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Franci jos žygiai prieš 
Rusiją
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Naujovirits Nojus
sw

Ultimatumas Vengrijai

Amerikiečiai briaujasi Rusijon
Franpri“»ki“uXkar’ UltimatiHMs Vengrijai

Prižada Lenkijai pagelbą, jei Talkininkai reikalauja, kad
ji stoty karan. įlenki ja sutikusi enKrija tuojanus apleistų pa-

Rusijai tik grūmoti karu. rubežines šalis.

LONDONAS, r. 18. — Talki
ninkai vakar pasiuntė Vengri- 

, įsakantį tuo- 
jaus apleisti Burgenland arba 
Vakarinę Vengriją. Ultimatu
mą pasiuntė talkininkų amba-

True translation filed with the post- 
mastėr at Chicago, III., Sept. 19, ’21 ______ _____

reuuired by the met of Oct. «. 1917 j jft. ultiniatunię^ 

MASKVA, rūgs. 18. — Už
sienio reikalų misniterija sako
si turinti autoritentingų žinių, 
apie Franci jos kurstymą Len
kijos ir Rumunijos prie paskel
bimo karo prieš Rusiją.

Sakoma, kad Franci jos 
džia nigs. 3 d. pasiuntė į 
Savą notą, reikalaujančią, 
Lenkija tuojaus sustabdytų de- kotas pasirodytų neduodančiu 
mobilizaciją savo armijos, pa- • pasekmių, bus panaudotas ka- 
vestų komandą Francijos ge- (rinis spaudimas, 
neraliniam štabui ir pasiųstų į 
ultimatumą Rusijai. Ultima
tumas Rusijai turi buti išleistas 
kartu Francijos, Lenkijos ir 
Rumunijos kaip tik Lenkijos ir 
Rumunijos armijos bus pri
rengtos karui. Franci ja pri
žadėjusi duoti gausią pagetbą, 
jei Lenkija priims Francijos 
politiką. Tokia pat nota tapo 
pasiųsta Rumunijai.

Lenkija ir Rumunija, sako
ma, atmetusios tokią agresyvę 
Francijos politiką, tečiaus suti
ko prigrąsinti Rusijai karų, 
betgi neprivedant padėties prie 
krizio. Lenkijoj valdžia tai’ 
jau užkalbinusi Vokietiją apie 
koncesijas Augšt. Silezijoj, kai
po kainą Vokietijos neutrali
teto atsitikime Rusijos-I^-nki- 
jos karo.

Lenkai jau pasiuntė notą 
Rusijai.

BERLINAS, nigs. 18. — Pa
sak žinios iš Viennos, Franci j a 
pasiuntė notą I^nkijai ir Ru
munijai, reikalaudama, kad jos 
užimtų agresyvę politiką linkui 
sovietų Rusijos ir kad rengtųsi 
prie galimo karo.

Atsitikime karo Francija pri
žadėjusi Lenkijai ir Rumunijai 
didelę militarinę ir finansinę 
paramą. Nota taipjau pabrė
žianti, kad Lenkija gali tikėtis 
iš Francijos paramos Augšt. 
Silezijos ginče tik tada, jeigu ji 
priims Francijos politiką lin
kui sovietų.

Pasiuntimas Francijos notos 
surišamas su pereitą seredą 
Lenkijos diplomatinio atstovo 
įteikimu aštraus atsakymo so
vietu valdžiai Maskvoje. Tame 
atsakyme sovietų valdžia kal
tinama nepildyme Rygoje pa
sirašytos taikos sutarties.

Jeigu Vengrija neapleis Bur- 
genlando, kuris taikos sutarti

nai- mi tapo atiduotas Austrijai, 
Var- prieš Vengriją tuojaus bus pas- 
kad kelbtas boikatas. Jeigu gi boi-

Ultimatumas tapo paskelb
tas, kada pasirodė aiškiu, jog 
čeche-SJovakija rengiasi pa
naudoti savąsias priemones.

Atsitikime karinio žingsnio, 
tikimąsi, kad italai pirmieji pa
sinaudos tuo.

Amerikiečiai bando atgali 
ti kasyklas Rusijoje.

.OJW

ZT^SAULIO 
TAUTO

Dėdė Šamas šiame ginklavimus tvane, išleido balandį — pa kvietimą į nu'siginiklavimo 
konferenciją. Balandis grįŠta su alyvos šakele — priėmimu pakvietimo. Bet ar tikrai 
išsipildys svajonė ir užsibaigs ginklavimosi tvanas?

“milionai žmonių turės mirA; 8,000,000 motery darbi-Į Lietuvos atstovas lankys 
Urųuart Londone raportuos Į ninkiy Amerikoje.

savo dalininkams. Jis tikisi,
kad amerikiečiai neužilgo pra
dės kooperuoti su Anglijos ir ( Pasak cenzo skaitlinių, daugiau

kaip 8,00<),(XM) moterų ir mer-1 stovas V. Čarneckis šio mėne- 
ginų dirba įvairiose įstaigose 1 šio pabaigoje ir ateinančio mė- 
Jungt. Valstijose. Pranašaujar nėšio pradžioje aplankys šias 
ma, kad jei darbai pagerėtų, I Amerikos lietuvių kolonijas: 

stotų Chicagą, III., Cicero, III

lietuviy kolonijas.
WASHINGTON, nigs. 18. — WASHINGTONAS, nigs. 15 

(Liet. Inf. Biuras) Lietuvos At-
Vakietijois interesais Rusijoje.

Vokietija ratifikavo Ameri
kos taikos sutartį.

BERLINAS, r. 17. — Taikos 
sutartis tarp Vokietijos irArti susitaikinto. Komunizmas

yra miręs, sako jų atstovas. Ko-#jun,g( Valstijų tapo ratifikuota
operuos su Anglijos ir Vokie

tijos kapitalistais.
Vokietijos reichsratho, arba 
augštesniojo buto.

Reichsrathas, arba imperijos 
taryba, atstovauja visas Vokie
tijos respublikos valstijas. Jis 
susideda iš 63 narių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 19, *21 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS, rūgs. 18. — Les- 
lie Urąuart, buvęs pusininkas 
Herbert Hoover, skaitomas di
džiausiu savininku kasyklų Ru
sijoje, pasikalbėjime su ikores- 
pondentu ]>ranešė apie tarybas 
su sovietų valdžia apie sugrą
žinimą jo 2,500,000 akrų auk
so, sidabro, platino ir vario že
mės Siberijoje ir Uralo kalnuo
se, vertos $250,000,000.

“Rusija, jau mato, kadi gam
tinės spėkos yra stipresnės už 
teorijas”, sakė jis, “ir dabar ei
na platus evoliucinis procesas, 
kurio pasekmių negalima per
matyti.

“Komunizmas yra absoliučiai 
miręs. Musų darbininkai te
bėra savo vietose ir maldauja 
musų, sugrįžimo. Aš pasitikiu, 
kad jei nebus maišymosi, gali
ma bus atnaujinti operacijas 
lygia ir net didesne skale, ne-; 
gu pirmiau. Iš 39 punktų •niu-. 
sų pašildytoj sutartyj, 35 punk-j 
tai jau tapo priimti, o ir likusie
ji keturi nestato didelių kliūčių 
pilnam susitaikymui.

“Vienas iš dar neišrištų skir-, 
snių yra sunkus delei stokos ei- į f ro pa t rija ir socialistai parin- 
vilinių įstatymų dabartinėj Ru- , ]ęo Lenkijos • premieru Antaną 
sijoje; mes bandome susitarti (Ponikowskį ir padavė nominaci 
apie arbitracijos tarybą, kurią-| prezidentui Pilsudskiui rafi
ja būti mes siūlome Amerikos ( fikuoti.
metalurgijos institutą, kuomet ( Ponikowski yra prezidentu 
Rusija nori tarybos iš rusų, kas Varšuvos poli techninio institu-

Vokietija. atidarys am 
basaity.

BERLINAS, rūgs. 18. — Vo
kietijos valdžia davė įsakymus 
reikalingiems atidarymui Wa- 
nhingtono ambasados raštinin
kams būti prisirengusiems iš
važiuoti į Jungt. Valstijas už 
keturių savaičių.

Po tų raštinės darbininkų 
rėks amsados patarėjas Horst 
mann ir sekretorius Rieške 
Ilorstmann turės rangą, bet 
nenešios titulo reikalų vedėjo 
(charges d’affaires). Jis yra 
žentas Schwabacher, vieno iš 
turtingiausių Vokietijos ban- 
kierių.

lenką jau turi premjerą.
I Juo yra Antoni Ponikowskt, bet 

kabinetas dar nėra sudarytas.
VARSA VATrugT 18. — Cen-PASKAITA APIE LIETUVA.

WASHINGTONAS, rūgs. 13. 
(Liet. Inf. Biuras). Lapkričio 
mėn. Detroit’o Miclugan Uni
versitete rengiama paskaita apie 
Lietuvą. Paskaita skiriama tiek 
Universiteto studentams, tiek 
vietos pirkliams bei pramoni
ninkams, kurie yra užsiintere- vra mums nepriimtinu dalyku,' t0. Laike vokiečių okupacijos 
savę užmegsti prekybos ryšius kadangi ji nebuvo neutralė ki- jji9 buvo Lenkijos švietimo mi
sų Baltijos valstybėms aplamai virčuose tarp Anglijos pavaldi- nisteriu. 
ir ypatingai su Lietuva.

.......... I I ■ I

“Socialdemokratas”
Mūru draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

Savo politiniu miši
nių ir Rusijos valdžios.” Įstatymu jis labiau linksta prie 

Urąuart sakė, kad Amerikos ( valstiečių partijos.
Naujasis premjeras pradės 

organizuoti kabinetą tuoajus. 
Kalbama, kad buv’s pašto ir te
legrafo ministeris Steslovricz 
busiąs paskirtas finansų mini- 
steriu.

šelpimo administracija atlieka ; 
didelį darbą šelpime badaujan
čiųjų, bet kad badas yra per
daug didelis, kad galima butų 
išvengti tragedijų. •J “Nežiūrint kaip didelė ir

dar 2,000,000 moterų 
prie įvairių darbų.

Darbo dejjartamentais 
skaito, kad šiemet dirba
000 moterų mažiau, negu pe 
reitais metais.

ap- 
500,-

Graikai tebesitraukia.

Gle- 
veland’ą, Ohio, Pittsburgh’ą, 
Pa., Detroit’ą, Mich., Roches- 
ter’į, N. Y., ir Amsterdam* , N. 
Y. Į Chicagą atstovas atvyks 
š. m. rugsėjo 24 d. vakare. Kar
tu su atstovu važiuoja atstovy
bės Sekretorius M. Vinikas 
atstovybės juriskonsultatas 
Mastauskas.

ir
B.
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Brangumas Konstanti- Sy,a,it
nopolyj.

Maistas pabrangęs 1,000 ar 
daugiau kartų, bet šalis yra 

nusibankrutljusi.

KONSTANTINOPOLIS, 
18. — Karas padare tdi, 
Konstantinopolis pasidarė tokia 
vieta, kur pragyvenimas yra 
brangiausias visame pasaulyje.

Lankytojas lik biskutį pajau
čia, kada iš jo paerikalauja $8 
ar $12 j dieną už kambarį ir 
maudynę viešbutyje ir propor- 
cionaliai tam kainas už maistą. 
Bet vietos gyventojai jaučia I 
nepaprastą brangumą mais' 
kasdieną.

Štai ant kiek pabrango mais
tas:

r. 
kad

No. 218

IjONDOiNAS, r. 17. —• Athe- 
nuose oficialiniai paskelbta, 
kad Graikijos spėkos Mažojoj 
Azijoj pasitrauks iki linijos 
augštiunose į rytus nuo CUvr- 
Uissar. Pranešimas sako, kad 
skaitoma, jog dabar yra nepa
togu vytis priešą.

Graikai jau pasitraukė už Sa- 
karia upės, už kurios laimėji
mą jie pirmiau taip brangiai 
buvo užmokėję. Delei to pra
nešimas sako:

“Reikėjo manevruoti, kad pe
rėjus atgal Sakaria upę siauru 
18 m. frontu, bet tai pasisekė 
pilnai. Visa armija perėjo pil
noj tvarkoj ir inekliudomayprie- 
šo. Tas sunkus manevrasbpa- 
sisekė taip gerai įtodel, kad 
priešas tapo sumuštas ant Sa
karia upės.

SACRAMENTO, Cal. — Vai- 
stijos sveikatos taryba paskel
bė, kad nepaprastai daug vaikų 
gimsta pas japonus. Pas japo
nus gimimų- skaičius 69.4 nuo
šimčiai, arba yra 4 sykius di
desnis už baltųjų, kurių gimi
mai siekia 18.1 nuoš.

PTNieŲ KURSAS.
Subatoj, rūgs. 17 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras ............... $3,72
Austrijos 100 kronų ............... 10c
Belgijos 100 frankų ........... $7 02
lįanijos 100 kronų ............... $17.63
Finų 100 markių ................... $1.85
Francijos 100 frankų ........... $710
Italijos 100 lirų .... ........... $4.24
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.05
Lanku 100 markių ..................... 3c
Olnadų 100 guldenų ........... $31.50
Norvegų 100 kronų ........... $12.89
švedų 100 kronu .... .......... $21.68
šveicarų 100 kronu ........... $17.23
Vokietijos 100 markių ....... $1.05

SKAITYKIT IR PLATINKlf'
“N A U M E NO S”

suokalbiai
Susekta suokalbiai atgaivinti 
monarchijas Bavarijoj, Vengri

joj ir Austrijoj.

BEBLINAS, rūgs. 17. —•. Mu- 
nichas yra sujudęs ir piliečiai 
to alų mėgstančio miesto da
bar nebeturi laiko ramiai iš
gerti stiklą alaus, kadangi turi 
lapkyti begalinius politinius su
sirinkimus. Rcpu'blikonai pasi
rodė gerais gaudytojais reakci
onierių ir laikraščiai dabar pil
ni apie reakcionierių suokal
bius.

“Orka”, viena iš reakcionie
rių organizacijų, kurios buvei
nė buvo fortifikuotoj pilyj arti 
Rosenbeim, tapo susekta ir da- 
l>ar pilis yra tuščia, o dalyvau
to jai suokalbiuose pabėgo į 
Salzburg, Austriją, kur pasislė
pė ir dalyvavę Kappo sukilime 
oficieriai.

Kita susektoji organizacija 
veikė prisidengusi nekaltu var
du Ryty Prekybos B-ve, nors ji 
darė, suokalbius su Budapeštu.

Nėra abejonės, kad Bavari
jos. Austrijos ir Vengrijos mo- 
narchistai pilnai veikia išvien. 
Jeigu vengrai ir austrai negalės 
gauti karalaus iš Hapsburgų 
dinastijos, jie pasitenkins nariu 
Bavarijos karališkos šeimines, 
iš priežasties jos senumo ir ka
talikiškumo.

Bavarijos socialistai sako, 
kad nesenai atvykę iš Austrijos 
motoriniai trokai atgabeno gin
klus iš Austrijos sandeliu dėl 
“Orka” organizacijos, kuri re
mia judėjimą už sugrąžinimą 
kaizerio.

Duona kainuoja 1,000 kartų 
daugiau negu prieš karą, cr’ 
rus 2,235 kartus, kava 815 kar
tų, ryžiai 1,700 kartų, bulves 
1,300, svogūnai 3,200 kartų, 
pienas 2,315 kartų, suris 2,065 
kartų, aviena 1,755 kartų, pra
stas sviestas 1,400 kartų, kiau
šiniai 1,350 kartų, drabužiai 
1,400 kartų ir čeverykai $MM) 
kartų.

Priežastį s tokiam pabrangi
mui yra sekama: šalies valdžia 
vra bankrutas ir kasdie finan
sinė padėtis dar labiau blogėja; 
kapitalas yra atkirtsas nuo ša
lies gilumos, kuri pirmiau pri- 
siųsdayo apie 50 nuoš. grudų. 
Gyventojų gi skaičius ir ta' 
prisigrūdusiam© mieste padid’ 
jo 50 puoš., prisidėjus prie 
negeistiniems pabėgėliams. Tur 
kijos piastras darosi vis piges
nis ir pigesnis pasaulinėse pi- 
n;gų biržose, delei ko jų per
kamoji vertė irgi puola.

Turkija Europoje daugiau 
nebesusideda iš Trakų ir Ma
kedonijos lygumų, turtingu 
grūdais ir avimis, bet tik iš 
Konstantinopolio ir jo apielin- 
kių. Visos kitos žemės atiteko 
Graikijai.

------
uis, figų, razinkų, 

kailių, audmenų ir 
ąžuolo, ol)iiolėlių, kuriuos im
perija pirmiau pagamindavo, 
bet ir mažai kas patenka vietos 
pirkliams, kurie pirmiau kont
roliavo visą biznį.

Prekyba delei to yra beveik 
visai apsistojusi.

Tokia padėtis kitose nugalė
tose šalyse paprastai pagimdė 
didelius darbininkų sukilimus, 

I bet to nebuvo Konstantinopo- 
; Ivj, kadangi, tokių, kokias mes 
1 žinome, darbininkų organizaci
jų Turkijoje nėra.

Nors ateitis bizniui išrodo la
bai tamsi, tečiau eina didelės 
’ aržvtinės ir rengimasis prie to, 
’ a ateitis gali duoti.

Praeityje Angliia ir Vokieti- 
Įnikę žymią poziciją T 

ios prekyboje, Tečiaus Angli
jos valdžiai išduotame raporte 
sakoma, kad dabar svarbiausiu 
Anglijos kompetitoriu Turki
joje yra Amreika. Tai ypač 
vra tiesa pardavinėjime čeverv- 
ku, automobiliu, vaisių, bloki
nėse, anglių, riebalų ir tepalų. 
Amerikos Prekybos Kamera 
I^vante labai daug atliko, kad 
nakėhis Amerikos prekybą su 
Turkija.

Nuo spalių 1 d. nustos veikęs 
čia Amerikos Raudonasis Kry
žius.
gaus pašeljM>s vra ir 18,000 ru
su.
nėra, nes kiekviena šalis šelpia 
tik savuosius, tad nebus kas 
šelpia rusus. Turkija nepa
degta netik šelpti, bet ir išmo
kėti algų savo valdininkams. 
Todėl tikimąsi, kad išbadėję 
rusai gali pradėti kelti sumiši
mus, piešimus ir net padaryti 
atvirą sukilimą, o patekti ka
lėjimai! jie vistiek vargiai pa
teks, nes valdžia neturi kuo 
maitinti kalinių.

Tarp kitu, kurie nebe

Privatinės labdarybės čia

Skaito geležinkeliečių balsu®.

kai dar nėra pasigriebę, yra 
valdoma Kemalistų, kurie ne
pripažįsta Turkijos valdžios 
Konstantinoix>lyje ir atsisako 
priimti talkininkų taikos sąly
gas.

Iš priežasties delei to kalan
čių sumišimų netik didelis su
mažėjimas šilko, vilny, tabako,

NEW YORK, rūgs. 18. 
šiandie prasidėjo susirinkimas 
400 atstovų rytiniu geležinke
lių darbininkų, kad suskaičius 
geležinkeliečių balsavo už priė- 
priėmimą nukapojimo algos 4 
nuoš. Sakoma, kad tik 2 nuoš. 
geelžineliečiy balsavo už priė
mimą kompanijų pasiūlymo, 
visi gi kiti balsavo prieš priė
mimą ir už paskelbimą strei
ko. 1 T’

Subatoj Kursas 
Pakilo

Subatoj markės ir auksinai ūmai pakilo. Ar 
dabar sustos kilti ar kils ir toliau, to atspėti ne
galima. Markių puolimas ėjo per keletą mėne
sių be sustojimo. Kada-nors tas puolimas tu
rės sustoti, ir markės turės pradėt po truputį 
kilti. Tas laikas turės ateiti prieš žiemą. Mar
kės dar tebėra užtektinai pigios, nors nuo suba- 
tos ir pakilo. Kam reikia siųsti pinigus Lietu
von, geriaus tegul siunčia nesileidžiant j speku
liaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis 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 Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
naujienų pinigų siuntimo skyrius
1739 So. Halsted St., Chicago, HL

ijienos išmaino aiaesnes pinigų 
ausio dienos kurso, koks tik 
ir Chicagoie. Naujienos yra 

iausio Lietuvos banko—Lie-
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PnbUihad Daily axcept Sunday by

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS 

TehphoM Roosevelt 8591
Subeeription Rateli

.06 par yaar in Canada. 
00 per year outaide of Chicago.

Kntered m Seoond Ciaa Matter 
March 17th, 1914. at tha Poat Office 
•f Chicaga, III, under tte act ef 
March ind, 1879.

Naujienoi tina kasdien, ftsUriant 
•ediidleniua. Leidžia Naujieną Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicafo, 
OL — Telefonas: Roosevelt 8500.

Ui&iaakomoji Kaiaai 
|« —* paštai 
ii 88.00 
a eta — 4.50

Trimi minėdama
JbfaA

Vienam minėsią! 1J0
Chkageje — per ealiatajaaj

Viena kopija     08
Savaitei ------------------  18
Mtoedul ____________________— 75

Suvienytose VaUtUase ne Chieafoj, 
paštui

Metams______ _____________ - >7.00
Pusei metą ..............      4.00
Trims mėnesiams ........ 2.00
Dviem mėnesiams . ■ - ------- 1.50
Vienam mėnesiui  .... . . .75

Uetuvon ir kitur oiiianinaasi 
(Atpiginta)

Metams 18.00
Pusei metą  ________———. 4.50
Trims mėnesiams ■ ___________ 2.25

Pinigus reikia siųst! pašte Moaey
Orderiu, kartu su užsakymą.

j Apžvalga ]
KALBŲ KLAUSIMAS.

“Tėvynė” dar vis stengiasi į- 
rodyti, kad tautinės mažumos 
Lietuvoje turi būt verčiamos 
suprasti lietuvių kalbą. Ji sako:

“Nejaugi gedima vadinti 
tautinių mažumų teisių var- 
žymu, kuomet reikalaujama, 

___ kad.Lietuvos valstybinių įstai
gų ir savivaldybių valdinin
kai nors suprastų valstybinę 
kalbą. Juk tautų mažumos 
leidžiamai net valstybės rei
kalais einamose diskusijose 
vartoti svetimas (savo, o ne 
svetimas! “N.” Red.) kalbas, 
jau nekalbant apie tautinę ir 
kultūrinę tautų mažumų laigr 
vę. Pagaliau, butų žingeidi! 
žinoti, kur yna tokia valstybė, 
kurioje tautų mažumos drėstų 
vadinti absrudu kuomet rei
kalaujama, kad tos valstybės 
valdininkai nors suprastų 
valstybinę kalbą ar kalbas,? 
O Lietuvoje tai daroma!”

Reikta) priminti, kad šitos dis
kusijos apie kalbas prasidėjo 
delei to incidento, . kad dalis 
Kauno miesto tarybos nariu 
pareiškė, jogai jie nesupranta 
lietuvių kalbos, ir pareikalavo, 

kad lietuvių tarybos narių kal
bos butų verčtajnos į tautinių 
mažumų kalbas. Tuo-gi tarpu 
“Tėvynės” visą laiką šneka apie 
valdininkus, žmonių išrinktieji 
atstovai ir valdininkai yra skir
tingas dalykas. •

Be to, ji daro netinkamą pa
lyginimą, statydama Lietuvos 
valstybę ant vienos lentos su se
nomis valstybėmis. Diskusuo- 
jant kalbų klausmą Lietuvoje, 
reikia neužmiršti, kad Lietuvos 
respublika gyvuoja da tiktai ke
letą metų. Ji dar tiktai prade
da taisytis savo mokyklas; visa 
suaugusioji gentkartė Lietuvo
je yra mokinusis ne lietuvių 
mokyklose. Butų t<xldl visai ne 
protinga šiandie kaltinti nelie
tuvių kilmės žmones Lietuvoje, 
kad jie nesupranta lietuvių kal
bos.
Reikia jiems duoti laiko išmok
ti lietuvių kalbos, pirma negu 
statyti reikalavimus.UžgauIioji- 
mas tų žmonių tokiais pašiepi
mais, kokius vartojo p. Volde
maras (kuris pavadino nesu- 
prantačius lietuvių kalbos “ne
byliais”) arba prievarta prieš 
juos padarytų juos ne lietuvių 
draugais, o priešais.

NAUJIENOS, Chicago, UI
"«• ■..I'-.--.” 1 »» 'I. •

NUSIDfiJIMAS AR VEID 
MAINYBfi?

“Laisvė” išspausdino paskuti 
nę “New York Times” korespon
denciją apie menamą Lietuvių- 
Lenkų sutartį Genevoje (“Nau- 
jienoce” ta korespondencijai til
po subatoje) ir sako :

“Šis New Yorko ‘Times’o’ 
korespondento pranešimas 
mums dar daugiau parodo, 
negu Vilniaus atidavimą len
kams imperialstams. Jis ro
do, kad Kauno dvarininkų 
agentas, dabartinė buožijos 
vaklžia, pavedė visą Lietuvą 
lenkų imperialistų .kontrolėm 
Jis rodo, kad Lietuva negalės 
daryti su jokia valstybe nei 
jokios sutarties kuri priešin
ga Varšavai. šis pranešimas 
rodo, kad Lenkija galės Kuo
sai preiti prie juros per Lie
tuvos teritoriją, žodžiu jis 
rodo, kad Lietuvą kontroliuos 
Pilsudskis, kad jinai yra len
kams parduota.

“Ši žinia nusako visą tai, 
ką sakė ir sako Amerikos su
sipratę lietuviai darbininkai, 
būtent, kad Lietuvą padarys 
laisva tik patys Lietuvos dar
bininkai, sutriuškindami da
bartinę buržuazinę, lenkams 
dvarininkams parsidavusią, 
buožių valdžią, ir įsteigdami 
darbininkų ir vargingųjų val
stiečių respubliką.”
Brooklyno komunistų 

Į nas norėtų pasidžiaugti, 
i pranašavimai išsipildė,
džiaugsmas dar tur-but yra per- 
ankstybas.

Mes jau subatoje nurodėme, 
kai! “Tlmcsfo” korespondento 
pranešimas veikiausiai yra netei
singas, kadangi yra žinių, kad 
lietuviai dar nepadarė sutarties 
su lenkais Genevoje. šitą musų 
nuomonę patvirtina ir telegra^ 
ma iš Genevos datuota 16 d. 
rugsėjo (“Naujienose” tilpo su
batoje) kurioje sakoma, kad 
Lietuvos aplikacija delei priėmi
mo Tautų Lygon tapo atidėta iki 
nebus išrišta ginčas^ su lenkais 
dėl Vilniaus.

orgfli 
kati jo 
Bet jo

Lietuvių ginčas su lenkais, va
dinasi, dar nėra išrištas; todėl 
“Timesįo” korespondento pra
nešimas, kuris buvo išsiųstas 
trims dienoms anksčiaus ir ku
riame buvo tvirtinama, kad jau 
esanti padaryta “galutina sutar
tis” tarpe Lietuvos ir Lenkijos, 
yroi neteisingas.

Bet “Laisvė” ne tiktai sukly
do, patikėdama tuo pranešimu, 
o ir pati Save apmelavo.

Ji šiandie šaukia, kad lenkų 
kontrolė ant Lietuvos butų di
džiausia nelaimė Lietuvai. O ką 
ji sakė pirminius? Ką ji rašė, 
kada Želigovskio gaujos užpuolė 
Vilnių ir ėmė laužtis Lietuvos 
gilumon? Ar ji sakė, kad Lietu
va turi &inti savo rn5jxrik.la.11so- 

mybę nuo tų užpuolikų ?
Ne. Brooklyno komunistų or

ganas tuomet šaukė, kad Lietu
vai gintis nuo lenkų nereikia. 
Jis sakė, kad nesą jokio skirtu
mo Lietuvos darbo žmonėms, ar 
jie bus po stfiVo buožių valdžia, 
ar po lenkais. Komunistų spau
da ir agitatoriai vadino “(kvai
liais”, “mulkiais” ir “darbinin
kų išdavikais” tuos, kurie stojo 
kovon prie Želigovskį arba rė
mė tą kovą.

Jeigu Lietuvos darbo žmo
nėms yra nelaimė patekti po len
kų valdžia, tai “Laisvė” nusidė
jo tiems žmonėms, trukdydama 
kovą prieš Želigovskį.

O jeigu Lietuvos darbo žmo
nėms nedaro skirtumo r gy
vent nepriklausomoj/^ Lietuvoj, 
ar patekt po lenki/jungu, tai 

 

“Leiisvė” veidmainiauja, šaukda
ma apie Lietuvos pardavimą len
kams.

MIRS ST. SEIMO NARYS.

Kaunas, VIII. 26. (Elta). 
Rugpučio 24 d. vokiečių kurorte 
Pisengene mirė Steigiamojo 
Seimo atstovas žydų frakcijos 
narys Natan Fridmanas.

sijos dvarininkų reakcijos jiego- 
mis reikėjo būtinai suardyti Ru- 

fronto išlyginimas sijos ūkininko gerovę pagalba 
barbariškos razvierstkos, pagal
ba “kombiedų” įsimaišymo į jo 
ūkio neprigulmybę, pagalba be
protiško ir utopinio ©ibsiliučio 
draudimo mainyti savo produk
tus; pagalba uždraudimo kilno
jimosi iš vienos vietos į kitą ir 
t.t. — ir “atsiekti” to, kad mies
tai galėjo turėti duonos ir De- 
nikinui juos užėmus, ir Vrange- 
liui ir lenkam ir’bile kam kitam, 
tik ne bolševikam; ir kad badas 
ir “susovietinamas” šalies,Rusi 

jos gyventojojų nuomone, pra
dėjo reikšti tą patį.

Ir reikėjo-gi btttinai įskiepy
ti ūkininkų miniose, kurios yra 
savo sociale padėčia prešingos 
šitam bolševikų reakciniam pie
nam, ūpo palaikymui tų pienų!

Juk ne kitame kame, kaip 
klaidingoj ir ikriminalėj savo 
aiškia visvien beprotyste laukų 
ūkininko (arba teisingiau: anti- 
ukininkų) komunistinėj politi
koj, 
m o, 
įėjo 
tis.

Kad lengviau (butų galima 
kovoti su Denikinu ir Vrangc- 
liu, komunistai laikosi tokios 
politikos, kuri vijo ūkininkus į 
Denikino ir Vrangelio glėbį! 
Tai tokia buvo aukščiausioji 
rusų komunizmo išmintis!

Traukimąsi atgal ar

ui
Kariškasis komunizmas.

Bet jegu vargiai atsiras žmo
gus, kuris atkreiptų rimtą domę 
į Larino nesąmonių “tauškimą”, 
tai argumentas, kurį komunistai 
(jų tarpe Lenin) pareiškia patei
sinimui savo taktikos praeityj, 
paprastai į mažai protaujantį 
žmogų daro daug gilesnį įspūdį. 
Tai nurodymas į “civilę karę” 
ir “karės padėties reikalavimus”.

— Mums reikėjo kariauti, ka
rė privertė mus laikytis “kariš
kojo komunizmo” taktikos. Esa
ma nemažai žmonių, kuriam ši
tas atsakymas išrodo lyg magiš
koji formula, kuri pasakoj išri
ša visus klausimus ir painiavas.

“Ak! Karė. Na, tada supran
tama!”

O tuo tarpu, nors truputį pa
galvojus apie tai, kokie tikreny
bėj ryšiai buvo tarp karės rei
kalavimų ir “kariškojo komu
nizmo”, tai dalykai pasirodys 
kitokioj šciesoj.

IŠtikrųjų:
. Kada kabama apie “kariškąjį 

komunizmą”, tai pirmon galvon 
įsivaizduojama paveikslas apgul
tos tvirtovės.

• Priešai apgulė tvirtovę ir iš 
visų pusių, ji yra atkirsta nuo 
išlaukinio pasaulio, ir garnizo
nui, kad atsikiiikius ilgiau, prisi
eina įvesti griežtai komunistinę 
tvarką: viską apskaitliuoti, vis-j 
ką kontroliuoti, viską paskirsty
ti, kiekvieną duonos kąsnį, kiek- 
viną vandens gurkšnį.

Bet tokis komunizmas, kaip 
kiekvienam turi būti aišku, yra 
komunizmas suvartojimo. Ga-1 
įnyba čia nieko nereiškia,
tvirtovei naujų produktų ga
minti negalima, o visi patvar
kymai liečia paskirstymą esa
mų reikmenų, kurių garnizo-

įvairenybės
PASKUTINIS KROPOTKINO 

LAIŠKAS.

nes

Neužilgio prieš savo mirtį 
garsusis rusų anarkistas Petras 
Kropotkinas parašė šitokį laiš
kelį savo draugui, olandų anar- 
kistui De RcijgerTii, (kuris buvo 
kvietęs jį atvykti pas jį į Har
lemą gyventi:

“Maskva, Dmitrovska, gruo
džio 23 d. 1920 m.

“Brangus Drauge De Reijge- 
ri! Nuoširdžiai dėkoju jums už 
jūsų malonų laišką, rašytą lapk
rity j, kurį ką-tik dabar gavau. 
Mes visi trys — mano žmona, 
duktė ir aš — esame labai su
judinti tuo jūsų laišku ir kvie
timu. Bet, kaip jus turbūt jau 
žinote iš laiško, kurį aš pasiun- 

“Syndikalisto” 
padėtis dabar 

kaip kad buvo

(Bus d augau)

gludi šaknis to apsireiški- 
kad reakcija Rusijoje ga- 
taip ilgai ir tvirtai laiky-

Tel. Randolph 2898

SVEIKAS muilas

ADVOKATAS
Ofisas vidumriestyji 

ASSOC1ATION BLD9.

Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietą, 
Panediliais iki 8 vakare.

Namą Tel.: Hyde Park 8395

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Rector Bailding

79 Weat Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 3214 S. Halsted St. 
Vardo 1615. Vai.: 6 iki 9 vak., t

Tuo tarpu Rusija niekuomet 
ir nieku budu tokia tvirtove ne
buvo, neveizint blokados ir ka
rės.

Rusijoj, ant kiek tatai paliečia 
ypač maisto reikalus ir kitus 
tauko ūkio produktus, — gamy
ba buvo galima per visą laiką. 
'Dalykas buvo ne tame, kad tūlą 
nesidauginančią produktų kie
kybę sutaupinus juo ilgesniam 
laikui atatinkamai išdalinant. Ir 
komunistų klaida buvo kajp tik 
tame, kad, ažuot pasirūpinus praeftais metais. Pačių reika- 
laukų ūkio ii kitokia gamybos iįingjausių daiktų gyventi mes 
praplatinimu, paskatinimu ir t. §įuo turime, na, o imant 
t., jie, pasiduodami katės reika- Momen tai, kad šiandie ne visur 
kavimui, ne! bet karės psicho- Europoj žmogug gali tuo pagi. 
gijai (psichologijai kareivio, ku
ris spjauja į gamybę.by turi ką 
pavalgyti!) visiškai sustojo besi
rūpinę gamybos reikalais, nu
kreipdami visą atydą į suvartoji
mą.

O tuo tarpu kiekvienam | 1*^311 nę“visuomenę. Z.
taujanč.am žmogui yra ^Sku, dl>
•V 1 — J • • 1 y -3 * 1 * i sos Vakarų Europos socialis-
išplėtojimą gamybos (padidinus L j ( e rckonslruo. 
ukimnko atliekamus produktus) ti visu anti-kapitalistinės 
galima buvo geriausiu budu pa- lygybgs pamateis. Be to> centnu 
tenkinti ir armijos ir pramones listin& R koraunistų 
reikallavimus. 1

Reiškia, “kariškasis-baudžia- 
vos” komunizmas čia nebuvo 
reikalinga*

Ir reiškia, karės interesai vi
sai nereikalavo “razverstkų”, žu
dančių, — kaip pats Lenin da
bar pripažįsta — kiekvieną, pa
skatinimą išplėsti ūkį; “raz
verstkų”, kurios užgauna intere
sus “darbščiausių ir sąžiningiau
sių ūkininkų” ir kurios naudin
gos yra tik sukčiam ir tinginiam 
(žiur. Lenin: “o, upodnaloigie”); 
arba monopolijos ir visos maiti- 
nimę reikalų komiteto politikos, 
žudžiusios iki pat pamatų tą 
“laisvę apyvartos”, be kurios, 
anot dabartinės Lenino nuomo
nės yra negalimas Rusijos Jau
kų ūkio gyvavimas—o taipgi,gy, 
vavimas sovietų valdžias; arba 
rekvizicijų, maisto rinkimo bu
rių, “kombiedų”, etc.

Niekas ir niekuomet neįstengs 
prirodyti, kad, idant pasekmių-1 
gtam galėjus vesti kovą su De
nikinu, Vrangeliu ir kitomis Ru

čiau Berlino 
draugams, musų 
nebe taip bloga.

girti, tai reiškia labai daug.
Socialė revoliucija Rusijoj ne- 

noroms priėmė centralistinę ir 
autoritetinę kryptį. Vis dėlto 
ji tiekia galimybės pereiti iš ka
pitalistines visuomenės į socia- 

. Ir šita min-

revo- 
iliucijos paklaidos, be abejo, pa
dės kitų kraštų darbininkams 
panašių klaidų išvengti.

“Broliškais sveikinimais
“Petras Kropotkin.

“P. S. — Mes gyvename ma
žame miestely, 60 kilometrų 
šiaurėn nuo Maskvos, kame mes 
turime nedidelį daržą, kurį mano 
žmona dirba. Bloga, kad ne- 
bepajiegiu jau jokio fizinio dar
bo dirbti, tat mano žmona vie
na pati žiuri daržovių, kurios 
bus mum reikalingos žiemą. Da
bar aš dirbu savo didžiulį veika
lą ‘Etika natūralistiniu pagrin
du’ ”.
24 pt .1 c. žydų valsas dėl 'Lie
tuvos nepriklausomybės.

DR. A. MONTVID
Lietevis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

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

Didelis
RAUDONAS

Panedėlis, Rugsėjo 19, 1621

Šmotas
Tyras, nedažytas paimu
aliejus suteikia Lifebuoy
RAUDONĄ spalvą.

Padarytas Amerikoj

KUINBROC

11 HALSTED. 20™ STS 
Ji M. CANALPORT AVĖ

Išparda
vimas pra
sidės Pa* 

nedėlyj.

įmokant tik $1 už puikius rakandus laike šio 
didelio išpardavimo. Lengvi išmokėjimai li
kusios sumals.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU kerti Learitt SU 
Telephone 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, Farmaa ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų iilygų.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

Tel. Central 68M
VaJti 812 W. 23rd St, Chicagt 

Tel. Yards 4681. ‘

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

$1 įmokant ap
lankysi šį kuk- 
ninį pečių, por 
celčnoi viršum 
ir baltai ene- 
meliuotą už

$6.95
Lengvi išmo- 

' kėjimai

$1 .
jlaikysi šią
puikią ant

grindų pastato
mą lempą,

pilnai uždanga
lu

$16.75
lengvi

išmokėjimai
$1 įmokant už kiekvieną šmotą, 
aplaikysi šiuos tris šmotus, tikros 
odos, seklyčios setą 
Labai stambus

Lengvi išmokėjimai

$1 įmokant ,aplaikysi 
šį aržuolinį valgoma- 
jant kambarin stalą. 
Golden Oak baigimo

Jkbar $12.95
Lengvi išmokėjimai

įmokant aj

si įmokant aplaikysi šią misingi
nę lovą 2 colių storio stulpeliais ir 
1 colio virbalais;
visokio didžio I w« I v

Lengvi išmokėjimai.

R

$1 įmokant aplanky
si šį aržuolinį China

Lengvi išmo
kėjimai

$29.00
Lengvi išmokėjimai

$1 įmokant už kiekvieną šmotą, ap- 

laikysi stalą ir 6 kėdės, $34.50 
aržuohnes *

žuolinį dreserį už 

$29.00

WILTON VELVET kaurai, be
veik geriausios kokybės; pui
kiausio margulio ir spalvų; 
specialiai apkai- JI
nuota po
9x12 ROYAL WILT()N kaurai, 
puikios kokybės, gražiausio 
margulio. šiaipe iš-
pardavime po 4* ■ w

. Lengvi išmokėjimai

$1 įmokant už kaurus
9x12 BRUSSELS kaurai pui
kiausios kokybės, vieno šmoto, 
nėra siūlių, gražiausios visais 
atžvilgiais patri- $14.95 
9x12 AXMINSTER kaurai, sto
ri, puikaus šilko, gražiausios 
patrinos ir Afl
spalvų

SPECIALISTAS
Odos, kraujo, chroniškų, venerališkų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDEITPE
Ofisas

Novako Vaistinė
1724 S. Ashland, Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30- 4:30 P. M.
Telephone: Canal 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.

Telephone: Republic 805

■■HMM ■K

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
Kontraktorius Ir 

budavotojas. 
Budavojame Ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago-

New Peoples Electric Co.
, (Not Ine.)

L. DAMBROVVSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St 
Tel.: Yarda 413 

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res j 6 kambarių 
namą už 869.00. 
Persitikrinimui 

kreipiatės pas 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuo jame.

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių

krautuvę ir taisome viską namieje. 
Musu kainos prieinamos.

Oi. W.Yuszkiewlcz
GYDAU risoldM ligas tyrą ir mo. 

tarų; galvos, akii nendlkumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, Dl.

Phone: Humboldt 5849

Plunksnos Žemą kainą.
Tik-ką — atspausdinom 

“direct from factory”.
Bargeno knygą, naujų 

sanitarių plunksnų lovoms 
paduškoms ir palaidų 
plunksnų, parduodame sva 
rais. Jei nori geriausių 
plunksnų, prisiųskite atvi- 
rutę reikalaudami pinigų

taupymo knygeles ir sampelių; viską 
išsiųsimą veltui. Rašyk šiądien.

American Feathcr & Pillows Co. 
Deak F—15 Nashvilte, Tenn.

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybė, Co- 
lumbijos Grafo- 
noias ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Av., Chicago, III.

)
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kos teisės reikalauti nepriklau

(ž. R. M-jos Spaud. Skyr.)kaip ir visos tautos, ir Amerika

Talephonah

Tel. B o ui e va r d 6487

Kiekvienas daiktas pas mus pirktas, reiškia dideli sutaupimą

DIDELIS BLANKETU

DVIGUBAS

Pamatykite musų langus ištaisytas prie Ashland Avė
Tavo pasirinkime

Tavo pasirinkime

Kaldros ir Laiptams Kaurai

DRABUŽIAI.

Star štampas arba 
tavorų tikietus ka
sdieną iki pietų ir 
visą dieną Utar- 
ninke ir Ketverge.

Žydu balsas dėl Lietu
vos nepriklausomybės Dantis ištraukiame be skausmo 

Atdara vakarais ir nedalioms.
Tel.: Blvd. 9660

Laike šio išparda 
vimo duosime

Kasdieninis spe 
ciališkumas.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Nu'o 2 iki 5 vai. vak. 
balta stalui prideng
ti' klijonkė, 1'4 jar
do platumo pirmos 
rūšies kokybės, nuo 
2 iki 5 vai. vak. jar-

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

Lovoms kaldros, parinktų spal
vų, puikios kokybės, šilku ap
vilktos su 6 colių čysto satino 
atitinkančios spalvos apvadžio
ta, gražiai ritiniais išsiuvinėta, 
šviežios, geros vatos iškimštos, 
pardavojo po $5.00, specialiai 
apkainuotos šiame išpardavime

Dr.Vaitush,O.D,
Lietuvis Akių Specialistas

Storos kaldros, šilku pamuštos 
abi puses įvairių spalvų, gra
žiai apsiulėtos, visos' šviežios 
vatos iškimštos, $4.00 vertės, 
šiame išpardavime $2.89

DR. A. R. RLUMENTHAl
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

pasiliuosavusios dabar. Lietu
va stengėsi laikytis civilizuotos 

Vilnius, VIII. 26. (Elta). Vi*l- | valstybes reikalavimų. Ji visiš- 
niaus lietuvių gimnazijos direk- 
toris p. M. Biržiška gavo rug
pjūčio 23 d. iŠ Lenkų Pramonės 
ir Prekybos Departamento raš
tą, reikalaujantį per savaitę, t 
y. ligi rugsėjo 1 d. išsikraustyti 
su visa gimnazija turėjusia per
eitais metais 450 mok., iŠ gim
nazijos rūmų. Tai reiškia lie
tuvių gimnazijos uždarymą.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų. 
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. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa 
pieL 6 iki 9 vakare, 

■■diliomis nuo 9 iki 12 ryta. 
1821 S. Halsted 8t.? 

Kampas 18 ir Halsted St.

Palengvins akių jtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karšt], atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktų, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama i mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1558 W. 47th St.,

TeL Austin 787
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS. 
Kųtik Bugrjio ii Califondjoa Ir 

v*l tęs savo praktikavimų po No.
6208 W. Harrison SL , 

Valandos: 8—12 kasdianų ir (t—> 
vakare išskiriant nedildieniua.

(2 jardai aprube 
žiuota)

Telefonas Pullnuan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavys Dantistas 
10801 So. Michigan Av., Roeelaad. 

Valandos: 9 ryto iki 12 diena 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Per paštą, telefoną ar 
ba C.O.D. orderiu ne 

priimam.

Lietuvos pripažinimui kaipo

gydytojas, Chirurgas
Akuššras

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

Tiesi kelionė j LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplaukų) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
I PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami j Piliavų, aplenkia Lenkų juostų (Korido- 
rų) ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportų; jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja saka musu rcguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojuin, o dėl Lietuvių tai 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

S. S. LITUANIA Lapkr. 2. S. S. ESTONIA Spalio 5
S .S. LATVIA rūgs. 21 S. S. POLONIA 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.

BLANKETAI
$4.98 LANGUOTI VISOKIŲ SPAL- 
VŲ, įvairių spalvų ar juodai languo
tų, gerų vilnų mišraus blanketai, 
gražiai apsiulėtais kraštais 66x80. 
Užtikrintas užsiganėdinimas, taigi 
grynas bargenas.

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. 

Tel.: Canal 279

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietavys Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

BLANKETAI
$4.50 PUIKIŲ VILNŲ MIŠRUS lo
voms blanketai, čystais, arba mėly
nais kraštais, 66x80 pilnos mieros lo
vai. Niekad nebuvo tokios vertės 
pasiūlymo už tokių žemų kainų kaip 
musų.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 Metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

valandos ryto iki 1 vai, po pja^, 
Telefonai Dreael 2880

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 lyto 

2—9 vakaro.
8808 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

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 susitarimų. 
2418 W. 45th St. 

Prie Western Avė., Chicago.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St 

T«L Canal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryte iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466$3.38
Tvirti velvetiniai laiptams kau
rai tamsiai raudoni su žaliais 
arba rudais ir mėlynais kombi
nuotos spalvos, 27 colių pločio, 
specialiai apkainuota $1.15

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 So. Halsted St„ Chicago, IR 
kampas 18th SL 

Valandost 9—12 ryto ir 1—9 vak.
i Phone Canal 257

8203 So.
Valandos:

v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Gražiai ritiniais išsiuvinėtos 
kaldros, gražus medalioniškas 
vidurys, satinu apvilktas mar
gu užpakaliu, puikios kokybės, 
karšta vata prikimštos, parduo
dama buvo po $6.98, šiame iš
pardavime

$4.79

■■■■■■■■■■■■■■■>■]
Telephono Y arda 6882

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

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

■■■■■■■■■■■■■■■n
DR. G. M. GLASER 

Praktikuoja 30 metai
Ofisas: •

3149 S. Morgan St., kerti 32 SL
Chicago, Minėto. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6 -8 
vakare. Nedėliomis nuo Ifr—2 

po piet.
Telephone Yarda 687

DR. C. Z. VE2ELIS 
lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
erti 47-toe gatvių ■»>»■■■■■■!■!

Panedėlis, Rugsėjo 19, 1921 
ti pripažinimą, kurio kiti yra 
gavę.

Vieną galima tikrai pasakyti, 
jog Lietuva nepadarė tokių 
šlykščių veiksmų, kaip Lenkija, 

UŽDARO LIETUVIŲ GIMNA-1Vengrija arba kitos valstybės,
ZIJĄ VILNIUJE

■ ■UMMJUMHMMMUJUn 
Tel.: Yards 6666

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS 
lietuvis

ASHLAND DENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgų 

gyvenimų. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimų ir silpna 
sveikatų. Prastai pataisyti 
“platės’’ ir “bridges”, reiškia 
Surastų maisto virinimų ir per- 
egimų pilvo. Gvarantuojame, 

kad galėsi kramtyt kiečiausi 
maistų su musų uždėtomis 
“platės“.

SPECIALISTAI 
Platės ir Bridges

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

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turime puikiausių pasirinkimų nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišeniui.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trankai ir va- lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., 

ned. iki 6 vai.

S. GORDON,
. 1415 S. Halsted St.

Phone: Canal 947 j

Tolephone Vau Buren 294 
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicaga

DR.A. A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9698 

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

prlžiu- 
lr kūči
os.

-------- _ Jtato Si 
-------- Chicago, III.
mNMMMMHNBMMHHHHBD

1553 W. 47th St„ kampas So. Ashland 
Klauskit Dr. Vaitush

Kaip mes jau pranešėm, Ame
rikos žydai pradėjo didelę akci
ją Lietuvos nepriklausomybės 
naudai.

Amerikos žydų laikračiai jau 
pradėjo varyti tą akciją. Laik- 
kraštis “Idišer Tagabkiit” iš š. 
m. liepos 8 d. rašo štai ką:

“Amerikos lietuviai turi pil
niausios žydų užuojautos jų sie
kime gauti Amerikos pripažini-1 
mą Lietuvai. Lietuva buvo San
tarvės pasunis Paryžiaus kon
federacijos metu. Į Lietuvą neat 
sižvelgė ir josios balsas buvęs 
kaip balsas tyrumoj.

Kuo Lietuva nusižengė akyse 
tų, kurie padarė stebuklingą 
“taiką” Versalėj ? Vienintėlis 
josios nusižengimas, kiek mes 
žinome, buvo tai, jog ji esanti 
Lenkijos kaimynė, o Lenkija, 
kaip visi žino, buvo Paryžiaus 
konferencijoj numylėtinė. Rei
kėjo iškelti Lenkiją daugkw, ne
gu ji buvo verta, pasipiktinimui 
Vokiečiams ir bolševikams, rei
kėjo pastatyti ten, kitoj Vokie
čių pusėj, valdžią, kuri butų pa
sirengusi užpulti Vokiečius rei
kalui esant, o Lenkija kreivai 
žiuri į Lietuvą, norėdama už
grobti ir šę kraštą ,todėl elgėsi 
taip, lyg nebūtų pasaulyje Lietu
vos. ii

Gal Lenkija dabar jau nėra 
tokia numylėtinė kaip pirmiau, 
nes jau pavargo ją keliant, bet 
apie Lietuvą vis dar neatsimi
nė, nors nesama jokios priežas
ties, kuri kliudytų Lietuvai gau-

AKUiERKA
Mra. A. Michniewicz 

8101 S. Halsted St., kampas 81os gaf. 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis; Yarda 3654.

Baigusi Aka 
lerijos kolegi 
ją; figai prak
tikavusi Penn 
■Uranijos hoa- 
pitaUtea. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodų viso
kiose ligom 
moterims Ir 
merginoms.

T. Pullmaa 6483

A. SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimų 

moterų ligose; rū
pestingai 
riu Hgoa

kai pripažino mažumų teises, ku- pažinus ją. Lietuviai turi visiS- neturi sulaikyti savo sutikimą 
rios buvo priimtos Paryžiuje, 
ji buvo pirma valstybė, kuri j- somybės savo kraštui taip pat, laisvą valstybę, 
vedė tuos liberalingus dėsnius, 
duodama Žydams galimybės tvar 
kyti savo gyvenimą. Lietuva 
taip pat stengėsi stoti ant svei
ko ekonominio pamato ir ji bu
tų sėkminga, atatinkamai pri-

MHR.HERZMAN-^l 
M RUSUOS

Persikili nuo 3412 So. Halsted St. 
po No. 8313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per tl 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų Ir vaikų, 
jausies metodas X-Ray 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fiak SL 

VALANDOS: Nuo 10-12 platų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arija 867

Naktimis: Drazel 
___ ______ 956 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St. 
VAJx: 9—10 ryto ir 8 ■■ 9 vaL vak.

Gerbiamieji! šis yra tikrai dideliu »
daiktu Jums. Tai yra išpardavimai, 
kurių .daiktu geidėte ir mąstčte — 
blanketu ateinančioms šaltoms nak
tims. Kainos, galima užtikrint jus, 
kad yra žemesnės, nei kad jąs mano
te mokėti arba mokėjote už lygios 
vertėj daiktus per pastarus 6 ar 7 
metus. — Sutvarkėme ši nuotikį labai 
atsargiai ir jys atrasite viską taip, 
kaip yra perstatyta ir daugybės blan
ketu, kad yra iš ko pasirinkti.

Kursas Markiy (Auk
sinu) Šiandien 
prigulintis permainai

1,000 Markių $11.30
5,000 Markių $56.00

10,000 Markių 110.00
Ąnt didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon j trumpiausj 
laikų. Atsišaukite ypatiškai arba 
laišku j

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

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

j Telephone Yards 1532

! DR. J. KULIS
LIETUVIS i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai- 

I kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
I pančiaa, senas ir paslaptin- 
: gas vyrų ligas.
Į 3259 So. Halsted St., Chicago.
■ ■■■■■■■■■■■MMNMM
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Telefonas: Boulevard 7042

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
________ O BROADW NEW YURh. N.V. 1
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GREITAS REIKALAS.

Kas mainė čekius pas Jucių 
bučernėje subatoje, malonėkite 
kuogreičiausia ateiti pas Jucių, 
Dalykas tame, kad plėšikai, ku
rie išplėšė Jociaus iždų, 'paėmė 
visus čekius. Tad reikia su
stabdyt tų čekių išmainymų. 
Busim labai dėkingi. Ateikite 
pas Jucių, 3227 So. Halsted SL

Vidurmiesčio raštynėse esan
čios paskirtos slaptiem susirin
kimams vietos, kur 'klaniečiai 
susirinksiu apsivilkti ru'bus ir 
susitvarkyti parodavimui.

Pereitų suimtų * Nacionalės 
Vienybės Tarybos Illinois ko
mitetas laikė savo susirinkimų. 
Morrison otely. Tai yra nauja 
anti-klaninė organizųcija, ku
rios pirmininku yra buvęs Illi
nois valstijos gubernatorius, 
Edward F. Dunne. Susirinki
me buvo dirbami planai sutriu
škinti “nematomų imperijų”, 
Būrys įžymių chicagiečių daly
vavo susirinkime, jų tarpe bu
vo kunigų, visuomenės švietė
jų, advokatų ir k.

SKANDALAS ATLETINĖJ 
ASSOCIACIJOJ.

Federaliai agentai užgrėbė 
degtinės.

FederaBniai prohibicijos a- 
gentai padarė kratų Chicago 
Atletinės Asociacijos kamba
riuose ir užgrėbė šešis baksus 
degtines.

Kaipo pasekmė to, tapo pra
nešta, kad bus paprašyta fede
ralinės įgrand jury apkaltinti 
kaikuriuos viršininkus ir kelcr 
ta narių dėl laužymo valstijos 
akto.

Apiplėšė daktarų.
Trys banditai sulaikė ir api

plėšė daktarų Jocob Jacoibson, 
715 Roscal gatvės, ir panelę 
Irene Hielen Uoga n, 6200 Ken- 
wood gatvės, kuomet jiedu va
žiavo automobiliu pagal Wash- 
ington parkų. Plėšikai atėmė 
iš juodulis pinigais ir kitais 
daigiais apie $115.

ASMENĮ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO 

Petro Stašaičio, paeina iš Uk
mergės apskr., Stašaičių kaimo. 
Pirmiau gyveno Akron, Ohio. 
Atsišaukite: Juozas Slivinskas, 
3250 Nagle Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME.

JUODAŠIMČIAI RENGIASI 
PARODUOTI. Policija sulaikė “klaniečių 

riaušes”.
Nori patirti-publikos senmentą.

Iš patikėtinų šaltinių suži
nota, kad vietiniai lyderiai juo
dašimčių, organizacijos. — Ku 
Khix Klano - planuoja didelę 
demons traci ja Viduriu iesty.
Numatoma, demonstracija į-

Pereitos subatos naktį Chica
goj įvyko pinuos “klaniečių 
riaušės”. Policija pasakoja, 
kad penkių tuksiančių žmonių 
minia susirinko prie 52-ros ir 
So. Halsted gatvių temyli įde- 
ginimų ženklų vienam K u Klux

J, L 1 1 I I <« l " " III C1 x 1 \ 1 I 1 ' rl li» l A IJ t < Į į t

vyksianti bi kurj šios savaitės Klaniečiui. kuris buvo apvilk- 
vakarą. Demonstrantų mieris las klano regalija 'baltais
esųs patikrinti publikos senti- mbois- niu.lonu .kryžium ir
meiitų, — atsinešimų link 
no. •

Jei planai, kurie dabar 
kilsuojami. busią priimti.

Kla-

Hia
tai

tik tuo laiku, kuomet didžiau
sios žmonių minios apleidžia 
didžiausius vidurmiesčio teat
rus. Klaniečiai paruduosiu Mi- 
chigan gatve apsimaskavę ir 
su pilna regalija “nematomas 
imperijas”. Didžiausis jų tik
slas esąs padaryti didelį įspudį 
miniose ir parodyti savo orga
nizacijos skaitlingumų bei «pė- 
ką.

maska.
Kai kurie susirinkusių mane, 

kad busięs kas nors nulinčiuo- 
Minioj kilo maža betvp* 
Pribuvus stockyardiy sto

ties policijai, minia tajio išvai
kyta ir tvarka padaryta. Kla
niečiai atlikę savo ceremonijų 
išsiskirstė.

Informacijos, kurios vedė 
prie darymo kratos, buvusios 
įteiktos kai kuri u kliubo narių, 
kurių pasipriešinimas girtuok
liavimui kliube buvo ignoruo
jamas.

Pranešama, kati klika iš sep- 
tynesdešimlis dviejų narių tu
rėjusi įsirengusi privatinį saliu- 
nų kliube. Tie nariai sumokė
davę kas mėnesį tūlių sumų pi
nigų, kuriuos eiliodavę maisto 
užveizdei parūpinti degtinės ir 
kitų likerių. Užveizda šmuge- 
riaudavęs likerį iš Kanados ir 
tuo darydavęs gero pelno. Fe
deralinė valdžia darysianti 
nuodugnių iinvestigaci jų.

Puolė iš lovos 1— užsimušė.
Veronica Maselowicz, 52 me

tų amžiaus moteris, 2654 Tho
mas gatvės, pasimirė pavieto 
ligoninėj nuo žaizdų, apturėtų 
jai iškritus iš lovos. Ji buvo 
neregė per penkis metus.

Rauplės E^hnstone.
Evansitone tapo susektos rau

plės. E. T. Roome, vietos sve: 
katos komisionierius, įsakė 
skiepyti mokinius Noyes gatves

Nelaimės automobiliais.
Loren Wilday, šešių metų 

amžiaus vaikėzas, 937 Edge- 
comb PI. tapo užmuštas auto- 
moibiliaus ant Rroadway gat
vės. Gari Miller, šoferis, poli
cijos sulaikytas.

kč.

O’Connor teisme.

JIEŠKAU ALEKSANDRO MIK- 
niaus, gyvenusio Illinois valst., da
bar nežinau kur yra. Malonėsite at
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą Išsišaukti, nes turiu svarbų reikalą 
Lietuvos.

ANTANINA ŲEDUTAITE, 
3153 S. Emerald Avė., 

Chicago, III.

GfcOSERNfi, DELIKATESSEN IR 
cigarų krautuvė puikiausioj vietoj 
prie West 63rd St. Daro Kerą biznį, 
kampinė krautuvė. Ateik pamatyt šią 
krautuvę, nei kad žiūrėsi kitos vietos. 
Ši yra tikra pinigų darymo vieta. 
925 W. 63rd, kampas Sangamon Sts. 
E. R. and B. Ex.

GROSERNfi IR BUčERNfi DA- 
ranti biznio $750 cash į savaitę. Daug 
stako, gražus fixtures, didelė krau
tuvė, renda pigi. Vienintelė pardavi
mo priežastis, tėvas su sunum* nega
li susitaikyti. Kainuos apie $4,000 
Puikiausioj apielinkėj visame mieste. 
Kreipkitės 1121 W. 79th St. arti May 
St. E. B. and R. Ex.

BARGENAS. PARDAVIMUI M Il
tinis 5 kambarių bungalow su elek
tra .maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, rumace Šiluma, mūrinis ge- 
radžius ir medinis vištininkas. Arti 
rengiamas didelis parkas, paranki 
transportacija į bile miesto dalį gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St., Tel. Vincennes 4794.

jRv.
Hį- ■
B:

Be1'Bį':

RASTA-PAMESTA
RŪGS. 5 d. ČERNAUSKO 

darže liko vaiko kotuke juodo 
aksomo. Kas radote, malonėsite 
sugrąžyt, J. Krencius, 2828 W. 
Wilcox Av. Tel. Nevada 6507.

įieško darbo
JIEŠKAU DARBO BUČER- 

nėj, turiu biskį patyrimo tame 
darbe. Geistina, kad pasitaikytų 
nedideliam mieste. Meldžiu atsi
šaukti, K. V., 2329 W. 22-nd 
Place, Chicago, III .

Telephone Boulevard 5052

Dn* A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
•261 So. Halsted SL. Chicago, III.

šiandie teisėjo Kickham 
Scanlans teismabuty prasidės 
tardymas Thomas O’Connoro, 
plėšiko, kuris keletu savaičių 

atgal buvo areštuotas St. Poul, 
Minn., ir pargabentas Chica- 
gon. Jis yra kaltinamas dėl 
nušovimo detektyvo Patrick 
O’Neil. Tam reikalui judy 
tapo išrinkta pereitų pelnyčių.

Numatoma, kad O’Connor 
bus nuteistas pakarti.

GREITAS BARGENAS, PARDA- 
vimui 2 augŠtų naujas medinis biz
niavęs namas. Krautuvės ir kamba
riai pagyvenimui. Ant antrų lubų 5_. 
kambariai. Gasas, elektra ir vanos. 
Randasi Cicero, III. Pardavimo prie
žastis, važiuoja Lietuvon. G. Petkus, 
3402 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUčERNfi IR 
grosemė, lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta. Biznis ctish. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą.

2655 W. 43rd St.

PARDAVIMUI GROSERNfi 
ir bučernė lietuvių rr lenkų 
apielinkėj. Viena bučernė visa
me bloke.

4624 South Wood St. ,

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, 1)1.

v ......
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

labai pigiai, visokių tautų ap
gyventa. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vieto$.
724 W. 31st St. ir Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
greitu laiku, su visais fixtures, 
visokių tautų apgyventa. Parda
vimo priežeetį patirsite ant vie
tos, 4547 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
has, visokių tautų kolonijoj. 
Biznis senas ir geras, ir 4 
kambariai iš užpakalio.

6456 S. State St.
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

svetimtaučiais apgyventoj vie
toj. Biznis išdirbtas per dauge
lį metų. Prie gatvekarių linijos. 
Atsišaukite: 5101 S. Union Av.

PARDAVIMUI SALIUNAS IR 
šokių svetainė, 4817-19 W. Roosevelt 
Rd., ant kampo saliunas ir šokių sve
tainės viršuj 60x46 su baru mote
rims kambariai.* Taipgi 3 krautuvės 
šiame name. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite: 1246 S. 49th Avė., Cicero.

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

3601 So. Union Avė.
1

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai geroj vietoj, aplink apgyvento ai- 
rišių, ruskių ir kitų. Pardavimo prie
žastis, savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukite 1535 W. Grand Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI 
geroj vietoj, lietuvių apgyventoj. 
Biznis gerai eina, geram žmo
gui gera proga. Kas pirks, 
tąs džiaugsis. Atsišaukite greitai, 
nes savininkas turi greit išvažiuot j 
Lietuva.

J. ŠEPUTIS, 
127 E. 107th St., ' Roseland, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS MAI- 
šytų tautų apgyventa vieta. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Taipgi 
parduosiu ir kambarių rakandus.

Atsišaukite ,
558 W. 37th St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 7 SĖDYNIŲ Buick 

automobilius. 6 nauji tajeriai ir in- 
žinas nesenai pertaisytas. Arba mai
nysiu ant loto. Nepraleiskit progos. 
Kreipkitės pas: G. Petkus, Real Es- 
tate, & Fire Insurance, 8402 South 
Halsted St.

PARDUODU AUTOMOBILIŲ E. 
A. Nelson Engeneer Detroit, 1920, 5 
pas. Praeitą metą kainavo $1,600, 
o dabar iš priežasties bedarbės pri
verstas parduoti už $375 arba mainy
siu ant Motorcyckle, 4533 S. Wood 
St. 1 augštas iš užpakalio.

RAKANDAI
PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RA- 

candus, jei bus paimti tuojaus. Taip
gi atsiskirsiu su 8 kaurais, grojikliu 
danu, Victrola, dining ruimio setu, 
niegkambario setu ,ant grindų pasta- 
;oma lempa, library stalu, indais, už- 
cabomis ir tt. Mr. Shapiro, 1644 So. 
jawndale, Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI NAUJAS MURT- 
nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
barių: elektros šviesa, maudynės, 
augštas cementuotas skiepas ir visi 
naujos mados įtaisymai. Namas ran
dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant Cottage. 
Kreipkitės: Szemet & Lucas, 4217 
Archer Avenue.

MAINYMUI AR PARDAVIMUI 
du namai, mūrinis ar medinis. Na
mai geri, geroj apielinkėj. Priverstas 
pigiai parduoti, arba mainysiu ant 
groserio ar bučemės. Meldžiu atsi
šaukti tuoj pas J. Namon. 3452 So. 
Halsted St., Tel.: Blvd. 1550.

* i

$

REIKIA DARBININKUSuvažinėjo moterį.
■Sara b Sinosalky, 42 meti) am

žiaus moteris. 1272 N. Lincoln 
gatvės, lapo suvažinėta auto- 
mobiliaus. Tai įvyko jai lau
kiant gatvekario prie W. Ro- 
oscvclt ir So. Laflin gatvių. Jos 
du šonkauliai ta/po perlaužti. Ji 
nugabenta Wesley ligoninėn. 
Herron, šoferis, likosi policijos 
areštuotas.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 
mūrinis namas ir saliunas, mo
demiškai įrengtas: kietmedžio 
grindys, karšto vandenio šilu
ma, elektros šviesa, lietuvių 
apielinkėj. 535 W. 36th St.

Reikalaus peržiūrėti nutarimą.
Chicagos Namų Statymo ta

ryba pereitos pėtnyčios vakarų 
laikė susirinkimų 505 So. State 
gatvės salėj. Supsi rinkime ta
po vienbalsiai nutarta autori
zuoti James Gonroy, tarybos 
.sekretorj, siųsti peticijų teisė
jui Land;s, kad pastarasis su
tiktų peržiūrėti nutarimų algų 
skalės naudai darbininkų, kurie 
sugrįžo dirbti, bet yra nepa
tenkinti naujomis algomis.

Thomas S. Klarney, darybos 
prezidentas, šiandie pasitaręs 
su biznio agentais įvairių na
mų statymo amatų. Landis at
sakymo laukiama šiandie. 
Plumberiai, steamfiteriai. gas- 
fiteriai dūdų įpritaisytojai, ce
mento darbininkai ir kitų ke
lių mažesnių organizacijų dar
bininkai dar nesugrįžo dirbti.

3 automobilių vagiliai 
areštuoti.

Policija areštavo tris auto
mobilių vagilius. Jie. yra Louis 
Donu, 1717 E. 67-tos gatvės; 
Charles Gorner, 6950 Howaix 
gatvės; ir Theodor Strasser, 
7525 Normai blvd.

MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ IR 
nepatyrusių moterų sortavi- 
mui popierų.

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA PARDAVĖJŲ PAR- 
davot gerai žinomų Talking ma
šinų ir pianų lietuviams. Dide
lis komišinas arba ajga.

SHANKS’ MUSIC STORE, 
3527 S. Halsted St.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicagoj

!
I

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
198 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

' Prapuolė mergaitė.
Anna Wondrrisa, 3 metų 

amžiaus mergaitė, nežinia kur 
dingo iš savo namų, 5334 20 
pi., Cicero. Dabar tėvai jos 
ieško. Numatoma jinai pakly
do.

REIKIA KRIAUČIAUS.
ATSIŠAUKITE:
JOS. ANDRUKAITIS,

837 Irving Park Blvd

$

BECKS DEPT. STORE
3323-25 S. Halsted St.

$
10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
3331 SOUTH 

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
gas, greitas ir geras patarnavimas 
Ofiso •valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis 
ir Pčtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne- 
dėliomis iki 2 valandai po pietų. 
..............................  J

Užlaikytoje gerų

PLUNKSNŲ
Čystai baltų zasų plunksnų

| svaras .............................
Prima čystai baltų žąsų 

į plunksnų svaras ...............
Rinktos baltų žąsų plunks

nos maišytos su pūkais $1.39
Čysti žasiniai pūkai ....... $1.98

Sampeliai ant pareikalavimo.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Panedėlį, Seredoj ir Pėtny- 
čioj ofise šiuo

Pranešimai

REIKIA PATYRUSIŲ 
purių euterių (draw knice 
terš). Gera alga.

337 S. Franklin St.
2nd tfl.

------------------------- ----------------
REIKALINGAS PATYRĘS VY- 

ras prie elektrikinio preso rišimui 
skudurių į dirbtuvę. Taipgi patyręs 
žmogus abelnam darbui. Atsišaukite, 
WEST SIDE METAL REFINING Co.

2917 So. La Šalie St.

cut-

v.

79c

98c

PARDAVIMUI

Chicago, III

Tel. Monro* 2804

1 Jetuvin kalbos. 
Aritmetikos.

vė-

1

4

Jį (I

leieisk dykai. Su- 
Seni ir jauni vy-

Aušros Mokykla se-

t

VALENTINE DR ESM A KINO 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison.
1850 N. W«Ua St.

adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082 • ,

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Pildomojo Komiteto posėdis 
įvyks panedėly, rugsėjo 19 dieną, 8 
vai. vakare, “Naujienų” name, 1739 
So. Halsted gat. Visi komiteto nariai 
malonėkit susirinkti paskirtu laiku, 
nes daug svarbių reikalų aptarti.

— J. Vilis, Sekr., 
2538 Charleston St.

NAUJA VAKARINE MOKYKLA
Šiuomi pranešu visiems savo buvusiems ir busimiems mokiniams, 

kad aš po atsilsio 2 metų ir vėl atidariau mokyklą.
Dabar, kaip ir pirmiaus, yra mokinama: Anglų; Lietuvių ir kitos 

kalbos, Aritmetikos ir visos kitos Šakos prirengimui prie augštesniųjų 
mokyklų arba kasdieninių reikalų.

Mano patyrimas šioje dirvoje užtikrina kiekvienam mokiniui 
greitą ir lengvą progresą.

Mokestis yra prieinama. Sunaudokite liuosus vakarus pasimoki- 
nimui — nesigailėsite.

WAITCHES SCHOOL
4509 So. Ashland Avė.,

DR. W. F. KALISZ 
Specialimaa: Moterų ligos tr Chirurgija. 

1145 MILWAUKE’E AVĖ. CHICAGO.

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

šėma. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
•pkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
1619 W. 47th St. Tel Boulevard 1892 Chicago, BĮ.

NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės 
agentystei. Turi 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.

Branislovas Nabažas, 
3 metų senumo persiskyrt su 
šiuo pasauliu Subatoje, rūgs. 
17 d., apie 10:30 vai. vakare. 
Laidotuvės įvyks Utarninke, 
rūgs. 20 d., apie 8:30 vai. ryto, 
į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią 
ir j šv. Kazimiero kapines, iš 
namų 2846 W. 40th St.

Velionis buvo labai gyvas ir 
gabus vaikas, todėl ir* didžiai 
mylimas tėvų ir kaimynų. Gi
mines ir pažįstamus meldžiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka dideliame nuliudime 
Motina ir tėvas, Ona ir Kazri- 

Ona ir Kazimieras Nabažai ir 
brolis Edmondas.

Chicagos Centralinių Organizacijų 
atstovų ir darbuotojų svarbus susirin
kimas bus laikomas panedėly, rugsė
jo 19, kaip 8 vai. vak. šv. Jurgio pa- 
rap. salėj, Bridgeporte. Kviečiame vi
sus atvykti.

ęh. Cent. Organ. pirmininkas
J. A. Mickeliunas.

JURGIS LIPINAS
Mirė subatoj, rūgs. 17, 1921, 

8:30l vakare. Velionis buvo ne
vedęs, turėjo 46 metus am
žiaus, paėjo iš Šiaulių apskr., 
Vaiguvos parap., Pakelių kaimo.

laidotuvės įvyks seredoje, 
rugs.-sept. 21, palydint lavoną 
ant 8:30 vai. ryto į Dievo Ap- 
veizdos bažnyčią, o iš bažny
čios į Šv. Kazimiero kapienes.

Lavonas randasi 719 Barber 
St.

Paliko nubudime 3 brolius ir 
1 pusbrolį Amerikoje, Lietuvoj 
seną tėvuką ir seserį. Giminės, 
draugai bei pažįstami, teiksitės 
dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę Broliai Lipinai 
ir pusbrolis Fr, Šalkauskis.

“BIRUTĖS” PRANEŠIMAI.
Rugsėjo 21 d. įvyksta Birutės se

zono atidarymas Aubum Masonic 
Temple salėj, 7832 S. Union Avė. Vi
sus kviečiame atsilankyti. Neužmirš
kite, seredos vakarą, rūgs. 21 d.

Sekr. S*. Staniulintė.

ATSTOVAS CHICAGOJE.
Musų gerbiamas atstovas V. čer- 

neckis atvyksta Chicsgon Rugsėjo 25 
d. Chicagos Bendras! Komitetas sa
vo posėdyje išdirbą-Sutikimo Progra- 
mo pieną, kurj žemiau skelbia. Suti
kimo Komitetą sudarys A. L. R. K. 
Federacijos Apskritis, Chicagos Lie
tuvių Taryba ir L. L. P. Chicagos ir 
Apiel. Apskritis, išrinkdami kuodau- 
giausiai įžymesnių ypatų iš kurių po 
vieną bus priešakyje, visi apsirėdę 
pilnoj uniformoj, ir važiuos automo
biliais.

Publika yra kviečiama kuoskaitlin- 
giausiai. Visi dalyvaujantys sutikimo 
iškilmėje privalo turėti tinkamus 
ženklelius, kurie bus suteikiami įei
nant į stotį. Automobiliai privalo bū
ti papuošti Amerikos ir Lietuvos 
liavomis.

Vakaras La Šalie Viešbutyje.
Vakare bus bankietas. Dalyvaus 

visi Chicagos įžymesni lietuviai ir 
lietuvės. Programe dalyvaus garsiau
si solistės-tai. Kalbės įžymus lietu
viai ir amerikonai.
Maršrutas Keturių Dienų Chicagoje
Nedėl., Rūgs. 25 d. tūkstančiai lie

tuvių pasitiks atstovą stotyje ir pa
lydės į Congress Viešbutį. Apie 3 
vai. po pietų kalbės Town of Lake 
kolionijoje. Vakare 8 vai. Pokilis La 
Šalie Viešbutyj.

Rūgs. 26 d. kalbės Bridgeporte ir 
Brighton Parke.

Rūgs. 27 d. kalbės Westaaidėj, ir 
Cįcero. Northsaidė prisidės prie jų.

Rūgs. 28 d. kalbės Aštuonioliktoj 
Gatvėj (Dievo Apveizdos Parap)/ ir 
Roselande susitarus su Wcst Pullma- 
no ir kitom kolonijom.

Chicagos Bendro Komiteto 
Pirm. J. A. Mickeliunas.

3140 Wallaco St.
Phone: Yar d s 2652

PARDAVIMUI KRAUTUVE Mo
teriškų drabužių, (eloak shop), Bridge 
porte ant Halsted St. Gera vieta dėl 
lietuvio. Galima uždėti Dry Goods 
kartu arba (men’s clothing). Leasas 
ilgas, renda pigi. Parduodu visą sta- 
ką, fixtures už $5,500 cash. 3452 So. 
Halsted St., 2-os lubos.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosemė, lietuvių kolonijoj. Biznis ge
ras. Sykiu parduosiu ir namą, 2 aug
Štų, muro namas. Taipgi arklys ir 2 
vežimai. Pigiai kas pirks tuojau. 
Rendos neša $75.00 mėnesiui.

562 W. 18 St.

PARDAVIMUI GROSERNE South 
Side, kampinis namas. Arti kito to
kio pat biznio nėra. Tai vieta pinigų 
darymo. I^easas Ilgas, renda pigi. Pui
kus pragyvenimas. Nemokantis biz
nio išmokinsiu. Kreipkitės: 2 lubos.

3452 So. Halsted St.

DUONKEPYKLA PAR- 
davimui. Lietuvių ir rusų 
apielinkėj $90 biznio daro
ma į savaitę. Atsišaukite:

1411 S. Halsted St.
PARDAVIMUI SOFT DRlNK 

parlor, 4 pagyvenimui kamba
riai ; 5 metų lysas. Rendos 
$30.00 mėnesiui.

3759 Wallace St.

PARDAVIMUI CASH MAR- 
ketas ir grosemė geroj apielin
kėj. Turi būt greitai parduota, 
nes išvažiuojame ant fermos.

5159 So. Morgan St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė labai geroj vietoj, lie
tuviais ir lenkais apgyVentoj. 
Geras biznis. Pardavimo prieža
stis, važiuoju Lietuvon, 2241 W. 
21st St.

PARDAVIMUI 5 KAMBA- 
rių rakandai gerame stovyje, 
parduosiu pigiai, nes išvažiuoju 

Lietuvą. Atsišaiukitę į keptu
vę, 1976 Wilmont Avė.

mo, Designing tdzniui ir uamamv. 
Vietos duodanos dykai, Diplomai. 
Mokslas leoavaie ataaoMfimals. 
Klesos dienom!* tr vakarais. Pa- 
reikalaukit knygšlšs.

Tel. Seeley IMS
SARA PATEK. ,lrml.l.kL |

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygredysUfa, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinU 
ekonomijos, pihetystis, dailiarašye- 
t6s ir tt.

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

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuviu kalbos.
8) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos Ir kitų Ma

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

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai Ir moteris visi neatidffllodami 
pradekite tuoj Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis Ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St 

Chicago, IU.
» —*

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


