvo patekęs 
Lietuvoj kalėjimam Skrisda
mas aęroplanu per Lietuvą jis 
peranksti nusileido — pasirodė, 
Lietuvos pusėj. Lietuvos valdi
ninkai jį areštavo, nė nežinoda
mi, kas jis <per paukštis.

Kalėjime jis pasižymėjo pa
veikslų piešimu. Piešė kalinių 
paveikslus imdamas po rublį už 
paveikslą. Enver-pašos, kaipo 
piešėjo, garbė pasiekus kokį-tai 
stambesnį Lietuvos valdininką. 
Pastarasis pakvietęs jį nupiešti 
jo moters paveikslą ir užtai už
mokėjęs net 5 rublius, šiandie 
daugelis Lietuvos prasižengėlių 
turi Enver-pašos darbo paveiks
lus. t

Enver-pašos vardas yra pla
čiai pagarsėjęs rytuose. Todėl 
bolševikai taip brangina jo drau
gystę. Komunizmo, žinoma En- 
ver-pašoj nėra nė lašelio, nors 
Maskvoj jis jaučiasi kaip na
mie.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi 
čiaus aptiekiu:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, 111.

{■■BtSIUttnHHHMHIi !!■■■&
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iCATARRH1
OF THE STOMACH

n iinjn33Hi essessi qqbessiq3
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Kartą Rausome pastebėjo En- 
ver-pašai:

— Keista, kad jus nesate im
perialistas.

— Ha, kaip nesu imperialis
tas — atsakė Enver-paša.
sas klausimas, kokio didumo im-

Lenino ir Trockio' perija.
O tas atsakymas reiškia ve

Vi-

□

□

Iq1OU CAN’T ENJOY LIFE 
with a sore, sour, bloated «tom- 

El^US ach, Eood docs not nourish. 
Instead it is a source of iniicry, causing 
pains, belching, djzzine« and head- 
achcs.
CJ Iho person with a bad etomach 
should be «atisfied vvith nothing lew 
than permaoent, lasting rclief.
<] The right reniedy will act Upon the 
liningj of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and »trengtheą cvcry bodily funetion.
<0 The large number of people vvho 
have Buccessfully uscd Dr. Hartman’s 
fainous medicine, recommended for all 
catarrhal conditions, offer the strongest 
possįble endorsement for 

Pe-ru-nA 
IN SERVICE FIFTY YEARS

4i^.i

a

□

| TABLETS OR LIQUID

H 50LD KVSRYWHERt
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MOTERŲ SKAUDAMOS STRĖNOS.
Strėnos yra vadinamos kaipo stip

riausia sprcndžina moters gyvenime. 
Ką ji gali veikti ,kur gali eiti, kuo
met jos strėnos yra baisiai skauda
mos, užkariauja kiekvieną tvirtumo 
sanarj ir ambiciją? Negali eiti, ne
gali stovėti, jos Kasdieninis stubos 
darbas yra naštai, arba ilgos valan
dos už baro dirbtuvėj ar ofise yra 
sumalamos. Ji tampa silp m. To 
prįežastys atsiliepiu ant j.cs nuvar
gintos sistemos, o kaipo strėnų skau
dėjimas, yra paprastu jos simptomu 
Lydia E. Pinkham Vęgetable Com- 
pound yra tikroji gyduolė nvo strėnų 
skaudėjimo, nes daugiau, kaip per ke
turias dešinvts metų tarnavo šios ša
lies moterims, prašalindama visokias 
moterų negales, kurios tankiai apsi
reiškia.

kas vakaras, iki 9 
vai.

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

Pitone: Canal 947

Pinigai iš 
Mtordo

vai.,

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

* Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S a J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš Čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, UI.

Rašomoji 
Popiera

po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos 
(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas’^

Turime pardavimui. didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2e už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisą n Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th Si.

Telephon* Yard* 6832 B 

j DR. M. STUPNICKI Į 
$107 So. hlorgan SU 

Chicago, III.
m VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto j 
S ir nuo 5 iki 8 vakar*.
"■MBIBBHBHBVMHMBuS

Telephone V«n Buren 294
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So, Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2-~3 po piet, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dienų.

Telephone Yards 1532

IIR. J. KOLIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3.259 So. Halsted St., Chicago.

DR. P. ŠIMAITIS 
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00 
v. y. kasdien, išskiriant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

Boulevard 8448 ■

DR. V. A. ŠIMKUS ■
Uatuvie igydytojas, Chirurgą* 

Akuiiras

8 3203 So. Halsted St., Chicago. g
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8

S ▼. ▼. Nedaliomis 10-12 ryto.
innwB»H»aKHHinui

Telefonas: Boulevard 7042

k
f

DR. C. Z. VEZELIS
Liet*via Dentūta*

arti 47-ios gaivia

DR. TUSKA
1900 So. Halsted St

Te], Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki

8 vakare.
Reaideadja: 2811 W. 68rd SU 

Tol. Prospect 3464

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta'gat. 2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279

iiii.it


NAUJIENOS, Chicago, IU. Sereda, Rugsėjo 7 d., 1921

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

[ brolis ekzaminavo, netikėtai 
iššovė. Kulka įlindo de
šinėn plaučių pusėn. Jis nu
gabenta šv. Elzbėtois ligoninėn. 
Daktarai sako, jis vargu pa
sveiksiąs.

Išgėrė nuodų.

Diana Von Anderson, 31 me
tų moteris, 2110 Cleveland, avė., 
užpereitą naktį išgėrė nuodų 
namuose Charles Hebei, 1625 
Clvbourn gatves. Hebei pašau
kė policiją, kuri pribuvo laiku

PIENAS GREIT ATPIGSIĄS. 
Taip sako Poole.

Russell J. Poole. aukštų kai
nų investigacijos biuro sekreto- 
ris, pranešė, kad neužilgo pie
nas parsiduosiąs Chicagoje po 1 
dešimts centų kvortai. 1

Poole sako, jeigu pieno i 
ponijos nenuinuš:ančios ] 
kainos, tai padarysią patys ūki
ninkai. Tuo budu ne vien l... 
ūkininkai, bet ir naudotojai pa- M 
sip. lnysi.Į, Kompanijos vienos Automobilius užmušė meruaitę. 
turėsiančios didelių nuostolių. Į Margnret Alltson, keturių me-

Toliau jis prideda, kad visi tų. 1709 N. 
ūkininkai šešias dešimts mylių pO mirtinai sužeista autor.cbi 
zone, iš kur Chicago ima pie
ną, esą prisirengę susiorgani
zuoti pardavinėti pieną ir kitus šoferis areštuotas, 
produktus tiesiai naudotojams. J ------- L-----

:S 1 .SS K Lietuviu Ratuliunee 
smūgį, nuo kurio jos vargu at
sipeikėtų. Ūkininkai galėtų 
parduoti pieną po dešimts cen- ‘ 
tų kvortą ir uždirbti dvigubai 
tiek, kiek jie gauna šiandie.
Pieno naudotojai mieste galėtų ( 
sutaupyti 
kvortos.

Pranešimai
West Side.— Liet. Viešas Knygy

nas, kurį remia dvylika vietos 
draugijų, tapo perkeltas į naują pa
togesnę vietą; tai yra ketvirtas na
rnas nuo visiems žinomas M. Melda- 
žio svetainės, po numeriu 2232 W. 
23rd Place. Kambariai yra nemaži, 
gera šviesa. Mylintieji skaityti kny
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kyti Knygas galima ir namo neštis, 
pripildžius tam tikrą kortą.

— Knygius J. Vilkas.

Town of Lake. — Gvardijos D. L. 
K. Vytauto No. 1 nariai, kurie per 
paskutiniuosius 10 metų nesirgote ir 
neėmėte pašalpos ligoj, malončkito

k i ir Anderson tapo išgelbėta. Pa- urnai priduoti komitetui savo vardą 
klausta kodėl ii tain Dasielnė, Pavard« ir knVKelča numeri, nes pieno k,nusia’ k 11 1 iaiP I 1 tiems, kurie per 10 metų nesirgo bus

3 „j,;, atsakė, kad jai jos ‘vyras Įgn- | dirbdinami žiedai dovanoms.
lik s^s Pert1au8”- Komitetas, W. Sharka,

4512 So. Talman Avė., Chicago.

Tali nan avė. ta

liaus, kur’ o važiavo Dn- 
berty. Mergaitė tuoj pasimirė.

Cicero Lietuviu Namų Savininkų 
Sąjungos susirinkimas įvyks rugsėjo 
7 dieną, 8 v. v., J. Ntfo svetainėj, 1500 
So. 49th Avė., kampas 15-tos gatvės. 
Visi —> nariai ir nenoriai -— yra kvie
čiami dalyvauti susirinkime, nes bus 
svarstomi svarbus reikalai, kurie ap
eina šios kolonijos gyventojus.

— R Balchunas.

NORTH SIDE.

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubo Sav. Pa§. bertaininis susirinki
mas įvyks seredoį, rugsėjo 7, 7:3b 
vai. vakaro. Viešo Knygyno svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai ma
lonėsite atsilankyti laiku .

Rašt. P. Rauskinas.

RUBSIUVIŲ MITINGAS.

Praeitą pėtnyčią A. C. W. of 
penkis centus nuo ą unijos 269 skyrius laikė su

sirinkimą Unijos svetainėj. 
Prctokolai: prastojo paprasto 

■ susirinkimo ir sekamo po to 
nepaprasto susirinkimo dėl mir- 

i ties nario d. Meilinus tapo pri
imti su mažais pataisymais. Pri
ėjus skaityti pildomosios tary
bos protokolą pirmininkas pa
reiškė, kad protokolas esąs il
gas ir svarbus, nes ten esą til
pę “visi klausimai ir atsaky
mai“. Pasimdo, kad proto>ko-< 
lan sutilpę visos Naujienos su 
Jurgelioniu, Grigaičiu, Galskiu, 
streikais, skebais etc., etc. Tai 
mat buvo surašytas tyrinėjimas 
Naujienose kilusių nesusiprati
mų. • Kadangi d. Galiikis yra 
Naujienų Bendrovės, preziden
tas, tai kai kurie karštuoliai ir 
k:»b:nėjas prir jo, kaip kad pir
miau jie kabinėjos įprie d. De
gučio. Tais besikabiųėjimais, 
žinoma, nieko neatsiekiama, 

i tik įnešama ginčų ir pasikarš- 
, Čiavimų. i tPriėmus komisijų raportus 

’ klausimą, 
de’ko musų išrinktasai komite
tas prakalboms rengti spaudos 
darbus davė padaryt ne uniji
niai spaustuvei. Kilusiuose dėl
to ginčuose vieni stengiasi ko
mitetą pateisinti, kiti/ smerkia. 
Patsai komitetas ėmė teisintis,

PAŠOVĖ PENKIAS YPATAS. 
Piktadariai nesusekti.

Pereitą jjancdėlio vakarą 
Evanstone tapo pašautos pen
kios ypatos nežinomų piktada
riu. Pašautųjų tarpe randasi 
dvi merginos, kurių viena yra 
Rogeps Park viešosios mokyk
los mokytoja. Tai įvyko prie 
merginų namų laike jų pasi
kalbėjimo su vaikinais, kurie 
tapo pašauti. Abiejų merginų 
padėtis yra kritinga.

Užpuolimas yra slaptybė. Pa
šautieji pastoja, kad užpuoli
kas buvęs žmogus, kuris kart- 
karčiomis mėginęs pavogti mi
nėtas merginas. * Vienok jie vi
si pareiškė nepažįstantis to 
žmogaus. Jų pasakojimai prieš- 
ginavo kai kuriuose svarbiuo
se dalykuose.

Roseland. —'R. L. D. S. S. Bendro
vės, dvimetinis šėrininkų susirinki
mas įvyks panedėly, rugsėjo 12. 7:30 
vai. vak. J. Stančiko svet., 205 E. 115 
St. Visi Ščrininkai malonėkite pa
skirtu laiku susirinkti ir Šerus atsi
nešti. Susirinkime tik ščrininkai ga
lės dalyvauti . — Direkcija.

ASMENĮ! JIESIOJIMAI
ALENA ALSAUSKIENĖ, JlEŠKO 

seserų Sara, Feiga, Lossas, Taura
gės miesto. Gyveno Chicagoj pas 
Jeznerį, bet antrašo nežino. Alšau- 
skiertė gyvena visai neturtingai, turi 
vieną vaiką. Meldžia pagelbos. Ant
rašas: l.ithuania, Raseinių miestas, 
Bažnyčios gatvė, Prieglaudos namas 
No. 12. Alenai Ališauskienei.

RASTA-PAMESTA
RUGSĖJO SEP. 5 d. ČERNAUS- 

ko darže, Lyons, III. pražuvo mergi
nos, mėlynos spalvos švarkas. Jei 
kas per klaidą paėmėt, malonėkit su
grąžint, už ki> duosiu $5.00 dovanų.

IZABELĖ ZAVLSTAUSKA1TĖ 
2026 W. Coulter St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 25 MERGINŲ 
lengvam dirbtuvės darbui. Piece 
work — nuolatinis darbas, Ame
rican Insulated Wire & Cable 
Co., 954 W. 21st St.

REIKTA 6 MOTERŲ PRIE 
rinkimo skudurų.

HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

JIEŠKAU SUAUGUSIOS MO- 
ters ar merginos pridabojimui 3-jų 
vaikų, mažiausis 5 metų Darbas la
bai lengvas, kambaris ir valgis. Su 
užmokesčiu susitaikysime, 2 vaikai 
mokyklon eina.

ANTANAS NAVICKAS
3242 W. Division St., 2 fl.

REIKIA PAT IRUSIŲ MO- 
terų sortavimui popierinio sta- 
ko. Nuolatinis darbas, puikios, 
sanitarės darbo sąlygos. Gubin- 
sky, Bros., 2261 S. Union Avė.

VYRŲ
Reikia trijų sumanių vyrų, 

kurie mokėtų angliškai ir galėtų 
būti arba išsidirbti į sales ma- 
nagers. Reikia įnešti į biznį ke
letą šimtų dolerių. Į trumpą 
laiką energiškas žmogus galės 
uždirbti bent $5000 į metus ir 
daugiaus. Kreipkitės į Bingol 
Chemical Co., 2816 So. Michigan 
Avė., nuo 1 vai. po piet iki 5 
valandai.. •

REIKIA PIRMARANKIO DUON
KEPIO prie juodos duonos, 
mokestis, geram darbininkui.

F. BRASUS,
139 E. 107th St., 

Roseland/ III.
Phone Pullman 945,

Gera

REIKIA AKMENŲ GRĄ- 
žintojų ir track darbininkų ak- 
meninen Thorston, III.
The Brown Improvement Co.,
1220 Chamber of Commerce

Bldg., Chicago. f

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI BUČERNĖ 

ir grosernė labai geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Atsišaukite į Naujienų ofi
so laišku pažydėdami No. 886.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

2956 So. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais. Renda $25.001 Krautuvė ir 
pagyvenimui 5 kambariai. Saliunas 
geroj vietoj ir prie gatvekarių lini
jos. Apielinkėj dirbtuvės. Nuo Hals
ted iki State nėra kito saliuno. Tirš
tai apgyventa. Pardavimo priežas
tis — liga.

611 W.59th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
greitu laiku ,geroj vietoj, prie 
pat dirbtuvių.

4107 So. Ashland Avė.

PUIKIAUSIA VIETA MOTERIŠ- 
cų rūbų išdirbimo West Side, daro 
puikiausi biznį. Turi būt urnai par
duota iš priežasties nesveikatos. Tai 
yra proga visam amžiui lietuviui 
criaučiui. Labai pigiai, 1648 Van 
Buren St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Senas ir ge
ras biznis.

3352 S. Morgan St.

PARDAVIMUI BARBER SHOPAS 
cash, arba ant išmokėjimo. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Pardavi
mo priežastis, savininkas eina kitan 
biznin. Atsišaukite į Naujienas, 
389.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
r barbernė sykiu. Parduosiu 

dėl nesantaikos. Daugiau infor- 
nacijų patirsit ant vietos, 1748 
West 45 St.

JANOI! KELKIS Iš MIEGO 
ir pašauk South Chicago 3970! 
Tenai yra grosernė ir bučernė 
beveik už dyką atiduodama. Ga
li mainyt ir ant automobilio.

RAKANDŲ BARGENAS.
Puikiausia proga jaunai porai; 5 

kambarių vėliausios mados rakandai ____ ______ _____ _______
turi būt parduoti už bile sąžiningą da 2 lotu, plotis 59 pėdų, ant kampo, 
pasiūlymą. Vėliausia ir puikiausia -z’2’ • 'r ' *' ’ ’ * 
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai, 
pastatoma ant grindų lempa daven- 
port, langams uždangalai etc. Viskas 
nauja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis 
pianas su šėpute ir roliais ir didelis, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantuota. Nepraleisk šio barge- 
no.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

EXTRA, PARDAVIMUI LOTAI 
TOWN O F LAKE

Balto Dobilo L. P. Kliubas parduo-

46th ir Marshfield Avė., bizniava vie
ta; % 'bloko nuo Ashland Avė., 
North East kampas. Pardavimo prie
žastis, Kliubas nusipirko namą, tad 
lotus parduoda pigiai. Turi būt par
duota greitu laiku. Kreipkitės prie 
trustee W. Sharka, 4512 So. Talrr.-an 
Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIAI PIGIAU NEI 
$500. Oakland roadster, su vi
sais gerais tajeriais, ir gerame 
mekaniškame stovyj, $300. 
Chalmers lengvas six touring. 
Automobilius atrodo kaip nau
jas; bėga labai gerai $400. Over- 
land touring 6 cilinderių gera
me važiavimo padėjime $200. 
Hudson touring, visi geri taje- 
riai ir gerame mekaniškam sto
vyj. šis yra didelis bargenas 
$425.

Elgin Motor Sales Car Co. 
2323 Michigan Avė.

Atdara vakarais ir nedčliomis. 
Tel. Calumet 6420.

Kas nori pasinaudoti proga 
gerai indėti pinigus, kad į trum
pą laiką atneštų bent 50 nuošim
čių kreipkitės adresu: Bingol 
Chemical Co., 2816 So. Michi- 
gan Avė.

MOKYKLOS

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCI- 

JA ROSELANDE,
24 West 108th Stree

2 augštų, 9 kambarių ir “sun par- 
lor”, viskas- naujausios mados; garu 
šildomas. Randasi ant kampo, lotas 
60x160, šviesu iš visų pusių. Apsūdy
tas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai 
graži vieta. Garadžius. Iš priežas
ties mirties savininko, turi būti grei
tai parduota. Bargenas. Atsišaukite1 
pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie i 
St. — Tcl. Randolph 2898 arba Hydc į 
Park 3395.

Puiki Illinois valstijoj 60 akerių 
farma; žemė prie molio, visa dirbama, 
nauji budinkai: 11 karvių, 3 arkliai, 
6 kiaulės, apie 300 vištų, apie 100 žąsų 
ir visos reikalingos mašinerijos. Mai
nysiu ant gero namo Chicagoj. 
sišaukite: 

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

At

BEETIIOVENO MUZIKOS
- KONSERVATORIJA
Antanas S. Pocius, vedėjas.
Aštuntas sezonas prasidės 

Rugsėjo 12 d., 1921.
Mokinama: Piano, teorijos, dai
navimo, smuikavimo, mandoli
nos, gitaros etc. Dramos ir klia- 
siško šokimo. Baigusiems įvai
rias muzikos šakas išduodami 
diplomai su valdiškomis teisėmis 
Kataliogai ant pareikalavimo. 
3259 S. Halsted St. Chicago, 111. 
Skyrius Ciceroje 4847 W. 14 St.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Milionieriaus sūnūs bus 
teisiamas.

r.oms F Sw-ft iš Lake Forost, ■ vienas narių Įskėlė 
skerdyklų savininko milionie- 
riatis sunūs, kuris tapo areš
tuotas Zion City policijos, bus 
traukiamas teisman. A. V. 
Smiht, valstijos advokatas, ]>a- 
reiškė pasistengsiąs sudaryti 
skundą prieš jį. Teismas įvyk- 
siąs rugsėjo 13 dieną. Laike
pavieto teismabuty. !Rci ,m‘i° neS«,in,i 4uoti daubų

/lis kaltinamas <lel girtuoklia- ne unijinei spaustuvei,
vimo. Po areštavimubpolicija ° antrn — iis n^nojęs (?! 
jo automobilyj rado penkias .J0-’ Chicagoj yra uniji- 
puskvortes degtinės ir keletu."11'1 sPa"stuvių... Pagalios tapo 
bonkų šampano. Jei jis busiąs n",ar,a- ka<1 ,olialls visoki spau- 

- - --- - ' dos darbai butų duodami tik
unijinei spaustuvei.

Busiios badaujantiems žmo
nėms Skyrius,paaukojo $150.00. 

tarasis busiąs’ valdao/konfis-1 Vienas narvs b,lvo ’,avfs >' 
knotas nešimą, kad 'Skyriaus viršinin-

; kai negalį užimti vadovaujamų 
Netikėtai pašovė brolį. !vich-1 ki,ose įstaigose ar orga- 

Joscph Shasna, 15 metų vai- ni7■ncijos<•• padislkusavūs 
kežas, 1752 North Hoyne ggt-' Pasirodė, kad įnešimas lobai ne
ves. tapo sunkiai sužeistas kili-1 Rndrus. ir pastatytas balsavi- 
kos, kuomet šautuvas, kurį jo <li,We balsu <li(,a>nla la‘ 
_________________ _______ _ į po atmestas (“už” balsavo rc^is 

trys). Kaip paaiškėjo, tai 
ą f 4__ | tas įnešimas buvo taikomas

prieš d. Galskj: mat jis yra uni
jos biznio agentas, o kartu ir

rastas kaltu, tai jam reikėsią ei
ti kalėjimai), užsimokėti baus
mę ir prarasti savo penkių tūks
tančių dolerių automobilį. Pas-.

Julijonas Rumchakas
šiomis dienomis tapo palaidotas NaU-Benų B-vės prezidentas.

Gaila, kad Chicagos rubsiu- 
viai lietuviai mažai tesirūpina 

palikdamas dideliame nuliu-’ savo organizacijos reikalais: iš 
?Potnaą2; luvą irTdu. brol!V\:. Vy7 ’ dvvlikos šimtu narių j susirln- 

kimus tesilanko keletas dešim
čių žmonių. O kurgi kiti?

—Antanėlis.

ant Lietuvių Tautiškų Kapinių. Gi- I 
mo Rug. 20 dieną, 1915 metų, mirė 
Rug. 3 dieną, 1921, po sunkios ope- j 
racijos, p’ .....
dime i
tautą ir Danielių. Tariam širdingai 
ačiui visiems dalyvavusiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems.

A. ir E. Rumchakai.

/—"■....... —-  ...... ...

NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės 
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti. 
Mes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę 
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

KAS PER KLAIDĄ PAĖMĖT 
koutą, iš Černausko daržo, panedėlyj, 
I^abor day, kauto spalva yra mėlyna, 
kišenių j buvo raktai nuo stubos. 
patėmds tokį kouta gaus $5.00.

W. VALINTA,
i 1417 W. Grand Avė.,
/ Phone Monroe 5829.

kas
REIKIA PATYRUSIO VYRO 

skudurų rišimui į pundus su 
elektro presu, West Side Metai 
Refining Co., 2917 S. LaSalle St. 
Tel.: Blvd. 858...

GROSERNĖ IR BUČERNfi PAR- 
davimui, daro virš $650 cash biznio į 
savaitę. Puikus fixtures ir daug sta- 
ko. 4 geri gyvenimui kambariai, 
5136 So. State St. Parduoda Engle- 
wood Business & Realty Exchange.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
ir cottage užpakalyj, po 5 kambarius. 
Naujai* ištaisytas, randasi ant Brid 
geporto. Kaina $2,600. Įmokėt 
$1,500, likusius ant išmokesčio. 
sišaukite greitu laiku pas 

J. NAMON, 
3452 S. Halsted St., 

2-os lubos.

At-

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia, čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai {rengtų są
lygų- Ižmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

JIESKO KAMSARiy
JIEŠKAU KAMBARIO SU VAL- 

giu ar be valgio vienam arba dviem; 
geistina butų kad atsišauktų nuo 
Bridgeporto arba iš West Sidės; gei
stina, kad butų tinkami dėl studentų, 
su šviesa. Meldžiu atsišaukti į Nau
jienų ofisą 388.

REIKIA PATYRUSIO BU- 
čerio. Atsišaukite greitai. 

3001 Emerald Avė.

DELIGATESION IR GROSERIS 
pardavimui, daro didelį biznį. Par
duosiu už $1,750 arba geriausį cash 
pasiūlymą. 4 dideli šviesus pagyve
nimui kambariai. Kreipkitės 5433 
Wentworth Avė. Parduoda Engle- 
wood Business & Realty Exchange.

PARDAVIMUI MŪRINĖ COTTA- 
ge prie Emerald Avė., netoli 37th St. 
Naujai malevota ir ištaisyta. Renda 
$420 į metą. Budinkas geriausiam 
padėjime. Greit gali eit gyvent. Kai
na $2,650. Išmokėjimui.

J. A. BUTLER, 
724 W. 47th St.,

REIKIA KAMBARIO DEL 2 VAI- 
Kad butų garu šildomas ,tele- 

Su valgiu ar be valgio. Gar- 
Park, Douglas Park, 18 gatvės 
apie Milvvaukee Avė. apielin-

J. ŽUKAUSKAS, 
3658 Douglas Blvd. 
Phone Lawdale 6146.

fonas.
fiėld
arba 
kčj.

REIKIA 50 AGENTU — STUBA 
nuo stubos — dideli pinigai.— paty
rimas nereikalingas. Musų šaknų 
arbata ir mostis “Alberta” yra kelias 
į sveikatą. Kreipkis ar rašyk.

ALBERTA CO.,
5051 So. Ashland Avė., Chicago.

MOKYKLOS KRAUTUVĖ PAR- 
davimui, skersai gatvės, nuo didelės 
High School. Parduosdt už $775, ar
ba geriausį cash pasiūlymą . Turi 
būt parduota šią savaitę, 4801 Union 
Avė. Englevvood Business & Realty 
Exchange.

PARDAVIMUI
REIKIA KAMBARIO DEL 2 

merginų. Kad butų garu šildo
mas ,elektra ir telefonas. Brid- 
geporto apielinkėj, A. Marcijo- 
naitė ,3033 S. Quinn St.

PARDAVIMUI* KRIAUČIŲ 
šapa didelėj lietuvių kolonijoj. 
Vieta išdirbta per daug metų. 
Norinti įsigyti gerą biznį, kreip
kitės, 1339 S. 50 Av., Cicero, III.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS OFISAS. GERA 

VIETA DAKTARUI ARBA KITO
KIAM KOKIAM BIZNIUI. 5 kam
barių pragyveninvas ant 2 lubų tarp 
34 ir Halsted St., renda pigi. Kreiįt- 
kitės^prie

M. J. KIRAS,
3331 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su visais fixtures, visokių tau
tų apgyventa. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos, 4547 
So. Hermitage Avė.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI 
geroj vietoj, svetimšalių apgyventoj 
ir vienas saliunas ant kampo. Par
duosiu pigiai ir greitai. Paniūrimo 
priežastis liga. Jei savininko nera
sit, klauskit bantenderio

5301 S. Halsted St.
MOTERŲ PARDAVIMUI PAINT IR 

Hardware krautuvė. Parduosiu 
lietuviškai, pigiai, kadangi važiuoju ant sa- 

Arba mainysiu ant 
Kreipkitės į 

Naujienų ofisą 390.

REIKIA PATYRUSIOS MO- 
ters ar merginos, 
kalbančios už \pard avėją (sales-, vo farmos. 
lady) .* I. Goldstein & Son, 2400 namo arba loto. 
S. Oakley Avė. Tel.: Canal 1976

REIKIA PATYRUSIU MOTE- 
rų dešrų dirbtuvėm Nuolati
nis darbas.

MICKELBERRY,
641 W. 47th St. Tel. Blvd. 430

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių ir airių kolonijoj. Biž- 
nis išdirbtas per daug metų. 
Priežastis pardavimo — einu j 
kitą biznį. 558 W. 37 St.

REIKIA GEROS IR ŠVA-
rios merginos prie namų darbo, lietuvių ir kitų tautų kolonijoj.
maža šeimyna. Paliudįmo reikia. Į Iliznis senas ir geras. Priežas-

D. BERNSTEN, įtiš pardavimo — važiuoju Lie-
1140 So. Richmond St. tuvon, 1435 W. 47 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS,

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir Kendžių krautuvė.

CANDY STORE,
4349 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj, prie di
delių dirbtuvių. Geras ir senas 
biznis. Parduosiu greit ir pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos, 1857 W. 13. '•

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis 6 m. 
senas . Priežastį pardavimo pa
tirsit ant vietos.

3204 So. Halsted St.

HART, MICHIGAN.
Gražiausis miestelis HART, 

MICII. iš viso pavieto ir dėlto, 
jame kožnas metas kelia gyvu
lių parodą, produktų ir lietuviai 
šįmet turės savo skyrių parodoj, 
iš augalų šįmet bus 50ta paroda, 
Rugsėjo (September) 20, 21, 22, 
23. Lietuviai iš kitur manydami 
pasižiūrėt sau ūkių, tai atvažia
vę pamatysit ir Lietuvių augin
tus produktus išstatytus. Adre
suoki! į M. Walenčius, 119 Wa- 
shington St., Hart, Mich. Jis ne
patingės jums parodyt daugumą 
ūkių pardavimui. Pereitą metą, 
lietuviai gavo antrą praizą paro
doj už savo augalus.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjim-ais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlis.

Tel. Seeley 1U43
SARA PATEK, girininiake.

REIKIA vyrų mokintis barberio 
amato, dienomis ar naktimis. Galima 
išmokti į labai trumpą laiką — už
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite.

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos teinu, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
r.os istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiaraŠys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.

PARDAVIMUI SALIUNAS GREI- 
tu laiku. Geroj vietoj. Apgyventa 
visokių tautų. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

225 W. 31st St., 
Kampas 31st ir Wells Sts. 

% bloko nuo Wentworth Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, GE- 
ras biznis, visokių tautų apgyventa, 
šalę mokyklos, kitas tokis biznis tik 
už 5 blokų . Gera vieta ir bučemąį. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4950 Archer Avė.
Tel.: Lafayette 7498.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas: elektros šviesa, maudynė,1 
cementuotas skiepas ir stogas, šalę 
namo tuščias lotas; namas randasi, 
gražioj vietoj, Brighton Park. Par
davimo priežastis, savininkas važiuo
ja Lietuvon, 4419 S. Fairfield Ąve. j 
_____.

PARDUODU ARBA MAINAU GA- 
radžių ant namo ar ant biznio, 
pa 25 automobiliai. Gdradžius 
dasi geroj biznio vietoj.

Atsisaukit.
C. P. SUROMSKI CO., 

3346 So. Halsted St.

Tel- 
ran*

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augš- 
tesniasias mokykląs. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:30 iki 9:80. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv. |

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

RAKANDAI
PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY- 

mui medinis namas 1 pagyvenimo 8 į __ . __ ________
kambarių, karvei tvartas, vištinin- , •) Anglų kalbos, 
kas, 2 lotai po 140 pėdų pločio, apie! 2) Lietuvių kalbos. 
100 mylių nuo Chicagos,'hrti dideliu , 3) Aritmetikos.
miestų ir geležinkelio, labai gražioj 4) Algebros, Geometrijos ir kittf Ma- 
vietoj. Atsišaukite, St. Ruigis, 3232 2
S. Lowe Avė., Imas augštas.

PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RA- 
kandus, jei bus paimti tuojaus. Taip
gi atsiskirsiu su 3 kaurais, grojikliu 
pianu, Victrola, dining ruimio setu, 
miegkambario setu ,ant grindų pasta
toma lempa,’ library stalu, indais, už
kabomis ir tt. Mr. Shapiro, 1644 So. 
Lavvndale, Tel.: Lawndale 3099.

—

tematikų.
5) Braižymo (pilonų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai jr motelis visi neatidėliodami 

1 Aužros Mokykla se-

i nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

/ PARDAVIMUI 4 FLATŲ ; pradėkite“1^!' rūkykla
akmeninė stuba, $2,200 įmokėt. 1 niausią ir geriausia. Mokiname die- 
jeigų $45 į mėnesį. P. Hensen, 
2536 So. Emerald Avė. Tel.: 
Yards 887.


