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Vengrija prižada ap= D’rbi|jjrl<ba(ill^f'el1"
leisti Burgenlandę

Rusija ir Lenkija taikosi

Darbininkai užgriebė chemicalines 
dirbtuves Berline

Vengrija prižada ap 
leisti Burgenlandą

Bet reikalauja derybų »u Aus
trija. Galės derėtis tik aplei
dus Burgenlandą.

PABYŽ1US, nigs. 28.
Vengrija prisiuntė ambasado
rių tarybai notą, pareiškian- 
čią, kad ji (Vengrija) yra pri
sirengusi ir nori išpildyti tos 
tarybos įsakymus apie Bur- 
genlandą. Tečiaus Vengrija 
prašo tarybos leidimo užvesti 
tiesiogines derybas su Austri
ja išrišimui to klausimo.

Ambasadorių taryba parašė 
atsakymą, kad ji nesipriešina 
tiesioginėms deryboms, ar tar
pininkaujant trečiai pusei, bet 
tik tada, kada tarybos įsaky
mas Vengrijai evakuoti Bur- 
genlandą bus Vengrijos jau 
prieš tai išpildytas.

Burgenlandas ir Vengri
jos "triksal”.

VIENlNA, rūgs. 28. — Si
tuacija dėlei Vengrijos vilkini
mo su apleidimu Burgenlan- 
do, kuris tapo atiduotas taikos 
sutartimi Austrijai, kasdie da
rosi vis labiau komplikuota. 
Austrai kaltina Vengrus vilki
nime, kad laimėjus laiką. Iš
rodo, kad tai tiesa, kadangi 
Vengrijos oficialiniai ir neofi- 
cialiniai aktai rodo, jog ji ne
nori apleisti tos šalies. Ven
grija laikosi senojo obalsio: 
“Vengrija buvo tuose pačiuose 
rubežiuose , 1,000 metų” ir 
“Nem, nein, soha” (Ne, ne, 
niekados), kas reiškia, kad Ša- 

. lis nepasiduos mažinimui teri
torijos. Burgenlandas turėjo 
būti užleistas mėnuo atgal, bet 
jis vis dar tebėra laikomas 
Vengrijos reguliarinių ir nere- 
guliarinių kareivių.

Vengrija nesenai padarė tris 
diplomatinius žingsnius. Pir
miausia ji paprašė Italijos am
basadorių Budapešte jierduoti 
per Italijos užsienio reikalų 
ministeriją notą Viennai, siū
lančią plebiscitą ar derybas 
apie Burgenlandą. Itailja per
davė notą, pastebėdama, kad 
ji neatsakominga už jos turi
nį ir kad jos nuomone. Vengrlh 
ja turėtų pirmiau išpildyti su
tarti ir tik paskui derėtis apie 
kompromisą.

Po to Vengrija paprašė če
chijos 
terio 
Benes 
grijos
paaiškindamas vien, kad 
veikia kaipo pasiuntinis. 
Vengrija veikiausia padarė ga
vus ultimatumą iš Pragos.

Tuo pačiu laiku Vengrija 
pasiuntė notą ambasadorių ta
rybai. kad ji norėtų išpildyti 
sutartį, bet ji negali kontro
liuoti veikiančių palei Austri-

Berlino chemikalinė dirbtuvė 
užgriebta darbininkų, 
riems gręsė lokautą8.

ku-

Ke-
ku-

j BERLINAS, rūgs. 28. — 
I ii tūkstančiai darbininkų, 
rienis gręsė lokautas, sudarė 
“sovietą” ir užgriebė Hoecbtcr 
Anilino dirbtuves, iš kurių jie 
išvarė direktorius ir bosus ir 
pastate apie ias savo sargybą. 
Padėtis panaši į tą, kokia bu
vo Italijoje, kada pereitais 
tais metalo darbininkai 
buvo užgriebę dirbtuves.

Pereitą savaite įvykusi baisi 
eksploziia .Badische Anilino 
dirbtuvėse Oppau mieste laimi 
daug prisidėjo prie užgriebi
mo siu cbemikaliniij dirbtu
vių. Nors Badische kompani
jos viršininkai paskelbė, V 
tik trįs šimtai žmonių žuvo to
je
sako, kad žuvo mažiausia 1 
100 žmonių. Dabar chemikali- 
nių dirbtuvių darbininkai rei
kalauja pakėlimo algos, rem
damiesi tuo, kad jie dirba prie 
pavojingų darbų ir stato pnvo- 
jun savo gyvastis, kadangi ir 
dabar priežastis anos eksplozi-

me- 
irgi

eksplozijoje, darbininkai

jos mbežių — nereguliarinių 
bandų.

Tokie Vengrijos žygiai la
bai sujudino centralinę Euro
pą. Italija likosi nepatenkinta, 
kam Vengrija atsikreipė ir 
prie Cecilijos. Ji taipjau bijo
si, kad Čechija gali sutaikinti, 
kas pakeltų Čechijos prestižą 
“mažojoj entente”, ar čechai 
su serbais gali per Burgenian- 
dą įsigyti jų pageidaujamą ko
ridorių.

Čechai yra susirūpinę, kad 
jiems neprisieitų kariauti ir 
kad neuždarytų Vengrija kebo 
į Balkanus, kadangi Vengrija 
vaklo dalį Dunojaus upės.

Austrai irgi yra susidomėję, 
kadangi jie nori taikos ir ne
nori turėti nė su viena šalim
jokių kivirčių. Jie bijosi priiin- jos nėra žinoma, 
ti tarpininkystę, kad tas gali 
sukelti nedraugiškumus. Todėl 
jie nieko neveikia ir laukia' 
didžiųjų talkininkų nuospren
džio. .

Pats Budapeštas irgi yra su
judęs. Ten yra regentas Hor- 
thy, kuris norėtų ir toliau pa
silikti karališkoj vietoj. Yra 
ir kitų mažesnių stelbtų, taip
jau ir mažieji ūkininkai, ku
rie bijosi, kad legitimistai (mo- 
narebistai) nesugrąžintų Ka- ’ 
roliaus ant sosto. Legitimis- nos iš garsiausių visoje Vokie- 
tas pulk. Lehat tapęs pasodin- tijoje. Jos tarp kitko išdirba ir 

pakvaišėlis Salvarsaną — 606. Preziden- 
visą ! tas Ebertas ir gubernatorius 

paleisdamas nuo bandė sutaikinti darbininkus, 
kelis šūvius į parla- bet darbininkai nelaukė pabai- 

■legitimistu ■ gos derybų ir patįs užgriebė 
dirbtuves.

• ** • ■' \ • • .> 1

Ikišiol policija nieko nedarė, 
kad atėmus iš darbininkų dirb
tuves, virš kurių tapo iškelta 
raudona vėliava.

Kita priežastim 
dirbtuvių buvo ta, 
kalinės kompanijos sudarė eks
porto trusta ir pradėjo smaug
ti ^darbininkus. Jos panaikino 

, senąjį, pakeliantį algas, kon
traktą, kuris buk tapęs išgau
tas prievarta. Nuo to laiko che
mikai i nes kompanijos ir pra
dėjo visaip spausti ir persekio
ti r^rbininkus.

Hoechster dirbtuvės yra vie-

užgriebimo 
kad chemi-

Mūšiai Peru respublikoj Brangiai kainuoja Vokieti 
jai Francijos okupacija25 kareiviai užmušti mūšiuo

se su sukilėliais.

LIMA, Peru, rūgs. 28. — 
Pasak gautų žinių, fėderali- 
niai kareiviai pereitą nedėldic- 
nį susirėmė su sukilėliais arti ’ 
Mouobamba, Loreto provinci
joj, kur valdžia pereitą mėne
sį uždarė, dėlei sukilimų, Iqui- 
tos uostą. 25 federaliniai ka
reiviai liko užmušti, o 52 lavo
nai 
šio.

Vokietija turi apmokėti net už 
užlaikymą ištvirkini urvų 
kareiviams.

sukilėlių liko rasti po

Howatt pralaimėjo

m u-'

Angliakasių konvencija nutarė 
atšaukti Hansas angliakasių 
streiką.

1ND1ANAPOLLS, nigs. 28.
Angliakasių unijos prezi

dentas aplaikė antrą jiergalę 
unijos konvencijoj ant Alex 
Howatt ir Frank Harrington. 
Konvencija po ilgų ir aštrių 
ginčų, 2,637 balsais prieš 1,773, 
nutarė įsakyti streikuojantiems 
Hansas angliakasiams sugrįžti 
į darbą.

Howatt tečiaus nenusileid
žia. Jis sako, kad konvencijos 
nutarimo nepaisys ir streiko 
neatšauks. Po balsavimui jis 
viešai pareiškė:

“Balsavimas nė biskličiu ma
nės nepaliečia, Aš nuvarysiu 
kasyklų savininkų asociaciją į 
Dėklą ir tik tada aš patarsiu 
Kansas angliakasiams sugrįsti į 
darbą prie naujų sąlygų.

“Konvencija gali padaryti 
kitokį kokį tik ji nori nutari
mą prieš mane, bet mes ne
pasiduosime kasyklų savinin
kams.

Truo translation filed with the post- 
■ master at Chicago, III., Sept. 29, *21 
as required by the art of Oct. R. 1917

BERLINAS, rūgs. 28. — 
Parodymai kaip išleidžiami yra 
Vokietijos duodami Francijos 
okupacinės armijos užlaikymui 
pinigai sukėlė šiandie tikrą au
drą reichstage.

Oficiali uis iždo raportas ro
do, kad Vokietija, įsakymais 
Francijos generolų, turėjo duo
ti 731,000 markių pabudavoji- 
nuii (virkavimo namų Franci
jos okupacijos zone.

Taipjau kaltinama, 
Prancūzai konfiskavo 
mųių paveikslų teatrus, vertės 
10,000,000 markių.

Apskaitoma,
okupaci ja 
pusę tos 
žiama yra 
dymui.

kad 
kruta-

kad Francijos 
Vokietijai kainuoja 

sumos, kokia išleid- 
visos Vokietijos val-

Silezija jau padalinta?
GENEVA, rūgs. 28. — šian

die vaigšto gandų, kad tautų 
sąjungos taryba nutarė pada
linti Aiigštąją Sileziją tarp 
Lenkijos ir Vokietijos veik pa
lei jau žinomą “Sforzos lini
ją”. Tečiaus gandai nėra pa
tvirtinti ir jiems nelabai tiki
ma. ’

kijai vakarinę dalį Silezijos in
dustrinio dist rikto, būtent, 
Gliewitz, Zaborze ir Tarno- 
witz.

100 žmonių žuvo aud 
roję Japonijoj

Hardingas ir naujo 
sios šalįs.

užsienio reikalų minis- 
Benes būti tarpininku, 
sutiko ir perdavė Ven- 
notą be jokių pastabų, 

jis 
Tai

“Secialiemokrafas”
Musu draugą savaiiiam laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

TOKIO, rūgs. 28. — Dau
giau kaip šimtas žmonių žu
vo smarkioje audroje su lie
tum, siautusioje vakarinėje ir 
šiaurinėje Japonijoje. Daugiau 
kaip 3,000 namų liko užlieta 
vandens.

BERLINAS, rūgs.

Bulgarija nori taikintis su 
Turkijos nacionalistais
ATHENAI, nigs. 28. — Iš 

Konstantinopolio pranešama, 
kad Bulgarijos misija važiuo
ja į Angorą, kad padarius jki-

Turkijos nacionalistų valdžia. 
Misijon įeina F. Pias&arov, bu
vęs Bulgarijos ambasadorius 
Graikijoj.

apie savo pasikalbėjimus su 
prezidentu Hardingti, kada Ba
sko piešė prezidento portretą 
dėl Vengrų Bepublikonų Kliu- 
bo New Yorkc. Pasak Basko, 
prezidentas aštriai kritikavo 
Vengriją, Jugo-Slaviją, čecho- 
Slovakiją ir kitas Europos ša- 
’is, bet Budapešto cenzorius iš
braukė Vengrijos kritiką.

Pasak Basko, prez. Hardin- 
las pasakė:

“Aš gerai žinau padėtį J ilgo 
Slavijoj ir Cecho Slovakijoj. 
Tos šalįs nepasinaudojo ge
niausiomis progomis ir aš esu 
palinkęs manyti, kad tos šalįs 
vra tik laikinės formos ir ru- 
bežiai yra tik laikini, o ne pa-

Ragina neklausyti valdžios
BOMBAY, nigs. 28. — Kon

ferencijoj nacionalistų kongre
so ir khalifato darbininikų 
Sindh apskrity], tapo priimta 
rezoliucija, prašanti veikiamuo
sius komitetus kongreso, pra
dedant su lapkričio 1 d., pra
dėti vykdinti “civilinį nepa
klusnumą”, •r

Basko sako, kad Hardingas 
klausinejęs apie Vengrijos po- 
’itinę padėtį. Jis sakęs, kad 
Amerikos ir kilos šalįs yra su
sidomėjusios Vidurine padėti
mi Vengrijoje, ląjt paaiškini
mą kodėl jos yra susidomėju
sios, išbraukė ęenzura (apie 50

Pasimirė bulgarų poetas.

tas kalėj i man, o 
Koever subatoj išvaikė 
parlamenta, 
galerijos 
mento prezidentą, • 
vadovą, Stefan Bakovsky. Sei
mo nariai pastebėtinai dideliu 
greitumu spruko iš salės, kuo
met pašaliečiai galerijoj kede ■ 
daužė galvą Koeverui. Pasta-1 
rasis betgi spėjo sušukti °EI- 
sen republic!” (Tegyvuoja res
publika).

Naujas streikas Japonijoj Duos našelpą bedarbiams

Nauji mūšiai su fascisti
Rusai ir lenkai eina 

prie susitaikimo
Rusų-lenkų derybos 

prielankion pusėn.
linksta

MILANAS, rūgs. 28. — Dar 
keturi žmonės liko užmušti 
šiandie mūšiuose tarp fascis 

I ir socialistų. Du fascisti liko 
! užmušti susirėmime ties Mo
dena, o du ties Fogga. Atsto- 

Vicini, kuris tapo sužeis 
mušyj

vas 
tas 
tąs.

I 2 krito mušuj su fascisti.
• BYMAS,

ties Modena, mirš-

rugs. 28. — Sust-

Tvtje tranglnHon ffled irith th*
master at Chicago, III., Sept. 29, ’2l 
w rsąuired by the act of Oct 8. 1917

LONDONAS, rūgs. 28. — 
Vietos Lenkijos atstovai šian
die sako, kad po pilnam apsi-, rėmimuose vakar Ortanova, ar- 
mainyinui notomis tarp Len- ti Bari, tarp fascisti ir socia- 
kijos ir Busijos sovietų vald- listų, du žmonės liko užmuš- 
žių, derybos apie Busijos iš- ti. 
pildymą Bygoje pasirašytos j 
taikos sutarties pradėjo linkti: 
prielankion pusėn prie susitai
kimo.

Lenkija atsisako nusileisti.
VABŠAVA,

Londonas vėl puotauja.

su-
LONDONAS, nigs. 28 

Vakar tapo panaikinti visi 
varžymai “naktinio gyveninio” 

rūgs. 27. — ir kavinės, šokių salės, teatrai 
šiandie čia paskelbta, kad Bu- ir kitos pasilinksminimo vie-
sijos sovietų užsienio reikalų tos gali būti atdara iki 12 vai. 
ministeris čičerinas, atsakyda- nakties, ar net ir per visą nak- 
mas į Lenkijos notą, gnimo- tį, jei po 12 vai. nebepardavi- 
įančią pertraukti diplomatinius nėja svaigalų. Suvąržymai svai- 
ryšius, jei Rusija neišpildys galų ir pasilinksminimų buvo 
Rygoje pasirašytos taikos su- įvesti laike karo. Delei nuėmi- 
'tarties, siūlo prailginti ultima- mo tų suvaržymų, visuose 
tume nustatytą laiką nuo spa- (viešbučiuose ir kavinėse reng- 
lių t d. iki spalių 5 d. ............. ...................

Lenkijos valdžia atsakė, kad 
ji išpildys taikos sutarties są
lygas ir dar sykį patvirtino sa
vo notoje pareikštą požiciją.

ta didelius pokilius ir degtinė
se liejosi upėmis. Sakoma, kad 
tai buvo linksmiausia naktis, 
kokios Londonas nematė per 
pastaruosius 7 metus.

YOKAHOMA, rūgs. 28. — 
5,000 doku darbininkų sustrei
kavo šiandie, reikalaudami pa
kelti algą 30 nuoš. Tas strei-. 
kas labai atsilieps į karinių 
laivų būdavo iinią, prisidėda
mas prie jau ir taip sutrukdy
to darbininkų streikais buda- 
vojimo.

Maža prezidento alga
BERLINAS, rūgs. 28. — Vo

kietijos prezidentas Ebertas ne
gali pragyventi iš gaunamos 
algos. Jis gauna 120,000 mar
kių (mažiau kaip $1,000) į me
tus ir dar 100,000 markių 
(apie $800) išbūdamas ren
giant pokilius svetimų šalių at
stovams ir ambasadoriams. Iš 
tos algos Jfs ctaf turi užsime 
kėti $40 taksų. *

Koalicijos partijos nutarė vėl 
statyti jo kandidatūrą į prezi
dentus. Paklaustas ar jis bus 
kandidatu, jis atsakęs, kad iš 
gaunamos algos jis negalįs ga
lo su galu sudurti ir jeigu pre
zidento alga nebus pakelta, kad 
jis galėtų pragyventi be skolų, 
iis daugiau nebestatys savo 
kandidatūros į šalies preziden
to vietą. 

-
PINIGŲ KURSAS.

Vakar, rūgs. 28 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................. $3.73
Austrijos 100 kronų ................... 8c
Belgijos 100 frankų .................$7.02
Danijos 100 kronų ............... $17.80
Finų 100 markių ................... $1.50
Francijos 100 frankų ........... $7.12
Italijos 100 lirų ................... $4.14
Lietuvos 100 auksinų ............... 85c
Lenku 100 markių ......................,;2c
Olandų 100 -guldšnų .... ......  $32.13
Norvegų 100 kronų...............$12.65
švedų 100 kromj ....
šveicarų 100 kronu ... 
Vokietijos 100 markių

LONDONAS, rūgs.
Sir Alfred Mond paskelbė, kad 
valdžia tikisi praplėsti veiki- j 
mą bedarbes apdraildOs, pride
dama prie bedarbės apdraudos 
fopdų dar $80,000,000, kad jie 
ir toliau galėtų veikti.

Apie agitaciją, ar šalis 
ri rūpintis bedarbiais, ar 
tų valdžios, Mond sako 
jais turi rūpintis visi bendrai. A , . . .n , 1 .... . , ,. ' Auksas skiriBedarbes padėtis dar labiau; 
pablogėjo, užsidarius dauge
liui anglių kasyklų Valijoj. —....  =

SOFIJA, rūgs. 28. — ' Tapo 
paskelbtas pasimirimas nacio
nalinio bulgarų poeto Vasov. 
Visa šalis yra goduliuose, ka
dangi Vasov buvo skaitomas 
geriausiu slavų poetu ir buvo 
visų mėgiamas ir skaitomas. 

(Jo eilės ir apysakos yra išvers
tos į visas slavų kalbas. Jis 

tyra kįlęs iš šeiminos paskilbu- 
Įsių generolų, rašytojų ir advo
katų. Geriausiai žinomu jo vei
kalu yra “Po jungu”.

Apie Vokietiją Hardingas 
pasakęs:

“Energija, su kokia Vokie
tija grišta prie darbo atbuda- 
vojimui šalies, yra pastebėtina 
ir sujudinanti. Augščiau'sį rei
kia suteikti Vokietijos žmo
nėms, malant su kokia energi
ja ir spėka visi Vokietijos 
žmonės griebėsi už savo dar
bo**.

Atgabeno radiumo iš čechijos.

3

Atgabeno Vokietijos auksų.

NEW YORK, rūgs. 26. — 
Šiandie atplaukė iš Hamburgo 
laivas Oregonian, kuris atvežė vie-, . 122 skrynutes aukso, vertas 
336,000,000 Vokietijos markių. 
-- —namas federaliniam 

■ rezervo bankui.

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Prof. Soddv atgabeno iš Cecho 
Slovakijos į Oxfordo universi
tetą 2 gramus (.07 uncijos) 
radiumo, verto $300,000. Su
rasta nauji radiumo šaltiniai 
Bohemijoj ir čechijos valdžia 
tą radiumą paskolino univer
sitetui 15 metų tyrinėjimams.

Tas brangiausias mineralas, 
kuris niekad neišaikvoja savo 
energijos, buvo įdėtas į 70 sva
rų švino dėžutę, kad nepažei- 
dus gabentojo. Bet ir tai pro
fesorius abejoja ar jis netajio 
pažeistas. Tai betgi profeso
rius pajus tik už savaitės lai
ko.

žmonės užtroško nuo 
gaso šulinyje.

CHICAGO. — Trįs žmonės Į 
užtroško nuo gaso “sausam^“ 
šulinyje arti Hinsdale. John 
Brewer nusileido į šulinį, kad 
ji išvalius, bet jis pritroško. 
Tada jo pati pašaukė du kai- 
mimrs, kurie nusileido į šulinį 
gelbėti pritroškusį. Bet ir p° 
lįs pritroško. Dar du žmonos 
bandė gelbėti, pritroškusius, bet 
taipjau ir patįs pritroško. Pa
galios senam 60 m. amžiaus, 
nežinomam, nes pavardės 
pasisako, pasisekė dalinai 
sileisti į šulinį ir užkabinti 
ves už nu troškusių jų. pu 
atsigavo, bet pirmieji trįs 
vo jau mirę, kada 
traukta iš šulinio.

ne- 
nu- ; 
vir-:

I

dar
bu-

juos iš-

Mo-
24

• Moterįs vadovauju Bel
fasto riaušėmis.

BELFAST, rūgs. 28. — 
terįs vadovavo pastarųjų 
valandų riaušėse. Moterįs bu
vo sinn feinerių pusėje ir už- 
puldinėjo pro tęstomis ulsterie-; 
čius. Daugelis moterų buvo 
priverstos mesti savo darbus. 
Kelioms katalikų šeiminoms 
tapo išakyta išsikraustyti iš na-

$17 30 ias saugojo, kada
_ 85C jos kraustėsi.

Auksinai Vėl
Atpigo

t

Dabartinis laikas vis 
sinų pigumo laikas, 
vo urnai pakilę, vakar vėl jie nupuolė žemai. 
Ar dar puls žemiaus, ir kada pradės eiti bran- 
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų 
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul 
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją.

dar tebėra markių ir auk- 
Nors subatoj auksinai bu-

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 

šio dienos kurso, koks tik 
Chicagoje. 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.

sumas

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted St., Chicago, UI.



2 NAUJIENOS, Chicągo,

Kas Dedasi Lietuvoj

Iš Vilniaus.
—žandaras patriotas. Tai bu

vo prieš kokias tris savaites. Sė
di garlaivy pedagogas. Jis lau-

kumentų parodyti, nes esą įta
riami — kalbėjąsi lietuviškai 
apie kaž kokią programą. Į sa
vo paklausimą, kokią teisę jis 
turi stapdyti praeivius, juodu 
gauna nuo subjekto atsakymą—

kia, kada garlaivis išeis Trina- esąs kareivis ir patriotas. Stab- 
pilin. Belaukdamas skaito lie- domieji nepaisydami eina toliau
tuvių laikraštį. Eina pro šalį 
subjektas. Jis pamatęs iaikraš-

subjektas kviečia ^pagaliau ka
rininką. Tas išklausęs abiejų

tį vadina pedagogą įtariamu 
žmogum, šnipu ir reikalauja 
žvalgybon. Pats pasako buvęs 
žandaras, (f dabar miškų valdi
ninkas, tad turįs teisės suimti 
įtariamus žmones ne tik wž miš
kų vogimą, bet ir už laikraščių 
skaitymą. Neries pakrantėje 
prasideda tikra tąsynė-.

Buv. žandaras kimba į peda
gogą, nori vesti ž valgy bon. Sa*- 
vo užpuolimą stiprina keikiamai
siais žodžiais, neapseina be ru
siškų “stiprių žodelių“, nesidro
vi nė moterų. Bet užpultąjį pe
dagogą netikėtai užstoja kitas 
keleivis, kaip paskui sužinota, 
lenkų *valdininkas. Jis pasiso- 
kęs, kas y r, ir parodęs savo as
mens dokumentus, tęsia jau “pa
triotą“ žvalgybon. Kivirčas ir 
trukšmas parupo ir garlaivio sa
vininkui. Kad sulaikius garlaivy
je visus keleivius, jis subara 
buv. žandarą ir pasiskubina pa
leisti garlaivį. Jei ne užtarėjai, 
tai pedagogas š. tą dieną nebūtų 
matęs vasegnamio, o jo mažiems 
vaikams bd maisto produktų, ku
riuos vežė tėtė, butų tekę gero
kai papasnikauth. (L-va).

— Vienintelis Gudų laikraštis 
likęs Vilniuje “Krinica“ deda

busiu atsuko, kad tai policijos 
dalykas. Toliau tokį pat atsa
kymą subjektas gauna ir kito ka 
rininko. Ties pilies gatve mo
kytojai sumano skirtis: vienas 
drožia tiesiog, kitas suka deši
nėn. “Deržimorda“ vyresnyjį 
mokytoją, kuris griežčiau rodė 
nepaklusnumą, griebia už rūbų 
ir tempia paskui jaunesnįjį, o 
tuo tarpu šukauja-rėkauja, kad 
šisai grįžtų. Susirenka didokai 

; (apie 20) žmonių: jie klausinėja, 
kus per piktadariai stabdoma.— 
Ugi šnipai! lietuviškai kalbėjo 
apie kažkokias programas—atsa
ko subjektas. Bet štai pasirodo 
ir tvarkos darytojas milicinin
kas. Abu stabdomuoju puolasi 
prie jo, užtarimo ieškoti. Tasai, 
peržiūrėjęs vieno ir kito raštus, 
tramdo patriotą, paleidžia namo 
užpultuosius. — “Wstyd uczci- 
wemu žolnierzowi spelniač obo- 
wiązki szpicla!!’’ — tarė užpul
tuoju ,skubiai drožią namo.

Šitokius įvykius reikėtų būti
nai užrašinėti. Jie parodo, kad 
Vilniaus patriotizmas tapo “ka- 
zionu“, panašiu į Stolypino ir 
Plėvės laiką patriotizmą. O tokis 
juk yra nepatvarus. Neilgai teks 
ręums gatvėse tylėti arba paš
nabždomis kalbėti. (“Vilnius“).

daug žinių iš vietų apie kokos 
budus su gudiškumu vien Rudų 
gyvenimuose, bet lenkų valdo
mose sritise.

Labai susipratę gudai ūkinin
kai suimami, laikraščiai gudų 
kalba užlaikomi pašte, uždari
nėjamos mokyklos, suimami gu
dai kuniguriir t.t. Pavyzdžiui, 
Gardino gub. į miestelio Krynki 
mokyklą atėjo rajono viršininkas 
ir konfiskavo visą gudų kalba 
biblioteką, net senus prieš karą 
ėjusius laikraščius.* ,

GELVONYS, UKMERGĖS AP.

Prieš mokytojus. Musų kuni
gėlis, kaip ir kitų kunigėliai, 
dirba savo darbą. Rugp. 2 d. jis 
pradėjo kampaniją prieš Profe
sinę' Mokytojų Sąjungą, šiais 
žodžiais^ Mieli klausytojai, šė
tonas sėja savo sėklą per moky
tojus, kurie jūsų vaikučius mo
ko. Jie susijungę mokytojų 
Profesinėj Sąjungoj nutarė ne
mokyti pradedamose mokyklose

— “Rzeczpospolita“, kritikuo
dama “Odrodzeniės“ ir lenkų de
mokratų memorialus, numato 
Vilniaus Seimo šaukime tik į- 
rankį Vilniui nuo Lenkijos at
siskirti. Tik visai akli politikai, 
neduodami apyskaitos iš padary
tų žingsnių, arba federalistai ga
lį turėt entuziazmą dėl Vilniaus 
Seimo, sušaukto aplenkiant Len
kiją ir faktinę tarptautinę padė
tį. Laikraštis mano, kad Seimo 
šaukimas galįs Lenkijai bran
giai atsieiti ir prisidėtų prie grei
tesnio iš Tautų Sąjungos pusės 
klausimo išsprendimo lietuvių 
naudai.

—Gen. Želigovskio samdomas 
redaktoris Kronenbergas at
spausdino savo organe “Der 
Naujer Morgen“ straipsnį, ku
riame kaltinama Vilniaus žydų 
demokratų organą “Unser Tog“, 
kad jis gaunąs pašalpos iš Lie
tuvos vyriausybės.

tikybos. Cicilikų gauja' susi
spietė Kaune ir nori viešpatauti 
visur. Įsibrovė Seiman, prisi
dengė įvairiomis Sąjungomis, 
bet jiems ne kaip sekasi... Pa
siturintieji ūkininkai atminkite 
ir neduokite balsij už cicilikus. 
Tie velnių apaštalai nori gauti 
viršų valsčiuje, tarybose...

(L. Uk.)

— Kareivis patriotas. Rugpiu
čio 10 d. vakare du lietuviu mo
kytoju eina iš darbo, eina — 
skubinasi namo vakarieniauti. 
Šit nuo Lukiškių aikštės juodu 
pastebi, jog paskui seka “sub
jektas“ jis seka žingsniu paskui, 
tai eina -greta, tai užeina žings
niu pirmyn ir tai visa šv. Jurgio 
gatve. Ties Vilniaus gatve mo
kytojai pereina kairėjėn gatvės

BALBIERIŠKIS, MARIAMPO- 
LES APSKR..

Dar krikščionys. Vietos kle
bonas sušaukė vieną susirinki
mą ir paklausė susirinkusių: — 
“Ar mes esam krikščionys?“ 
Susirinkusieji ilgai tylėjo ir po 
valandėlės nedrąsiai atsakė, kad 
taip, kad krikščionys. Tuomet 
antrą klausimą uždavė klebonas: 
— “Ar esantieji iš apilinkių pa
rapijų taip pat krikščionys ?“ 
Atsakė drąsiau, taip. — “Tai 
kam mes išrinkom nė krikščionis 
į Valdžią, į Seimą? Dabar jie 
nori įsukti mums pagonių mo
kyklų, tikybos mokymą išmest 
iš mokyklų... Mes turim protes- 
tuot”. Vienas drąsuolis atsira
do ir pranešė, kad musų Seime 
visi krikščionys be kelių’ žydų ir 
krikščionių demokratų partija 
didžiumoje. — “Mūsiškiai nusi
leidžia, tai mes juos turime su
tvirtinti protestuodami“. Dar

pusėn — subjektas paskui. Pa- kalbėtojas stengės išrodyti, kad 
viję du pažįstamu kunigu, moky- mokykloj tikėjimo mokymas 
toju bijosi tuodu sveikinti, kad negalįs būti priverstinas ir kad 
neužtraukus ir ant jų įtarimo,— jo mokytų, kur jo mokymo vai- 
taigi eina vėl dešinėjėn pusėn— (kų tėvai reikalaus, patys kuni- 
ir subjektas paskui. Kad atsi- gai. Klebonas užpyko ir pra- 
kračius nuo nemalonaus “pase-' nešė iškilniai, kad jis jau 50 nie
kė jo“, ties Totorių gatve juodu tų mokos ir todėl žino, ką sa- 
sustoja pas pirklį ir perką papi- kąs. (L. Uk.)
rosų ir deftukų, nors abu pa- --------------
prastai nerūko. Vos paėjo ke- Švėkšnos, Tauragės apsk. vai. 
liolika žingsnių, subjektas vėl Taryba laike misijų buvo užda- 
seka. Ties Katedros varpine pa-' riusi visas smukles miestely ir 
galiau pareikalavo sustoti ir nustatė pabaudas už pasigėri- 
grįžti atgal pas milicininką do- j mą.

Ke t vergas, Rugsėjo 20, 1921

Eurppeafl Amurlcan Buimu 
FaMmilui ir 

vtidįdlai
Būvą A. ratratie ir S. L Fąhiona*
SinDtimM pinigų, iaiva- 

kortčfs pašportai ir tt 
NOTARU IMAS 

Rfcal Ėst ate, PaskolM, 
Inanrinal ir tt.

809 W. 85th 3L, Kamp. Hahted 81. 
Tel.: Boulcvard 61L 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 vak.
Neda iki 8 po pietą ,V------------------ ----------

•U-................................................. ...

VILKAVIŠKIS. riaus pranešimu, rugsėjo 1 d. 
grįžo į Lietuvą ir Rusijos trem.

Plėšikai. Birž. 2 d. naktį ien- (Eltos kor.) Rugpiučio 10 d. tiniai šių tautybių: lietuvių — 
kų partizanų būrys, susidedąs iš Vilkavilkio miesto Tarybos posė 259; žydų — 56; rusų — 288;

• PALIEPIS, SEINŲ AP.

8 žmonių, užpuolė girininkus dy buvo svarstoma pareitais 
Makulevičių ir Žukauską. Norė- metais čia įsikūrusios ir miesto 
jo įsilaužti trobon ir atimti pi-i Tarybos subsidijuojamos ketur- 
nigus. Radę pasipriešinimo kliasės mokyklos klausimas. Bet, 
plėšikai pradėjo šaudyti į trio- kadangi tą mokyklą lankė tik 25 
bą. Paleido kelioliką šūvių, mokiniai, kurių ir šįmet gal ne- 
bet nieko neužgavo. Nepasise-' padidės, ir, antra, jisai jau per-
kus įsiveržti į trobą, įsilaužė į ėjo ž. U. ir Valstybės Tūrių 
klėti, ir iš ten paėmė du balnu, j M-jos žinion, todėl subsidijavimo
apie 2 pūdų miltų ir apie pūdą klausimu kilo karštų ginčų ir 
mėsos pabėgo. Girininkai vieną1 baisų dauguma nutarta šiais
iš plėšikų, Burbą tuojaus areš
tavo. Vėliau areštavo Gulą ir 
Vaikšnorą. Vaikšnora yra bu
vęs kiek laiko lenkų kariuome
nėje. Kiti buvę iš užnemunės, 
iš lenkų šono.

Tie valkatos jau čia nuo senai 
buvo žinomi ir daug apilinkės 
gyventojų yra apiplėšę. (L. Uk.)

ROKIŠKIS.
----------- 1

Apskrities Taryba nutarė 
prašyti Švietimo Ministeriją Ro
kiškio apskrities gimnaziją su
valstybinti. Ministerija prielan
kiai atsineša prie prašymo ir, ko-* 
liai gimnaziją suvalstybins, pa
skyrė gimnazijos laikinu direkto
riumi gamtininką V. Didžiulį.

(L-Vili).

ORIGINALE ŽEMES PARCE- 
LIACIJA.

Rokiškio* grapas Przezdziecki, 
baigdamas išpardavinėti Rokiš
kio mieste namus ir piečius, su
manė gerą gešeftą — per dvaro 
lauką nustatė naują gatvę ir 
pardavinėja piečius namams sta
tytis, imdamas po dešimts tūks
tančių auksinų už 1/8 hektaro.

(L-va).

mokslo metais paminėtą mokyk
lą nesubsidijuoti. Del tokio nu- 
balsavimo m. Tarybos pirminin
kas D-ras K. Matulaitis įsižeidė 
ir pareiškė—atsakąs nuo pir
mininkavimo Taryboje, ir išėjo 
iš posėdžio.

Kitam m. Tarybos posėdy, 
rugpiučio 18 d. išrinktas naujas 
Tarybos pirmininkas, būtent: 
gimnazijos mokytojas šakelė- 
Puišys.

— Pasirodžius naujo derliaus 
vaisiams, javų kainos po trupu
tį nupuolė, ypatingai — kviečiai 
ir avižos.

Rugpiučio 30 d. š. m. turga
vietėje buvo mokama kviečių 
centneriui 192 — 196 a., rugių 
c. 115—116 a., miežių ir avižų 
c. 116—120 a.

Dauguma veža miežius tiesiog 
Intendanturon, kur centneriui 
moka 150 auks. Intendentura 
taip pat perka ir avižų.

Iš KAUNO.

lenkų—270.

PALIEPIAI, Kėdainių apskr.

Pas mus, kaip ir visuoęe Lie
tuvos kampeliuose, darbininkų 
ynai gana daug. Bet klasinės dar
bininkų organizacijos neturime 
nė vienos. Inteligentai niekuo 
nepadeda organizuotis, o mes pa
tys neįstengiame. Tik vienas 
musų parapijos klebonas daug 
padeda darbininkam susiprasti. 
Jis tai kas sekmadienis iš sakyk
los keiks keiks socialdemoratus, 
kad noroms nenoroms žmonės

ABELIAI (Pandėlio vai., Rokiš
kio aps.).

Nežiūrint, kad musų kaimas 
nuo karo daug nukentėjo, sude
gė, gyvenimas jau įėjo savo va
gom Apšvietimas pasiekė dar 
aukštesnio laipsnio ,nei prieš ką
rą buvo. Moksleivių padeda
mas lavinasi ir darbo jaunimas, 
šiemet įsisteigė suaugusiems 
kursai, kuriuos 'lanko darbinin
kai, bežemiai ir mažažemiai.

Delei tos moksleivijos tai rei
kia pastebėti, kad jos dalis vis 
dar neatprato išaukšto į liaudį 
žiūrėti.— Ryto rasa. (S.-d.)

ima domėtis, kas tai tie social
demokratai. Ypatingai pradėjo 
užsipuldinėti ant visų, kas tik ne 
krikščionis demokratas, kai pa-
aiškėjo, kad į vietos savivaldy
bę tik vienas krikščionis demok
ratas tepateko, iš kailio neriasi 
vargšai, matydami, kaip darbi
ninkai jų jau nebeklauso. Nieko 
nepadeda ir mitinginės prakal
bos bažnyčios sakykloje. Matyt, 
jau “atstojo“ dvasia šventa nuo 
darbininkų. —J. N-us. (S-dJ

Alsėdžių vai., Gedeikių so- K
džiuje ant Srujos upės įtaisyta

f
vilnų verpykla, kuriai jėga ima
ma iš upės.

KVEPIANČIŲ ROŽIŲ

Ant Town of Lake rengia Draugystė, 
Tikėjimo, Vilties ir Meilės, 

10 metų sukaktuvėms
Leidžia 3 praisus išlaimėjhnui, kas turės daugiausiai 
rožių, tas gaus pirmą praisą.

Subatoj, Spalio-Oct 1,1921
4501 So. Hermitage Avė.

Pradžia 7 vai. vakare
Gerbiamieji ir Gerbiamosios:

Nepraleiskit šio iškilmingo vakaro, nes šis vakaras bus sma
giausias iš visų vakarų. Muzika yra pasamdyta pirmos klesos, kuri 
grieš smagiausius šokius, vadovaujant A. F. Stoniui.

• Visus kviečia Draugystė.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylaa, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant piimo morge- 
čiaus ant lengvų iBygų.

■ i . ...............................i......................

Tai. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ridurmiestyji 
ASSOCIATION BLDG._

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Park 8895

Baleto mokykla. Netrukus 
Kaune p-ia O. Dubeneckienė — 
Švedė atidarys baleto mokyklą. 
Ši mokykla imasi ruošti šokėjų 
scenai, dalinai ir musų operos 
baletui.

Į p. Dubeneckienės mokyklą 
įsirašė nemaža mergaičių ir su
augusių.

. ■■ Į fa.

Susisiekimas Kaunas — Alytus.» - 1

Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovė praneša ,kad nuo rug
sėjo 1 d. pradėjo kursuoti tarp 
Kauno ir Alytaus antros auto
busas, kuris išeina iš Kauno 2 
vai. vak. ir rytojaus dieną grįž
ta iš Alytaus 7 vai. rytą.

1 1 1 v...... —

ASHLAND DENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia* vidurių neveikimą ir silpną 
sveikatą. Prastai pataisyti 
"platės” ir "bridges”, reiškia 
prastą maisto virinimą ir per- 
degimą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kicčiausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės“.

SPECIALISTAI

V. W. RUTKAUSKaS 
Advokatas

19 So. La Šalie St. Rooia 124 
Tel. Central 6890

Vak.: 812 W. 33rd StM Cb.caąe 
Tel. Yards 4681.

TREMTINIAI Iš RUSŲ.

Kaunas, IX. 3. (Elta). Trem
tinių ir Belaisvių Grąžinimo Sky-

Dr.Vaitush,O.D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
alus, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, ChicaRO.
Phone Central 2560

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

NAUJA
KNYGA

IK ką tapo atspauzdinta nauja 

knyga vardu “Pavydas”. Tai 

yra veikalas, kurį parašė vie

nas iš labiausia pagarsėjusiu naujos
I 

gadynės rusų rašytoju — M. Arciba-

ševas. Šis veikalas bus žingeidi! per- 

skaityti kiekvienam gražiosios lite- 

raturos mylėtojui. Veikalą išvertė 

lietuvių kalbon P. K-as ir savo užduo-
* « • 

tį atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau

jienų. Šį puikų veikalą kiekvienas 

galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms

50 centų Amerikos pinigais
■ i ’ , .

I

Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėUoms.
Tel.: Blvd. 9660

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUAKA

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedčldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

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

Generalls 
Kontraktorius ir 

budavotojas. 
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

KNYGŲ 
BARGENAS

v._____ _________ _______________________________________________J

Dabar jau atėjo tinkamas laikas skaityti kny
gas. Vakarai pailgėjo ir dar labiau pailgės. Todėl 
kiekvienas žmogus privalėtų skaityti knygas. Kny
gos lavina žmogų Netik lavina, bet suteikia ir daug 
smagumo.

Naujienų knygynas dabar parduoda nekurias 
knygas labai nužeminta kaina. Pasinaudokit proga.

Mes patariame mylintiems skaityti knygas, tuo
jau užsisakyti žemiau paduotų surašą.

Knygų surašąs:
No. * Kaina
10 Makaro sapnas ......... ................................................................... 20c
12 Namelis ant Volgos ..................................................................... 30c
13 Nakvynė ...............     15c

• 15 Pagal Įstatymus.............................................................................60c
19 Pragaro atgijimas ...................   10c
21 Revoliucijos žmones .........  ........  30c
23 Sapnai ........................................................................................... 35c
59 Eilėmis ir proza...........................................................................  35c
62 Keplos Kančios .............................................................................. 15c
63 Pirmiejie žiedai ...........................    10c
77 Kiek senovės Grekai ir Romėnai .... ...... X........ ........................ 35c
83 Airija .............................................................................................  20c
84x Chinija .............    40c
91 Iš muzikos sryties........................................................................ 10c
93 Kultūra ir Spauda.:.......................................... *............................ 60c

102 Ko mums reikia pirmiausiai ..................................................... 85c
103 Labdarybė pirnviaus ir dabar ............................  ...................   16c
104 Moteris įr jos vieta žmonijoje ...:.................................................  20c
107 Auginimas ir maitinimas mažų kūdikių .................................. 10c
108 Džiova ir alkoholis......................     10c
118 Koks privalo būti vaikų auginimas ......................................... 35c
120 Deklamacija ir sceniškoji mimika ............      15c
121 Tikri juokai ...........       85c
124 Svieto pabaiga ............................................................................ 15c
127 Žydų likimas Gudijoje ...............................................   10c

Kaip matote iš surašo, čia yra 25 knygos. Jų 
visų kaina $6.75. Bet imant jas visas sykiu, mes 
atiduosime už $3.50. Dar tokio bargeno knygų nie
kad nebuvo. Naudokitės proga. Siųskit tuojau 
pinigus.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053

LietdYiy Taut. Kataliky 
BAŽNYČIA

Vardu M. D. šidlavos 
Bažnytinių apeigų patar
navimas pagal žmonių iš
galę. Klebonas.

3509 So. Union A ve.
Phone Boulevard 6576

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

♦

4537 S. Ashland 
Av., Chicago, III.

' Kursas Markiy (Auk- 
siny) Šiandien 
prigulintis permainai

1,000 Markių $8.95 
5,000 Markių $44.75

10,000 Markių $89.00
Ant didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trumpiausį 
laiką. Atsišaukite ypatiskai arba 
laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
. BUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

i Valandos tftiuro: Kasdiena iki 7tai 
vai. vakaro. Nedčliomis iki 
Imai vai. po piet.
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MINTIS
Mūšia bėgdama gražiu tapi

mu, neįdomauja paveikslo reikš
me. Ji maisto ieško, žmonių 
minios yra mažne tiek pat ne
protingos, khip ir musios. Jie 
praleidžia savo gyvenimą maisto 
beieškodami. Tik musios bėgio
ja, o žmonės dirba, abeji fizinio 
alkio numalšinimui. Mūšia gali 
ilgai bėgioti, kol ji suranda tru
pinį maisto, dėlto, kad ji yra 
kvrila. Ji nevisuomet žino, kur 
maistas padėta, žmonės kartais 
dirba ilgai iki jie suranda pa
kankamai maisto, nes jie neiš
mano. Jie taip kaip ir musios 
nežino, kur maistas yra.

■
ir Žmonėmis, kuomet jie statys 
nepaprastus reikalavimus, žmo
nės tolei bus vergai, kol jie be 
paabejojimo tikės tvirtinimams 
kitų reikalaujančių sau didesnės 
žemės dalies, negu jiems pri
klauso.

Į KORESPONDENGIJOSl
BINGHAMTON, N. Y.

LSS. 33-čios kuopos surinktos 
aukos laike vakarienės 

jau priimtos.

Nežinojimas yra priešingumu, 
kuomet yn> galima žinoti. Tai 
yra nusidėjimas ateinančiai kar
tai. /Nekalti maži vaikučiai 

žaidžiafttieji gatvėse nukentės 
dėlto, kad aš ir tu esame neži- 
nuoliais ir atsisekome būti iš
mintingais. Maistas suranda
ma išmintimi, o mes laikomės 
nežinybės ir kovojame dėl mais
to. žemė yra gausi. Ji kas me
tas išduoda derlių didesnį, negu 
visi ant jos gyvenantieji žmo
nės gali sunaudoti. Bet mažas 
visų ant žemės gyvenančių žmo
nių nuošimtis ją pasisavina ir 

. mes būdami nežinėliais tikime 
jiems. Jų tvirtinimas nėra tei
singas. Ką mes pamanytume 
apie beždžionę kakao riešutų 
miške, kuri imtų sakyti, kad du

Draugas Jonas Žemaitis. — 
Balsys atsiuntė laišką iŠ Lietu
vos, pranešdamas, jog laimin
gai pagrįžęs į gimtąją šalį ir 
jau suspėjęs aplankyti keletą 
miestų ir kaimų. Kaune lankė
si musų draugų laikraščio “So
cialdemokrato” redakcijoje, 
kur jam teko susipažint su žy
mesniais veikėjais, ir ten intei- 
ke $11.00 nuo LSS. *33-čios 
kuopos, surinktų d. Žemaičio 
išleistuvių bankete, kuris buvo 
26 d. birželio š. m.

Drauge su laišku d. Žemai
tis prisiuntė iš “Socialdemo
krato” (No. 33) iškarpą, kur 
pakvituota aukos.

— B. Songaila.

prastai, mat jis ne tik čia mo
kslą baigęs, bet ir paeina, sako, 
iš Vokietijos, iš Augšt. Silezijos. 
Lenkiškai tai moka gerai kal
bėt. Streikininkų būry gi yra 
daug nuoširdžių lietuvių patrio
tų, lenkams visai nepalankių ir 
nieko bendra su jais turėt neno
rinčių. Dar 1919 metais, kad 
buvo pašventinimas lenkų baž
nyčios, nei viena vietos lietuvių 
draugija nedalyvavo. Bet ve š 
m. rugsėjo 25 dieną vietos lietu
vių Šv. Antano parapijos bažny
čioj buvo dalinami dideli lenkiš
ki plekatai [vieną jų egz. kores
pondentas atsiuntė mum. Red.], 
kuriais kviečiama žmonės eiti į 
lenkų parapinę salę pamatyt 
“polskę w obrazach”: pamatyti, 
sako, Lenkų miestus, miestelius 
ir kaimus; Varšuvą; Pilsudskį, 
Heillera ir hallerninkus, lenkų 
nesuskaitomą kariuomenę, ir t.t. 
Nuostabu! Nejau dabartinis pa
rapijos komitetas neužprotes- 
tuos prieš tokį kunigo elgėsi, 
kad jis leidžia bažnyčion lenkų 
propagandą?

Mano nuomone, musų lietuvių 
bažnyčioj neturi būt vietos pro- 
šepanų agentams vesti Želigov- 
skių politikos. Reikėtų žiūrėti 
be to, kad mus kruvinais cen
tais nebūtų šelpiamas Želigov
skio štabas.

— Naujienų Skaitytojas.

Severa’s 
Regulator

Nervoutos, 
Sunaikintos 
Moterės

kentančlos nuo skausmo nugarei, 
strėnos#, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermę®, 
gal aplankyti pagelbą per vartojimo

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa- 

i- 
kuremis moterys

(Severo Regulatoriu)

tingu nusilpnijimu, netvarkų ir ne 
regulariškumų. I 
kenčia. Gaukite pas sava Apti'e 
koriaus šianden.

Prekė $1.25.

ĄV. F. SEVERĄ CO.
CEDAR^RAPIDS, IOWA

Telcphone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimo. 
S261 So. Halsted St., Chicagv, Iii.

KNYGELE 1$ KAUNO
Kurių privalėtų perskaityti 

kiekvienas lietuvys-dar- 
bininkas.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

Dekleracija

GARY, IND. SKAUSMAI VIDUJ

I LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, modemiško laivo.

Red Star Line
išplaukia kas savaitę 

Pier 58-62 North River, New York

-A- -------—

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Pareikšta Seimo posėdy 
Frakcijos vardu atstovo drg. 
St. Kairio, birželio 23, 1920.

Turinys: —
1. Deklaracija,
2. Ko atėjom Seiman?
3. Politikos klausimas;
4. Darbininkų klausimas;
5. Žemės klausimas;
6. Ūkio atstatymas ir finan

sai; 1
7. Santikiai su kaimynais;
8. Ar daug tikimės čia lai

mėti?
9. Musų taktika.

Kuris atidžiai perskaitys 
šių knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos princi- 
pialiais klausimais.

Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus

Samland) New York į Spalio 15 
Hamburgą. 

Tik 3-čia k lesa
Kroonland) New York (Spalio 22
Zeeland) į (Spalio H>
Lapland) Hamburgą (Rūgs. 24
Finland) ................................. Spalio 1

\*5 American Line
Mongolia) New York (Spalio 26
Minnekahda į (Lapkr. 5
Mnnchuria) Hamburgą (Spalio G

. AKŪŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

8101 S. Halsted St., kampas 81os gat- 
Ofiso Tol.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Y arda 3654.

Baigusi Aha- 
ierijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn- 
■UvanijoB hos- 
pitaliea. Pa- 

pa- 
prie

giariymo. Duo 
da rodą viso- 
kioM ligOM 
moterims ir 
maitinome.

Trkietai tiesiai į Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN-

TILE MARINE CO., 
120 laivų 1,300,000 tonų 

Chicago: F. C. Brown, West. Pass. 
Agent, 14 North Dearborn St., 

Arba prie vietinio agento.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akiu Specialistas

4619 S. Ashland Avė.

Naujienų Knygynas,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

1414 So. 4»th Coart 
Cicero, III. 

Tel. Cicero 2311

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS

ORKESTRĄ—PENĄ
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6487

medžiai, ar daugiau priklauso 
jai ir kad nei viena kita bež
džionė neprivalo imti nuo jų 
riešutų, nors iš tiesų prasčiau
sias medis miške kas metai at
veda vaisių daugiau negu viena 
beždžionė su savo šeima gali jų 
suvartoti. Mes pasakytume, kad 
toji beždžionė yra visai be tei
sybės ir sąžinės, kad jos many
mas yra klaidingas ir norėtume 
apdaužyti jai ausis už jos godu
mą ir užsispyrimą. Bet jei žmo
gus pasako, kad du ūkiai pri
klauso jam, kuomet ant vieno 
užauga daugiau negu jis gali 
suvartoti, arba kad du namai 
priklauso jam, kuomet jis gali 
gyventi tdc viename, tai mes ti
kime jom. Gal pats sveikas, 
skaitytojau, netiki, bet yra mi- 
lionai vyrų ir moterų, kurie tiki. 
Abejuose atsitikimuose princi
pas tas pats. Beždžionės many
mas klaidingas ir žmogaus ma
nymas klaidingas. Bet mes at
mesdami beždžionės reikalavi
mus, pripažįstame reikalavimus 
statomus žmogaus. Tas yra dėl
to, kad mes gana išmintingi pa
abejoti beždžione, bet per daug 
tamsus paabejoti žmonėmis.

Nežinybė yra baisiai brangi. 
Nesuskaitomiems milionams ji 
kainuoja teisę gimti. Ji yra pa
leidusi ašarų ir kraujo upes. 
Sėkminga politika yra sėkmin
gas mainas musų artimo nežiny. 
be; ir tas pats yra su sėkmingu 
bizniu, sėkminga tikyba, ar sėk
mingu kuom nebūk, kas paleng
vina naštą kitiems, padidinant 
naštą daugumui. Nežinybė yra 
traginga.

Politika yra mainas nežiny- 
be. Visokios politikos , dinasti
jos yra apšvietos priešais. Apš
viesti žmonės nepakęs politikos 
dinastijos. Jie nuplėš jas iki 
paskutinės ir numes jas į šalį. 
Jų vieton jie pastatys pramoni
nę valdžią. Visos revoliucijos 
iki^šiol buvo politinės. Nieko ne
reiškia pasakius, kad kaikurios 
revoliucijos buvo dėl tikybinių 
įsitikinimų. Tikybiniai įsitiki
nimai yra auklėjami politiniais 
tikslais. Įsigeidimas turėti ga
lybę tveria tikybą. Taip politi
kai, taip tikybininkai abeji ne
kenčia pramoninės revoliucijos 
idėjos. Jai pavykus susmuktų 
galybė abejų. Kada nors turės 
įvykti pramoninė revoliucija vi
same pasauly. Ji nuvarys poli
tiką su tikybininkų užmaršties 
šešėliu, kur vaidos romėnai, tu
rėjusieji perkamuosius vergus ir 
amerikiečiai turėjusieji juoduos 
sius perkamus vergus.

Galutinis žmonijos tikslas 
yra posiliuosavimas nuo vergu-

Rugsėjo 24 dieną čia įsikūrė 
naujas kliubas vardu “Lietuvių 
Politinis Kliubas”. Narių iškar
to prisirašė penkiolika. Valdy- 
bon išrinkta: pirmininku Dr. 
Smitas, raštin. Antanas Čapli
kas, kasierium Jonas Gedvilas. 
Tikimės, kad kliubas augs, bu
jos ir veiks naudingą ne vien 
sau, bet ir visuomenei darbą.

—A. Ch.

IR UŽPAKALYJ.
Paėjo iš Moters silpnumo, 
nuo kurio Lydia E. Pinkham 

Vegetable pagelbėjo.

PASIDARYTI SAVE TIESESNIU LABAI LENGVA
Po daugelio tyrinėjimų pasisekė nvums išra

sti stebėtiną gyduolę sumažinimui perdidelio su
tukimo, kurio priežaščia daro riebienis nesmagu
mą. Vaistas yra saugus, priimnus ir suteikiąs 
gerus rezultatus.
Stebėtinas vaistas dėl suliesėjimo.

SO. OMAHA, NEBR.

Bruzdėjimas dėl progresyviųjų 
suvažiavimo.

Saut-omahiečiams vistik rupi 
visuomenės klausimai. Rugsėjo 
22 dieną jie vėl buvo susirinkę 
Armoškos salėn tohrtis dėl Wa-
terburio progresyviųjų draugijų 
proponuojamo pažangiosios Ame 
rikos lietuvių visumenės suva
žiavimo. Klausimą padiskusa- 
vus pripažinta, kad toks suva
žiavimas yra pageidaujamas, to
dėl išrinkta laik. komisija, ku
riai ir pavesta suvažiavimo rei
kalais rūpintis. Komisijon iš
rinkta: pirmininku P. J. Juze
liūną, raštininku A. A. žalpį.

I? Nutartos kad So. Omahos 
susirinkusieji draugai ir draugės 
pritaria waterburiečių sumany
tajam suvažiavimui ir pasižada 
tą sumanymą kiek galint rem
ti.

2. Nutarta, kad laikinoji ko
misija susižinotų su suvažiavi
mo sumanytojais waterburie- 
čiais.

3. Nutarta ,kad kaip greitai 
susižinos su waterburiečiais ir 
gaus visas informacijas, kad 
tuojau sušauktų viešą So. Oma
hos lietuvių susirinkimą.

Mes norime paraginti ir kitų 
kolonijų pažangiuosius lietu
vius: bendrinkim savo jiegas, 
kad atrėmus klerikalizmo mobi
lizuojamas juodąsias spėkas vi
sam lietuvių gyvenimui pasi
vergti ir smaugti!

—Laikinoji Komisija.

SO. OMAHA, NEBR.

“Laimėtas” streikas.

Didžiuma vietos lietuvių pa
rapijos žmonių jau nuo praeitų 
1920 metų Velykų vedė streiką 
prieš buvusį čia kunigą Alekna
vičių ir praeitą rugpiučio mėne
sį tą streiką laimėjo: kun. Alek
navičius nebegaudamas pinigų 
ne tik sau algai, bet ir kitoms 
parapijos biloms išmokėti, išva
žiavo nežinia kur, o jo vieton 
vyskupas atkėlė čia kun. Mikuls
kį.

vės. Jis įvyks, kuomet žmonių 
minios taip apsišvies, kad jos 
vienodai abejos beždžionėmis

Bet ar džiaugiasi porapijonai 
gavę kunigą Mikulskį? Mikuls
kis lietuvių kalbą vartoja labai

Grafton, Pa. — 
“Buvau kankinama 
uždegimo, šonuose 
ir viso užpakalio. 
Gydė skirtingi gy
dytojai, bet nieko 
negelbėjo, ir bu
vau veik be vilties 
pagijimo, bet ma
no sesuo paaiškino 
apie Lydia E. Pink 
h am Vegetable
Compound ir buk

tikrai jis pagelbėjo jai, todėl ir aš 
nusipirkau. Negalėjau nieko veikti, 
bet’ išnaudojus kelias bonkas Vege
table Compoundo, galiu viską stu- 
boj dirbti, ant ūkės ir abelnai, ką tik 
moteris gali dirbti. Turiu keturių 
mėnesių kūdikį, kuris ir sveikiausiu 
ir didžiausiu pagal savo amžį, kokio 
nesu mačiusi. Mielai suteikiu šį 
laišką, kad panaudojus kaipo paliu
dijimą kitoms kenčiančioms mote
rims, kiek jūsų gyduolės pagelbėjo 
man, nes Lydia E. Pinkham Vege
table Compound atiduodu visuotiną 
pagarbą”. — Mrs. Blair Fisher, R. 
I). 1, Box 37, Grafton, Pa.

^Dirbti nuo anksti iki vėlumai — 
kilnojimai, nešiojimai ir sunkiausios 
namų pareigos—nieko stebėtino, kad 
skauda strėnas ir visokios ligos. Be* 
kiekviena moteris, kuri kenčia kaip 
ponia Fisher pasinaudojo, tad ir jus 
turite pasekti jos patyrimą ir gerai 
išmėginti Lydia E. Pinkham Vege
table Compoundą.

Labiausiai pasekmin
gas išradimas nuo 
slinkimo plauky.

Jų priežastis, aplinkybes ir 
ugdymas 100,000 vyrų.

„ Chicagoj yra plikiai. — Kai-
kurie iš jų tuom didžiuojasi, 
bet kiti nusiminę. Netik plikius 
ir plonėjimą plaukų galima iš
gydyti, bet ir pražilimą. Jūsų 
ypatos pasirodymą galima pa
taisyti ir jūsų gyvenimo ateitį 
pagerinti. Musų specialumu 
yra auginti pla'ukus, prašalinti 
pleiskanas, sulaikyti slinkimą 
plaukų ir išgydyti galvos ne
sveikumus.

Puikiausi rezultatai pasirodo 
po kelių sykių gydymo. Gali
ma parodyti rezultatą augimo 
naujų plaukų po dviejų ar tri
jų savaičių. Gydymas malo
nus. Kainos nebrangios.

The Thomas’ Hair & 
Sclap Specialisto
300-1 Garrick Bldg., 

64 VVest Randolph St., 
Chicago, III.

Phone Central 5851.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.k.... n i .... —... „/

DR. A. MONTVIR '
Lietavia Gydytojai ir Chirargaa

15 Ea«t Washinffton St
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Avė.

Valandos! nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 

v---------------------------------------------------- i

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

apielinkėj Brigh-

vaistas dėl suliesėjimo, 
vartojant juos galit lengvu budu 
atgauti savo senąją figūrą be jo
kio badavimo, arba varginimo sa
ve įvairiais mankštinimais.
Musų “Obesity Tablets” 

yra sutaisytos į pigulkas, kurios 
labai lengva praryti ir neduoda jo
kių blogų pasekmių, bet tik sunai
kina riebumą. Pigulkas reikia im
ti per 30 dienų ir per tą laiką su- 
mažėsit svarume nuo 10 iki 15 
svarų. Laiškai kuriuos mes aptu
rint išreiškia padėką už pasekpiin- 
gą veikimą vaitojant musų pigul
kas. Kaina mažo puodo talpinan
čio pigulkų kuriu užteks per 30 
dienų gydytis tik $1.50. Pradėk 
šiandien.. Prisiijsk 25c pašto ženk- 
ir likusią sumą galėsi užmokėti 
namus. Rašyk aiškiai.

Arba jai gyveni 
ton Park nueikit į 
BRIGHTON PARK PHARMACY, 

4240 Archer Avė.

lais (štampas)
kaip pristatys į
VERVENA LABORATORY, Ine.
1412 W. Division St., Dept. L. M., 

Chicago, III.

*

i

SVEIKATA
Kiekvienas privalo įsigyti šių 

labai naudingų knygą
Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje 

knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygi jenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis .ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- 

dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuoj aus:

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockford j 
Lietuvon galima tiesis i 
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Ei) 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi 
siunčiami Lietuvon gref 
čiausiu budu ir už pin’ 
gų siuntimų pilnai atsi 
koma.

, „/.Siųskite, pinigus,Lie 
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

Rašomoji 
Popiera

po 18c. svaras

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

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

— i

DR. M. T. STRIKOL'IS'
Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

Teiephone Yards 5832

■ DR. M. STOGU
31D7 So. Morgaa BU 

Chicago. III.
S VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta
■ ir nuo 5 fki 8 vakare.

i

Telephone Van Buren 294 
lies. 1189 Independente Ęlvd. Chicage 

fi. A. A. R0TH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialhtas Moteriškų. Vyriiką, 
Vaiką ir vis? cbraniiką ligą

Oflsaa: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovai 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

® Telephone Y arda 1532

; DR. J. KOLIS 3
LIETUVIS

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
B Gydo visokias ligas moterų, vai- |
H kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 3 

pančias. senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.n 8259 So. Halst^l St.. Chicago.

iiiiiiiiiiniimnrf

DR. P. ŠIMAITIS 
Naprapath

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

DR. YUGKA1
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos; nuo 10 ryte iki 

8 vakare.
Reridencija: 2811 W. 68rd St.

* Tel. Prospect 8466
į,-------- -------------------------------------

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
1
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atsitikime komunistai su
rinko apie “dvyliktą dalį 
balsų. Šitas faktas aiškiaus, 
negu ilgiausi išvadžiojimai, 
rodo, kaip juokingos yra ko
munistų pasakos, kad Lietu- 
vos liaudis esanti pasiren
gus kiekvieną valandą nu
versti valdžią. Lietuvoje 
šiandie reikia ne tauzyti 
apie sukilimus prieš valdžią, 
o šviesti ir organizuoti dar
bininkus.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00
4.50
2.25
1.75
1.00

03
18
75

Užs i mokėjimo Kaina:
Chicago je — paštu:

Metams __ -__ -__ ______
Pusei metų ........ ....... ...........
Trims mėnesiams ........ .......
Dviem mėnesiams _______
Vienam mėnesiui___ _

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........-__ ____
Savaitei ........ -__ ___ ____
Mėnesiui ___ __ -_______

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ______________ _—. $7.00
Pusei metų ____ ___ r_______ 44)0
Trims mėnesiams  ...........  2.00
Dviem mėnesiams .......____..... 1-50
Vienam mėnesiui  ......... ..........75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams ......
Pusei metų ...... .......
Trims mėnesiams ...

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
4.50
2.25

Lenkų atstovybė Londone 
sako, kad derybos su Rusi
jos valdžia dėl taikos sąlygų 
išpildymo krypsta geron pu
sėn ir esą vilties, kad įvyks 
susitaikymas. Tuo galima 
tikėti. Sunku įsivaizdinti, 
kaip Lenkija ir Rusija galė
tų šiandie rimtai galvoti 
apie karą — kuomet abidvi 
yra nusibankrutijusfos.

Vienas delegatų “nedarbo 
konferencijoje”, kurią su
šaukė į Washingtoną prezi
dentas Hardingas, pasakė, 
kad tos konferencijos tikslas 
esąs atgauti pasitikėjimą ša

lvim. Jisai tur-but pasakė 
tiesą. Diskusijose kai kurie 
iš dalyvautojų konferencijo
je išreiškė nuomonę, jogei, 
surinkus visus faktus, pasi
rodys, kad tikras bedarbių 
skaičius esąs ne didesnis, 
kaip 1,500,000 iki 2,500,000. 
Numušti bedarbių skaitlinę 

' nuo penkių arba šešių milio- 
nų iki pusantro arba pustre
čio miliono, žinoma, yra 
stambus žingsnis linkui “at
gavimo pasitikėjimo sa
vim”. Bet tiems žmdnėms, 
kurie neturi darbo, vargiai 
nuo to pasidarys lengviaus.

viena degtinės pasekmė, —visiš
kas demoralizavimais žmonių, 
kurie turėtų budriai daboti įsta
tymų vykdymą ir jų pildymą.

Bet ir šito dar mažai. Liga, 
jei ja serga visas organizmas 
paliečia visas jo dalis be išim- 
ties< Dalykas štai kame, —vie
tos savivaldybės, sulig įstaty
mo, gali nutarti ir uždaryti vals
čiaus ribose svaigstamųjų gėra
lų įstaigas, kurios yra leistos 
Finansų Ministerijos. Turime 
pavyzdžių ,kad valsčiaus Tary
bos nutaria uždaryti svaigstamų
jų gėralų krautuves ir jos tam
pa uždarytos, bet tuomet išlen
da slaptosios degtinės šmėkla, 
kuri visai nesumažina girtybės. 
Bet čia aš ne tai noriu pasakyti. 
Valsčiaus Tarybų nariai, kar
tais patys užinteresuoti padaly
ti tokį nutarimą ,kad jie patys, 
arba jų geri komponionai ir 
prieteliai, nes ant konkurenci
jos iš jjąsės valdiškos degtinės, 
galėtų pelningiau parduoti savo 
pagamintą skistimą. Tokių fak
tų yra; stambus kartais ūkinin
kai, ypatingai žmonės savivaldy-1 
bių organų nariai, delei gero

kultūrai ir švietimui, nevaržyki
te krašto gyvų pajėgų, kovoki
te su liga sąmoningai, darykite 
atsargią, bet tikrą, tai gangre
nai operaciją.

žinant musų gyvenimo sąly
gas, man bendrai aiškus ir at
sakymas į tą klausimą. Krašte 
viešpatauja karo padėtis, lenkų- 
lietuvių sienų pakraščiais su
trauktos geriausios krašto spė
kos, kurioms aiški viena užduo
tis, — šiandien esi gyvas, rytoj 
gal tavęs visai nebūti žemės pa
viršiuje. Lauki priešo, bet ir gy
venti reikia ir norisi.
centruose tas pats; ir čioi žmo
nės dirba raštinėse ir biuruose 
ir žino vieną, kad normalaus gy
venimo negali pradėti, prisieina 
gyventi nenusistovėjęs gyveni
mas, kurs nieko nesako, kokia 
bus rytojaus diena. Jei atsi
minti dar ir tai, kad karo metu 
rugiapiutė visokiems spekulian
tams, bus aiškus tas stovis, kurį 
turime. Bet eikime dar toliau, 
krašto gyvenimas delei karo sto
vio suvaržytas, tuom naudojasi 
visi ,kam rupi, kad toji padėtis 
ir toliau taip tęstųsi, visuome-

Krašto

gešefto kerta tokios rųšies špo- “ ™ ™ p fcVBVUO’.m . . , . , nės gyvenimas apmiręs, ypačsus. Toksai nutarimas lengva , ... . . . ...j .. , v . į darbininkų, — na kas gi pasih-padaryti, nes daug žmonių nuo-1, , ,. r. , . , .v. jv. . . , .. ... . [ ko daryti tiems, kurie turi ener-sirdžiai non kovoti su isibujo- .. . ._. . . . . lelios ir Daičffu .reicria gi įas

Girtas Įstatymas
Nuo musų bendradarbio Kaune 

KUNIGO

(Tąsa)

ak- 
ko-

Valdžios įstaigos milicija, 
čyžės valdininkai, žinoma, 
voja su slaptu degtinės variniu, 
bet nereikia užmiršti, kad ir jie 
žmonės. Ypač milicija greit 
kapituliavo. Ją įveikė deg
tindariai sUuDbiai^.J^yšiaiį ge
romis vaišėmis, galop reikia 
neužmiršti ir tai, kad su laiku 
galėjo nusistatyti net kontrak
tas (susitarimas) kai kurių mi
licija ne be gerų ir sąžiningų 
ypač dar todėl, kad kompanijo
je dirbti yra kur kas pelningiau, 
nei imti malonės dovanas, arba 
kyšius. Yra žinių, kad prie to
kio darbo prisideda net aukšti 
milicijos valdininkai, tai ką be
kalbėti apie mažesniuosius. Ant
ra vertus, milicijos sąstatas,toks 
apie kurį net ir kalbėti sunku, 
nes geresnės pajiegos sulindo į 
kitas valdžios įstaigas, tarnauja 
kariuomenėje .milicijai pasiliko 
oitviros durys visokiem perėjū
nams ir kartais net tamsios pra
eities žmonėms, žinoma, ir mi
licija nebe gerų ir sąžiningų 

_ žmonių, bet kiek jų tenai yra 
Taigi geriausiame sunku pasakyti, štai jums dar

Išrodo, kad Tautų Sąjun
ga priims pataisytąjį Hy- 
manš*o p’ašfulymą, pagal ku
rį Vilnius turi tekti Lietu
vai, bet kaipo autonominis 
“kantonas”. Tas pats Hy- 
mans’o projektas tečiaus 
sako, kad centralinė Lietu
vos valdžia turi būt Vilniu
je. Jeigu tai butų įvykinta, 
tai Lietuvoje susidarytų ga
na keista padėtis: Lietuvos 
sostinė butų ne centralinėje 
Lietuvoje, o “kantone”.

Lietuvos savivaldybių rin
kimuose kairieji sąrašai ga
vo šeštą dalį visų atstovų 
vietų. Iš to šeštadalio (da
gi nepilno) komunistams te
ko veikiausia mažiaus kaip 
pusė. 1

'gijos ir pajėgų ,reigia gi jas 
kur nors padėti, jieškoti tinka
mos toms pajėgoms išeities. Toji 
išeitis susiranda ne ten, kur rei
kia grumtis su daug tvirtesniu 

i priešu, varžančiomis karo stovio 
sąlygomis, ji gauna išeiti ton pu
sė, kur to pasipriešinimo ma
žiau, būtent aikvojime tos ener
gijos degtinėje, jos gerime, ga
minime ir t.t. Bet ir tuom, ma
no nuomone, neviskas pasakyta. 
Svarbiausia bus tai tas, kad Lie
tuvos gyvenime keičiasi visa pa
dėtis, kokią turėjome iki šiolei. 
Iki šiai dienai Lietuvoje viešpa
tavo prasigėręs dvarininkas, už
statęs savo dvarus caro ban- 
kuosn-a ir pralošęs juos korto
mis, arba praleidęs tuos turtus 
Varšuvoje ir Paryžiuje. Mieste
lyje ir miestę vyravo pirklys, 
stambusis amatninkas ir vertel- 
ga^-kaimas gugyveiio..^aYiiJStą, 
nevaizdingą gyvenimą. Karas 
visa tai sugriovė, sunaikino daug 
turto, išardė senus pamatus ir 
šalina iš gyveninio, bet dalinius 
senuosius jo viešpačius, jtj vieto
je stojasi nauji žmonėms, kurie 
drauge su padėtim , reikalingos 
taipgi ir lėšos. Tasai naujas 
žmoguis, senųjų vietoje tali giins- 
tančioji Lietuvos buržuazija, •— 
Ji tai ir griebiasi visų priemonių 
kad gręičiau praturtėti. Ūki
ninkas varo degtinę ne tik tani, 
kad turėti malonų įsigėrimą, bet 
ir tam, kad atstačius sayo ūkį, 

, Mies
tuose įvairus šinkoriai, traktier- 
ninkai, tai ir busimieji gero tono 
žmonės. Visų jų ir neišskaitysi. 
Mes činai jaučiame, kad Lietu
vos gyveniman įsiskverbė nau-

- jas žmogus Jis j ieško sau tin- sario visai ir matyti nebuvo, 
duokite daugiau lėšų mokykloms, karnos vietos ir savo tikslams Dauguma tų akmenų buvo sta-

jusia nelaime, ponai gi su savo 
kišenio išrokavimu gudriai ir, 
sumaniai moka naudotis savo 
vieta ir ga'le, kad tik padarius 
tik gerą biznį. Taigi, pačioje 
visuomenėje, nelemtoji degtinė 
yra įnešusi didelės demoralizaci
jos.

Taigi, kaip čia negalvosi apie 
tokios didelės reikšmės dalyką! 
Senai reikėjo pažaboti girtosios 
šmėklos viešpatavimą kaimuose, 
miestuose, miesteliuose. Demo- 
ralizuojasi ir viskas nyksta kas 
tik patenka į jos nagus. Nors 
gatvėse veik nematai girtų, bet 
girtas kvapas, alkoholio išgara
vimas, kaip migla laiko apsupu
si visą kraštą. Geria visų luo
mų ,visų padėčių žmonės, tam 
yra ir ištekliai ir lėšos, tik nėra 
jų laikraščiams ,knygoms ir kul-

dien kaimo buožė ūkininkas veik 
neskaito laikraščio, nes jisai dėl 
jo perbrangus, tik nebrangi deg
tinė, kuriai jisai aikvoja šim
teriopai, nebrangus jam krašto 
turtas ir jo sveikata. Viskas 
parduodama už gerą pelną už nu
plyšusią poperinę vokiečių mar
kę. Ir skverbiasi galvon klau
simas kodėl taip apsnūdusiai ši
tas klausimas keliamas, kodėl 
taip netinkančiai kalbėjo Seimo 
atstovai ir atstoves, krikščionys 
ir demokratai, ūkininkai ir dar
bininkai iš “federacijos”, kodėl
Lietuvos spaudoje tasai klausi- prisipirkus žemės sklypą, 
mas veik nekeliamas, kodėl tuose įvairus šinkoriai, ti
“Laisvės” redaktorius, 
krikščioniškos “Laisvės”

musų 
skilty

se šaipomasi iš dr. Čepinskio kal
bos‘Seime, kada jisai pasakė tik 
vieną dalelę teisybės, būtent,

I pasiekti pasirenka visus įran-|tųs. Beveik visa ta arklo ne jo
kius. šitasai žmogus netik vie
noje degtinėje daro biznį, žino
ma ,jisai yra kiekviename mu
sų gyvenimo plyšyje ,visų jų net 
ir neišskaitysi svarbu tik kons- 
tantuoti f suktų, kad ir degtinės 
gamyboje ir visame kame, kas 
su degtine surišta, tasai busi- 
masai žmogus vaidina nepasku
tinę rolę.

Jau minėjau, kad Seimo posė
dis, kuriame šis klausimas bu
vo syarstomas, praėjo labai ne
gyvai, apart frazių ir nerimtų 
veidų nieko daugiau, negalima 
buvo pastebėti. Dauguma jau
čia ,nors gal ir nemoka savo 
jausmo pasakyti, kad visas tas 
girtasiai įstatymas turi kokios 
tai prasmės krašto gyvenime. Tą 
prasmę aš tik-ką aukščiau išdės* 
čiau ir todėl viskas išrodė taip 
nerimtai ir nieks neiškėlė viso 
pavojaus koks gręsia kraštui nuo 
girtųjų bangų. Neapsiriksiu jei 
pridėsiu dar vieną motyvą, kodėl 
taip atrodė to įstatymo svarsty
mas. Kraštui reikalingos lėšos 
vesti karui ir valdžios aparatui 
išlaikyti, štai kodėl nerimtai 
skambėjo kalbos tų, kurie neva 
stovėjo už tai kad visai nedrau- 
dus degtinės pardavinėjimą. Vi
so pasakyta bendri pastebėjimai. 
Galima buvo juos išvystyti dar 
plačiau ,bet pirmai informacijai 
užteks ir to.

(Bus daugiau)

Iš {vairių Sričių
ARCHAJOLOGIJOS KOMISI

JOS KASINĖJIMAI.

P. Ruseckas rašo Kauno Lie
tuvoj (š. m. rūgs. 4 d. liediny): 

Ketvirtame kilometre iš Kre
tingos į Palangą yra Prišmančių 
dvaro lauke senas kapinynas. 
Beveik visas kapinynas bulvių 
duobėmis sugadintas. Tačiau 
Valst. Arch. komisijos narys 
d-ras Nagevičius aptiko vietų, 
kurių šventvagiška “bulviaka
sių” ranka nėra lietusi, čia dar 
bar d-ras Nagevičius, dalyvau
jant tos pačios kom. nariams A. 
Žmuidzinavičius ir P. Ruseckui, 
sistematiškai kasinėjai. Užbrėž
tą žemės plotą, kur spėjama se
novės kapinyno dar butą, išma
tuoja, išdalina į ketvirtainius 
metrus, nustato to ploto geo
grafiškąją padėtį ir imas darbo. 
Didžiausios domės kreipiama į 
tai, kad nustačius laidojimo tvar 
ką, papročius, kapinyno senumą, 
ir t.t., o ne į tai, kad tik daiktų 
rasti. Todėl kasama sluogsniais 
po 30 sentimetrų gilumo. Iš 
karto pasirodė ,kad renkant vie
tą, nepasirikta, nors tai buvo 
ariamasai šalikalnio laukas.’ Nu
ėmus pirmąjį, vadinamąjį “kul
tūros sluogsnį” (ariamosios že
mės), rasta įvairiose vietose 
daugybė akmenų, kurių iš pava-

vųo. jjvvcik visa va arKio neju
dinta žemė sumaišyta su angli
mis, pelenais ,smulkiais, nesude
gusiais kauInkais, žalvario ir ret
karčiais geležies dirbinių gaba
liukais. Vietomiį ypač daug di
desnių, tartum chaosas, kur be
veik nieko negalimai atspėti. Se
kančiame sluogsnyj vietomis ap
tinkama reguliarės to paties cha
rakterio degėsių krūvelės, kurios 
jau turi kapų išvaizdą (saujos 
anglių, pelenų ,šukių, kaulukų, 
žalvario ir geležies dalykų, bet 
kartais gryna anglių, pelenų ir 
kaulukų krūvelė). Dar giliau, 
sekančiame sluogsnyj, tuojau po 
degėsiais, bet dažniausiai gryna
me smėlyj užtikta gražiomis 
kruvutėmis sudėtų labai gražios 
ornamentikos žalvario branzole- 
tų, suktų antkaklių ,sagų ir t.t. 
Retkarčiais pasitaiko koks nors 
geležies įrankis arba šiaip smar
kiai surūdijusios geležies gaba
liukas.

Tyrinėjamo j. vietoj rasta tik 
moteriškieji daiktai, taigi spėja
ma, kad toj vietoj butą tik mo
teriškų kapų (9—10 metų atgal 
kitoj to paties kapinyno vietoj 
d-ras Nagevičius aptiko “vyriš
kus kapus” su iešmomis, 'lalavi- 
jomis ir t.t.). Iš rastų ligi šiol 
daiktų labiau pažymėtina: kru- 
vutė 8 tarp savęs suvertų labai 
gražios ornamentikos branzoletų 
(tik tas čia ir buvo); didelė 9 
kartus susukta spiruokliu bran- 
zoleta, sagos, vilnų audimo ga
baliukai ir kitos smulkmenos; 
nedidelis geležinis, piatuvos su 
žalvario rankena, vaiko bronzo- 
leta, sagos, medžio ir audimo 
gabaliukai, šlyno ašarnyčios ga
baliukas, visai skyrium begulįs 
labai gražus žiedas. Tokių regu
liarių, nejudintų krūvelių keletą. 
Tačiau ir tyrinėjimo plote vis 
dar randasi kaž kokių duobių, 
lyg bulvių rusių. Išviso jau su
rinkta gerokas įvairių dalykų 
rinkinys.
šiaip ar taip, iškastieji daiktai 

rodo, kad šioj vietoj kadaise dau 
gelio žmonių gyventa, ilgai čia 
laidota, krašto butą turtingo, 
kultūros augštos. • Rusų prof. is- 
torikas-archajologas Spiecinas 
išrodinėja, kad visos tos gražy
bės (padalinimai daryti dideliu 
skoniu, labai atydžiai, regulia
riai) čia pat Lietuvoj darytos, 
kad vietos žmonės prekybos ke-* 
liu gaudavę žalvarį iš svetur ir 
Čia daiktus darydavę. Krokuvo 
muziejuje gi yra XVI š. lietuvai
tės rūbai su visai tokiomis pat 
žalvario sagomis, kaip čia ras
tos.

Betyrinėjant niekur nerasta 
kokių nors krikščionybės pėdsa
kų, o taip pat ir pinigų. Ras
tieji daiktai sistematizuojami ir 
bus išstatyti karo ar kitame mu
sų muzejuje. Visų darbų veda
mas protokolas, kuris bus ati
duotas Valst. Arch. Komisijai.

Nors visas šios didokas kalne
lis duobėmis suknaisiotas (kur 
žmonės rasdavo daugybę jiems

“nuostabų”, nematytų žalvario 
daiktų), tečiau tolokai nuo kasa
mosios vietos vienoj duobėj be
veik netyčiomis aptikta betruni- 
jančios lentos gabalas su žalva
rio gabaliukais. Nuėmus apie 
metrą žemčs, rasta labai įdo
mus, nesugadintas kapas: medis 
(tartum lenta) iš viršaus ir iš 
apačios, tarp jų gi didelė graži 
saga ir kiti dalykėliai, čia pat 
kitas kapas, kur rasta irgi pano- 
ši saga, kamanos ir pentinos. Ne
toli tų dviejų kapų smėlyj rasta 
dviejų ašamyčių (ašarų puode
lių) puseles su dugnais. Taigi čia 
butą jau vyriškų kapų (kama
nos, pentinos ,didelės sagos).

Bendrai gi ligšiol beveik tikrai 
galima sakyti buvusi tokia laido
jimo tvarka: kunus degindavo 
skyrium, degėsių liekanas užkas
davo vėl kitoj vietoj.

Indomu kad daug rastųjų 
daiktų visai panašus į tuos daik
tus, kurie buvo rasti dar prieš 
karą Liutino. kapinyne Vitebsko 
gub. (čia, rodos, yra lietuvių ko-^ 
lonijų). Ten rusų profesorių iš
tirta daugiau kaip apie 250 kapų. 
Vienas žiedas, kaip matyti iš fo- 
tofrafijos, visai nieku nesiskiria 
nuo dabar rasto Prišmančių dva
ro kapinyne. Tie patys profeso
riai nustatė, kad Liutino kapiny
nas esąs iš IX—X šimtmečio, 
taigi kadangi dabar rastieji daikA 
tai panašus į Liutino daiktus i* 
laidojimo būdas irgi labai pana
šus, tai galima spėti, kad ir Priš
mančių kapinyne laidota maž
daug toje pačioje gadynėje.

Kasinėjimais susidomėja vie
tos inteligentija: darbus aplan
kė Jablonskis, Čiurlionienė, Bort- 
kevičienė, Krupavičius ir dau
gelis kitų. Iš Palangos ateina 
ištisos viešėj ančių čia dabar in
teligentų ekskursijos. Atvyku
sioms svečiams aiškinama dar
bai, rodomi daiktai, Liutino iš
kasenų fotografijos ir 1.1. Kaip 
susigraudinęs išvažiavo iš čia 
Jablonskis:

— Mačiau senąją Lietuvą, ma
čiau senąją Lietuvą, — kartojo 
gerbiamasai senelis.

Darbas toliau tęsiama.

Juozas Tysliava.
Tau gėlynai, moji mėlynė,
Laisvė ir sparnai;
Nūn liepsnos jauna krūtinė
Amžius — amžinai...

Palydėk mane skrajūną
Ilgęsio daina,
Tavo busiančią karūną 
Puošiu — dovana...

Palydėk ik žemės vartų 
Laukia sakalai...
Slėpki tai, kas slėpti verta 
Meilė ir sapnai...

Tau gėlynai, man mėlynė, 
Laisvė ir sparnai;
Nūn liepsnos jauna krūtinė
Amžius — amžinai...

(Iš “L. Balso)

A. Kupriu Vertė Unė B.

L A URA I
(Pasaikaitė)

— Gerbiamoji publiką — gražiosios ponios 
ir malonus ponai! Aš irgi, jei man leisite, papa- 
sakosiu savo istoriją, iš kurios jus aiškiai pamaty
site, koks nepastovus pasaulio grožis ir kaip labai 
menka bevertė garbė...

Balsas šitas pasigirdo iš pačio dugno didelės 
sąšlavų duobės, kur rūgščioj, dvokiančioj tamsoj 
puvo visokie likučiai vaisių, bulvių lupenų, visoki 
skarmalai, kaulai, virvės, citrinų žievės, poperga- 
liai, papirosų galai, ir žuvių viduriai; kur riogsojo 
krūvoj sudaužyti buteliai, vielos ,skardies gabalai, 
degtukų dėžutės, ir kur liuosai šeimininkavo di- 
deliausios juodos žiurkės, — gudrus ir pikti sutvė
rimai plikom uodegom ir smailiom juodom aku
tėm.

— Pardon, kas čia kalba ? — išdidžiai paklau
sė sudraskyta suteriota graikiška pintis, kuri tu
rėjo puikią pavydėtiną praeitį praleistą tualete 
gražios moteriškės. ‘

— Tai aš, laurų lapas, — atsiliepė nedrąsus 
balsas. — Mane, nelaimei, sunku matyt dėlto, kad 
aš iš viršaus prislėgtas senu batu ir užverstas ka
žin kokiais nevalumais. Bet jeigu likimui lemta 
bus ištraukt mane iš Čia į viršų, tuomet aš skai
tysiu už pareigą atsirekomenduot visiems mano 
gerbiamiems kaimynams. Aš gavau gerą išauklė
jimą, buvau geroj draugijoj ir žinau visą etiketą.

Pradedu savo istoriją, malonios ponios ir ponai:
Gimiau aš ir užaugau pietiniam Krimo kran

te, didelėj žalioj rėčkoj apkaltoj geležiniais lan
kais. Kaip per sapną atsimenu aš dangų, jurą, 
kalnus ir šokinėjimą cikadų karštom naktim. At
menu stebuklingą kvepėjimą glicinijų leidžiančių 
žemyn savo mėlynus vandenpuolius ir kvapsnį ma
žų baltų rožių-vijoklių, ir žibučių, ir saldų dvelki
mą magnolijų su dideliais baltais, tartum iš dram
blio kaulo piaustytais lapais, ir dangišką aistrų 
karštą kvapsnį tūkstančių stambonių rožių: baltų, 
geltonų ,rausvų, raudonų, tamsiai purpurinių....

Aš buvau tuomet jaunas ir mažai supratau 
gyvenimo prasmę, taip pat mažai kaip ir šimtas 
mano brolių išdygusių iš to paties stiebo.

Pirmą kartą apie didelę laurų lapų reikšmę aš 
sužinojau vieną tylų vasaros vakarą, kada pro ma
ne ėjo mergaitė balta suknele, lydima gimnazisto. 
Mergaitės ruduos plaukuos auksu spindėjo sėdan
ti saulė, o gimnazistas buvo kažin ko labai susirū
pinęs ,ir diržas jo nusmukęs labai žemai, nuo ko 
kojos jo atrodė begalo trumpos, kas mane labai 
juokino.

— žiūrėk, Kaziuk, čia gi laurai! — suriko 
mergaitė nudžiugus. — Tikrai laurai! Tie patys, 
kuriais apdovanodavo poetus ir nugalėtojus Olim
pijos žaisluos, dėl kurių nemiegodavo Miltiadas, 
kuriais vainikavo Petrarką...

Bet gimnazistas buvo, kaip aš paskui suži
nojau, įsimylėjęs, apsivylęs, paliktas antriems me
tams ketvirtoj klasėj sėdėti ir be to narys A. A. 
tai yra “apsiskaičiusių anarchistų” partijos. Jis 
nužnybo vieną lapa, sutrynė tarp pirštų, pauostė 

ir aštriu basu pasakė:
« — Ir kuriuos deda sriubon.

Praėjo trys vasaros. Aš jau ganėtinai išsi
tiesiau, pasiekiau, taip sakant, jaunikaičio metų, 
kaip musų medelį persodino į kitą, daug didesnę, 
rėčką. Ir štai vieną rudens rytą apklojo mus šiau
dais, aprišo kaldrom ir pasiuntė į šiaurius.

Važiavom mes ir vežimu ir laivu ir traukiniu 
ir vėl vežimu. Tiesą sakai?t, buvo tai labai ne
maloni kelionė: visuomet tamsu, trošku ir krato.

Taip mes ir atvažiavom šiton didelin miestan, 
kuriame praslinko visas mano įvairus triukšmin
gas gyvenimas ir kur paskutinėmis mano dieno
mis aš turiu garbės kalbėtis su tokiais didžiai 
gerbiamais kaimynais.

Pastatė mus žieminiam sodne, dideliam gra
žiam nome panašiam į palocių. Ant musų buvo 
stiklinės durys ir pietinė siena-buvo irgi stiklinė, 
bet dailus šydas, siaurus takeliai, pabarstyti smė
liu, ir fontanos iš šiurkšto akmens turėjo vaiz
duoti tikrą gamtą.

Kelis kartus per metus palociuj būdavo pui
kus baliai. Tuomet laurų medžius sykiu su pai
niomis ir kitais dideliais augmenimis parnešdavo 
iš žieminio sodno į kambarius, ant trepu, ir dargi 
gatvėn abipus durių.

Kokią žavėjančią publiką matydavau aš to
kiose dienose! Kokios moterys išleistos geriau
siose žmonių oranžėrėjose praskrisdavo pro mane 
trepais viršun, pindamos savo mažom kojytėm 
baltais atlaso batukais... Kokie pečiai, rankos, suk
nios, žemčiūgų šniūrai ant plikų *krutinių... Ko
kios juostos, žvaigždės, bakenbardai, frakai, pen-
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tinai, gėlės atlapėliuose, koki žavėjanti muzika, 
šviesos, kvepalai...

Ir viskas tas dingo, kaip sapnas.
Vieną kartą žiemos metu, kuomet sniegas 

krito taip tirštai ir tokiais dideliais gabalais, tar
tum kas nors ten viršui butų naikinęs visą savo 
korespondenciją, susikrovusią per tūkstančius me
tų, atėjo tarnai ir išnešė mane į didelį tuščią kam
barį, kurio viduryj gulėjo augštoii pakeltoj ilgoj 
sidabrinėj skrynioj žilas žmogus su užmerktom 
akim ir išblyškusiu veidu, šypsančiu protinga ir 
dėkinga šypsena. Ateidavo ir išeidavo žmonės, la
bai daug žmonių, giedojo, kalbėjo vėl giedojo ir 
visas kambarys tuomet prisipildydavo mėlynais 
kvepiančiais dūmais, kuriuose šiltai ir miglotai 
švietė žvakių žiburelai.

Ir buvo 'labai keista matyt kaip visi žiurėjo 
į gulintį, kalbėjo tiktai apie jį ir giedojo apie jį, 
o jis vis gulėjo, neatmerkdamas akių ir tyliai šyp
sodamos.

Kuomet jį išnešė, ir kvapas mėlynų dūmų dar 
stovėjo kambaryje, atėjo 'linksmi žmonės purvi
nais marškiniais ir užtepė langus balta buiza. O 
mane su mano broliais paėmė du darbininkai ant 
pečių ir nunešė per visą miestą gėlių sankrovom 
Nežiūrint šalčio, linksma man buvo iš viršavus žiū
rėt į vežimus, vagonus, į tūkstantinės žmonių mi
nios galvas.

Bet gėlių sankrovoj aš visai neilgai prabuvau. 
Mus nupirko kažin koks smuklininkas ir pastatė 
“salėj” tarp staliukų, tariamoj draugijoj su dirb
tinėm painiom.

(Bus daugiau)

Redakcijos Atsakymai.
Išvalytam, Chgo. — Kol ėmu

sis šėrą nėra pilnai išsimokėjęs, 
jis nesiskaito tos korporacijos 
narys. Nenarys gi negali dali
ninkų susirinkime dalyvauti, tuo 
labiau negali turėt ten spren
džiamojo balso. Be to, į viduji
nius kurios nors biznio kompa
nijos dalykus 'laikraštis negali 
kištis.

žydų Pašalpos Komiteto dele
gacija atvyksta Lietuvon.

šiomis dienomis atvyksta 
Kaunan 2 žymus žydų visuo
menės darbuotojai ir žydų Pa
šalpos Konferencijos Vykdo
mojo Komiteto nariai — W« 
Tlomkin ir J. Efroikin. Jie yra 
komiteto deleguoti susipažinti 
su -padėčių ir sąlygomis žydų 
emigracijos iš Lietuvos. Tani 
tikslui jie pasiliks čionai neku- 
rį laiką. v

(Ž. R. M-jos Spaud. Skyr.)

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”
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CHICAGOS
500 policistų gręsia 

^nedarbas’*?
Mėgino nusižudyti

ŽINIOS
t.

8000 PAGYVENIMŲ TUŠTI.

Numatoma nuomų puolimas.

Žymus policijos departamen
to viršininkas pareiškė nuomo
nę, kad kai kokioj penki šim
tai Chicagos policistai galį ne
sekti džiabo. Tai busią 
dabartiniam skandalui, 
dokia'si iškelti viešumon 
rijos darbelius, surištus
kerių šmugleriais ir degtinda
riais.

dėkai 
kuris 
poli 

su li-

Poni Bose O’Dwyer, 31 me
tų amžiaus, randasi pavieto li
goninėj labai kritiškoj 
Ji išgėrė nuodų Elms 
čio kambary, 634 E. 
gatves. Wabash Avė.
policija jieŠko jos vyro, kuris, 
sako, esąs pardavėjas.

padėty, 
viešbu- 
53-čios 
stoties

Pinigai Vilniun ir 
Lenku Užimton

Dabartiniu laiku Chicagoj 
randasi apie astuoni tūkstan
čiai gyvenamųjų kambarių tu
šti. Tai parodo Nuomininkų 
Protekcijos lygos investigacija 
Namai ištuštieję ačiū per- 
aukštoms nuomoms. Tas neša 
labai didelių nuostolių namų 
savininkams.

Atėjus rudeniui šeimynos 
burinis apleidžia pagyvenimus 
ir apsigyvena pavieniuose kam
bariuose arba susidė j tįsios dvi 
šeimynos pasiima vieną flatą.

Numatoma, kad padėtis tu
rėsianti trumpam laike pakitė
ti. Namų profitieriai turėsią 
nusileisti — nupiginti nuomas. 
Priešingai
jiems prisieitų pakelti didelių

T tą skaičių įeina visokios rū
šies policijos tarnautojų 
pradedant kapitonais, leitenan
tais ir baigiant paprastais poli
esiais. Jiems visiems 
’ivilės tarnystės teismas.

Policijos viršininkas 
morris sako, kad jokie
niai t rikšai negalėsią išgelbėti 
lų ‘asmenų. Kartu su policis- 
’ais busią apkaltinti ir kai ku
rie FederaJiniai prohibicijos 
agentai.

gręsia

Fitz- 
politi-

Kalėjimas perpildytas 
prasikaltėliais.

~ ateinančią žienir

Areštavo degtindarį.

Tony Fabrio, 869 Milton 
gatvės, turėjo blogo giliukio — 
tapo areštuotas kaipo degtin

daris. Kast Chicago policijos 
stoties trys detektyvai atsilan
kė jo naman ir paprašė nuves
ti skiepai). Tony, žinoma, ne
norėjo, bet... ką padarysi...

Detektyvai kaip tik ir rado 
ko jie tikėjosi: degtines bravo
rą, keturiasdešimts galionų 
“munšaino” ir stebėtinai daug 
maišalo, iš kurios daroma 
“inunšainas”. Detektyvai kon
fiskavo munšainą ir dirbinio 
priemones, o Tony nugabeno 
kur reikia.

Cook pavieto kalėjimas 
perpildytas pnutikaltėliais. 
Nors kalėjimas pastatytas su
talpinimui penkiems šimtams 
žmonių, liet dabar jame ran- 
lasi virš tukstančio. Kickham 
Scanlan, vyriausia kriminali
nio teismo teisėjas,* rengiasi 
šaukti teisėjų konferenciją pa
sitarti tuo reikalu.

Pašovė vaikėzą.

yra

James Scola, sargas Scola 
State banko, prie 18-tos ir Mor
gan gatvių, pavojingai pašovė 
nugaron David Walsh, 18 me- 
U1 vaikezą, gyvenantį, 951 W. 

18-tos gatves. Jis su kitais 
vaikėzais juokėsi iš sargo, kuo
met pastarasis mėgino juos 
klausinėti. Suvis paleistas vai
ku būrin, pastariemsiems pasi- 
’eidus bėgti. Scola areštuotas.

Wanderer bus pakartas.
Musų Moterims

VIENO GABALO SUKNIA.
— No. 1012.

labai
1012

Namie dėvėti ši suknia yra 
praktinga, ir jai pasiūti vartojama 
materijos kurias galima skalbti, kaip 
ginghamas, drobelė etc. Veste ir 
sejonas išviena.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1012 
sukirptas mieros nuo 36 iki 42 co
lių per krutinę, 36 colių sukniai reikia 

jardo 36 col. pločio materijos su 
1 jardu kitokios materijos.

Norint gauti tokiai sukniai su- 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa 
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus 
konvertą kartu su 15 centų (pašt< 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mum» 
Šiaip užadresavus: \ NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halstec 
Ht., Chicago, III.

Gari Wanderer, • buvęs arini- 
’os leitenantas, kuris nužudė 
avo žmoną, kiek laiko at^al 

buvo nuteistas pakarti. Dėk 
nastangoms Amerikos legionie- 
”ių viršininko, gubernatorius 
Small 
Iviem

’aikas pasibaigia 
nėtnyčia. ir 
kaip 7 30 iš ryto tą dieną. Jį 
hdi išgelbėti nuo kilpos tik 
nritas gubernatoriaus veiki
mas.

jo pakorimą atidėjo 
mėnesiais toliau. Tas 

ateinančia 
jis nutarta pakarti

Plumberiai nenusileidžia.

Namų statymo amatų plum- 
beriai savo susirinkime nutarė 
;r ant toliau laikytis nusistaty
mo — nepriimti teisėjo Landi*“ 
nustatytąją algų skalę. Unijoj 
’andasi 2000 narių.

Plumberių kontraktorių su
sirinkime tapo pranešta, kad 
iš 750 kontraktorių Chicagoj, 
100 sutikę mokėti senąją algų 
skalą — $1.25 valandai vietoj 
'15 centų, kaip nustatyta arbi- 
tratoriaus.

Užsimušė mūrininkas.

Gustave 
Amžiaus, 
Glenvvood

Petersom 28 melų 
mūrininkas, 1512 

Avė., nukyrito nuo 
sto statomo

nrie 5356 N. Clark gat. 
d mušė.

namo, 
ir HŽ-

Pašovė mergaitę.

Areštavo du automobi
lių banditu. Lietuvon

Podicistas John Balek areš
tavo du automobilių vagiliu. 
Jiedu buvo pavogę automobilių 
iš John M. Buckley, 1854 Gar- 
field Blvd.

šeši munšainieriai” areštuoti.

Detektyvai Donkc ir Consi- 
dine areštavo šešis "munšainic- 
rius” prie 1155 W. Harrison 
gatvės. Munšainicriai buvo ap
siginklavę šautuvais ir durtu
vais.

PASAKOJIMAI APIE JĖZŲ
Parašė Frank Harris

Autoriui leidus iš Anglų 
kalbos vertė

A. Labs

motu
Wa-

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.

Čia jdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdi No. 1012.
Mieros ............... colių per krutinę

Elmer Steinhamp, (17 
amžiaus vaikinas, 1515 
baslį Avė.. j>er tūlą laiką darė 
pastangų priversti panelę Amr 
Brown, 17 metų amžiaus, gy
venančią tam pačiam name, jį 
mylėti. Kadangi pastangos nu 
ėjo niekais, tai jis ir pašovė 
ią. šovikas areštuotas.

Ugniagesiai suvažinėjo žmogų.

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

Bernard Benold, 75 metų 
amžiaus, tapo suvažinėtas ug
niagesių troko prie Milwauk*'» 
ir Sunnyside gatvių. Benold1 
nugabentas Šv. Onos ligoninėn, ; 
kur jis tuoj pasimirė.

Naujienų Pinigų 
Siuntinio Skyrius 
siunčia ir pristato
pinigus jau ir į

Kurie mėgsta skaityti dailią
ją literatūrą, patartumčm per
skaityti šią knygelę.

žodis dėl pasakojimų <• 
apie Jėzų.

Visame savo gyvenime aš ypa
tingai tesidomėjau dviem žmo
nėm, kurie raštijoj paliko savo 
žymių: Shakespearu ir Jėzumi. 
Per pastaruosius trisdešimts me
tų aš visados kalbėjau apie Jė
zų, kaipo apie didžiausįjj žmo
gaus sūnų, ištiktųjų pirmutinį, 
kurs atrado žmogaus sielą ir kal
bėjo iš jos ir dėl jos, kaipo vir
šesnio dalyko negu protas; ’kurs, 
ištiesų, prieš devynioliką šimtų 
metų jau žinojo tą tiesą ir veikė 
įlel jos, dėl kurios pastebėjimo 
tnusų laikais .taip garbinama 
Bergsonas.

Nesenai, paėmęs skaityt Na- 
E’ šono gyvenimą, radau, kad 

emtas šv. Elenos salon jis 
ai tą patį sakęs apie Jėzų, 

būtent: “Jis kalba iš sielos taip, 
kaip niekados žmogus dar ne
kalbėjo; jam pakanka sielos, 
kaip kad sielai pakanka jo; pirm 
jo, siela buvo niekas”.

Metai ar kiek atgal George 
Bernard Shaw man rašė: “Ar ne 
nuostabus dalykas, kad tiek jus, 
tiek Moore, tiek aš nuolatos už- 
siimam Jėzumi? Kuo jus galė
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo 
taip amžinai prie savęs traukia ?”

Aš stengiaus išsiaiškinti tatai 
sakydamas, kad Jėzus daug 
augščįau iškilęs už kitus žmones; 
ir dėl naujo susidomėjimo juo 
šiandie ne vien Angluose, bet 
Francuzuosc, kur dagi Julės La- 
maitre bando tašyt apie jį pasa
kojimus, taipjau Italuose ir Ru
suose, atrodo, kad ilgainiui pa
saulis teisingai apvertins jį ir 
žmonijos Panteone leis jam už
imt tikrąją vietą.

Jei šitie mano pasakojimėliai 
nors kiek pamasins žmones iš
mintingai mąstyti apie Jėzų, ir 
pasirodys, kad jie ne visai ne
verti temos, aš busiu daugiau 
negu patenkintas.

Frank Harris.
42 puslapiai; Kaina 20c

Naujieny Knygynas,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Vilnių ir j visą 
Lenkų užimtą 
Lietuvą. Taipgi iš= 
mokami
Latvijoj

NAUJIENŲ
SIUNT. SKYRIUS

Tel. Monro* 2804

PRANCIŠKUS PUNKAUSKIS
50 m. amž. mirė 27 d. Rugsė

jo, 11:45 nakties, County Hos- H 
pitaly. Paėjo iš Kauno rady
bos, Tauragės apskr.. Kvėdar
nos valšč., Geniotų kaimo. Pali
ko du sunu Amerikoj: Kazimie
rą ir Stanislovą; vieną sūnų ir 
vieną dukterį ir moteli Jievą, 

.Lietuvoj. Lavonas randasi prie ' 
Stanislovo Kondroto,- 3546 So. 
Union Av.

Laidotuvės atsibus subatoj, 
Oct. 1, 1921, j šv. Jurgio bažny
čią, iš ten į šv. Kazimiero ka
pines.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse. 
Pagribiii patarnaus grahorius 
A. Masalskis.

pinigai

PINIGŲ

i

Kur Benį austa, 
Ten geriausia.

iu-
ra-
rei-

I

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Pirkite „Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di- 
člelis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokią knygų.

8

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkietus ir tt.

I !fi

YBĖ””VI]
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’^ARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............ 4.50

SENIAUSIA

AoenturA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

DR. W. F. KALISZ
< Specialuma*: Moterą ligos ir Chirargija.

1145 MILWAUKE*£ AVĖ. CHICAGO.
'■ i—■ » ' ■ ■ ■ J1. —..L J. .„J ....

Ą 1 A CJ Odos, kraujo, chroniškų, venerališ
A kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J.’ W. BE AUDETTE
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

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savd namų dabar. Kaina stebėtinai 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine. 
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

5100 S. Ashland Avė. 
ant viršaus Banko 

Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:80 P. M. 
Nedėliomis iki 2:30 P. M. 

Telephone: Republic 805
Kur vienybė, 
Ten galybė.

~ofoyw>io;

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL 60.
193 Grane! St. ® 

Brooklyn, N. Y.

M^OR.HERZMAII-^1 

U RUSIJOS
Persikėlė nuo 8412 So. Halsted St.
po No. 8313 So. Halsted St.

Garai lietuviams žinomas par 22 
matu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo aitria* Ir chrooilkaa liga*, 
vyrą, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokie* 
elektros prietaisu*. 1

Ofisas Ir l4ibaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nu* 10-12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

( Dienomis: Canal
TalephMiaiK 8110 Brbe 867 

Naktimis: Drevei 
t 966 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St.

T. Pullman 6481

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Tariu patyrimą 

moterą ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike iįgos. 
18829 8. State Si.

Chicago, Ui.

PACIAVIMOSI PAS
ĮVAIRIAS TAUTAS

Pagal H. DsAlmeras’ų
Sutaisė A. J. Karalius, \

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pas muzulmanus; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj. '
4. Pačiavimasi Graikijoj ii* Romoje.
5. Pačiavimasi Frakcijoj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šią 

knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street,

Garsia kitesNauiienose

vi-

Kj)©®®®©®

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metei 

Ofisas
4729 8°^Ashland Ave„ 2 labo* 

Chicago, Illinois, 
Specialistas džiovos 

Moterlik* Vjrriik. h 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo !0 iki 12 vai. ,7^ nuo 2 iki 
• vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

valandos ryto iki 1 vai. po pi*v.
Telefonas Dregel 2880

T*l. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Mtik »ugr|žo ii Californijoa Ir 
▼41 tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harruon St.
Valandos: 8—12 kasdlaną ir « P 

vakare iiskiriant nodildieniu*.
J ■

Canal 257
NaJktinJn Tel. Can*l 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos; 10iki12 ryto; 1 iki < p. 
piet. 6 iki 9 vakar*.

Rdiliomi* nuo 9 iki 12 ryt*. 
_ 1821 S. Halsted St.. 
Kampa* 18 ir Halsted St.—

Tel. Boulevard 2160

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

8301 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

lllffllIlIlIBINIIIIIIIIIIIIIffllIlIlIM

Pinigai Iš 
Kenoshos' 
Lietuvon!

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

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

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, IU. 
kampas 18th St.

Valaudoei 9—12 ryto ir 1—9 rak. 
Pbone Ganai 257

Telefoną* Puliosan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietevy* Dentista* 
1H8D1 So. Mlchigan Av„ RoMlaad. 

Valandos: 9 ryto iki 12 diena 
Ku* 1 po phtų iki 9 y&kare.

DRABUŽIAI.

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

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišenių:.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščįau.

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

lyzos.
Gausi savo pinigų verte, arba gau

si pinigus atgal.
4t(!,aja kas vakaras iki 9 vai., 

hed. iki 6 vai. ’

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

Phone: Canal 947

DR. G. M. GLASER 
Praktiknoja 80 metai 

Ofisas1
,1<# ®’ ?•» kerti 13 St.

Chicago, Illinoia 
SPECIALIŠTASi 

Moterišką ir Vyriiki 
Taipgi Chronišką Ugi.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yarda 687



Ketvergas, Rugsėjo 29, 1921

Lietuviu Rateliuose nei 
tai!

tautininkai, nei koniunis

BRIDGEPORTAS
PRAKALBŲ ĮSPŪDŽIAI

“Birutė”.
visų Chicagos

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ' 

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME.

Gražus panedėlio vakaras. Nė 
šilta, nė šalta. Oras toks sma
gus, kad ir bevaikščiotum lau
ke. Traukiu sau didžiąją Halsted 
gatve į žiemių pusę. Susitinku 
savo senai matytą draugą. Klau
sia manęs:

— Na, ar da neini?
— Kur?
— Nugi į Jurginės skiepą, — 

atsakė jis.
— O kas ten yra?
— Na, va, čiapat gyveni ir ne

žinai. Juk ten šį vakarą kalbės 
Lietuvos atstovas. Eiva!

Netrukus atsidūrėme prie Jur
ginės durių, kame statikavo bū
rys žmonių. Prieangis apstotas, 
nei artyn prieit negalima. Bu
vom bemaną, kad jau tiek daug 
priėjo į skiepą, kad ten ir vietos 
nebėra. Bet ve nedidelis žmo
gelis prisisegęs kaž-kokį lopelį 
prie švarko atlapo ima varinėt 
nuo durių sustojusius vyrus: 
“Vyručiai, kad patys neinat, tai 
nors kitiem leiskite eiti į vidų.! 
Čia stovintieji bolševikėliai pro
testuoja, kam juos neleidžia dy
kai į vidų, o reikalauja tikieto.

Įėjome į vidų. Svetainė dar 
pustuštė, bet žmonės skubiai 
renkasi. Po pusės valandos be
veik visos kėdės buvo užimtos. I 
Pamažu pasikelia uždangalas ir Į 
mergaičių ir vaikų burys estra
doj užtraukia lietuvių imną. Pa
giedojus imną išeina mergaitė 
deklamuoti. Jai padeklamavus 
seka vėl daina ,paskui vėl kita 
maža mergaitė išeina deklamuo
ti. Pasakius kėlės eilutes, vargšė 
pamiršta toliau — stovi valandė
lę, bando atsiminti, eilutę pa
sako ir vėl nebežino, kas toliau 
eina. Susirūpinus, galvutę 
nuleidus bėga šalin nuo estrados.

Visas dainas išdainavę ir iš- 
deklemavę, vaikai ir mergaitės 
pasitraukia nuo estrados, o jų 
vietą užimą kitas burys vaikų, 
apsivilkę raudonom, geltonom ir 
žaliom bliuzėm bei kepurėm. Jie 
pradėjo sutartinai daryti “muš
trą”, kuris tęsėsi apie pusę va
landos. Sušilę ir pailsę nuėjo 
nuo steidžiaus. Tur būt tai buvo 
busimas vyčių vaiskas.

Po visa to sekė oratorių ora
cijos, kuriose jie nieko beveik 
nepasakė tokia, kas nebūtų bu
vę žinoma klausytojams, berib 
tiems, kurie kiek paskaito ir 
skaito laikraščius. Buvo, supran
tamas dalykas, renkama aukos 
Raud. Kryž. — jei ne klerikalų 
Taut. Fond., apie kurį kunigas 
Krušas nuolatos savo kalboj de
klamavo — ir, pardaviėjami Lie
tuvos paskolos bonai. Tur būt 
aukų surinkta ir bonų parduota 
taip maža, kad susirinkimo ve
dėjams nemalonu buvo ir skelb
ti, dėlto nei nepaskelbė.

Beje, reikia pastebėti dar, 
kad pp. Saboniai gražiai pagrie- 
žė smuiku ir piano, ir tai buvo 
geriausi viso programo numeriai.

—Vincas.

seniausių 
savo nu-

Biru- 
Į tė”. Jį įkurta 1908 metais, ir 
Į lig šiol gerai gyvuoja! Delko? 
I dėlto, kad “Birutei” rupi tik 
I dailė ir tik tuo teužsiima, — 
joje nėra vietos politikom! Bi- 

I nite yra bepartine draugija, 
Įkas ją kviečia dainuoti, ten ei
na: tarnauja visiems lygiai, ne
žiūrint jų partijų. “Birutė” t’

I ri apie 85 narius veikėjus ir 
I apie 100 narių rėmėjų. Rėme- 
I jais yra beveik visa Chicagos 
I inteligentija. Ir Birutė tarpsta! 
I Jai sekasi.

Dabar “Birutė” pradeda sa- 
Ivo 1 l-tų metų sezoną. Sezono 
Į atidarymas įvyko rūgs. 21. 
I Nors buvo ne šventadienio, o 
I šiaip vakaras, publikos vis dėl-1 

’o buvo apščiai. O ateinam 
čiam vakarui (spalio 23) “Bi
rutė” nutarė statyti scenoje St. 
Šimkaus “Išeivį”, 
tų pačių ir naujų. 
Rakauskaitė, O. 

j S. Staniuliutė, 
daugelis kitų. Veikalas 
ta tvarkyti p. Bijanskui, 
kės t m. P. A. Olšauskas 
našia) direktorius choro 
Hstų; p. Juozas Uktveris 
ninsis reziserija.

Sekamoji repeticija ketvdr- 
<ie (šiandie) 8 vai. vak. Parko 
svet., 30 ir Halsted gatvių. 
Nauji nariai bus priimami.

'— Narys.

Iš
Chorų, kuris laikosi 
sistatymo ir vardo tai

Lošėjų bus 
Bus p-lės 

Rudau skaito, 
p. Sabonis ir 

paves- 
su or- 

G«u- 
ir so- 

ru-

MELROSE PARK.
Susirinkimas.

Nedalioj, nigs. 25 d. Lietu- 
Ivių Amerik. Piliečių Kliubas 
Į laikė mėnesinį susirinkimą. Ap- 
1 svarsčius bėgančius kliubo rei- 
[kalus ir priėjus prie naujų rei- 
'kalų draugai padare svarbų 
nutarimą — svarbų tiem žmo
nėm, kurie dar nepriklauso prie 
kliubo: nutarė sumažini įsto
jimo mokestį per šešius mėne
sius. IJg Šiol žmogus norėda
mas įstot' į kliubą turėdavo už- 
simoket pagal savo amžių nuo 
3 ligi 8 dolerių, o dabar nuo 
25 d. nigs, per 6 menesius 
kožnas norintis įstot į kliubą 
(nesenesnis kaip 40 metų) bus 
priimamas už vieną dolerį. 
Taigi dabar gera proga vieti
niam ir apielinkės lietuviam 

) įstot, o labiausiai tiem, kurie 
dar neturi pilietinių popierų, 
nes kliubas rūpinasi, kad kož
nas narys butų šios šalies pi
lietis ir kiekvienam gelbsti iš 
siiniti popieras.

šis kliubas gyvuoja jau nuo 
1909 metų. Rūpinasi netik te» 
kimu piniginės pašalpos nariui 
susirgus (po 5 dol. savaitėje) 
bet ir šiaip stengiasi padėti 
jiems visokiais reikalais.

— A. Bartuli8.

Pranešimai

Nors prohibiciją mes turi
me, bet girtybė nesimažina. 
Kas vakarą-dięną-rytą girtų už
tektinai, net šalygatviais yra

girtuokliauja, nieko nepaiso.

North Sldės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rink i m-a s įvyks ketverge, rugsėjo 29 
d., kaip 8 vai. vakare, knygyno svet., 
1822 Wabansia Avė. Delegatai *visi 
susirinkit. — Sekr. A. Vilis.

Ketvergo vakare, rūgs. 29, 8 v. v., 
Mark White Sq. salėj, 30th ir Halsted 

! bus repeticija “Išeivio”, kurį Birutė 
stato spalio 23 d.,

— J. Uktveris, pirm.

S. L. A. Ilro Apskr. kuopų delega
tų suvažiavimas įvyks 9 d. Spalio

T. . . . T . (October) š. m. 1 vai. po pietų Liuo-
Kaip girdėt, tai (.llicagos Lie- sybės svetainėj, 3925 So. Kedzie Av. 

tuvių Vvni Choras ir Chicagos Brighton Park, Chicago, III. Visos 
c,.... ,, ,><. . apielinkės kuopos kviečiamos imti da-So&ahstų Vyrų Choras, susi- Jyyumo suvažiavimo, nes yra daug 
•------ i---------  ----- •_ ------ ----- K1" klausimų išspręsti.

ifhRašt. P. J Petronis,
10727 So. State St., Chicago.

jungę krūvon žada naują var-> 
dą pasirinkti. Vyrai, ar nege
riau jums butų Chicagos Socia
listų Vyrų Choro vardas? Man- Dramatiško Ratelio repeticija(“Gy- 

vi Nabašninkai”) įvyks ketverge,

Pradžia kaip 7:30 v. v. Visi lošėjai 
prašomi susirinkt laiku.

— Režisorius.

Vi Al cąuaollll liteli / ACL VC1

ding butų daug sveikiau. Jus rugsėjo 29 d., M. Meldažio svetainėj, 
vistiek juk nesate nei klerai,

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

Kreipkitės:
35 S. Dearbom Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

PAJIEŠKAU SAVO BROLIO 
Antano Baliuno, ir seseries Mor- 
tos. Gyveno 1110 Mead Ave.,i REIK1A VYKO DARBUI Į 
, cian on, a. e a ’’®'departainentinę krautuvę; gali 
kur jie yra, P. Bahunas, 965 W. X ... . • ., L . ,10 ru ™ • m uždirbti $40 j savaitę. Privalo18 PI. Chicago, III. . . . . r-,. ą i.turėti $300 pinigais, h ine Art 

...---- » co., 105 S. Dearborn St. Room
ASMENŲ JIESKOJIMAI 304’k,auskit Mr 1 eeb
JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADI- REIKIA P1RMARANKIO 

slovo Kunzo; paeina iš Telšių upskr. , . . . . , .
ir valšč., Mediškių kaimo. Pavande- duonkepio, kuris mokėtų kepti 
nio parapijos. duona ir keksus.

Atsišaukite, * -.nAO aO oi• ANTANAS KUNZA, 1208 E- 93 St-
4540 So. Honore St., Chicago, III. . .

HARRIS KAZAKONES 
Degtinės ir Vyno bačkos 

bačkelės; olselis ir retail.
725 W. 18 St.

ir

■t1.!,., 'i'i iae

PARDAVIMUI GROSERNĖ, Biz
nis išdirbtas per 2 H metų. Netoli 
mokyklos; 5 blokai tokio biznio nėra 
aplinkui. Priežastis pardavimo , li
ga, 4950 Archer Avė., Phone Lafay
ette 7498.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI
. MAHOGANY PIANAI, VfiįlAU- 
sios mados $100.00. Klauskit krau
tuvėj 3250 Roosevelt Rd., Mrs. Ham- 
lyn Piano.

Groikliai pianai mahogany 88 no
tos, suolas ir roleliai — $200.00

8250 Roosevelt Rd.

BUICK 1920, 7 PAS. AUTOMOBI- 
lius visame padėjime kaip naujas, 
parduosiu ant lengvo išmokėjimo ar
ba priimsiu seną automobilių į mainą 
turi būti parduotas į trumpą laiką. 
Matyt galima nuo 4 iki 7 vak., ned. 
nuo 10 iki 4 po-niet, 817 W. 33 St. iš 
užpakalio bloko nuo Halsted St.

RAKANDAI

JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 
ŽEMAIČIO; paeina iš Suvalkų rėd., 
Marijamjolės apskr., Pilviškių mies
telio. Gyveno Glasgow, Anglijoj. 
Paskutinį kartą girdėjau nuo jo 8 
metai atgal. Jei žinote kas, meldžiu 
pranešti, busiu labai dėkinga, Ona 
Skučas po vyru , Popieraitienė-Vinge- 
lienė, 4450 So. Ashland Avė., Chica
go, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIŲ KAZI- 
miero ir Mykolo Tikučių: pirmiau gy
veno Panevėžio mieste. Mykolas prieš 
karę tarnavo rusų kariuomenėj, o 
dabar nežinau kur yra. Taipgi jieŠ- 
kau Nikodemo Neverausko irgi iš 
Panevėžio miesto. Patys arba ži
nanti juos, malonėkite pranešti man. 
Aš apleidau Lietuvą, 1913 m. Rašy
kite šiuo adresu: J. Tikutis, 2119 So.! 
Marshall Blvd., Chicago, 111.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapa su Storu, pigiai, biznis iš
dirbtas per 8 metus. Galimai ma- 
tis nuo 8 r. iki 9 vj 4832 W. 14 
St., Cicero, UI., klauskt M. A. 
Goberis.

PARDAVIMUI RAKANDŲ, hard- 
ware ir malevų kratuvė, lietuvių ko
lonijoj. 80 myių nuo Chicagos. Aš 
einu į kitą biznį. Nereikia daug pi
nigų.

J. FRIEDLANDER,
245 E. 16 St., 

Chicago Heights, III.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt parduoti už bi- 
lę są/.ini’vą j iiMulj,mą. Seklyčiai se 
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas ,kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu 
phonographas su rekordais ir dai- 
rtianto adata. / .

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
abai pigiai. Kam reikalinga, 
treipkitės šiuo antrašu.

5420 S. Spaulding Avė.

NAMAI-ZEME.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RANDOS FURNISHED 

kambarys, dėl 2 vaikinų, turiu 
garadžių galės pas mane laikyti 
kas turi automobilių. Galima pa
gaminti vakarienę, jei norės, 
3566 So. Halsted St. 
~~^JMŪ^RYŠ^NT“RENlfOŠ 
vienam arba dviem vaikinam, 

WM. DRANGELIS, 
3239 Emerald Avė.

(2 flat front)

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir bučernė su namu. Nebrangiai. 
Naujai kolonija apgyventa lietu
viais. Savininkas važiuoja į kitą 
miestą, 6059 So. Kildavę Avė., 
Phone Prospect 5590.

PIRKĖJAI.
Neleiskit laiko dykai. Visos dirb

tuvės nedirba, užtat dabar laikas 
pirkti bučernę ar grosemę. Ir mote- 
rįs gali būt pirmos klesos bučeriais. 
šaukit telefonu: South Chicago 3970. 
Gausit didelį bargeną.

PARDAvfMŪl BUČERNE ir 
grosernė ,lietuvių ir lenkų kolo
nijoj. Pigiai. Viena visame blo
ke. Turi būt parduota ūmai.

4624 So. Wood St.

BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 
rinis 5 kambarių bungalovv su elek
tra ,maudyne, šiltas vanduo, • kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, furnace 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.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO PRIE bar

beno, vakarais ar ant visados, 
turiu IV2 metų patyrimą. Atsi
šaukite, Chas. Bartkus, 2941 W. 
39 St., Telephone Lafayette 1117

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė, lietuvių ii’ kitų tautų 
apgyventa vieta. Biznis oash. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą, 2655 
W. 43rd St.

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ_______

REIKIA MERGINŲ DEL 
dirbtuvės darbo.
Rathbome Hair & Redgeway Co. 

2279 S. Union Avė., 
. Tel. Canai 973

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis išdirbtas, per daug metų. 
Pardavimo priežastis, turiu ant
rą biznį 2901 Epierald Avė., 
Phone Boulevard 4282.

JIEŠKAU MERGINOS AR 
moteries į sa'liuną už gaspadinę 
ir kad už baro galėtų pabūti ret
karčiais arba ant pusės galite 
eiti su manim, 561 W. 14 St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai pigiai, kuris randasi apielinkėj, 
daug dirbtuvių, 
mą teisingą pasiūlymą, 
randasi i 
Cash 
liaus.

Parduosiu už pir- 
Saliunas 

arti 18 ir Čanalport Avė. 
arba mainysiu ant automobi-

, PIRK IR DŽIAUKSIS.
Į Puikus 16 kambarių Motelis ant 
kranto ežero su visais įtaisimais (fur- 
nished), 8 lotai išeina prie ežero ir 
81 ak. farma aplinkui su gerais bu- 

I įlinkais, 4H ak. Sodno visokių vaisių 
medžiais. Gera proga tikram žmo
gui padaryti pinigų ir turėti sveiką 
gyvenimą. Veikit greitai, nes tur 

I būti parduota tuojau. Savininkui 
pinigai neatbūtinai reikalingi. Kaina 
tik $8500. Pirmas mortgičius iš Įlan
kos $5000, likusius reikia, įmokėti. 
Randasi arti Ludington, Mich. vi
siems žinome RfeSSbtts.

TIK PAMATYK.
Farma mieste, o mes užtikrinant, 

jog nupirksit 60 ak. aptverta įr per
tverta. šaltinis ant kalno iš kurio 
teka vanduo, į namą ir iš namo 
pieninyčę, taip kad nereikia ledo, ' 
kambarių namas ant konkrit funda
mento, maudynė, didelis abares, dar
žinė ir svirnas, 11 karvių, 3 arkliai, 
6 kiaulės, 5 žąsys, 200 vištų ir visi 
padargai ir įrankiai, 2 šuliniai, sod
nas, apie 200 vaisingų medžių. Vis
kas ištaisyta, net malonu žiūrėti. Ati
dėkit laiko ir pamatykit savo akimis, 
o tuokart galėsit spręsti dar geriau. 
Viską kaip stovi parduoda už $17,000. 
{mokėjimas pagal sutarties. Savi
ninkas nori eiti į biznį mieste.

Del platesnių žinių malonėkit kreip
ties pas

FABTONAS & MICKEVIČIUS, 
809 West 35th Street, 
arti Halsted, Chicago.

ILLINOIS FARMOS.
IR VfiL BARGENAS.

40 akerių farma, netoli Chicagos, 2 
mylios nuo miesto, žemė juoda, nauji 
budinkai. Kaina $62.00 už akerį.

1 akerio farma Chicagoj, naujas 
boungol ir geradge; vištininkas, kiau
lininkas ir kiti budinkai. Gražiai me
džiais apsūdyta, daržai apsėti. Su 
viskuo kaip stovi parsiduoda už 
$7,000, arba mainysiu ant Chicagos 
namo.

5 akerių farma, ant bulvaro, Chi
cagoj, 8 ruimų namas, didelės bar- 
nės ir kiti visi budinkai. Puikus so
das. Labai puiki vieta dėl piknikų ir 
saliuno. Parduosiu už labai nuže
mintą kainą arba mainysiu ant Chi
cagos prapertės.

2% akerių farma, ant Oak Forest 
bulvaro, 7 ruimu moderniška akmeni
nė rezidencija, karštu vandeniu šil
doma ir kiti visi budinkai geri; kaip 
tai: geradge, vištininkas ir kiti. Taip
gi parsiduoda kartu vištos, antys, vi
sos mašinos, ir automobilius. Vis
kas už $7,000.00. Verta $10,000.00 
dieną ir naktį, bet aš turiu apleisti 
Ameriką ir išvažiuoti į Jugo SlaUją

50 akerių farma, juodžemis, geri 
budinkai. Kaina $5,000. Pusę įmokė
ti likusius ant 4 metų.

200 akerių farma, geri budinkai ir 
visa gera žemė, su sodnu. Kaina 
$12,000.00.

114 akerių farma, geri nauji bu
dinkai, arti prie miesto. Kaina $7,500.

901 akerių farma, gera žemė budin
kai, sodnas. Kaina $80 už akeri.

60 akerių farma, nauji budinkai, 
mašinos, gyvuliai, šienas ir grudai. 
Kaina $8,990.

40 akerių farma, budinkai,^ sodnas, 
miškas, upė teka nėr farmą, žemė vi
sa aremd. Kaina $2,600.

Nekurias iš virš minėtų farmų ga
lima išmainyti ant miesto nraperčiu 
Perkantiems farmas nereikia mokėti 
visus pinigus ant karto, nes mes duo
sim ant ilgo išmokėjimo.

NAMAI IR ŽKMfi.
Parsiduoda 6 fliatų moderniškas 

mūrinis namas, karštu garu šildomas, i 
Labai aukštos klesos apgyventoj vie
toj. Rendos neša apie 500 į mėnesį. 
Turiu kuogreičiausiai parduoti iš 
priežasties važiavimo į Lietuvą. Par
duosiu už labai nužemintą kainą.

Parsiduoda 4 fliatų naujas muro 
namas, po 4 ir 5 kambarius. Viskas 
po nauja mada padirbta ir karštu 
vėju šildomas. Rendos neša $1,700 į 
metus. Parduosiu už $14,000, įnešti 
2 ar 3 tūkstančius dolerių, o kitus 
ant lengvo išmokėjimo, arba mainy
siu ant farmos.

2 fliatų, po 6 kambarius, 7 metų 
moderniškas mūrinis namas Bright- 

on Park, prie pat lietuviškos bažny
čios. Rendą didelį neša ir jokių iš- 
caščių nėra. Parduosiu už labai 

nužemintą kainą iš priežasties ligos.
4 fliatų modemiškas namas, štirnv I 

šildomas, prie pat bulvaro. Rendos 
neša $2,500 į metus. Parduosiu už 
$19,000.00. Įmokėti reikia nema- I 
žiaus $5,000, o likusius kaip renda.

9 fliatų mūrinis namas, trijų me-1 
tų senumo, ant pat kampo 77 St., ne
toli Morgan St. Rendos neša $5,000 į 
metus. Parduosiu už 32 tūkstančiu 
dolerių arba mainysiu ant farmos.

Jieškantieji bargenų atsišaukit pas 
P. Borneiką.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35 St.

TIKRAI BARGENAS.
Pardavimui 2 pragyvenimų namas, 

su aukštu beizmantu. Kaina $2,300.00. 
Reikia įmokėti $500.00.

Pardavimui 2 pragyvenimų mūrinis 
kampinis namas, štoras su 4 ruimais 
pragyvenimo, viršui 5 ruimai pragy
venimui. Gerage dėl 2 automobilių. 
Kaina $3,700.00..

C. P. SUROMSKI CO., 
3846 So. Halsted St.

1864 So. Seward St., 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
Lietuvių apgyventoj vietoj. At
sišaukite,

663 W. 18th St., 
Chicago, III.

Archer Avenue.
PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ FRAME 

namas, 5-5 kambarių, elektra, pe
čiais šildoma, didele barne, lotas 
33^x125 pėdų. Kaina $5,300.00; 
$1,500.00 įmokėti. Carpenter St. ne
toli 52 St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA- 
mas, 2 flatų, 6-7 kambariai, vanos, 
gasas. Taipgi ir garadžius; rendos 
neša mėnesiui $60.00. Parduosiu 
kaip galima pigiai. Namas ant Brid- 
geporto. Namas tinkamas bizniui. 
Matykit savininką.

2742 W. 47 St.

VYRŲ
toriaus pagelbininko (helper).

MR. ADAM DRIGNAT 
6200 University Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir grosernė, pusę «>rba visą; 
priežastis pardavimo — partne
ris važiuoja Lietuvon, P. S. K. 
P., 2501 W. 46th St.

Bishop St., South nuo 55 St. 5 
kambarių Cottage, augštas skiepas, 
pečiu šildoma, elektra, naujas plum- 
beris, didelė barnS. • Kaina $3,300.00, 
reikia įmokėti $1,000.00.

BARGENAI 
Namai ir Žemė.

4 kambarių Cottage, netoli Carline. 
Kaina $1,975.00; $375.00 rankpinigių, 
kitus išmokėjimais, kaip rendą.

2 augštų, 5-5 kambarių, elektra, 
miesto vanduo, netoli Carline. Moky
klos. Kaina $3,500.00. $500.00 rank
pinigių. Kitus išmokėjimui, kaip 
rendą.

4 kambarių Cottage ir skiepas, 
prie Carline ir Wentworth, netoli 35 
St. Kaina $1,750.00. $500.00 rankpi
nigių, kitus išmokėjimais, kaip renda. 
Imsime automobilių už pinigų dalj.

Taipgi mes turime miesto lotų, kai
na $195.00 ir daugiau, $25.00 įmokėti, 
$5.00 mėnesiui. Kuomet užmokėsit 
už lotą, mes pabudavosim jums namą.

WM. D. MURDOCK & Co., 
4400 S. Kedzie Av., netoli Archer Av.

PARDAVIMUI: 511 W. 37 
13 kambarių namas su vanomis, 
gasas, elektra, didelis lotas. 
Kaina $5000.00.
McDonnell, 3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS, 
1 flatų, iš priekio bučeraė ir groser
nė, namas 5 metų senumo, elektra, 
gasas ir vanos, rendos neša su vir
šum $100. Galima mainyt ant ma
žesnio namo. Savininkas gyvena tam 
oačiam nam«.

930 W. 35th PI.

70 AKRŲ FARMA PARDAVIMUI, 
gera žemė. Namas 7 kambarių. Vė- 
įo pumpa. 8 kaivės, 3 arkliai, 
vištų, 750 bušelių avižų, šienas, kor- 
nai, mašinos ir tt. 28 m. nuo Chi
cagos, 4 m. nuo miestelio, 1 m. nuo 
kelio. 3 m. nuo Lemont.

J. C. JOHNSON,
R. 5, Lockport III.

100

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

SPECIALIAI. 4 KAMBARIŲ 
Cottage, pardavimui, 32 ir Division 
St.. su vienu akerių žemės; 3 gardai 
vištoms, 75 vištos, kralikai ir karve
liai. Kaina tik $3,500.00. Įmokėti 
$1,000.00 ir $35.00, kas mčnesis. Sa
vininkas.

Phone Melrose Park 1762

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
Cottage, 3-jų lotų, vištų gardas, 
šandė ir tt. Kaina $2000.00, reikia 
$1,400.00 pinigais, netoli 72'ir Archer 
Avė. Turi būt parduota urnai, nes 
važiuoju ant farmos. Kreipkitės į 
‘'Naujienas” num. 405 .

PARDAVIMUI 80 AKRŲ FARMA, 
32 mylios nuo Chicagos, % mylios 
nuo Moline, extra geras namas ir kį» 
ti budinkai. Labai gera žemė. Sode 
obelės, grušios ir 140 medžių kpr au
ga pyčios; 2 akrai grėbsų. Rašyk 
arba ateik ir pamatyk farmą. Illinois 
Central Railroad iki Moline, William 
Hank, Moline, III.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant dviejų lubų, 4 flatai, neša rendos 
75 dolerius j mėnesį, cementuotas ba- 
sementas, vanos, elektrikos šviesos. 
Pardavimo priežastis, savininkas nori 
važiuoti į Lietuvą. Atsišaukite ant? 
antrų lubų iš užpakalio, 3832 Lowe 
Avė.

ANT RENDOS — 110 AKERIŲ 
farma, prie mažo ežero; 135 mylios į 
šiaurę nuo Chicagos; 60 akerių dir
bamos žemės, kita žemė ganyklos ir 
giria. F 
kė, su gera ateičia. 
nuokit Douglas 6934.

Didelis sodnas, purtei anielin-
Pigiai. Telefo-

REIKIA PATYRUSIŲ BEI- 
lerių į rag šapę. Geros 'sąlygos.

P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield AVe.

Phone: Lawndale 1162

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per daugel metų. Atsišauki
te, 5101 S. Union Avė., Chica
go, III.

5716 Elizabeth St., 6 kambarių 
frame bungalovv, pečiu šildoma, elek
tra, garadžius 1 karui, lotas 50x125; 
aplink gražus medžiai ir krūmai. Kai
na $6,000.00, $1,000.00 įmokėti.

58 St. į vakarus nuo Normai Blvd. 
8 kambarių frame rezidencija, pečiu 
šildoma, elektra. Kaina $4,500.00. 
Bargenas. v

REIKIA 5 DARBININKŲ 
Į RAG ŠAPĘ.
P. GOLDMAN,

1017 S. Fairfield Avė.
Phone ’Lawndale 1162.

REIKIA KEKSŲ KEPEJO. 
Pageidaujama nevedusio.

D. PETRULIS, 
120 — lOth St. 
Waukegtun, III.

REIKIA 3 PATYRUSIŲ VY- 
rų į rag šapį, beilerių.

LEV BROS.
1675 N. Westem Avė.

BARBERYS —GERAS, PA- 
tyręs, savo amate, jieško darbo, 
pastovaus arba vakarais ir subar 
tomis. Atsišaukite į Naunjie- 
nas po num. 406.

PADAVIMUI SALIUNAS, 
cigarų ir cigeretų štoras ant di
džiausio transporto kampo, ant 
So. Sidės . Biznis išdirbtas per 
40 metų. Galima pirkti pusę ar 
čielą, 5059 So. Ashland Avė.

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

Atsišaukite,
558 W. 87th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; Ap
gyventa visokių tautų, tarpe fabrikų; 
;uri būt parduota šį mėnesį. Savi
ninkas išvažiuoja į kitą miestą, kur 
turi du bizniu apėmęs . Kas pirmes
nis, tas geresnis.

2400 W, 16 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
Lietuvių ir rusų kolonijoj. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju į 
South Ameriką.

556 W. 14 St.

Sangamon St. į pietus nuo 61 

doma, gasas, cemento skiepas, 
rų garadžius, cemento grindis, 
ra. Kaina $3,800 pinigais.

St., 
šil- 
ka-

7 kambarių frame Cottage, pečiu 
» 2 

elekt-

NAMAI BIZNIAMS.
59 St., netoli Racine Avė., 2 

tų frame krautuvė ir 3 fletai, pečiais 
šildoma, elektra, 8 karų garadžius, 
rendos $110.00 mėnesiui. Kaina $6000, 
įmokėti reikia $2,000.00.

aukš-

6009 Racine Avė., 2 augštų muro 
krautuvė ir 3 fletai, pečiais šildoma, 
elektra, 2 karų garadžius, lotas 50x 
125. Kaina $9250.00, įmokėti $3,000.

937 W. 59 St., 2 augštų muro krau
tuvė ir 3 fletai, pečiais šildoma, elek
tra, 11 kambarių naujai ištaisytų, lo
tas 32^x125; nėra leaso. 
$10,500.00, įmokėti $3,000.00.

Kaina

f r ame925 W. 59 St., 1 augšto 
krautuvė ir 4 kambarių flatas, pečiais 
šildoma, elektra. Kaina $4,500, įmo
kėti $1,000.00. Matykit Mr. Zicter-

C. O. ROSEN, 
5926 S. Halsted St., 
Phone Normai 3678.

man.

Extra Extra
FARMŲ BARGENAS.

Kurie nedirbat arba jaučiat be
darbę, pirkit vieną šių farmų ir tuoj 
pareikit gyventi. Maisto pilna jums 
ir gyvuliams ant viso mėto.

120 akrų farmą, 100 dirbamos, 20 
ganyklos; žemė gera juodžemė ir mo
lis; geros triobos, puikus sodas, 3 ge
ri arkliai, 8 karvės, 3 kiaulės, 100 
vištų, visos mašinos 25 ar 30 tonu 
šieno, 10 ar 15 tonų Šiaudų; 7 akrai 
komų, 4 akrai, bulvių apie 20 akrų 
jau įsėta kviečių Ir rugių ant kito me
to; viskas kartu tik už $7500.00, bar
genas.

60 akrų farma, 55 dirbamos, 5 miš
ko, žemė gera, triobos geros, puikus 
sodas, 2 geri arkliai, 4 meldžiamos 
karvės, 3 veršiai, 8 kiaulės, 8 didelės 
paršingos kiaulės, 100 vištų, 15 an
čių, 90 bušelių kviečių, 80 bušelių ru
gių, 10 akrų komų, 4 akrai bulvių, 8 
akrai bindzų, 13 tonų šieno, 15 tonų 
šiaudų, visos mašinos ir stubos. For- 
ničiai — tik eik ir gyvenk. Viską 
kartu parduoda už $6,000.00 arba 
mainys ant miesto prapertės.

40 akrų famva, gera žemė, prie 
molio, geros tribos, puikus didelis so
das, susidedantis iš kelių šimtų vi
sokių vaisinių medžių, 2 akrai že
muogių. ši farma verta $4,000.00, 
parsiduoda tik už $3,000.00.

Taipgi ir daugiau didesnių ir ma
žesnių farmų turiu ant pardavimo, 
eurias galima pirkt. Dabar geras lai
tas pirkt. Mieste darbai blogai ei
na, o čia pareik ir gyvenk; nereiks 
lijot bedarbių, šios kolonijos vien 
ietuviais apgyventos, taip kaip Lie- 
uvoj.

Kreipkitės šiuom antrašu:
K. DAUNORAS, 

Box 7, Custer, Mich.

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Prinei palas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. WeUs St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmiaisas.
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