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Tautų sąjunga riša Vilniaus'Da^"?“i®™V8rs,i
klausimą už kulisą

Karo stovis Besarabijoj
30,000 krito turkų-graikų kare

Vilniaus klausimas riša- ' 30,000 krito Mažosios
mas slaptais pasi 

kalbėjimais.
Azijos mūšiuose

Manoma, kad graikai pražudė 
18,000 kareivių, o turkai 12,000

sdviety valdžią
Šimtai žmoniy žuvo 
Texas potviniuose.

Vaizdeliai iš Rusijos

Turima prirodymų, kad areŠ-! 
tuotieji Rusijos šelpimo ko
miteto nariai dalyvavo tuose , 

suokalbiuose. •

kl-' Netik San Antonio, bet ir 
tuose miestuose daug žmo
nių žuvo. Dar ne visur gali
ma prieiti. »

Visi tautų sąjungos svarbesnie
ji klausimai rišami ne viešuo
se susirinkimuose, bet už ku
lisu.

GF.NEVA, nigs. 13. — Tau
tų parlamentas apsiprato su sa
vo darbu ir kaip galima buvo 
tikėtis, jis darosi vis labiau 
panašesniu į kitus dalelius poli
tinius susirinkimus, kur svar
biausias darbas a t liekamais ne 
viešuose susirinkimuose, bet už 
kulisų. Taip ir tautų sąjungos 
susirinkime visi svarbiausi 
sprendimai atliekami ne salėje, 
bet už kulisų — koridoriuose, 
boteliuose, restauracijose, ar 
privatinėse vakarienėse.

Dabar didžiąjame susirinki
me svarstoma sekretoriaus ra
portas, o ryto bus renkamas 
internacionalinis teismas; j>o 

to seks įvairių komisijų rapor* 
tai. Pereitais melms susirinki
me buvo daug drovėjimos, bet 
šiame susirinkime to nėra. De
legatai veik visi yra senieji, vie
ni kitus pažįstantjs; jie vaikšti
nėja vienas prie kito ir tylomis 
tarp savęs pasišnabžda apie 
svarstomąjį dalyką, arba - vie
nas kitam davę ženklą išeina į 
koridorių, | kur plačiau pasvar-

Dedama didelių pastangų, 
kad išrišus Čili-Bolivijos ginčus 
už sienų susirinkimų salės. Si
lezijos klausimą taipjau rišama 
už kulisų. Lietuvos ii’ Lenkijos 
ginčas apie Vilnių ir klausimas 
Albanijos rubež’ų taipjau yra 
apkalbamas ir rišamas privati
niuose pasikalbėjimuose.

Daugiausia delegatų turi ir 
daugiausia veikia Francija, at
virai ir už kulisų. Ji betgi turi 
nemažai sekėjų. Ją remia ypač 
Belgija. Luxemiburg. čecho- 
Slovakija, Lenkija ir kartais 
Rumunija.

Anglija veikia išvien su savo 
kolonijoms. Kitos labiau bend
rai veikiančios grupės yra Skan-

ikišiol neparodė vie-

nybės.

Didelis streikas Franci joje.
60,000 audinyčių darbininkų 
streikuoja trijousė miestuose.

LILLE, Francija, rūgs. 13.—< 
Lilio, Roūbaix ir Turcoing au
dinyčių darbino nkai sustreika
vo prieš fabrikantų pasiūlytą 
nukaposimą algų.

Prie streiko prisidėjo meta
lo, miestų ir valgyklų darbinin
kų ir gatvių valytojai, bet gaso, 
e’ektros ir gatvekarių darbinin
kai tebedirba. Skaičius strei
kuojančių darbininkų siekia 
60,000.

“Socialdemokratas”
Musu draugų savaitinis laikraštiF 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.
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kad 
jog Graikai savo 
Angoros neteko 

kareivių. Turkijos 
nuostoliai siekią

LON1M)NAS, nigs. 13. — 
London Times gautoji iš Kon
stantinopolio žinia sako, 
apskaitoma, 
puolime ant 
apie 18,(MX) 
nacionalistų
apie 12,000 kareivių.
Kitos žinios iš Konstantinopolio 
sako, kad Graikų centras yra 
labai prispaustas Turkijos na
cionalistų atnaujintomis atako
mis, bet Graikai dar nesitrau
kia.

Talkininkai Konstantinopo 
lyj susekė suokalbį.

Reikalauja išdavimo suokalbi
ninkų ir grūmoja kariniais 
laivais.

LONDONAS, ‘Tujįs. 13.
Anglijos ' žvalgybos departa
mentas Konstantinopoly] suse
kė didelį revoliucinį suokalbį, 
suorganizuotą ir remiamą Tur
kijos nacionalistų, kad iššau
kus sukilimą Konstantinopoly], 
sako iš ten gautoji žinia.

Buvo pienuojama kurstyti 
nepa'sritenkinimą 1 tarp ilojaltinių 
Indijos kareivių ir nužudyti žy
miausius talkininkų oficicrius. 
Keletas suokalbininkų atvyko į 
Kontsantinopolį, kad pradėjus 
užmušėj istęs. Angli/jos valdžia 
pareikalavo areštuoti dalyvau
jančius suokalbyje.

Grūmoja turkams.
KONSTANTINOPOIIJS, r. 13 

— Talkininkų viršininkai iš
reikalavo iš Turkijos valdžios 
išduoti dalyvaujančius revoliu
ciniame suokalbyje žmones. 
Suokalbininkai Ėus teisiami 
talkininkų karo teismo.

Anglų kareiviai sergsti •gene
ralinę kvatierą, kuomet kiti ka
reiviai daro kratas butuose vi
sų žymesniųjų nacionalistų 
organizacijų. jos karinių
laivų kanuoles yra nukreiptos 
i Stambul, Azijos pusėje. Ang
lų gi kareiviai dabar bando nu
ginkluoti (gyventojus.

Karo stovis Besarabijoj.
True translation filftd with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1921 
as required by the act of Oct. 0, 1917

RYGA, rūgs. 13. — Rusijos 
sovietų valdžia paskelbė karo 
stovį Besarabijoj, Rumunijos 
ruliežiaus zone.

Rosta žinių agentūra praneša, 
kad karo ministeris Leonas 
Trockis išvažiavo į Ukrainą, 
galbūt sąryšyj su žiniomis apie 
mobilizaciją Rumunijoje, ar 
Rumunijoje organizavimąsi an- 
ti-bolševikų. žilom irę Trockis 
pasakęs: “Mes norime taikos, 
bet tie, kurie nori prievarta įsi
veržti į Rusiją, turės susidurti 
su ginkluotais raudonaisiais ka
riautojais.“

True translation fikU with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 14, 1921 
as required hy the act of Oct. 6. 1917

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Daily Herald gautoji iš Mask
vos žinia sako, kad po arešta
vimui narių visos Rusijos šelpi 
mo komiteto tapo rasta prirb- 
dymų, kad komitetas, po prie
danga šelpimo darbo, darė suo
kalbius nuversti sovietų 
džią. Čeką turįs laiškus, 
rodo, kad suokalbis buvo 
platus.

Pas šelpimo ketini toto 
Kiškino sekretorę Kapijeva ras-' 
ta nota, išdėstant! visą progra
mą reorganizavimui Rusijos, 
paskiriant vyriausi valdoną, 
taipjau federalinę idinną, aps
kričių ir parapijų tluinas ir 
gubernatorius. Kitas komiteto 
narys, Bulgaikovl, ra’šęis: ‘1Mes 
ir badas esame agentais politi
nės kovos,“ o dar kitas narys,1 
Salamatov, sakoma, pabrėžęs) 
reikalingumą alhsoliutes dikta
toriuos galės. Tvirtinama, kad 
jis ragino padaryti visą eilę 
apyganlinių sukilimų, kuriuos 
paskui sulieti j vieną judėjimą 
po centraline vadovyste.

Daroma tyrinėjimus.

Bedarbiy rinka New Yorke.Indijos sukilėliai 
tebeveikia.fru o translation filcd wlth the post- 

TZ6T ‘M ")<foS ‘‘III JOIHbui
required by the net of Oct. 6, 1917

ASTRACHAN, rūgs. 8. -(Ra
šo Bessie Beatty). — čia pa
krašty Kaspijos jurų aš priėjau 
galą didžiosios Rusijos j bado 
apygardos ant Volgos upės.

Aš išvažiavau iš Maskvos su 
valstiečių prezidentu (pirminin
ku cenlralinio sovietų komite
to) Kalininu pinuti specialiniu 
traukiniu Į bado apygardą, Mes 
keliavome upe, garlaiviu ir au
tomobiliu.

Miestuose ir kaimuose, ko
munose ir vaikų namuose mes 
matėme ką karas, blokada, re
voliucija ir, blogiausia, sausme
tis, pridarė didžiojo Rusijos 
grudų d is t rik to gyventojams.

Viename vaikų name apleis
tieji vaikai buvo taip silpni ir 
liguisti, kad iš atneštųjų 480 
vaiku 300 mirė.

Važiuodama tyruose aš ma
čiau ilgas linijas alkanų žmo
nių, einančių iš kaimo su visu 
turtu ryšuliuose ir dėžėse.

Viena didelė grupė stovėjo ly
gumoj už miestelio, trečdalis 
viso kaimo gyventojų. Jie sa
kė, kad kitas trečdalis jau iš
ėjo i Siberiją ir prisius jiems 
žinią apie esančią ten padėtį.

Kada mes važiavome iš Sa
maros, mes matėm vyrą ir mo- 
erį skuduruose mirštančius ant 

suolo sale upės. Jie atplaukė 
naža valtele iki miesto, atsi- 

veždam ir vaikus. Tėvai tik 
ada nustojo kovoję už savo 

gyvastį, kada pamatė artimą pa
gelią savo vaikams.

13.

NEW YORK, rūgs. |3. — 
Urbain J. Ledoux savo įkurtą
ją bedarbių “vergų rinką“ per
kėlė iš Bostono į Ncw Yorką. 
Pardavinėjama bus bedarbius 
ant licitacijos šv. Morkaus ko
plyčioje.

CALICUT, Indijoj, rūgs.
— Daugiau kaip 1,000 ginkluo
tų žmonių iš Mannarghat va
kar nuėjo į Palghat ir užpuolė 
policijos stotį, tikslu užmuši 
8 policistus. Pastarieji pabėgo į 
O t tepalam. Minia tada išplėšė 
raštinę ir sudegino recordus.

Pereitą subatą minia įėjo į 
didžiuosius Nilamburg triobe- 
sius ir juos padegė.

200 žmonių areštuota.
MADRIDAS, rūgs. 13. - Ofi- 

cialinis pranešimas sako, kad 
žygiai prieš sukilusius maplah- 
sus Malabar dist rikte progre
suoja gerai. Anglų kareiviai, 
kurie atvyko j Ponnani suėmė 
200 žmonių.

DAiLiLAS, Texs ruga. 13. — 
Laikraščių ž’niomis, centralinėj 
dalyj Texas valstijos delei 
smarkaus lietaus buvusiame 
pėtnyčioj ir suhatoj .potvinyj 

!" | žuvo apie 200 žmonių. Smul- 
1 kesnių žinių betgi trūksta, ka

dangi dar kelios upės tebėra iš
silieję iš krantų ir prie tų mies
tų negalima prieiti, nors kelios 
upės jau nuslūgo.

Daugiausia žmonių žuvo San 
j Gabrio! klonyje Willh?.msKm ir 

. ; Mitam pavietuose. Tuose dvie- nario . . .i juose pavietuose jau atgauta 
100 lavomj. Nuostoliai turtu ir
gi v ra milžiniški.

San Antonio mieste jau yra 
atgabenti 49 lavonai, bet mano
ma, kad tai toli ne visi žuvusie
ji-

Neskaitant San Antonio, dar 
šiose vietose yra žuvusių žmo
nių:
Thorndale prigėrė 45 meksi
kiečiai, Laneport 123 meksikie
čiai, Eik Grove 29> meksikiečiai, 
San Gabriel 10 žmonių, Alliga- 
tor Creek 5 meksikiečiai, Tay- 
lor ir apielinkėse 6 žmonės, 
Lawren Creek 3 žmonės, Red- 
ville Gin 2 žmonės, prie Brazos 
upės prigėrė 20 žmonių.

Kiek žmonių prigėrė Hearne 
ir Ca'lvert miesteliuose negauta

Bavarijos kabinetas 
rezignavo.

— Vakar

val
kūne 
labai

Yra maisto Rusijai, bet 
nėra traukiniy.

RYGA, rūgs. 13. — Pirmieji 
maisto siuntiniai nuo interna
cionalinės Rusijos šelpimo ad
ministracijos jau atvyksta. 
Maistas bus pasiųstas į Rusiją 
kada iš Rusijos atvyks tavori- 
niai vagonai.

Valdžia (Latvijos?) neleidžia 
Latvijos geleži nikelių vagonams 
važiuoti skersai rubežių.

Dr. Nansen, galva internacio
nalinės komisijos, kuris buvo 
Genevoje išaiškinti tautų lygai 
savo sutartį su Rusija, tikimą- 
si greit į čią sugrįš prižiūrėti 
maisto išdalinimą.

Graikijos taikos sąlygos,
WASHINGTON, rūgs. 13. — 

Tikėdamosi puolimo Angoros 
ir susmukimo Turkijos, kas bu
tų užbaigę turkųiHgnaikų karą, 
Graikija prirengė sekamas tai
kos sąlygas:

Paliuosavimas Graikijos žmo 
nių nuo Turkijos valdžios.

i mas Tridci jo« 
tik tose vietose, kur 'gyverrtoijnis 

yra išimtinai turkai.
Paliuosavimas Armėnijos.
Apsaugojimas rubežių pa- 

Jiuosuotų Graikų provincijų 
Azijoj.

Suteikimas Graikijai balso 
sprendžiant apie likimą Kon
stantinopolio ir Dardenelų.

Pastarąjį klausimą gali 
rišti tik talkininkų šailįs.

Vėl nukapojo algas.'

iš-

Mokės darbininkams tik 25c. 
valandą.

HARRISGURiG, Pa., rūgs. 13. 
— Bethlehem Steel Co. pas
kelbė, kad nuo rūgs. 16 d. al
gos visiems darbininkams bus 
nukapotos ant tiek, kad darbi
ninkai galės uždirbti tik 25c. į 
valandą.

Ta pati kompanija iliclpos 15 
dieną nukapojo algas darbinin
kams nuo 32c. iki 27c. į vai.

Gompersas ves kampaniją Landis atsisako peržiurę
prieš algy kapojimu ti savo nuosprendį.*

NEW YORK,' rūgs. 13. — 
Amerikos Darbo Finlerarijos 
prezidentas Samuel Gompers 
šiandie išvažiuoja į Atlanta, 
Ga., kur jis ketverge pradės 
kampaniją prieš algų kapojimą 
Georgia, Tennesse, N. Gandina, 
S. Garolina ir Alabama audiny- 
Čiuose. Pienas tai kampanijai 
Gompensas paskelbė dabar lai- 
komoj Unite<l Textile Workers 
21-moj konvencijoj.

Kontraktoriai grūmoja įvesti 
“open shop” ketverge.

Paliuosuos, jei bolševi 
kai juos atsiims.

WASHINGTON, rūgs. 13.
Justicijos departamentas pas
kelbė; kad valdžia pasisiūlė pa- 
liuosuoti keturias kalinius, nu
teistus už kliudymą dtaftui, 
jei sovietu Rusija pasiims juos 
ir išgabens iš Jungt. Valstijų. 
Tnis kaliniais yra Mollie Stie- 
mer, Jacob AR>x-aiixs, Sa.mi.icl 

Litmann ir Hyman Lackovvs-

Sniego pūgos Afrikoje.
LONDONAS, rūgs. 13. — Iš 

Capetown pranešama, kad pie
tines Afrikos kolonijose siau
čia didelės sniego pūgos. Nieku- 
rie miestai yra atkirsti nuo su
sisiekimo telegrafu ir geležin
keliu. Snigo per 15 valandų, ko 
ten dar niekad nebuvo.

PINIGU KŪMAS.
Vakar, rugsfijo 13 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.74
Austrijos 100 kronų ............... 10c
Belgijos 100 frankų ............... $7.14
Danijos 100 kronų ............... $17.60
Fintj 100 markių ............... $1.45
Francijos 100 frankų ........... $7.24
Italijos 100 lirų ................... $4.26
Lietuvos 100 auksinų ........... 96c
Lenkų 100 markių ..................... 3c
Olandij 100 guldSnų ........... $81.77
Norvegų 100 kronų ........... $13.00
švedų 100 kronų ........... $21.67
šveicarų 100 kronų ........... $17.20
Vokietijos 100 markių .....    96c

Pienuoja dar labiau su
varžyti ateivybę.

WASHINGTON, rūgs. 13.
Darbo sekretorius Davis šiandie 
išleido persergėjimą, kad nuola
tinė agitacija ir priešinimasis 
immigracijos įstatymams gali 
priversti kongresą visai užda
ryti immigraciją (ateivybę).

“Organizuotas bandymas dis
kredituoti trijų nuoš. įstatymus 
lik pakurslys dar labiau suvar
žyti tuos įstatymus,“ sakė Da
vis. “Pagalios kongresas gali 
likti prikalbintas galutinai ap- 
rubežiuoti visą immigraciją.“

MUNCH, rūgs.. 13. 
rezignavo Bavarijos kabinetas. 
Užvakar rezignavo
I)r. von Kahr. Kaip premiero, 
taip ir viso kabineto rezignaci
ją iššaukė nesutikimai su Ber- 
’inu, delei prezidento Eberto 
paskelbto dekreto apie uždary
mą monarchistų laikraščių ir 
uždraudimą militaristų susi
rinkimų. Bavarijos valdžia bu
vo atsisakiusi laikytis to dekre
to. bet vėliau tapo padarytas 
kompromisas, kuris ir iššaukė 
kabineto krizį.

premieras

Vėl raudonasis teroras

Prisibijo naujo karo.

LONDONAS, ' rūgs. 12. 
Londono laikraščiai gavo daug 
žinių apie “raudonąjį terorą“ 
ir daugybę žudynių Petrograde 
ir Maskvoje.

Viena žinia suko, kad 400 
maištininkų iš Rusijos Raitijos 
laivyno bus teisiami už šalies 
išdavystę ir kad 1.200 anarchis
tų, kurių tarpe yra daug stu
dentų, tapo areštuoti Maskvoje. 
Oficialinio patvirtinimo šioms 

žinioms nėra.
13

Pagreitins žurnalų siuntinėjimą
KONSTANTINOPOLIS, r.

— Karas artimuose rytuose 
grūmoja persimesti iš Anatoli
jos į Mesopotamiją, ar Irako 
valstybę, kaip tas distriktas da
bar vadinasi, Anglijai pasodi
nus ant Mesojjot aini jos sosto

CHICAGO'. Ari>itralerius: en^rQ , ,
teitas LandisV kuris buvo kc-1, >’“«onaliStai pral
ieta dienų atgal sutikęs .peržiu-! katl .An«lal , 
rėti savo nuosprendį apie namų: Mesopotamijos arabus karan 
’mdavotoių algas, kurias jis be J’r,eš ,l,rk"s’ ,kas nelc,s,ll t,ur; 
iokios atodairos nukapojo, da- knms ^organizuoti zz.-;z h: 
bar atsisakė tai padaryt remda- "“T"?.’.k! 8”^ 
masis tuo, kad darbininkai/atsi
sako klausyti parmdsnio nuos
prendžio ir meta darbą ir skel
bia neofirialinius streikus. Ka
lia jis sutikęs išklausyti unijų 
vadovų argumentus ir peržiū
rėti savo nusprendj jis apie strei 
kus nieko nežinojęs. Tik pas
kiau jam .pranešę kontraktoriai 
ir užprotestavę prieš sutikimą 
peržiūrėti nuosprendį. Ir jis te
legrama pranešė namų buda- 
votojų tarybos prezidentui 
Kearney (Landis dabar yra 
Buri Lake, Mieli.) kad jis at- 
sisuko kų nor-s <laryti šiame vlti- 

lyke iki visi darbininkai nesug
rįš į darbą jo nustatytomis są
lygomis.

Kontraktorių asociacija irgi 
išleido naują prigrumojimą 
dariiininkams, kad nuo ketver
ge bus prie visų darbų įvesta 
“open shop“ ir bus samdomąsi 
neorganizuotus darbininkus, jei 
’ki to laiko senieji darbininkai 
nesugrįš į darbą. Keli didieji 
kontraktoriai jau dlabar mėgi
no samdyti streiklaužius, nors 
veikiausia nesėkmingai. Konl- 
raktoriai sakosi samdysią ir 
organizuotus darbininkus, bet 
su unijomis nieko bendra ne
turėsią.

Vargiai kontraktoriai pelnys 
ką tokiais savo tuščiais grūmo
jimais, nes ir organizuotų na
mų būda veto jų trūksta, tad 
nėra ir kalbos, kad jie neorga
nizuotų visai negaus. Betgi jie 
tokiais grūmojimais tik kiršina 
darbininkus ir verčia juos at
kakliai laikytis.

kams reorganizuoti savo ka-

Turkijoje ir manoma, kad ji 
laukia patoigo-s valandos nuver
timui Mustapha Kernai Paša ir 
pastatymui Enver Pasą vado
vauti Turkijos nacionalistais.

WASHINGTON, nigs. 13. — 
Generalinis pašto viršininkas 
Will H. Hays paskelbė, kad pra
dedant nuo spalių 1 <1. visi mė
nesiniai ir pusmėuesiniai žur
nalai, kurie i kiši oi buvo siunti
nėjami tavoriniais traukiniais, 
bus ant toliau siuntinėjami paš- 
to vagonuose prie pasažierinių 
traukinių, kaip ir laiškai ir ki

ti laikraščiai. Tas priskubins 
skaitytojų gavimą ^tų žurnalų, 
šiuo nuosprendžiu paliečiama 
apie 1,000 žurnalų. Valdžia tuo 
tikisi sutaupinti $268,000 į me
tus ir kartu pagerinti aptarna
vimą.

Auksinai nupuolė 
žemiausia

Vakar njarkės ir auksinai buvo nupuolę žemiaus
negu kada nors pirma
is pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo- 
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas tap yra ir šiais metais, ir dabar auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksiną negu pasių
stum žiemą.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įetaiąa Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas užperlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, ,koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir PramęnSs Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, DL
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KORESPONDENCIJOS
Lietuvių 
Ka
rė 1:30 
tams.

Dailės Draugijų Sąjun

vienai vdilandai

aVpirmininkas rinkta slapta' Suvažiavimas pasibaigė *6:45 
nominacija ir slaptu balsavimu. vai. vakare.
'Likos išrinktas: Bolys Mingilas, 'Suvažiavimo vedėjai:

SPRINGFIELD, ILL. iš kitur čia darbo jieškoti nepa
tartina, nes daugiau nei pakan
kamai čia yra ir vietos darbi
ninkų.

Sesija Antra.

Rugsėjo 11 dieną kalbėjo čia 
Tadas Dundulis. Jam prakalbas 
surengė S. L .A. 9-to Apskričio 
valdyba. Mat artinasi S. L. A. 
Centros valdybos rinkimai, tai 
reikia pradėt agtacija už savuo
sius “draugučius”. O juk ir pa
čiam Tadui norėtųsi į S. L. A. 
sekretoriaus kėdę įsitūpti, ii jis rvuucn» ovAvuaa «ilviuu4>iu. ui 

agituoja: dabartinė S. L .A. vai- pradeda SLA 87 kuopa, ateinantį 
dyba netikusi, ji neremianti jau nedėldienį, taipgi rugsėjo 18 
darbininkų komunistiškų reika-Įd. statydama scenon “Rytų pi
lu ir darbininkų sudėti pinigai jį”. Tikimos spektaklį turėsiant 
žlunga buržujų kišeniuose. Ot,'gero pasisekimo, nes vaidinto

jais yra seniausieji ir jau pasi
žymėję aktoriai.

—Lietuvos Atžala.

♦ ♦
♦

Lietuvių judėjimas šiuo tarpu 
menkai tepasireiškia. Visus ap
ėmus kabink kokia apatija.

2
Atidarė 
vai.

A. J. Gotautas

kad jis, Tadas, pataptų Susivie
nijimo bosu, tai butų kas kita. 
Tąsyk ir proletaro diktatūra bu* 
tų galima organizacijoje praves 
ti ir sau priešingus elementus 
sudrausti, arba išbraukti iš S.

Dundulis pradėjęs kalbėti pri- 
siekavo ,kad jis kalbėsiąs bepar- 
tyviškai, vien iš S.L.A. istorijos. 
Bet “iš S.L.A. istorijos” bekal
bant pasirodė, kad jis yra men
kas S.L.A. istorijos žinovas. 
Nežino net nei kiek S.L.A. ap
saugos mokama nei koki jame 
skyriai randasi. Girdi, S.L.A. 
moka apsaugos $*100, $200 ir 
daugiau—ko visai nėra.

Ir toksai žmogus, apie organi
zaciją gerai nežinodamas, nori 
patapti S.L.A. sekretorium. Dun- 
dūlį komunistai retaemuodavo, i 
kad esąs 1_____
net ir pristatant jį kalbėti S.L. Į 
A. 158 kp. pirmininkas gyrė: ve, 
čia musų Dundulis geriausias 
kalbėtojas. Bet kacla ėmė kal
bėti, tai pasirodė, kad išviso ir 
yra tik Dunduliu. Nesilaikė sa
vo kalboje jokios temos, pasa
kojo, kas į galvą atėjo. Sakėsi, 
esąs kunigų giminės, turįs dar 
dėdes kunigus. Vienas dėdė ku
nigas tai jam, kai vaikas buvęs, 
kartą skaudžiai įkirtęs.

Antrą sykį pradėjęs kalbėti 
sakė, kad dabar pasakosiąs tik
rai darbininkišką spyčių. Na ir 
pradėjo: kad Rusijos revoliucija 
kuogeriausiai nusisekus, viską 
tenai darbininkai laimėję; Rusi
jos revoliucijai tik menševikai 
socialistai buvę priešingi ir su 
kapitalistais iš vieno čję, taip 
kaip ir čia mūsiškiai pilipai men
ševikai kžtd einą. Čia, Ameri
koj, menševikai nuo mus tikrų 
komunistiškų revoliucionierių 
atsiskyrę, ir tie pilypai užtai ne
tekę pas mus jokios įtekmės. 
Dabar menševikai po zok risti jas 
landžioją ir j iešką sau pritarėjų. 
Jie mulkiną žmones ir stabdy 
revoliuciją sakydami, kad da 
laikas revoliucijai Amerikoj ne
pribrendęs. Bet mes, komunis
tai, neturime laiko paisyti tik
tai griebti kapitalistus, buržu
jus ir socialistus už gerklių kaip 
žalčius ,o viską laimėsime. Lie
tuvos menševikai socialistai irgi 
toki, jie nenor veinybčs su bol
ševikais, nenori komunizmo Lie
tuvoje. Jie einą su kunigais ir 
tautininkais išvieno. — Ir taip 
berėkaudamas viso labo Dundu
lis pabaigė savo spyčių.

Tai tokį prakalbininką agita- 
cij’uj ir platinimui apšvietus sa
vo nariams parūpino S. L. A. 
9-to Apskričio valdyba!

—Rankpelnis.

Eunyrain Amsrkan Bureav 
Ir Middevitt 

▼ūdijai
A. Potratin ir S. L Fabtofen 

Siuntimas pinigų, laiva- 
iojuot&b pabartai ir it.

NOTARIJUSA8 
Kcal Eitate, Paakolae, 

Insurinai Ir tt.
809 W. 35th St, Kamp. Halsted M. 

Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.f Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak 
Nad.: iki 8 po pietą.

IjietHVla Gydytojas ir ClunturM' 
25 Eaai Wuwlūn«ton Ft. 
Valandos: nuo 10 iki 12 Mo.

Telephone Central 8862
I 1824 Wabaiuiūi Avė.

Valandos: nuo 6 Iki 6 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedde 7716

vedėjai: 
Pirm. A. J. Gotautas, 
Rušt. K. J. Paulauskas.Mass.; pagelbiniiikas V. Gegu

žis, 255 BroadAvay, So. Boston, 
Mass. Užrašų ir finansų rašti
ninkai taipgi rinkti slapta no
minacija ir slaptu balsavimu. 
Nutar. rašt. išrinktus A. J. Ga
lan tais, 15 Millbury St., Worces- 
ter, Mass.; Fin. rašt. Juzė Rauk- 
tyte, 15 Millbury St., Worces- 
tcr, Mass.; iždininkas A. Bendo* 
raitis, 327 E St., So. Boston, 
Mass.; Literatiška komisija: K. 
J. Paulauskas, Matas Biekša, 
327 E St., So. Boston, Mass.

13) Sekančio seimo sušauki
mas paliktas valdybai.
.............. j , ■ :■ --------------------

PAVYDAS
Nąuja, puiki, penkių veiksmų 

drama.
Paraše M. Arcibašev; 

Vertė P. K-as.
Veikiantieji Asmenys: 

Petras Izmailovas, 
Elena, jo žmona, 
Andrius Bagdanovas, 
Vanda, 
Juozas Kaminskis, jos vyras, 
Kunigaikštis Darbeljani, 
Jonas, studentas, 
Sonė, gimnazistė, 
Ivanovas, poručikas, 
Kovalenko, karinis gydytojas, 
Mikas, tarnas, 
Gruzinai muzikantai.

Kaip matote šioje dramoje 
dalyvauja daug inteligentų. Už
tat ir kalba tarpe veikiančių as
menų yra graži. Netik lošimui, 
bet ir šiaip pasiskaitymui Pavy
das yra begalo žingeidi knyga. 
Patartina kiekvienam, o ypač 
scenos mylėtojams, įsigyti Pa
vydą. Lošėjai, vasaros metu, 
jau galėtų pradėti mokintis šią 
dramą, kad sezonui atėjus, ga
lėtų scenoje statyti Pavydą.

110 puslapių. Kaina 50c.

Tolephono Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Soredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 8—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Chicago, Iii

atstovas J. Mar- 
nuo Lietuvių Dra- 

“Varpas,” iš 
Conn. Atstovas 

sutiktas, pareiš- 
tam susivie- 

pri taria.
Dr-jos “Aušrelės” 

vedėjas, p. Jonas Dirvelis pasa
ko prakalbėlę dailės reikaluo
se.

5) Sulig įnešimų “Gabijos,” 
“Aušrelės” ir pavienių atstovų, 
likos priimti sekanti pagrindi
niai įstatai: ,

1) šios Sąjungos aukščiau
sias tikslas turi būti organizavi
mas dailės dr-jų ir pa vienių dai
lininkų Amerikoje, kelti ir 
skleisti kultūrišką dailės susip
ratimą tarpe lietuvių liaudies.

2) Sąjungos uždaviniu turi 
būti, kad parūpinti kodaugiau- 
siai dailės veikalų, tinkamų lie
tuvių scenai, išleidinėjant gai
das. veikalus ir tt.

3) šios sąjungos turi būti va
dovaujančiu idealu, pasiluiky- 
mas tam tikroje bepartyviškoje 
dailės vagoje, stovėti nuošaliai 
politikos ir neužsiimti jokiais 
politiškais reikalais, bet vien-

3) 
cinkevičius
mos

kia, kad 
_. i nijinuii Rudens sezonas atčiauzia. Jį

Am. Liet. Dailės Draugi 
jy Suvažiavimo Pro

tokolas.
Amerikos Lietuvių Dailės 

Draugijų Suvažiavimas buvo 
laikomas rugsėjo 4 d., 1921 <ine- 
tuose. Dailės ir Dramos Draugi
jos “Audrelės” kambaryje, 83 
Grecn St., Worcesler, Mass. 
Kadangi suvažiavimo šaukėja 
buvo “Aušrelės” <Ir-ja» tokiu 
budu suvažiavimą atidarė jos 
pirmininkas, Bolys Mingilas, 
12 vai. dieną ir pakvietė F. 

uiuomu j Skliutą plačiau paaiškinti šau-labai gabus kalbėtojas;1 • ri i uo f 'kimo suvažiavimo tikslą, r. 
j Skliutas plačiai apibriežęs su
sivienijimo tlailės draugijų 
svarbą, pranešė, kad daugel dai
lės dr-jų buvo kviesta į šį suva
žiavimą net ir iš kitų kolonijų,

Nuo Dra-

SO. OMAHA, NEBR.

Pastaruoju laiku ir musų 
mieste jau matyt esama bedar
bių. Iš ryto apie dirbtuves bū
reliai darbininkų slankioja, eina 
nuo vienų vartų prie kitų lauk
dami, ar samdytojas nepašauks 
dirbti. Man vieną pakalbinus 
ir paklausus, kaip senai be dar
bo, atsakė, kad jau apie trejetą 
mėnesių nedirbąs. KAd kartais, 
atsiradus kuriame nors skyriuje 
daugiau darbo, arba kompanijai 
gavus daugiau užsakymų, pri
ima naujų darbininkų dirbti, taii 
neilgam: padirbėjo saavitę ant
rą, ir vėl atleidžia. Aplamai, 
didelio nedarbo čia dar nejaučia- Į 
ma, kaip kad girdėt kitur ypač 
rytuose siaučia, betgi važiuoti J

atstovus, raštu pareiškė pritari
mą suvienyti visas dailės drau
gijas.

Toelsnei perskaitė mandatus 
atsilankiusių atstovų nuo dvie
jų dailės draugijų:
mos ir Muzikos dr-jos “Gabi
jos” iš So. Boston, Mass.: Ma
tas Biekša. K. J. Paulauskas, 
Andrius Juodgudis, Antanas 
Bcndoraitis, Vincas Gegužis, V. 
P. Jankauskas; nuo Dailės ir 
Dramos Dr-jos “Aušrelės,” iš 
VVorceater, Mass. Juzė Rauk ly
te, Bolys Mingilas, A. J. Gotau
tas, Feliksas Skliutas. Viso 10 
atstovų nuo dviejų dr-jų. Taip
gi atsilankė sekanti (svečiai: 
kompozitorius M. Petrauskas, 
“Sandaros” red., V. J. šliakys, 
“A. L.” red. V. S. Jokulbynas, 
Dr. Jonikąitis, V. M. Čekanaus
kas, S. Kažemėkas, A. šliužas, J. 
Petronis, S. Puidokas, P. Skrie
tas, O. šarkaitė, M. MontViliu
te, M. čiačkaite, J. Kamendų- 
lis, J. Ka triakis, A. Martišius, K. 
A. Masiulis, P. Steponkus, A. 
Jcsiunas, F. Norbutas, A. Kulis, 
S. Kulis, J. Miitrikaitė, V. Ti- 
minskaitė, F. Joniškis, A. Ab- 
rozevičia, J. Jasiunas, K. Bu- 
dinavičius, V. Jarikau/sk^s, O.. 
Montvi liūtė.
Rinkimas Suvažiavimo Vedėjų.

Pirmininkas rinkta slapta no
minacija ir slaptu balsavimu. 
Kandidatais nominuota: A. J. 
Gotautas. M. Biekša, V. Gegu
žis. Didžiuma balsų išrinkta A.
J. Gotautas, pageli). M. Biekša. 
Raštininkas slapta nominuota
K. J. Paulauskas ir B. Mingilas 
— didžiuma balsų išrinktas K. 
J. Paulauskas, pagelbiniiikas B. 
Mingilas. Maršalka F. Skliutas. 
Valdybai užėmus vietas ir pirm 
jakvietus “Sandaros” red., V. J. | 
Šliakj ir “Amerikos

trumpą prakalbėlę, 
gerbusių pasekmių 
soms dailūs dr-joms.

Tarimai.

Lietuvio” 
pasakė po 
įlinkėdami 
surišti vi-

1) Nutarta yipatiškai užkvies
tiems svečiams: komp. M. Pet
rauskui, “Sand.” red. V. J. Ra
kiui, “Am. Liet.” red. V. S. Jo- 
kubynui suteikti sprendžiamą 
balsą, o kitięins svečiams pata
riamą balsą.

2) Susivienyjusių dailės dr- 
jų nutarta-užvardini: Amerikos

Waterbury. Cor 
džiaugsmingai su 
kia, kad “Varpas

Dailės

lės Lietuvoje.
4) Prie sąjungos galės prigu

lėti tik tokios dailės dr-jos, ku
rios rūpintųsi dirbti vientik dai
lės darbą, taip kad sąjunga bu
tų bepartyviška dailės skleidė
ja. -u' ’-l

5) Prie sąjungos gali prigulė
ti dailės dr-jos iš suaugusių ir 
mažų} be skirtumo lyties. Už 
vaikus iki 15 m. amžiaus nebus 
mokama metinių mokesčių, ir 
jie turės tik patariamą balsą.

6) Prie Są jungos galės prigu
lėti ir pavieniai dailininkai su 
įstojimu $3.00 ir metine mo
kestini i $1.00. Pavieniams 
a|>rendž:ainas balsas priklausys 
nuo susivažiavusių seimo atsto-

pertrauka 15 miin.
Sesija Trečia.

Atidarė pirm. A. J. Gotautas 
5:20 vai.

7) Kad Sąjungos su važia vi- 
muosenseimuose ofiicialė kalba 
butų lietuviška, ir visos knygos 
butų vedamos lietuvių kalboje.

8) Priklausančios dailės dr- 
jos sąjungon turi mokėti meti
nių mokesčių ipo $1.00 nuo na
rio, įstojant! draugija turi užsi
mokėti iš kalno už metus.

9) Kad priklausančios drau
gijos sąjungon, apart metinių 
'mokesčių, leidžiant aplinky
bėms, Į metus surengtų bent po 
vieną vakarą Sąjungos naudai.

10) Pagal išgalę suteikti pa
ramą mokseliviams, kurie mo
kinas dailės srytyje, su nužiū
rėjimu, ar jie yra tinkami da/i-

11) Kad Sąjungos centraline 
valdyba butų renkama referen
dumui.

12) Rinkimas Sąjungos Val
dybos :

Kursas Markią (Auk
sinu) Šiandien 
prigulintis permainai

1,000 Markių $10.60
5,000 Markių $50.50

JO,000 Markių $99.50
Ant didesnių sumų duodame spe« 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trumpinusį 
laikų. Atsišaukite ypatiškai arba 
laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAD,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki; 
Imai vai. po piet.

Pamėginkite naujo

Su užregistruotu valsbaženkliuSuv. Valst. 
Patentu Biuro.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užtnuftan- 

Čios ypatybės Siame vaiste idetos, 
nu priemaiša priimniai Švelnaus 
kvSpalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų paSalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 

Al siaiypatai.

. AICO><OI. 4QM.

SIOPSDANDRUII
PROMOTf.Į

III AI.THYSCAI.P
LUXURIANTI!Alk|

CONTINTS-IFIUIO OZ5

t’.AD.PlCbniMCO
’SOSh tex?mi’nai Hiod š

UKOOKLYN .
: NEWYOWK

Aptiekoee 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paStęi 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. ' 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
bažeuklis.

Naujienų Knygynas,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

GE R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, 'kurios 
skelbiasi Naujienose.

Tir

H FIRST

Long-Distance Service 
at Night

Vakare ir naktyj long-distance telefono šaukimas 
yra pigesnis nei dienos laike, nes linijos liuoses- 
nės ir greičiau galima atlikti reikalą.

Vartojant “stotis nuo stoties” long-distance pa
tarnavimas, telefono bilos labai numažintos.

Kaina už pašaukimą šiuo budu vakare, visai ne
daug daugiau kaip pusė dieninės kainos. Po vi
durnakčiui, kainos daug žemesnės, paveizdan: 
Chicago į Glevelandą, už trijų minutų kalbėjimą 
dienos kaina $2.05 — 8:30 vakare iki vidurnak- 
čio, $1.05, po vidurnakčio iki 4:30 ryto 55 centai.

Get acųuainted with the money and tkne eaving 
“siation to station ” aervice, explained on Page 12 
of the currpnt issue of the Telephone Directory

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Mildos Teatras
PRADEDANT PANEDĖLY, RUGPJ. 15,1921

bus atdaras kas vakarą— 

ir Nedaliomis po pietų—

w • Paprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c R8II10S i Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c
• • • ! ' 'T!

; , ?

Puikus Vaudeviliai ir Krutamieji paveikslai.

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. ‘4.

LEWI8 CIGAR MFG. CO.» NEWARK, N. J
Didžiausiu nepriklausoma Cigarų .dirbtuve .

Dr. W. Yoszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą tr mo

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

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

Phone: Humboldt 5849

Reikalingi akiniai.
Jąi kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dv5.
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smelana
Akinių specialistas

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

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

ap-

........... 1......... ..  ....................  
10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
JK. FA 3331 SOUTH 
O. VV. HALSTED ST.

Phone Yards 6894
PINIGŲ SIUNTIMAS, 

PASPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame* 
pirmus ir antrus mogečius. Duo-( 
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin-i 
gas, greitas ir geras patarnavimas;

. ...... . ........... . „ £ 
Ofiso * valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedčliais, Seredomis; 
ir Pėdnyčiomis iki 6 vakaro. Nei 
dėliomis iki 2 valandai po pietų.

JOHN KUCHmSKAS 1
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd StM kerti Learitt St.
Telcphone Canal 2552.

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

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

Tal. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisu vidum.iestyji 
ASSOCIATION BLDG. a

19 So. La Šalie St.
'Valandos: S ryto iki 5 po piet« 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namu Tel.: Hyde Park 8896

v. W, RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Roo* 924 
Tel. Central 6390

Taku 812 W. 33rd SU CUcaga
Tel. Yards 4681

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Rccto'r Building 

79 Wė«t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GKIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg.- 
Kanxp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUAKA
Generalis

Kontrakiorius ir 
budavotojas.

Budavojame ir taisome. 
1401 W. 47th SL, Chicago.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th SL 
Tel.: Yards 413 

Tarpe Hermitage ir Paulina.Tel. Yards 145

JOHN J. ZOLP,
Rcal Estate — Paskola — Insurance 

Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.

4601 So. Marshfield Ave^ 
Chicago.

Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
,xes į 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

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

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių

krautuvę ir taisome viską naniieje. 
Musų kainos prieinamos.

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

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

Tel Blvd. 9.336

Rašomoji 
Popiera

NAUDOTO TR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI 

Durims, langams, plaisteriui lente
les, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO„ 
3003-39-Sb. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294.

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 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia pųpiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po
pierių į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

• KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui 

visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių 

Vedama stabo
VVEST END HOSPITAL 
2058 W. Monroe St, šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.

Moderniškas būdas 
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta 
Laboratorija ir X—iRay.

Gydoma namie ir ligonbu- 
tyj.

Atdara kasdien nuo 12 iki 
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS'REV1EW

SpnlMr

Pastabos apie biznio 
eiseną.

ipitalas turės būti geriaus ir tik-(gaidžiai 18 ir 19c. 
■šliauš pritaikytas prie naujų 
\ pramonės

BULVĖS — $3.00 ir $3.25 
‘pramonės reikalų. K<i|da tai bamperis; saldžiosios bulvės 
Į viskas įvyks, tai mes iš nupuo- $2.00 ir $2.25 bamperis.
limo palengvėlia pradėsime

Markių puolimas. — Paskuti- slinkti į goresniuosius laikus. ū,r, __ . x x. ,----  ,$7.00 ir $9.00 statinė; vynuogės
ŽALI FRUKTAI — Obuoliai

Kodel-gi nepaisyt savo iš
vaizdos, kadangi gali pra
dėt naudot Lifebuoy mui-

DĖKINGOS MOTERYS.
Sveikinimai ir apkainavimai už su

grąžinimų sveikatos per šia senovinę 
žolių ir šaknų gyduolę, Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound, iš Lynn, 
Masa., plaukia iŠ visų kraštų, ir ku
riuos mes pagarsiname laika nuo lai
ko laikraštyj. Moterys, kurios visuo
met yra sveikos, negali persistatyt 
kitų moterų, kurios kenčia mėnesius, 
ir metus nuo visokių negalių, bet ta
pę sveikomis ir linksmomis vartojant 
natųrališką atbudavojimo sveikatos 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com*- 
pound.

nes savaitės bėgyje, ypač vakar Mes nelaukiame, kad biznio pa-Į Į ’ _' “ Y? _ _
ir šiandien, Vokiečių markės pa
siekė žemiausios kainos, kokią 
tik markės galima buvo kada gytis, tai pasitaisymas eis nuo 
nors pirkti w parduoti. Papras
tas markių kursas prieš karą 
buvo $23.82 už 100 markių. Da- 
bargi 100 markių kainuoja tik
tai $.95.

Kad markės eis pigyn, mes 
jau pinniaus apie tai buvome 
pranašavę. Markių atpigimo 
priežastimis tebėra maždaug 
tos pačios, kurias nurodėme pir
miau#* būtent, perdidelis skai
čius išleidžiamų popierinių mar
kių, menkas pardavimas tavorų 
užrubežin, baisiai cuigšta kon-* 
tribucija. kūną Vokiečiai turi 
mokėti talkininkams.

Popierinių markių spauzdinti ( 
Vokietija iki šiol nesiliauja. Kas 
mėnuo yra atspauzdinama ne- i 
mažiau kaip vienas milka’das < 
naujų popierinių markių. Perei
tos savaitės bėgyje popierinių 
markių tapo atspauzdinta dau- 
giaus kaip pusė miliardo, bū
tent, 654,805,000 markių. Da
bar Vokietijoj išpuola deugiaus 
kaip 90 popierinių markių ant 
vienos auksinės markės. Perei
tą savaitę didieji Vokietijos 
bankai užsidarė ir atsidarė tik 
užvakar 
kad Vokietijoj žmonės metėsi į 
spekulaciją ir pradėjo smarkiai 
mainyti markes ant dolerių. Do
lerio vertė šiuo laiku yra labai 
pakilus ypač, kad dabar ir Fran- 
oija ir Anglija ir Italija ir Ja
ponija turi labsj daug pirkties 
dolerių, tai jra, mainytis savo 
pinigus ant dolerių, mokant 
Amerikai už javus, bovelną, va
rį ir kitokią medžiagą. ~

Daugelis dabar klausia ar da 
bus markės pigesnės negu da
bar. Šis klausimas negalima at
sakyti su tikrenybe. Žinoma, 
markės yra dabar baisiai pigios ( 
palyginant su tuo, ką jos kai- j 
navo pirmiau. Kad jos neis urnai Atsakymas: 
augštyn, apie tai irgi negalima ! 
abejoti. Sprendžiuint iš dabartį- bai nupuolė todėl, ksid šiandien dešimtmečio industri
nio dalykų stovio, nebūtų labai visų kompanijų yra pagaminta jliudijimais “gaso amžį”, kur 
stebėtina, jeigu markės nueitų perdaug cukraus. Karės laiku pirmiau buvo vartota žalia ang- 
iki 70 centų uz šimtą. \ ienok Amerikos Valdžia skelbė, kad jj- aliejus kurie dihbar veik 
ar jos nupuls iki tiek, yra bergž- i yra 
das 
kia 
gul jas siunčia tada kada rei-' buvo netiesa, nes ir karės laiku 
kia.
verčiaus tuo tarpu tegul laiko- truko laivų atvežimui jo iš Cu- 
si pas save Amerikos dolerius, bos ir Porto Rico. Toks pervir- 
nes dolerius, o ne markes, šian- §is cukraus yra priežastim cuk- 
dien visas svietas labiausia raus kainų nupuolimo. Kada 
brangina. i kaina nupuolė, tai nupuolė ir

* * kompanijų pelnas. Kada pelnas
* • 'nupuolė tai nupuolė ir šėrų ver-

Krizio gelmė. — Vasarai pra- te. Dabar cukraus kompanijos 
einant, nei dartU nei biznis ne- rodos yra pačiam bloginusiame 
sitaiso. Kainos nupuolė ir dar padėjime, o todėl dabar jų šėrų 
puola toliaus. Vienok iš kitos kainos gal yra užvis pigiausios, 
pusės bedarbė tebeauga. Gali- Mes patariame tuos šėrus pirk- 
ma nelabai klystant sakyti, kad ti. UŽ kokių metų, pusantrų, jie 
šis laikas yra jau pe»ts blogiau-1 ;c abejonės bus daug augštesni 
sias krizio laikas. Gal šis-tas negu 
bloginus išrodys žiemai atėjus, j 
Viefiok, pamatiniai, dalykų pa- ( 
blogėjimas negali būti per daug! 
didelis. Klausimu yra tiktai ta- 
me kiek ilgai šis blogas laikas ■ 
dar tęsis. Jo persitęsimas labai j Vakar Chicagos marketo kai- 
didžiai priklauso nuo Europos nos ant tūlų dalykų buvo seka- 
padėties.* Kada Europa pradės tnos: 
atsipeikėti, pradės dirbti ir pirk- ’ SVIESTAS — Creamery 41 į 
ti, tada ir Amerikoj pradėsime c > centralizuotas 37‘4c., ladles 
jausti laikų pasigerinimą. Ne- 28% ir 29V6c., kaina raiteileriams 
žiūrint į labiausia prispaustą į extra sudėtas staitinukes 44% 
padėjimą, nežiūrint į baisius z spaustas 46%. 
mokesčius, nežiūrint į baisiai į KIAUŠINIAI — Švieži pir- 
nupuolusį markės kursą, Vokie- mįeji 29% ir 31 %c., paprastai 
tija rods pirmutinė pradeda la- švieži 24 ir 26c., extra sudėti 
biausia krutėti ir duoti vilties, balto medžio dėžėsna 36 ir 37c., ’ 
kad ir kitos Europos šalys pa-' margiukai 17 ir 18c., purvinukai 
seks Vokietijos pavyzdžiu. 17 įr 18c., storage extra 15 ir

Tuo tarpu pačioj Amerikoj 20c. 
d€ir turės įvykti persikeitimas ( GYVA PAUKŠTIENA— Kur- 
kai-kuriose biznio srityse, turės ggc, vištos 27c., gaidžiai 17 
nupulti žemės ir namų kainos, c f antys 23c., žabys 20c. 
gal dar sumažės algos ir turės ( ŠALDYTA PAUKŠTIENA — 
pasididinti darbo našumas. Ka- Kurkės 40 ir 42c., vištos 27c.,

sitaisymas eitų šuoliais, urnai.
Vienok kada biznis pradės tai-1/*

lat ir palengva per keletą metų. 
* *

Kviečiai. — Paskutinėmis die> 
nomis kviečių kainų puolimas 
truputį apsistojo. Kviečiai da
bar yra parduodami maždaug 
apie $1.30 už bušelį. Pastovesnė 
kviečių kaina dabar laikosi to
dėl, kad kviečių derlius Ameri
koj pasirodė netoks geras, ko
kio buvo laukiama ir, kad pa
reikalavimas kviečių užrubežin 
yra gana didelis. Nemažai kvie
čių turės eit Rusijon, labai daug 
supirkta Anglijai, Francijai ir 
Vokietijai, o dabar da ketina 
pirkti Amerikoj apie kelioliką 
milionų bušelių ir Japonija, kur 
derlius šįmet buvo labai men
kas.

lemonai $8.50 ir $9.00 dė- 
orančiai $6.00 ir $6.25 dė

žė; pyčės $2.00 ir $2.75 bušelis; 
slyvos $1.50 ir $2.00 dėžė; gru- 
šios $3.50 ir $4.00 bušelis.

ŽALIOS DARŽOVES — Bu
rokai $1.00 už 100 pundelių; sa- 
lieriai 50 ir 65c., už kreitą; ko
pūstai $1.75 ir $2.25 už kreitą; 
žyduoliai kopūstai $2.50 krei- 
tas; morkos $1.00 už 100 pun
delių; agurkai $1.00 ir $1.25 bu
šelis; salotos galvose $3.75 ir 
$4.00 kreitas; grybai 60c. ir 
75c. dėžė; cibuliai $3.00 ir $1.50 
kreikus; ridikai $1.00 ir $3.25 
už 100 svarų maišą; špinakai 
50 ir 60c. dėžė; saldus komai 
40c. ir 50c., 4 tuzinai; ir tams
tos 50c. už buš. kasę.

Išvažiuoja Lietuvon

svarbiausia todėl

lą šiądien?

Įžymus RAUDONAS šmotas su 
priimnu sveiku kvapu.

SVEIKAS muilas

Padarijtaa Amerikoje

PILĖS
Gali Greitai Išsigydyt.

Ar kenti skausmą ir kankynę nuo 
raudonosios gyslos? Tas yra visai 
bereikalo — ją galima greitai ir ant 
visados prašalint su Pixine Pilė Re- 
m«edy. Tai yra receptas gerai žino
mo gydytojo. Nei skausmas, nei ope
racija, nei gydytojo bilos, tik patikė
tinas naminis gydymas, kurį gali kiek 
vienas vartot. Išpildyk žemiau esan
tį kuponą; prisiųsk $1.00 pašto orde
riu, ir didelis pakas Pixine File Re
medy bus tuojaus išsiųsta čystame 
pake. Jei neaplaikysi užsiganėdinan
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.

The Pixine Co., Ine.,
5767D Paw Avė., Troy, N. Y.

Įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man 
didelį paką Pixine Pilė Remedy. Jei 
jos negelbės, kaip jus skelbiate, su
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
gal.
Vardas .....................................................
Adresas ................................... ,.............
Miestas .................. Valst.....................

HUMBUGAS. — Mes pata
riame visiem Chicagos Lietu
viams kogreičiausia ištraukti sa
vo pinigus iš humbugų, kur 
juos yra indėję laukdami gem- 
bleriškų “special” pelnų.

Kl. Jurgelionis.

Klausimai ir atsakymai.
Apie cukraus kompanijas.

Gerbiamas Naujienų ,
Biznio Vedėjas:

Meldžiu man paaiškinti apie 
cukraus kompanijas ir dėl ko jų 
šėrų kaina taip labai nupuolė. 
Ar verta jų šėrus dabar pirkti 
ar ne, kaip tai: American Beet 
Sugar Co., American Sugar Co., J 
Cuba Cane Sugar Co. ir Porto ' 
Rico Sugar Co.

šiądien, 8:30 v. v. iš La Šalie 
Stoties išvažiuoja Lietuvon per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus patarnavimą šios ypatos:

Povylas Karolis
Emilija Barolis
Juozapas Cernauskas
Franas Stanionis
Ona Stanionienė ir •
Lilija Stanioniutė.
Jie visi išplauks iš New Yor- 

ko uosto rugsėjo 17 d., Rotter- 
dem laivu iki Karaliaučiui.

Gasas, kaipo indus 
Iriais kuras.

K. Jankauski, 
Maywood, III.

Cukraus kompanijų šėrai la-

stoka cukraus ir ragino 
Kam rei- j žmones, kad nevartotų perdaug 
----- x„ i------ - x----- x.. Beį £aį

dalykas spėlioti. 1
markių siųsti Lietuvon, te- cukraus, o taupytų jį.

K-am tokio reikalo nėra, cukraus buvo perdaug, tik gal

dabar.
Kl. Jurgelionis.

Marketo Kainos.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
O DROAOWAY NEW, YOR.K. hl.Y.

Tiesi kelionė i LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasafierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
Į PILIAVĄ. '

Lietuviai važiuodami j Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia. 
x Susinėsimas su Piliava tai yra nauja šaka musų regulhiriŠko 
/usinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dcl Lietuvių tai 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti . i
t S. S. L1TUANIA Lapkr. 2. S. S. ESTONIA Spalių 5

S .S. LATVI A rūgs. 21 S. S. POLONI A Spalio 19
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

YPATINGAI MEDIKAU' 
SKYRIŲ

Atidarė Dr. F. O. Carter, 
pagarsėjęs, akių, ausų, 

nosies ir gerklės 
specialistas.

Tonsilius, 
Giles, 
Reumatizmą, 
Potrukį, 
Dusulį, 
Bronchitis, 
Gerklę, 
Plaučius. 
___________ J

šis skyrius ati

darytas, kad
sutikus didelį

reikalavimą
specializavime
ir moksliško
gydymo šių li
gų, kurios yra
plačiai tarp
žmonių išsipla-
tinę.

» .Iš atžvilgio stokos anglie 
aliejaus,„kreipia industrijos ati
da link ekonomizavimo metodų 
vartojime šių kuru, nes reika
laujama anglių ir aliejaus dirb
tuvėse, kuomet vartojant gasą, 
nereikės vartoti pirmesnius ma- 
terijolus.

šie faktai veda mus prie per-

išėję iš mados.
Karbonizavimas anglies, mok- 

slos tvirtina, kad gasas atneša 
keturis kartus daugiau naudos 
išdirbystei nei kad anglis ar 
aliejus. Komitetas Amerioain 
Gas Association pranešė, kad 
gasas yra vartojamas virš ke- 
turiasdešimts’ industrijose, iš
imtinai ekonomiškiau ir paran
kiau. Šiose industrijose gasas 
paėmė viršų: vidujinį tipšildy- 
mą, misingio išdirbystėje, gele
žies liejyklose, šerdžių džiovini
mui, laikraščiams, rūkymui ir 
sūdymui žuvių ir mėsos, galva- 
nizavimą, pakeitimas anglimis 
kurianamus pečius ant gaso, ge
ležies šildymui, kokoa kepimui, 
automobilių ir tajerių taisymui, 
palituros džiovimui, enemeliavi- 
mą, geležinkelio’dirbtuvėse, as- 
phajto tarpinimui ir daugelyje 
kitų išdirbyščių.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Panedėlį, Seredoj Ir Pėtny- 
čioj ofise Šiuo adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDELIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

8

AKUŽERKA 
Mrs. A. Michniewicz

3101 S. Halsted St., kampas Šios gaf. 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Y arda 3654.

Baigusi Ako- 
ierijoa kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hoo- 
pitalisa. Pa- 
aekrningai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ilgom 
moterims ir 
merginoms.

DR. A. R. BLDMENTHAL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487 
--------------------------------- —z

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvy s Gydytojas ir Uhirsrgas

People Teatro Name, 
1616 W. 47th St., Tel. Boil. 160 

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

Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKlnley 263

Telephone Yardi 5882

OR.M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Stw 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro.

3514-16'^loosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė., 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ) 
Turime puikiausi išvažiojimo patarnavimą — 

turime pardavėjų ir jūsų apielinkėj.
Užsisakyk Reikalaukite

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

■ Rusiškos ir Turkiškos Vanos

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugi} laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai
Socialdemokratą privalėtu 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.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, m.

Sergantiems tonsilais 
kuomet reikia juos išimti 
prietemos miegu; reunvatiz- 
mas, mažakraujystė ir nu- 
vargis, kūniškas, protiškas 
vystymasis seka prie tonsi- 
lių. Goiteris, kuris negražiai 
atrodo ir sveikatai kenkia 
— yra gydomas pasekmin- 
giausiomis metodomis. Reu
matizmas kenčiamus ilgai 
skausmus, yra gydomas mok
sliška tobulybe. Teisingas 
mieros priskirimas pat nikiui. 
Dusulio, bronchito, plaučių 
ir gerkles ligos, gydomos 
naujausiomis metodomis. Čia 

4 patirsite, kad kiekviena iš 
šių ligų yra gydoma augštai 
specializuoto gydytojo ir ku
ris turėjo geriausias pasek
mes tame lauke; vėliausi ir 
geriausi įtaisymai diagnosui 
ir gydymui vartojami, po 
priežiūra ir nurodymais Dr. 
F. O. Carterio, kuris per 
daugelį metų specializavosi 
atitaisyme žvairių akių. Dau
giau nei tūkstantis ligonių 
gerbia jo gabumus.
KRAUJA MĖGINA 
URIANALYSIS IR 
X-SPINDULIŲ EG
ZAMINAVIMĄ AT
LIEKAME.
Jei kenti bile kokią ligą ar
ba kokia nebūk negale, ku
rios priežastis negalima at
rasti, Dr. Cartens užtikrina 
tamista simpatišką gydymą, 
atradimą ligos ir mokslišką 
gydymą.
Visokioms kalboms kalbame.

Franklin 0. Carter, M. D.
120 So. State Street, 

Valandos: 9 iki 5, Ned. 10 iki 12.
24 metai prie Stato St.

Wauk8gano 
Lietuviai-
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi* 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

IMUBIHBUUUUaBBR

Telephone Van Buren 294 
Kės. 1189 Indepondence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligi/

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone D rovė r 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliotais 10—12 dwni

■ Telephone Yards 1582

; DR. J. KULIS
1 LIĘTUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
5 Gydo visokias ligas moterį, vai-
2 tai Ir vyrų. Specialiai gydo lim-

S pančiai, senas ir pašlaptla- 
gas vyrų ligas.

■ 8259 So. Halsted St., ChleaM. 
fh ■■ ■■ ■ m ■ ■ ■■ mun

DR. P. ŠIMAITIS 
Naprapath

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

■ ■»■■■««■ UUHU 
el.i Yards 6666

Boulevard 8448

DR. V. A. 6IMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akuiirae
Halsted St„ Chicago.
10-12 v. r., 1-8, 6-8

8203 So.
Valandos:

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto,

Telefonas: Boulevard 7042

DR. 0. Z. VEZELIS
Lietevis Dentistae

”DR. YUŠKA
1900 So. Halsted St

r«l. Canal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rerideadja: 2811 W. 63rd 8h

Tol. Prospect 8466 
ly .--ii— • -i

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

Tel.: Boulevard 9897
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tol.: Canal 279
Ų_______ n.—■— 
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Uisiaakomoji Kainai

Pusei metų
Trim* m*n—i*m* , , , 2.25
Dytom mtaMiaim 1.75
Vienam miamlai - T , *..r , <

Viena kopija
Savaitei___

Mūsiškiai ekstra-kairieji 
visuomet stengiasi pasida
ryt kapitalo, niekindami so
cialistus. Paskutinė neišse- 
[miama tema tiems jų nieki
nimams yra ta, kad sociali
stai rėmė Lietuvos valdžią, 
kurią jie dabar patys smer
kia. Reikia keliais žodžiais 
išaiškinti šito priekaišto 
vertę.

Ekstra-kairiemsiems mes 
priminsime sekamą faktą. 
Kuomet 1917 metais pakilo 
prieš Kerenskio valdžią ge- 
nerolas Kornilovas, tai Ru
sijos bolševikai vieni pirmu-

; ii tinių pasisiūlė Kerenskiui 
* 76 ginti valdžią visomis jiego- 

SuT,SItur “ Ohica<oj, mjg jĮe £Uomet nemažai pri-
I7.oo sidėjo prie to, kad sukilimas 
2’00 buvo užgniaužtas pačioje 

pradžioje. Ir mums neteko 
girdėti, kad kuomet nors vė
liaus bolševikai arba jų šali
ninkai butų pripažinę takti
šką negera.

O Kerenskio valdžiai bol
ševikai juk buvo grieščiau- 
siai priešingi. Rudenyje tų 
pačių 1917 metų jie nuver
tė ją.

Taigi remti tam tikrose 
aplinkybėse priešingą sau 
valdžią nėra nusidėjimas net

Metami - - 
Pusei meti _____
Trims minėdama 
Dviem mėnesiam* 
Vienam minėsiu!

(Atpiginta) 
Mitams__________

1.50 
, .75

_ »«.oo 
Pum( meti --- - - ■ - , 4.50
Trinu minesianu ' 2.25

Pinigu* reiki* siųsti p*Me Money 
Orderiu, kartu su uisakynaa.

Skandalas 
San Francisco ’je

Vienas garsiausiųjų kru
namųjų paveikslų artistų 
Amerikoje, Roscoe Arbuckle, 
šiomis dienomis tapo suaręs- Į ir pačių bolševikų atžvilgiu 
tuotas San Francisco’je, Cal., 
ir apkaltintas pirmojo laip
snio žmogžudyste. Suarešta
vimas įvyko po to, kai nu
mirė artistė Virginia Rappe, 
dalyvavusi puotoje, kuri bu- 
yo parengta p. Arbuckle 
kambariuose, hotelyje.

Kokį nuosprendį išneš tei
smas, šiandie dar yra per- 
anksti spėti. Bet publikos 
opinija jau pasmerkė kalti
namąjį, kuomet išėjo aikš
tėn, kokios rųšies pasilinks
minimuose yra .papratęs lei
sti laiką tasai kinematogra
fų lankytojų numylėtinis. 
Paaiškėjo, kad panašių puo
tų, su svaiginančiais gėri
mais ir su linksma moterų 
kompanija, jisai yra kėlęs 
daug kartų įvairiuose Ame
rikos miestuose. Šimtai tūk
stančių dolerių buvo išleid
žiama toms girtoms pramo
goms, ir ne kartą jose atsi
tikdavo skandalingų t dalykų, 
tik iki šiol vis sekdavosi 
slėpti juos nuo publikos.

Roscoe Arbuckle yra ki
lęs iš neturtingų žmonių. 
Ačiū savo talentui, jisai pa
sidarė labai populeris artis
tas ir urnai pralobo. Pralo
bęs tečiaus ir neturėdamas! 
savyje išlavintų kiltesnių 
palinkimų, jisai nemokėjo 
sugalvot nieko kita savo gy
venimo paįvairinimui, kaip 
tiktai apsirijimo orgijas. 
Paskutinė jų pasibaigė tra
gedija.

Krutamųjų paveikslų tea
trai, cenzoriai, miestų vy
riausybės ir moralybės drau
gijos sukilo prieš apkaltin
tąjį artistą; bet jisai nėra 
išimtis Amerikos gyvenime. 
Tokiu pat buduj kaip jisai, 
leidžia laiką tūkstančiai lo- 
bininkų, ir niekas delei to 
nepeikia jų — kol jie moka 
išvengti viešo skandalo. P- 
as Arbuckle turėjo pasimo
kinti nuo milionierių ^unų, 
kurie žino, kaip paleistuvaut

Jeigu mūsiškiai ekstra-kai- 
rieji, pritardami šitame 
punkte bolševikams, smerkia 
delei tokios pat taktikos lie- 
tuvių socialistus, tai jie eina 
patys prieš savo sąžinę.

Želigovskio užpuolimas 
ant Lietuvos nebuvo nėkiek 
geresnis dalykas, kaip Kor- 
nilovo sukilimas prieš Ke
renskį. Jeigu Želigovskio žy
gis butų pavykęs, tai visa 
Lietuva šiandie butų po 
Lenkijos dvarininkų letena.

Todėl socialistai negalėjo 
kitaip pasielgti, kaip tiktai 
padėt valdžiai atremti už
puoliką. Lietuviai-gi komu
nistai, kurie tame momente 
atsisakė stot kovon prieš 
Želigovskį, parodė, kad jie 
nesupranta savo pareigų.

Šiandie karo su Želigov- 
skiu nėra. Vienok Lietuvos 
valdžia tebelaiko karo stovį 
ir po jo priedanga persekio
ja darbininkus. Todėl socia
listai dabar neberemia vald
žios ir kelia protestus prieš 
jos darbus.

Ir mažas kūdikis, rodos, 
galėtų suprasti, kad toks so
cialistų pozicijos persikeiti
mas yra pilnai nuosakus. 
Bet ekstra-kairieji nepajie- 
gia to suprasti. Nejaugi jau 
jų protas taip nubiednėjo? 
Ar tai yra tiktai tokia jų 
“strategija”: niekinti socia
listus kad ir čia da taip, 
idant parodžius savo “revo
liucingumą”?

darbininkų organizacijų, tik 
delei savo yputiškos naudos. 
Nuo pat pradžios jis dėjo di
deles pastangas, kad kaip 
nors tapus wlu. Visuomet 
be sąiko girdavosi, visus kri
tikuodavo. Buvo net paskel
bęs, kad jį kokios tai mokyk
los studentai sumušę ‘už gy
nimą darbininkų reikalų’. Mat, 
norėjo pasirodyti kankiniu 
delei darbo žmonių labo, kad 
tik įsigijus įtekmę darbinin
kuose... Prieš pat reakcijos 
siautimą jis įsisiūlė už kalbė
toją Naujos Anglijos progre- 
syvėms (norėta pasakyt: ko
munistiškoms. “N.” Red.). 
Kada tapo areštuotas ir te
nykščiai draugai užstatė už jį 

$2000, tai jis nelaukęs teismo 
išdūmė Lietuvon. Dabar gir
dėtis tarnaujat Lietuvos žval
gyboje.”
Šitą pasaką, kad A. Karalius 

tarnauja žvalgyboje, komunistų 
laikraščiai tyčia skleidžia, idant 
sukompromitavus jį darbininkų 
akyse. Kol Karalius buvo ko
munistą Jai ta pati spauda dė
davo jo straipsnius ir garsinda-. 
vo jo prakalbas — o dabar jau 
i pavertė jį šnipu!

Bet “M. B.”, kad ir juodinda
mas buvusįjį savo vienatinį, vis 
dėlto patvirtina tuos faktus, ku
riuos nesenai paskelbė apie jį 
“Naujienos”. Jisai pripažįsta, 
<ad Karalius buvo komunistų 
organizacijų kalbėtojas, kad ji
sai nukentėjo dėl sojvo agitaci
jos ir buvo suareštuotas, ir kad 
komunistai sudėjo už jį du tūks
tančių dolerių kaucijos, kuri 
pražuvo, kuomet jisai “išdūmė” 
į Lietuvą.

“M. B.” tečiaus turėtų pri
pažinti taip pat, kad ne vienas 
tiktai Karalius “išdūmė” nuo| 
teismo, pražudydamas dvejetą 
tūkstančių dolerių pinigų (kurie 
buvo sumokėti, žinoma, ne. iš at
skirų žmonių, o iš surinktųjų 
“revoliucijos reikalams” aukų): 
lygiai tokiu pat budu pasielgė 
ir kai kurie kiti komunistų lyde
riai. Kuo tad Karalius yra blo
gesnis už juos?

Kad Kakalius norėjo lošti va
do rolę ir visus kritikavo, o 
save girdavo, tai yra tiesa. Bet 
nejaugi tai yra nuodėmė pas 
komunistus. Juk visi jų agita
toriai elgiasi lygioj taip pat. Ir 
prie*to labai dažnai jie turi daug 
mažiaus pamato skverbtis į va- L 
dus ir visus niekinti, negu Kara
lius, kuris, šiaip ar taip, buvo 
visgi bent šiek-tiek prasilavinęs. ( 
Jisai pav. mokėdavo atskirti 
“blokadą” nuo “plakato”, o gar
susis komisaras Jukelis arba 
Daubaras nė to nemoka. • J

ganizacljai panašių J Sabo re
ceptų, butų su panieka buvęs 
išguitas lauk — o ši«jndie jisai 
skaitosi dar vienas lėčiausių jų 
žmonių tarpe komunistų!

Ims nemažai laiko, kol tie 
kruvini gareji, kuriuos paliko 
karas, galutinai išsisklaidys.

.. . I—w i 11 .................... "JT —..............

Kas Dedasi 
Lietuvoj

KYBARTAI

Savivaldybių rinkimai Kybar
tų valsčiuje praėjo visiškai ki
taip, negu mieste. Nežiūrint 
trukdymų, persekiojimų ir t.t., 
darbininkam ir mažažemiam pa
vyko pravesti savo daugumą: 
valsčiaus tarybon išrinkta 7 
ūkininkai ir 9 darbininkai. To
kiu budu ir valdyba susidarė iš 
darbininkų ir mažažemių dau
gumos ; pirmininkas — darbinin
kas, jo padėjėjas — mažažemis, 
atstovas apskrities valdybon
— darbininkas, iždininkas — 
mažažemis ir t.t. Baigiantis 
valdybos rinkimam, ūkininkai 
net sudejavo. Vieno darbininkų 
atstovo užklausti, ar neserga, jie 
atsakė, kad greit pasitaisysią; 
sako, apskrities viršininkas duos 
vaistų. Mat, kam reikalingi 
apskrities viršininkai! Tai tam 
kad paremti viešpatavimą tų, 
kurie nustoja pasitikėjimo vie
tos gygventojų tarpe. Bet pa
žiūrėsime ,kaip jisai rems musų 
ūkininkus; man mątos, kad var
gu jam tai pavyks. (“S-d”)

NEMANIUNAI (Alytaus apsk.).
Musų klebonėlis kun. J. šopa- 

j ras tai ištikro biednas žmogus. 
Turi tik 70 dešimtinių žemės. O 
apie kitą turtą Jai nėra kas ir 
kalbėti, vieni niekai 
lių, 5 karvės, 20 žąsų, apie kapa 
kalakutų, puskapis vištų, vieną 
kitą menkniekį ,ir viskas. Kai 
atėjo atlaidai Jai vargšas jau 
nebežinojo kas ir daryti. Per 
pamokslą prašė nešti klebonijoj
— sviesto, sūrių; ■kiaušinių', pay->
šiukų ,vištų ir t.t. Gerai, kad 
nors vietos gyventojai jam pa
deda, — badu numirtų, jeigu 
niekas negęlbėtų. Tai hutų bė
dos pridirbęs Steig. Seimas, jei 
būt socialdemokratų paklausęs 
ir atėmęs iš kunigų žemę. Tik
rais proletarais butų virtę, o tai 
da ir subolševikėję. Nelaimingi, 
nelaimingi....o musų už vis ne
laimingiausias, nes turi ketvertą 
dūšių šeimynos (3 gaspadinės ir 
sesutė). (“S-d.”)

LINKUVA

ŠAUTUVO FILOSOFIJA.

15 kiau-

Apžvalga
PEIZOJA BUVUSĮ 
SAVO DRAUGĄ.

Bolševikuojantis * “Moterų 
Balsas” rašo apie buvusįjį ko
munistų agitatorių, Anuprą Ka
ralių, kuris, paragavęs bolševi
kiško “rojaus” vaisių Rusijoje, 
atsimetė nuo komunizmo:

“Anupras Karalius buvo 
vienas tų, kurie prisiplaka prie

Tėvišktų bardamas savo drau
gus bolševikus, St. Sabas iš 
Pittsburgo rašo Škotijos “Rank
pelnyje” ;

“Revoliucijos laiku dyka
duonius reikia sušaudyti. 
Bet reikia aštriai pabarti tą 
revoliucionierių, kuris perdaug 
darbų apsižergia, kitiems ne- 
duod®į o pats negali jų atlik
ti.”
Tai yra rašoma apie Lietuvos 

ir Baltgudijos komunistus, ku
rie, pasak vieno Škotijos komu
nisto, nemoka sutvarkyt darbo: 
Kapsukas su Angariečiu (Alek
sa) esą apsikrovę darbais, kurių 
nepajiegia atlikti* o daugelis ki
tų komunistų “dykaduoniauja”.

Sabas pataria pirmuosius aš
triai pabarti, o antruosius — su
šaudyti.

Reikia stebėtis, iki kokio jaus
mų atbukimo priėjo bolševikiški 
komunistai, jeigu net discipli
nos palaikymui savo organizaci
joje jie siūlo kaipo priemonę su
šaudymą !

Tai yra didžiojo pasaulio kat
ro pasekmė. Pasibaisėtinas 
kraujo liejimas, kuris tęsėsi pei 
keletą metų, pažadino daugelyje 
žmonių žiauriausius jų instink
tus ir įpratino juos žiūrėt į vi
są ką per šautuvo vamzdį. Prieš 
karą toks barbaras, kuris butų 
drįsęs siūlyti darbininkiškai or-

Kas esi ir kur eini”? 
“O tamsta 

užpykęs atklausio 
svyruodamas sau 

mili-

Sako, kad musų milicija esan
ti nelyginant koks kelmas: ji 
nieko nemokanti, nieko nedaran
ti. Ne visai teisybe.

Einu aš sau per miestelį pro 
šalį alinės. Girdžiu neapsakomų 
šauksmą: “Palauk, palauk”! At
sigręžęs žiuriu: pusiau persisvė
ręs pro alinės duris kaži koks 
žmogus moja man su ranka ir 
šaukia.
— klausia jis mane, 
kas esi”?
jo. “Aš., 
ranka į krutinę — aš.
ciantas”. Apžiurėjau “milician^ 
tą”: jokio milicianto ženklo ant 
jo,' tik šautuvas kertėje pasta
tytas. Vargais-negalais paten
kinęs “miliciantą” ir išsiaiškinęs 
su dokumentais rankose, kas 
aš, galėjau toliau eiti.

Ir sakyk po to ,kad musų mili
cija neakyla. O kaip butų šau
kęs, kad vagį butų pamatęs? 
Ponai nuovados ir apskrities 
viršininkai, kurie taip dažnai 
•užpuolate miliciantus už jų ne
sugebėjimą ir nerangumą, ką 
jus pasakysite į tai. (“S-d.”)

I
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SUBAČIUS.

Vietos milicija padare kratų 
pas vieną kalvį. Sulig milicijos 
žinių, tas kalvis bolševikams 
ginklus dirbąs Jai j ieškojo gink
lų. Nieko nesurasdami, ėmė 
mušti kalvį. Galų-gale pareika
lavo 100 auksinų i\; gavus juos 
išsinešdino.

Neitralinėj' zonoj. ’ apskrityse ir nelaimingi du sa- 
_____ —.. (vivaldybių atstovai su pataria- 

Kaunas, VIII. 17. (Eltos kor.) mw>ju balsu, —- tai ir visa žemės 
Iš rugpiučio 13 {14 d. naktį vykdymo organizacija.

Lietuviai Latvijoj.
Pradėjęs iš Rygos eiti kas sa-

itralinej zonoj susispietusi plė-1 Vadinas ,visai darbas paliekama • vaite K. Narkevičiaus leidžia- 
Y*1  •„11 V— ~ VATIkASP Iri iv i n 011 iriann_ mn« ««. A T_j n • i •šikų ginkluota gauja, kur buvo (rankose Žmonių, kurie su visuo- 
daug persirengusių lenkų želi- (niene, su darbininkais, bežemiais 
govskin'inkų kareivių ir šiaip mažažemiais, kurie pirmoje 
civilių žnionių, iš kaž kur įgi-' turės gauti žemes, įdė
jusių ginklų, Maišiogalos kryp-1 kuomi4 nesurišti ir vi-
timi pradėjo šaudyti. Lenkai H^kai svetimi tiem sluog- 
nepaprastai išsigando. Jje ma-(^n*am» kurių reikalus teks 
ne, kad tai lietuviai pulti jų ei- Rem &yv° kaulo paliesti.
na. Ir visą naktį J rugpiučio 141 Tokį pasiūlymą galėjo sugal- 
dieną pafrontėj didcliausiais su-,vo^ b’ priimti tik krikščioniškos 
irimas. Kuoąios palikę savo gur-,Seįmo žemės reformos komisijos 
guolę, virtuves, leidosi Vilniaus galvos.
link, raiteliai pradėjo lakstyti Seime u 
iš vienos vietos kiton ibe žinios nusistatymąfg 
ir be tikslo. Tik vėliau paimate, socialdemokratų "frakcija.
jog tai tebuvus jų šmėkla, kiek 
aprimo.

PARUDAMINIS.

mas ir A. Jodvalkio redaguoja
mas “Rygos Balsas” rašo:

1913 metų statistika nustatė 
Rygoje lietuvių 33^28 asmenis. 
Kiek tikras tas skfcftmuo, gana 
kalbėta jau tuomet. Po visų 
Latviją prieš karą lietuvių buvo 
daugiau kaip 60 tūkstančių.

O kiek dabar yra? 1920 m. 
^birželio 14 d. statistika rodo lię- 
tuvių skaičių Latvijoj 23,674 as
menis. Iš jų miestuose gyveno: 
Rygoj 5,303 asm,. Liepoju j 3,- 
738, Daugpily 205, Jelguvoj 
616, Rezeknėj 37 asmenis. Taigi 
išviso 9,899 asm. Tas skaičius 
dabartiniu momentu nepilnas, 
nes prijungtuose prie Latvijos 
Valsčiuose taippat lietuvių sura
sime, o Dūkštos apskrity jų net 
gana daug. Tiktai Palangoje 
priskirta prie Lietuvos virš pus
antro tūkstančio lietuvių.

— Šių metų balandžio 6 dieną 
Rygoj įsikūrė draugija “Latvių- 
Lietuvių Vienybė*". Josios tiks
las yra platinti latvių-lietuvių 
politinį, tautinį ir ekonominį su
siartinimą. Draugija turi 105 
narius, kurių dauguma inteli
gentai arba žymesni valdininkai.
LATVIJOS ŽYDŲ DEPUTATAI 
PAS MJNISTERĮ PIRMININKĄ 

MEEROVIČIU.

St. Seime prieš tokį komisijos 
griežtai protestovo 

. Jos 
atstoyai išrodė šito sumanymo 
netikslumą. Juk žemės reforma 
lies netik dvarus, jų ūkį, inven
torių, bet jai teks kliudyti žymi 
dalis ir kaimo gyventojų, likvi
duojant bendrus miškų ir ganyk
lų servitutus, skirstant i vien
kiemius kaimus ir t.t. Visame 
tame darbe žemės reformos vyk
dymo valdininkam prisieis turė
ti reikalų ne tik su dvarų darbi
ninkais, miestų ir miestelių 
amatninkais ir bednuomene, bet 

j ir su kaimų bežemiais ir maža
žemiais, kuriem prisieis duoti 
žemės iš servitutų, parceliuoja
mųjų dvarų ir t.t. Tai viena pu
sė, kuriai rupi žemė. Iš kitos 
gi pusės stambesnieji ūkininkai 

tautinė ir dvarininkai, kurie nemažiau 
interesuoti žemės reformos rei
kalais. Vieniem reikės žemės 
duoti (darbininkai, bežemiai, 
mažažemiai), iš kitų prisieis pa
imti (dvarai, prie servitutų lik
vidavimo ir ūkininkai), šimtus 
ir tūkstančius žmonių įvairių į- 
vairiausiais reikalais palies že
mės reforma. Tuos tūkstančius 
reikalų prisieis rišti vietose žmo
nėm, kurie reformą vykdys.

Mes gerai žinome, kad prakti
koje kiekvieną įstatymą, kad ir 
geriausiai sugalvotą, galima ap
eiti. šiuo atveju įstatymas bus 
ne iš geriausių Jai tuo pikčiau 
jis bus apeinamas. Kad apeiti 
įstatymą ,pirmiausia teks apeiti 
žemės ref. vykdymo apskrities 
įgaliotinį, jis juk bus tąja ašim, 
apie kurįą suksis visi žeinės rei
kalai. Nėra abejonės, šiuo “apė
jimo” atžvilgiu greitesni bus, ži
noma, ūkininkas ir dvarininkas. 
Jie darys viską, kad savo reikalą 
apgynus, tam žygiui nesigailės 
net savo pasipūtusios kišenės tu
rinio ir t.t. Antroji gi pusė — 
darbo pelės .norintieji gauti že
mės, neturės nei laiko, nei su
manumo, nei galop “riebalų”, 
kad patepus žemės reformos vyk
dymo ašį. Daugiausia, ką jie 
galės padaryti, tai su pagalba 
nepigaus šunadvokačio, rašinėti 
skundus ir prašymus, mokėti

bu-Rugpiučio G d. pas mus 
vo dideli atlaidai, žmonių iš ar
timų parapijų suvažiavo dau
gybė. Suvažiavo ir kunigų. Pra
lotas Lubianec, atvykęs iš Vil
niaus, sakė pamokslą. Per pa
mokslų paskelbė mitingą. Mat, 
suėję septyneri įmetą i nuo to 
laiko, kai Pilsudskis pradėjo 
kariauti dėl Lenkijos neprik
lausomybės, tai reikią paminė
ti. Pamaldoms pasibaigus žmo
nės išsiskirstė.

Mitingan nieks neatėjo, jisai 
neįvyko. Bažnytiniai 
šventė liko nešvęsta.

O, sako, esąs išleistas vysku
po įsakymais klebonams, kad 
mitingų iŠ sakyklų neskelbtų. 
Bet jis, matyt, nepaliečia kapi
tulos narių lenkų. Jie, matyt, 
stato saye aukščiau už įstatus 
ir įstatymus. (L-va).

PANEVĖŽYS.

Nuo š. m. liepos mčn. pra
dėtas remontuoti įbuvusis S. 
Monlvilo mielių ir spirito pab- 
rikas. Pabriką remontuoja spe
cialiai dėl to susitvėrusi akcine 
>vė, kurios pirmininku išrink
tu .M- Y>čas. •• „ .”

Be to, jau nepersenai pradėjo 
veikli buvusis Foigto alaus bra-Įj 
varas. (L-va).

Žemės Reformos 
Vykdymas.

Kauno “Socialdemokratas” ra
šo:

žemės reformos įstatymo pro
jektas St. Seimo antruoju skai
tymu jau priimtas. Dabar jau 
veik galutinai paaiškėjo bend
rieji žemės reformos dėsniai, nes 
trečiuoju kartu balsuojant ne
daug kas jame pasikeis.

Socialdemokratų frakcijos po-
zicija šiuo klausimu visiems ži- žyminius mokesčius ,siuntinėti 
noma ir aiški: jie reikalavo dva- ’savus ištikimus žmones Kaunan 
rų žemių nusavinimo be jokio 
atlyginimo; gynė tą mintį, kad 
kultūringieji dvarai, jups nusa
vinus, nebūtų skaldomi ,bet kai
po ūkio vienetos, su inventoriu
mi ir triobėsiais, butų perduoti 
tiem, kurie žemės reikalingi ir

į “aukštąją valdžią” teisybės 
j ieškotų, žemės gi ašis vietose 
suksis to naudai ,kas ją geriau 
pateps.

Kad apgynus dąrbininkų, kai
mo ir miestų bežemių ir mažaže
mių reikalus, vykdant žemės re
formą, cos.-dem. frakcija siūlė 
Vieton valdininkų ir biurokratų 
organų vietos komisijos, kurio
se dauguma priklausytų visuo
menės atstovams, su būtina jos- 
na darbininkų atstovybe. Valdi
ninkai ir įgaliotiniai, sulig s.-d.

Volk” pranešimu, žydų deputa
tai p. Kronas ir p. Frišmanas 
turėjo pasikalbėjimą su Minis- 
teriu pirmininku p. Meerovičiu 
apie žydų reikalus. Ministeris 
tarp kit-ko išreiškė savo nusi
stebėjimą, kad platinami gandai, 
jog dabartinis Ministerių Kabi
netas yra prieš tautinas mažu
mas apskritai ir prieš žydų ma
žumą dalinai. Negalima įrodyti 
nė vieno fakto, sako Ministeris, 
kuris iššauktų nuomonę apie an
tisemitinę valdžios tendenciją, 
žydų deputatai tuomet įrodo vi
są eilę faktų antisemitinės ten
dencijos iš administracijos pu
sės.

Ministeris Prezidentas pažadė
jo, jog atkreipsiąs į šituos įvy
kius atatinkamos domės.

(ž. R. M-jos Spaud. Skyr.)

Juozas Tysliava.

Erdvėj žvaigžxjės. deimantines, 
Tarsi perlai ant krutinės, 
Šypsos — šviečia...

Per laukus žiedais banguotus, 
Deivių ašaroms rasotus, 
Tyla žengia...

Stingsta kraujas žmogaus kūne
Mėnesį, dangaus klajūną,\
Kas aplenkia?...

Kas žydėjimu liepsnoja, 
Kas likimų šaukia moja 
Musų žemei?...

Erdvėj žvaigždės deimantinės. 
Tarsi perlai ant krutinės, 
Šypsos — šviečia...

(Iš L. Balso)

JUOKAIBe to soc.-dem. frakcijai teko 
iškelti Seime dar vienas nema
žos svarbos klausimas, kurį Sei
mo dauguma norėjo patylomis 
apeiti, būtent, žemės reformos 
vykdymo klausimą. Nuo to, kas _______ _ _______
vykdys žemės reformą ir kaip ją pasiūlymo, įeina į tas komisijas 
ves ir taikys gyvenimui, parei- (kaipo technikai-specialistai, vyk - 
na labai ir labai daug.

Seimo žemės reformos komi-'jos, frakcijos nusistatymu, turi 
būti sudarytos valsčiuose, mies
tuose ir miesteliuose su valsčių 
ir apskričių teisėmis, apskrityse 
ir Vyriausioji žem. Ref. Komisi
ja visai Lietuvai. Komisijose 
turi vyrauti tie žmonės, kuriem 
žemė reikalinga, — darbininkų, 
bežemių, mažažemių ir savival
dybių atstovai.

Šitą frakcijos nusistatymą 
privalo paremti visi tie, kam ru
pi žemės reformos privedimas. 
Reikalinga pakelti balsas vieto
se, protestuoti prieš Seimo di
džiumos siūlomą žemės reformos 
vykdymo organizaciją ir reį 
lauti tokios, kurioje darbo žibo-j klerikalų pusės.
nės patys savo reikalų segėtų kad Jūsų straipsnis tilptų laik

 

raštyje, tai nesikoliokite.

(naipv 
dytojai ir žinovai. Tos komisi-

sija, kuri ištisus mėnesius liejo 
prakaitą prie žemės reformos į- 
statymo lopimo sugebėjo žemės 
reformos vykdymo klausimu su
galvoti tik štai kokį pasiųlymą: 
—žemės reformą* vykdo ž. Re
formos Valdyba iš 5 narių; jos 
pirmininką skiria Prezidentas, li
kusius narius Ž. Ūkio ir V. T. 
Ministeris. Tai žemės reformos 
vykdymo organizacijos viršūnė. 
Toliau komisija galvotai sako: 
“vietose kiekvienoj apskrity j že
mės reformą vykdys Ž. Ref. 
Vald. įgaliotinis. Prie Apskri
ties Ž. Ref. Įgaildotinio pataria
muoju balsu renkami du savival
dybių atstovai”. — Valdininkai 
pačioje viršūnėje, valdininkai ir gintų.

Tėvas (bardamas mažiukų su-

kas yra paršiukas?
Vaikas: žinau. Kiaulės vaiks.

Mikas (besirengiąs vesti): 
Vincai, žinai, kokiems rūbams 
moteris daugiausiai išleidžia pi
nigų ?

Vincas: šiur. Tokiem, kuriais 
mažiausią kūno pridengia.

Kai vyras nusitaria vesti, jam 
pakanka užsimokėt doleris, bet 

’ i kai nori skirtis, išleidžia šimti
nes. Kelmynės Vaikas.

Redakcijos Atsakymai.
Jurgiui Dyčmonui. —Nereikia 

sapnuot. “Naujienos” visą lai
ką sakė, kad Lietuvos nepriklau- 

p^somybei grūmoja pavojus iš 
Jeijfu norite,
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CHICAGOS I 
:: ŽINIOS:: j
CHURCH IšDAVfi KITUS 

ŽMOGŽUDAS.

Trjs dalyvavę nužudyme 
Daugherty ir Ausmus.

Harvey W. Church, kurio na
mų skiepe, 2922 FuHon gat., pe
natą ketvergą- buvo brutališkai 
nužudyti Bernąrd Daugherty 
ir Carl Ausmus, Packard auto
mobilių kompanijos pardavė
jai, pereitą nedėldienį prisipa> 
žino vienas papildęs tą Ibdaurų 
darbą. Policija netikėjo jam, 
nes manė jį esant persiIpnu nu
kauti tokiu drūtu vyru. Ji klau
sinėjo jo pasakyti teisybę — 
išduoti kitus žmogžudas. Chur
ch gynėsi, bet veltui. Vakar jis 
buvo prispirtas prisipažinti, 
kad ne jis vienas, bet trįs nužu
dė Daugherty ir Ausmus. Kitu 
du žmogžudės, kuriedu įvardi
no Church, yra Leon Parks, 24 
meti; amžiaus, gyvenantis 2523 
W. Jackson blvd. ir darance 
\Vilder, 120 W. Locust gat., se
nas Church’o draugas. Park/ 
yra naktinis sargas Gus Benario 
garažiaus, 2815 W. Likę gat., 
ir nuo pereitos savaitės buvo 
policijos sulaikytas kaipo nu
žiūrima ypata. Policijai įsakyta 
kuogreičiausiai areštuoti Wil- 
der. Numatoma, kad visi .trys

Church įvardino Parks’ą kai
po vyriausį plano sumanytoją, 
kuris pirmiausiai propanavęs 
t rieše pavogti automibilį, kad 
“pasidaryti pinigų.” Parks’o

ti vieną Dauglierty po to, kaip 
užmokėjęs 
pardavimo 
sutinkant) 
būti suriš-

pinigus ir gavęs 
kvitą. Church (jam 
ir Daugherty turėję 
ti ir jų burnos užkimštos. Po
to Parks ir Wil<ler turėję pa-

Vėliaii 
pirkimo

VAKARINĖS MOKYKLOS j 
DYKAI.

MIESTAS GELBfiSIĄS 
ŪKININKAMS.

Pieno kainos busiančios 
numuštos.

Viešosios vakarinės mokyk
los žmonėms, norintiems pasi
mokinti anglų kalbos clc., bus 
vėl atidarytos nuo panedėlio, 
rugsėjo 19 dienos. Pamokos bus 
per keturius vakartis savaitėje, 
no dvi valandi kas vakaras, nuo 
7 iki 9.

Mokyklas gali lankyli kaip j naudotojams ]x> devynis cen- 
vyrai taip moterys. Yra pradi-. tus kvortai, arba, dešimts cen- 
niai skyriai tiems, kurie nė kiek'tų kvortai iš įrengtų pieno sto- 
nemoka angliškai, ir tiems, ku-’čių. Toliau jis nurodė, kad 
rie jau yra mokinęsi ir norėtų . 19,000 ūkininkų Chicagos apie- 
toliau mokintis. Ypač naudinga 
pamokas lankyti tiems, kurie 
nori prisirengti išsiimti Ameri
kos pilietybes popiems, nes 
tam yra duodamos specialūs 
pamokos. Už mokslą nereikia 
nieko mokėt.

Kensingtono ir Boselando lie
tuviai gali lankyti Fenger High 
School vakarines pamokas. Mo 
kykla yra 115-toj gatvėj arti 
State gatvės. Moterims ir mer
gaitėms yra įrengti virimo, 
skrybėlių darymo ir siuvimo 
skyriai.

Bussedl J. Poole, aukštų kai
nų investigacįjos biuro sekre
torius, pareiškė, kad miestas 

« dviem Šimtam T-Cl^inTo 
■ ir Huntley distrikti; ukinin- 
1 kaina pristatyti pieną tiesiog 

1 a • 1 •

linkėse yra gatavi užkariauti 
pieno niarketą ir pašalinti sau 
iš kelio ę.vairius pirklius bei 
vertelgas. Tai reikšią dkfesnį 
pelną ^naudotojams.

Dabartiniu laiku ūkininkai 
parduoda šimtą svarų pieno ą»o 
$1.50. Tai reiškia truputį dau
giau, negu trys centai kvortai. 
Vienok kompanijos lupa po 12 
centų nuo naudotojų.

KOVA DEL 5-kių CENTŲ 
KARFERIO.

šiandie prasidėjo tardymas.

Studentas siuloisi parsiduoti. / SERGANTI VYRAI Už visai mažas lėšas, suteikiama u 
11 v inni. eriausis gydymas, kokis tik medici

nos mokslui yra žinomas. Tai yra vista, 'kurioje tūkstantiai ipasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.Syd Carlsten, 22 metų am- i, 

liaus, 5401 Ellis avė., Illinois , 
universiteto studentas, siūlosi ‘ 
paraduoti. Jis prašo, kaipo kai-, 
ną, $1,200. Tokia pinigų suma 
yra jam reikalinga baigti kursą 
ir gauti bakaliaiiro laipsnį. 
Žmogui, ‘kuris <Uios jerm reikia- 

mij smili} pinigų, jis, įteigę 
mokslą, prisižada dirbti čie- 
lus metus be jokio atlyginimo.

Per keturis metus Carlsten 
mokinosi sunkiai dirbdamas — 
patarnaudamas valgykloj, plau
damas indus ir ■ dirbdamas už 
pardavėją. Vasaromis jis dirb
davo dirbtuvėse bei ofisuose. 
Tokiu budu jis sutaupydavo 
pinigų mokslo reikalams. IBet 
šįmet, ačiū nedarbui, jis nega
lėjo gauti jokio užsiėmimo ir 
nei kiek nesutaupė pinigų. .

i

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, 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 tvirtumų.

Ar m^kI? Nepamiršk, draugitkan paui- 
kalbejimaH nieko nekainuon. I'asikalbejinian 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatinių gy
dymui kambariai.

DK. B. M. ROS8, SUKCIALISTAS'. 
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
35 South Dėarborn St. kampas Monroe, Grilly Building, Chicago, 

III.'Imkit elevatori-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.

INOTEIGTA DVIDKAIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

“AČiu gydytojui u 
išgydymą”.

Banditai apiplėšė banko 
pasiuntinj.

'turėdamas
butų pareikalavęs iš 
automobilių kompa-

Parkr
parduoti

Church, 
kvitą, 
Packard 
nijos pilno atlyginimo, 
ir Wilder turėjusiu
automobili ir tuomet visi trys 
pasidalyti pinigus. Bet atvažia
vimas At(smus’o su Daugherty 
suardęs jtrsplaną. kas privedęs 
prie brufališkos žmogžudystės.

Parks, policijai pranešus 
jam, kad Church įtarė jį daly
vavime žmogžudystėj, gynėsi 
nieko nežinąs. Jis tapo nuga
bentas valstijos advokato ofi- 
san, kame Church laukė jo.

Lai išgirsta Parks ką ti 
mums sakei — tarė valstijos ad
vokato padėjėjas Milton Smith 
Church’ui.

Parks ir Wilder yra du vy
ru. kurie,du padėjo um — tarė

šiandie .miesto salėj Illinois 
komercijos komisija pradės 
svarstyti Thompsono reikalavi
mą sugrąžinti penkių centų 
karferą. Pirmininkas Frank L. 
Smith ir kiti keturi komisijos 
nariai pribuvo Chicagon užpe- 
reitą naktį.

Numatoma, kad gatvekarių 
kompanijos pasipriešins svars
tymui flalyko remdamos tuo 
'aktu, kad komisija neturinti 
autoriteto nei jurisdikcijos 
svarstyti klausimą. Vienas kor
poracijos viršininkų pareiškęs 
sekamą:

“Aukščiausias Illinois teis
mas nagrinėjo dalyką keletą 
kartų ir kiekvienam atsitikime 
pateisino pabranginimą (karfe- 
rų. Apart 'to, ikibartinhi laiku 
visas dalykas yra rankose Jung
tinių Valstijų aukščiausio teis
mo.”

Chester E. Cleveland, specia
lia korporacijos advokato pa
dėjėjas, atsakydamas į kompa
nijų patiektąjį atskaitą, pareiš
kė:

“Iš kompanijų paduotųjų 
skaitlinių galima padaryti išva
lą, kad karferai turi būti nu

piginti. Remiantis tuo, ką jos 
uždirbo ikišiol, jų pelnas šiais 
metais sieks $14,122,197.” Kom
panijos sako, kad sugrąžinimas 
penkių centų karferų reikšiąs 
konfiskaciją turto, o Jungtinių 
Valstijų aukščiausias teismas 
pereitą balandį, š. m. panagioj 
byloj, pareiškė, kur kontraktas 
randasi konfiskacija yra nega
lima.

Pamatysime, ką majoras 
rtiompsonas laimės šiuo kartu.

Nenorėjo plauti indų.
•Bichard Kailiniam, 58 metų 

amžiaus. 1403 Hudson gatvės, 
tapo areštuotas ketvirtą kartą 
ii’ pastatytas Chicago avė. tds- 
mabutin prieš teisėją. Jį kalti
na jo pačiutė dei neklausimo 
plauti ir šluostyti indų. Jinai 
sako, kad jis pirm apsivedimo 
pasižadėjęs plauti indus. Da
bar jis nebeklausąs. P-as Kauf- 
man gavo užsimokėti $10.

Prie Kostner ir Bertoau gat
vių trys banditai automobilis
tai užpuolė Hobert Lowdon, 50 
metų amžiaus, Irving Parko 
Niacionalio banko pasiuntinį. 
Banditai atėmė iš jo $5,250 ir 
nuvažiavo.

Lowden ką tik buvo .paėmęs 
pinigus iš Bowman pieno kom
panijos, Cullom ir Kilborn gat
vių* ir nešė juos bankai).

Chicagos Lietuviai

KATRIE KITIEM RENKAS MOKATE 
PASINAUDOKITE ŠITA PROGA

Keli pamislinote, kad jau baigiate už tą namą mokė
ti, arbą pabaigėte, bet jis neitoje kas mėnesyj pradžioj ar
ba pabaigoje į duris baldyti rendos dienai, jis arba ji ne
žiūri, ar tu dirbi ar sveikas, jisai rasytę išrašytą atsine
ša ir tavo bėdų klausyti laiko neturi. Neužmiršk, kad ga
li pradėti savo randas mokėti. Ant rasyčių pinigus pasi- 
skolyti negali, o ant namo visada. Galima įgyti namą su 
$200.00 mokant $10.00 ar $15.00 į mėnesf gražiausiose 
vietose Chicagoj. Ateidami arba rašydami pas mus, atsi
neškite šitą kuponą, tada visas informacijas ir patari
mus gausite veltui.

W. Elmore & Co.
• WM. H. NOVEK 

Iloom 348 —r 29 So. La Šalie Street
Vardas .................... ;..... ........ ............. .................................................

Adresas ..................................!.................................. ...........................

visas
Pa riks

išauks-

’l’a: taip! įsiinai^č-Da>rks 
tu niekše, tu! Gerai, aš ir 

panašiai pasielgsiu.
čia Parks atidengė 

žmogžudystės paslaptis, 
papasakojo, kaip viskas
to buvo suplanuota, kaip jis ir 
VVilder surakino Daugherty 
rankas ir mušė juodu, kaip 
Church perpjovė peiliu Dau
gherty gerklę, kaip jie pakasė 
Ausmus ir įmetė upėn Dau-

Da lia r policijai jau yra be
veik viskas aišku ir greitai pra
sidės žmogžudžių teisinas.

Nepamirškite užsimokėti 
taksų, f

Ketverge, rugsėjo 15 dienr 
yra paskutinė taksų mokėjimo 
diena. Visi iki ketverge vidur
nakčio yra raginami užsimokėti 
nuo įplaukų taksus (incomc 
lax). Priešingam atsitikime, 
k’ekvienmn
penkis nuošimčius 
kaipo bausmę, nuo 
faksus galima 
kančiose vietose:

Kambary 426 federaliniam 
Iriobėsy. 4750 Broadway, 1214 
N. Ashland gat., 803 Madison 
gat., 535 E. 17-tos gat. ir 712 
W. 63-čios gat.

prisieis • mokėti 
daugiau, 
uždarbio, 

užsimokėti se-

Apiplėšė žmogų.
James Kuffel, 3450 N. Tripp 

gatvės, tajK) užpultas keturių 
banditų prie W. Kinzic ir N. 
Paulina gatvių. Plėšikai apip
lėšę jį susėdo automobiliu ir 
nuvažiavo.

Tėvynės
Dykai

Ar Skaitei? Da Ne
Jeigu nori kad “Tėvynės Balso” pirmas numeris 

atlankytų, tuoj nieko nelaukdamas prisiųsk savo ant
rašą, pabrieždameis, jogei pageidauji, kad pirmas, o 
gal ir antras “Tėvynės Balso” numeriai atskristų.

Esame tikri, kad “Tėvynės Balsas” savo turiniu 
ir maloniu balseliu prakalbėdamas Tamstoms l^bai pa
tiks ir linksmas busite, kuomet tikrai'girdėsite musų 
brangios Tėvynes balsą.

Kam šiandien iš musų nerupi Tėvynes likimas? 
Kas nesisieloja jos vargais? Kurio neliečia Lietuvos 
sūnų ir dukterų likimas?

Kas šiądien nejaučia darbininkų nuoskaudų? Kas 
jiems padeda žengti prie gerbūvio? Kas pirmutinis už 
juos išdrys stoti?

Šie pagrindiniai klausimai visuomet bus “Tėvy
nės Balso” omeny.

Todėl ir kreipiame Tamstų domę, kad neliktumet 
be taip didei naudingo musų gyvenime laikraščio, ko- 
kiuo yra “Tėvynės Balsas”. Dabar einat du kartu į sa
vaitę; maž-daug nuo Naujų Metų bus leidžiamas- 
kasdien.

“Tėvynes Balso” prenumeratos kaina:
Wilk.es-Barre ir apielinkėse, o taipgi ir Lietuvon 

metams $5.00. Po visą Ameriką............................$4.00.
Lauksime Taiinstų pakvietimo pasiųsti jums pir-' 

mą laikraščio numerį.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

♦

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor-

“TĖVYNĖS BALSO" ADMINISTRACIJA,
55 West Markei St., Wilk«a-Barre, Pa.

tęs ant visų g-eresniŲjy linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos. 1
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
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.

tvMnHumHimHMMan 
' w - * T. Pullman MSI

A. SHOSHO
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai pnžiu- 
riu ligone ir kūdi
ki laika ligos. 
10029 S. State BK 

□tieago, TU. .

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 matai 

Ofisas i
3149 8. Morgan St., kerti 32 Si. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTASt 

Moterišką ir Vyrišku 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ryto iki 3 po piatų, «—8 
vakare. Ncdėliomia nuo 10—2 

po piet.
telephoue Y arda N87

DR. CHARLES SEGAL' 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 liboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos - ~

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

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

valandos ryto iki 1 vai. po pia^
Telefonas Drexel 28841

.... .........................
Tai. Austin 787

DR. MARTA
DOVVIATT—SASS.

Kątik BTigrjio iš Californijoa Ir 
▼41 tęs savo praktikavimą po No.

6208 W. HarrUon St
Valandos: 8—12 kasdieną ir S—9 

vakare išskiriant nadildienius.

Canal 257
( Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
w Piet. 6 iki 9 vakare. 
Madiliomis nuo 9 iki 12 ryta.

1821 6. ’Hateted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

*................ ..................................

į.---- nu....... n..........um
Tel. Boulėvard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą* 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8803 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
--- --------- ,|jry

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandas i 9—12 ryto ir 1—P vak.
Phono Canul 267

-—..■■z

Prasidės Ryto
, Devintas, metinis apvaikščiojimas

CENTRAL MANFACTUM
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street

DOVANOS! ĮVAIRUMAI! NUOSTEBOS!
Šimtai dolerių .dovanų bus išdalyta.

Nepraleiskit! Ateikite tarpe rūgs. 15-os ir spalio 15,ofe

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1789 S. Halsted St., Chicago

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Uetavya Dantistą* 
10801 So. Michigan Av^ Roaelaąd. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
. Nua 1 po pietą iki 9 vakare.

DRABUŽIAI.

Tel. Monro* 2804 /

dr. w. f. kalisz
Sn«ci*l<uuM: Moterv ligos ir Chirurgija,

1U5 MILWALIKE£ AVĖ. CHICAGO.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

, žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
upkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St. Tel. Boulėvard 1892 Chicago, III.

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

loniai užkviečiame savo senus drau
gus^ ir rėmėjus,
• Puikiausią pasirinkimą nau- 
idekviSoaMuLinU°W' th,kanČiai 

Siutm ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau. *

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

lyzos.
•. ^kusi savo pinigų vertę, arba
Si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras iki 9 
ned. iki 6 vai.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Phone: Canal 947

va-

gau-

vąl
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Lietuviu Rateliuose
Iš LSS. 22 kp. veikimo

dieną 
kuopos 
Melda-

Nedėklienį, nigs. 11 
buvo LSS. 22-rosios 
mėnesinis susirinkimas 
žio salęj. Pirmininkavo 
sas. Perskaityta ir priimta pra
eito susirinkimo protokolas ir 
išklausyta pranešimo (apyskai
tos) apie socialistų partijos pre- 
sos pikniką, kuriame dalyvavo 
ir lietuviai. Pasirodė, kad nuo 
pardavinėjimo bilietų kuopai li
ko pusėtinai jM'lno. Iš finansų 
raštininko pranešimo paaiškė
jo, kad kuopa turi 13 pilnai už
simokėjusių narių ir suviršum 
šimtą dolerių kasoj.

Perskaityta 19-tos kuopos at
siųstą 22-rajai kuopai rezoliu
ciją, kurioj Brooklyno draugai 
nurodo laik. sekretoriaus-ver- 
tėjo St. Strazdo (blogą elgesį — 
Vėlimą Naujienų Bendrovės da
lykų į L. S. Sąjungos reikalus. 
Del tos rezoliucijos kilo karstų 
ginčų, kuriuose, žinoma, neap
sieita be stiprių žodžių ir as
meninių užsi varinėj imu* y|mč 

iš rezoliucijos liečiamojo St. 
Straz<Io pusės. Galų gale nubal
suota rezoliucija priimti. Po to 
buvo įnešta ir paremta St. 
Strazdo patiektoji rezoliucija 
prieš 19-tą kuopą. Patsai Straz
das pirmiausiai ėmė įrodinėti, 
kad ta rezoliucija busianti la-. 
bai tinkama todėl, kad 19-tos 
kuopos rezoliucijoj Hermano

Nutarus rengti Kalėdoms ba 
lių ir išrinkus tam reikaluijves 
t i komisijų susirinkimas uždą 
ryta. —-Narys.

TEATRALINĖS 
KNYGOS.

Dabar įvairios draugijos ir teatra
liškos kuopos pradeda rengties prie 

, lošimo. Bet kai kurios jų neturi te
atralinių veikalų. Mes Čionai paduo
dame surašą nurodydami veikalo var
dą, kiek ypatų dalyvauja losimo n 
knygelės kainą. Kas rengiasi prie 
lošimo, ir neturi knygelių, malones 
parašyti mums ir prisiųsti reikalau
jamą sumą pinigų, tuoj gaus knyge
les. x .
SVETIMAS DIEVAS, drama tri

jose veikmėse, 7 ypatų, 28, pus
lapių .......................................   15c<

SPĄSTAI, vieno akto farsas, 3 
•■putos, 22 puslapių ........  l»c.

MULKIŲ APAŠTALAS, komedi
ja 5 ypatoms ...................... .

NETIKĖTAI. Komedija 3 ak
tuose, 7 ypatų .................    10c-

ŽMONĖS. Drama 3jose reikš
mėse, 8 ypatų ...............    20c-

KNYPKIS. 1 akto komedija;
3 yp....................................... .

NASTUTĖ. 2 veikmių, 3-jų
paveikslų drama, 6 yp. ...........

KATRIUTĖS GINTARAI. 3 
veiksniių vaizdelis su dainomis 
ir šokiais, 11 ypatų •........... 16c.

JONUKAS IR MARYTĖ. 4 
veiksmių, 8 yp...................  l^0,

MEDICINOS DAKTARAS. Ko
medija 1 veiksmo; 9 y p......  20c.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO. Dra
ma 3 veiksmų, 11 yp.............. 16c.

ŽILĖ GALVON—VELNIAS UO
DEGON. Komedija 1 veiksmo, 
5 y p............................................  15c

PIRŠLYBOS. Komedija, 9 ypa
toms ............................................ 2^c>

PIETRO ęARUSO. Iveiksmo
drama, 6 ypatų ..........................  15c

DĖDĖ ATVAŽIAVO. Komedija 
1 akto, 6 ypat. ... 

PIRMI ŽINGSNIAI 
veiksmų, 11 ypatų 

CONSILIUM FACULTATIS. 1 
_ _ veiksmo komedija, 8 yp. .......

lupomis esą sakoma, kad mes | AKIS JJž » AKI, , DANTIS Už 
chicagicčiai 
čia tvarkytis negu rytiečiai, ii’ 
kad jiems tolj nuo mus gyve
nant sunku esą suprasti, kas 
čia tarp musų ir musų presų 
dedasi. “Tą rezoliuciją priim
dami mes nesiduos)me jients 
žeminti,” baigia St. Strazdas.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI |
JIEŠKAU SAVO SUNAUS FRAN- 

ciŠkaus Visgirto su kuriuo persisky
riau Philadelphia, Pa., ir iki Šiam 
laikui nieko nežinau apie jį. Jis pa
eina Kretingos apskr., Darbėnų mie
stelio. Gavau laišką iš Lietuvos nuo 
motinos. Yra labai svarbus dalykas. 
Meldžiu jį patį atsišaukti ar kas ži
nantis apie jį, meldžiu pranešti, už 
ką tarsiu širdingai ačiū.
FRANCIšKUS VISGIRTAS, tėvas. 

259 Embarcadero St.
JSan Francisco, Cal.

NAUJIEM OS, Chicago, Dį

AUTOMOBILIAI
Sereda, Rūgs. 14 d., 1921

15 c

..............  25c.
Drama 4 
.............20c.

20c

15c

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI SALIU-1 PARDAVIMUI TROKAS GE- 
] KJVVTJJ, X ftV,. X VX.JX.X ..... XXX,.’
J na $250. Turi būt parduotas šią 
savaitę.

2640 W. 30th St.

JIEŠKAU SAVO BROLIO SU- 
naus Juozapo Neverdausko. Girdėjau, 
buk gyvena Chicagoj. Turiu svarbų 
reikalą, nes trumpame laike išvažiuo
ju į Lietuvą. Atsišaukite.

LEONARDAS NEVERDAUSKAS, 
3321 S. Lowe Avė., Chicago.

■ '. ■" ........... . '.i

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos nesenesnės kaip 25 metų ir tin
kamos prie biznio. Aš esu 28 metų, 
pasiturintis vaikinas. Geistina kad at
sišauktų iš Chicagos arba apielinkės, 
jrisiųsdamos savo paveikslą. Rašyki- 
;e Naujienos No. 395.

MERGINA, NAŠLĖ AR GYVA- 
našlė nejaunesnė kaip 25 n?., mylinti 
šeimynišką gyvenimą, malonėkite at
siliepti, kartu prisiųsdamos ir savo 
paveikslą.. Atsakymą duosiu kiekvie
nai ir reikalaujant paveikslą grąžin
siu. Aš esu 29 m. Al girdąs Morenas, 
3346 S. Halsted St. \

REIKIA TĖVU
REIKIA TĖVŲ. ATIDUODU AU- 

gininvui gerai šeimynai mergaitę 1 
metų amžiaus. Mokėsiu kas savaitę. 
Mergaitė pradeda vaikščioti. Kas ga
lėtumėte paimti, malonėkite atsišauk
ti nuo 5 iki 8 vai. vak. šiuo adresu: 
733 W. 21st PI. 3-Čias augštas iš 
užpakalio

nas, restaurantas, namas ir p-ame stovy j, 4 geri tajeriai. Kai- 
2 akeriai žemės.

Kreipkitės:
1660 W. 47th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj, biznis išdirb
tas per daugel metų. Atsišaukit 
2463 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI VIENO TONO 
trokas uždarytu viršum, turi 
būt parduotas į trumpą laiką pi
giai. Atsišaukite: 302 S. Wes- 
tern Avė., Tel.: West 1790.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 
dubeltava medinė stuba, 3 fla- 
tai ir krautuvė. Elektro šviesa 
ir gasas, 1947—49 Canalport 
Avė. Kreipkitės 2-os lubos.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė geroj vietoj, lietuvių 
apgyventa, arba mainysiu ant 
namo ar automobilio. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

710 W. 33rd St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj, lietuvių ir ru
sų apgyventa. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos. Atsi
šaukite 828 W. 14th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai geroj vietoj; parduosiu už 
pirmą pasiūlymą. Priežastis par
davimo, savininkas išvažiuoja

3601 So. Union Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Nauji fixtures, daug 
stako, labai gei-oj bizniavoj vie
toj. Pardavimo priežastis — 
važiuoja ant farmų, 3247 South 
Morgan St.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.

Puikiausia proga jaunai porai; 5 
kambarių vėliausios mados rakandai 
turi būt parduoti už bile sąžiningą 
pasiūlymą. Vėliausia ir puikiausia 
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio aėfas, kaurai, 
pastatoma ant grindų lempa daven- 
port, langams uždangalai etc. Viskas 
nauja; parduosime ant ayk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis 
pianas su šėputo ir roliais ir didelis, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantuota. Nepraleisk šio barge- 
no.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RA- 
kandus, jei bus paimti tuojaus. Taip
gi atsihkirsiu 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, 1G44 So. 
Lawndale, Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant vieno pagyvenimo 5 kambariai 
užpakalyj, iš priekio aaliunas. Gara- 
džius 3 automobiliams, taipgi ir lo
tas. Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju 
Lietuvon. Atsišaukite:

3G01 S. Lowe Avė.

DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.; 
padėjėjas Ant. A. JušČius; nutar. 
rašt. Izidorius JušČius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
JušČius; kasos glob. Juoz. JušČius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: I. 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS — 
bargenas. 7 ir 7 kambariai, furnašo 
žilumu, elektro Šviesa, dideli porčiai. 
Mano užsiėmimas verčia išsikraustyt. 
Kaina $9250.00. $3,000.00 cash, išmo
kėjimai. Matyk it savininką 2723 W. 
35th St., Tol. Lafayette 1151.

PARDUODU LABAI PUIKIĄ 
farmą su mašinoms ir pigiai. 
Platesnių žinių kreipkitės pas

JOE ZUBR1CKI, 
Goodman, Wisc.

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirmin. Ant. Radauskas, 
3328 Aubum Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu- 
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W. 
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas, 
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz. 
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinę s u batą Valan
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė., 
7:30 vai. vak.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ* DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai, ant syk, arba atskirai. Taip
gi kriaučiaus šapos reikmenys, sta
lai, partition, siuvama mašina ir tt. 
Extra bargenas.

10715 S. Michigan Avė.

Desigmng, kirpimo, fitavimo, ir 
BiuYimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką b 
už labai prieinamą kainą. Išmokę? 
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.

PARDAVIMUI PAINT IR 
Hardware krautuvė. Parduosiu 
pigiai, kadangi važiuoju ant sa
vo farmos. Arba mainysiu ant 
namo arba loto. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą 390.

SIŪLYMAI KAMB1RIŲ
IŠSIRENDAVOJA ŠVIESUS, 

švarus kambaris vienam vaiki
nui. Atsišaukite greitai.

837 W. 33rd St., 
3-os lubos

t . I DANTĮ. Juokai 1 akto, 5 yp....
mokame geriau P0N0 FELIKSO ATSILANKY

MAS. 1 veiksmo komedija, 
5 yp. l^c.

ŠALAPUTRIS. 1 veiksmo ko
medija, 4 ypatų ......................... 10c.

SULIG NAUJOSIOS MADOS. 
Komdeija 2 veiksmų, 8 yp..  10c.

PASKENDĘS VARPAS. Pasa
kos drama, 5 aktų; 12 y p..  50c.

VAGIS. 1 veiksmo drama 3 
| ypatoms ...................................... 15c.
MILIJONAI VANDENYJ. Dra
ma 3 veiksmų, 9 yp...................  15c

MIGLA. 1 veiksmo komedija, 
I 4 yp............................................. 10c.
DRAUGAS. 1 veiksmo drama,

3 yp............................................. 10c.
KUN. GRAMULOS RAŠTINY- 

ČIOJE. Komedija 1 akte .. 10c.
j BOMBA. Komedija 2 aktų, 8 

yp............................................  25c.
PRIEŠ VEJĄ NEPAPŪSI. Ko

medija 3 aktų, 9 yp.............. 20c.
NIHILISTAI. Tragedija 3 ak

tuose, 29 ypatų ....................... 25c.
PENKTAS PRISAKYMAS. Dra

ma 1 veiksmo, 9 yp.............. 10c.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI. 4 veik

smų tragedija, 12 yp.............. 35c.
GERIAUS VĖLIAUS — NEGU 

NEKAD. Komedija vieno ak
to, 7 yp. 

SVEČIAI* 
ja, 6 yp.

CARAS SIBIRE, 
dija, 5 ypatoms 

PERSKIRŲ TEISĖJAS, 
komedija, 11 ypatų .

MINDAUGIS LIETUVOS KA
RALIUS. Istorijos paveikslas, 
5 aktuose, 11 yp.....................  35c.

IŠGAMA. Drama 2-se aktuose, 
9 yp....i................ . .................. 10c.

FARMAZONAI. 3 aktų komedi
ja, 14 yp.................................. 50c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. 1 
akto vaizdelis ir monologas 
Našlaitė, 14 ypatų ............... 10c.

AMERIKONIŠKOS VESTUVES.
Komedija 2 aktų, 10 yp.........  10c.

GADYNES ŽAIZDOS. Drama
4 veiksmų, 9 yp.........................

JAUNYSTES KARŠTIS. 1 veiks
mo komedija-farsas ir susižie- 
davimas Pagal Sutartį. Dialo
gas .......................................  10c.

ANT DUGNO. Paveikslas 4 
veiksmų, 15 ypatų .. ............ 50c.

GUMINIAI BATAI. Farsas 1 
akto, 4 ypatų ...........   10c.

SALIAMONO SAPNAS. Dra
ma dėl 5 ypatų ................... 10c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Priėjus prie Sąjungos reika
lų ir svarstant organo “Ban
gos” leidimą St. Strazdas skun
dės. kad Ilgi šiol jis. kaipo Są
jungos sekretorius, dar negavęs

žinios apie organo finansinį 
stovį, gavęs tik už praeitus me
tus. Jo manymu jeigu “Banga” 
duodanti nuostoliu Sąjungai, 
tai jos leidimą reikią sulaikyti. 
Da keliems išsireiškus eita prie 
naujų reikalų (O kasgi galu 
gale nutarta organo klausimu? 
— Red.)
Buvo duotas (Pra-nskevičiaus) 

(nešimas, ir paremtas. kad 
nariai Žymontas ir Keineža bu-

dėlto kad jie netiesotai buvo 
prašalinti. Vėl daug ir kai*’ 
ginčų ir galų gale nubalsuoja
ma laikytis praeito kuopas su
sirinkimo nutarimo.

Po to finansų sekretorius d. 
Milleris padavė rezignaciją iš 
užimamos vietos, pareiškęs, 
kad jis geriau eisiąs į socialis
tų anglų skyrių, o tai dėlto, kad 
22-roji kuopa daugiau užsii
manti Naujienų biznio daly
kais negu socializmu ir socia
listu organizacijos reikalais.

Finansų raštininku, vieton re
zignavusiojo išrinkta d. Sitavi- 
čia.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI DELIKA- 
tessen krautuvė arba Fix- 
tures.

1631 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI ŠILDOMASIS PE- 
čius, viena žiema vartotas. Mokėjo
me $90, parduosime už $55. Kreip
kitės 4310 Schubert Avė., 1 fl. Tel.: 
Spaulding ,2352, tarpe Fullerton ir 
Cicero. Galima matyt vakarais nuo G 
iki 9. Subatoj nuo 12 iki vakarui.

NAMAI-ŽEME,
REIKIA SENYVOS MOTERS, 

prižiūrėjimui namų ir pridabojimui 2 
vaikų. Valgis, kambaris ir gera 
mokestis.

BRUNO GILVED, 
1641 Brigham St. ’

Tek: Armitage 7904.

už-

pardaVimui arba mainy- 
mui puiki grosernė ir bučernė. Biznis 
labai gerai eina. Labai svarbi parda
vimo priežastis. Nemokantį biznio iš
mokinsiu. Mainysiu ant medinio ar 
mūrinio namo. Ątsišaukite greitai 
pas J. Namon, 3452 So. Halsted St., 
2-os lubos.

PARDAVIMUI DU NAMU, 
kiekvienas ant dviejų pagyveni
mų po 4 kambarius. Rendos ne
ša $65.00 į mėnesį. Parduosiu už 
$4,800.00. Atsišaukite:

2003 S. Jefferson St.

................................... 20c.
1 veiksmo tragedi- 

........... 15c.
1 akto kome-

.......... 20c.
1 akto
........ 10c.

25c

REIKALINGOS MOTERYS, KURIOS APSI-

pažinę bu sortavimu popierų ir skudurų. Gera alga, 
nuolatinis darbas. Ateikite anksti.

GUMBINSKY BROS. CO.
2261 South Union Avenue, Chica

a j

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina pridabojimui 4 metų mer
gaitės ir apžiūrėti namus. Duosiu 
kambarį ir apmokėsiu. Esu našlys, 
einant į darbą neturiu • kur palikti 
mergaitę.

J. DEZULSKIS,
4505 S. Hermitage Avė., 2nd fl. rear 
Telephone: Yards 7241

PARDAVIMUI GROSERNĖ GE- 
roj vietoj, visokių tautų apgyven
ta. Parduosiu pigiai. Turi būti par
duota trumpu laiku. Priežastį patir
site ant vietos. Atsišaukite:

2858 W. 39th St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALAUJU 3 LIETUVIŲ 
vyrų, galinčių lenkiškai ir ang
liškai kalbėti. Gali uždirbti $3,- 
500.00 mažiausiai ant metų. Ge
riausia proga Chicagoj, katrie 
gali pripildyti šituos darbus.

Atsilankykite pas:
WM. H. NOVEK, 

Room 348 — 29 S. La Šalie St.

REIKALINGAS BUČERIS, SU- 
prantantis gerai savo darbą ir no
rintis dirbti. Geistina, kad būt neve
dęs. Geram darbininkui, geras užmo
kestis ir darbas ant visados. Kreip
kitės tuojau.

1919 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
■HM

PARDAVIMUI SALIU- 
nas geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis liga.

6945 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj, lietuvių apgyvento) vietoj ant 
Town of Lake. Parduosiu labai pi
giai, barai, beliniai (pool tables) sta
lai ir kiti visi įrengimai. Savininkas 
turi kitą biznį.

4547 So. Ashland Avė.
Tel.: Boulevard 1152.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė Brighton Park apie- 
linkėj. Priežastis liga.

Naujienos 393.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, visokių tautų apgyven- 
toj. Biznis nuo senai išdirbtas, ne
toli Illinois Central State, priežastį 
patirsite ant vietos.

J. RUSENS, 
406 E. 115th St., Kensington, III.

BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 
rinis 5 kambarių bungalow su elek
tra ,maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, furnace šiluma, mūrinis ge- 
radžius ir medinis vištlninkas. Arti 
rengiamus didelis parkas, paranki 
transportacija į bile miesto dalį gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
vvell St. ,Tcl. Vinccnnes 7494.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 Madison.
1850 N. VVells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi 

mo, Designing bizniui ir narnami’. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslą* lengvais atmokijim’aiH. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalauklt knygėlln.

Tel. Seoley
SARA PATEK. pinninHks. 1

---------------—---------- --- -----------»

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken* 
sington Avė.; padėjėjas J. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

GERA PROGA TEISINGAM 
žmogui. Parduodu pusę saliuno 
visokių tautų apgyventa. Prie
žastis, per sunku vienam atlik
ti pereigas.

3200 So. Halsted St.

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. At
sišaukite:

SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
ir keturių kambarių flatas prie 
bizniavos gatvės. Kaina* $3,000. 
Geros išlygos. Kreipkitės: ’ 

4043 Archer Avė.

3136 & 3138 Wallace Street 2 aug
štų medinis flatų namas ir 2 augštų 
mūrinis, krautuvė ir flatų budinkas. 
Sena instaiga,' duonkepyklos vieta. 
Lotas 50 pėdų; mortgečiaus $4,000, 
kaina $13,000.

Kreipkitės prie savininko, 1-os lu
bos 3136 Wallace Street.

------------------------7-------------------
BEETHOVENO 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, III. 
Skyrius Ciceroje 4847 W. 14 St.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šakis; nutar. raštin. P. 
Rauskinas, 1841 N. Leavitt st.; tur 
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N. 
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas, 
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. įlontvid, 1824 Waban- 
sia av. 
vakare 
rinkimai kiekvieno mėnesio pirmą 
seredą Knygyno svet., 1822 Waban 
šia avė.

ofiso valandos nuo 6 iki 8
— Reguliariai Kliubo susi- 

irmą *

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai pigiai, visokių ttiiutų ap
gyventa. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.
724 W. 31st St. ir Emerald Avė.

2540 Emerald Avė. 3 augštų 6 fla
tų mūrinis namas, .kampas 25-to PI. 
Mortgečiaus $2,000; kaina $7,000.

Kreipkitės prie savininko, Ory, 
6112^ Albany Avė.

2538 Emerald Avė. 3 augštų, 6 fla
tų muro namas; mortgečiaus $2,000; 
kaina $6,000.

Kreipkitės prie savininko Barth, 
1-as fl. užpakalis.

NUO $50.00 IKI $200.00 J SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės 
agentystei. Tari mokėti kiek nors rašyti. 
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę 
ir daugiaus. Turite puikiausių progų pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.

Kreipkitės:
35 S. Dearbom Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
IR BUČEBNĖ. LABAI PIGIAI. 
ATSIŠAUKITE Į NAUJIENŲ 
OFISĄ No. 396.

PARDAVIMUI CIGARŲ, CI- 
garetų, saldainių ’ ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Pigiai, nes 
važiuoju į seną tėvynę.

Halsted St. 
Ganai 4312

1609 S.
Phone:

ęiGARŲ DIRBTUVĖ PAR- 
davimui, apskaitliuosime apie 
$1,500. Sąžiningais pasiūlymas 
nebus atmestas. Klauskit Mr. 
Yohn, ant antrų lubų.

3500 S. Morgan St.
——r-- ■ --------------------- -------------------------------------

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir bučernė lietuvių ir lenkų 
apielinkėj. Viena bučernė visa
me bloke.

4624 South. Wood St.

Ant rendos krautuvė su keptuvės 
pečiumi. 3138 Wallace St. Kreipkitės 
prie savininko, 3136 Wallace St., 1 fl.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama; angliškos ir lietuviško.' 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politikin& 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys 
tės Ir tt.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairis, 3247 D. Divi- 
sion St.; prot. sekr. A. Shimas, 
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V. 
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.; 
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division 
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont- 
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimui laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl- 
dienį Zvviązek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchestcr 
Avė.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
namas labai geroj vietoj, aržuoliniai 
trimingai. Turi būti parduota į 
trumpą laiką, nes turiu apleisti mie
stą. Atsišaukite,

6919 S. Talman Avė.

BIZNIAVI NAMAI.
Namas su groseriu ant Bridgeporto 

prie 35-os ir Union Avė. Parduoda 
groseriu už $3,500.

Namas su saliunu prie 53-os 
Seeley Avė. Parduoda už $3,500 
saliunu ir namu.

SU

ir
SU

1)
2)
3)
4)

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifomia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. Sho- 
maičlo svet., 1750 S. Union Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir furnišiai, biznis geroj vietoj 
ir išdirbtas per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo, išvažiuo
ju į Lietuvą. Atsišaukite:

4614 S. Wood St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
gera proga mokančiam dwbą 
bučeriui, lies vieta apgyventa, 
bučernės toli. Kreipkitės:

STAR MARKET, 
4053 So. Maplevvood Avė.

O

Tuščias bizniavus namas ant Town 
of Lake, 5 pagyvenimai ir krautuvė, 
2 lotai $7,000. Gali užsidėti bile ko
kį biznį.

Namas, bučernė ir kampinis lotas, 
viskas parduodama už $8,500, Brigh- 
ton Pcii'lcCt
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35th St.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritnryetlkos.
Algebros, Geometrijos Ir kitų Ma 
tematikų.

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

vartok naudingai. Seni ir jairhi vy
rai ir moterįs visi neątidSHodarm 
pradėkite tuoj Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago. III.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood Av.; fin. rašt. J. .Laurai
tis; kontrolės rašt. T, Budgfnas; ka- 
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

PARDAVIMUI MODERNIŠKA 
teturiu flatų stuba ir dvi cottage ant 
;os pat žemės. Parduoda savininkas 
už sąžiningą pasiūlymą. leigų $276 
į mėnesį. Turi būt parduota trumpa
me laike. Tel.: Republic 3976.

6056 S. Lincoln St.

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

LTETUV1Ų LAISVES KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
tonas, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
3327 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
JMazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakarį Jono Maziliausko 
salėj, 3259 So. Union Avenue.

j • HH. B .Ui


