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Rusija susitaikė GRUDŲ REKVIZICIJOS 
PAGIMDĖ BADA

su Lenkija
Ser bi j a gi n kl u oj asi

Francija bando taikintis su 
Turkijos nacionalistais

Rusija susitaikė su 
Lenkija.

(la

R u si j a užmokės Lenkijai 
auksu, bet medžiagomis.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 8, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

VARSA VA, spalio 7. — Len
kija ir Rusija padarė sutartį ir 
daugiau apie karą nebekalba
ma. r.

Sovietų valdžia tuojaus pra
dės grąžinti į įlenki ją dailės ir 
kitus istorinius turtus, kurie 
buvo išvežti į Rusiją po išdali
nimui Lenkijos. Taipjau bus 
sugrąžinta šimtai varpų ir ūkio 
mašinų, išvežtų Rusams trau- 
kianties 1915 m.

Sovietu ambasadorius Alek
sas Karachan, kuris vedė de
rvinis su Lenkijos užsienio rei
kalų vice ministeriu Jonu Dom- 
becki, priėmė ir įlenki jos svar
biausi reikalavimą greičiausiai 
galimu laiku užmokėti Leniniai 
priklausančius sulig Rygos tai
kos sutartimi 49.000.000 auksi
nių rublių. Lenkija betgi tų pi
nigu auksu negaus: ji priims 
žaliąją medžiagą.

Serbija ginkluojasi.

Nesenai ta kompanija (An- 
derson & Lind) buvo išgavusi 
injunetioną prieš karpenterių 
uniją ir kontraktorius, draud
žiantį kliudyti jos bizniui. Uiū-

Mokyklos ir teatrai 
Rusijoje

leidėjas Rusijoje. Jis veda de
rybas apie išleidimą Vokietijo
je rankvedžių ir kitokių knygų. 
Valdžia mano paskirti jj vesti 
visą jos spaudos biurą.

Lunačarski sako, kad prieš 
karą armijoj 15 nuoš. buvo pa- 
žįstantįs .raštą, dabar mokančių 
skaityti ir rašyti yra 55 nuoš. 
Laivyne buvo 60 nuoš. mokan
čių raštą, dabar jį pažįsta visi. 
145,000 žmonių mokino 4,000,- 
000 suaugusių skaityti ir rašy
ti. Išleista apie 4,000,000 pra
džiamokslių įvairiose kalbose. 
Vien Kaukazo kalnuose yra var- 
tojomos 87 kalbos. Tūlos jų ne
turi savo rašto ir todėl jos rei
kėjo išdirbti naują alfabetą.

Skaičius pradinių mokyklų 
Rusijoje padidėjo 20,000, bet iš 
11 universitetų, delei bado ir 
stokos reikmenų, yra atdari tik 
penki.

inas sovietų kareiviams. Jis 
girė šalis, kurios jau suteikė 
pagelbą, bet sakė, kad suteik
toji pagolba >Tfl toli neužtekii- 
na, kad išgelbėjus Rusiją.

“Apgailėtina”, sake jis, “ 
Argentinai deginant savo atlie
kamus grudus krosnyse, Ame
rikos kviečiams punant svirnuo
se ir Kanadai turint savo aruo
duose 2,000,000 tonų ar daugiau 
komu, kurių ji negali sunaudo
ti, tie nulionai rusų turi mirti 
iš bado”.

Jis nurodinėjo, kad jau net
ir neatsižvelgiant į bumanitariš- stiečiams už atimtąjį tyrtą ne- 
kuiną, Anglijos biznierių intere- duodant.
su yra apsaugoti Rusiją nuo ne- Tokis valdžios elgėsis privertė 
laimės, atidaryti platesnius lau- valstiečius mažinti daug apdir- 
kus prekybai ir leisti rusams bamos žemės. Bet ir tada rekvi- 
dirbti. Nesenai Dr. Nansen pa- zicijos tęsėsi ir tai tokioj pat 
sake laikraščiams, kad nežiu- proporcijoj kaip ir pirma( taip 
rint dideliu skelbimų ir nuola- kad valstiečiai turėjo atiduoti 
tiniu atsišaukimų, Anglija siūlė- valdžiai ir sėklinius gludus ir 
io Rusijos šelpimo fondan tik todėl pebeliko jiems kas sėti. 
£2,000.

kad! Taip sako valstiečiai. Jie netekę
net ir seklų nuolatiniuose už. 
griebimuose.

ti YGA, spalio 7.
sijos valstiečių ir vokiečių ko
lonistų visoj bado teritorijoj, 
Rusijos badą pagimdė bolševikų 
politika atiminėti iš ūkininkų 
grudus ir gyvulius, nieko val-

jos gi turi padariusios su kon- Teatrai tapo denacionalizuoV, 
traktoriais kontraktus, kad tik 
unistų gaminta medžiaga bus 
naudojama prie statymo namų.

Pasak Ru- jo neimi ne dirbtuve Anderson
<!t Lind su karpenterių unija ir valdžia suteikė 
kitais fabrikantais ir kontrakto- 
riais. Tarp apkaltintųjų yra 
karpenterių distrikto tarybos 
prezidentas Harry Jensen ir jo

mokyklų gi skaičius padidin
tas. /.

Nori priversti Meksiką už 
mokėti Huertos skolas

RYGA, spalio 7. Sovietų 
Industriniam 

Kincmos Ekonominiam (rus- 
tui” monopolių ant visų kruta- 
mųjų paveikslų teisių Rusijbj. 
Jam duota teises daryti paveik- 

įsius, operuoti teatrus ir impor- 
I tuoti filmas. Apie tai pranešė 
sovietų švietimo komisaras Lu- 
načarskis, kuris važiuoja kaipo 
III Internacionalo delegatas į 
Italijos socialistų kongresą.

Lunačarskis sako, kad vald
žios biuras negalėjo sėkmingai 
tuo dalyku rūpintis, tad viską 
pavedė trustui, kuris mokės val
džiai mokesčius. Tas trustas ga
lės duoti nuo savęs įvairias 
koncesijas kitoms kompani
joms importuoti ar operuok 
teatrais. Į

Jis sako, kad teatrai daugiau-j 
šia tapo denacionalizuoti ir da
bar juos veda patįs artistai, ku~! 
rie moka valdžiai dalį savo pa
jamų, taipjau paveda dalį tea
tro unijoms. Valdžia vien cen
zūruoja produkcijas, bet pati 
programais daugiau nebesirūpi
na, kaip tą darė ji pereitais me
tais.

; Lunačarski sako, kad nesenai 
valdžia suprato ir tai, kad švie
timo kontrolė irgi neturi būti 
rankose nacionalinio komisaro 
Maskvoje, bet rankose miestų 
ir provincijų tarybų, kurios tu
ri apmokėti už užlaikymą mo
kyklų. Jis sakė, kad nacionalinis 
komisaras sutaisys pavyzdinius 
programas, bet apskričių vald
žios gali juos priimti ar atmes
ti. Betgi mokyklose ir tolinus tu
rės būti komunistiniais budais 
stimuliuojama “revoliucinė są
žinė”.

Ant kiek Rusijai trūksta mo
kyklų reikmenų rodo, tai, kad iŠ 
8,000,000 vaikų pradinėse mo
kyklose turi paišelius tik vienas 
iŠ 17 mokinių. I

Į Vokietiją siunčiama spedd- 
linį komitetą supirkimui už 
$900,000 techninių, mokslinių ir 
švietimo knygų universitetų kny 
gynams ir mokslininkams. Ber- 
line dabar yra A. D. Sitin, bu
vęs pirmiau didžiausias knygų

VVASHINGTON, spalio 7. — 
Thomas W. Lamont, kuris buvo 
tūlų skelbiamas valdžios atsto
vu ir kad jis nuvykęs Meksikon 
tartis apie Obregono valdžios 
pripažinimą, netik nėra valdžios 
atstovų, bet ir nieko bendra su 
ja neturi.

Jis nuvyko Meksikon kaipo 
Morgano ir kitų bankierių at
stovas pasiteirauti ir prikalbin
ti Meksikos valdžią užmokėti 
tuos pinigus, kuriuos tie ban- 
kieriai yra paskolinę dar Huer
tos valdžiai. Jie norėtų sužino

Francija yra pasirengusi 
ryti taiką net jeigu jai prišertų 

’ tuo užpykinti /\ngliją, kuri 
priešinasi šiam skirsniui projek
tuojamoj Franci jos ir Turkijos 

ne nacionalistų sutartyj:
i “Francija apsiima parduoti 
Turkijai visą amuniciją ir 

■ ginklus, kokie yra dabar nulio* 
i kurni Franciios okupuoto] Tur

kijos teritorijoj”.
Franci jos delegatas Henri 

Franklin-Rouillon jau atvyko į 
Angorą, kur jį pasitikta su di
dele pagarba. Jis praneša, kad 
derybos su kemalistais eina pa
tenkinančiai. Francija nori at
naujinti prekybinius ryšius su 
nacionalistais kaip galima grei
čiausiai ir tikisi atskira taika 
patraukti savo pusėn Syri’os 
maboihetonus, kurie dar nėra 
pilnai priėmę Francijos valdy
mo.

Sakoma, kad tuo pačiu laiku 
Franklin-Bouillon, varde Fran- 
ciibs kompanijų, paklausė An- 
tforos valdžios apie prospektus 
uauti koncesijų niekuriose svar-* 
binse sultono nuosavybėse Ana- 
toliioj, kur tikimasi rasti tur- 
tin<ms aliejaus lankus.

Manoma, kad Franci ios-Tur- 
kiios sutartis iau hutu buvusi 

i padaryta, jeigu bolševikų am
basadorius Mažnioi Ari»oi ne
būtu primines Kernai Pašai, kad 
kokias nė Karviu i h sutartis su 
Franci la. ekonominiai skirsniai 
bolševiku nacionalistų sutnrtvi 
turi būti nusaugoti. San tikini 
tarp bolševiku ir nacionalistų 
yra geri. Kad pagelbėjus fu- 

. sams, Kernai Paša pardavė so
vietams 40,000 tonų kviečių, 
kurie bus pristatj’tl prieš lap
kričio 15 d.

Nežiūrint Rusu pastangų su
trukdyti, Franciios diplomatai 
yra tvirtai įsitikinę, kad sutar
tis su Turkijos nacionalistais 
bus padaryta prieš pabaigą spa
lio mėn.

IšPARYŽIUS, spalio 7. — 
Bielgrado pranešama, kad Ser
bijos karo taryba nutarė 
pašaukti prie ginklo kelias mi- 
litarines klesas.

Mobilizacija turbūt daroma 
yra prieš Vengriją.

Žinia priduria, kad tikimąsi, 
jog čecho-Slovakija ir Rumu
nija irgi paskelbs mobilizaciją.

Franciia susikirto su An 
glija už Turkiją.

Francija nebenori atidėlioti «a- 
vo sutarties su nacionalistais 
ir rengiasi parduoti jiems sa
vo ginklus.

I Sausmetis tūlame laipsnyje 
j prisidėjo prie pagimdimo bado, 
bet žmonės Volgos srity j mirė 
badu jau sausio mėn. — dar to
li prieš sausmečiui nudžiovinant 
jų laukus. Po to gi kaip valdžia 
atsiimdavo savo dalį grūdais, 
galvijais, arkliais ir kitokiomis 
reikmenimis, sakė valstiečiai, 
daugely] atsitikimų kareiviai pa
siimdavo sau ir kas likdavo, 
taip kad ūkininkams nepasilik- ti taipgi kada jie gali tikėtis 
davo praktiškai nieko. atgauti tas skolas ir ar visą, ar

Vokiečių kolonistai ypač daug dalimis. Kaip Carranzos, taip ir 
nukentėjo, kadangi sovietai ant Obregono valdžia nieko nesako 

leisdami Burgenlanda, bet Ven- JU labiausiai puolė, nes jie skai- apie skolas ar jų pripažinimą, 
griios partizanai tvirtai laikosi tėsi turtingais.^ Niekuriė vokie-j 
prie senoio rubežiaus ir nelei
džia Austriiai užimti iai taikos 
sutartimi atiduota teritoriią.

Yra aišku, kad Burgenlandas 
nebus apleistas b(» stipraus nri- 
Mtarinio ar diplomatinio spau
dimo. Partizanu bandos nėra 

I stiprios, jos siekia tik keletą 
tūkstančiu žmonių, bet nėra ka
reiviu kas stotu su jomis ko
von. Vengrai nešaudvs vengru, 
o Austrija ti<*k labai netrokšta 
tos teritorijos, kad dėl, jos rizi
kavus karu su Vengrija.

Dabar Burcenlandas yra ne
va rankose talkininku generolų, 
kuriems Vengrai techniškai to- 
ritoriia nerdavė. Austrai atsisa
ko pripažinti perdavimą, ka
dangi po hio nėra Au^ri’os 
parašo ir kad teritoriią ’štikru- 
ju valdo partizanai. Talkininkų 
gi komisija yra silpna, kadan
gi ji turi rimtis a.it buvusio 
partizanų vvb ir jo žmonių pa- 
laikvmui tva ’kos.

• Laipsniškai ginčijamoji feri- 
toriln nriim? karo lauko išvaiz
da. Visur ka ama tranšėjas ir 
tiesiama dicrhaota<> vielas; visur 
ant kelių st >vl patroliai, o prie 
rubežiaus sargybos. Partizanais 
daugiausia yra jauni Vengrijos 

‘aristokratai, kuriems tokia 
4 a aaa aa • avantiūra vra smagi.10,000,00 rusu gresia i s,,nku b«9 painus.® — (S Iralminf,, Iro rTrv», rr! Str,

bado mirtis.

Partizantai tebelaiko 
Burgenlandą.

Rusija išnuomosianti 
niekurias žemes.

jas turės apdirbti pusė rusu.

ri-Austrai ncga’i jo užimti, o 
zikuoti karu su VengĄja ne
nori.

V1ENNA, spalio 7. -- Ven
grijos reguliarimai kareiviai 
jau visi pasitraukė už naujojo 
Austro-Vengrijos rubežiaus, ap-

davo praktiškai nieko.

čiai pasakoja, kad jie buvo bol
ševikų kankinami, kad privertus 
juos pasakyti kur jie turi pa
slėpę menkas nuolekanas maisto.

Duos kredity bedarbiams

MAURAI BOMBARDUOJA 
MELILLĄ.

MEL1IJLA, spalio 7. — Pe
reitą nedCl<iienį--suicilu»ieji mau
rai atnaujino bombardavimą 
Melilla ir bombardavo visą pa- 
nedfclį, nepridarydami didelių 
nuostolių. '

Nedidelė grupė maurų, ku
riais komandavo buvęs polld- | 
jos seržentas, užėmė pozicijas į 
pietiniame priemiestyje ir pA* 
siuntė daug Šovinių Į ispanų po
zicijas. Jie taipjau turėjo kuL- 
kasvaidžių, kurių kulkos krito 
į tirštai apgyventą distriktą. Dė
lei to gyventojai turėjo pabėg
ti j miesto centrą.

Apkaltino kontraktorius ir 
unijos agentus.

BERN, spalio 7. — Preziden
tas Scjiult’aeis š; tndie paskelbė, 
kad Šveicarijos valdžia paskiro 
kreditų už 110,000,000 frankų, 
kad pampinus darbo bedar
biams ir kad pagelbėjus Švedi
jos industrijoms.

Lietuvos gydytojų šuva 
žiavimas Kaune.

HELSINGFORS, spalio 7.
Sulig naujojo sovietu valdžios 
išdirbto pieno, visos Rusijos že
mes tapo padalintos į tris kate
gorijas — tirštai apgyventus 
dist riklus, dist riklus su mažu 
skaičium gyventojų ir plotus su 
nenormalingu skaičium gyven
tojų.

Sovietu valdžia atsisakys duo
ti koncesijų pirmojoj kategori
joj, bet abejose kitose katego
rijoje priklausančios valstybei 
žemės bus pasiūlytos nuomai 
kooneratyvinėma draugi joms, 
valstiečiu organizacijoms ir var
toto i u bendrovėms arti miestų.

Tik trečioj kategorijoj sovie
tai duos koncesijų privatinioms 
asmeninis. Koncesijos bus duo
damos tik tięms, kurie priro- 
dvs, kad jie turi užtektinai ka
pitalo išpildymui savo obligaci
jų. Jie turės turėti administra- 
tyvį štabą iš 25 nuoš. rusu, o 
rusai darbininkai turės sudary
ti 50 nuoš. visų darbininkų.

WASHINGTON, spalio 5. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimil rugsėjo 29 d. Kau
ne buvo Lietuvos gydytojų su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
160 gydytojų. Lietuvos Ministe
ris Pirmininkas, Dr. Kazys Gri
nius, buvo išrinktas suvažiavi
mo pirmininku. Suvažiavimas 
svarstė gydytojų profesijos rei
kalus, Lietuvos padėties aptari
mus, priemonių nustatymą ko
vos su limpamomis ligomis ir 
medicinos mokslo reikalus. Su-

43 kontraktoriai, fabrikantai ir važiavime buvo skaityta 45 re- 
unMu agentai kaltinami šuo- feratai įvairiais medicinos klau- 
kalbyje.

PARYŽIUS, spalio 7. — Ma
noma, kad St. Lazare tunelyj 
traukinių susidūrime žuvo 40 
žmonių. 30 lavonų jau atgauta, 
bet 10 dar pasigendama. Dau
gelio lavonų randama tik Galįs; 
kitos dalįs yra sudegusios.

simais.

KONSTANTINOPOLIS, sp. 7. 
— Telegrafo vielos taro Kon
stantinopolio ir Angoros yra už
imtos sultono valdžios ragini
mais, kad Mustapha Kernai Pa
ša vadovaujami nacionalistai 
paprašytu Anglį ios tarpininkau- 
ti tarp ių ir Graikų.

Anglijos valdžia supranta, 
kad nė Graikai, nė Turkai ne
gali laimėti sprendžiamos per
galės ir nori tas dvi kariaujan
čias šalis sutaikinti, kadangi 
yra aiškiu kad Franciia nche- 
lanks iMau su nasiraŠvmu at
skiros taikos su Turkijos nacio
nalistais.

Reikalinga iki Kalėdų surinkti 
£5.000,00U, sako Nansenas.

iš kalnuotu mišku, kadangi jie 
•» neturėdami sunkiu ginklu ga

li slapstytis ir užpuldinėti iš 
pasalu ir daryti nesmagumų 
didelei armijai. Tuo gi tarnu 
nenumatoma kokia Šalis galėtu 
tokia armlia prisiųsti medžioti 
tuos partizanus.

“Socialdemokratas”
Mumi dra titrų ■avatHnfa ląlkraStt 

Ii Kauno. Skdtvktt vinį.
Gaunamaii Naujienose.

Kaina 5c

Tiw tranfllnHnn fll#d wlth th<» nni«t- 
master at Chicago, III., Oct. 8, 1921 
o r*wiui>wi hv the art of Oct. 6, 1917

LONDONAS, spalio 7. — 
Pastangos išgelbėti nuo Imdo 
10,000,000 rusu neims sėkmin
gos, jeigu iki Kalėdų nebus su
rinkta £5,000,000, pasakė Fridt- 

• iof Nansen pasikalbėjime su 
Daily Herald korespondentu. 
Nansen dabar yra iLon-done 
iieškodamas pagalbos Rusijai. 
Jis sako, kad bedarbės klausi
mas visame pasaulyje bus iš
rištas kovoje su badu Rusijoje.

Dr. Nansen papasakojo ką 
oats yra matęs Rusijoje ir pa
brėžė tą faktą, kad Rusijos so
vietu valdžia teisingai elgiasi su • ke ir Londono tano įsakvta na- 
pririųgtomis reikmenimis ir kad versti i maistą visas aukas be
priėjusias maistas nėra dalina- dalijantiems.

Rusijos derliaus neužtenka 
maistui.

RYGA, snalio 7. — OfiHa’i- 
nė bolševiku agentūra Rosta 
anskatto. kad visas Rmsi’os 
m’ndu derlius sieks 2.000.000,- 
000 pūdu. Atėmus sėklas seka
mam noselių!, likusiu grudų 
neužteks išmąiflm’miii gyvenin
iu ir todėl reikės importuoti 
dar 50.000.000 pudu.

Sovietu atstovams New Yoi>

CHICAGO. —- Spcdaliius 
grand jury vakar išnešė apkal
tinimą prieš 43 medžio fabri
kantus, kontraktorius ir unijų 
biznio agentus. Jie visi yra kal
tinami suokalbyje ir iŠ visų bus 
reikalaujama užsistatyti po $3,- 
000 kaucijos.

Apkaltinimas išneštas pasi- dės sekamą utarninką. 
remiant kivirčiais, kokius turė-1 Delegacijon įeina premieras 
pirmtakunas Wm. F. Brims. j Lloyd George, kancleris, Irlan- 
Vra apkaltintas biznio agentas dijos sekretorius, valdžios va- 
Frank Bartuska (lietuvis?) ir 0 ( dovas atstovų bute, karo mini- 
kiti biznio agentai. jsteris, kolonijų ministeris ir ge

neralinis prokuroras.
Airijos šalininkai rengiasi la

bai iškilmingai Londone pasi
tikti Airijos delegacija, kurios

PASKIR® DELEGATUS DE
RYBOMS SU AIRIAIS.

LONDONAS, spalio 7. — 
šiandie tapo paskelbtas sąsta
tas Anglijos delegacijos dery- 

I boms su Airiais, kurios prasi-

PINIGU KURSAS.
Vakar, Spalio 7 d., užsienio nini- 

gy kaina, perkant Jų ne mažiau kaip 
Ui 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

AngHios 1 svaras ....;.......  $8.78
AustHlos 100 kronų ................... f
Beįeitos 100 frankų ..... . S7.ll
Danijos 100 kronų.............. $18 68
Finu 100 markiu ................... Z1..55
Frnncijos 100 frankų ........... $7.28
Italijos 109 Hrų ..................... $4.00
Lietuvos 100 auksini} ..............   85c
Lenku 100 manVjų .................. !«{(<
Olandų 100 guldSnų ........... $32.40. . . , . . , v,
Norvegu 100 kronų ........... $ij> mi! cnistu mesta bomba šiandie iš-
Bvedų 100 kronų ..........  $2°.78 j sprogdino parako sandelį AIco-
Šveįęani IpO kronų ......... ?. $17.77 . /
Vokietijos 100 markių .....  iifeJhaca barakuose.

y kaina, perkant Jų ne mažiau kaip ... .....
ž 25.000 dolerii). hankų buvo skai- galva bus Arthur Griffi'th, Jai 

78 jau nusamdyti du namai, ka^ 
6c dangi ji atsisakė naudotis vald

žios duodamais namais.

jau nusamdyti du namai, kaA

Išsprogdino parako sandelį.

, LISBON, spalio 7. — Anar-

Auksinai tebėra 
labai pigus

Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
sinų pigumo laikas. Seto 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- 
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų 
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul 
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienas 
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 Chicagnje. Naujienos • yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—f sie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi 
sus Ritus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių,
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

as Dedasi

Menininkę pareiš- 
kirhas.

Lietuviai menininkai, susirin
kę rugsėjo 15 d. Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugijos Rūmuose .
(Kaune) ir apsvarstę dabartinę 
Lietuvos tarptautinę padėtį ran
da:

1. Lietuvių-Lenkų4 klausimo 
išsprendimas p. Hymanso siūlo
mais pagrindais neatitinka lietų, 
vių tautos griežtai valiai —tap- 

i visai nepriklausomai ir nesi-

'ras vis daugiau “revoliucijom-' O krikščionys T.. Katalikybė juos' 
zuojasi”.

Savo laimingo karaliavimo 
metais pridaiginę visą Lietuvą 
žvalgybos punktais, susikruvinę 
Valiukų, Smolskių krauju, nesi
liauja darę pastangų vėl atsi
durti prie valstybinio jovalo. (O 
tai tikrai jovalas!)

Tik patyrę, kad vienas antras 
monarkistiniai nusistatęs inteli-

dėti, susibičiuliavo su Lietuvos 
i “buožėmis” — storakakliais šim
tamargiais ūkininkais, kurie sa
vo “Žemdirbių Sąjungoj” turi 
net ir dvarininkų-tukstantinar-

i visai nepriklausomai ir nesi- ^ie ponai iki gyvo kaulo 
dėti su kaimynėmis valstybėmis pasipiktinę ir tomis reformomis, 
į jokius ryšius, kurie mažina jos kurias veda arba mano vesti 
nepriklausomybę arba sudaro krikščionys^demokratai — nors, 
jai pavojaus. kaip visi žino, “krikščioniškos”

2. Už p. Hymanso projekto ^formos žemės srity baigiasi 
įsivyravimą atsako musų Vy- i ^°’ teuU'a •

nepriklausomybę arba sudaro krikšČionys-demokratai — 
jai pavojaus. ■

riausybė, kuri smulkiai su juo 
susipažinusi, vis dėlto sutiko dė
ti jį derybų pagrindan iki šiol 
derasi, neatsižvelgdama tvirtą 
visos tautos reikalavimą griežtai 
atsisakyti nuo panašių derybų.

S. Visi paskutinių metų musų 
užsienio politikos nepasisekimai 
sueiną, pagaliau, į tą pagrindinę 
priežastį, kad Lietuvos Vyriau
sybė neturėjo ir neturi aiškios 
programos išspręsti Lietuvių- 

Lenkų klausimui.
4. Einant taip įvykiams, to

liau, visi menininkai, nors lig 
šiol stovėję toli nuo politikos 
klausymų, bet matydami grę
siantį pavojų tėvynes nepriklau
somybei ir tuo patim rimtą pa
vojų ir tautos kultūrai bei me
nui, kurių dabojime ir plėtojime 
menininkai buvo ir visuomet bus 
teisioginiai ir budriausi sargai, 
laiko reikalinga pareikšti savo 
gilų įsitikinimą, jog dėl padarytų 
Vyriausybės klaidų vienintėiė 
nūnai išeitis yra plačiai ir vie
šai vesti Lietuvos užsienio poli
tiką ir joje griežtai taikintis prie 
Lietuvių tautos valios.

Susirinkimo įgalioti pasirašy
ti: Varnas, Vincas Krėvė,
Faustas Kirša.

Laiškas iš Lietuvos.
Naujo plauko “revoliucionie

riai” ir klebonai.
[Naujienų korespondencija]

Netekę, vienas “sosto” antras 
portfelio, Smetona ir Voldema-

pirkti žemes, čia jau “žemdir
biai” mielu noru pasirengę ir 
lenkus pasikviesti pagalbon... o 
kunigas Tumas, “Pažangos” ir 
“žemdirbių Sąjungos” šulas per 
“Lietuvos Balsą” šaukiasi į kle
benus, kad jie sulaikytų karšta
košius vikarus, kurie kėsinasi 
“žemdirbių” žemių. Pačiam gi 
Krupavičiui paskutinėje Krikš

čionių-Demokratų. konferencijoj 
daug teko pipirų iš tų “pamoky
tų” klebonų.

Bet “žemdirbiai” ir aktyviai 
“veikia”. Kadangi jų visoj Lie
tuvoj tėra vos keli šimtai, tai jų 
aktyvumas baigiasi pliotkais, —• ( 
buk štai ten tai ten sukilsią Sau- Į 
liai arba kariuomenė ir nuverg
sią Seimą.

Gricius ir Ko. tai nugirdę stip
rina žvalgybą ir smarkiau šau
do nenamus “bolševikus”. O 
smetonininkai tiriumfiuoja.

Šiomis dienomis jie susiorga
nizavo ūkininkų ekskursiją Klai
pėdos kraštan. Vienų “žemdir
bių” butą apie 100. Teko gir
dėti, kaip vienas tos ekskursi
jos dalyvis “žemdirbių” gyrėsi 
prižadėjęs kiapėdiėkiams nuvers
ti šitą Seimą, o surinkti tokį, 
kuris “žemdirbių” t. y. “buožių” 
ir dvarininkų reikalus pirmoj 
vietoj statytų. Mat, esą ir klai
pėdiškiai visų tų demokratų Sei
me nemėgstą.

Matyt, musų reakcininkai nu
jaučia iš kur vėjai, ir koki, pu
čia. Rusijos badas, reakcinis 
judėjimas Vokiečiuos — tat ko
dėl ir jiems laimės nepamėgint...

13>tas I kilmingas ■

Rengia

Simano Daukanto Teatrališko Jaunuomenės Kliubo

Nedėlioję,

9 Spalio-Oct., ’21
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJ, 

kampas Union Avė. ir 18-os gatvės

Todelgi meldžiame visuomenės paremti musų 
kliubą, skaitlingai atsilankydama.

Pradžia 5 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai

F. ■iii
Subaia, Spalio 8 d,, 1921

su Smetona suartins.
Lietuvos darbininkams pra

vartu tai įsidėmėti. Iki šiol juos 
prigaudinėjo “krikščionys”. Iš
ardę profesines sąjungas, juos 
šaudė. Dabar brukasi jų vietą 
užimti dar aršesni darbininkų 
priešai.— J. S.

PRAKALBOS
Nepaprastos ant Town of Lake

R. Kavaliukas

Btl ■...■«!

ir B. šarpaitė 
... S. Svilainis

Į darbą kas gyvas.
Pasirodykime kuomi esame.
Padarykime savo Tėvynę, tauta pilnoje žodžio prasmėje 

Įsigykime kiekvienas L, L. P. Boną.

SKA1TYK1T IR PLAT1NK1T 
“NAUJIENOS

0
m

(/)

Spalio 8-tą d., 8-tą vai. vak., p. J. J. Elias svetainėje, 
bus įdomios prakalbos. Kalbės žymus Lietuvos veikėjas p. 
M. Yčas Bonų reikale. Bus ir daugiau garsių kalbėtojų. 
Gerbiamieji, malonų mums skaityti žines, kad Lietuva žen
gia stambiais žingsniais pirmyn kasdieną.

Kviečia visus L. L. P. B. STOTIS.

Milžiniškas Daline 
Koncertas ir <111U

RENGIA LIET. DARBININKŲ STYGŲ ORKESTRĄ 
Nedelioj, Spalio-October 9 dieną, 1921 

Liberty Hali, kampas 30-tos gat. ir Union Avė. 
Durys atsidarys 6:30 v. vak. Koncertas prasidės 7:30 v. vakare lygiai 

paskirtu laiku. Įžanga ypatai 50 centų.
Kviečiame visus atsilankyti į šį koncertą ir išgirsti gabiausius 

solistus, kaip dainų, tap ir muzikos, kurie dar pirmu sykiu ant lie
tuvių scenos dalyvaus.

Programą išpildyti sekančios ypatos: 
Lietuvių Darbininkų Stygų Orkestrą.

2. Solo dainuos,..... .......... .......... ;.....................................
3. Jaunuolių Smuikų Orkestrą.
4. Daina (trietas) ........................................ p-lės: Grušaitės
5. Armonistas ............................................................... ..........................
6. Laisvės Kanklių Mišrus Chorąs. ’
7. Trietas: J. Donelkus (sm.), A. Bačkis (mand.), L. Gietautas (pt«)
8. Rusų kupletistai ...........   V. ir J. Soli y
9. Monologas .........................................   Alvikis

10. Ekstra. , . , M
11. Rusiški šokiai, išpildys: ..........................  J., V. Sholly ir L. Sholly
12. Laisvės Kanklių Vyrų Choras.
13. Lietuvių Darbininkų Stygų Orkestrą.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muz ikariškų instrumentų naujausios is- 
įirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordu visokioms 
kalboms, gramafonų ir auksi- 

Jhių visokių daįgtiĮ: žiėdy
krik rudelių, ir sutaišom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunČiam į kitus miestus kam ko reik 

K. PIKELIS,
11907 So. Halsted St, Chicago. III.

(Apgarsinimas)

LYTIES MOKSLAS 
Tai knyga, kurios visi lietu

viai baisiai laukė, jau

GATAVA!
Šitą didelę knygą paraše 
DR. A. J. KARALIUS 

Šitą didelę knygą išleido 
AL. MARGELIS.

Kai didžiausia nuujanybė, ar, go
riau sakant, kai tikras stebuklas, ši
ta stora knyga pasirodys lietuviuose.

Lietuvių literąturoje nėra nieko ki
ta ką butų galima palyginti su šita 
knyga.

šitos knygos aiškumas, atvirumas ir 
pilnumas yra nepalyginamai.

Čiela galybe paveikslų, kurie kuoaiš- 
kiausiai atvaizduoja ir vyro, ir mo
ters lyčių aparatus, daro Šią knygą 
neįkainuojamos vertes.

Šita knygą lietuvių literatūroje yra 
naujas — naujas nuo A iki Zet — 
tvarinys.

Tiktai įsivaizduokite, kad šitoje 
knygoje telpa lyties klausimais nuo
monės no tiktai DR. A. KARALIAUS 
— vieno iš didžiausių ir sumaniausių 
daktarų ir žinovų lyties mokslo — bet 
ir tokių didelių ir visam pasauliui ži
nomų daktarų ir moksininkų, kaip an-. 
tai: Dr. ilavelock EIlis, Dr. August 
Fore!, Dr. Talmey, Dr. Boris SidiH, 
Dr. F. R. Sturgis, Dr. V. Vecki, Dr. 
O. A. Wall, Dr. Krufft-'Ebing, Dr. 
Nystrom, Dr. Thompson, Dr. Griffith, 
Dr. Hammond, Dr. Neiser, Dr. Freud, 
etc.I

O tai labai aiškiai įrodo šios kny
gos begalinę vertybę.

Čia viskas yra, kas reikalinga ži
noti kiekvienam vyrui ar vaikinui, 
moterei ar merginai apie savo lytį.

Knygos formatas 6x9 colius; pus
lapių beveik 500; paveikslų beveik 
200; stora brangi popiera; labai gra
žus ir tvirti skuros apdarai; aukso 
raidėmis parašas ant nugaros; o kai
na tik

$7.00!
Siunčiant užsakyiną, reikia savo ad

resą ir musų labai aiškiai užrašyti; 
numeris, gatve ir įmestas turi būti 
kuoaiškiausiai parašyti.

Pinigus reikia siųsti: popierinius 
doerius registuotame laiške, money 
order arba expross order, arba, jei 
turi bankoje check-account, tai gali 
siųsti chekį iš savo check-book.

Money orderį arba express orderi, 
arba bankos čcKį visados išrašykite 
tiktai ant AL. MARGELIS vardo.

Adresuokite:
AL. MARGERIS, 

2023 Saint Paul Avė 
Chicago, III.

Euhpsa» Amen an Dūrintu'
vedejai

A h 8 L Patuos*
SUmtinDtB pinigą, laL 

pašportai ir h
Nl )TARIJUaAS

Meai Eistate, Paakolo. 
Inaurinai ir U.

809 W. 35th B'k, Kamp. Halated r*
Tel.: BoitleTard 611.
Vai.: 9 iki 6 kaadianą 

Valei Utar. Ket. ir Sub. iki * 
Nad iki R po piata .

1 A——1"   ■Minu   III! —I....................■u, i     

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS i 

2201 W. 22nd St„ kerti Leavftt St.
Telephone Canal 2552. 

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

Veda visokia* bylaa. viguose 
teiznvuofie. Ekzemuiavoja Abstrak
tus, ir padirba visakius Dokuinen 
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farr.ta* ir Bizniu* 
Skolina Pinigu* ant piimo morge 
•Maus ant lengvų IHygų

za

V. W RUTkAUSIGS 
Advokatai

*» 8* U Baile 81. Roo»
Tel. Central 6890

♦ eku #12 W. 33rd St, C1hratf, 
Tel Y ardu 468)

79

i-il

IĮ

ii 
ii. 
ii!

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: S A. M. iki 6 P. 11 
1311 Rector Building

We«t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 3214 S. Ualsted St.
Y arda 1015. Vai.: 6 iki 9 vak

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Re*. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3670

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
K am baris 306, Home Bank Bidg.
Kam p. Mihvaukee ir Ashland Avės ' 
Ofiso vai.; nuo 9 iki 5 ir nuo 7 ■ 

iki 9 vakare.

n

i GarsinkitesNaujienose
_________ • . - - - t ---------

Rudeninis Šokis
— Rengia —

Lietuvių Rytmetinės žvaigždės Kliubas

Nedelioj, Spalio-Oct., 9, ’21
*

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 VV. <7th SI, Chicago. Iii 
Phone Drover 3473

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatai.

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

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė 
Tel. Yards 1053

WICKER PARK HALL
2046 W. North Avė., netoli Robey St, 

Pradžia 7 v. v.
Įžanga 65c. su rūbų pasidėjimu.

Muzika F. J. JERECK

n«n» Boulevard 6801
\NTANAS GRKD’JAK > 

Generalis
K <>n traktoriui »• 

budavotojiib
Budavujame lt Laibume 
W 471 h St. Uhicatfi.101

Kviečia Komitetas.

TEATRAS IR BALIUS!
— Rengia —

D. L. K. Keistučio Pašelp, ir Polit, Kliubas

Ned., Spalio-October 9 d., 1921
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.

Stato scenoj 4-riti aktų tragedišką dramą — 

“DVI SESERĮ”. Parašė M. DUNDULIENĖ.

Šitas veikalas pirmu kartu svenoje bus loštas, dar iš rankraščio.

Svetainė atsidarys 5-tą v. vak. Teatras prasidės lygiai 6:30. 
Tikietų kaina 50c ir 75c.

“DVI SESERĮ” PIRMĄ KARTĄ SCENOJE.
Dvi seseri, kurias tėvai, atvažiuodami į šią šalį, ant rankų atvežė. 

Vėliau likusios našlaitėmis, kęsta didelį vargą, ir esti persekiojamos 
jųjų motinžudžio. Tėvas kuris slaptosi nuo bausmės kartuvių, tar
nauja prostitucijai. Ir kad teisingiau savo nedoram ponui patarna
vus, atgabeno savo dukteris, kurių jis nepažįsta, b^t likimas kitaip 
lėmė, — jis liko nušautas savo tikros dukters. TainH turinio pasa
kyti gerbiamai visuomenei, kad suvaidinti šį veikalą yrą pakviesti 
gabiausi lošėjai Chicagos ir Roselando. Todėl, reikia tikėtis, kad 
veikalas bus labai gerai suloštas.

Meldžiam nepasiveluoti. Kviečia KOMITETAS.

Krutanti Paveikslai-Koncertas ir Šokiai
, Rengia Lietuviu Koop. Teatro Bendrovė

Nedelioj, Spalio-Oct.,
DOUGLAS PARK AUDITORIUM 

Kedzie ir Ogden Avės.

9, ’21
i

Lietuvio Jaut. Kataliką
BAŽNYČIA

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

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

Plunksnos J/žŽemą kainą.
Tik-ką — atspausdinom 

“direct from factory”.
Bargeno knygą, nauju 

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

taupymo knygelės ir sampelių; viską 
išsiųsime veltui. Rašyk šiądien.

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

crz;.,/,, i.7.........  i .

Maloniai kviečiame visus atsilankyti ant šio pui
kaus vakaro, kur pamatysit patys save, arba savo pa
žįstamus krutumuose paveiksluose.

Dalyvaus žymus artistai: K. Sabonis, Leokadija Sa
bonis ir M. Rakauskaite. Po koncertui šokiai iki vėlu
mos.

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga kiekvienam prieinama

Komisija
f

ii

■f
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ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8

Broliai amerikiečiai, į Lie 
tuvą žiūrėkite kiek 

blaiviau.
[Laiškas iš Lietuvos]

lukštas Kursas Nupuolė
Pasinaudokite Proga.

Jei norite SIŲSTI PINIGUS I LIETUVĄ, 
Jei norite GIMINES PARSITRAUKT iš LIETUVOS 
Jei norite PATĮS VAŽIUOTI LIETUVON, 
Jei norite INVESTYTI PINIGUS KAD JIE 

UŽDIRBTŲ DIDESNĮ NUOŠIMTĮ,
Jei norite RASTI SAUGUMĄ SAVO SUNKIAI 

UŽDIRBTIEMS DOLERIAMS.

valdžios

ir aš su 
kad pas

Saugumą ir užtikrinimą rasite šiame Banke
Turtas

UNIVERSAL STATE BANKO

Apie $3,000,000.00 Dol

Kapitalas
200,00000

Perviršis
50,000.00

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIŲ 
VAI^TYJINIS BANKAS AMERIKOJE.

Chicagos Miesto Valdžia, šimtai Lietuviškų Draugijų ir tūkstančiai 
Lietuvių yra musų kostumeriaia.

Ptnifus Lietuvon Sol. ir Ma kemis
siunčiam greit, pigiai ir su garantiją. Išduodam draftus ant Lietu
vos Banki) .kiniuos išmoka pilnoje sumoje.

LAVAKORTĖS IKI HAMBURGO $100.00
Parupinam pasportu ir kitus dokumentus.
Bankas atdaras kasdien iki 4 vai. ir vakarais: U tara inkai s nuo C iki 
8:80 vai. Subatomis riša dieną iki 8:30 vai. vakare.

Universal State Bank
3252 So, Halsted Street, Chicago, III.

. . ’ r m uiti. , k'i rifc'

Siunčiam 
pinigus Lietuvon ir 
į kitas dalis pasaulio
Taigi parduodam laivakorte važiuojantiems Lietuvon ir 

iŠ Lietuvos.

Liberty Trust&Savings Bankas o
Siunčia pinigus į Lietuvę, Lenkiją, Latviją ir kitur 
ir ima visą atsakomybę užtikrinimą, kad jie nueis 
į paskirtas vietas, šitaj bankas yra didžiausia ir 1 

• parankiausia institucija siuntime pinigų Lietuvon 
ir kitur, nes Kaune yra musų Lankos skyrius. Taip
gi, mes nerim atkreipti jūsų dome į tai, kad pini
gai siunčiami Lietuvon telegramų per musų banką 
— nueina į 24 valandas — tai greičiausias būdas. 
Kurie negalite ateiti pas mus ypatiškai, tai atsių
skit mums money orderį nurodydami kur ir kam 
jus norit siųst pinigus, o mes tuoj pasiusime juos 
paakirton vieton ir pagal dienos kursą.

Liberty Trust & Savings Bankas• O
Parduoda laivakortes ant visų geriausių linijų va
žiuoti Lietuvon ir iš Lietuvos.

Vedėjas, kaip pardavime laivakorčių, taip ir siuntime pini
gų yra lietuvys: Z1GMUNTAS SONGAILA. Kreip
kitės pas jį su visais reikalais,,kaip tai: apie lai
vakortes ir siuntimą pinigų; apie išgavimą pas- 
portų, pasidėjimą pinigus Lietuvos Bankoj ir tt.

libErtyTrustand 
Savings Bank

Kamp. Roosevfllt road ir Kadžio St.
CHICAGO. ILL.

Skaitydamas Amerikos lietu
vių laikraščius, kad ir tas pačias 
“Naujienas”, pastebėjau, kad 
jus, gerbiamieji užjuriniai musų 
broliai, nelemto likimo ištremti 
į tolimąją Ameriką, esate nepa
tenkinti savo apleistosios tėvy
nės dabartine jos padėtim, o ypa
tingai esate priešingi 
politikai.

Taip, mieli broliai, 
Jumis pilnai sutinku,
mus dabar Lietuvoje daug ir la
bai daug yra visokių negerumų ir 
gal dar negreit pasiseks juos 
pašalinti ir atitaisyti. Ir aš gy
vendamas savo gimtame krašte, 
kaip ir jus, broliai amerikiečiai, 
nepakenčiu tokių suvaržymų, 
valdžios tarnų sauvalės, mirties 
bausmių ir t.t. Ar tikėsite, 
mieli broliai, kad aš matydamas 
tokią keblią susipynusią, ir taip 
neaiškią dabartinę padėtį ir bu
siančią Lietuvos ateitį, neretai 
taip užsimąstau, jog ištisas nak
tis negaliu akių užmerkti. Beinąs 
tant-besvajojant apie dabartinį 
savo šalies padėtį ir aplamą pa
saulio šių dienų prakeiktą sukty
bių ir priespaudos politiką, kar
tais net galva ima skaudėti, o 
vaidentuvėj be paliovos demons
truoja nepaprasti vaizdai ir pa
tylomis lyg ka$ kalbėte kalba: 
Kvailas ir nąivus žmogeli! kam 
tu čia bereikalingai vargini sau 
galvą ir naktimis nemiegi, ar dar 
tau neaišku, kad pasaulyje yra 
daugybė niekšų, o idėjos žmonių 
tėra visai mažai. Argi tu dar 
nematai, kaip daugelis žmonių 
pasipuošę įvairiomis plunksno
mis taip gražiai kalba ir žada, 
bet ką jie duoda tikrenybėj — 
visai kas kita.—Toliau girdėtis 
šnibždėsią: Musų valdžioje yra 
ir idėjos žmonių, kurie yra pa-v 

‘ siryžę šalį vesti prie tikros ge
rovės, bet netrūksta ir niekšų, 
kurie tik laukia greitesnės jos 
pražūties. — Trečias balsas vėl 
savaip šnibžda: Lietuva juk tai 
nėra jokia savarankė 'šemininkė, 
o tik netikėta keleivė; viskas 
priklauso nuo galingos Antan 
tos: jei ji panorės, tai Lietuvai 
leis gyventi kaip jai norėtųs, o 
gal atiduos savo numylėtinei auk 
lėtinei Lenkijai, arba sutriuški
nę bolševikus gal prijungs prie 
buvusios didelės ir galingos Ru
sijos. — Ketvirtas balsas sako: 
Kas žino, kas dar gali nutikti su 
Lietuva; gal rytoj vėl puls ją 
gerai pasilsėjęs Vilniuje Želi
govskis ir užkariavęs Lietuvą 
atiduos ją lenkų grapų ir kuni
gaikščių globai. — Penktas bal
sas sako: Nejuokaukit daug ir 
su bolševikais, nes, kaip žinia, jie 
irgi neprasti šposininkai; nors 
dabar jie ir badauja ir su Lietu
va yra pasirašę taikos sutartį, 
bet jie patys giriasi, kad pasi
rašinėti taikas esą jie gudriau
si pasaulyje diplomatai. Reikia- 
lo spiriami, jie moka pasirašyti 
su priešingais savo kaimynais 
taiką, betgi pasikeitus aplinky
bėmis jų geresnėn pusėn, tą po
piergalį labai sugeba draskyti 
(pačių Rusijos bolševikų daug 
sykių girdėti žodžiai). Tai kas 
gi gali užtikrint, kad kartais ir 
draugas Kapsukas pakartos Že
ligovskio avantiūros prieš Lietu
vą?

Tai taip vaizduojasi dabartine 
Lietuvos padėtis. Bet, kaip ten 
nebūtų, reikia tikėti, kad esant 
Lietuvai nepriklausomai, jos pi
liečiai visgi greičiau ir lengviau 
iškovotų laisvę ir gerovę, negu 
patekus lenkų arba bolševikų 
okupacijom O ir dabar nėra jau 
taip bloga, kaip kad daugeliui 
rodosi. Pilnos laisvės juk šian
dien dar nėra nei vienoj valsty

bėje, netik Lietuvoje. Gi eko
nominis stovis irgi neblogiausias. 
Tai dėl ko jus, broliai, norėtu
mėt dar nespėjusią gerai atsisto-1 
ti ant savo kojų Lietuvą, maty
ti laimių ir gerovių šalimis

Lietuvoj nėra jau taip bloga,

Kam rūpintis apie
kalėdų dovanas

Nesiųskit dovanu —

Siųskite PINIGUS savo giminėms į Lietuvą. Tai yra papras
čiausia pasiuntimas ir labjau apkainuojanti dovana už- visas kitas do
vanas. Pinigų kursas siuntimui j užsienį dabar yra žemiausia, nei 
kad kada buvo. Ateik ir matykis su mumis šiandien, o mes paimsi
me iš jūsų rankų visus rūpesčius, Visoki užrubežiniai klausimai bus 
paaiškinta jūsų kalboj.

Gimimo pokilis pasibaigė savaite laiko atgal!
Atsidaryk taupymo accountą, o gausi gimimo dienos dovaną, šim

tai žmonių padare tai. Tikrai ateik pirm ateinančios subatos, spalio 15.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 West 35-th Street

VaJstijinis Bankas. Turtas virš $6,000,000.00

Keliaujantiems
Lietuvon ir ii Lietuvos

Mes esam pilnais žinovais savo užsižmime ir gvarantuo- 
jam kiekvienam TEISINGĄ PATARNAVIMĄ. Musų 
gvavantija patvirtina žemiau paduotas laiškas, kurį rašo 
musų kostumeris:

“European American Bureau
S. L. Fabionas Ir Z. S. Mickevičius Vedėjai. -

Chicago, III. •
Gerb. Tamistoa;

Laišką nuo tankistų gavau September 28 kuriame rašote, kad mano moteris pribus į Cedar Rapids, 
Iowa September 28. Taigi man yra labai malonu ir linksma pranešti jums, jog mano moteris ir atvažiavo 
pas mane September 28. Ji turėjo labai smagią kelionę ir puikų patarnavimą ant laivo. Jūsų agentai tei
singai aprūpino pervažiuojamų šalių vizą ir iš New Yorko išleido be užlakymo tą pačią deną.
AčIŲ JUMS UŽ SPECIALI LAIŠKAI
Linkiu jums aš ir mano moteris pasisekimą jūsų INSTAIGAI, NES JUS PATARNAUJ*AT PUBLIKAI TIK
RAI, TEISINGAI IR MANDAGIAI.

Pasiliekamo su aukšta pagarba ir velijame jums
(Parašas)

Mes turim šimtus laiškų iš Lietuvos dėkavojan-
čių už laimingą kelionę, bet dabar paduodame tik
\deną, o kitus patalpinsim vėliau.
VISADOS KREIPKITĖS PAS MUS REIKALE

. VAŽIAVIMO LIETUVON arba ATITRAUKIME

October 4, 1921.

viso labo,
Joseph Mainelis, 1339 Avenue E, Ceriai- Rapids, Iowa.

iš LIETUVOS; TAIPGI SIUNČIAME PINIGŲ 
giminėms arba padėjime ant 7% į Lietuvos Ban
kus.

• Turim daugybę prirodymų musų TEISINGO ir 
ATSAKANČIO PATARNAVIMO. Aasilankykit 
ypatiškai ir Jauskitės pas mus draugiškai.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L. FABIONAS ir Z. S, MICKEVIČIUS, Vedėjai,

809 West 35th Street, CHICAGO (arti Halsted St

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

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Are., 
z Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virs Platt’o ap
niokos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Vodeliomis nuo 9 r. iki 12 pietų

AhUlKKKA 
Mrs. A. Michniewicz 

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

Baig-’M Aire 
terfjoA 
Jų; Ilgai prab 
Ūkavusi Peno 
«ilvanijo» ho* 
pitaliM. 
sėkmingai 
tarnauja

da rodą viso
kiose ligos* 

moterim* Ir 
m*rginnm«

P* 
pa 

prit 
Duc

DR. A. R. RLUMENTHAL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St

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

Tel. Bo ui e v ar d 6487

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 anHal 

Ofiso* <
1149 8. Morgan St., kert* 82 St 

Chicago, Uliniu* 
SPECIALISTĄ S<

dotenlkų ir Vyrifefrų 
Falpgi Chroniiki Lirą
OFISO VALANDOJ

Sno 10 ryto iki 3 po pietą; 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 10—9 

po piet
Vurrt* HM"

kaip jus, broliai amerikiečiai, 
vaizduojatės. Nežiūrint tokių 
sunkių aplinkybių, Lietuva vis
gi, stengiasi išlįsti iš karo griu
vėsių, kiek pajėgia. Ūkininkų 
per tokį trumpą laiką daugelis 
jau vėl pasistatė sunaikintas trio 
bas, prisiauklėjo gyvulių, pakė
lė žemės našumą ir t.t. Miestuo
se irgi pastebiamas didesnis gy
vumas. Sugriautuose per karą 
Šiauliuose ir Panevėžy jau pra
dedama šiek tiek statyt nauių 
namelių; Kaune nors naujų na- , 
mų stantant beveik 
betgi daugelis taiso apgriautuo
sius. Gi ant gelžkelių išbaidy
ta iš oro ir išmoliavota vidus 
Kauno, Radviliškio ir Šiaulių 
stotys, baigiama remontuoti la
bai apdaužytos Virbaliaus, Žei
mių ir kitos stotys bei kitoki 
gelžkelio triobesiai.

Taigi, broliai amerikiečiai, j 
Lietuvos aplamą padėtį malonė
kite žiūrėti truputį blaiviau.

—Pet Klimka.
P. S. — Nemanykite, gerb. 

jog rašantis šias eilutes esu koks 
nors viso pertekęs buržujus. 
Priešingai, aš neturiu jokio tur
to, net ir savo buto; tik tiek, 
kad esu sočiai pavalgęs.—P. K.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
44 >>

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Vartojame geriausius fruktus ir daug dedame.

Užsisakyk Reikalaukite
šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

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

Kreipkitės:
35 S. Dearbom Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

DR. C. K KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halated St., Cbicagu. m 
kampa* 18th St

Valandom 9—12 ryto Ir l—t 
Phune Canal 257.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų rnufuotojas ant 
Rridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
larbe. *

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

Tel Blvd. 9886

Telefoną^ Pulin-on
DR. P. P. ZALLYS 

Urtarya Dentirtu 
10801 So. Micbigaa Af, RoaelanA 

Valandoj: 9 ryto iki 12 diena 
Vua 1 po platų iki 9 vakare.

Talopbone V u® Buren 294 
Hm. 1189 Independentą Blvd Chicag*

OR.A.A.ROTH
KUBAS GYDYTOJAS Ir CH IR t TOGAS 

Specialistą* Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir ri*q chronišką ligą 

(iflaant 3354 So. Halsted St. Chicaro 
Telephone Drovai 9693

Valandos; 10—11 ryto; 2—8 p© piet 
7---8 Nedėliotais 10—12 dieną

< tdephona Ykrdt 1682

OR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorų, vai 
ką ir vyrų. Specialiai gydo Hm 

pančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

DR. rusu
1900 So. Halsted St

Tel Caual 8113
Ofise valandos: nuo 10 ryte ito 

8 vakare.
ftertdeacija: 2811 W. 63rH Bt 

Tel Prospect 8466

■■■■■■■ latiea
a Telefonas; Boulevard 7042

; DR. C. Z. VEZELIS M
Lktari* Dentirta*

4712 South Ashland Av«u 
arti 47-tna tatvl* 

(«■■■■■■■■■■■«

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

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

Vakarais pagal susitarimų. 
2418 W. 45th SU

Prie Western Avė. p Chicago.
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Editor P. Grigaitis.

1739 SO HALSTED ST.,CHICAGO, ILLINOIS.
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teorįįoa neskelbė, Priešin- ' traukią įvien# pusę, kita į 
gai, jisai nurodė, kad darbi-gai, jisai nurodė, kad darbi- ’ kitą. Liaudininkai, kurie 
ninku labas priklauso nuo vi-' yra susidėję į koaliciją su 

klerikalais, matyt, priešina
si pastarųjų politikai lietu
vių lenkų derybų klausimu. 
Jų pasipriešinimas tečiaus 
butų daug pasekmingesnis, 
jeigu jie paimtų “divorsą” 
nuo klerikalų.

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chlcago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

suomenės gerovės. Jeigu, sa
kysime, bent kurioje šalyje 
suirtų industrija, tai nuo to 
nukentėtų ne tiktai kapita
listai, o ir visuomenė; reiš
kia, toks dalykas ir darbi
ninkams negali būt naudin
gas.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chlcago, 
III. — Telefonas: RooMveJt 8590.

$8.00
4.50
2.26
1.75
1.00

03
18
75

Utaimokijimo Kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams ____ ...________ —
Ihisei metų ______________
Trims mėnesiams ... ............
Dviem mėnesiams ............. —
Vienam mėnesiui_________

Chicagoje — per neiiotojus:
Viena kopija_____________
Savaitei ________ _______ _
Mėnesiui________________

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
paltu:

Metams ................. ...........
Pusei metų ______ -..........
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ......... .

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams —.......... .....................
Pusei metų ____ ____
Trims mėnesiams ____ —__ ___ 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Labai retas yra atsitiki
mas, kad valdančiosiose Lie
tuvos sferose 
pasitenkinimas kokiu nors 
socialdemokratų žingsniu. 
Bet socialdemokratų frakci
jos interpeliacija Seime dėl 
derybų su lenkais, matoma, 
padarė didelio įspūdžio ir į 
tuos elementus, kurie stovi 
arti prie valdžios. Valdžios 
oficiozas “Lietuva” išspaus
dino tą interpeliaciją pirma
me puslapyje ir sako, kad ji 
parodys užsieniui, jogei ne 
tiktai tautinės partijos, o

Apžvalga
išreiškiama m

BOLŠEVIKAI VALO SAVO 
PARTIJĄ.

4.00
2.00

_ 1.50 
_ .75

18.00
4.50

Pranešama, kad Amerikos 
Darbo Federacija nuo pra
džios šių metų iki dabar ne
teko apie miliono narių. To 
priežastis, žinoma, yra ne
darbas. Darbininkai, kurie 
ilgą laiką neturi darbo, pa
liauja mokėję savo duokles 
organizacijai ir tampa iš
braukti. Pramonės krizis 
silpnina darbininkų organi- 
zAfiįjas. Todėl yra didelė 
klaida manyt, kad pramonės 

• puolimas esąs naudingas 
darbininkams.

Žmonės, kurie yra girdėję 
apie Markso klesų kovos teo
riją (bet nieko apie ją neiš
mano), įsivaizduoja, kad vi
sa,kas kenkia kapitalistams, 
einą ant naudos darbnin- 
kams. Jie, mat, galvoja taip, 
kad kapitalistų ir darbinin
kų reikalai yra priešingi vie
ni kitiems — todėl kas vie
niems , kenksminga, tai ki
tiems yra naudinga. Bet 
Marksas niekuomet tokios

Socialdemokratųninkai
partija (priešakyje yra griež-

Paprastam darbininkui, suagi
tuotam komunistinėje dvasioje, 
yra sunku suprasti, kodėl Rusi
jos bolševikai laikas nuo laiko 
daro savo partijos “valymus”. 
Bolševikų partija turi apie pusę 
miliono narių visoje sovietų te
ritorijoje, kurioje gyvena kokie 
130 milionų žmonių. Pusė mi
liono komunistų tokiame inilži- 
niškome skaičiuje žmonių yra la
bai menkas būrys. Vienok ir ta-’ 
me būryje dar prisieina daryti 
“valymus”, kad atsikračius nuo 
netikusių elementų!

tahpriesingi bet kokiai fede-1 Kam to reikia, klausia savęs 
racijai ar konvencijoms SU bolševikų pasekėjai, gyvenantys
Lenkija šiuo metu.” toli nuo sovietinės Rusijos. Juk 

kitos darbininkų partijos tokių 
dalykų nedaro. Štai paimkime 
kad ir tokią Vokietiją: jos gy-Amerikos lietuviai tauti

ninkai turėtų pasimokinti iš ventojų skaičius yra dvigubai 
tų “Lietuvos” žodžių. “Vie- mažesnis, negu Rusijos, o betgi 

labai P tari socialdemokratų partiją, 
- - kuri priskaito 1,200,000 (milio- 

ną du šimtu tūkstančių) narių; 
ir turi nepriklausomųjų social-

nybė” ir ‘"Sandara” 
dažnai nuplepa, kad sočiai-1 
demokratai esą Lietuvos ne
priklausomybės priešai ir demokratų partiją, kurios narių 
lenkų ponijos užtarėjai. O ’ skaičius siekia kokių 500,000. 
tuo tarpu net valdžios lei-1 Kodel-gi šitoms partijoms ne- 
džiamas laikraštis pripažjs- Prisieina daryti panašių valy
ta, kad Lietuvos darbiniu- 
kai, vadovaujami socialde
mokratų, labiaus negu tau
tinės partijos stengiasi ap
ginti Lietuvos nepriklauso
mybę nuo lenkų pasikėsini
mų.

Veltui tečiaus jieškotum atsa
kymo į šituos klausimus komu
nistinėje spaudoje. “Laisvė” 
Dėdelė, pavyzdžiui, parašė ilgą 
straipsnį apie bolševikų partijos 
“valymą”, bet jisai nė nedryso 
įsigilinti į tą problemą, o tiktai 
aklai pakartojo tą, ką įsako apie 
tai bolševikų vadai. Jam, mat, 
yra viskas šventa, ką pasakoja 
Maskvos diktatoriai.

Pirmiausia p. Dėdelė konsta
tuoja tą faktą, kad paskutiniu 
laiku bolševikai prašalino iš par- 

Itijos 40,000 narių! Zinovjevas 
neklausyti negali”. Tai yra Sako, kad tie nariai buvo praša- 
gana keistas dalykas: vai- linti dėlto, kad jie nebuvo tikri 
džios laikraštis duoda pa
mokslus valdžiai, 
klausyty žmonių balso! 
to yra aišku,

Kauniškė “Lietuva” nuro
do, kad visoje Lietuvoje 
žmonės piktinasi Hymans’o 
pasiūlytuoju projektu, ir ji 
sako: “To balso Vyriausybė

komunistai, o tiktai “prisiplakę 
“žiūrintys tik savo

klausimą, girdi, Išdėstęs *G. Zi- laikraščių, kaip tiktai bolševikiš- tymus pravesti tiesiog “ąabo.nis, ar arti jo Aigipte; jie at- 
novjevas:

“Jisai nurodo, kad didžiuma 
partijos narių susideda iš 
januolių, išbuvusių partijoj po 
2—8 metus. Didelė jų dau
guma, be abejonės, yra geri 
komunistai, bet vis tik jiem 
negalimu pavesti partijos var 
iymo darbą. Tas darbas turi 
būti pavedamas seniems par
tijos darbininkams, išbuvu
siems partijoj po 10—15 me
tų. Tokių narių partija turi 
tik apie 15,000.”
Taigi pats Rusijos bolševikų 

vadas pripažįsta kad bolševikų 
partija turi tik apie 15,000 pilnai 
ištikimų narių; o visi kiti nariai 
esą arba menkai patyrę žmo
nės, arba net “prisiplakusieji 
elementai”, kuriems komuniz
mas visai nerupi. Tie pusant
ros dešimties tūkstančių ištiki
mų komunistų ir sprendžia, kas 
gali pasilikti partijoje, o kas turi 
būt išmestas iŠ jos. Gi partijos 
minios, milžiniškoji narių didžiū
ną šitame klausime neturi bal
so, nors jie ir skaitomi “gerais 
komunistais”.

Komunistai paprastai labai 
daug kalba apie tai, kad pas juos 
esanti tikrai darbininkiška orga
nizacija, kurioje viską sprendžia 
patys darbininkai, o ne vadai, 
kaip pas socialistus. Vienok jus 
nesurasite nei vienos socialisti
nės partijos visame pasaulyje, 
kur narių minios butų taip igno
ruojamos, kaip pas bolševikus. 
Įimtai tūkstančių narių pas juos 
ra pastatyti po diktatūra men

kos partijos dalies, o toje daly
je diktatorišką galią turi sauja- 
!ė lyderių su Zinovjevu, Leninu, 
Trockiu ir Radeku priešakyje. 
Panašią tvarką jus surasite tik
tai Rymo-Katalikų bažnyčioje, 
kur popiežius su kardinolais 
viešpatauja ant dvasiškijos, o 
dvasiški ja ant “tikinčiųjų”.

Rymo-Katalikų bažnyčioje yra 
praktikuojami ir panašus, kaip 
pas bolševikus, “valymai”-—hc~ 
retikų prašalinimai.

Įdęmus yra ir tas ZinoVjevo 
pripažinimas, kad didžiuma bol
ševikų partijos narių yra išbu
vę partijoj tik po 2—3 metus. 
Bolševikai valdo Rusiją jau be
veik ketveri metai; reiškia, di
džiuma narių įstojo į jų partiją 
jau senai po to, kai bolševikai 
buvo paėmę valdžią į savo ran
kas.

Kada bolševikai įsigalėjo, tai 
jie panaikino visą priešingą 
jiems spaudą, uždraudė rvisas 
priešingas jiems organizacijos, 
sugrudo į kalėjimus arba pri
vertė bėgti į užsienius visus prie- 
Sing-Ų veilcSjus. T’no
du jie pasiliko be konkurentų. 
Kadangi Rusijos žmonės tuomet

kus, ir nugalėjo girdėt jokių kgl- tuoja”, tai yra pabėgą IŠ posė- rasta keturi mėnesiai tam atgal, 
betojų, kaip tik bolševikiškus;
kadangi, pagalios, tiktai priklau; 
symas bolševikų partijai buvo 
šioks toks žmogaus apsaugoji
mas nuo komisarų sauvalės, — 
tai, rodos, prie šitokių sąlygų 
Rusijos darbininkai ir valstiečiai 
turėjo kaip žuvys į varžą subur
bei į bolševikų partiją. Bet, pa
sirodo, kad j ją bolševikams pa
vyko suvaryt, po dvejeto metų 
tokio savo viešpatavimo, viso tik 
keletą šimtų tūkstančių narių— 
visoje milžiniškoje Rusijoje! 
Didesnį fiasco (nepasisekimą) 
vargiai yra turėjusi bent kuri 
politinė partija, “tarnaujanti 
liaudies labui”, visoje žmonių is
torijoje!

Nejaugi komunistinių rašyto
jų protas jau yra taip atbukęs, 
kad jie nesupranta šitokio pa
prasto dalyko, ir dar vis tebesi- 
didžiuoja Rusijos bolševikais?

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Apžvalgos straipsnyje, “Milio 
nų Paveldėtojai”, kuris tilpo va
karykščiame “Naujienų” nume
ryje, įsiskverbė keletas zeceriš- 
kų klaidų. Viena jų yra ypa
tingai nemaloni, kadangi ji iš
kreipia visą straipsnio mintį. 
Būtent: paskutiniame straips
nio paragrafe išspausdinta ši
toks sakinys: “Kuomet bus įvy
kinta šitokia tvarka, tai atskiras 
žmogus negalės užrašyti savo 
vaikams namą, kuriame jisai gy
veno, arba pianą, ant kurio jisai 
skambino, tai visuomenei nuo to 
nebus jokios skriaudos.” Tuo-gi 
tarpu vietoje to sakinio turėjo 
būt štai kas:

“Kuomet bus įvykinta šito
kia tvarka, tai atskiras žmo
gus negalės užrašyti savo vai
kams fabrikų, kasyklų arba 
bankų. O jeigu muzikantas 
mirdamas paliks savo pačiai ir 
vaikams namą, kuriame jisai 
gyveno, arba pianą, ant kurio 
jisai skambino, tai visuomenei 
nuo to nfebus jokios skriaur 
dos.”

Naujų Lietuvos savi 
valdybių darbai.

džių, kai pamato, jog brdeavi- * Raštai parašyti
mas baigiasi jų nenaudai. Daž- daugiausia graikų kalba; tik ko- 
niausia jie taip elgiasi, kai rei- Ii jų yra demotine, arba žmo- 
kia padaryti kurie nors nutari
mai darbininkų reikalais Kitur tojama Aigipte. Jie, tur būt, 
mėgina įrodyti rinkimus vykus tuojaus buvo smilčių užberti 
ne sulig įstatymais, kad juos
panaikinus.

tenka ^esti gan sunki kova vi-’ Seniausias dokumentas yra 
som pusėm. O prityrimo tame datuotas 7 metais Kristui gi- 
darbe iki šiol neturėjom progos 
įsigyti.

Visoms toms kliūtims praša
linti ir subendrinti savo veiki- seniausias taipgi datuotas Au- 
mui dabar socialdemokratų šau- gusto valdymo laiku, yra papro- 
kiamos-apskričių socialdemokra- tinių tiesų apsivedimo kbntrak- 
tų konferenejos. Be kitų panti- tas.
nių klausimų Šiose konferenci
jose daug vietos skiriama darbui davimo kontraktai, parduodant 
savivaldybėse aptarti. • asmeninį ir nejudinamą turtą,

Kada visdelto mažiau ar laukus, vyndaržius ir namus, 
daugiau organizuotai socialde- Taip pat yra nuomybos raštų, 
mokratai ėjo į savivaldybes, jie paskolinių sutarčių, atlyginimo 
ėjo su tam tikra programa. Da- kontraktų, kvitų už algas, už 
bar jų uždavinys ir yra— kiek kraičius, oficialių įsakymų, pra- 
galint stengtis tą programą įvyk- šymų pas visuomenės viršinin- 
dyti. kus, mokestinių kvitų, apyskai-

Be abejo, čia nereikia užmirš- tų, dokumentų paliečiančių ver
ti, kad ir pačios savivaldybės, gų savinimo perdavimą ir raštų 
priklauso nuo tam tikrų įstaty- įraštės dalis.
jnų ir instrukcijų, išleistų ne 
darbininkų pastatytos, bet kle
rikalų valdžios.

Užtatai, jeigu neteksf įvykdyti 
užsibrėžtų planų, tai kiekvienas 
privalo atsiminti, kad ne visa 
kaltė guls ant darbininkų atsto
vų savivaldybėse.

Tosios konferencijos ir išaiš
kina, kuri atšakomybės dalis 
gultų ant socialdemokratų nenra- 
vedus savo programos.

Minėtų konferencijų jau buvo 
Vilkaviškio ir Šiaulių apskrityse. 
Greitu laiku bus Mariampolės, 
Šakių ir kitose apskrityse.

Tai ir bus rodos, tikriausias 
būdas kaip pačią partiją sustip
rinti, taip lygiai ir padės iš
spręsti visus painius šių dienų 
savivaldybių klausimus.

—N—tis.

ant papyrusų

nių kalba, kuri buvp var-

raštinei sugriuvus, nes, išsky- 
Musų draugam rus kelis, yra gerai išsilaikę.

ą 9 i • | • • j *

muš. Jame yra pasirašymas mo- 
|ters, sutinkančios nedaryti pa- 
jieškojimų iš savo brolių. Po jo

Tarp kitų dokumentų yra par-

Iš Įvairių Sričių
2000 METŲ SENUMO DOKU
MENTAI Iš AIGIPTO 

VĖSIŲ.
GRIU-

Svarbiausias įraštis yra septy
nių pėdų ir septynių colių ilgio 
rutulys parašytas ant abiejų pu
sių. Jis yra datuotas 42 m. 
Kristui gimus.

Nuo dešimties iki penkiolikos 
metų nuolatinio darbo reikės pri
deramam šitų dokumentų išgvil- 
denimui ir išaiškinimui jų santy
kyje su apaštalų laiko Romos 
imperijos gyvenimu ir istorija.

Prof Kelsey taipgi parsivežė 
daug papyrusų parašytų koptų 
kalba pirmuose krikščionybės 
šimtmečiuose/ Svarbiausiu jų 
yra papyrusinė knyga susidedan
ti iš dvylikos lapų, kur surašy
ta užkeikimai ir formulos var
totos didžiojo burtininko. Joj 
yra žavėjimų^ir prakeikimų įvai
rioms progoms, vienas meilinis 
žavėjimas. Maldose šaukiamasi 
prie Dievo, angelų ir pagonių 
Aigipto dievybių, Izidos ir Ozi- 
riso.

Automobilių vogimas.
Bėgyje paskutiniųjų 24 valan

dų pavogta 16 automobilių; 11 
surado.

Michigano Universiteto Loty
nų Skyriaus perdėtinis prof. 
Francis W. Kelsey tik-ką sugrį
žo po dviejų metų nebuvimo, ku
rių dalį jis praleido Aigipte.

Prof. Kelsey pargabeno į 
Jung. Valstijas vieną svarbiau
sių senovės dokumentų rinkinių. 
Jis susideda iš daugiau kaip 120 
legalių raštų iš Romos impera
torių Augusto, Tiberijaus, Kali- 
jyulos ii’ Klaudijaus laikų di’au- 
jre su keliais fragmentais.

Šitie raštai sudaro dalį raštų 
buvuseių raštinėje mieste Tebtu-

%DR. A. MONTVII) '
LietaGydytojas ir Chirurgą* 

25 East VYashingtofl SL 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8862 
1824 VVabansia Are.

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

[Nuo musų bendradarbio Lietuvoj].
šių metų birželio mėnesy rink

tose savivaldybėse socialdemo
kratai ir jiem užjaučiau tieji su
daro iki 25% visose valsčių ir 
apskričių Tarybose (apie 50% 
visų savivaldybių narių neparti
niai). Kažkuriose valsčių ir mies
telių Tarybose ir valdybose so- 
cialdemokratv ir bendrai su jais 
einančių yra absoliute dauguma. 
Tenai “buožių” ir klerikalų at

kad ji elementai”,
jg naudos, nepastovus ir godišiai”.

, „ . O jeigru Zinovjevas -tsiip sako, tai
kad pačioje dalykas “išaiškintas”.

Lietuvos valdžioje nėra susi- Toliau Dėdelė nurodo, kaip
klausymo. Viena jos dalis tas “valymas” buvo atliktas. Tą jau negalėjo skaityt jokių kitų'stovai negalėdami savo nusista-

O jeigru Zinovjevas Ltvip suko, tai

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

M. LURJE * [Iš Liet. Balso]

Žydų spauda apie Lietuvą.
(Pabaiga)

Daug yra žydų spaudoj Lie
tuvos gamtos aprašymų, pavyz
džiui, ištisa eile M. Lurje’s raš
tų, bendru vardu “žemaičiai”, 
kur randame aprašymus pušy
nų, upių (Virvita, Idiše štime 
561), ežerų (žuklavimas Lūkė
tos ežere 1 d. št. 577), kelių (1 
d. št. 601), kalnų (Giržduta). 
Minėtieji gamtos aprašymai pa
rašyti jausmų pakilimu ir didžia 
meile tų vietų, apie kurias auto
riaus kalbama. Tas pats auto
rius pamėgino parašyti lietuvių 
legendą žydų kalba (“Girždu
ta”), lietuvių stilium, pasinau
dojęs lietuvių padavimų pavyz
džiais. Savo gamtos aprašy
muose jis įneša ypatingos sim
patijos Lietuvai — žemaičių 
danguje, žaliuose laukuose ir 
geltonose gėlėse jis mato Lietu
vos prigimties atspalvius tauti
nėse lietuvių spalvose: getlona 
ir žalia... Iš jo gamtos aprašy
mų, jei taip galima sakyti, jau
čiama kažin kas [ietuviška, mo. 
tiniškai-lietuviška, ir sukelia 
skaitytojo domesį įftuviškais 
upių, kalnų, ežerų ir miškų var

dais.
Išsiilgusia meile ir virpančiu 

širdingumu parašytos žydų poe
tų II. Blošteino ir K. Zigmano 
eilės, jiems sugrįžus iš Rusų 
krašto.

Atvykus namo, “į motiną Lie
tuvą”, jųjų širdis džiaugsmo ku
pina, ir jie trokšta širdingai pa
sikalbėti su “motina”, papasa
koti jai apie 7 ištrėmimo metus 
svetimoj šaly, ant svetimų erš
kėčių kelių, be^jokių žinių iš 
brangios tėviškės, iš kur juos 
prievarta ištrėmė.

Eilėse “Į Lietuvą” (Id. Št.) 
Blošteinas pasakoja apie savo 
“išsiilgimą mano Lietuvos”, jis 
ilgiasi “tų apelių mėlynųjų ir 
miestelių žaliųjų” ir troško1 “tau 
dainas dainuoti džiaugsmo aša
romis, kaip manoji motinėlė šeš
tadienį pamaldas laiko”. Ir kai 
jis kartais iš savo ukininko- 
tremtinio nuo Nemuno krantų 
gaudavo žinutę apie Lietuvą, tai 
“mes tuoj tapdavom draugai, 
kaip du broliu svetimoj šaly, ir 
su ilgesio ašarėtemis nesidrovė
davau pabučiuoti jį”.

[ Savo eiles “Į Lietuvą” jis pa
skirstė 3 skyriais: 1) “Įžanga”, 

■ —Lietuva yra jo motina, jis no
ri su ja pasikalbėti savo gimtą
ją žydų kalba ir išpasakoti jai 
apie praeitą laiką, 2) “Beklajo- 
jant”, apie jo vargus svetur ir 
ilgėjimąsi jos, ir 3) “Poilsis”,— 
jis namie, jam taip gera, jis nie
ko daugiau nebenori, jis gali da
bar net mirti, “man dabar apie 
mirtį kalbėli”..

K. Zigmano “Atgal mano”, 
eilių rinkinys, Kaunas, 1921 m.

Irgi tas pats tonas, ilgėjimasis 
brangios motinos Lietuvos ir su
grįžimo džiaugsmas namo, į se
ną, gerą senelį Nemuną, “mano 
laimės lopšį”; jis sako: “su aša
romis aš tave aplaidžiai!, su aša 
romia aš dabar grįžau, laimės 
kupinas. Aš vaikščiojau tavo 
gatvėmis pats vienas, iaipioju 
ant tavo aukštų kalnų, varinė- 
juos tavo upėmis, stoviu ant ta
vo tiltų, klaidžioju po tavo miš
kus, laukus. Rausvai-mėlynais 
rytais, raudonai-žydrais pava
kariais, kai tu žėri savo margu 
saulės žaislu ant Marvelės-Alek- 
soto medžių viršūnių, aš apsi
stoja, gėrėdamasis prie tavo 
brolio-sesers upių — Nemuno 
ir Vilijos — ir klaupdamas šau
kiu: Tu esi Dievo palaiminta! 
Nėr tau lygią, miela, gera mo
tina— Lietuva”.

To paties autoriaus mes skai
tome 11-me rinkiny “Vispe” 
(Kaunas, 1921 m.): “Kalautu- 

, va”, “Lietuvoje” — romano pra
džia, iš Lietuvos gyvenimo prie 
Nemuno krantų. Tuose pat rin
kimuose “Vispe” patalpinti ap
sakymėliai iš lietuvių-žydų gyve
nimo (Pesachas Markus: “šliom- 
ka”, “Sunus-kunigas”; Dovydas 
Kaganas “Bažnyčia” ir k.).

D, Kagano apsakymėly “Baž
nyčia” vaizdinama bažnyčios 
reikšmė ir įtaka mažam mieste
ly žydų vaikinui — ješiboto mo
kiniui. Bažnyčia yra didžiausi 
rūmai miestelyje. Saulė ilgiau 
apsistoja ant josios aukštų bokš
tų ir josios iįgttese, smailiuose 
langu oe. Jos'varpų skambėji
mas atsiliepia Visame miestelyj, 
ir tu turi klausyti bažnyčios, 
šeštadienį vakarais bažnyčia ap
šviečiama ir tu turi ją pastebėti. 
O giedojimas ir muzika viduje 
yra visai kitoki sulginant su žy
dų pamaldomis, turi sudominti 
Čydų vaikiną, kuris mėgsta įsi
dėmėti visa tai, kas įvyksta ap
link jį... Gi,daugiausia tatai pa
daro įtakos žydų ješiboto moki
niui, kuris nuolat skrajoja aukš
tesniuose pasauliuose ir ieško ir 
svajoja... Jį traukia ten, jis 
trokšta pamatyti, prieš ką taip 
dievobaimingai klaupiasi krikš
čionių sūnūs ir dukters ir kas tai

yra ta tyli, širdinga melodija, 
kuri girdisi iš bažnyčios... Ir 
“Notelis” kuris vieną kartą buvo 
suviliotas to.s švelnios melodijos 
ir nuėjo bažnyčion tas Notelis 
kankina jį ir jis mato jį sapne: 
kaip Notelis “stovėdamas prieš 
bažnyčią, jo žila barzda siekia 
jam iki iiemesns, ir jis stovi ir 
klauso jų melodijos... Ką ten 
gieda? Kokias pamaldas ten 
laiko? Kaip ten išrodo pas juos 
didelėj bažnyčioj?! Ir jis kovo
ja su savim — jis nenori nusi
žengti — bet per langą, tarp že
mų namelių, vis tik didingai ži
ba aukšta, balta bažnyčia su auk
siniu kryžium. Ir minios žmo
nių vis plaukia ten, ten, bažny
čion, ir melodija... Čia tyliau, 
čia stipriau įsilieja širdin, lyg 
dangus su žeme giedotų... Jis 
varo iš galvos blogas mintis, no 
ri jas išvaryti žydų maldomis... 
Bet... vieną dieną, kai mirė ku
nigas ir varpai be paliovos smar
kiai skambėjo, jis neiškentė... 
Jo vaizduotė piešė jam, buk 
“šimtai kunigų baltai apsirėdę 
stovį po baldachimu, aplink juos 
skrajoja angelai ir mosuoja sa
vo sparnais, o ant bažnyčios, ant 
auksinio kryžiaus, stovi N otelis, 
žila barzda, jis laiko burnoje 
ragą ir šaukia”... Ir jis nubėgo į 
bažnyčią, sustojo ant slenksčio ir 
mato: “visi priklaupę, nuleidę

vaškinis J naus
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galvas, ir laiko geltonas žvakes 
rankose, ties rytų siena klaupia
si ant laiptų seni ir jauni kuni
gai. Ant jų drapanų blizga auk
sas ir sidabras, ir jų plaukai si
dabruoti. Aukštai stovi karstas 
ir iš jo žiuri geltonas
veidas. Senas kunigas priklau
pia ir pakelia uždangalą. Iš 
jfukštybės žiuri žemyn Dievo Sū
nūs, sukryžiuotom rankom ir 
raudonoj šviesoj matyt atleidi- 

|mo šypsena jo iškankintam vei
de... Staiga, ir visi kunigai klau
piasi ir eibė galvų bučiuoja ak- 
menies grindis, o kunigai mosuo
ja auksiniais kryžiais ant jų gal
vų”...

čia jam netikėta sudavė per 
galvą ir jis nukrito sumuštas ir 
sukruvintas į sniegą, nubėgo na
mo ir įgulė lovon...

Šiame apsakymėly mes mato
me nusitolinusios dviejų kaimy
nų dvasios tragedjią, kurie be
rods, ekonominiai taip tampriai 
surišti, jog negali vienas be kito 
nei (Įienos gyventi, o dvasiškai 
jie taip toli, taip toli vienas nuo 
kito. Sujaudinta minia negalė; 
jo numanyti, kad jį čion kažin 
kas traukė; rodėsi, kad jis atėjo 
tyčiotis, ir todėl jį sumušė.

Pesacho Markuso apsakymė
liai “šliomka”, “Sūnūs — kuni
gas”, “Jadvygos mirtis” yra iš 
lietuvių—žydų (“šliomka”) ir iš

lietuvių gyvenimo. •
Apsakymėly “Sūnūs — kuni

gas” autorius (vaizdiną) lietu
vio — ūkininko pasididžiavimą, 
kuris turi sūnų kunigą, jo san
tykius su sunum, kaimynus, su- 

viešėjimą pas tėvą dar ran
dame: tėvas bažnyčioj, kai sūnūs 
laiko pamaldas ir paskui kai sū
nūs išeina ir visi puola bučiuoti 
jauno kunigo ranką ir tj.t.

“Jadvygos mirty” vaiždina lie
tuvaitės tvirtumą, jos tikėjimą 
Dievo Sunum, gyvenimą kaime 
ir t.t.

Visa tai tiko skaitytojams, ir 
“Jadvygos mirtis”, kuri buvo iš
spausdinta 1 d. Šitame N r. 490, 
buvo atspausdinta Amerikos žy
dų laikraščiuose.

Tuose pat rinkimuose yra ir 
1. šeiniaus “Mirties dalgio” ver
timas iš lietuvių kalbos žydų 
kalbon.

Kaip auga kasdien susidomė
jimas Lietuva tarp gyventojų 
—žydų, galima matyt iš to, jog 
naujas kasdieninis žydų laikraš
tis “Nais” (Naujienos) net savo 
konspekte rado reikalinga rek
lamuoti, jog daug vietos bus 
laikrašty paskirta Lietuvai ir 
lietuvių kultūrai, ir tiesiog pa
kvietė žinomus lietuvių rašyto
jus, Liudą Girą ir V. Krėvę, 
bendradarbiais, tikėdamasis tuo 
pačiu, jog gaus gerą tiražą.
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3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
D. Šėmaitis

J. NakrošisA. Lapinas

M. Kežas

suor-

$117.50

Indijoje yra

KUKNINIAI 
KRĖSLAI

nori 
ilsta

gent- 
musų

palaikymui 
Jei kaimie-

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Tai yra 
aržuolo, 
sėdynės 
aukštos 
davime

SETAS

Raudonmedžio^ arba 
tikra oda apmuštas,

PEČIAI
visas

Mohandas Ghandi ir 
Sielos jiega.

Tavorus prista- 
tom kaip mieste, 
taip ir apielfti- 
kes miestuose, 
kurie yra ne to
liau kaip 50 my
lių nuo Chicągos.

argumentu yra 
acto taurę pasai

Valgomojo 
kamb. krėslai
Tai yra aukš
tos rūšies krė
slai. Jums pro 
ga pirkti po
$6.75

ARŽUOLO MEDŽIO
KOMODAS

Tvirtai, aržuolo me
džio padarytos su di
deliu veidrodžiu ir dix 
dcliais stančiais

$19.50

mas iš savo darbo gyvena. Kur 
tik jis pasisuka, ten garbinan
tieji jį žmones apkrauna jį do
vanomis. '

Jis sau visai nieko nepriima, 
bet pataria krašto perteklių pa
siųsti toms apylinkėms, kur yra 
didžiausias trukumas. Tas tuo- 
mi labiau suartina plačiai atsi
skyrusius žmonės ir ugdo drau
gingumų tarp jų 
apie du šimtai įvairių kaibų ir 
vieno krašto žmones visai neži
no, kas dedas kitame.

Didysis streikas.
1919 m. pavasarį Anglija įve

dė naujus “įstatymus” visiškai 
atmetančius visokiusz karo meto 
pažadėjimus. Ghandi paprašė 
“pasnykauti” vienų dienų visoj 
Indijoj. Kiekviena krautuvė, 
kiekvienas viešasis patarnavi- 
nas uždari savo duris, vyrai ir 
moters praleido dienų besinicls- 
dami kas savo dievui. Vietų 
viršininkai įsakė imtis priemo
nių pramonės aigoms atnaujinti 
ir panaudojo fizinę spėkų, jei 
įsakymo nepaklausyta.

Tikro aržuolo medžio, 
tvirtai padaryti, gelto
nai paleruoti. Šiame iš
pardavime pusė kainos 

užktai- $1.95

Zy i n i v v /(j * ‘ *
įbata, Spalio-Oct. 8 ir tęsis per dvi savaiti. Kaip visuo- 

. • a. . • — • • 1*1 9 » • 1 »_____

___ j. Taipgi perkančiam virš $25.00 vertės tavorų, duo- 
Tėmykit musų kainas, kurių dali žemiau talpiname.

KUKNINIS PEČIUS
šis naujas pečius yra dailus, prak- 
tiškas ir ekonomiškas. Galima ku-

■ rinti\ anglimis, malkoms arba gasu
J1VW f A skyribo, arba tuom pat laiku.

Taip subudavotas, kad suteikia pa-
M \V_ Jy W tarnavimą 

J pečiai yra
./ davime už

aukštu
• • w setu

žSITIKfiJIMAS ir pasitikėjimas 30,000 
West Sides depozitorių yra vienas iŠ di
džiausių turtų. Daugelis musų depozito- 
torių keliauja keturias ir penkias 
mylias pasinaudoti banko tvirtumu ir šio 
banko draugišku patarnavimu. Jei 30,000 
tamistos kaimynų bankiniuose dalykuose 
užganėdinti šio banko, tad turi būt būdas, 
kuriuomi galime ir tamistai pagelbėt.

Ateik ir pasikalbėk su mumis.

visą žmogaus amžį. šie 
siulynami šiame išpar- 
pusę CQQ n n

po tris kaimų gatvėse, 
apie trisdešimts 

bado išmiru-

beveik nepatikimos ga- 
Jo drabužis iš papras- 
naminio audeklo. Jis 
audžia audimus iš to

__.T SiDE™ingsBąNK
Bank of 'Safc.ty and Ihendly Seniai' ( 

Rooscvcll Road at Halstcd Street'Chicago

liiiiiiuniiiiiiiiiiiimiiiiHiiHiimiiiffliiiiiiiniiii

j Westsides Depositoriai
■turi pasitikėjimą savo banku

ŠILDOMAS PEČIUS
Tai yra tikras kuro taupinto- 
jas. Tvirtai padarytas, dailiai 
pališiuotas, nikeliu aptrimuotas; 
labai dailios išvaizdos. 16 co- 
lių kurui vieta € 17.50 
tiktai už ■ ■ ■ ww

V. Makaveckas

Direktoriai ir pardavėjai 
Lietuvių Rakandų Krautvių

MISINGINĖS LOVOS
Pilnos mieros, colių stulpeliai 
ir .diktais tarpstulpiais. Satin bai
gimo. Vėliausios mados. Jums da
bar proga pirkti $24.75

VATINIAI MATRASAI
Galima gauti visokio dydžio; išpildyti parinkta va
ta, tvirto audeklo viršus, kampai apvalaini, susiutĮ 
Dabartinė

Tas, kad jis liaudavos drau
gavęs su tais, kurie panaudoda
vo kad ir mažiausių prievartų, 
palaikė ‘ jo neveikumo teorijas 
aukščiausiomis. žmogus gali 
ginti save nuo užpuolimo kuomi 
nebūk, kas jo užpuoliko nežei
džia, bet “tegul busimoji 
kartė pasako, kad tik 
kraujas buvo pralietas”.

Būrų'karo metu Ghandi 
ganizavo ambulatorijos korpusų 
išimtinai iš buvusių vergų ir be- 
partiniai tarnavo taip anglams, 
taip būrams, šitame darbe jis 
ir daugelis jo vyrų buvo sunkiai 
sužeisti mūšio lauke; kiti jų pa
dėjo savo gyvastis.

Nežiūrint pigios kalbos daugio 
dėl šito patarnavimo, kuomet an
glams jis buvo reikalingas, in
dų vergimas pietų Afrikoje pasi
liko po senovei. Ghandi kovojo 
toliaus prieš šitų sistemų teisė
tais argumentais, kaltinimais ir 
minios protestais. Galų gale, tik 
keli trumpi metai tam atgal, 
daug leidžiamo neteisingumo ta
po oficialiai atšaukta ir darbo 
sąlygos žymiai pagerėjo.

Ghandi grįžta tėvynėn.
Po to Ghandi grįžo Indijon ir, 

nežiūrint neblogų užderėjimų, 
rado savo tėvynainius tūkstan
čiais mirštant — ištisas šeimy
nas vienoj bakūžėj, krūvomis 
po du 
ant vieškelių 
milionų žmonių nuo 
šių vienais metais.

Mokesčiai karo 
buvo begalo dideli, 
čiai neįstengė jų užmokėti, tai 
buvo atimama jų maistas, ry
kai, drabužiai, bakūžės, jų že
mė po jų kojų buvo parduoda
ma. Kviečių ir ryžių vagonai 
prikrauti išvežimui mūšių fron- 
tan traukė per kaimus ,į šakas 
sudžiuvusiems žmonėms pra
šant, verkiant saujelės, trupinio 
bumon.

Minių protestus, net beginklių 
moterų ir vaikų, išblaškydavo 
ginkluoti kareiviai, užmuždami 
ir sužeisdami kiekvienų, kas pa
kliuvo. Anglijai nesilaikant sa
vo pažadėjimų duotų karo metu, 
berenkant Indijos vyrūs ir pini
gus ir savarankiškai dalinant 
mahometonų žemę Europoje bei 
Artimuose Rytuose,-indai ir ma
hometonai pamatė, kad juos vėl 
apgavo ir išnaudojo.

Ghandi’o mokslas.
Per dvejus ar trejus metus 

Ghandi ėjo iš vieno bado ištikto 
krašto į kitų sakydamas išsigan- 
dusiems kaimiečiams, “Valgyki
te savo javus. Nemokėkite jais 
mokesčių. Nežiūrėkite žmogaus 
įkurtų įstatymų, jei jie tokie 
blogi, kaip šitas mokestinis įsta
tymas. Nepųkelkite rankos nei 
ant vieno žmogaus. Toks yra 
Dievo įstatymas. Aš busiu su 
jumis, kada mokesčių rinkikas 
ateis”.

Pasekmės buvo įvairios. Kar
tais mokestis tapo “atidėta”, 
tuomi rinkikui išvaduojant , sa
ve patį. Dažniausiai kildavo 
riąušės, visuomet rinkikų prade
damos, kartais kaimiečių pade? 
damos, Ghandi’o Susirupinimui. 
Jis vis buvo pryšaky visose 
riaušėse, bet vis tik lengvai su
žeidžiamas,—jei grėsė pavojus, 
jo sekėjai prieš jo protestą ap- 
siausdavo jį.

Organizuoja propagandų.
Pamažu, iš vietos į vietų vi

soj šaly jis laimėjo daug sekėjų 
širdingų kaip jis pats. Didelė 
daugybė priėmė jo idėjas ii’ tak
tikų, plėtė jo įtakų ir skelbė jo 
mokslų kiekvienoj šalies daly.

Ghandi’ yra mažas žmogutis, 
liesu, paprastu veidu, bet jo 
akys ugnimi žėri ir jo artimybė 
suteikia 
lybės, 
čiausio 
kasdien 
krašto valaknų ir kiek galėda

seklyčios 
labai dailus setas, 
puikiai paliruotas, 
aprūpintos dubeltavais springsais . šis 
rūšies setas šiame išpar- $69.75

Pirmasis ir Vienintelis Tikrai Lietuviu 
Bankas Rytinėse Valstijose.

Baltic States Bank

Stalas pil-

pai" $29.50

Laike išpardavi 
mo, musų ab 
krautuvi bus at 
daros iki 9 vai 
vakare.

KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti 
gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Ameri
koje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREIPIASI l BAL- 
TIC STATES BANKĄ.

KAŠ SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos 
giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui 
kimui ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir 
kad pinigai butų teisingai, be nuostolių ir greitai p 
tyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI J ĘALTJC 81/ 
BANKĄ, kurs persiunčia Lietuvon pinkus greičiausiai 
ir teisingiausiai.

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir 
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos 
kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DEPOZITUS I BALTIC 
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba ban
ko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ — MES 
GRĘITAI IR MIELIAI ATSAKOME I LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avė., New York, N. Y.

skerdynės Amritzare. Nežiū
rint žmonių kartkatinių nukry
pimų nuo jos rymties mokinimų 
ji šiandien yra vyraujančiu sen
timentu Indijoje.

Tik pasižiūrėkime į susidėju
sių socialių ir psichinių elemen
tų būdų, o pamatysime, kad 
“Sielos Jiegos” idėjos yra na
tūraliu dalyku. Visas paveldė
tinis Ghandi’o išauklėjimas yra 
priešingas gyvasties atėmimui. 
Aš mačiau atsidavusius jo tiky
bos žmones šydu nžsirišant 
burnų ir nosį dėl jautros miknos 
kopiniams gyvūnams.

Argumentas.
Ghandi’o 

“Norėdamas 
dinti, ar gi pilsi į jų daugiau ac
to? Ar gali išmintingas žmo
gus sakyti, kad gvoltų gali nu
ramdyti didesnis gvoltas? Kad 
karų gali pabaigti karas?

Tai yra neprotaujančių vaikų 
kalba”, sako jis.

Jis rašmeniniaMiki, kad žmo
nės yra daugiau negu kūnas ir

VALGOMOJO KAMBARIO SETAS
Susideda iš 5 šmotų, aržuoliniai golden baigimo. Stalas pil
nos mieros su ekstra lentomis; krėslų sėdynės oda apmuštos, 
Vienas stalas yra vertas daugiau. Dabar 
duosime visus 5 šmotus už

VALGOMOJO KAMBA
RIO STALAI

Queen Anne arba William 
and Mary mados, padaryti 
tikro Vainuto arba aržuolo. 
Puikiai paliruoti, apvalai
ni; 52 colių, iŠskečiarųas 
iki G pėdų, COQ 7K 
Dabar tik I v

5 mėly sukakluviy rakandu išpardavimo kainos numažintos 
nuo 30’ iki 60%

Šį rudenį sukako penki .metai, kaip Lietuvių Rakandų Krautuvės ištikimai tar
nauja visuomenei. IŠ tos priežasties, paskutiniame krautuvių direktorių susirin
kime tapo nutarta ir įsakyta biznio vedėjui paskelbti rakandų išpardavimą nu
mažinant kainas NUO 30% IKI 60%!!! 
Pardavimas prasidės šią suI .L.. “
met, taip ir šiame išpardavime pirmesmeji pirkėjai gaus didesni pasirinkimą 
Taigi meldžiame pasiskubint. Taipgi perkančiam virš $25.00 vertės tavorų, duo 
sime įvairias dovanas. Tėmykit njusų kainas, kurių dalį žemiau talpiname.

Aš nenoriu pasakyti, kad mi- 
Daugelis tų, 

buvo 
malonus pasikalbėti — bent tuo' 
tarpu, bet dalykas yra tame, 
kad net “ryžiniai krikščionys” 
(tie, kurie sutinka apsikrikštyti, 
kartais ištisais kaimais bado me
tu, kad gavus maisto) žino, kad 
tie žmonės atėjo atversti juos 
už aigų ir kad jiems vieninteliai 
svarbiu dalyku yra turėti savo 
pranešimuose atsivertusių skai
čius. Jie žino, kad mažne visos 
misijos moka žemiausias algas 
vietėnams ir reikalauja kuodau- 
giausia darbo padaryti ir kad, 
nežiūrint jų skelbiamos brolybės 
daugumas yra nuskriaudžiama 
ir kad į juos visuomet žiūrima 
iš aukšto. Visi visoj Indijoj 
sako, kad nei vienas misininkas 
nėra ištaręs nei vieno žodžio pro
testo net prieš baisiąsias anglų 
skerdynes vietėnų moterų ir 
vaikų.

Sielos jiega.
Ghandi savo “Sielos jiegos” 

tikybų sudėjo po didžiosios

ipsauga ’ 'adetiems Pinigams 
>EcuRiT / Banį ■■■■■■■■■B OF CHICAGO

Milwaukee Avė. cor. Carpenter Ši 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEN

SUPAMI KRĖSLAI s

Kainos numažintos iki 
45% ; mahogany ar ar
žuolo medžio su odos5g95

ir aukščiau

KIETOMS ANGLIMS
Labai dailios išvaizdos
pilnai apnikeliuotas. Didelė ku
rui vieta. Pilnai gvarantuotaa ir 
užtikrinama pilnas užsiganėdini- 
mas. šjame išpardavime nu
mažinta 25% ccq cn 
Ūktai už

v/ne.£KS9K9SBBB9EE9BBB9BB9B9n£
fhimiture. Rūgs. Stovės, Sewing Machines. 

Taikinį Machines, Pianos, Gtc /

Isted St, 4201-03 Archer Avė

vertė $12.00. Numažinta $6.75

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
S MONEY ORDERIAI

Į Lietuvon
’ Tiesiai

S TELEGRAMŲ AR PAŠTU
už žemiausią kainą. Visi užsakymai siunčiami per mus

• išmokami priėmėjui LIETUVOJ į labai trumpą laiką.
■ Laivakortės ir Pasportai į ir iš Lietuvos

Musų atstovas pasitinka musų keliauninkus New Yorke 
ant stoties; gerai prižiūri keleivius ir jų bagažus ir palydi į 
laivą.

■ Visas informacijas teikiame veltui
S CT1TC COMMERCIAL DILI V
: u I n I l anb savings DAnli

1935-39 Milwaukee Avė., arti Western Aveų i
Chicago, III. i

ARŽUOLINIS KAMPUOTAS 
STALAS

42 colių ilgio, 36 pločio; ištie
siamas iki 5 pėdų, su penkio
mis kojomis. Dailus, tvirtas ir 
užtikrinantis ilgą patarnavi- 
įtiktai 2.50

Ghandi išgirdęs apie šitų da- mos Ghandi” paliuosavimui 
lykų leidos iš Bombėjos į Indi 
jos sostinę Delhi protestuoti ir sininkai yra blogi 
priduoti drąsos tiems, kurie bu- kurie man teko pažinti, 
vo žiauriausiu būdų spaudžia
mi. Kelyje jis tapo areštuotas 
ir sugrąžintas Bombėjon; jam 
prisakyta neišvažiuoti iš ten, 
bet šį kartų nekišo jo kalėji- 
man.

Dar prieš jo sugrąžinimų 
Bombėjon Delhuose žmonės iš
girdo apie jo suareštavimų ir, 
prisibijodami, kad jam ko nepa
darytų, negalėdami ilgiau susi
valdyti, pradėjo plėšti gelžke- 
lius, deginti valdžios trobas, ka
poti susisiekimo vietas, ir tt.

Įdomi yra pozicija krikščionių 
misijų užimama darbininkų pro
tuose, kadangi joms buvo pris- 
kaitoma kaikurie riaušiniai vė
liausių Ghandi pasekėjų darbai.

Svertosios misijos.
Aš ilgų laikų buvojau kaipo 

apmokamas svečias daugelyje 
misijų Indijoje ir aiškiai ma
čiau, kad daug įsisenėjusio pik
tumo, daug širdgėlos buvo iš
reikšta tokiame darbe “Mahat-
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SERGANTI VYRAI
Ui visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl* gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jnknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą. v

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovi tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausia medikalis patarimas kuris
’Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai {rengti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompctentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

3a South Dearbom St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorj iki penktam florai.

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:800 iki 8 v: v.

INSTE1GTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Naujas
Automobilių Ligonbutis

Taisome visokių sistemų automobilius ir trokus. Darbą 
atliekame greitai, gerai ir pigiai.
Taipgi, senus padarome naujais. Mes turime ilgų metų 
patyrimą tame darbe, todėl savo darba gvarantuojame. 
Perkame ir parduodame senus automobilius. Užlaikome 
visas dalis visokių mašinų. Visais reikalais kreipkitės

M. LUNGEVIČIA ir V. G. MILAV1ČIA, '
2929-31-33 Wentworth Avė., . .

arti 31-mos gatvės. ChlCagO, 111.
Tel.: Boulevard 5013

Mohandas Ghandi ir 
Sielos jiega.

(Seka nuo 5-to pusi.) 

kraujas ir kad didžiausia galy
bė yra nesučiuopiama. Jis ti
ki, kad visišku atsidavimu vie
nam tikslui (Indijos išliuosavi- 
niui), palenkimu kiekvienos 
energijos, kiekvienos minties, 
nežiūrint nei į kairę, nei į deši
nę, gaunama psichinė arba dva
sinė pajiega daug didesnė negu 
kokia nebūk mechaninė ar fizi
nė jiega.

Jis tiki, kad pasaulyje yra.pa- 
jiegų apie mus, kurias žmogaus 
protas ar “siela” gali pasigauti 
ir vartoti jas savo tiklams. Bet 
ta galį padaryti tik tie, kurie 
išsižada visokio gyvuliško vie
ko, gvolto vartojimo.

“Mes galime pasigauti jas, 
mes galime panaudoti jas Indi
jos išvadavimui, jei tik musų 
mintys stovės aukščiau visokios 
fizinio gvolto minties, o musų 
įsitikinimas, musų valia bus at
kreipta į vienų didįjį tikslą”.

GHandi’o programas.
Ghandi yra vienintelis diplo

matas, besilaikąs absoliučio at
virumo visame. Jis atvirai pa
skelbė savo pilną ir neatšaukia
mą pasipriešinimą anglų valdžiai 
Indijoje ir atvirai sustatė savo 
programą nusikratymui jos 
griežtu prisilaikymu “neprisidė
jimo” ir galiaus, jei niekas ne
padėtų, kad Indijos milionai tu
ri apsupti svetimšalių tūkstan
čius (palyginti, menką būrelį), 
nuvesti juos pamarėli, pasodinti 
ant laivo ir lai sau plaukia savo
šalin be sugrįžties.

Overkotai
Rudeniniai Kotai
vyrams ir vaikinams gatavai pasiūti tiesiog nuo išdirbėjo

ANT JŪSŲ NUGAROS
*) 
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MES perkame materijas tiesiai iš audinyčių.
MES siuvame savo šapose. (

MES turime gražiausias ir vėliausias stailas.
MES atliekame darbą geriau už visus.
MES turime mažas išlaidas.
MES turime labai didelį pasirinkimą.

MES siuvame ant mieros, jei negalit prisirinkt iš gatavų.
MES turime pilną pasirinkimą men’s fumishings labai

aukštos rūšies už žemą kainą.

MES duodame pilną užganėdinimą, arba pinigus sugrą
žiname.

Jei norite sau tikrai patarnauti, turite atvažiuoti ir pei^ 
sitikrinti, nes tas apsimokės.

Adolph Mausner
3319 W. 26th St., Tel. Rockwell 3045

Storas atdaras utarninkais, ketvergais ir subatomis-iki 9 vai. vak., ned. 
iki 12 valandai.

TURĖJO SUIRUSIUS 
NERVUS

Ponia Ireland daleidžia 
mums paskelbti sekanti 
jos laišką, ant kitu nau

dos, kurios yra josios 
padėjime.

Warsaw, Missouri. — “Per penkis 
metus buvau silpnutėlė, nervuota ir 

ėjau silpnyn. VėMau 
turėjau nervų suiri
mą ir gydytojai pa
sakė, kad jau nie
kad nepasitaisysiu. 
Po išnaudojimo sep
tynių bonkų Lydia 
E. Pinkham’ Vege- 
table Compound, 

i jaučiuosi sveikesne, 
Itvirtesne ir abelnai 

J geriau jaučiuosi ne-
gu kada nors pirmiau. Negaliu užtek
tinai atidėkuoti Compoundui ir reko
menduoju jį visoms moterims. Gali 
pagarsinti šį laišką, jei manot, kad 
pagelbės kitoms.” — Mrs FLOYD 
IRELAND, R. R. 1, Warsaw, Misso- 
uri.

Nervuotos moterys kenčia abi ne
gales ir varginimą ir nervų suirimą, 
tad visi pasilinksminimai apleidžia 
moters gyvenimą. Yra sakoma, kad 
ligos nepaprastai ant moters nervų 
veikia kaip kad padegėjas.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound yra pasekmingiausiai praša
lino panašius nuotikiua daugybei A- 
merikos moterų, kurios buvo kada 
nors dideliai kankinamos nervų ne
smagumais dabartinėje sveikatos sto 
vyje, o pagerino Lydia E.Pinkham 
Vegetable Compoundas.

It RUSIJOS
Persiklli nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikaląvimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
. Drover 6360.

Tas gali juokingai skambėti 
vakariečiams pripratusiems prie 
“diplomatijos” ir gvolto. Bet 
mačiusis Indijos milionus vado
vaujamus ir vedamus vien tikslo 
teisingumo ir įsitikimo vienu
mo galės, paniekinusios visokį 
fizinės jiegos panaudojimą, atsi- 
dčjusios tik ant “sielos jiegos” 
akyvaizdoje galingiausios val
džios, apsiginklavusios iki dan
tų, turi pripažinti, kad čia yra 
naujas dalykas po saule — ir

užganėdintas kitų 
afu darbu?

Jei ne, tai kreipkis prie mane. Nufotografuoju 
ir malevoju visokiose spalvose paveikslus. Senus 
atnaujinu. Lietuviškus sudedu su Amerikoniškais 
Jei turi paveikslą iš Lietuvos, tai neatidėliodamai 
atnešk, o mes padarysime daugiau. Vestuvėms duo
dame didelį paveikslą veltui. Darbą atliekame ge
rai ir pigiai. Kreipkitės šiuo antrašu:

Paul Pučkorius,
1435 So. 49th Court, Cicero, III.

Tolephone: Cicero 8027.

Sveikatai ir Linksmumui

didelis dalykas; gal būti di
džiausias dalykas, kuris pasau
liui žinomas.
Dabartinis sukilimas Indijoje.

Vėliausios žinios iš Indijos 
praneša apie didelį kraujo pra
liejimą ir kaipo priežastį to pa
duoda “vietėnų sukįlimą” arti 
Bombėjos. žinoma, negalima ti
kėti visa tam, ką perkamoji 
spauda paduoda,, bet visi tie 
gandai, kurie pasiekė šitą pasau
lio kraštą, reiškia nemažo dy
džio dalyką.

Gal buvo taip, kad didelių 
plotų žmonės sutartiniai atsisa
kė duoti kaipo “mokestį” pasku
tinį maisto kąsnį ir ištisas jų 
skerdimas įvyko. Išvesti iš 
kantrybės tokiu puolimu, žmones 
galėjo imtis gvolto, kaip kad yra 
pranešama. Galų gale, jie yra 
įmonėmis. Jei teisingas yra 
-pranešimas, kad valdžia yra 
prašosi Ghandi “tvarką sugrą
žinti”, tai . tas dar ne
reiškia, kad ji yra ' atsi
vertusi į jo principus; tas 
reiškia tik tiek, kad jai truko 
kareivių ir armotų jų numalši
nimui savu fizinės jiegos budu. 
Tas taipgi reiškia, kad didelė

ISH ■■■■EB ■■■■■■■■■■■

[pranešimas:
Siunčiame pinigus Lie- ■ 

■ tuvon, prisiuntimas užtik- JĮ 
J rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, * 
! • namus, rakandus ir auto- ■ s h mobilius.
® 'A "„J

Parduodame namus, sko- ■ 
a liname pinigus.

5 Evaldas & Pupauskas, ■ 
840 W, 33rd St., S 

Yards 2790

I

Kursas Markiu (Auk- 
siny) Šiandien 
prigulintis permainai 

1,000 Markių $9.95 
5,000 Markių $47.75 

10,000 Markių $95.00
Virš nurodytas kursas apmoka ir 
persiuntimo kaštus Lietuvon. To
dėl nieko nereikia dadėti prie tu 
sumų.

Ant didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trumpiausi 
laika. Parduodame laivakortes į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Atsišauki
te ypatiškai arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

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

Kojų šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas . J 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, . 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dei 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. Kojolą reikia vartoti taip: 
į kvortą Šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojas 
nuo šutimo

Išsirašyk Kojolo buteliuką, 
šiandien, vartodamas čia 

pridėta kuponą.

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

Čia prisiunčiu $1.00 už kurį 
atsiųskite man Kojolo buteliuką 
gydyti kojoms nuo šutimo.

Adresas .............................................

...... *

Labiausiai pasekmin
gas išradimas nuo 
slinkimo plauty.

Jų priežastis, aplinkybes ir 
ugdymas 100,000 vyrų.
Chicagoj yra plikiai. — Kai- j 

kurie iš jų tuom didžiuojasi, 
bet kiti nusiminę. Netik plikius 
ir nlonėjimą plaukų galima iš
gydyti, bet ir pražilimą.* Jūsų 
ypatos pasirodymą galima pa
taisyti ir jūsų gyvenimo ateitį 
pagerinti. Musų specialuinu 
yra auginti plaukus, 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.

Examinavimas dykai.

The Thomas’ Hair &
Scalp Specialists

800-1 Garrick Bldg., 
64 West Randolph St., 

Chicago, III.
Phone Central 5851.

Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.

Gera! lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir I^abaratorijai 1025 W.
L8th St., netoli Fisk St 

VALANDOS i Nue 10—12 pietų,
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais 

Dienomis: Canal 
8110 arba 857 

Naktimis: Drexel 
950 • Dmvar <186 

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VALi 9 —10 ryto ir 8—-9 vai »ak ■

SHUSHO 
AKUSERKA
Turi n patyrimu 

nnterų ligose; ru 
lemtingai prižiu 
rlo ligonę Ir kudl 
M laike Ilgos. 
•O<>29 S Stato Si

Gerk
South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų Ir silpniems 

įmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

FREDERICK BROS., 
3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

TURKAM rfįj
|3ĄTH

sa

policijos didžiuma (policija maž
ne visa iš vietėnų) ir vietėnų 
kariuomenės pulkai visi kaip 
stovi nuėjo Ghandi’o pusėn. 
Gali net reikšti, kad atėjo va
landa, kur “kiekvienas baltvei- 
dis ir kiekvienas kariones gink
las turi apleisti .šalį ir sielos |5a^ 
jiega turi viešpatauti”, ne per 
toli ateity.

“Indijos darbininkai”, šaukia 
Ghandi, “atskirkite šitą blogąją 
valdžią visišku nepadėjimu jai. 
Nekalbėkite ir net nemanykite 
apie ją. Negaišinkite savo vie
ko nekentimu jos. • Jums ji jau 
negyvuoja. Kada jus nekenčia
te, tai yra vis lygu, kad jus pil
tumėte savo gyvybės jiegą ant 
smilčių. Kam jus netikite, kuo 
nenorite naudotis, ignoruokite 

|tą. Keršto mintys išsekina ju-

DR. M. STAPULIONIS'
Gydau be gyduolių ir be operaciją 

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

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

Tel.: Canal 279 I

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO, 

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus j senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikpienų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

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

Phona: Humboldt 5849

DR. CHARLES SEGAL 1 

Praktikuoja 15 meta)
Ofisas

4729 So. Ashland Ave^ 2 lobu* 
Chlcago. Illinois

Specialistas džiovoe 
Moteriškų. Vyriškų tr 

Valkų Ligų, 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
S vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
'akaro. N ©dilio mis nuo 10 vai.

valandos ryto iki 1 vai. po pio«.
Telefonas Drevei 2880

Tol. Austin 787
DR. MARYA

DOIVIATT—SASb
Kątik sugrižo (š Califonujo> u 

vii tęs savo praktikavimų p«> N
5208 W. Harrisos Si

Valandom 8—12 Sandlsną ir •—9
vakare Išskiriant nodlldienfu* 

........................................................ imZ

Reumatizmas Sausge e

sų sielos jiegą lygiai taip, kaip 
kiauras virtuvas mažina varo
mąją jiegą. Taupykite kiekvie
ną mintį savo tėvynės atstaty
mui. Nuo jus, darbininkai, ji 
priklauso. Nuo pasaulio darbi
ninkų pasaulis priklauso. Visi 
darbininkai yra vienos šeimynos 
broliai”.

Šitas skamba sveiku protu. 
Ir penkta visos žmonijos dalis 
yra tuomi jau persiėmusį stebu
klingiausiu budu.
— P. D. E. Industrial Pioneer’e.

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

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

4537 S. Ashland
Av., Chlcago, III.

■ Neslkankykite savęs skaus- !
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu .
■ — raumenų sukimu; nes skau- n
■ dėjimai naikina kūno gyvybę | 

Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo- ■ 

stis lengvai prašalina viršmi- n 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

J Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■ 
KATOS”, augalais gydyties, ■ 

a kaina 50 centų.

■ Justin Kulis "
■ 3259 So. Halsted SI. Chlcago. III. £

— , r-1 i — i i. ..
(ei. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS 
! Gydytojas ir Chirurgas 
; VALANDOS: 9—13 ryto 

2—9 vakaro.
1363 So. Morgan Street 

i Chicago. UI.

M B7 So. Morgas 8U 
Chlcago, III. 

VALANDOS: Nuo 8 iki U ryt*

DR. M. T. STRIKSI'131
Uetovys Gydytojas ir Chirurgą*

People Teatro Name, 
1616 W. 47th SU Tel. BouL 160 

VALANDOS:
6 iki 8 vak Nedšl 10 iki 12 ryto 

Ras. 2914 W. ISrd Street 
Telephone McKinley 263



ne

ŽINIOS
Santa Fe darbininkai 

priimami atgal.

NAUJIENOS, Chicago, m. T

atutis/tikoa biuro 
M. O. HeckarcL

Skaitlinės yra tokioe: Rug- 
yj, 1921 m. gimė 5,782; mirė 

2,229. Rugpiuty, 1921 m., gimė 
5,151; mirė 2,280. Rugsėjy 1920 
m. gimė 5,927; mirė 2,132.

Išeina gimimų' kasdien dau
giau kaip 25, o mirimų 3, negu 
per tą patį menesį pernai.

■ i ■ >^*4^.. .. llt

Boto Cbicagos Motorininkų 
Kliubas mano apie 75,000 mo
torininkų j šią kompaniją įkin
kyti, kad būt sėkmingesnis dar
bas.

Manė nušovęs ®avo pačią.

Duktė suareštavę aavo tėvą. J/

Santa Fe geležinkelių kompa
nijos (prie 47 ir Archer gatvių) 
atleistieji darbininkai pamažu 
atgal priimami: jau sugrįžo vi
si kalviai, ir geležies roliuoto- 
jų mažoji Šapa jau dirba. Daug 
kitų skyrių darbininkų irgi jau 
priimami atgal, arba ir nauji 
gauna darbo, kur reikia. Ncuž- 
ilgio darbas įeis gal vėl į senas 
vėžes. , — Griūna#.

Susprogdino pryšakį namo.

Gimimą skaičius padidėjo

Pęaeitą savaitę Andrew Sca- 
fidi, groseminkas, 1102 Larra- 
bee gat., gavo grasinantį laišką. 
Laiške buvo reikalaujama jo pa
dėti $1000 po Franklino gatvės 
tiltu, vidurnaktyj. Praeitą tre
čiadienį jis gavo konvertą su 
dviem kulkom. Kadangi šis ne
išpildė reikalavimo, praeitą nak- 

: tį tapo susprogdintas jo namo 
priešakys, šiaip niekas nesužei-

William Sarvicz, 2509 W. 46 
gatv., susibarė su savo pačia ir 
šovė į ją. Ir, tikėdamas nušovęs 
ją, šoko pro langą nuo savo na
mo antrojo augšto ir mirtinai 
susižeidė. Gi jo pati buvo 
lengviai rankon pašauta.

Trečiadienio vakarą Misa The- 
resa Mermillion, 20 motų, 6801 
Claremont gat., suareštavo savo 
tėvą, Josephą Mermillion, už 
tai, buk šis ją mušęs ir iš namų 
išvaręs. Teisme jos tėvas aiški
nosi, kad jo duktė esanti per- i 
daug išlaidi ir jis norėjęs ją tik Į 
sudrausti, bet nemušęs. Teisė
jas paliepė mergaitei pačiai 
užsidirbti sau duoną.

Atidarymas! Atidarymas!
tik

Gražnų vagis suareštuotas.

Sugavo pašto vagilius.

Vagiliai bandė pavogti penkis 
našio maišus iš Illinois Centrą’ 
Koduojamos stoties, prie Roose- 
velt Road. Ir jiems tas darbas 
buvo pavykęs, bet neužilgo ta
po visi areštuoti ir pašto maišai 
su siuntiniais iš jų atimti.

Tlicodore Canter, chicagietis, 
brangakmenių pardavėjas, tapo 
Detroite suareštuotas. Spalio 1 
d. jis pavogė Shermano vieš- 
butyj nuo J. B. Ahrons brang
akmenių, vertės už $2000. Dalį 
pavogtų brangakmenių dar at
rado pas Canterį.

Rugsėjo mėnesy kasdien vi
dujiniai gimė po 193, mirė gi 
po 71 žmonės kasdien — pra-

Teigėjas jo pasigailėjo. Geri draugai.

KRAUTUVES Subatoj, Oct. 8,71
\ YANCHUS & VILIMAS

LIETUVIŲ DRABUŽIŲ
KRAUTUVE

4140 Archer Avė., Brighton Parke

BOLESLOVAS STAPULIONIS
PersiskyriL su šiuo pasauliu 

rūgs. 27 d., 1921. Lavonas yra 
parvežtas iš Johnson City, Tenn. 
kur jis buvo kariuomenėj per 
du metu ir 8. mėn. Turėjo Am
žiaus 28 m., iš Lietuvos paėjo 
Kauno rėd., Panevėžio pavieto, 
NeČionių kaimo. Paliko didelia
me nubudime seserį Oną Lush 
ir Anastaziją Atkočiunienę 
Amerikoj ir 2 brolių Lietuvoj* 
Lavonas randasi po nr. 3417 S. 
Auburn Avė. Laidotuvės įvyks 
šiandien, spalio 8 d., ’2 vai. po 
pietį] iš graboriaus Masalskio. 
Kviečiame gimines ir pažįsta
mus dalyvaut laidotuvėse.

Jonas Lush.

Frank Tucker, 204 W. Kinzie 
gat., tapo sugautas degtinę ne
šant. Municipalinis teisėjas Fet- 
zer jam dovanojo sakydamas, 
kad negali būti teisių bausti 
biedną žmogų nuo $100 iki 
$1000 pabaudos, kuo'mct smuk
lininkai pardavinėja degtinę 
už tai nėra baudžiami.

ir

Mylimosios apleistas 
— nubausta*.

Du šimtai draugų sudėjo vie
ną milioną dolerių kaucijos ir 
važiuoja į Wheatoną, kad pa- 
liuosavus savo draugą, Jacobą 
Kleiną, Dupage pavieto milio- 
nierių šerifą, įtartą dėl nužudy
mo Leo Neumanno, 3237 W. 
20tos gat., Chicagoj. Jacob 
Kleinas šovė į Leo Neumanną, 
motorininką, kuomet šis 
mašina pastojo jam kelią, 
Hinsdale miestuko.

Sugavo Aldermaną alų 
šmugelluojant.

Vienuolikto wardo alderma- 
nas, Leonam. Rutkowski, ir ki
ti penki White Eagle kompani
jos darbininkai tapo sugauti ve
žant alų, kuris threjo daugiau 
alkoholio negu leista. Užsista- 
čius po $5,000 parankos, visi 
tapo paleistas. Aldermanas yra 
viršminėtos kompanijos prezi
dentas.

Nauja krautuvė-naujas atakas, naujos, žemos kainos.
Lietuviai su lietuviais. Didelis pasirinkimas vyrišky ir moterišką drabužių
Visi kviečiami ant atidarymo.

Yanchus & Vilimas
%

savo 
arti

R. L. ;Walker, 2333 Walnut 
pat., sakoma, mažiausia laiškų 
išnešiotojas pašto tarnyboj ta
po vakar federalio teisėjo nu
baustas už neišnešiojinią laiškų. 
Nubaustasis prisipažino, kad 
jis praeitą trečiadienį iŠ susi-, 
krimtimo išgėręs <tfiklą vandens 
ir pamiršęs išnešioti laiškus. 
Nes jo mylimoji jį apleidus.

Saugumo Savaitė prasidėjo.

Ex-Gubernatorius prieš 
Kiniečius.

Buvęs Illinois valstijos guber
natorius, Ethvard F. Dunne, me
tiniame Nacionalinės Draugijos 
Negrams Kelti suvažiavime, 
Cbicagoj, pasakė labai aštrią 
kalbą prieš Ku Khix klaniečius 
ir užgyrė visus laikraščius, ku
rie atidengė tų, pasak jo, juo
dašimčių žiaurius darbus. Pub
lika kėlė jam dideles ovacijas.

Išgelbėjo žmogų.
Vakar 4 vai. rytą užsidegė 

didžiųjų ežerų Dredge and Dock 
kompanijos laivas, Dredge No. 
3, Cahimeto upėj. Frank A. 
Smith, Illinois laivų gaisrinin
kas apsisiautė šlapiais maišais 
ir įšokės į degantį laivą išgel
bėjo Louis Jopp, 38 metų am
žiaus. Laivas už kelių mintytų 
po to nuskendo,

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

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

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

(Apgarsinimas)

APPENDICITIS

Į LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
lankumai, moderniško laivo.V^RedStarLins

išplaukia kas savaitę
I Pier 58-62 North River, New York 
Satnland) New York į Spalio 16 

Hamburgą.
Tik 3-čia klesa 

New York 
į 

Hamburgą

CANADIAN
STtAMSHIPS

a. a. METINĖS SUKAKTUVES 
JUOZAPO PAŽERECKIO 

(šnaiderio)
Mirė Spalio (Oct.) 8, 1919.

Turėdamas 20 nr. amžiaus. Liko 
nušautas skerdyklų (Stock Yar- 
dų) streike.

Mirė būdamas pačiame am
žiaus žydėjime. Išplėštas nuo 
širdžių, kurios labiausiai jį my
lėjo. Jis paliko mums nusimi

nimą, ir skausmą. Buvo pui
kiausia sūnūs, brolis, draugas ir 
mylimasis. Jis buvo visuomet 
geras ir tykus. Grąžtą 
paliko mirdamas.

Ilsėkis ramiai šioj 
musų numylėtas sūnelį 
leli.

Motina, sesuo ir švogeris.

atmint]

žemelėj 
ir bro-

Chicagos saugumo nuo susi- 
žeidimų gatvėse ir nuo ugnies 
prasidėjo praeitą naktį. Dedama 
visos galimos pastangos, kad 
sumažinus nelaimes gatvėse ir 
nuo ugnies. Visas darbas vra 
vedamas Chicagos Pirklybos 
Saugumo Asociacijos.

Sako, kad 90tas nuošimtis vi
sų nelaimių gali būt išvengia
mas. šįmet savaitėj esti 40 u* 
mušimų, 1000 sužeidimu ir ža
los nuo ugnies sumai $250,000 
padaryta. O tai vis daugiausiai 
per neatsargumą.

Vakar visose viešose mokyk
lose buvo mokiniams viena va
landa pašvęsta aiškinimui sau
gumo svarbos.

Suvirs du milionai atsišauki
mo lapelių bus šiandie pasklei
sta.

Sūnūs pašovė tėvą.

Fra n k U1 r i cji, 45 i net yr ranK u irieji, 40 metų am
žiaus, 722 Grand gat., pasimirė 
pavieto ligoninėj praeito ketvir
tadienio naktį. Jis buvo pašau
tas jo paties 19 metų sūnaus. 
Simus sakosi, savo tėvą pašo
vęs gindamas nuo jo savo 
tiną.

Thompsonas prieš gatveka- 
rių kompaniją.

Chicagos miesto majoras 
Thompsonus vėl pakėlė balsą 
prieš gatvekarių kompaniją, šį 
syk norima gat vokai ių kompa
niją paimti nagnn ir priversti 
ją sumažinti mokesti už važi
nėjimą iki 5 centų, kaip kad 
buvo pirmiau. Nes, sako, kom
panijos galinčios padaryti gra
žaus pelno imdamos tik po 5 
centus nuo asmens.

111O-

Laimėjo $200,000.

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
degi mą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi kramtyt kiečiausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”. •

SPECIALISTAI
Platės ir Bridgea

Dr.Vaitush.O.D
Lietuvis Akių Specialistas

Po devynių metų bylinėjimos, 
Frederick C. Pardridge laimėjo 
vakar peržiurinejimo testamen
tų teisme bylą. Jam tapo su
grąžinta jo tėvo Edwin Pard
ridge, paliktas nejudinamas tur
tas vertės $200,000, kurs devyni 
metai atgal buvo nuo jo atim
tas, kad jis jo nepragirtuok
liautų, nes mėgdavo stipriai 
gerti.

šiemet Y ak i mos klony, Va7 
šingtono valstijoje* užaugintų 
vaisių .vertė yra dvigubai dides
nė negu Alaskos aukso. Ge
riausiais metais Alaska davė 
aukso $22,000,000 vertės, gi Ya- 
kimos vaisių vertė šiemet išne
ša $50,000,000.

Rasta moters lavonas.

Palengvins akių įtempimų, 
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 klaida#. Spe
ciali 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.,

Praeitą ketvirtadienį rasta 
žinamos gerai apsirėč 
terš lavonas prūdo /arti South 
Elgin. Žmonės mite ją ten 
vaikštinėjant. Spėjama, kad pa
ti nusižudė, nes jokios žymės 
ant jos lavono nerado.

ne
ilsios mo-

(Apgarsinimas)
M. YČAS CHICAGOJ!

(Iš Bridgeporto)
Tik ką atvažiavęs iš Kauno p. 

M. Yčas kalbės spalio 10-tą die
ną 7:30 vai. vak. šv. Jurgio pa
rapijos svet., 32 ir Auburn Avė. 
Jis žino visą dabartinę Lietuvos 
politinę situaciją. Pasakys daug 
dalykų, kurių mes dar negirdė
jome ir apie juos nei manyti ne
manėme. Napraleiskite progos! 
Ateikite į prakalbas! Įžanga vel
tui.

L. L. Paskolos vietinė stotis.

Dr. G. Harter, Vienos ex- 
pertas, viename savo veika
le apie appendicitis arba už
degimą žarnų toj vietoj, ku
ri yra žinoma Kaipo “appen- 
dix”' sako: “Tai nėra nauja 
liga, visai beabejonės, kad 
tai yra labai paprasta, nei 
kad persistatoma. Paaiški
nimus galima atrasti fak-, 
tais, kad dabartinio amžiau* 
žmones yra silpnesni vidu
riais ypatingai miestų gy
ventojai kankinasi vidurių 
nereguliariškumu. Todėl, 
kas nori vengti šios ligos, tu- 
k* .—o-’- —
laikyt vidurius reguha-1 
riais.” Trinerio Kartusis 

j Vynas yra geriausia gyduo
lė nureguliavimui ir užlai
kymui vidurių gerame sto- 

e" vyj. Jei nori būt visuomet 
geroj sveikatoj, laikyk jį 
po ranka! Mr. Charles Car- 
ney, Vine St., Mihvaukee, 
Wis., rašė mums rugp. 14 d. 
1921: “Esu 65 metų amžiaus, 
bet kiekvienas stebisi, kad 
gerai atrodau iiagal savo 
amžį Ir aš visuomet sakau: 
Imkit Trinerio JCartujį Vy
ną, kaip kad aš, o jus nesi- 
stebėsit”. Jūsų vaistininkas 
arba vaistų pardavėjas yra 
gerai aprūpintas su viso
kioms Trinerio gyduolėms.

PACIFIC
LIMITED

NAUJA 
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Sęandinavian”, 12,100 tonų ir ! 
“Corsican” 11,500 tonų.

šie garlaiviai1 sustos prie HARVE 
h- SOUTHAMPTON. - - ' < ■■ ■ • 

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabineto ..........................  $200.00
Trečios klcsos ............................ $110.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesą................ ...... ...... «... $135.00

Atsišaukitę prie artimiausio laiva
korčių agento, arba 

THE CANADIAN 
_ _ Raiivvay Ti-afiko

ri apsisaugoti valgiu ir už- 40 n. Dearborn su
PACIFIC 
agentas
Chicago, III.

New Peoples Electric Go>
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St
Te!.: Yards 413 

tarpe Hermitage ir Pauliną.
Suvedame dratui 
ir Budedune fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00 
Pernitikrinimui 

kreipkitės pu 
ttais arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
rimą. Darbą vi
suomet 
tuojame.

Taipgi, 
elektr.

krautuvę ir taisome viską 
Kasų kainos prieinamos.

gvaran

laikome 
įrankių 

narni oje

Kroonland) 
Zoeland) 
Lapland) 
Fipnland ...

(Spalio 22 
(Spalio 16 
(Spalio 29 
... Spalio 5

American Line
Mongolia) Ncw York
Minnekahda į

(Spalio 26 
(Lapkr. 5 

Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23 
z Tikietai tiesiai į Pilavą 

INTERNATIONAL MEKCAN- 
TILE MARINE CO.,

120 laivų 1,300,000 tonų 
Chicago: F. C. Brown, West. Paša. 

Agent, 14 North Dearborn St„ 
Arba jrie vietinio agento.

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

Užlaikytoje^ gerų

Plunksnų
Cystai 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
Sampeliod ant pareikalavimo.

Pigiau gausit pas mus

$50 Singer ir White siuvamos 
mašinos, pas mus tik už $27.50. 
Taipgi kitos mašinos nuo $8 ir 
augščiau.

Iš miesto gyvenantiems iš
siunčiame C. O. D. arba expre- 
su. Rašykite klausdami infor
macijų. Kiekviena mašina gva- 
rantuota.

SEWING MACHINE CO.
— dvi krautuvi —

1216 W. Chicago Avė., 
970 Mihvaukee Avė.

Tek: Monroe 3389 ir 4626.

I Dantis ištraukiame be skauamo 
I Atdara vakarais ir nedalioms. 
ITel.: Blvd. 9660

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

CDVCTAI \ C Odos, kraujo, chroniškų, venerališ
0*1 JLjVljrLLilO 1 kųj inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas

Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:39—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:30 P. M.

I
II VU.. A.ov—**.QV X. . K

Talephone: Ganai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

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

Nedėliomis iki 2:30 P. M. 
Telephbne: Republia 805

Tel. Monroe 2804
Dtt. W. F. KALISZ 

Specialu m ai: Moterų ligos ir Ckirergija.
1145 MILWAUKE’č: avė. chicago.
--------- — _

Nušovė brolio pačią.

Ameda Fontaną, 20 metų 
amžiaus, 3023 W. Ohio gat., 
bajidė prisivilioti savo brolio, 
John Fontaną, pačią, bet kad ši 
Pasipriešino, jis ją nušovė ir 
paleido šūvį sau galvon. Nušau
toji moteriškė paliko keturius 
mažus vaikus.

Anglių vertelga pašautas.
Edvvard Rima, 35 mėtų am

žiaus, anglių pirklys, 2101 So. 
Turner gat., -tapo Alex Man- 
didko, 1832 South Throop gat., 
kairėn kojon pašautas. Tai įvy
ko valgykloj prie 18 ir Loomis 
gatvių. Priežastis — barnis.

. ■- -■ t

(Apgarsinimas)

BAŽNYTINĖS ŽINIOS.
Atsibus naujų Altorių pašven

tinimas , sekmadieny j j spalio 9, 
kaip,,11 vai. iš ryto, Lietuvių 
Tautos Katalikų bažnyčioj, po 
vardu M. D. šidlavos, 35-ta gat
vė ir So. Union Avė., Chicago, 
1111

Apeigas išpildys Jo Malonybė 
kun. Vyskupas S. B. Mickevi
čius, D. D.

Šv. Mišios bus laikomos Jo 
Malonybės Vyskupo lietuvių 
kalboje. Pamokslą sakys Cele- 
brarity. Įžanga į bažnyčią vel
tui.

TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

Mokykloms 
vadovėlis

Sutaisė Mokytojas 
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.
Kiekvienas lietuvys ir lietu

vaitė privalo turėti savo na
muose gramatiką ii’ iš jos iš
mokti taisyklingai lietuvių ra
šybos.
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas .
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudyni
Hotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi- 
saugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir naktį. ,

Dienos dėl vyrų ■— atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZESNA, 
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, Iii 

Telef. Boulevard 4562

—

Moterys nesnaudžia.

gija, paskutiniame savo susirin
kime priėmė rezoliuciją prieš 
sumažinimą Chicagos reprezen-1 
tacijos valstijos legislalturoje.

Kviečia visus Klebonas.
Vaikams mokykla. Kurie eina 

į viešąsias mokyklas, šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto. Mokykla 
randasi po bažnyčia, 35-ta gatve 
ir Union Avė. Mokinama lietu
vių kalbos.

3509 So. Unipn Avė.
Klebonas.

LIETUVON-— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

v

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams

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

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišenini.

Siutai Ir overkotai nuo $12.50 h 
augščiau.

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

lyzos.
Gausį savo pinigų vertę, arba gau- 

si pinigus atgal. /
Atdara kas vakaras iki 9 

ned. iki 6 vai.
S. GORDON,

1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947

PAUDO
DARBAI

vai

_____________________ ■ ■ - - - ----------------- ......................... ...........................................................................—------------------ -------------------- --------------------------- ------------------- --------------------------------------------------------------- ------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------



NAUJIENOS, Chicago, III 5 1921

Pranešimai PASARGA.

PRAKALBOS APIE LIETUVĄ. 
Rengia L. S. S. VIII Rajonas.

Utarninke ,spalių *1 d., kaip 8 vai. 
vakaro, p. M. Mekiažio svetainėj ren
giama didelės prakalbos apie Lietuvą. 
Kalbės Dr. A. Montvidas tema: “Lie
tuvos valdžia ir jos paskola Ameri- , 

"koj”. Kitais žodžiais, ar Amerikos 
lietuviai darbininkai gali šitą paskolą ; 
lemti ar ne. Prakalbas rengia L. S. 
S. VIII Rajonas.

Be kita, šiose prakalbose bus išaiš
kinta būtent, kaip į Lietuvos valdžią 
ir jos paskolą žiuri patys Lietuvos 
darbininkai.

Visus kviečiame atsilankyti. Įžan
ga nemokama.

— Rengimo Komiteas.

—i------- -
Norintieji paslgarsint | sekamos die

nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir 1.1, turi būt iš kalno

jieškoji- 
jieško ji- 
apmoka-

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI SOFT DRINK 

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

3759 Wallace St.

Rendos

PARDAVIMUI FORDAS. 
Kaina $145, gerame bėginio sto- 
vyj, 1917 modelio, užlaidos ir 
įrankiai, Fred Gertz, 1736 So. 
Union Avė., Tel:. Canal 1503.

DAR NIEKAD TOKIŲ BARGENŲ 
NEBUVO KAIP ŠITIE:

S. L. A. Ilro Apskr. kuopų delega
tų suvažiavimas įvyks 9 (L Spalio 
(October) š. m. 1 vai. po pietų Liuo- 
sybės svetainėj, 3925 So. Kedzie Av. 
Brighton Park, Chicago, III.. Visos 
apiglinkės kuopos kviečiamos imti da- 
lyvumo suvažiavimo, nes yra daug, 
svarbių klausimų išspręsti.

II Ap. Rašt. P. J Petronis,^

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 6 KAMBARIŲ NA- 
mas, 3 lotai ir garadžius su 3-jų kam
barių flatu viršuj. Obelys, grušios ir 
vyšnios, Ford touring karas. Viskas 
turi būt parduota j 30 dienų. Aplei
džia miestą, 217 S. Veraon Avė., arti 
Ogden Blvd. Brookfield, 1)1. Tel. 
Brookfield 578.

Parsiduoda mažiau kaip už pusę 
kainos. Pamatyk it i '

Į 10 dienų laiko, turi būti parduo
tas Coal Yardas ir teaming busines; 
pulkus mūrinis didelis bildingas, 6Gx 
150 pėdų su svič traekėm, 7 arkliai, 
vežimai ir kitoki įtaisymai tam rei
kalingi, vertė $80,000, bet priežastis 
ligos, savininkas turi išvažiuoti į Hot 
Springs ligonbutį ir priverstas par
duoti į 10 dienų laiko mažinu kaip už 
pusę kainos ,tik už $35,000, su mažu 
įmokėjimu. Randasi pietvakarinei da
ly] miesto Chicagos. Atsišaukit ant 
žeminus nurodyto antrašo.

Puikus biznio kampinis muro na
mas, trijų aukštų, pastatytas ant 31 
pėdos pločio loto . Didelis štoras ir 
6 pagyvenimai po 5 didelius kamba
rius, kieto medžio trimingais, elekt
ra, vanos, štymu apšildomas ir dar 
vienas extra lotas prie šalies. Rendos 
metams $3,156.00. Namas vertas 
$30 000. Greitu laiku parsiduoda tik 
už $15,500, su mažu {mokėjimu. Gera 
vieta saliuną atidaryti. Pict vakari
nėj dalyj miesto Chicagos, atsišaukit 
ant žeminus padėto antrašo.

$8,000 ant syk nukirto kaina ant 
puikaus biznio mūrinio namo, 2 aukš
tų ir baismentas cimantuotas; štoras, 
5 kambariai užpakalyj, ir 2 pagyveni
mai ant antrų lubų 5 ir 4 kambarių; 
kieto medžio trimingai, elektra mau
dynės, garadžius 3 automobiliams ir 
2 kambariai viršuj garadžiau s ir da. 

: extra lotas tuščias prie šalies su ke
liais vištininkais. aptvertas, pereitą 
savaitę. Savininko kaina buvo $12-j 
500.00, dabar atvažiavęs ant syk lie
pė nukirst $3,000 žemyn ir parduot ) 
vieną savaitę, tik už $9,500.00 su ma
žu {mokėjimu. Namas randasi r.pie 
Halsted ir 61 gatvo. Atsišaukit ant 
žemiau nurodyto antrašo:

J. ZAGKER, 
3301 So. Halsted St.

■■„MPARDAVIMUI BARBERNfi, 3 
sėdynių, viskas pirmos klesos, randa- 

turi būt parduota greitu laiku.
Atsišaukite

1551 W. 46th St.

Klaidos padarytos paskelbime, turi, ant kampo Ashland ir W 46th St 
būt atitaisytos į 24 vai.

JIEŠKO KAMBARIU
INTELIGENTIŠKAS LIETUVIS 

jieško vieno arba dviejų kambarių 
inteligentiškoj šeimynoj. Geistina su 
parankumais, kaipo šiluma ir tt., ir 
18 gatvės apielinkėj. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą ;lni§ku no num. 413,

SIŪLYMAI KAMBARIU
RANDON KAMBARYS, vai

kinui netoli Humboldt Parkty
10727 So. State St., Chicago. Elektros šviesa ir vana.

Cicero Lietuvių Kooperacijos ber- 
taininis ir extra visuotinis ščrininkų 
susirinkimas įvyks subatoje, spalio 8. 
7:30 vai. vakare S. Zvybo svet., 1347 
50 Avė., Cicero. Visi šėrininkai bū
tinai atsilankykite, nes bus svarstoma 
apie prisidėjimą prie Cicero I.iuosy- 
hės Namo Bendrovės.

— Rašt. W. Strumillo.

3240 Augusta St

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RAKANDAI

S. L. A. 176 Kuopa laikys savo mė
nesinį susirinkimą nedėlioj, spalio 9, 
11 vai. ryto lauosybės svet., 3925 So. 
Ketine 
Nariai 
svetainę

Avė. Yra svarbių reikalų, 
nesivėlinkit, nes nuo 1 vai. 
užims S. L. A. IT Apskritys.

— Rašt. J. A. Povilaitis.

REIKIA 20 PATYRUSIŲ mo
terų sortavimui popierinių at
matų. Gera alga, Republic 
\Vaste Paper Co., 1039 \V. Con- 
gress St.

GROSERNE IR BUČERNE ATI- 
duodama beveik už dyką. Priežastį 
patirsite ant vietos. Mainysiu ant 
automobilio. šaukit South Chicago 
3970. Turi būt parduota ar išmainy
ta greitai. Pirkėjas, nepraleisk di- 

, tižiausios laimės.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visas arba pusė. Priežastis par
davimo,, važiuoju į Lietuvą. Pa
siskubinęs pirkti nesigailės, nes 
gaus už pusdykę, 1715 W. 46 St.

5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt parduoti už bi- 
lv sulini- vą i .-luljmą. Seklyčiai sf 
tas, valgomajam kambariui setas/, 
jniegruimio Setas ,kaurai, davenport, 
ctc. 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.

MONTANA — ALYVO SRYTY.
Ateikit ir pasimatykit su i 

kas link naujo miesto, AHLES, MON
TANA. Kuris randasi centre Alyvo 
Distrikto, prie didžiausios linijos C. 
M. X' St. P.

Didžiausia proga pradėjimui biznio 
su mažai pinigų naujame garsinama
me mieste. Pinigus galima padaryti 
sekamą pavasarį.

Proga visam amžiui dėl mažo in- 
vestoriaus.

BEVERLEY & SLATER, 
80 N. Dearbom St. 

Room 702, Boyce Bldg.

PARDUODU LOTĄ, ARBA 
arba 

kito biznio. Lotas 30x125 ir ran
dasi 46-os gat. ir Francisco Av. 
2219 Lake St., Melrose Park, ĮJj.

mumis mainysiu ant automobilio

PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ 
namas, 4 lotai ir vištininkas.

3945 W. 66th PI.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
(karčiama) visokių tautų apgy
venta. Pardavimo priežastis 
— liga,

626 W. 18th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių apgyventoj vietoj. Prie
žastis pardavimo nesveikata.

Atsišaukit
4580 So. Paulina St.

PARDAVIMUI 5 KAMBA
RIŲ geri rakandai ir pigiai, 
važiuojame į laetuvą,

5359 So. Morgan St.
3 lubos, priekis.

nes PARDAVIMUI PIGIAI 5 KAMBA- 
rių namas ir 2 lotai. Galima laikyt 
karvę ir paukščių. Labai gera vieta 
už mažą kainą; pusė bloko nuo Ar
cher Avė. Imkit Archer-Cicero ka
rą.

PARDAVIMUI 3 KAMBA- 
rių rakandai gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai, nes važiuoju į 
Lietuvą. Atsišaukite nuo 4 iki 
9 vai. vak. 920 W. 34th St.

5125 Tripp Avė.

AR NORI GREITAI PAR- 
douti? Jei nori greitai parduoti 
namą ar farmą, atsišaukit į 
First National Rea'lty Co., 736 
W. 35 St. Patarimai dykai.

M. Yčo prakalbos. — L. L. P. Chi
cagos Aspkričio vadybos pakviestas p. 
Martinas Yčas, ką tik iŠ Lietuvos at
vykęs Chicagon, apsiėmė laikyti pra
kalbas ir kalbės: subatoj, vakare — 
Town of 
Brighton 
panedėlio

Lake; nedėlioj, po pietų — 
Parke, vakare — Cicero j; 
vakare BridReporte. 
L,. L. P. Ch. Ap. Valdyba.

Palaimintos Lietuvos mė-Dr-stėa
nosinis susirinkimas v įvyks nedėlioję, 
spalio 9 d. pirma vai. po pietų, pa
prastoj svetainėj. Draugai visi su
sirinkite . Taipgi pranešu, kad turtų 
raštininkas persikėlė į kitą vietą. 
Draugystės reikalais kreipkitės dabar 
šiuo adresu: D. T. Danta, 1786 N. 
Lincoln St., Chicago.

REIKIA MOTERŲ Į DIRB
TUVĘ.

JOSLYN MFG. CO.,
3700 So. Morgan St.

REIKIA MOTERŲ PRIE 
sortavimo popieros, nuolatinis 
darbas, g-era alga. atsišaukite, 
L. Rosenburg & Co., 2143 So. 
Loomis St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir kendžių krautuvė. Biznis ge
rai išdirbtas per daug metų. 
Nėra knygučių. Parduosiu pi
giai, nes važiuoju ant ūkės. 
Kreipkitės 3700 S. Emerald Av.

GERA PROGA! STUBOS RA- 
kandai (forničiai) turi būt parduoti į 
3 dienas. Rakandai mažai vartoti. 
Parduosiu pigiai visus sykiu arba po 
vieną.

2050 W. 23rd St., 
Ant trečių lubų iš užpakalio.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
kaip nauji, pigiai ir greitai.

P. BALIUNAS,
965 W. 18 PI. 3 fl. front

KAS NORI MAINYT

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- 
dairth}, knygų, mokyklai reikmenų, 
cigarų, tabako, lengvų gėrimų ir vi
sokių mažmožių krautuvė . Norime 
parduoti greitai . Atsišaukite greitai, 
o nupirksite pigiai. Priežastį patir
site ant vietos.

834 W. 33rd St.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI NAMAS, ME- 

dinis, 2 pagyvenimų ir saliunas. 
Rendos mėnesiui $73.00.

919 W. 20 St.

VYRU
REIKIA SALESMANO DEL 

propozicijos darymui daug pini- 
Beverly & Slater, 30 N.Roseland. — Lithuanian Impro. and ' 

Benefit Club mėnesinis susirinkimas , , ‘ 
įvyks nedėlioj, Spalio 9 d., kaip i v. į Dearborn St., Room 702, Boyce 
po pietų, Aušros kambariuos, 10900 
S. Michigan Avė. Visi nariai malonė
kite atsilankyti paskirtu laiku, nee 
yra svarstyt naujų svarbių reikalų.

Finansų Sekretorius.

Bldg.

North Side. — Rytmetinės žvaigž
dės P. ir P. Kliubas ruošia rudenini 
šokių vakarą nedčlioj, spalio 9 d. 
Wicker Parko salėj, North ir Mi!wau- 
kee Avės. Pradžia 7:30 v. v. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

North Side. — L. G. D. 47 Kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
nedėlioų, spalio 9, 9:30 v. ryto. Drau
gai Ir draugės atsilankykite, visi nes 
turime daug svarbių reikalų a ne var
styti. —- Sek. Jonas Čepaitis.

Liet. Moksleivių Susivienijimo 2-rod 
Kuopos susirinkimas įvyks subatoj, 
spalio 8, 6 vai. vak. Raymond Chapo- 
lij, W. 31 St. Moksleiviai na
riai ir kurie dar nori prisirašyt, kvie
čiami atvykti. — Valdyba.

Prakalbos ir Klutamieii paveikslai 
bus rodoma nedėlioj, spalio 9, 7:30 v. 
vak., Raymond Chapelėj, 816 W. 31 
St. Kviečiame gausiai susirinkti. 
Įžanga nemokama .

— Liet, švietimo Dr-ja.

, Svarbus pranešimas. — Visiems chi- 
cagiečiams žinotina, kad nedėlioi, spa
lio 9, M^Kinle yPark salei kalbės p. 
Yčas. Jis yra kątik atvykęs iš Lie
tuvos ir turi daug ko naujo mums , 
pranešti. Visi chicagiečiai susirinki- i 
te kaip 3 vai. po pietų. Įžanga nemo
kama . — Komitetas.

Lietuvių Moterų ApŠvietos Drau
gi ia turės draugišką vakarėli suba- 
toj, spaio 15 d. Mark White Sq. Par
ko salėj . Pradžia 8 vai. vak. Vi
sos narės būtinai turi dalyvauti — 
atsinešti savo užkandžių ir atsivesti 
draugus. — Komisija.

The Northwest Fellowship Club’s 
next leeture of the series to bo held 
by Prof. S. A. Hoffman will take , 
place Sunday, Oct. 9th, at 3:15 P. M., I 
at the N. F. C. Assembly Hali, 2020 
Pierce Avė. (near Robey Street). The 
subject is Honrik Ibsen’s four dra
mai*: “The Doll’s House”, “Ghosts”, 
“Pillars of Society“, “The Enemy of 
the People“. A musical program of 
a violin solo by Mr. George Periman 
and a piano solo bv Mr. Albert Gold- 
berg will precede the leeture.

Lietuvos Dukterų Draugystė rengia 
diskusijas kas pėtnyČia per visą šį 
mėnesi Mark White Square salėj, 
Halsted ir 29 gatvė, 7:30 v. vak. Kvie
čiamo atsilankyt kuoskaitingiauslal 
vyrus ir moteris. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Paželnos mėnesinis susirin
kimas bus nedėlioj, spalio 9 d.,
Zvionzek Polek salė i, 1315 N. Ash- 
and Avė. Draugai ir draugės malo
nėkit visi susirinkti, nes bus daug 
svarbių dalykų.

— Sckr. A. Shimaa.

REIKIA DUONKEPIO ANT- 
rarankio. Turi suprasti ben- 
čiaus darbą.

ROSElJ^ND BAKERY 
10502 S. Michigan Aveį

REIKIA PRESERIO PRIE 
moteriškų drapanų.

2300 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
namas su bučerne, groserne ir dviems 

Biznis gerai eina, gražus kampiniais lotais. -Parduosiu kartu 
arba atskirai. Priimsiu mainais na
rna arba automobilhj.

Pardavimui 2 flatų mūrinis namas 
mas su geriausiais įrengimais. Par
duosiu cash arba mainysiu ant ma
žesnio namo. Priimsiu kaipo pirmą 
{mokėjimą automobilių arba lotą. At- 

! sišaukite pas A. Grigas, 3114 So. 
Halsted St.

VIENA Iš GERIAUSIŲ GROSER- 
nė ir smulkmenų krautuvė ant par
davimo. r _ 
kambariai pagyvenimui. Prieinama 
kaina.

Atsišaukite 
3486 So. Westera Av.

Namą ant bizniavo. Turime 2 biznia- 
vu namu. Turi būti parduoti, ar iš
mainyti įtrumpą laiką.

Kitas bargenas, 3-jų aukStų muro 
namas; aukštas cirr.'cntuotus skiepas, 
3 pagyvenimai: 1 5, o du po 6 kam
barius, netoli Douglas parko. Rendos 
neša $90.00. Kas norit gerą, pigiai n 
geroj vietoj. Kaina $7,500,
FARMER1AI ARBA ŪKININKAI.

Kas turit gerą farmą, geroj vietoj, 
netoli nuo miesto ir gal atsibodo ant 
farmos gyventi, tai atsišaukit prie 
musų, mes turime gerą muro namą, j

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Parduosiu pigiai, 
1334 S. 49th Ct., Cicero, III.

PARDUODU GREITAI smul
kių daiktų krautuvė, trijų gat-

PARDAVIMUI Už BARGENĄ 3 
aukštų akmens priekiui mūrinis 6 
flatų namas, West Side, prie Gladys 
ir Washtenaw Avee. Pigiai, $7,600. 
Taipgi 2 aukštų naujas muro namas

bizniavoj vietoj. 5 pagyvenimai, ir 
Storas. Savininkas nori faunos ge
ros žemės nuo 80 iki 100 ar biskį dau
ginus akerių, su budinkais, gali būti 
su gyvuliais ir mašinoms, no brangos 
nė kaip 10 ar 11 tūkstančių. Norinti 
tokio maino, atsišaukit tuo jaus.

Klauskit
BRUŽO AR KRIŠČIŪNO .

' 3251 So. Halsted St.

BARGENAS.

t vių kampas. Nepraleiskite pro-' Prie K^irie ant lengvų išmokėji-
* .P__ ~ . .. mų. $800 imokit; likusius kaip rendą.gos, 4572 Gross Avė., arti 46-os 

gatvės.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir lunčruimis. Pardavimo prio-

KODVKOWSKI BROS.
4265 Archer Avė.

REIKALINGAS DARBININKAS 
suprantąs namų taisymą. Geistina, 
kuris yra dirbęs už Janitorių. Dar- l 
bas per visą Žlertvą. $30 Į mėnesi; 
valgis ir guoUs. Paliudijimas reika
lingas.

ARCHER GROCERY,
7044 Archer Avė., netoli Summito.

žastis, einu didesnį biznį, F.
Krist, 8259 S. Canal St. Priedais 
3 coal yardžius.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 

grosernė, lietuvių apielinkėj. 
Biznis įdirbtas per daug metų. 
Parduosiu su namu arba tik biz
nį, 2956 S, Union Avė.

BARGENAS 
saliunas ir lunch room tarp dviejų di
deliu dirbtuvių. Gerai biznis eina. 
Pardavimo priežastis, kitame mieste 
gyvenu. Turiu gražią rezidenciją 
gražiausioj vietoj. Parduosiu arba 
mainysiu ant bizniavo namo.

4107 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI BUČERNE ir GRO- 
semė, lietuvi) kolonijoj. Biznis iš
dirbtas, per daug metų. Parduosiu

greiai ir pigiai iš priežasties, turiu 
eiti Į kits biznį, 

2901 Emerald Avė., 
Phone Boulevard 4283

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
geroj vietoj su kambariais pagy
venimui. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Atsišaukite, 
8245 So. Parnell Avė.

EXTRA' — EXTRA 
Pardavimui vieno aukšto nanvas ir 

Geroj vietoj. Paaukau
siu, jei pirks tuojaus. Pasirinkimas 
pigių lotų ir namų. Atsišaukite pas: 

TOMALA & POKRIVACKY, / 
2650 W. 61 st St., 

Tel.: Prospect 6877.

PARDAVIMUI DUONKE- 
pykla. Priežastis pardavimo, li
ga. Atsišaukite

“N.” ofisą po num. 414

NORIU PARDUOTI AR MAINYTI 
kampin| namą su saliunu ant namu. 
Gera vieta, visokių tautų apgyven-' 
ta; garu šildoma, elektros šviesa; Tu
ri būti parduotas ar išmainytas trum
pame laike. Priežastis liga. 

3601 Lowe Avė. 
Tel.: Yards 1833

Pardavimui bizniavas 2 pagyvenmų 
mūrinis namas. Ant pirmų lubų aa- 
liunas ir 4 kambariai, ant antrų lu
bų 6 kambariai į frontą ir 6 į užpa
kalį; garu šildomas, elektros šviesa, 
gasas ir maudynės.

Kampinis lotas prie gatvekarių li
nijos. Viskas įtaisyta ir išmokėta.

5 metai kaip statytas. Statymas 
šio namo kainavo savininkui $27,500. 
Parduoda už $20.000. {mokėt tik 

, $8,000, likusius kaip sutiksite. Ren- 
; do8 neša į mėnesį $250. Kam reikia 
; meldžiu atsišaukti.

MURDOCK & CO.,
4400 Kedzie Avė., arti Archer Ąve. 

Matykite! J. N. Zewert.

PARDAVIMUI SALIUNAS,. , . , , ' . . Kamoanus. vislietuvių ir lenkų apgyventa. . valiausios mados. 
Geras biznis. Turiu išvažiuoti mėnesio. Kaina 

kėlimas nao’Al «n
į Lietuvą.

1614 W. 46th St.

PARDAVIMUI ARKLYS, VE- 
žimas ir pakinkai.

5119 So. Paulina St.
2-os 'lubos.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
gera vieta, išdirbtas biznis, no
riu parduoti greit iš priežasties 
išvažiavimo j Lietuvą.

1458 W. 15 St.

GERAS PIRKIMAS
Gražus mūrinis namas arti Ogden 

Parko, 2 aukštų, 1 flatas 5 kambarių, 
2-ras 6 kambariai, ir 2 fintai po 4 
kambarius. Viskas ištaisyta pagal 

. Renda $225.00 ant 
Kaina tik $14,00'0.00. {mo

kėjimas pagal sutarties. Bus parduo
tas greitai. Atsišaukit tuojau.

ATYDAI BIZNIERIŲ.
Beveik naujas mūrinis namas 

karų linijos kampo, štoras ant 
mo 6 kambarių fla'tas ant antro 2 fin
tai ir po 5 kambarius iš užpakalio. 
Rendos atneša $270.00 ant mėnesio. 
Kaina $18,800.00. Įmokčjimas pagal 
sutarties.

Del platesnių žinių kreinkitės prie 
F^BTONAS ir MTCKEVIČE, 

809 W. 35th St„ (Arti Halsted)

ant 
pir-

EXTRA BARGENAI.
Parsiduoda mažiau kaip už pusę 

kainos farma, biznis arba mainau ant 
miesto namo. Biznio įstaiga, namas 
6 kambarių biznio namas su groserne 
ir puiki svetainė mitingam ir baliam, 
garadžius 8 mašinoms . Iznlaunė 
5,000 tonų įtapos; didelė hamė. ang
lių jardas ir elevaitorius 35,000 įtal
pos javų su visoms mašinoms ir skė- 
lų ofisas, gaso indžlnu. Didžiausia 
proga įsigyti lietuviui puikų biznį ir 
gyventi ant farmos. Vieta randasi 
netoli Chicagos.

į Taipgi, ant mainų 4 šeimvnų ma- 
I ro namas. Randasi ant Bridgeporto. 
Mainysiu ant hučernės ar kito kokio 
biznio. \

Taipgi turiu kitokių namų pardavi
mui ir mainymui visose dalyse Chi
cagos.

Del platesniu žinių kreipkitės į 
MILDA REAL ESTATE CO., 

751 W. 31 St., 
Phone Yords 6296

FARMA PARDAVIMUI, ARBA 
sutiksiu mainyti ant propertės. Far- į 
ma randasi VVisconsin valet. 146 ake
liai ant didžiausios upės Wisconsin 
kranto. Didelių medžių girios apie 
40 akorių, apie 40 akerių gražios pie
vos ir virš 60 akerių dirbamos. Visi 
javai, grudai, gyvuliai, mašinos ir 
triobos labai geros. Atsišaukite grei 
tai, nes savininkas singeljs, ir ant 
farmos negali gyvent, C. čepukas, 
1648 W. Division St., Tel. Armitage 
1433.

MŪRINIS, LABAI GERAS NA- 
mas, parduosiu pigiai. 6 flatai: 3 po 
6 kambarius ir 3 po 4 kambarius. Pla
tus lotas, daili vieta, naujai ištaisyta, 
didelės įeigos. Galima randoms išmo
kėt.

1841 N. Lavvndale Avė., 
Imkit Armitage karą.

PARDAVIMUI BIZNIAVAI NA- 
mas ant kampo kryžiavojaai gatveka- 
rių linija. Dabar yra saliunas ir da
ro gerą biznį. Ant. viršaus 4 ir 5 
kambarių tatai ir užpakaly biznio, 4 
kambariai pragyvenimui. Norintys 
geros bizniavęs vietos, apsimoka pa
matyt. Kaina $17,000.00. Kreipkitės, 
1730 So. Halsted St.

80 AKERIŲ FARMA PARDAVI- 
mui arba išmainymui ant miesto pra- 
pertes. Nauja 7 kambarių stuba, 
galvijams barnės, vištininkas, kiauli
ninkas, 7 karvės, 3 geri arkliai, 11 
kiaulių 300 vištų, žąsų ir tt. Žemė 
visa dirbama ir aptverta. Viskas 
nupjauta ir iškulta, nieko nereikė* 
per žiemą dirbti, tik valgyti ir gu
lėti. Yra visos mašinos, kokios tik 
ūkei reikalingos; vežimai, bogės ir tt. 
1mylios ‘ nuo puikaus Edgewond, 
III. miestelio. Atsišaukit bile laiku 
pas:

FRANK PAIiASKY, 
5046 So. Kolin Avė.. 
Tel.: Lafayette 2928

BARGENAS
Sodth Side, 6 flatų namas ir 4 kam? 
barių cottage, verta $6,000, parduosi
me už $4,500. Cash $2.000, likusius 
išmokesčiais. Archer Avė. arti

Kreipkitės
C. P. ROBE 

5003 Ashland Avė.

32nd
St.

PARDAVIMUI NAMAS 7 
kambarių, 3 kambariai skiepe. 
Elektra ir apšildoma. $1000.00 
pinigais, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais, 4653 West 
Harrison St.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant Chicagos namo ūkę Missouri val
stijoj, 3 mylios nuo miesto. Ūkė 115 
akerių derlingos žemės. Apie 100 
akerių dirbamos, 15 akerių miško; 
daugiausiai auga aržuolai ir klevai. 
Visi įrankiai ir maširtos. Užtekti
nai yra maisto ir pašaro. Gyvuliai: 
6 karvės, 4 arkliai, 70 vištų, 10 kiau
lių. Dabar yra užsėtas laukas kvie
čiais. Prie ūkės yra du labai gražus 
sodai. Per lauką bėga šaltinis upe
lis. Ant vietos mokyklos. Gyvuliai 
per žiemą daugiausiai ganosi ant lau
ko. Žiemos trumpos. Kiaulės aržuc- 
lų gilfms pei’ žiemą giriose maitina
si. Pro ūko ©Ina vieškelis. Ūkė ne
turi mortgičių. yra cash. Iš priežas
ties moters mirties, priverstas apleis
ti šią ūkę. Vienam sunku be šeimy- 
ninkės apsidirbti. Turiu greitu lai
ku apleisti ūke. Atsišaukite laišku ar 
ypatiškai. J. Zihas, R. F. D. 1, Box 25, 
Dompham, Missouri.

parduosiu už Puse kainos 
naujas 3 pragyvenimų mūrinis na
mas, su aukštu stogu drabužiam dŽio-. 
vinti. Turi būti parduotas į trumpą 
laika arba išmaino ant bučemės ir 
grosemės.

C. P. SURnMSKI CO., 
3346 So. Halsted St.

| MORTGECIAI-PASKOLOS
KAM REIKALINGI PINIGAI?

Skoliniu ant 1-mo mortgečio.
— Prireikus pinigų persitikrink 
pas Justin Mackievich, 2342 So. 
Leavitt St., Phone Canal 1678.

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

1

Master Sewing School .
Principal as

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.
.............   1 »l—.... -............., —, —-  —

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir liaturiAMo* 

kalbų, aritmetikos, knygredyatės, 
nografijos, typewriting, pirkly bos (ei
siu, Suvienytą Valstija istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikln&a 
ekonomijos, pilietystėa, dailiaraAya* 
lės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3)06 SO. HALSTED ST., CHICAGO,

Le* eskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusiu. 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.: 
7:30 iki 9:80. Ncdėldieniais nuo 
11 ryto iki l v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted SU arti 18 gatv.

AUŠROS MOKYKLOJ

PARDAVIMUI GROSERNĖ UŽ 
teisingą kainą. Labai geroj vietoj, 
ant Town of Lake. Toje vietoje visi 
biznieriai pelningi. Pardavimo prie
žastis .savininkas eina Į savo seną 
biznį spaustuvę. Taingi, parduodu pi
aną su daug lietuviškų rolių. 3 šmotų

1 anV syk 'ar Plauku' teUfo’. išdirbtas per daug metų. Lysas
nąs Lafayette 2599. Parduoda labai ilgas, renda pigi. Atsišaukit 
greit, nes eina naujan biznin.

~PARDAVIMUI~ AUTOMOBL 
lių repair šape. Visai pigiai. 
Geroj apielinkėj. Yra darbo dėl
2 darbininkų. Norinti plačiau ži
noti Šaukit telefonu lafayette 
409.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir delikatasen krautuvė. Biznis

PARDAVTMUI MURO NA- 
mas 2 pagyvenimų po 6 kam
barius ; cimantuotas beisman- 
tas, skalbykla, šiltas vanduo, 
elektra, gasas, maudynės. Savi
ninkas, 3008 S. Emerald Avė.

UŽ BARGENĄ PARDAVIMUI 
dvielų aukštų mūrinis namas po 5 
kambarius, skiepas ir antaukštis. Na
mas vieno meto senas viskas naujau
sios mados. Rendos $840 į metus. 
Kaina tik $7,500. Cash $300. likusius 
mėnesiniais išmokėjimais. Kreipkitės 
subatoj pirm 6 vai. vak., arba nedė 
lioj prieš 12 pietų, 3721 So. Paulina 
St., 1-as floras.

524 W. 33rd St.

PARDAVIMUI PROSAS 
giai ir kiti preserio daiktai: 
Įima matyt 6:80 Iki 7:30.

1339 S. 50th Ct., 
Cicero, Iii.

PARDAVIMUI 2 MURO NAMAI, 
2233 W. 23 PI., 6 pragyvenimai po 4 
ruimus su visais įtaisymais. Rendos 
$90.00 į mėnesį. Parsiduoda 
\ , Pardavimui medinis

‘ mas ant 2 pragyvenimų 4 ir 5 
mai. K”inn $1,100.00 .

JUSTIN MACKIEVICH, 
2342 So. Leavitt St. 

Phone Canal 1678

PI- $8,000.00.
Ga-

už 
na- 
rui-

PARDAVIMUI GROSERNfi. MAI- 
lytų tautų apgyvento] vietoj, par
duosiu nigiai. nes esu priverstas par
duoti. Iš priežasties nesutikimo tėvo 
ąu vaiku.

SKAITYKIT IR PLATTNK1T j AtsiKauHte, , ,
"NAUJIENOS” ’ 1U.'

PARDAVIMUI SALIUNAS ir 
fixtures netoli Chicagos. Apgy
venta visų tautų. Parduosiu ant 
lengvų išlygų. Kreipkite į “N.” 
ofisą po No. 412.

PARDAVIMUI NAMAS ARBA Iš
mainymui ant mažesnio namo. Šis 
namas yra bizniui ir penkių gyveni
mu. Tinka bile bizniui. Kas nori 
apie tai plačiau žinoti, kreipkitės prie 
savninko.

A. SHIMKUS, 
pOC* So. Pęoria SŲ, 

Pnone Rookevelt 8017

PARDAVIMUI PIGIAI ARBA 
mainysinv ant Chicagos namo. Puiki 
farma 80 akrų visa dirbama, 7 pui
kus budinkai naujai nupentlnti, vis« 
antverta su gyvuliais, javais ir įran
kiais. Puikus sodas su visokiais vai
singais medžiais. Nauja streekarių 
linija dirbama pro šalį, arti Chicagos. 
tik 21 mylia į pietus ir vakarus už 
Blue Island, TU. Atsišaukit greitai 
pas

J. ZACKER, 
3301 So. Hasted St.

EXTRA BARGENAS
CHICĄGOJ FARMOS. AKERIO 

žemės, prie bulvaro, 6 kambarių nui- 
kuft namas, baimės ir kiti visi reika
lingi hudinkai. Perduosiu už $8,000. 
Įmokėti reikia $2,000, o likusius ant 
morpičio paliksiu.

1 akerio fama, 7 ruimų nauias 
bongalow su skiepu, šiltas ir šaltas 
vanduo ir kiti visi įtaisymai; prie pat 
bulvaro ir stritkarlo: sodas ir pava
džius. Parduosiu arba mainysiu ant 
biznio: saliuno arba grosemės. No
rėdami tos mažos Chicagoj farnvukės 
atsišaukit greitai nns

J. VENCON,
736 W. 35 St.

Petnyčioj, Spalio 14, prasidės 
pamokos lietuvių kalbos. Mokin- 
tojaus Pavylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BARGENAS. 2 PAGYVENIMŲ PO 
penkis kambarius, ankstas basemen- 
tas, didelis garadžius, nu visais įtai
symais, užmokėta . Namas yra ge
rame padėjime. Kaina $3,000.

Atidšaukitė
4539 Walace St,

PARDAVIMUI FARMA
40 akerių; 35 dirbamos ir 5 akerh’ 

nedirbamos. Nauia stuba, cement’- 
liete barn? ir kiti mažesni budihka5 
Viskas gražiai, geras vanduo, apie 5C 
obelių, 1 geras arklvs, 3 karvės. 7 
vištos visi pakinkai ir mašinos, tain- 
gi pieno sukamo ii mašiha ir kiti vis5 
reikalingi trankiai. Žemč gera, juod- 

Viskas kaip pažymėta 
$2.000.nn. Proga, kuris jieško 
riai. Klauskit

JOE GERTBO.
Scotville, Mich.

už 
Pi

Mokinkis dressmaking.
Siuvimo, Dezaininimo 
Dienomis ir vakarais.

Specialus vakarinės klasos dirban 
ioms moterims ir merginoms iš

mokti sau pasisiųti dreses. Mes iš- 
hiodame diplomus ir parūpiname 
vietas. ’ ,

Valentinė Dressmaking Collegea 
2407 W. Madison, — 
6205 S. Halsted St.

SARA PATEK, pirmininkė.


