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Kansas angliakasiai streikuoja Skerdyklą darbiu, balsuos 
apie paskelbimą streiko

Ku Klux Klaniečiai pa 
šovė 9 žmones

Lietuvos tremtiniai iš Rusų Wirth gal išsilaikys

Socialistai vėl valdys Švediją
Laukiama ilgų derybų su Airiais

Kansas angliakasiai 
streikuoja

Daug keblumų laukia iš mi
sterio, kuris yra griežtai nusi
statęs prieš sinn fcinerius. Tai 
pasekme per šimtmečius gyva
vusio nesutikimo tarp Pietinė 
ir šiaurines Airijos, .hm atida
rydamas parlamentą, Uilsterio

PITTSBURG, Kan., spalio L 
-— 12,000 angliakasių Chero- 
kee anglių laukuose šiandie premjeras Craig pareiškė, kad 
metė darbą. Jie nepaskelbė ulsteriečiai pasiekė galą savo 
streiko, bet metė darbą išreiš- koncesijų ir daugiau jokių nu- 
kiniui pritarimo distrikto pre- sileidimų Airijos 
zidentui Alex Howat ir vice nams nebedarys.

respubliko-

rie tapo pasodinti kalėjfman 
už atsisakymą užstatyti kauci
ją užtikrinimui, kad jie nebe
skelbs daugiau streikų. Tiki
mąsi, kad ryto susirinkime 
Frankline bus balsuojama apie 
paskelbimą streiko.

Išrodo, kad angliakasių strei
kas bus paskelbtas visoj val
stijoj.

Socialistai gal vėl vai 
dys Švediją

Tenkinsis savyvalda.
DUBLINAS, spalio 1. — Ko

kis nė bus pasiektas susitari
mas taikos konferencijoje Lon
done, jis bus paduotas ratifi
kuoti Airijos žmonenjs seka
muose rinkimuose.

Sakoma, kad sinn feinerių 
delegacija taikos konferencijo
je sieksis išgauti Airijai respub
liką. Bet jeigu tai pasirodytų 
negalimu, tai tenkinsis išgavi
mu ir plačios savyvaldos.

CHICAGO. — Vakar tapo pa
tirta, kad Anuvlgamated Meat 
Cutter & Butcher Workmen of 
North America iŠaiontinėjo 
streiko balsavimo blankas savo 

80,000 narių, dirbančių visos 
šalies skerdyklose. Taigi yra 
pavojaus, kad gali kilti gyvulių 
skerdyklų bučerių ir mėsos 
kirtėjų streikas.

Pasak unijos viršininkų, bal
savimas įvyks ryto ir bus da
romas delei skerdyklų savinin
kų bandymo nukapoti darbi
ninkams algas. Bučeriai, sulig 
arbitratoriaus teisėjo Alschuler, 
turi gauti 80c į vai., bet mė
sos baronai pakartotinai bando 
nukapoti algą iki 70c į vai. Pa
prasti darbininkai turi gauti 
45c į vai., lA?t kompanijos da
bar samdosi darbininkus po 
37 Hc į vai.

“Mes norime lik pragyvena
mosios algos, kokių mums pa
skiro teisėjas Alschuler”, sako 
darbininkai.

Terorizuoja gyventojus. Pašo<i 
vė šerifą, kuris bandė sustab
dyti jų parodą.

VVASHINGTON, rūgs. 27 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, tremtinių ir belais
vių grąžinimo Skyriaus prane
ša, kad š. m. rugsėjo 3 d. atvy
ko iš Rusijos 705 tremtiniai iš 
Suinni’os, Smolensko ir Vitek>- 

sko. Rugsėjo 3 d. atvyko iš Si
biro 637 tremtiniai.

Didžiumos socialistai atsisakė 
dėtis koalicijon 8u liaudies 
partija. Kaltina anglus už 
suokalbius.

Saliapinas Londone

Neleis nukapoti algas

Lietuviy gimnazija Rygoj

Dabartinis kabinetas rezignuo
sią8, socialistams laimėju8 ( 
rinkimuose.

STOCKHOLM, spalio 2. — 
Švedijos kabinetas, vadovauja
mas premiero Oscar Sfydow, 
rezignuos sekamą utaminką. 
iš priežasties pasekmių nesenai 
įvykusių rinkimų, kuriuose lai
mėjo socialistai. «

Tikimąsi, kad karalius Gus
tavas pakvies Hjalmar Bran- 
ting sudaryti naują kabinetą, 
kuris susidės vien iš socialistų, 
kadangi liberalai paskelbė nei
siu koalicijon su socialistais.

LONDONAS, spalio 1. — 
Garsus rusu dainininkas šalia- L
pinas vakar atvyko į Londoną 
ir pirmiausiu dalyku nusipir
ko keletą eilių drabužių, skal
binių, čeverykų, užtiesalų ir t. 
t. Jis sakosi neturėjęs nartjų 
drabužių per pastaruosius 6 
metus.

šaliapinas duos daug kon
certų Anglijoje pandai Rusijos 
badaujančiųjų. Spalių 19 d. jis 
išplauks į Jungt. Valstijas.

Bolševikų valdžia davusi jam 
vakacijų ir paėmusi jo pačią ir 
Šeiminę užstovan, kaipo užtik
rinimą, kad jis vėl sugrįš į Ru
siją.

Airijos nota priimtina
Tikimąsi, kad Airijos ir Ang

lijos tarybos tęsis kokius še
šis mėnesius.

LONDONAS, spalio 1. — An
glijąs valdžios rateliai ir presą 
su pilnu pasitenkinimu žiuri j 
Airijos “prezidento” de Vale
rus atsakymą Lloyd Georgui, 
priimantį pastarojo pakvietimą 
į taikos konferenciją spalių 11 
d., Ix>ndone. Jaučiama, kad -pu
sės deda nuoširdžių pastangų 
susitaikimui.

Tečiaus Airijos reikalų mi
nisterija perspėja laukimą grei
tų pasekmių iš tų derybų. Mi
nisterija sako:

“Konferencija galbūt bus il
ga, Labai komplikuoti klausi
mai iškils, reikalingi didelio* 
taktingumo ir kantrumo. Mes 
tikimės, kad Ulsteris vadovaus 
šiame dalyke.

“Septynius šimtmečius besi
tęsusius barnius sutaikinti gal 
ims šešius mėnesius laiko. Žmo
nės turi tikėtis sunkių valandų 
pirm užsibaigs derybos”.

Jeigu išsipildys pranašavimas 
apie derybų ilgį, tai kol paskui

sustabdyti Ku Klux Kla- 
parodą, kurioj dalyvavo 
400 maskuotų juodašim- 

Jis dar prieš prasidėsiant

WA'SHINGTON, rūgs. 27 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, šiais metais atida
roma Rygoj mišri (berniukams 
ir merginoms) lietuvių gimna
zija.

INDIANAPOUS, spalio 1. — 
Angliakasių unijos konvencija 
šiandie padarė pirmą tikrą 
žingsnį, kad išlaikius dabarti
nes angliakasių algas ir ne
leidus jų nukapoti. Konvencija 
vienbalsiai įsakė unijos virši
ninkams vartoti visas jiems 
prieinamas priemones, kad ne- 
prileidus Rockefellorio interesų 
kontroliuojamoms Coloradoje 
anglių kasykloms nukapoti sa- i 
vo darbininkų algas. Colorados 
angliakasių streikas tęsiasi jau 
nuo tūlo laiko.

Tuo pačiu laiku nutarę pa
sekti John L. Lewis patarimą 
ir atidėti iki sekamo vasario 
m. suformulavimą naujų algos 
reikalavimų. Konvencija pir-,šaudė moterį anarchistų vado- 
miau 
luoti 
jaus.

WAC.O, Tex., spttlio 2.---- VI

SAS McLennan pavietas yra su
judęs vakarykščiu susirėmimu 
tarp šerifo ir ku khix klanie- 
čių miestelyje Lorena, kuria
me pats šerifas Bob Ruchanan 
ir kiti du žmonės tapo galbūt 
mirtinai ir 6 sunkiai sužeisti. 
Gal yra ir lengviau sužeistų, 
bet jų nežinoma.

Susirėmimas įvyko šerifui ir 
jo dviem pagelbininkain ban
dant 
no 
apie 
ėių.
parodai paskelbė, kad jis josios 
neįeisiąs. Ret paskui buvo su
tikęs leisti, jei bus pasakyta kas 
atsako už ją, kad butų žinoma 
ką kaltinti jei įvyktų betvarkė. 
Rot klaniečiai nesutiko tai pa
daryti.

Prasidėjus k kiniečių parodai 
ir dar nepasiekus centro mie
stelio, juos pasitiko šerifas ir 
bandė iš vadovo atimti Ame
rikos vėliava. Bet šalę nešęs 
Ku Klux Klano ženklą —• lieps
nojanti kryžių, smogė tuo kry
žių šerifui galvon ir jį parmu
šė. Paskui šerifą nuginklavo ir 
paleido į jį dvi kulkas. Šaligat
viai buvo pilni žmonių, nes vi
si miestelio gyventojai išėjo pa
sižiūrėti tų juodašimčių. Kla
niečiai tuojaus puolė ant žmo
nių ir pradėjo juos šaudyti ir

Lenkija nusileidžia Rusijai
Sutinka pašalinti Savinkovą, jei 

gaus įrodymų 'apie jo aktus 
prieš Rusiją.

Sušaudė 10 anarchisty
MASKVA, rūgs. M — Bol

ševikų šnipų įstaiga čeką su-

buvo nutarusi suf oriu li
tuos reikalavimus

Doką darbininkai 
streikuoja

tuo-

dar- 
uoste ir 

sustreikavo

1 vę Barron ir jos draugus vy
rus, o daugelis kitų anarchis
tų tapo pasodinta Maskvos ka
lėj iman už suokalbiavimą dar 
rugsejyj, 1919 m., kada komu
nistų komiteto susirinkime 
sprogo bomba, sugirdydama na
mą ir užmušdaina ir sužeisda- 
ma daug žmonių.

Čeką kaltina, kad pereito 
rugp. 16 d., anarchistai įkūrę 
militarinę organizaciją gelbėti 
pabėgti apkalintiems jų grupės 
nariams,, kurie užmušė komi
sarą ir dalyvavo gatviniame 
mūšyje, kuriame daug žmonių 
liko užmušta ir sužeista, čeką 
tvirtina, kad anarchistų rašti-

NEW YORK, spalio 
4,000 dokų ir prieplaukų 
bininkų New Yorko 
ant Staten salos
šiandie, paskelbus, kad nuo spar 
Jio 1 d. nebebus mokama virš- ’ 
laikio mokesth už subatomis 
jx) piet darbą.

Visur prieplaukose tapo pa- ngje pasta revolverių, spausdi- 
statyta policija dabojimui “tvar- >
kos”.

Sveikina Lietuvą
WASHINGTON> rūgs. 27 į 

(Liet. Inf. Biuras). — Eltos' 
pranešimu, Estų Užsienio Rei
kalų Ministeris Piipas atsiuntė 

riš Kybartų Lietuvos Užsienio 
' Reikalų Ministeriui Purickiui 
šio turinio telegramą. “Apleis- 

i damas Lietuvos kraštą, noriu sutartis bus ratifikuotos Airi-1 T__  _ :
jos ir Anglijos parlamentų ateis 
ir 1922 m. vidurvasaris iki bus 
nustatytas tikrasis Airijos sto
vis.

i padėkoti už Jūsų širdingą pri
ėmimą. Tai yra dar vienas įro
dymas tradiciniam ir nepaai- 
keičiamam musų dviejų kraš-

nemojo rašalo ir klišes, iš ku
rių spausdindavo pinigus vedi
mui savo agitacijos.

Japonai priėmė nusiginklavimo 
konferencijos programą.

/—”■■■■...................

“Socialdemokratas”
Muši) draugą savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit risi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

Tvirtinama, kad Anglai, per 
tūtas vokiečius, ir padare spau
dimą į didžiumos socialistų 
konvenciją ir privertė ją nu
tarti eiti koalicijon su liaudies 
partija. Didžiumiečiams socia
listams tai nutarus, liaudies 
partija perdaug pasipūtė ir pa
state dideles sąlygas priėmimo 
koalicijos. Sakomu, kad tsMresse- 

man pareikalavo rezignavimo 
viso kabineto, kaipo pamato 
tolimesnėms deryboms apie ko
aliciją ir sudarymą naujos val
džios. ’KĮ

RRRLINAS. spalio 2. — Iš
rodo, kad stambiausio Vokieti
joj kapitalisto Hngo Stinnes 
to nekarunuotojo Vokietijos 
kaizerio pastangos pasigau
ti savo kontrolė!) visą Vokieti
jos valdžią, pašalinant kancle
rį Wirth ir pastatant jo vieton 
Gustavą Stresseman, veikiau
sia nepavyks. Jis galėjo tai at
siekti, jei didžiumos socialistai 
butų stoję koalicijon su liau
dies partija, susidedančia iš 
stambiausių kapitalistų. Nors 
didžiumiečių konvencija ir nu
tarė dėtis ton koalicijon, bet 
didžiumos socialistų reichstago 
nariai dviem trečdaliais balsų 
nutarė nesidėti ir neiti koalici
jon su’ Hugo Stinnes liaudies 
partija.

Tas didžiumiečių atstovų nu
tarimas tapo padarytas vfikar 
ir reiškia didelę pergalę kaip 
kancleriui Wirth, taip ir Vo
kietijos tikrai demokratiniams 
elementams.

Tečiaus laikraščiai skelbia, 
kad Stinnes tebededa pastan
gas pasigriebti valdžią ir kad 
tam vartojama daug pinigų.

Vakar kancleris Wirth reich
stage paskelbė, kad “didelės 
slaptos organizacijos, siekian
čios nuversti konstituciją, dėjo 
pastangų pagimdyti naują pa
našų į Kappo sukilimą”. Val
džia gavusi apie tai žinių nuo 
Badeno prokuroro. Tos organi
zacijos ypač veikė Aiigšt. Sile
zijoj.

Reichstago rateliuose atvirai

St. Šilingas Lenką 
kalėjime •

Tnip transhtion filM wfth the poat- 
master at Chicago, III. Oct. 3, 1921 

required by the net of Oct. fl. 1917 
RYGA, spalio 2. — Ofiriali- 

nė žinia iš Maskvos sako, kad 
Lenkijos atsakymas į sovietų 
valdžios notą, prižada pašalin
ti iš Lenkijos Borisą Savinko- 
va ir jo sekėjus, jei jo veiki
mas prieš Rusiją bus prirody
tas.

Atsakymas užginčija tvirti
nimui, kad Francija daro spau
dimą Į Lenkiją.

Nesitiki karo su Lenkija.
MASKVA, nigs. 30. — Len

kijos atstovas išvažiavo iš Mas
kvos į Varšavą. Nežiūrint mi
litaristinių demonstracijų, ku
rios didesniuose i
sovietų valdžios tvirtinimų, kad' sadorius D’Abernon, kuris tan- 
Lenkija ir Rumunija rengiasi kiai duodavo Vokietijos vald- 
karan prieš sovietų Rusiją, gy- žiai patarimų laike krizių už- 
ventojai yra įsitikinę, kad gink- sienio politikoj, dabar pradėjo 

rieto gi valdžia nieko neveikia luotas susirėmimas tarp Rusi-! maišytis ir į vidurinius Vokie-

sisekė sunkiai sužeisti dar 8 
žmones <— visus pašaliečius.

Miestelis yra sujudęs. Visi 
vra pasipiktinę šiuo juodašim
čių žygiu, o juodašimčiai vėl 
skelbia naujų grūmojimų. Pa- •

miestuose ir i kaltinama, kad Angli jos amba-

prieš juodašimčius ir net silap- jos ir Lenkijos neįvyks, 
stosi. Laukiama, kad gal guber- j 
natoriiis pradės ką-nors veikti, 
nes jis yra kįlęs iš šio pavie
to. Patįs vieni gyventojai bijo
si ką-nors veikti prieš tuos juo
dašimčius, kad ir juos neištik
tų šerifo likimas. Tuogi tarpu 
kla mečiai dienomis slapstosi, o 
naktimis išleidžia naujus grū
mojimus ir terorizuoja gyven
tojus. Valdžiai nieko nevei
kiant jie praktiškai kontroliuo
ja visą pavietą.

Ratifikavo Rusijos sutartį
Rusija prižadėjusi Norvegijai 

užmokėti skolą.

Tru* translatton ftlcd with tha post- 
master at Chicago, 111. Oct. 3, 1921 
•3 required by the act of Oct. 6. 1917

CHRTSTIA'NIA, spalio 2. — 
69 socialistų balsais prieš 47 
konservatyvų balsus, Norvegi
jos storthingas ratifikavo pre
kybinę sutartį su Riusija.

Debatuose užsienio reikalų 
ministeris Raestad pasakė, kad 
Rusija užmokės Norvegijai 4,- 
000,000 kronų paskolą. Stor-TOKIO, spalio 2. — Pasak,

Asahi šimbun, Japonijos kabi- JLrinff0 prezidentas pasakė, jog 
notas po ilgo svarstymo, nuta-, išrodo, kad Rusija greičiau už- 
rė priimti principe Amerikos ino?^s 8avo skolas, negu kitos
patiektąjį dienotvarkį nusigink
lavimo ir tolimųjų rytų konfe
rencijos.

šalį s, nes Norvegijos išlaidos 
užlaikant Vokietijos ir Angli
jos karo belaisvius dar nėra 
užmokėtos.

18,526 beraščių Washingtone.

WASHINGTON, rūgs. 80. —

____________________ i______

40,000 PATARNAUTOJŲ 
STREIKUOJA BERLINE.

t i jos reikalus.
Anglija nori sudaryti naują

Kaukazas šaukiasi pagal- vMw.iMt.Mv vuun.Mvi į (y atstovaujami kaip fmansi-

bos prieš Rusiją
Tru« translation filed with the poRt- 
master at Chicago, III. Oct. 3, 1921 
H9 required by the act of Oct. 6, 1917

niai ir industriniai interesai, 
taip ir darbininkai. Todėl jos 
ambasada ir rūpinasi sudaryti 
koaliciją iš dabartines valdžios, 
didžiumos socialistų ir liaudies

GENEVA, spalio 1. -h Ketu-' partijos, vadovaujant 
ių esančių po sovietų valdžia > Stinnes ir Stresseman.r

Kaukazo respublikų — Armė
nijos, Azerbaidžano, Gruzijos 
ir šiaurinio Kaukazo — atsto
vai atsišaukė į tautų sąjungą

šėrikus.

Tikisi susitaikinti 
su Japonija

WASHINGTON, spalio 1. — 
Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad galutinas susi taiki m a 
su Japonija delei Yap salos bu
siąs padarytas už kelių savai
čių. Valstybės sekretorius 
Hughes ir Japonijos ambasado
rius baronas Shidebara jau pa
darę tuotarpinę sutartį. Tos su
tarties turinis tapęs perduotas 
ir kitoms svarbesnėms 'talki
ninkų šalims.

Bažnyčia veržiasi į vie-

tų (irauginfftimui pabrėžti. Pra- Ce“10 bjuras paskelbs, kad cen- 
sau perduoti mano širdingiau- 'zo skaitlinėmis, Washingtono 
sius linkėjimus Jo Ekselenci- mieste y™ 18,526 žmonėms, 10 
jai Ponui Prezidentui Shflgm- ar daugiau metų amžiaus, ku
škiui ir Miniiterių Tarybos Pir- rie nemoka rašyti jokioj kalboj, 
mininkui Ponui Daktarui Giri-1 IŠ to skaičiaus l>805 yra japo- 
niui”. nai.

BERLINAS, spalio 1. — 40,- 
000 virėjų ir patarnautojų su
streikavo Šiandie. Besilankantis 
svetimšaliai skubiai apleidžia 
miestą dėlei sunkumo gauti 
maisto.

CHICAGO. — Wilmette baž
nyčių unija paskelbė, kad WP- 
mette viešose mokyklose bus 
duodamos sykį į savaitę nesek- 
1 antiškos religijos pamokos. 
Bus mokinama ir biblijos is
torija.

Tokios pat religinės pamokos 
vra jau įvestos Oak Park'ir 
Evanston viešose mokyklose.

WASHJNGTON, spalio 27 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, p. St. šilingas, bu
vęs Lietuvos Valstybės, Tarybos 
pirmininkas, dar tebesėdi len
kų suimtas Vilniuje. Užsienio 
Reikalų Ministerija deda visų 
pastangų per T. Sąjungos Kon
trolės Komisiją ir pagaliau per 
Ženevą, kad veikiau ji išvaduo
tų. Nors p. šilingas turėjo 
Prancūzų visą, Lenkai savo at
sakyme Tautų Sąjungos Kon
trolės Komisijai nurodė, buk 
šilingas be lenkų leidimo atva
žiavęs į Vilnių ir todėl buvęs 
suimtas. Spėjama, kad p. Ši
lingo suėmimas — tai kerštas 
už musų Krašto Apsaugos Mi
nisterijos padarytą kelių mo
terių lenkių, atvažiavusių mu
sų pusėn, suėmimą.

50 saužudyščiy Chicagoje
CHICAGO. • — Vien rugsėjo 

mėnesyj Chicagoje nusižudė 50 
žmonių, arba arti 2 žmonių į 
dieną. 17 nusitroškino gazu, 11 
nusišovė, 6 nusinuodijo, 4 pri- 
sigirde, etc. Pusė saužudžių tu
rėjo nuo 35 iki 50 metų am
žiaus.

Avęs paliaubos dienų.
WA6HINGTON, spalio 2.

Prezidentas Hardingas išleido 
proklamaciją, prašančią mū
šių paliaubos dienoje, lapkr. 11, 
sustabdyti visą darbą vidurdie
nyj maldoms ir dekavonėjns 
atminčiai nežinomo kareivio, 
kuris bus palaidotas tą dieną 
Arlington nacionalinėse kapi
nėse.

Auksinai tebėra 
labai pigus

Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio 
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai yra taip nupuolę kaip niekad pirmiau. Ka
da markė vietoj 23 centų kaštuoja mažiau negu 
centą, tai jau tas ištikro gan pigu. Ar dar 
puls žemiaus, ir kada pradės eiti bran
gy n, to negalima atspėti. Prie šito auksinų 
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon,, tegul 
tas geriau pasiunčia nesileidžiant J spekuliaciją. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieta Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar 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.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St, Chicago, m.

, vi, *a . . . _ .... ____ '_________— . -- - - . —
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Musų skaitytojai pereitą 
subatą matė “Naujienose” 
socialdemokratų frakcijos 
interpeliaciją, įteiktą Lie
tuvos St. Seimui dėl lietu
vių-lenkų derybų Genevoje. 
Toje interpeliacijoje tarp 
kitko sakoma: “Socialdemo
kratų Frakcija supranta, 
kad pamatinį buvusių ir ei
namųjų derybų klausimą 
sudaro Lietuvos - Lenkijos 
santykių klausimas, gi Lie
tuvos Rytų reikalas kelia
mas Lenkų valdžios vien 
kaipo priemonė pamatiniam 
tikslui pasiekti.”

Tai yra labai teisingas pa
sakymas. Lenkų diploma
tai, su p. Hymans’o pritari
mu, ištesų, pavertė Vilniaus 
klausimą Lietuvos ir Lenki
jos unijos klausimu. Šitą 
faktą yra jau keletą kartų 
pabrėžusios ir “Naujienos”. 
Lenkų nusistatymas dery
bose su lietuviais yra toks: 
jie sako lietuviams: Dėkitės 
į uniją su mumis, o kad ne, 
tai negausite Vilniaus.

Nedarbo konferencijoje, 
kuri yra susirinkusi Wash- 
ingtone, prezidentas Har- 
dingas rekomendavo imtis 
tam tikrų pozityvių priemo
nių bedarbių skaičiaus su
mažinimui. Kaipo svarbiau
sioji tų priemonių, siūloma 
pradėti statymo darbus vie
šiems tikslams — triobų sta
tymą, kelių tiesimą ir tt. 
Manoma, kad tie darbai ga
lėtų duoti užsiėmimo ma- 
žiausia dviem milionam 
žmonių. '

Tai yra geras sumany
mas, naudingas visuomenei 
ir darbininkams, jieškan- 
tiems užsiėmimo. Tiktai ka
žin ar jisai bus įvykintas, 
nes kapitalistai priešinsis 
jam. Kapitalistams yra ge
naus, kada bedarbių skai
čius didelis, kadangi tuomet 
jie gali mušti darbininkų al
gas ir ardyt jų organizaci
jas.

Faneilėlis, Spalio 3 3., 1921
mrsm&iM* ji 1 •11 """ 
amatu yra streikų iaužymasbj 
valstybės kozokai ir 
“nuosavybei apginti” < —
įstatymų dalis

Tatai mums lengva matyti, 
kodėl musų rašytieji /įstatymai 
nieko gero neduoda žmonių mi
nioms, nors jų skyriai skamba 
kuo puikiausiai: jie neatitinka 
įvairių ekonominių .visuomenės 
grupių (klasių) galės santykia- Vo surengus paskutinį šiame šė
rimui. Jzone pikniką. Piknikas turėjo

Rašytieji įstatymai, deramai įvykt daug anksčiau, bet dėl kai 
parašyti žmonėms, kad nebūtų kurių priežasčių nusitraukė net 
melu, beverčiu popieros šmo- jkį pat rudens, o kad gamta va- 
čiuku, turi būti paremti žmonių saros galop persikeičia ir ne taip

Į jau žmogų vilioja į laukus, tad
Toji gflllė turi būti suorgani- piknikams jau nekaip sekasi, 

zuota prieš dabartinę valdan-| Bet LSS 33-čiajai nusisekė ri- 
čiąją klasę; ji turi rinkti vai- dutiniškai, galima sakyt dau- 
džią, įstatymdavius; ji turi pa
imti į savo rankas Aukščiausią- buvo gana vėjuotas, ir panašus 
jį Teismą, kitaip sakant — dar- į lietų, bet žmonių atsilankė pu- 
bininkų klasė turi patapti įsta- sgtinai daug ir puikiai pasilinks- 
tymu |j ■ _ - - - - ■ -

Tai yra Socialistų Partijos zone< visi užganėdinti jau gerai 
tikslas. — (Ch. Socialist). j sutemus skirstėsi ir traukė lin-

čio tikybos steigimą, ar 
draudžiančio jos laisvą išpaži
nimą, arba varžančio žodžio 
ar spaudos laisvę, ar žmonių 
teisę lomiai susirinkti ir teik
ti valdžiai pasiskundimus. 
(Gruodžio 15 d., 1791 m.)” 
Šita pataisa yra labai svarbi 

ir dėlto mes labai mylime savo 
įstatymus.

Ir ve, kartais, kuomet niekam 
nerupi, ką mes sakome, virši
ninkai nekliudo mums ir mes 
galime sakyti ar rašyti apie po
litinę įstaigą ką tik mes norime. 
Bet nelaimės metu kuomet mu
sų ša'lis reikalinga aptarimo, 
kuomet milijonų žmonių likimas 
priklauso nuo “musų” šalies nu
sprendimo, kongresas, nežiūrė
damas įstatymų, visas šitas tei
ses suvaržo ir panaikina.

Šiandien Debsas ir daugybė 
kitų yra apkalint! dėlto, kad jie 
posakė ir parašė tokius dalykus, 
kurie valdžioms nepatiko, bet 
kuriuos jie turėjo teisę sakyti ir 
manė, kad tas reikalinga žmo
nėms žinoti; daugelis laikraščių 
ir periodinių leidinių turėjo su
stoti ėję, o kiti susidūrė su vien- 
valiniais finansiniais sunkumais, 
Kongresui įgaliojus vyrioiusį 
pašto perdėtinį spaudą suvaržy
ti; susirinkimų laisvė pavirto į 
farsą, kongresui leidus ir prisa
kius ramius susirinkimus išvai
kyti, kuomet jie valdžioms ne
patiko.

Kongresas neturėjo galios ši
tą pataisą atmesti; jis neturėjo 
dorinės teisės tą podaryti; jis 
peržengė įstatymus, parašytuo
sius musų įstatymų knygose ir 
mokinamus visose mokyklose, o 
paskui “gerųjų“ piliečių užmir
štus. Bet kongresas to nežiū
rėjo; kongresas laužė įstaty
mus; kongresas paskaitė vieką 
teise.

Ir taip yra. Rašytieji įstaty
mai nėra tikraisiais musų įsta
tymais. Tikruoju įstatymu yra 
politinis įvairių visuomenės gru
pių santykiavimas savutarpyj.

žinoma, mes turime teisę bal
suoti ir teoriniai valdo žmonės 
per savo atstovus. ~ .

Didelė žmonių didžiuma ne
daug ką žino apie politiką. Juos 
mokina mokyklose, bažnyčiose, 
laikraščiai, mokytieji advokatai 
ir tt. šitie mokytieji advoka
tai yra aukštutinių finansų pa
siuntiniais, turčių klasės atsto
vais, kurie sušaukia demokratų 
ar republikonų konvencijas, no
minuoja savo kandidatus į pre
zidentus ir įstatymdavijas, o 
žmonės paskui balsuojoi už tuos 
kandidatus, kurie po rinkimų, 
leidžia įstatymus patinkamus 
savo partijoms, t. y. finansams, 
kapitalui, didžiąjam bizniui, bet 
ne žmonėms.

Betariant Ferdinando Lassal- 
les žodžiais, pasakytais vienoje 
jo paskaitų galima butų pasaky
ti: “žiūrėkite ponai mokytieji 
advokatai, laikraščių rašytojai, 
aukštutinių finansų pasiuntiniai, 
žodžiu, turčių klasė, kapitalistai, 
kurie turi intakos republikonų ir 
demokratų konvencijose — yra 
įstatymų dalimi.

Taigi, Kongresas, pinigingų 
žmonių republikoniniai ir demo
kratiniai atstovai leidžia įstaty
mus, o prezidentas pasirašo po 
jais. Paskui reikia turėti kas. 
nors tiems įstatymams išaiškin
ti, nes įstatymai turi tokią sa
vybę, kad jie galima aiškinti vi
saip; vienu budu paprastųjų 
žmonių naudon, antru, kapita
listų klasės naudon. Vyriau
siais aiškintojais yra Aukščiau
sio Teismo teisėjai. Juos visam 
amžiui paskiria prezidentas, at
stovai j ąs kapitalistų klasę. 
Aukščiausiojo Teismo nuspren
dimai išduoti bylose negrinėja
luose jų teismuose, išaiškina 
įstatymus kitiems šalies teisė
jams. Vėl, pasak Lassalės:

“Žiūrėkite, ponai, valdžia, ait- 
siradusi iš republikonų bei.de
mokratų kandidatų susirinkimų 
bei aukščiausiojo Teismo, aiški
nančio įstatymus, yra įstatymų 
dalimi“.

Toliaus: Federaliai kareiviai 
siunčiami Vakarų Virginijon 
anglių kasyklų baronams saugo- 

sti jokio įstatymo paliečian-1 ti; valstybės milicija, kurios

Lenkai mėgina panaudot 
Vilnių, be to, ir tam, kad pa
darius spaudimo į Lietuvos 
vidaus politiką. Jie sako 
lietuviams: Mes nenusileisi- 
me jums Vilniaus klausime, 
jeigu jus konfiskuosite len
kų dvarus Lietuvoje.

Nors su šituo savo reika
lavimu lenkai nedrįsta per
daug rodytis viešai, bet jie 
suranda būdų iškišti jį prie 
kiekvienos progos. Ir jų pa
stangos nėra bergždžios. 
Štai, Amerikos lietuvių kle
rikalai nepersenai buvo pra
dėję savo spaudoje varyti 
smarkią agitaciją, kad įtiki
nus žmones, jogei Lietuvos 
liaueps turėsianti atsižadėti 
ponų dvarų, idant gavus 
Vilnių.

Socialistų-gi ir kitų pa
žangių srovių nusistatymas 
ginčuose su lenkais yra 
griežtai priešingas. Viena, 
jie laikosi tos nuomonės, kad 
nė dėl Vilniaus, nė dėl kitų 
kokių dalykų lenkai neturi 
teisės • statyti Lietuvai tokių 
reikalavimų, kurie kėsinasi 
susiaurinti Lietuvos respub
likos suverenumą (pilną sa
varankiškumą) ar tai išori
nės politikos srityje, ar tai 
vidaus reikaluose.

Antra, socialistai nurodo 
dar štai ką: Lenkai siūlo 
atiduoti Vilnių Lietuvai už 
tam tikrus nusileidimus iš 
Ęietuvos pusės; bet Vilnius 
juk nėra lenkų nuosavybė. 
Jie pasivogė jį.i Vagis turi 
sugrąžint vogtą daiktą, o ne 
reikalaut už jį atlyginimo!

Garsusis Prūsų kancleris 
Bismarkas kitąsyk įvedė 
šlykštų paprotį tvirkinti 
spaudą, papirkdamas laik
raščius iš tam tikro valdžios 
fondo. Tas spaudos papir
kimui skiriamas fondas sa
vo laiku įgijo vardą “Repti- 
lien-Fond” (šliaužiu arba 
šliaužiojančių gyvūnų fon
das). O laikraščiai, kuriuos 
papirkdavo valdžia, vadin
davosi “Reptilien - Press” 
(šliaužiojančioji spauda).

Šiandie tokį pat tvirki
nantį darbą, tiktai dar 
daug plačiaus, varo Rusijos 
bolševikai. Jie ne tiktai pa
perka valstybės pinigais lai
kraščius įvairiose šalyse, o 
ir stačiai užlaiko juos. Kone 
visi komunistų laikraščiai 
Europoje (ir Amerikoje) 
gyvena sovietų Rusijos auk
su. Anąkart mes dokumen
tais parodėme šioje vietoje, 
kad ir Lietuvos komunistų 
laikraščiai yra užlaikomi 
Rusijos bolševikų.

Nieko nėra todėl nuosta
baus, kad tie laikraščiai 
taip begėdiškai apgaudinėja w _ _
darbininkus. Iš “šliaužio-įtaip skamba: 
jančios spaudos” nieko ge- “I, Kongresas neprivalo lei- 
resnio negalima ir tikėtis. l _

Musy įstatymai.
Daugumas žmonių į įstatymą 

žiuri kaipo į kokį šventą daiktą.
žinoma, jis nėra jokis šven

tas daiktas. Kartais mums no
risi permaipyti įstatymai tik 
dėlto, kad mes esame ištikimais 
žmonėms.

Bet įstatymų esama visokių. 
Vieni yra įrašyti musų įstatymų 
knygose, apie kuriuos vienas ge
nerolas ranka numojęs su* panie
kinimu pasakė, “Teprasrųenga 
įstatymai” kiti įstatymai nėra 
parašyti niekur, bet jie yra tik
resni už šalies įstatymus įrašy
tus į knygas.

Pavyzdžiui Suv. Valstybių 
įstatymams yra pataisa, kuri ši-

LX| korespondencijos
'■ ~»iūiifiF

BINGHAMPTON, N. Y.

LSS. 33-člos kuopos piknikas.-— 
Aušros Choras palaidotas.

LSS 33-čia kuopa rūgs. 18 bu-

giau, negu tikėtasi. Nors oras

mino paskutinį kartą šiame se-

 — kui namų. 
-. .... .. . .. Kuopai turDinastine Amerika ir tie, <ioleri^d™-

kur j? valdo
but liks keletas

Musų mieste jau nuo senų lai
kų gyvavo “Aušros Choras“. 
Pirmiau jis buvo mišrus, bet mo
teriškų balsų pasilakus mažiaus, 
nuo pereito pavasario buvo su
darytas vien tik vyrų. Bet dė- 
ja, jam neteko ilgai gyvuot. 
Nors vyrų čia randasi gerokas 
būrys, bet kažin kodėl nebeteko 
energijos ir noro mokintis dai
nuot, nors ir buvo progos. Ma
tyt ir choriečius paėmė ta pa
vargimo liga, kuri dabar viešpa
tauja progresyviškoj visuomenė
je. Pastarajame choro susirin-

! kime jau nutarta ir iždas išau- 
kaut. žinoma, kai kurių žmo
nių buvo ir ant to turto gera

Henry II. Kein, New Yorko 
apskaitų Komisininko padėjėjas 
nesenai išleido krygą tokia ant
rašte: “Dynastic America- and 
Those Who Own It”/.(Dinastinė 
Amerika ir ti, kur ją vaido).

Šitoj knygoj p. Kein nurddo, 
kad istorijos įrašai mokina, kad 
civilizacijos puolimas kiekvienoj 
šaly prasidėjęs su turto paėmi
mui į kelių rankas.

Jis toliaus priparodo, kad tur
to sukuopimas jau padarė pavo
jingą žigsnį Jungtinėse Valsti
jose .sakydamas:

“John D. Rockefellor tik per 
savo gyvenimą sukrovė turto
daugiau, negu jo sukrovė kitas akis, o gal tas turtas ir pagrei- 
kokis žmogus ,ar šeimyna. Jo 
turtas išneša $2,400,000,000, į- ni_ų tuojaus buvo duotas suma- 
skaitant jo įdėlius stipendijose.

“Rockefeller yra vertas $1,- 
000,000,000 tik žibalu? Jo dalys 
geležinkeliuose siekia $400,000,- 
00. Jo dalys pramoninėse kor
poracijose, neskaitant Standard© 
žibalo, apskaityta ant $400,000,- 
000, o jo manta gazu, elektros 
šviesa ir traukoje vėl apskaito
mo iki kelių šimtų miiionų. Jis 
turi kelis Šimtus miiionų dole
rių Jungtinių Valstijų ir kitų ša
lių bondsais ir miestų bei y aisti 
jų bondsais. Jis turi daug mi- 
lionų nejudomu turtu ir morge- 
čiais. Jam pasimirus jo turtas 
bus parodytas daug mažesniu 
negu jis ištik ro yra, nes didelė 
jo turto dalis jau pavesta jo vai
kams”.

Kadangi Jungtinių Valstijų 
turtas ,kaip apskaityta, išneša 
$250,000,000,000 ir ant kiekvie
no gyventojo išpuola jo nuo 
$2000 iki $2500, tai aišku, kad 
John D. Rockefeller su savo 
vaikais f inansiniai<uri galybės 
tiek, kiek l,00(A000 jo ameriko
nų piliečių, šita galybė Neuž
ginčijamai yna didesnė, negu 
vienas žmogus ar šeimyna turė
tų jos turėti.

tino choro mirtį; tam tikrų žmo-

nymas, kad visos aukos butų pa
siųstos Rusijos badaujantiems, 
bet kiti nariai prisiminė ir apie 
Perkūno padėtį, na tai ir tapo 
padalinta. Ižde buvo apie $30.00.

—Beržo Lapas.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Į vai rengės
Rezervor’as įtaisytas Poanti- 

jaus Piloto 2,000 metų atgal, 13 
mylių nuo Jeruzolimo į pietus, 
dabar yra padidintas iki 5,000,- 
000 galionų tūrio vandens. Iki 
padidinimo šventasis miestas 
priklauso nuo prilyjamo van
dens. Kai kurie rūsiai, kur lie
taus vanduo laikyta, buvo neko
piami per 100 metų ar daugiau.

PATARIMAS.

Jei nori vargą nusikrėsti, 
Draugų turėt, kaip žmonės turi, 
Saldžiai nugert ,riebiai paėsti 
Įgyt “meilučių” didį būrį, 
Garbingoj vietoj, atsisėsti,-— 
O, jaunas broli! nevaitoki 
Išeik į minią, šauk, kvatoki, 
Meluok ir rodyk veidą rustų— 
Tuoj tau kišeniai bus prigrūsta 
Užaugs tuoj pilvas lig ausų, 
Ir busi gerbiamas visų.....
(Iš “L. Balso“)

K. Maknis.

plėšti. Bet plėšikai mažai pasi 
naudojo, nes pas velionį 
tiktai apie 600 auksinų.

(L. Uk.)

rasta

ŽVfiRIŲ ATSIRADIMAS.

Karo metai daug padėjo įsi
vesti miško žvėriams. Nūdien 
nebe didelė naujiena Lietuvoje 
vilkai, kurių pirm keliolikos me
tų labai mažai tebuvo. Atsira
do ir kitų žvėrių, dar retesnių. 
Štai, netoli Skuodo miestelio 
(Kretingos apskr.) rugpiučio 23

d. Bartuvos upės pakrantėje, 
Steigiamojo Seimo nario A. ši
lingo viensėdyje pasirodė šernai. 
Padarius medžioklę, buvo už
muštas vienas 7 pūdų svarumo 
šernas, kitas sužeistas kažinkur 
dingo. Girdėti, šiame krašte ir 
vilkų esant. — (L. Bals.)

ISTORIJOS-ETNOGRAFIJOS
DRAUGIJA LIETUVOJE.

Viename paskutinių numerių 
“Idiše Štime” paskelbta atsišau
kimas, pasirašytas Baal-Machšo- 
veso ir Izidar Lazario į visus žy
dų istorijos, senovės žydų me
no liekamų mylėtojus.

Atsišaukime pranešama, jog 
Kaune įsteigiama lietuvių-žydų 
istorijos-etnografijos Draugija, 
pirmininkaujant Drro M. Solo- 
veičiko.

Visą žydų visuomenę prašoma 
palaikyti viršminetą svarbią kul 
turinę įstaigą, (ž. R. M-jos Sk.)

LATVIJOS ŽYDŲ DEPUTATAI 
PAS MEJEROVICIŲ.

European American BureaiP
Fabionas ir Mickiewicz 

▼edčjai
Buvf A. Patratii ir S. K fablona*
Siuntimas pinigų, laiva

kortes, padportai ir tt 
NOTARU IMAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th Kamp. Halsted m. 
Tel.: Boalevard 611. 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.» iki 8 po pietą. ,

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS į

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Panedėlj, Seredoj ir Pelny
toj ofise šiuo, , adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

VILNIUS.
Lietuvių miesto mokykla Vil

niuje. Vilniaus lietuviai senai 
rūpinasi įsteigti vidurinę mo
kyklą, kuri duotų tinkamą išla
vinimą našlaičiams ir biednes- 
niųjų tėvų vaikams ir umu lai
ku priruoštų gyvenimui naudin
gų darbuotojų. Rugpiučio mė
nesio pabaigoje lietuvių švieti
mo draugija “Rytas“ gavo lei
dimą tokiai mokyklai, kuri tu
rės oficialinį vardą “Ryto“ drau
gijos miesto mokykla.

Nuo šia (rugp.) mėnesio pra
džios jau mokykla veikia. Šiuo 
tarpu yra 2 klasės. Dėstoma 
šie dalykai: tikyba, lietuvių ir 
lenkų kalbos, aritmetika, istori
ja, geografija, gamta, dainos, 
paišyba, gimnastika ir rankų 
darbas. Dėstymas eina> lietuvių 
kalba. Sekančiais metais, t. yk 
trečioje ir ketvirtoje klasėje ma
noma dėstyti lotynų kalba, fizi
ka, algebra, ir geometrija, be to 
dar bugalterija, koperacija, raš
tinės vedimas ar kitas speciali- 
nis dalykas, kuris išėjusiems 
moksloą duotų tikrą uždarbį. To
ji specialybė busianti parinkta, 
sulig tėvų ar globėjų noro ir 
vaikų palinkimo. Gabesnieji mo
kiniai, išėję visą vidurinės mo
kyklos mokslą ,galės įstoti 5- 
jon gimnazijos klasėn be kvoti
mų. Vedėju paskirtas J. Gra-. 
bauskas, tikybos mokytoju kun. 
K. Čibiras. Be to pakviesta dar 
keturi kiti mokytojai. (Viln.)

Rygos žydų laikraščio “Dos 
Volk” pranešimu, žydų deputatai 
p. Kronas ir p. Frišmanas turė
jo pasikalbėjimą su Ministeriu 
Pirmininku p. Mejerovičiu apie 
žydų reikalus. Ministeris tarp 
kit-ko išreiškė savo nusistebėji
mą, kad platinami gandai, jog 
dabartinis Ministeriu Kalbinėtas 
yra prieš tautines mažumas aps
kritai ir prieš žydų mažumą da
linai. Negalima įrodyti ne vie
no fakto’’T sako -Ministeris — 
kuris iššauktų nuomonę apie an
tisemitinę valdžios tendenciją, 
žydų deputatai tuomet įrodo vi
są eilę faktų antisemistinės ten
dencijos iš administracijos pu
sės.

Ministeris Prezidentas paža
dėjo, jog atkreipsiąs į šituos į- 
vykius atatinkamos domės.

(ž. R. M-jos Spaud. Skyr.)

L. S. Sąjungoje
LSS. VIII RAJONO CENTRO 

KOM. SUSIRINKIMAS.

Chicągo. — Pirmadienį, rug
sėjo 26 d. Naujienų name LSS. 
Aštunto Rajono Centralinis Ko
mitetas laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Atidarė susirinkimą 
Rajono organizatorius P. Mil- 
ler, jis buvo išrinktas ir tvar-, 
kos vedėju. Dalyvavo sekantys 
draugai: Čeponis, Kazlauskas, 
Degutis, Kondroška, žymontas, 
Kcmėža ir šatkus; nedalyvavo 
St. Strazdas, V. Pačkauskas ir 
Lapaitis.

Puvo skaityti laiškai.
Buvo vieno LSS. 22 kuopos 

nario prašymas Centro Komi-

JOSVAINIAI

žmogžudystė. Netoli Josvai
nių, krūmuose rastas nužudytas 
žydas iš Josvainių.) Veliones 
burna ir apskritai kūnas taip 
sumuštas, kad negalima nė pa
žinti. Užmušimas spėjamas 
buvęs padarytas su tikslu api-

išmetė jį iš kuopos, o betgi iki 
šiam laikui kuopos valdyba da 
nėra padavusi išmestajam for
maliu kaltinimo, už ką jis tapo 
kuopos nubaustas. Tą visą ne
susipratimą pavesta išrišti Aš
tunto Rajono valdybai.

Nutarta, kad kur tik galima 
atgaivinti Chicągoj ir apiclin- 
kiniuose miestukuose buvusias 
LSS. kuopas.

Nutarta pareikalauti smul
kesnių žinių apie LSS. organo 
“Bangos“ stovį.

Nutaria surengti 
paskolos klausimu ir 
badaujančių šelpimo
prakalbas taip greitai, kaip tik 
prakalbų rengimo komisija ga
lės gauti svetainę ir kalbėtojų.

Rajono vakaro renginio ko- 
misijon darinkta vienas narys.

—Rajono korespondentas.

Lietuvos 
Rusijos 
reikalu

Tel. Randolph 2898

A A. SLAKIS 
. ADVOKATAS 
Ofisas vidum.’iestyjt

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietai 
Panedėliais iki 8 vakare.

Namą Tel.: Hyde Park 8395

V. W RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Baile St. Room 124 
Tel. Central 6390 

▼ak.: 812 W. 83rd St., Cb>cage 
Tai. Varde 4681.
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S. W. BANES
ADVOKATAS

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

i West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
A 3331 SOUTH 

VU* HALSTED ST.
Phone Yards 6894

PINIGŲ SIUNTIMAS, 
PASPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 
Ofiso ^valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedėliais, Scredomis 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Nc- 
dėliomis iki 2 valandai po pietų.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Gene r ai i 8
Kontraktorius k 

budavotojas.
Budavojame ir taiiome. 

1401 W. 47th St. Chicago.

Lietuviu Taut. Kataliko
BAŽNYČIA

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

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

DR. A. MONTVID
Lietavia Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 W a bausi a Are.

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

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimu. 
8261 So. Halsted St., Chicago, IU.
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Padarytas Amerikoj

sveikas kvapenys yra 
malonus

sveikos veido išžiuros —
Vartok

CHICAGOS 
ŽINIOS

Padaryk savo pirmą
žingsni link gražios ir

Lifebuoy šian

Lifebuoy’s

SVEIKATAI 
muilas

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 DMOADWA¥ NEVV Y.ORK. N S J

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
, Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

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

Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešiinas su Piliava tai yra nauja šaka nvusų reguliariško 

susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

ESTONIA .......... 5 October LITUANIA ..........2 November
POLONI A ......... 19 October LATVIA ............ 9 November

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

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Jungtinių Valstijų prokuroro 
padėjėjas H. L. Brin vakar su
sekė policijos ir degtindarių 
sumoksią liudininkus gąsdinti.

Pagrūmojimai mirtimi buvo 
paštu pasiųsti keliems liudinin
kams. Kiti dažnai praneša vai; 
džios agentams, link jie “išva
žiavę iš miesto sveikatos jieš- 
koti”.

Daugelis liudininkų yra iš 
Deeringo policijos nuovados 
kvartalo, kur keturi policistai 
yra kaltinami.

Vakar įvyko karštas susirė
mimas policijos viršininko Fitz- 
morris su Brinu, kada tam po
licijos viršininkas pasakė: “Jei 
valdžia įveda tvarką, tai toji 
tvarka yra mano tvarka”.

“Jei aš galėčiau prisaikyti 
Fitzmorris’o policiją kaipo spe
cialius agentus”, pasakė Brin, 
“tai aš išvalyčiau degtinę iš 
Chicagos į dvidešimts keturias 
valandas.

“Septyniosdešimts penki nuo
šimčiai visos degtinės pardavi
nėjamos Cliicagos smuklėse 
yra dirbama čia pat Cliicago- 
je, kas“, aš manau, yra daro
ma su Chicagos policijos sky
riaus žinia.

“Beto, ne p. Fitzmorriso da
lykas sakyti, kokiomis sąlygo
mis ar apystovomis jis privers 
įstatymo klausyti. Jis prisiekė 
tai padaryti”. .

PASKYRĖ $3,925,000 
PENSIJOMS.

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- 
degiiną pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiaus; 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

l)r.Vaiiush,O.D
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

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

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

Mi

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

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

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

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

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

ęPPFIAT ICTAC Odos, kraujo, chroniškų, venerališ 
La Im X kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
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: Canąl 464

KALTINA POLICIJĄ ŠMU
GELY DEGTINE. PranešimaS!

Krause State Savings Bank, praneša savo draugams, kad 
pradedant nuo panedėlio, Spalio-Oct. 3, 1921, visas biznis bus ve
damas naujoj vietoj prie Milwaukee Avė. ir Ashland Avė.

Susijungus su Home Bank and Trust Co., mes turime minty, 
kad pagerinsime apystovas ir kapitalą ir abelnai pagerinsime pa
tarnavimą musų draugams kostumeriams.

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į naują vietą, gauti nau
jus čekius ir susipažinti su nauja ir padidinta institucija.

Valdyba Krause State Savings Bank bus naujoj institucijoj 
sutikimui jūsų ir, kad padarius jus, kad jus čia jaustumėtės kaip 
namie ir darytumėt biznį su mumis kaip ir praeity.

KRAUSE STATE SAVINGS BANK
Po Spalio-October 3

HomelBank & Trust Company
MILWAUKEE IR ASHLAND AVĖ.

Turtas $11,000,000.00
Nariai Federalės Rezervo Systemos.

t

Kojy šutimas 
yra liga

^DR.HERZMAN^1 Ii RUSUOS
Persikilš nao 8412 So. Halsted St.
po No. 8818 So. Halsted St.

(■erai lietuviams Mnomas per SS 
motu kaipo patyręs gydytojas, ahi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus. i

Ofisu ir Laboratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fiik St.

VALANDOS: Nuo 15-12 platų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis: Dmel 
. 958 - Drover 4186

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

Talephonali

A. SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimų 

ra°terų ligose; rū
pestingai priiiu-

1M2» 8. Štai. 81

Pensijas gaus policistai ir kiti 
miesto darbininkai.

Miesto taryba specialiame po
sėdy vakar įgaliojo antdėti mo
kesčių sudarymui $2,600,000 
pensijoms poličistams ir $1,- 

325,000 pensijoms kitiems mie
sto darbininkams.

Buvo priimta rezoliucija įga
liojanti majorą paskirti komi
siją darbdaviams paraginti, kad 
jie pradėtų duoti darbo bedar
biams dalį dienos nedarbo su
mažinimui Chicagoj, bet vė
liaus majoras Thompson pasa
kė, kad ji yra ne vietoj, nes 
specialis susirinkimas ne tam 
tikslui buvo darytas.

GYDYTOJAMS PRIGRASINA
MA PRANEŠTI APIE SUSIR

GIMUS DIFTERIJA.

Sveikatos komisininkas Ro- 
bertson vakar pasakė valstijos 
gynėjui Crowe, kad tie gydy
tojai, kurie dėl nusikalstamo 
apsileidimo nepraneš apie su
sirgimus <li f tori ja, galėsią bū
ti kaltinami užmušystėje.

Vakar buvo pranešta ketu
ri osdešimts keturi susirgimai 
difterija. Per pirmą dvidešimtį 
šio menesio dienų vidutiniai 
buvo tik po dvidešimts susir
gimų.

RADO KŪDIKĮ ANT LAIPTŲ.

Gelžkelio darbininkas Pat- 
rick Sheehan, 5750 S. Troy 
gat. vakar rado padėtą ant 
laiptų neseniai gimusį kūdikį. 
Raščiukas prisegtas prie dra
bužių šiaip skamba: “šitas kū
dikis gimė vakar. Gerai prižiū
rėk jį. Aš esu nevedusi”. Vai
kutis atiduota šv. Vincento 
Vaikų prieglaudon.

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL piinai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojotą, reikia vartoti 
taip: į kvortų vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šhukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokių 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

K o j o 1
išgydo kojas

4 nuo šutinio
Išsirašyk Kojolo buteliuką, 
šiandien, vartodamas čia 

pridėta kuponą..

Bingol Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chicago, 411.

Čia prisiunčia $1.00 už kurį 
atsiųskite man Kojolo buteliukų 
gydyti kojoms nuo šutimo.

Adresas .............'....... .................

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimų, narių silpnumų, reumatizmų, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėtiomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Ava., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849
- - - -- - - . - - - - - -    —‘

STel.t Yards 6666
Boulevard 8448

> DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojai, Chirurgas 

Akuilru.
H 8203 So. Halsted St., Chicago. 

Valandos! 10-12 v. r., 1-3, 6-8 
v. v. Nedaliomis 18-12 ryto.

Telephone Van Buren 294
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicags

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 ųgk. Nedaliomis 10—12 dieną

Reikalingi akiniai
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dy5,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da*, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrilių Ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 fld 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai, 

valandos ryto iki 1 vai. po pieu
Telefonas Dreael 2880

Tel. Austin 787

DR. MARVA
DOWIATT—SASS. '

Kątik sugrįžo iš Californijos ir ▼ii t«s savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrisoe St.

Valandos! 8—12 kasdlonų ir 6—9 
vakare išskiriant nedUdieniu.

Canal 257
Naktini. Tel. Cinai 2118
DR. p. z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa 
piet. 6 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte. 
1821 8. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St

*

r

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 lyto 

2—9 vakaro.
8801 So. Morgan Street* 

Chicago, BĮ.

AKUiERKA
Mrs. A. Michniewicz

3101 S. Halsted St., kampas 81os gat.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 3654.

Baigusi Aito 
ierijos kolegi 
jų; ilgai prai 
tikavusi Pann 
ailtanijos ho» 
pitaliM. Pa 
Mkmingal pa 
tarnauja pri< 
gimdymo. Duc 
da rodų viso 
klosi ligos* 
moterimi Ir 
merginoms.

*

Telefonas] Boulevard 7042 ?

O

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, yai- 

į kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. Ę«■■■■■■ m ■■■mauni

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgai

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

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

Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

luuiiimm
Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
81D7 So. Morgai St., 

Chicago, III.
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryta 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
DR. A. R. BLUMENTH AL

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS

1821 So. Halsted St, Chicago, IR. 
kampas 18tk St.

Valandai: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 257

DR. C. Z. VEZELIS
Lietnvis Dentistas 

4712 Soath Ashland Avi., 
arti 47-toi gatvls

New Peoples Electric Co.
. (Not IncĄ

L. DAMBROWSKIS
Navininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratua 
ir sudedame fixtu 
res j 6 kambarių 
namą už $69.00, 
Persi tikrinimui 

kreipkitės pis 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuoj ame.

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių

krautuvę ir taisome viską namleja 
Kasų kainos prieinamos.

ate v

MIESTO GYNfiJAS VAŽIUO
JA WASHINGTONAN DEL 

VAžIUOTfiS BYLOS.
Miesto gynėjas E. Helson 

važiuoja Washingtonan ir pats 
ves miesto reikalus jo byloj su 
gatvekarių kompanija, kuri bus 
nagrinėjama Jungtinių Valsti
jų Aukščiausiame Teisme ,gal 
spalio 17 d.

Jei nusprendimas bus pa<- 
Val.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M. lankus miestui, tai dabartinis 

Nedėtiomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

i

■■■■■■

Of is<is
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

4537 S. Ashland
Av., Chicago, Iii.

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybe, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

DR. YUSKA .
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos! nuo 10 ryto iki 

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

Tel. ProBpect 8466

Akly Specialistas
4649 S, Ashland Avė

Kampa. 47tk St.

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

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams

Mes ir vėl savo’senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

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

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

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

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus
Atdara

ned. iki 6

atgal.
kas vakaras iki 9 
vai.

S. GORDON,
1416 S. Halsted St.

Phone: Canal 947

vai

Tel. Boulevard 6487
✓

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavyi Dentistai t 
10801 So. Michigan Av„ RoselamL 

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

DR. G. M. GLASER
Praktiknoja 30 metai 

Ofisasi
8149 S. Morgan St., kerti 22 Si. 

Chicago, Illiaob.
SPECIALISTAS!

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėtiomis nuo 10—2 

po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 'Emerald Ave7
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare

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

Tel.: Canal 279
z

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

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

Vakarais pagal susitarimų. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.
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Kursas Markiu (Auk
sinu) Šiandien 
prigulintis permainai

1,000 Markių $9.95 
5,000 Markių $49.50 

10,000 Markių $98.00
Ąnt didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon i trumpiausi 
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba 
laišku i

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

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

Rašomoji 
Popiera

po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos 
(bond) rašomosios popieros (ne- 
Unuotos), 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 { kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nūn svaro.

Lietuvon Ir iš Lietuvos 
LAIVAKORTES

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

C NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

(lĮ SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelione Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 

taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksu.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

g Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ 
Specialamast Moterą ligos ir Chirargija.

1145 MILWAUKEE AVĖ.
%

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

valstijos komercinis Komisijos 
tyrinėjimas tuoju tikslu, kad 
penkiacentę važiuotę vėl įve
dus, bus užmestas. Aukščiau
sia teismas spręs, ar miestas 
turėjo galią įtraukti patvarky
mą sutartin su gatvekarių 
kompanija ir tąipgi ar kompa
nijos turėjo teisę nežiūrėti ši
to patvarkymo ir kreiptis į 
viešojo patarnavimo komisiją 
prašydamos važiuotę pakelti iš 
5c iki 6c ir net 8 centų.

Laivas su svaigalais priplaukė.

“šmėklinis svaigalų ‘laivas”, 
kuris kelias valandas taikos 
įsprukti Chicagon, pagalinus 
nuplaukė uostau ti ‘S Michigaa 
City, Ind.

Kapitono padėjėjas nušoko 
ant prieplaukos, kad troką su
radus. Blaivybės agentai ir po
licija iššoko iš užkampių ir jį 
sugavo. Kapitonas Nelson St.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. BruževL 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Peler iš Chi/agos ir laivo dar* 
bininkai buvo laikomi ant lai
vo, laivą Billy Eddy bekre- 
Čidnt. Laive rasta 150 šulių 
kanadinio alaus, šulics atida
ryta ir alus išleista ežeran.

Pranešimu suteiktu fodera- 
lėnis vaktžioms, kubilai po 100 
galionų kiekvienas atvelkama 
vandeniu su ateinančiais ežeru 
laivais Chicagon. Valtys yra 
saugojamos.

Apmušė daktarą.

Dr. Samuel M. Robin, turįs 
ofisą po num. 901 W. Roose- 
velt Rd. yra be sąmonės Kalin
to ligoninėj pasekmėje užpuo
limo jo vakar prieš pietus ne
pažįstamo žmogaus; užpuoli
kas, matomai, revolveriu su
daužė jam galvą. Jo sekreto
rei išbėgus iš kito kambario 
j jo riksmą, užpuolikas nepa- 
tėmytas išbėgo. Policija spėja, 
kad užpuoliko tikslu buvo deg
tinės receptų knygą paimti.

Bridewell bus apskričio 
kalėjimu.

Deki susikimšimo sąlygų ap
skričio kalėjime, kur laikoma 
1200 kalinių, nors vietos ten 
yra tik 500, bridewell bus pa
darytas apskričio ir miesto ka
lėjimu. šitą nutarė penktadie
nio susirinkime teisėjas Kick- 
ham Scanltan, valstijos gynėjas 
Crowe, policijos viršininką' 
Fitzmorris ir prasižengimų ko
misijos pirmininkas H. B. 
Chamberlin.

Mirė vaikiūkštis sargo pašautas.

David Walsh, 17 metų, gy
venęs po num. 951 W. 18 gal. 
pasimirė apskričio ligoninėj va
kar nuo žaizdas apturėtos rug. 
17 d., kada jį pašovė Skala Val
stijos banko sargas. Sargas 
James Sara yra areštuotas.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
ską, Rockford Real Es 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi 
siunčiami Lietuvon gref 
čiausiu budu ir už pint 
gų siuntimą pilnai atsL 
koma.

Siuskite pinigus Lie
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III
Plunksnos ypatingai

Žemą kainą.
,4^ Tik-ką — atspausdinom

“direct from factory”.
IR Bargeno knygą, naujų

J L sanitarių plunksnų lovoms
4^ paduškonvs ir palaidų

plunksnų, parduodame sva 
rais. Jei nori geriausių 
plunksnų, prisiųskite atvi- 

vk rutę reikalaudami pinigų 
taupymo knygelės ir sampelių; viską 
išsiųsime veltui. Rašyk šiądien.

American Feather & Pillows Co. 
Desk F—15 Nashville, Tenn.

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

Užlaikytoje^ gei*ų

PLUNKSIU
/ 

čystai baltų zasų plunksnų
svaras ..............................  79c

Prima čystai baltų žąsų 
plunksnų svaras ............. 98c

Rinktos baltų žąsų plunks
nos maišytos su pūkais $1.39

Čysti žasiniai pūkai .......  $1.98
Sampelieii ant pareikalavimo.

Dailydės priešinasi Landis’ui.

šeštadienio vakarą dailydės 
atkariojo savo nusprendimą ne
priimti federalio teisėjo Lan- 
diso savo arbitru statymo lok
aute. •

šitą pasipriešinimą stato tik 
vieni dailydės; visi kiti staty
mo amatai sutinka priimti ši
to teisėjo pastangas užbaigti 
jų ginčus iki perklausų.

Dailydžių unijos prezidentas 
Harry Jensen sako, kad (laily- 
džių algos pakilę tik 70 nuoš., 
o pragyvenimo brangumas 100 
nuoš. ir lig šiol pragyvenimo 
brangis tebesąs 85 nuoš. ankš
čiau prieškarinės bazes.

Jis pripažįsta, kad iš 18,000 
jo unijos narių dirba 14,000, 
bet jie gauną savo mokesnį — 
$1.25 į valandą ir jie esą pasi
rengę kiekvienoj valandoj me
sti darbą, jei jiems mokesnis 
butų bandoma numušti.
9MBSESSSB99BBMM—SMMBMMi

Pranešimai
S. L. A. Ilro Apskr. kuopų delega

tų suvažiavimas įvyks 9 d. Spalio 
(October) š. m. 1 vai. po pietų Liuo- 
sybes svetainėj, .3925 So. Kedzio Av. 
Brighton Park, Chicago, III. Visos 
apielinkės kuopos kviečiamos imti da- 
lyvumo suvažiavimo, nes yra daug 
svarbių klausimų išspręsti.

II Ap. Rašt. 1*. J Petronis,
10727 So. State St., Chicago.

Roseland. — R. L. D. S. S. Ben
drovės mėnesinis šėrininkų susirin
kimas įvyks panedėlyj, spalio 3 d.; 
7:30 vai. vak. J. Stančioko s ve t., 205 
E. 115 St. Visi šėrininkai malonė
site paskirtu aliku susirinkti.

— Direkcija.

STATEMENT OF THE OWNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA- 
TION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESSI OF AUGUST 

24, 1912,
Of The Naujienos published daily 

at Chicago, Illinois for October 1, 
1921.
State of Illinois 1
Ųounty of Cook 1

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. Jurgelionis, 
who, having been dūly sworn accord- 
ing to law, deposes and says that he 
is the Business Manager of the Nau
jienos, The Lithuanian Daily News 
and that the follovving is, to the best 
of his knowledge and belief, a true 
statement of the ovvnership, mariage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date shovving 
in the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing edit
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739,S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Kleofas Jurge

lionis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III.

2. That the ovvners are: Lithuanian 
News Publishing Co., J. Szmotelis, V. 
Sznvotelis, P. Grigaitis, K. Jamontas, 
P. Maliorius, J. Markus, J. Mickevi
čius, A. Zymontas, K. Gugis, A. La
bs, Kl. Jurgelionis, all of 1739 So. 
Hasted St., Chicago, II.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hodd- 
ers owning or holding 1 per cent or 
moro of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are: Inter- 
type Corporation, Chicago, III., Cent
ral Mfg. District Bank, Chicago, III.

4. That the two paragraphs next
a.t>ove, the narnės of the
list of Btockholders and security 
holdeŲB, if any, contain not oniy the 
list o fstockholders and security 
hoders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder oi’ secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the cir- 
cunvstances and conditions under 
vvhich stockholders and security hol- 
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or othenvise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shown above is 20,100.

K. Jurgelionis Business manager. 
Swom to and subscribed before me 

this 30th day of September, 1921.
Anthony Lalis.

(My commission expires March 29 
1924).

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU SAVO BROLIO 

Antano Baliuno, ir seseries Mor
tos. Gyveno 1110 Mead A ve., 
Scranton, Pa. Bet dabar nežinau 
eur jie yra, P. Baliunas, 965 W. 
18 PI. Chicago, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

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

JIEŠKAU SAVO MOTERIES 
Apolionijos Bnrtkienės, kuri 
prasišalino nuo manęs 27 d. lie
pos, 1921, pasiimdama su savim 
sūnų 3 metų.cunž. Edvardą. Mel
džiu* sugrįžti, o viską dovanosiu, 
kaip gyvenome taip ir gyvensi
me, arba kas patėmysite mel
džiu pranešti. Ji yra 5, 6 col. 
augščio, juodų akių, tamsiais 
plaukais; už pranešimą jos ant
rašo bus atlyginta.

JONAS BARTKUS, 
1414 Forthland Avė., 
Chicago Heights, III.

ISRENDAVOJIAMI
ANT RENDOS 4 KAMBA- 

riai, renda $14.00 į mėnesį.
454 W. 46 Plące.

JIESKODARBO
JIEŠKAU DARBO PRIE bar

beno, vakarais ar ant visados 
turiu 1% metų patylimą. Atsi
šaukite, Chas. Bartkus, 2941 W. 
39 St., Telephone Lafayette 1117

REIKIA DARBININKŲ”
MOTERŲ

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

J. DEZULSKIS,
4505 S. Hermitage Avė., 2nd fl. rear 

Telephone: Yards 7241

REIKIA 6 MOTERŲ SKIRS- 
tymui atkarpų. Taipgi vieno 
beilerio. Ateikit darban seredos 
rytą. Harry Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VtRŲ

REIKIA PATYRUSIO Siu
vėjo prie moterų ir vyrų kostu- 
merių darbo. Geistina, kad mo
kėtų lenkiškai kalbėt, J. Kus- 
mierek, 3143 W. 38 St. Phone 
Lafayeette 5350.

REIKIA PATYRUSIO
Barbeno. Darbas visada.

382& Archer Avė.

< PARDAVIMO!
--------------- ................-4--------------

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė. Kaina $3,250.00. Arba už 
geriausį pasiūlymą, ši vieta tiesiog 
aukaujama.

1123 W. 79 St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir delikatescent krautuvė. Ge
ras biznis. Lietuvių kolonijoj. 
Pigiai.

2057 W. 22 PI.

“pardavimui-ČĘVERYKŲ 
taisymo dirbtuvė, vieta išdirbta 
per penkis metus. Elektros ma
šinos ir visas įtaisymas. Atsi
šaukite, 3932 S. Rockwell St.,

HARRIS KAZAKONES
Degtinės ir Vyno bačkos ir 

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė tirštai lietuviais apgyventoj 
kolionijoj, biznis išdirbtas per daug 
metų, kaina stebėtinai pigi, ir geriau
sias pasiūlymas bus svarstomas, ne
praleiskite šios progos, Naujienos 
num. 407.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė pigiai ant Canalport 
Avė. Kreipkitės pas savininką, 
F. Lukminas, 2844 W. 38th St. 
3-čių lubų iš užpakalio.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis išdirbtas, per daug metų. 
Pardavimo priežastis, turiu ant
rą biznį, 2901 Emerald Avė., 
Phone Boulevard 4283.

PARDAVIMUI GROSERNE IR 
bučernė. Padaromas geras pinigais 
biznis. • Iš priežasties ėjimo i kitą 
biznį, parduosiu tuojau ir pigiai.

8336 So. Halsted St.

PARDAVIMUI KARČIAMA 
3815 So. Halsted St., labai pi
giai, visokių tautų apgyventa. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
labai pelningoj vietoj, parduo
siu už pusę kainos. Priežastis 
pardavimo, savininkas eina į ki
tą biznį, 3440 S. Morgan St.

PARDAVIMUI — 3749 SO. 
’Halsted St. Saliunas — Pia
nas — Rakandai, 6 kambariai 
gyvenimui, ir didelė svetainė 
šokiams.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta. Biznis oash. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą, 2655 
W. 43r<l St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų apgyventa. Prie
žastis — išvažiuoju į Lietuvą.

2444 W. 46th Place
/

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DELI- 
catescent ir cigarų krautuvė. Priva
lo būti parduota urnai iš priežasties 
apelidinvo Chicagos. $1,350.00 arba 
geriausiu pasiulymu pinigų, čia yra 
gera krautuvė moterei arba vyrui. 
Ateikit greitai, nes tas bargenas ilgai 
nesitrauks.

1537 W. 51 St.

AUTOMOBILIAI '
PARDAVIMUI TRPKAS, 2 

tonų, išvežiojimui anglių. Dar 
naujas, A. Višniąuskas, 4107 
S. Rockwell St., Phone Lafayet
te 1134.

RAKANDAI_ _ _
5 KAMBARIŲ' VĖLIAUSIOS MA- 

dos rakandai turi būt parduoti už bi- 
lę sąžim> vą f »«iubmą. 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- 
manto adata.

1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEME
Parsiduoda mažiau kaip už pusę 

kainos farmos. Visas biznis: vienas 
groseris, viena mitingų svetainė, 6 
ruimų namas, ledaunė ir garadžius 
xxnt 8 Liti tomobi 1 ivj. Didelis staldas, 
ang-lių yardas; elevatoris, telpa 35,000 
bušelių javų, su mašinoms ir gasu va
romu inžinu, su cemento namu, vogų 
ofisas vežimų svėrhnui ir kitokių ma
žesnių budinkų, prie pat stoties. Ta 
vieta randasi prie Rockford III. Kai
na tik $15,000.00, arba bus galima su
tikti ir lengvom išlygom. Puiki vie
ta žmogui suprantančiam tokį biznį 
ir norint galima padaryti gerus pini
gus toje vietoje . Del platesnių žinių 
kreipkitės į Mildos Real Estate Co., 
751 W. 31 St. Klauskit K. J. Filli- 
poviČio.

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

PARDAVIMUI 3 PRAGYVENIMŲ 
muro namas apačio biznis, 8 kamba
riai pragyvenimui ir viršui du pra
gyvenimu po 4 kambarius, cementinis 
beizmentas, elektriką, vanos ir kiti 
parankumai, parsiduoda labai pigiai, 
tik $6,700. Turi būti parduotas trum
pu laiku, Vilkas ir Kazanauskas, 
2242 W. 23 Place, Phone Canal 1068.

PARDAVIMUI MEDINIS~5 
kambarių namas, su dviem po 
30 pėdų pločio lotais, su visais 
gyvuliais ir įtaisymais. Atsišau
kite, 7230 Talman Av., Chicago.

PARDAVIMUI NAMAS, SU 
grosernė ir bučeme. Biznis ge
rai išdirbtas per 7 metus. Viso
rių tautų apgyventa. Priežastis, 
važiuoju į Lietuvą, 2462 W. 46th 
Place.

NAMAI-ZEME.
BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 

rinis 5 kambarių bungalow su elek
tra ,maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, fumace 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.

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

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ MEDI- 
nis namas, garu apšildomas, elektros 
šviesa, maudynė ir visas įtaisymas; 
taipgi geras tvartas užpakaly.

Atsišaukite,
2607 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI NAMAS 5 
kambarių, gasas, vanduo; gali
ma laikyti karves ir vištos. Pu
sė bloko į pietus nuo Archer 
Avė. Cicero karų linija daveža. 
Bargenas, 5125 S. Tripp4 Avė.

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI GREITU lai

ku 10 šėrų Universal State 
Banko. Pigiai. Priežastis parda
vimo, išvažiuoju į Lietuvą. 
Kreipkitės laišku Naujienos, 
num. 408.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

Niūrimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Mųsų sistema yra geriausia. č»ta 

mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktualijai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygą* Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, bo darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos J«ngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namam*. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauki! knygSlis.

Tel. Seeley 1(ho
SARA PATEK, pirmisiske. |
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AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos' 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewriting, pirklyboa tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abd- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

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

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
8) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

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

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moteris visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj Aužros Mokykla se
niausia ir goriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

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