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Holandija pripažino 
Lietuvą

Vėl dalins Burgenlandą

Naujos lenkų klastos Vilniuje
Holandija pripažino 

Lietuvy.
WASH1NGTONAS, sp. 11 d. 

(Liet. Inf. Biuras) — Hobindi- 
ja pripažino IJetpvą de jure.

Lenką teroras Vilniuje.
M. Biržišku prievarta išmestas 

iš buto, jo gimnazija uždary
ta. Lietuva protestuoja tautų 
sąjungai.

j e, griebiasi visokių priemonių 
savo buvimo Vilniuje prarilgb 
nimni. šiomis dienomis jis iš
siuntė Varšuvon kapitoną Pri- 
stonj, įtakingą žmogų Belvede- 
re, gauti naujų instrukcijų. Tuo 
tarini lenkų spaudai įsakyta 
agituoti už šaukimą Vilniuje 
seimo, kuris proklamuotų Vil
niaus prijungimą prie Lenkijos. 
Be to dar Želigovskis šaukia 
Vilniaus srities seimelių Vykdo
mųjų komitetų suvažiav'hną 
seimo rinkima-m^ pravesti. Ma
noma, kati Varšuvos ’_____
formaliai nesikiš. bet faktinai 
rems. I

Prekyba su Rusija 
nevyksta.

kadAnglijos ministeris sako, 
rusai daugiau aukso išleidžia 
propagandai, negu prekių 
pirkimui.

Truc tfnnsintion filed with the post- 
master at (’hieago, III., Oct. 14, 1921 

Į as require<l bv the act of Oct. 6, 1917 

| GLASGOVV, sp. 13. Iždo 
: kanc’eris Robert S. 1 įtaria* pra
kalboje čia vakar vakare pasa
kė, Anglijos pienai prekybai su 
Rusija nuėjo niekais ir nedavė 
pasekmių. ’ Tai įvyko dalinai, 
sekė jis, delei Rusiios bado ir 
tūlame laipsnyje delei to fak
to. kad Rusijos L---------- —
biau rūpinasi išleisti savo afik
su propagandai, negu kad su
pirkimui prekių”.

Ekspertai darą sabotažą.

Londono bedarbio riaušės. Uždraudė darytis namie
UJNIM1NAS, sp. 13. - - La

bai smarkios bedarbių riaušės 
Londone įvyko šiandie. Jos už
sibaigė snuiikiu susirėmimu su 
policija Cambifyige cirke, kada 
policija užpuolė maršuo.jaučius 
bcdmldils, vyrus ir moteris, 
reikalaujančius darbo ar duo
nos. f

Iš policijos pusės lik du poli- namie alų ir kitus svaigalus ir 
cistai lik$ sužeisti, bei <laug be
darbių liko laimi smiarkiai su
mušti. Bedarbiai ėjo pas pix> 
inierų ir jau buvo jmsiekę 
Dovvning gatvę, kada juos už
mink" po’iciig. Policijos vii- 
šininkes taip nusigando bedar-

pardavinėti salyklas,Taipjau
apynius ir kitus dalykus išdir- 
bimui svaigalų.

WAS11INGTON, sp. 13. —
Prohibicijos komisionierius
llays šiandien uždraudė daryti

Senatorius Knox mirė
Kansas angliakasiai suspenduoti

Senatorius Knox mirė.
Autorius taikos rezoliucijos mi

rė nuo paraližiaus.

Kansas angliakasių unija 
suspenduota.

AJexander Hovvat ir kiti distrikr 
to viršininkai pašalinami iš 
vietų, įsakymu John L. Le- 
wis.

WASHINGTOX, sp. 13. Su- 
Imtos vakari* savo knvgyne 

Prohibicijos valdininkai viso- urnai pasimirė nuo paraližiaus 
se valstijose gavo įsakymus da- paskilbusis senatorius Pliilan- 
ryti kratas visose sankrovose, (lcr ^uox iš Pennsylyania. 
kurios paitlaviuėja medžiagą iš | Visas ofiyialinis WasluRgto- 
dirbimui alaus. Tarp uždraus- na8 nusiminęs delei mirties, 

nes tai buvo gabus re-publikonų 
vadovas. Visos kajntoliaus vė-

pardavinėti senkrovcse tiems da 
Iykams pasidaryti reikmenis.

liolševikai ‘la-l^*11’ premjerą dalykų yra salyklos,
IU<H, VCUSIU VlimuS, **•

Idalįs virintuvų (štili). Taipjau haVOlS bus nuleistos iki pusės 
[duotas laikraščiams persergėji- (st’ebo per 30 <Menu. Laidotu- 

v I • ... ' Hiic ciiLafriii fili rtuinuStreikienai prašo kanuo- 
' meiffis.

. , , apy- 
ir pmneše jam, kad kiomunJstai vaisių cuknis, bonkos ir 
ateina jį pasigriebti.

Jie dirbą svetimoms šalims ir 
puldą Rusijos industriją. Aliejus darbininkai kovoja su 

ginkluotais kompanijų mu
šeikomis.

PITTSBCRG, Kas., sp. 13.
John L. Lewis, intemacdonali 
his angliakasių unijos prezi 
denUs, suspendavo Kansas 
gitą kušių unijos distriktą 
14.

AJeyander Howat, kuris 
bar yra kalėjime, ir visi

m-

ves bus sukatoj iš jo ritimų 
| Valley Fortfe. Grabnešiais bus 
senato užsienio reikalų komi
teto nariai, kurių va<tovii Knox 
ir buvo.

Senatorius Knox mirė turė
damas 68 metus amžiaus. Jis 
tik pereita Pandėlį sugrįžo su 
iMičia iš keliones po Europą. 
Utaminke ir seredoį, toifli mir
ties d ieno K ito diar dailvvnlvo 
senato posėdžius ir jautėsi ga
na sveiku. Tik vėlai vakare, 
dirbant savo knygvne, jį nu
trenkė peraližhis. Už 15 minu
čių jis mirė neatgaudamas są- 
i nonos.

Senatorius Knox yra autorius 
nesenai kongreso priimtos tai
kos rezoHucijo-s, paskelbiančios 
Jungt. Valrtiiiu ta'ka su Vokie
ti ta, Austrija ir Vengrita. . Jis 
tokia pat rezoliuciia in^šė.dar

įta
iki ti 

distrikto viršininkai yra jrnša- 
lintl iš vietos. Vieton jų Levdtf 
na^kirė internacionalinės tary
bos narį George L: ^Peck vei- 
kiahčiuoju prdzidiuitu laikino 
dist rikto.

Savo pranešime Peck įsako 
visiems angliakasiams tuojaus 
sugrįžti į darbą. > Jis paskel
bia. kad nuo dabar jis pats ves 
distrikto reikalus.

I*rir angliakaisiu unijos Kan
sas ilristrikte priklauso 12,006 
angliakasių ir veik viri jų ne
dirba nuo to lauko, kaip Alex- 
andter Ho wat ir A u gust Dorchy 
tapo pasodinti kalej'iman š<> 

šiems menesiams už peržengi
mą Kensas industrinio triumo 
istotvmų. Jie yra atsidavė Ho- 

■ uotui ir Vargiai sutiks klausy- 
da senatas atmetė Versailles f]>wis ir Pedko fsakymu 
taikos sutarti, bet tada jo re- kpip kad jie ir pirmiau jų ne-

inas neprijninėti tu dalykų ap
garsinimus.

Washingtone jau vakar buvo 
daromos kratos ir (įeug šių už
draustųjų dalykų konfiskuota.

Geruoju nepasiduos.
CHICAGO. — Chicago parda

vinėtojai salyklų ir kitų alaus 
dirbimui medžiagų neketina ge
nioji! pasiduoti 'prohihi- 
bicijos komisionieriaus patvar
kymui ir jei bus daromos ir pas 
juos kratos, jie ketina kreiptis 
į teismą. Vienas iš pardavinė
tojų pasakė:

| “Jei valdžia uždraudžia par
davinėjimą salyklo vien todėl, 

«l!n.y?S kad jis gali būti panaudotas 
( s n ą įdirbimui alkoholio, ji to pa

ties priniepo vedama, turėtų į 
uždaryti grudų svirnus ir už- ( 
drausti parduvinėjiTiK, visų vai- praaklmtau i'ant? ka-!

MASKVA, sp. 12. Slapta
me cen tralinio sovietų komiter 

valdžia to pareikšta sensacin
ga žinia, kad daugelis inžinie- 

. riu. kurie tarnauja niekuriems 
svetinių šatių interesamiH, darė

I ir daro saiiotažą Rusijos in-j 
! dustrijai. Raportas sakb, kad 
čeką per keMą mėnesių tyri-1 
neiusi ta dalyką ir susekė, kad 
grupė Rusijos technikų dėio 
sistematines pastangas neleisti 
Rusijos industrijai atsigauti 
prie dabartinės valdžios.

Nons areštu nėra padaryta, 
t>et tikimasi, ‘kad keiktos žmo
nių iš V\’riaitrios ekonomines 
tar\rbos, vedančios šalies indtus- 
tri’. s, bus neužilgo suimti.* • 1I Vienas iš sensacingiausių pra 

Vengrai prižadėjo Italijos UŽ- nešimas bus toks, kad tūli alie- 
sierio reikalu minrisleriui Mar- 'nns ekspertai prie Maskvos Jr 
kinti della Tomtita criebtis Pctroarado ekonominė tarybos 

i stinriaitsiu ir jfriežčiaitsių prie* hhiro buvo nnntokanti buvusio 
sarininko <lidžiausio Raku alio
to us lauko, ir jie tvčiom rs 
klaidino valdžia, versdami ja 
manvti, kad visi kiti alietous 
kukai, išėmus tos kompanijos, 
baiga išsisemti. Iš tos pri<*ž»s- 
fr’es kitos aMetous nuosavybės 
Baku buvo užleistos, kuomet 
risi valdžios pinigai! buvo’sude
dami palaikymui vieno lauko.

Taip tau kaltinama, kad vie
nos žmonis, vedas elektros 
dirbtuve Volkhoritroi (?), vie
no iŠ retėžiaUs budavotamu vi- 
soi šalvi elektros dirbtuvių, ne
leido maisto pereitos na«tokti 
darbininkus, delei ko d;rt»hivė 
užsidarė ir visais elektrifikaci
jos projektas atsidūrė pavoju
je. I

Valdžia sakosi turinti užtek- įųlilltmn nį ir maefirentiš- 
tinai jrodvmu. kad darantis «a> kmna partijos 225.
I>otnža technikai yra nusnmdy- j Gautosios iŠ Petrooraiio 
ti svetimu šalių interesų, kurie 9talit)|nFs fkad ten <tobar 
nori nuversti sovietu valdžių >Ta 30000 k(>miuni9tų, bet ne- 
dar tnbiau suardant industrijų. snkomn kiek iu tano pašalinta.

P-troffradas neturi telefonų, nariu pašalinta iš parH- 
sudegus centralinei telefonu sto- jr Maskvoje.
čiai. Manoma, kad ja padegė .

\VASH1NGTON, sp. 11 <L
(Liet. Inf. Biuras) — (Lietu
viai Vilniuje persdciojaim visu 
frontu. Lietuvių gimnazija ir 
didžioji vaikų prieglauda Vil
niuje lenkų uždarytos. Taip 
pat šiomis dienomis lenkai už
darė Lietuvos Prricrijos ir Pra
monės banko Vilniaus skvriu.

Gimnazijos itirektoriu ir ži
nomą ir visų kerbiamą lietuvių 
darbuotoją Vilniuje, Mvkolą 
Biržišką ir jo šeimyną lenkai 

.paiicija išmetė iš birto tfatvėn. ____ „
Buvęs Lietuvos Valstyličs Ta- veik atriekė pilną susitarimą.' 

ryhos pirmininkas ir Lietuvos 
atgimimo Žymus darbuotoias, 
Sta<vs šilingas, ris <far tebe- 
la*komas lenkų kalėjime.

Lietuvos Vvriausvbė, nors ir moniu, kad nuirinklavus ir iš
galėdama tokias pat priemones ardžius Vengru partizanu bu- 

* |>avartoti lenkams šiapus de- riu.s, esančius atiduotoj Austri- 
mariiari’os liniios, vienok jų jai teritorijoj — Bur^enlan-de. 
nevartoja, nes skaito tai nesu- Austrai vra patenkinti tuo 
derinama su humanizmu ir ei- prižadu ir iŠ savo puses priža- 
rilizuotos valsfvbės supratimu, da, kad H«* prietonktoi apsvars- 
Del nerirdėto lenkų teroro Vii- »vs atidavimą Vengrijai Ode.n- 
niuje Lietuvos Vvriausvbė krei- burgo. 
nėši su energinga nota prie 
Tautu Sąjungos, prašydama su 
valdyti lenkus.

Burgenlando klausimas 
esą išrištas.

Vengrija atgaus Odenburgą, o 
Austrija likusia dalį, bus da
romas plebiscitas.

VENECIJA, sp. 13. ~ Aš- 
tuoniu šalių konferencija išri
šimui Burgenlando ginčų jau

BAKERSFIEIJ), Gal., sp. 13. 
Žymesnieji strcikuoiimčių alie
jaus darbiiuuku yn-dovai panra- 

_ švs šiandie gubernatoriaus S te- 
| pbens pritinsti vaisi t jos kartuo- 
' menk j streiko apvuardą. Tai 
i bus padvrvta iš priežasties strei 
I kicriu “įstntvmu- ir Jtuiijkos” 
komiteto susirėmimo ku gink
luotais mušeikomis, 
atsiuabeno i streiko 
Associated Oi) Co.

Susikirtimas įvyko tarp T. 
VV. PowcU, vadovo “fstatvmu ir 
tvarkos” komiteto ir mušeikų, 

i kuriuos ta aliejaus kompanija 
atsiuabeno j jos nuomohis Kepu 
upės laukus, kaito vos tik iš-

šių, didžiumos daržovių ir viso 
cukraus”.

i k"* nuirus n.«i« ... Pardavinėtojai sako, kad sa- zojjuciją yVPsonas vėlavo.
vXta didciic?pniKoji- lyMų ir kitas ahius meclMaga-s Pric piT7,i(|entų McKinlev ir 

daugiausia jienka moteris. Jos Rioosevelt jis buvo generaliniu 
mat norinčios patenkinti vyrus prokuroru, paskui tano išrink- • • • • - W - -- * • • 1 a-u-J •

Prie prezidentų McKinlev ir
mo.

Tebevalo savo partiją.
Daug nušalinama iš komunistų 

partijos už girtavimą ir reli
giškumą.

MASKVA, sp. 13.

. . . j,........................................... .jk?ap kad jie ir pirmiau jų ne
klausė.

Valdžia džiaugiasi./
TOPEKA, Kas., sp. 13. -Gu-

silpnesniais gėrimais ir sulai- |as senatan, bet tuoj iš jo pasi- bemotorius Allen ir risi valsti- 
kvti juos namie, kad jie nega-. traukė,*/kad užėmus valstybės jos -valdininkai labai džtaugia- 
lėtų kur išėję, prisigerti daug sekretorinus vieta prie prezi- si, kad Lewis suspendavo Kan-
stipersnio ir pavojingesnio svei
katai mtmšaino.

I* Dar lieka išdirbti niekurias 
smulkmenas, bet veik vra tik
ru da'vku, kad snsitoikimfts 
bus atsiektas minėtomis salv- 
goipto Konferencija užsibai
gia Šiandie.

1 Sutartis jau esanti pasirašyta.
VENECIJA, sp. 13. — šian

die jiastkelbta, kad Austrijos ir 
Vengrijos teritoriniąi ginčai ta- 

I po išrišti ir pasirašyta sutartis 
apie Burgenlando pindalinimą. 
Daiiginusia prie sutaikimo pri
sidėto Italija.

Muistos Odenbtrrfg atiteks 
Veneritai, bet plebiscitas bus 
toikomtas nusprendimui kam, 

' turi nrriktasvti esantis anie mie- 
sta industrinis zonas. •Liikivsio- 

Prašome visų teisingų ii Burgenlando daKs yra ati- 
Chicagos lietuvių tuoiaus duodama Austrijai.
priduoti Naujienų ofisan Vengrifoi tapo pavesta apvar 
vardus ir adresus visų tų ,vt* rirčiiama teritoriją nuo 
agentų, kurie renka pinigus ’ ’ ’ 
ar pra*o pinigų “specia- 
lams” arba “special” invest- 
mentams, žadėdami už mė
nesio, už dviejų ar už pusės 
metų atmokėti 20, ar 40, ar 
100 nuošimčių.

Visų tokiė agentų vardai 
mums reikalingi tam, kad 
padėjus Chicagos lietuviams 
išsivaduoti nuo didžiausios 
nelaimės, kurion jie yra 
įpttol* per tokius agentus.

R?* alas yra svarbus ir pnėhisto gnndo apie nenrieton- 
ku Vokieti iąi nuosprendį Silezi
jos klausime.

Lenkai nenori apleisti 
Vilniaus.

WASIIINGTONAS, sp. 11 d. 
(Liet. Ink Biuars). — želigovs-l 
kis, matydamas, kad jau atėjo 
galas jo viešpatavintui VSlniu-

MASKVA, sp. 13. — Valy
mas komunistu nartuos tebeši- 
tesia viso i Rusijoj. Vietos laik
raščiai pilni žinių iš provinci
jų, paskelbiančių šalinimus iš 
komunstn partijos po partijos 
tarvhu ištirimo.

Nižnd Novgorode pašalinta iŠ 
partntos 985 nariai, daugiausia 
anšvJestef’.ni Žmonės, sekamais 
Ha lini maiši: už ėmimą (kyšių 
148. už sutoužvma partijos dis
ciplinos 146, uiž flirtavimą 125, 

i už palinkimą linkuti menševikų 
(partijos 140, už tikėjimą ■ 87, už

Ispanija budavoja laivyną.
LONDONAS, sp. 13. — Iš 

Madrido pranešama, kad Ispa
nijos kabinetas įsakė pradėti 
budavojimą 4 greitųjų kruize- 
uiu, 6 torpedinių laivų naikin
tojų, 28 submaninų ir 20 kąnuo- 
linių laivų. Tie kariniai laivai 
busią pabudavoti j šešis metus.

dento Tafto. Pasibari nūs termi
nui iriaimėius prezidentui Wi1- ( viršininkas, nes jie nė nebeži- 
sonui, ris vėl sugrįžo sonata n. no jo ką da rvti su angliakasiais, 
kur ir išbuvo iki savo mirties, kurie atsisakė dirbti delei ap- 

kalinimo j^i vadovų. Dabar 
-4>e- Allen tikisi pagellia Lcvris nu

galėti savo atkakliausi ir tvir
čiausi priešą Houadą, kuris 
gul>ematoriui nedavė ramumo 
nuo pat pravedi mo indus trinių 
teismo įstatymų.

DETROTT, Mieli., s. 13.- 
troito Darlio federacija ] xa rei
ki i'avo, kad Amerikos Darbo 
Federacija prisidėtų prie ko
munistinių unijų Internaciona
lo.

sas antfliakasiiLs ir pašalino jų

PRANEŠK! 
MUMS.

urcr Veikite tuojaus.

Vengnitoi tapo pavestu apva-

: ginkluotų baudų.
• vgiįau Ans.t ri i a ir Venyrito 

tarsis apie prekybinę sutartį.

Vokiečių inarkė nupuolė.

LONDONAS, sp. 13. — Vo- 
kitiios markės labai minuok 
vietos biržoie ir parsi<tarinėjo 
no 540 markiu už švara ster
lingų. Dar niekad tokios že
mos įkainos nebuvo. 
ina, knd markė nupuolė dėlei

hmhhhhihhhhhihih

ta nati grunė. kuri bandė pada- NEATLE, Wash., sp. 12 _
rvti perversmą penkios savai
tės airiui. Nuostoliai yra* tiek 
dideli, kad reikės kelių mėnesių 
stoties pataisymui.

Tai esą s pamokinimas Howatut.

INDTANAPOLItS, sp. 13. — 
Centralinėj angliakasiu uniios 
roštinėi pasakvta, kad susoen- 
'to vimas Kansas an^iakasių 
uniios distrikto ir pašalinimas 
»o visų viršininką vra pafrtary- 
tos tik«ln nubausti Howatą ir 
kitus disfrikto viršininkus, ku
rie atsisakė pildvti angliskaMu 
uniios konvencijos, nutarimą, 

lakanti jiems atšaukti Dean ir 
Reltonce anglių kasyklose strei
ką. •

Kapitonas ir keturi nariai iml
ios vaita’els Rabinson prigėrė, 
valčiai paskendus spalio 3 d. 
audroje Alaskos pakraščiuose.

PINIGU KURSAS.
Vakar, Spalio 13 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 doleriu, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip 

Anglijos 1 svaras.... ...
AtiaMIos 100 kronų ........
Belgijos 100 frankų.........
Danilos lOff kronų ...........
Finų 100 markiu .......... .
Franrijos 100 frankų .....
Itnliios 100 lirų ...........
Lietuvos 106 auksinų ......
Lenku 100 markių ...........
Olandu 100. guldenų 
Norvegu 100 kronų..........
švedų 100 kronų ...............
Šveicarų iOO kronų ...v....L. 
Vokietijos 100 markių ...

...<._____

Bedarbės konfel-encija užsi
baigė.

WASHINGTON, sp. L3. — 
Bedarbės konferencija, kurią 
nesenai sušaukė pivridentas 
Ilardingas, šiandie užsibaigė, 
paskirusi komitetą, kuris esant 
reikalui galės išnaujo sušaukti 
konferenciją.

Konferencija nieko svarbaus 
bedarbės klaiKrimo išrišimui 
neatliko, vien tik daug prikal
bėjo apie .grjžhną prie “norma- 
himo” ir “gerų laikų“. »Ji at
metė ir Gomnerso reikalavimą 
nekapoti darbininkams algu, o 
nriėmė rezoliuciją apie fabri
kantu laisve elgtis su darbi
ninkais kaip jiems tinka.

Dar neskelbs Silezijos nuo
sprendžio.

PARYŽIUS, sp. 13. — Tautu 
sąjungos tarybos nuosprendis 
Silezijos kkmsįme jau yna pa
duotas prenjierm Brianduri. Jis 
bus praneštos taipjau kitoms 
šalims ir galbūt ir Jungt. Vals
tijomis.

Nuosnemdis nebuis skelbia
ma^ iki visos valdžios ncapsi- 
mainys nuomonės anie toli
mesnę procedūrą Šitame k’lnu'ri- 

.... 75c me.

.... $3.85 

......... 6c 

.... $7.15 

.. $19.00 
... n .50 
... $7.21

$3.84 
...... ]75c 
..Z t V. c 
. $33 50 
.. $12.10 
.. ę?R.io 
.. $18.36

Auksinai tebėra 
labai pigus

Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk-. 
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio 
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai yra taip nupuolę kaip niekad pirmiau. Ka
da markė vietoj 23 centų kaštuoja mažiau negu 
centų, 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
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
vra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės J Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
Naujienų pinigų siuntimo skyrius
1789 So. Halsted St.t Chicago, m
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dra su mokykla. Kieme gyvena 
kitas neramus pilietis. Vasaros 
metu čia įsikūrė viena visuome
nės organizuota, neturinti nieko 
bendro su mokykla; daro dažnai 
susirinkimus ir turi daug lan
kytojų, kurie mokyk’ą pavertė 
greičiau viešbučiu.

ŽEIMELIS.
Vietos progimnazijoj II klasės 

auklėtoja paskirta mokytoja, vi' 
sai nemokanti lietuvių ka'lbos.

marška
negu ko-

K.ur seniausia,
Ton goriausia.

(<

Prašome visų teisingų Chi- 
cagos lietuvių' tuojaus priduoti 
Naujienų ofisan vardus ir adre-

, ’ , \ * l 1 *

sus visų tų agentų, • kurie renka 
pinigus ir prašo pinigų “special- 
ams” arba “special” investmen- 
tams, žadėdami už mėnesio, už 
dviejų ar už pusės metų atmokėti 
20, ar 40, ar 100 n lošimčių.

Visų tokių agentų vardai 
mums reikalingi tam, kad padėjus 
Chicagos lietuviams išsivaduoti'
nuo didžiausios nelaimės, kurion
jie yra įpuolę per tokius agentus

Reikalas yra svarbus ir u 
mus. Veikite tuojaus.

NAUJIENOS.

Kas Dedasi Lietuvoj

. >

h MAŽEIKIAI.
Rugsėjo mėn. 10 d. įvyko Ma

žeikių apskrities pradedamųjų 
mokyklų mokytojų konferencija. 
Paskirstyta mokytojai j vietas. 
Instruktorius p. Barkauskas pa-

Tiršta, balta dūmų 
labiau nepermatoma 
kia buvusi iki šiol, tapo išras- 

| a ir demonstruota Meade 
I vykioj. Naujo išradimo paslap
tį akylai saugoja chemikai ir 
armijos oficieriai vedą ištyri
mus.

1

r

{ visus pakeltus atvažiavusių
jų klausimus atsakė pii. Suša, 
nurodydamas miniai, kokiuo tik
siu šie ponučiai Čia suplasnoję; 
aiškiai nurodė koKią tvarką ve
dė turėdami savo rankose val
stybės vadeies ir kaip norėjo jie 
mum pakviesti karalių Lrahą 
(vokietp ir kaip dabar sudary
dami “žemdirbių Sąjungą” prie 
kurios priguli lenkai dvarinin
kai, nori išardyti St. Seimą ir 
dabartinę tvarką ir sudarius su 
Lenkais uniją vėl užsėsti ant val- 

šušai kalbant,

ja Steigiamasis Seimas!” Valio! 
• Tegyvuoja dabar vykdomoji že
mės reforma!” “šalin žemdirbių 
Sąjunga!“ — minia su entuziaz-

PAPILĖ (Šiaulių apskr.)
Rugpiučio 27 d. š. m. Kun. 

Geru aitis buvo parsikvietęs 
Smetoną, Voldemarą ir Ko. įstei
gimui “žemdirbių Sąjungos” ir 
kad įkvėpt visuomenei “pažan
gos” nusistatymą prieš dabarti
nę Valstybės tvarką, žmonių su
sirinko apie 1500. •

Prof. Voldemaras kalbėjo, kad 
reikalinga kelti* krašto ūkis kul
tūra viduje ir užsieniuos ir'nu
peikė, kad musų diplomatų ne
są padalyti jokie su užsieniu
prekybos ryšiai; kaltino minis- stiečių sprando, 
terius ir nurodė į Seimo narius, minia plojo. Pratarus “Tegyvuo- 
kad jiems esą mažai smegenų 
gaivoje; žodžiu, kalbėjo nupeik
damas visą valdžios aparatą. 
Nors ir geriausi butų žmonės,
bet kaipo tokie5(o ne kaip Vol- mu kęlis kartus kartojo, 
demaras.) kraštą neprivesią prie 
gerovės. Iš minios pilietis paste
bėjo: “Užtat Tamsta esi profe
sorius!” O jis pasistėpdamas dar 
patvirtino, kad ne kiekvienas te
galįs būti profesorium. • \ . ,

Smetona kaltojo apie vidaus so) lr kad Jls meko nesuprantąs, 
-adėtį ir žemės reformos netik- buk laikraščių neskaitąs (ga’l 
slumus; ragino organizuoties ji 
“žemdirbių Sąjungą”, kad už
kirst kelią dabar projektuojamai 
žemės reiormai.

Į žmonių paklausimus, dėl ne
tikslių. rekvizicijų, mokesčių, pa
stočių ir i. t. atsakė Kriaučiūnas 
ir Voldemaras, ragindami žmo
nes eiti prie susipratimo, kad 
visą tą prašalintų ir stengėsi pa
brėžti, kad minia suprastų, jog 
valstybė negerai tvarkoma. Bet 
iš kitos pusės prisipažino, jog 
jie nieko negalį, nes esą priva
tiniai žmonės, kadaisia užėminė- 
ję valstybėje aukštas vietas; da
bar esą reikalinga kreiptis su 
skundais į tam tikras įstaigas. 
Kurtinaitis, tik rodė išganymą 
“žemdirbių Sąjungoje”. Del pi
nigų, t. y. naujųjų pasko’os lak
štų, pasakė, kad galima juos im-

Voldemaras dar norėjo pil. ša
šą minios akyse išpeikti, nujo
dinėdamas, kad jis esąs socia.is- 
tas liaudininkas (nors jis ištie- 
sų ne kokiai partijai nepriklau-

pUROPEAH flMERICAH RUBEAU 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
Geria tįsia siuntimas pinigų, 

laivakortes, pašportai ir 1.1SENIAUSIA

A oentu r A B 
VIENYBE:

C ?•r iA 
y£

(Apgarsinimas)

ge-

n

ro;oloič%%5;

skaitė referatą apie vaikų auk- LYTIES MOKSLAS
• — • • » A- * • « a », • ' rtn • « aiĮėjimą. Pažymėtina, kad primin
damas mokytojams jų pareigas, 
instr-rius kreipė domėsi į reika
lingumą kovoti su besip'atinan- 
Čia girtybe ir žodžiu ir pavyz
džiu.

Mokytojų atstovais apskrities 
Tarybon išrinkta mokytojai Ado
maitis ir Kentraitė, jiems kan
didatais — mok. Kačinskas ir 
Navickas. Apskrities švietimo 
Komisijon atstovu ir jos nariu 
išrinktas mok. Adomaitis.

53, VII ir VIII — 11.

Tai knyga, kurios visi lietu
viai baisiai laukė, jau

GALAVAI
Šitą didelę knygą parašė 
DR. A. J. KARALIUS 

Šilą didelę knygą išleido 
AL. MARGELIS. '

Kai didžiausia naujanybė, ar, 
riau sakant, kai tikias stebuklas, ši
ta stora knyga pasirodys lietuviuose.

Lietuvių liteiaturoje 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 
terš lyčių aparatus, daro šią knygą 
neįkainuojamos vertės.

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

Tiktai įsivaizduokite, kad Šitoje 
knygoje telpa lyties klausimais nuo 
inonės ne tiktai DR. A. KARALIAUS 
— vieno iš didžiausių ir sumaniausių 
daktan) ir žinovų lyties mokslo — bet 
ir tokių didelių ir visam pasauliui ži 
honvų daktarų ir moksininkų, kaip an
tai: Dr. Havelock Kilis, Dr. Augusi 
Fore!, Dr. Talmey, Dr. Boris Sielis, 
Dr. F. R. Sturgis, Dr. V. Vecki, Dr. 
O. A. Wall, Dr. Krafft-Ebing, Dr. 
Nystrom, Dr. Thompson, Dr. Griffith, 
Dr. Hainmond, Dr. Neiser, Dr. Freud, 
etc.l

O tai labai aiškiai jrodo 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; aukse 
raidėmis parašas ant nugaros; o kai-

$7.00!
Siunčiant užsakymą, reikia savo ad

resą ir musų labai aiškiai užrašyti;

Parduoda laivakor
tes ant visų pa- • 
Tankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo-

tus portus į Eidkū- 
nns ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvės.

(«
■ž

i35' 1, arti S 
loulevard 6

Vakarais: UUr., Žt;

Ncd : iki 3

® ..
V*’-. :»■

•?»

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISTŲ PATARIMUS

8 vai. 
Pėtny- 
adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 90H2

Vakarais nuo 6 iki 
Panedėlį, Seredoj ir 
čioj ofise šiuo

TAURAGĖ.
Apskrity pirmos rūšies preky- 

’ os įstaigų yra 7, II - 103, III 
— .452, IV — 147, V. — 16. Pra- 
monės įstaigų yra tik nuo ket
virtos rūšies, viso tokių 2, V — 
14, VI
Traktierių apskritis turi 74, vi
si traktieriai tik antros rūšies. 
Nuo visų tų įstaigų valstybė su
renka mokesnių 360,819 auks. 
30 skat. Pramonės įstaigų tipai 
ai daugiausia tartokai, malimai, 

kelios odos dirbtuvės ir jau ruo
šiama pirmos rušips įstaiga, tai 
Amerikos lietuvių “Rūbas”, ku
ris ant upės Jura jau stato e’ek- 
tros jėgos gamyklą, linų, audyk
lą ir verpyklą. čia pat busianti 
įsteigta didelė siuvykla: Seniau na tik’ 
besikurianti akcininkų bendrovė 
“Tura” susidėjo su “Rubu”.

- Tauragės apskrity veikia numeris, gatvė ir miestas turi būti 
61 pradedamoji mokykla su popierinių^
mokytojais (33 vyrai ir 35 mo- doerius registuotame laiške, money 
terys). Šiais metais norima nąu-1 
jų mokyklų kų^ti 16, bet dėl 

-mokytojų stokai, buą. kuria tik 
12. Naujų mokytojų paskirta 14. 
Tuo budu viso mokytojų bus 82. 
Pabriežtina, kad nauji mokyto
jai skiriami tik įgyję mažiausia 
4 klasių cenzą: -yra baigiusių ir 
pi ną gimnazijos kursą.

| —r Vidurinėj ’ mokykloj jau

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant' visų 
šalių pinigų.

... ai »
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

kuoaldkiausiai parašyti.
Pinigus reikia siųsti:

"VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
"TARKA” 

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

•4

JOHN KUCH1NSKAS 1
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd 8tw kert* Leatfitl 8t.
Telephone Canal 2552.

Valandos; 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 'iki 9 vakare

Veda visokia*, bylas. vIsuom 
ceit*nvuot*e. Ekzvininavoja Abstrak 
tus, ir padirba visikiuF Dokumso 
rus, perkant arba pauiuodant, Lo 
rus, Namus, Farman 'ir Bizniu* 
Skolina Pinigui ant pii.iao tnorge- 
Aiaup ant lengvų ičJygų.

V

Kando! p n

A. A. SLAKIS
AOVOKATAH

Ofisas vldunutestyj* 
A88OCIATION BL1M* , 

19 So. La Šalie Si 
valandos, a rytu ikj t pv piot 

Kanedgliaik du 8 vakare 
Narna Tai. Hyde Parį

• ei.

I

V. W RUTKAUSKAS 
Advokatą.

Tel. Central 6899 
•ak 412 W. 38rd 8t„ 

Tel Yard> *6x)

i order arba cxpiess order, arba, jei 
turi bankoje check-account, tai gali 
siųsti ehekį iš savo check-book.

Money oiderį arba express orderi, 
arba bankos čekį visados išrašykite 
tiktai ant AL. MARGERIS vardo.

Adresuokite:
AL. MARGERIS, 

2023 Saint Paul Avė 
Chicago, III.

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas-Šeras $10.
!S

Užlaiko didelį knygynų, 
kur galima

sokiij knygų.
gauti vl-

o

ž)

S. W. BANES 
advukaias

Vai.: 9 A. M. Iki 5 P M 
1311 Kector Buildink 

79 West Monro* .Street, (kirą
Phone Central 2560 

Rez. 3214 S. Halnted St 
Vardn 1015 Vai.: 6 iki «

“Lietuvos Balso”) ir net nepa
sakysiąs, kas tai yra žodis “Va
liuta” kurį jis pats kalbėtojas 
pavartojęs. Esą bereikalo norįs 
išrodyti jų aukštus siekimus ne
pamatuotais.

Kai kurie krikščionįs demo veikia 3 klasės. Viso mokosi 300 
kratai atvažiavusius laike juos mokinių. Mokytojų 8. Mokykloj 
savo bendraminčiais, nesupras- įvestos sąskaitybos kopcracijos 
darni, jog ‘jie eina prieš krikŠ- pamokos. Prie mokyklos yra 
čioniškai demokratišką Seimą, įsteigti ir vakariniai kursai su 
— kad jis prasiša.intų. Užsispir- augusiems, kuriuos lanko 40 
darni aiškino, kad tai buvęs at- klausytojų. Pabrėžtina, kad kur- 
važiavęs prezidentas ir Užsienių sus ianko ir jaunuoliai. Kai ku- 
Reikalų ministeris, nors jie pa- riems jų tenka kasdien eiti į 
tys pasisakė tik buvę tokiais. kursus 10 varstų. v

Papiliečiams kaip ir Viikaviš-, Be bendro lavinimo, su’ig vi- 
kiečmms, buvo pasiūlyta rezo- dūrinių jų mokyklų programa, 
liucija ta pat tema būtent, kad kursuose dėstoma bugalterija, 
seimas save pasileistų, ir kad koperacija ir visuomenės moks- 
tuoj butų nauji rinkimai prave- jai. 
sti, ir t. t. Užteko čion vieno pa- | z;: 
prasto piliečio įrodymo, kad mi- Į 
nia ponus iišvilpė už jų pi’aei- 
ties darbus ir rezoliucijos nepri
ėmė. — A. Gedaminas. (L—va)

ALUNTAa,
Vietos mokykla labai daug 

vargo turi su savo butu. Moky
klos name yra patalpintas kalė
jimas. čia pat yra įleistas pri
vatinis asmuo, neturįs nieko ben-

TEATRAS IR BALIUSNAUJAS

ugi ygmo
•LIUCIJOS GYVENIMO.

N etiketai ^tisi y gino
VAIZDELIS Iš RUSIJOS REVOLIUCIJOS GYVENIMO.

Parašė Keršto Šįrdis.
Rengia L. M. P. S, 29 Kuopa

Tai yra puikus, naujas veikalas, atvaizdinantis turtingų ir biednų 
gyvenimą, jaunuolių įsimylėjimą, bet dėl turto nelygumo, negali tikslo 
atsiekti; bet įvykus revoliucijai, tikslas lieka atsiektas. Artistai bus 
parinkti gabiausi iš A. L. D. L. D. 1 Apikr. Teatrališko Ratelio, kurte 
seniai jau yra atsižymėję savo gabumais. Apart to, dar bus muzįjca- 
kališka dalis programo, kuria išpidys mergaitės: J. Sagevičiutė, B. 
Zalogiutč ir K. Gaubis, piano mokytojas. Taipgi bus žymus dialo- 
gistas, kuris atliks “Baltrus ir Elena“. Tai dar pirmą kartą pasiro
dys Cnkagoi, ant nvusų vakaro. Po programo bus šokiai iki vėlumai.

Viskas tas įvyks

Nedalioj, 16 Spalio-Oct., 1921
C. S. P. S, Svet, 1126 W, 18th St, 

įžanga 75c ir 50. Durys atsidarys 6:30 v. v. Programas prasidės 7:80 
Kviečia visus atsilankyti L. M. P. S. 29 Kp. Komitetas.

Lietuviu Jaut. Kataliku
BAŽNYČIA

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

3509 So. Union Avc.
Pbone Boulevard 6576

Ifl DŽIA U81A S Ll ETŲ VI6K V 
KNYGŲ SANDĖLIS

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

CH1CAGO, ILL.

■

Temykit! Temykit! Temykit!

Milda Teatras
Permainė savo Managerių!

Puikiausi nauji krutamieji paveikslai kas dieną. 

NEPAPRASTAI PUIKUS VODEVILIAI.

Įžanga po senovėj: Balkonas 17c., Apačioj 28c.

Nauji ir Antrarankiai

Cash Registeriai.
Registeriai pardavimui lengvomis mėnesinėmis mokes
tines, be palukų. Didelis numušimas daromas ant senų 
registerių.
Kiekvienas registeris parduodamas su rašyta gvarantija 
ant dugno Cach Reąisteįio, pasirašyta The National Cash 
Register Company. i
Mes turiftie visas reikalinga* reikmenis Cash Registe- 
riams.

. ' Pašaukit musų taisymo departamentą, jei jūsų registeris 
reikalauja pataisymo. ,

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY,
172 N. Michigant Avė., Tarpe Randolph ir Lake Sis.
Phone Randolph 4600 Vienatinis ofisas Chicagoj.

Beikafaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
Šykito niurfis laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in-
ra- 

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITfiUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grantl St. B

Brooklun. N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Tel. Haymurket 3669
; JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatu*
Kambarin 306, Home Bank Bhtg 
Kamp. Milwaukee »f Ashland Avee 
Ofiso vai.; nuo 9 iki 5 ir auo 7 

iki 9 vakare.

į)

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATAHftJ/J

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 3899

MAUR1CE J. GOLAN 
lies. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 3670
—■....  i....................... ....

«X3Xs>

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams Ir vaikam^

Mes ir vėl savo senoj vietoj ir m a 
loniai užkviečiame savo senus drau 
gus ir rėmėjus.

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančia) 
kiekvieno kiieniui.

Siutai ir overkotai nuo $12.60 i) 
augščiau.

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

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

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

ned. iki 6

hone Boulevard 6801
VNTANAS' GRĖDU AK A

Generalia
Kontraktoriun Ir 

budavotojas.
. Budavojarne it tai»ome

101 W 47th St.. Chicago

vai.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Phone: Canal 947

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

MAINIERIŲ UŽEIGA 
Havanos cigarų parūkyt, lietu
vių kolonijoj.

FELIX M. CARRY, 
3225 S. Halsted St., Chicago, III.
ffaiFui-.K ,-l.v.;.-.il.»igiiyi7iF,TT-T-r tt,- t -r

Jlche?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stopa 

Contaln no hablt.fprmlna druos * 
Haye you tried Dr. Milės’ Nervino?

t/oi<r X>ru9aist

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesk i 
siųsti per S. J. Petrau* 
ską, Rockford Real E» 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, EUL
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Kalinio Atsišaukimas į 
Lietuviy Visuomenę.

Jo- 
at-

Žemiau dedamą kalinio 
no Sušinsko atsišaukimą 
siuntė lininis Philadelphijos 
Lietuvių Draugijų Sąryšio Ko
mitetas, kurio pirmininku pa
sirašo Jacob Matulis, sekreto
rium A. Abromavičių ir iždi
ninku .1. Lukoševičių. Atsišau
kimui paaiškinti tasai komi- 

totuH savo laiško Niuijiemi Re
dukcijai rašo:

[“Jis (Jonas Sušinskas) at
sišaukė į Pluladclphijos drau
gijas, kad jį gelbėtų. Philadel- 
pldjos Draugijos patyrę, kad 
jis nėra blogas žmogus, ir už
siėmė ji paliuosnoti, jei bus 
galima, iš kalėjimo. Sudėjo 
apie $500.00, bet, žinoma, ne
užtenka. Tai jis pats atsišaukia 
j visuomenę. Kalinys, Jonas 
Sušinskas, yra nuteistas visam 
amžiui ir sėdi jau devinti me
tai“:]

Atsišaukimas į visuomene.
Eastem State Peni ton tiary, 

Philadelpliia, Pa., rūgs. 27.
Turbūt nesiranda ant šios že

mės veido kitos labiau nelai
mingos būties, kaip kad kali
nis, kuriam č i etas amžis rei
kės praleisti už tamsių kalėji
mo muru*.. Dienos, metai ir va
landos tokio nelaimingo žmo 
gaus vra vienas neperkeičtam&s 
kartybių sūkurys, iš kurio. ka<’ 
bent ant valandos prasimuš’ 
galėtum laisvu oru pakvėpuo
ti, kažin ką duotum!

Hodosi, nėra tai retenvbė 
kad likimas gana tankiai žmo 
gaus gyvenime iškerta laba’’ 
skaudų šposą. Aplinkybes n°- 
kaita susideda iš gana klaidin
gų apvstovir,. taip kad ypata 
norint ir nekalčiausia butu m iŠ 
morališko irtžvikrio, materiio- 
tiškni esi nesmerktas ir kaipo 
niekšas turi žūti kalėjimo m*- 
ve. Tankiai ir gana tankiai 
drauinios išmatų tarpe randa 
si nota i minuos auk c* aplinky
bių, kurios parblokštos Žiau 
raus likimo valiota ir knriv 
vaito'imus vien tik klaikinc 
kalėjimo sienos 'tetardi... Ka<’ 
bent kokia labdaringa runk- 
enaebėtu praskleisti ta juode 
užAPncra. ko-d bent sralCtu at
versti lana pertrvventų valan
čiu. ir kad tv* 
atvaizdint la laminą melodra
ma. kuri dešimts metu atiTO’ 
jvvko; kuri uždarė karta an‘ 
visados kalėjimo duris žmo<m! 
neėmusiom mažiaurios didinv 
kvstės toj skaudžioj tragedi
joj... Teis vi >e, nnHnkvbės ma
ne rursmerkė, bet argi galima 
anlinkebėm vienom pasitikėt’ 

ir pasmerkti žmogų ant amži 
nos pražūties? Skaitvtoip' 
mielas, išrišk dėl manęs Ši 
klausima., atmindamas, kad 
daug nekaltu žmonių iš šio Pa
saulio peUko išstumti budUM/- 
smukiu, kurie vėliaus paaiškė
jo. kad nekalti buvo. Mat ai> 
linkvhės savo aukas turi i n' 
ti, aš cri ir vienas iš tų nelai 
minguiu esmu!

Amžinas kalėjimas norim 
tai nėra staigus išmetimais žmo
gaus iš šio pasaulio, nužiicK 
mas, be t ei labai tankiai buve 
šimtą kartų kartesnis, ne<*u» 
aklrnliška mirtis! Jsivaizdink 
mielas skaitvtoiau, žmogų gru
miantis nėr metu eiles skurde 
pusbadžiai, desperaciioi ir abei- 
no i mmiivimo versmė i., ir k>»- 
da žinai iškalno, kad tavo li
kimui permainos nebus, k*'’ 
galiausiai po daugelio metu 
kankyniu. mirštant kasdien m 
coli, kalėjime turėsi baigt sa 
vo dienas, — kas gali būt žiau
resnis. negut panašus likimas’ 

Tečiaus, gerbiamoji lietuviu 
visuomene, gerbiamos draugi
jos, junrvse mano viltis. Teik
sitės, gerbiamieji, prisidėt si 
auka
man užbėgt 
mnm skurdui už akių. Dauge
lis iau yra aukavusių, bet kad 
išlaidos yra didelės teisybėj su
rasti, tat daug, žymiai daug 
dar trūksta. Jūsų Aukos, jusn 
maloni pagelboa ranka ištrauk
ti gal nelaimingą žmogų iš pra-

garo, už ką aš jums amžiniai 
dėkingas busiu.

Antrašą? sekretoriaus, kuris 
šį- reikalą veda ir kuriam jus 
malonėsit aukas siųsti, yru 
loks: M r. A. Abromaviče, 1511 
S. Front St., Philadelphia, Pa.

JOnas SuŠinskas.

ŠIS —TAS
Taipgi: Nė šis, nė tas

Ponas Konstantinopoly

Kauno Lietuva skelbia:
“Latvių reik aitam s Konstan- 

tlnopolyj atstovaus Lenkų at
stovas Konstantinopoly. — El
ta.“

Konstantinopoly • Lenkų 
[ Tur-

I nonsiununopoiy • n 
| atstovo pavardė, kaip kad 
kų sostinės vardas?

Kodėl ne. Andais man 
susitikti Chicagoj su vienu 
drapilicėiu' žydu; jis sakėsi ki
lęs iš Vilkaviškio ir jo pa Var

vi lito vi&lcy”.
Kuklus Klanas,

teko 
ben-

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
O DnOADWAY NEW Y.ORK.N.Y

Tiesi kelione į LIETUVĄ PER PIL1AVĄ (Knraliaučio prieplauką) 
Arba per LIHAVĄ, HAMBURGĄ^EITKUNUS

Sluomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti S'lACIAl 
Į piliavą.

Lietuviai važiuodami j Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą: jokių vizų ne reikia.

Susinešimaa su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško 
ausinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

POLONIA ........... Oct. 19 LATVIA ............... Nov. 9
LITJHUNIA........... Nov. 2 ESTONIA ........... Nov. 23

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

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas tuii būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, LA.

9

kita prie pagelbėjime 
šiam nepnlkelia-

X
Pasigendi

Parlė vu?....

Beje, 
Tikėjo 
pasakyt

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
. “N A U J I E N O S“

aug- 
ratns- 

slidžiu

Stambus, 3 šmotą seklyčiai setai.
Pilnos mleros setas; kožnas šmotas padarytas pagal 
praporciją; platus rėmai 
ir didelės sėdynės, puikiai 
mahogany apveniruoti; pa 
kabinta sėdynės, apmušta 
tikra spaniŠka ruda oda. 
Specialiai 6iam« išpaka
vime 
už

Krėstai
William ii 
Mary išdir 
bimo; 
stu 
čiu;
sėdėjimu ap 
muštu spa- 
niška oda. 
Speciąiai už

$5.75

Kietų anf. pečius 
Didelės mieros 
pačius; apvalai
nas ugninis puo
das; svarus cas- 
tingai, gražiai iš
dirbtas ir apnike- 
H uotas; suteikia 
puikiausią šilu
mą su biskiu ku
ro. Ekstara speci- 
liai už

$54.75
$3 i mėnesi

orderių nepriimame per paštą 
nei

uk $68.75
$5 j mėnesi.

8 colių stulpeliais mi
singinės lovotl

Su 2 colių virbalais; ek
stra dideli stulpelių, anga- 
liai, brush satln ir polet 
baigimo; gvarantuotas la- 
keris. Puikiausios Chica- 
gos misinginės lovos

$27.50
$3 i mėnesį

telefonu.
Dreseriai

Didelis dre 
seris gero 
išdirbimo, 

ųuartor oak 
baigimo; di 
dėl i rėmai 
už

$16.75

Chicagos komunistų — taip 
jie patys vadinasi — lapelis 
skelbia:
1 “Kiekvieno skaitytojo pareiga
— surasti naują Vilnies skaity
toją!“

Buvo gavus Vilnis naują 
skaitytoją, ale tasjhnė ir vėl 
kažin kur dingo, ar pasislėpė.

Gal surpaipėse?

Brooklyno Vienybė klau
pia :

“...kodėl apie ’Washingtone 
padarytuosius (suvažiavimo) nu
tarimus nieko nekalbama nei su 
ais orientuojamasi?....“.

kad kita kart mums 
misų žodis d o k a z a t 
lietuviškai, sakėme da- 
ale kad tas da—buvo 

HTdaug slavas, tai musų mo- » 
kytieji kalbos žinovai liepė, 
liūnus sakyt prirodyti, paskui. 
riparodyti, paskui išrodyti, da- į 

bar vėl įrodyti. Kaip turėsime 
akyti toliau? O, ne-nusiminki- 
uel Prijungiamųjų žodelių šal
inis tuo <tar neišsemtas.

Waukegano 
Lietuviai
Norėdami SIUSTI PI) IGU 
navo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževb 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

JOE &H1MHUS 
Generalis, Lietuvis 
pardavėjas No. 4

Mėgink Lnebuoy
VIENĄ SAVAITE

Pamatysi ant kiek pa
gerins iusų odą, tame

trumpame laike

Tyras, nedažytas, paimu aliejus su
teikia jo raudoną spalvą

Padarytas Amerikoj

CQMĘ PUT OF THE BEATEN PATH

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų.

Metinis Geros Vertes Rakandu Pasirinkimas
Frontinėn ant grin
dų pastatomos lem

pos 
šią savaitę siūlome 
500 šių gražiausių 
mahogany hąigimo 
ant grindų pastato
mų lempų; pastovas 
šešių pėdų aukščio; 
3 colių nutekintas 
stulpelis, plati apa
čia, du elektros rete
žėliai uždegt ir už
gesint; labai pažy
mėtina kaina, kokia 
kada nors buvo

$3.95

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROVvSKIS 
savininkas

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

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratua 
ir sudedame fįxtv 
res į 6 kambariu 
namą už $69.00 
Persitikrinimui 

kreipkitės 
m*u s arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina 
vimą. Darbą vi 
suomet gvara: 
tuo jame.

Taipgi, laikome 
elektr. j ranki u

krautuvę ir taisome viską namieje 
Misų kainos prieinamos.

NAUJIENOS
Didžiausia 
Pinigų 
Siuntimo 
Instaiga 
Amerikoje 
NAUJIENŲ 

Pinigų Siuntimo 
Skyrius

UŽTIKRINA:

apmokama Lietuvo- 
paskutinio skatiko; 

betgi turi būti mai- 
tiktai Lietuvos Pre- 
ir Pramonės Banke

Kad kiekvieną pinigų siun
tinį (perlaidą) Naujienų 

... Pinigų Siuntimo Skyrius iš
leidžia Lietuvon ne vėliaus 
kaip ant rytojausTpo pinigų 
priėmimo;
kad Naujienų Čekiai ir per
laidos 
je iki 
čekiai 
nomi 
kybos
ar jo skyriuose;
kad Naujienų siunčiamus 
pinigus Lietuvoje išmoka 
tuojaus, kaip tik pinigų pa
ėmėjas atsiliepia į Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban- 

| ko pranešimą, kad pinigai 
atėjo, arba pats kreipiasi į 
banką, paduodamas Naujie
nų kvito numerį.

Naujienos siunčia pinigus Lie
tuvon perlaidomis, čekiais ir 
kablegramomis.

Iki rugsėjo mėnoeio 1921 m. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius yra pasiuntęs Lietuvon 
žmonių pinigų apie 30,000,00tt 
auksinų, ir visi siųstieji pinigai 
pasiekė Lietuvą greitai ir buvo 
pilnai išmokėti per Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banką. 
Siųskite pinigus Lietuvon per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rių, jeigu norite, kad jie grei
tai, teisingai, be klapato butų 
išmokėti Lietuvoje .

Naujienų Pinigų Siunt.
Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
’^hieago, III.

Šių

Kukniniai stalai 
40x26 colių balto porcelė- 
no viršus; stalčius viršuj, 
suteiks motus patarnavi
mo. Specialiai $6.95

Periodinio iŠdirbimoj 
gvarantuotas aržuolo 
viršus, 48x48; apva
liais; 6 pėdas padidi
namas; puikiai iškar
pytos pakojos; puikiai 
užbaigtas Jakobeniš- 
kai. Speciaiai šiame 

f $38.75 
$4.00 mėnesiui.

NAUJIENOS
Didžiausias Lietuvių 

Dienraštis

Nei vienas lietuvis 
negali būti 

’be Naujienų

Kas dar nėra Naujienų skaitytoju, 
malones atsiųsti Naujienoms savo 
adresą, o gaus porą Naujienų 
numerių pasižiūrėjimui — dykai.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St 

Chicago, IU.

Kursas Markią (Auk
sinę) Šiandien 
prigulintis permainai 

1,000 Markių $8.50 
5,000 Markių $42.50

10,000 Markių $83.00
Virš nurodytas kursas apmoka ir 
persiuntimo kaštus 
dėl nieko nereikia 
sumų.
Ant didesnių sumų 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon i trumpiausi 
laiką. Parduodame laivakortes ’ 
Lietuvą ir ift Lictuvo«. A. t f* i & a ulei* 
te ypatifikai arba laišku į

Lietuvon. To- 
dadėti prie tu

duodame spe-

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

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

akuaekka
Mra. A. Michniewicz 

3101 S. Halsted St., kampas 81o« gat 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yarda 8664.

Baigusi Afcn- 
Serijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pana- 
dlvanijos bos- 
pitalira. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdyme.

prie
Duo

ligoaa 
moterims (r 
morginom*.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47tb St.

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

Tel. Boulevard 0487

Telephnns V ar Bures 294
Hm 1189 lndep*ndenr* Rlvd Chirage

DR. A. A. ROTH
H08A8 GYDYTOJAS ir CBIRURGAP 

Specialistai* Moteriškų Vyrišką, 
Vaiką ir visų chroaUką ligą

Ofisas: 8354 So. Hslated SI. Ckiesg*. 
Telephone Drover 9693

dr. rusa -
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryte Dd 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd Si 

Tel Proapect 8468

1 g releionas: Boulevard 7042

<: DR. G. Z. VEZELIS
Lietsvis Deatistas

arti 47-tos gstvBe

Telefonas Pulln.«n 8M
DR. P. P. ZALLY8 

IJetnvys Dentinu 
10801 80. Mkbigas Av„ (Usslaed. 

Valandos: 9 ryto fld 12 dieną 
Mae 1 po plotą Ud 9 vakare.

r



PČtnyČia, Spalio 14 d., 1921

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily except Sunday by kijos DrOVinciia!
the Lithuanian New» Pub. Co., Ine. r J

— Į, .1 <■■■■ ■ ■ ■■ I

Editor P. Grigaitis.

klerikalai džiaugiasi Hy-'tuomi skaldant darbininkų spfi-’montas, A. Stankauakas, A. Gre- leisti susirinkimą galo nelau- 
* mans’o projektu kuris siūlo ^as *r ®hpninant darbininkų so- belis, J, Kruša, J. Šimkus, Dr. A.

paversti Lietuvą kuone Len- Jų ^ingj kovoj su Montvidus Dr. S. Biežis, Dr. S.

Bet klerikalai, deja, šian- vos šalininkai ėmė kolioti kalbė- 
die kontroliuoja Lietuvos toJą, vadindami jį socialpatriotu 

1739 SO. HALSTED ST,, Seimą ir valdžią. Jeigu žino- kitais komunistų žodyno žod- 
r» r ŽiaiS.

j Kalbėtojas ragino visus susi
rinkusius aukauti Rusijos ba
daujančiai liaudžiai, neskirda- 
mas politinių srovių ir nusista
tymų. Jis taipgi nurodė, kad so
vietų valdomuose kraštuose ne
buvo nei vieno žydų progrumo, 
kuomet Petiiuros ir Demkino 
valdytuose kraštuose tūkstan
čiai gydų buvo išžudyta.

— Supos Darbininkas.

CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Roosevelt 8500

Idant. Kai kurie sako: Ką čia 
veltui nasrus aušinti, su nesu
brendėliais! ir vienas po kito iš* 
vaikščioja, o rėksniams, kuriems 
musų organizacijos labas visai 
nerupi, to tik ir laukia, kad 
vieni pasilikę galėtų viso Ap-

$8.00
$7.00
$8.00

Subscription Ra tęs: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kaadien, (ištiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
iii. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00
4.50
2.25
1.75
1.00

03
18
75

UlsimokSjimo Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama .... ............... ..............
Pusei metų ________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per neiiotojue:
Viena kopija ..... ......
Savaitei _______ _ _______
Mėnesiui _______________

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ........... --- $7.00
Pusei metų .....______________ 4.00
Trims mėnesiams ...................- 2.00
Dviem mėnesiams ... .... ..  1.50
Vienam mėnesiui ......... ......... .  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ___ ___ . - ..... $8.00
Pusei metų ________ ________4.50
Trims mėnesiams__________ 2.25I

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
«=■=■ *.............. Į ■■ ,11

Dvi nuomonės.
Chicagos “Draugas” sako, 

kad lenkai pralosę Genevoje, 
kadangi Tautų Sąjungos 
plenumas (visų delegatų su
sirinkimo) aprobavo patai
sytąjį Hymans’o projektą 
Vilniaus klausime

Iš to pasakymo išeina, kad 
pataisytas Hymons’o pro
jektas yra naudingas Lietu
vai: Tuo-gi tarpu Lietuvos 
delegacija Genevoje atrado, 
kad tas projektas nesutinka 
su Lietuvos reikalais, ir ji 
pasiūlė savo kontr-projek-

nės nekovos prieš juos, tai 
Lietuva susilauks liūdnos 
ateities.

Žydų laikraščio redakto 
rius apie Rusiją,

Chicago. — Spalio 7 d. Doug- 
las Park Auditorijos salėj bu
vo masinis žydų susirinkimas, 
sušauktas Žydų Socialistų Są
jungos. Kalbėtoju buvo ką-tik is 

'Kuropos sugrįžęs socialistų žy
dų laikraščio “forverts” redak
torius Kabau.

Kalbėtojas visų piritą pasisa-

buržuazija, — tuoj iškilo salėj Naikelis, Dr. Cery, Dr. Zimontas, 
didžiausis trukšmas, kur Mask- M. Stapulionis, P. Stankaitis, S.

Grišius, S. Zofpis, J. Uktveris, J. 
Pišnis, J. Strumskis, B. F. Ku- 
oilius, M. Jozavitas, adv. A. Olis,
S. Sabonis, A. Stogis, M. Meldą- skričio vardu visokias rezoliuci- 
žis, K. Vilkas, A. Micevičius, R.
Gechus.

Komiteto valdyba: Pirminin
kė P. Petraitienė; padėjėja O. 
Beržinskienė; užrašų raštininkė 
M. Zolpienė; finansų raštininkė 
J. Jozavitienė; iždininkė P. Ba- 
leckienė.

Gerbiamieji Lietuviai ir. Lie
tuvės, visi, be pažvalgų skirtu
mo, prisidėkime kuo kas galime 
prie šito prakilnaus darbo. Var
go prispausti musų mažieji naš
laičiai dar nepažįsta nei partijų, 
nei klasių, ar'luomų ir jie dar

jas priimti ir skelbti.
— Teisingas.

[Butų buvę geriau, kad auto
rius butų pirma parodęs, ką blo
ga tie “rėksniai” (ir kas jįe to
ki?) darė suvažiavime, o jau 
tada baręs juos. Skaitytojai juk 
visi nedalyvavo suvažiavimo ir 
nežino, kas ten dėjos. — Red.]

būt neilgai juo džiaugsis. Jis, 
pamatysite, dar skinsis sau 
laurų bolševikijos “čekoj”.

* « *

Paryžiaiiy komunistai demon
struodami dėl išsirinkimo savo 
kandidato į miesto tarybą, iš
daužė buržuazinio laikraščio 
La Malin redakcijos langus.

Ąš suprantu darymą demon
stracijos d'el pergales rinki
niuose. Bet kam gi daužyti lan
gui? P. K—as.

Įvairenybės.

Vakarų Virginijoj yra trau
kiama tieson moteris už netei
singą suskaitymą balsų rinki
muose. Tai yra pirmas atsitiki
mas nuo to laiko, kaip moters 
gavo teisę balsuoti.

Gelžkelio valgykos valdyba 
gelžkelio stoty Kansas Cityje 
duoda švarkus apsivilkti bešvar- 
kiams. Pirmiaus atėjusis be 
švarko valgyti nebuvo įleidžia
mas kambarin. Dabar atėjusį be 
švarko valdyti apvelka švarku ir 
leidžia jam juo pasidžiaugti, 
kol jis pavalgo.

Krislai

Lietuvos našlaičių reikalu
Atėjo laikas mums pagalvoti niekam nėra nusidėję. Tatai vi- 

apie Lietuvos našlaičių padėtį, si, *si, kurie turime Žmoniškupio
Kalbėtojas visų pirma pasisa- Kaip žinome, kiekviena šalis jausmus, kurie turime jautrią 

kė, kad 1919 metais jam beva- ir kiekviena valstija turi tam žirdj savo krūtinėj, padarykime

stu-

“Kiek nori valgyk pupų už 15 
centų. Kiek nori spaghetti už 15 
centų. Kiek nori kavos už nikelį. 
Pragaras nusibankrutys; jei esi 
alkanas, eik vidun vis viena.” 
Taip skamba valgyklos iškaba 
prie W. 84 gatvės, New Yorke. 
Jos savininkas sakosi atidaręs ją 
bedarbių naudai, pridurdamas, 
kad mažne kiekvienas turi 15 
centų, čia bedarbis gali gauti 
10c. vertės pupų ir šilto van
dens už 15c. ir įtempdamas sa
vo vaizduotę gali įsitikinti, kad 
jis gavo “bargeną.” Tai toks 

kapitalizmas, žinai, biznis yra 
blogas. Kiekvienas biznierius tą 
pasako. Darbų nėra. Kiekvienas 
bedarbis tą pripažins. Tatai biz
nierius valgo byfsteka ir laukia 
biznio pasigerinant, o darbinin
kas valgo pupas ir laukia darbo. 
Butų gera, kad kas patartų jam 
pupas su smegenais. Kapitaliz
mas gali apsieiti be smegenų, 
bet ką jis darytų be pupų?

Vokiečių kompanija dirbdina 
elektra varomą rašomąją maši
nėlę. Yra sakoma, kad mašinėlė 
nebarška ir turi žymiai didesnę 
spartą negu rankinė.Vienas mano draugas, 

dentas-anedikas, rašo iš Kauno:
“Kaip rašiau, visuomenė, ir 

ypač moksleivija, į kurios 
skaičių ir aš turiu nelaimes 
prisiskaityti, labai susirūpinu

si Univcrsitu, kuris, beveik ne
abejojama, bus atidarytas tuoj 
po Naujų Metų’.

“šiame dalyke visuomenė 
suskilo į dvi nuomoni: vieni 
nori privatinio, katalikiško Uni- 
versito (tai kunigai ir klerika
line inteligentija), o kiti — val
stybinio, nekonfesinio (teologi
jos faktu lietas toleruo jamas ir 
valstybiniame Universite). Vy
riausybė yra nusistačiusi steig
ti valstybinį Univetsitą bet, 
kad davus progos įsigalėti de
šiniesiems, ji nutarė steigti tik 
tris fakultetus: teologijos, so
ciologijos ir medicinos.

“Moksleivija stovi už atida
rymą visų fakultetų, kadangi 
jai nebūtų kur 
pasikalbėjimai, 
protestuoiama, 
Gal kas išeis.

“Universitas
reikalas. Lietuvos laikraščiuo
se dabar daug apie jį rašoma. 
Artimoj ateityj, manau, pra
bils ir Amerikos laikraščiai. Aš

Pas japonus yra mada skiepin- 
ti šunis, o ne žmones. Ažuot žu
džius pasiutusius šunis, japonų 
gydytojai liepia skiepinti visus 
šunis.

savo pareiga šitą dalyką parem
ti, nes žmogaus garbė ir sielos 
balsas to reikalauja.

P. Petraitienė, Pirm.
3233 Aubum Avė., Chicago.

žinėjant po Ukrainą, Lenkiją ir tikrus prieglaudos namus, tam 
Lietuvą nuo karo ir pogromų nu- tikrus fondus ir paskirtas die- 
kentėjusii^žydų šelpimo reika- nas aukų rinkimui. Tatai ir 
kais,- Rusijos sovietų valdžia ne- mums, gerbiamieji, ar nebūtų 
įsileidusi jo į Lenino Trockio 
kraštą, bet dabar per šešis mė
nesius jis turėjęs vėl progos pa
važinėti po visas didžiąsias Eu- 

i ropos šalis žinių reikalais. Jis 
buvęs Artglijoj, Franci joj, Švei
carijoj, Austrijoj, Vokietijoj ir 
net Sovietų Rusijoj. Mat šį kar
tą bolševikai nieko neturėję 
prieš to 1
ir sovietų valdžia labai draugiš- savo sudžiuvusias rankytes į 
kai jį priėmusi. Jam buvę leista mus amerikiečius ir prašo iš 

mus duonos kąsnelio.
Argi mes galime nusisukti nuo 

jų?’ Ar galime apsimesti kur
čiais ir neištiesti jiems savo pa
galbos rankos?

Ypatingai mes, moters ir mo
tinos, turėdamos švelnesnius ir 
jautresnius negu vyrai jaus
mus, ar galime ramiai sau tū
noti ir neatjausti tų našlaičių 
vargo?

Tiesa, yra moterų, kurios tam 
tikslui daug pasidarbavo. Ryti
nėse valstijose buvo sutvertas 
tam tikras komitetas ir jisai 

susisiekimas daug nuveikė ir tebeveikia. Taip
gi ir Chicagos moters nekurtose 
draugijose tam tikslui renge va
karus ir likusį pelną siuntė Lie
tuvos našlaičiams. Bet tokia dar
buotė susiduria su daugeliu kė-

laikas pasirūpinti nelaimingais 
Lietuvos našlaičiais? Mes žino
me, kad siaučiant pasauliniam 
karui, Lietuva daug nukentėjo; 
daug žuvo tėvų, šeimynos penė
tojų; daug mirė motinų dėl ne
pakenčiamo vargo ir visokių bai
senybių ir daugelis nelaimingų 

-.vaikelių liko be savo gimdytojų 
laikraštininko asmenį įr gtobėjų. Ir jie šiandien tiesia

(..D.L.D. Reikalai.
PRANEŠIMAS KUOPOMS.

^DR. A. MONTVID
Liet Bris Gydytojas ir Chirargar 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Avė.

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

Vienok daugelis žmonių 
ir Lietuvoje ir Amerikoje 
mano, kad net ir Lietuvos 
delegacijos kontr-projektas 
reiškia perdaug didelį nusi
lenkimą lenkams. Musų 
skaitytojai jau žino, kad 
Lietuvos St. Seime beveik 
pusė atstovų balsavo prieš 
krikščionių demokratų rezb- 
liuciją, pritariančią valdžios 
pozicijai Genevos derybų 
klausime.

Tokį pat nepasitenkinimą 
Lietuvos valdžiospasiuntinių 
žygiais Genevoje mes mato
me ir tarp Amerikos lietu
vių. Jau nekalbant apie so
cialistinę spaudą, kuri grieš- 
tai priešinasi Lietuvos vai- čių už sovietų valdžios nuverti-

liuesai vfiikščioti po visas Mask
voj esančias valdžios įstaigas ir 
fabrikus. Jis matęs, kaip darbi
ninkai gamina šaliai produktus 
ir visokias žmonėms reikalingas 

»

reikmenis, ir patyręs, kad visur 
yra didelė stoka mašinų ir in
struktorių ir dideli trukumai su
sisiekime gelŽkeiiais. Keliai dėl 
keleto metų naminio ir laukuti
nio karo vietomis tapo visai iš
ardyti ir daug darbo bei medžia
gos reikės jiems sutaisyti. Da
bartinis badas gal nebūtų- išsi
plėtojęs taip plačiai, jei butų 
buvęs geresnis 
gelžkeliais. Pas gyventojus kai- 
kur dar randas šioks toks mai
stų perteklius, kuris butų gali
ma duoti badaujantiems, jei bu
tų kaip jis nugabenti.

Kalbėtojas pabrėžė, kad var- blumų. Pav., jei kokia draugija 
giai butų galima surasti geresnė rengia tam tikslui vakarą, tai 
negu sovietų valdžia, kuri šitaip kitų pažvalgų žmonės neremia 
ekonominiai suirusio j šaly jos darbo dėlto, kad jiems toji 
įstengtų tvarkyti šalies reikalus draugija neparinka. i
geriaus negu kad dabar jie Ru- ‘ 
sijos sovietų tarybų yra tvarko
mi. Jo nuomone bolševikai tu- šių metų balandžio 1 d., pasidar- 
rėję genis norus, gerą planą ir buojant gerbiamam daktarui A. 
gera&= idėjas, tik jų planų vykL' 
nimui buvusios blogos aplinky
bės ir dėlto jų bandymai komu
nistinę tvarką įkurti jiems ne
pavyko.

Prie apsunkinimo x sovietams 
tokią milžinišką šalį tvarkyti 
prisidėję, viena, kaimiečių dalis 
nepatenkinta mokesčiais valsty
bei produktų rekvizavimo for
moj; kita, social-revoliucionierių 
agitacija varoma tarpe valstie-

Draugai! šiomis dienomis ta
po išsiuntinėtos LDLD. Centro 
Valdybos nominacijos blankos.

• • ♦ 1

Visos kuopos ar pavieniai na
riai, kurie dėl kurių nors prie
žasčių negautumėt tų blankų iki 
spalio 20 dienos, kreipkitės į 
Centro Sekretorių žemiau padė
tu adresu, ir tuoj bus išnaujo 
pasiųsta.

Kadangi nominacijai yra ski
riama truputį daugiau kaip mė
nuo laiko, tai draugai pasisteng- 
kit sušaukti tame laikotarpy su
sirinkimą ir atlikti nominacijas.

Nominacijos pasibaigia ir

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedCl. pagal sutarimo.

I S261 So. HalMted St.. Chicatru. III.

Kad šito išvengus ir padarius 
labdaringąjį darbą sekmingesnį,

Alseikai, kuris apie tą laiką bu
vo Chicagoj, ir kelioms Chica- 
gos moterims tapo įkurtas Chi- 
cagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti. Tuo tarpu šitas 
komitetas yra po Lietuvai Gelbė
ti Draugijos čarteriu, bet pini
gai Lietuvos našlaičiams sudėti 
bus siunčiami ne į kokį fondą, o 
stačiai į Lietuvą, Lietuvos naš
laičiams šelpti.

Šitas .komitetas yra nutaręs 
šios žiemos metą parengti bent

dėtis. Daromi 
susirinkimai, 
reikalaujama.

yra svarbus

*•' I/4IM AL A K1IIVA IlkVU 4H**»*. V4k>V/AV4A« **».»

blankos turi būt sugrąžintcis; pa(8 rengiuos šį bei tą para-
M.** A f z\ *■« ««■ 1 zx* Ta11 « t 1 r <"i 1 V J • a • 1 lt 1 1 1 . • _ 5Centro Sekretoriui nevėliau kaip 

lapkričio- (Nov.) 22, 1921.
Taipgi jei randasi kur kuopų 

dar neužsimokėjusių nario mo
kesčių už 1921 m., malonėkite 
tai tuojau atlikti, kad galėtumėt 
gauti šių metų laidos knygų.

Pagalios pranešu, jog LDLD. 
Centro Valdyba nutarė dalyvau
ti Progresyvių Draugijų šaukia
mame suvažiavime, — jeigu tok-

Centro sekr. J. M. Buchinsky,
52 Glenwood Avė.

Binghamton, N. Y.

Iš SLA. II Apskričio 
Suvažiavimo. .

CHICAGO.
Praeitą nedėldienį, spalio 9, 

SLA. II-as Apskritis laike savo 
suvažiavimą Brighton Parke. 
Suvažiavimą atidarė pirmininkė 
P. Petraitienė. Viena kuopa at
siuntė šešioliką delegatų, nors 
sulig narių skaičium - turėjo tei
sės siųsti tik keturioliką; dėl to 
du turėjo būt pašalinti. Jeigu

syti, tik dabar būdamas labai 
užverstas darbais neturiu fizi
nės galimybes.

“Įstojančiųjų Augštųjų Mok
slų Kursuosna gan daiifc, apie 
500—700. Tąt/Universitas jau 
pirmais metais turės 1000— 
1500 studentų, o^gal ir dau
giau”.

Lietuvos tini versi to klausi
mas ištikrųjų yra svarbus klau
simas, Jeigu mes norime ap
saugoti musų Lietuvos mok
sleiviją nuo badavimo Berline, 
Briusely], Ženevoje ir kituo1 
Europos mokslo centruose, tai 
turime paremti Lietuvos mok
sleivijos reikalavimą, kad bu
tų atidaryti visi fakultetai.

Kad apsaugojus busimąją 
mokslo šventyklą, Lietuvos 
Univcrsitu, nuo klerikalų pa
sikėsinimų kuriamąjį Lietuvos 
Universitą paversti žalinga 
kraštui jezuitine įstaiga, mes, 
Amerikos lietuvių visuomenė, 
visa inteligentija, visa besimo
kinanti jaunuomenė, o yra 
lietuvių laikraštininkai turime 
pakelti audrą protestų prieš 
Lietuvos klerikalų užgaidas.

Musų Moterims.
Agota VišČiuliutė, vedėja

MOTERIMS IR MERGINOMS 
BLIUZĖ — NO 1223.

Kaip buvo pranešta, kiekvieną pėt-
nyčią tilps šiame skyriuj moterim-s 
įdomus straipsniai apie įvairius namų 
dalykus.

Norėtume šį skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo galėtų 

j moterys ir merginos kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti, 
jei turėsime bendradarbių iš pačiu 
musų skaitytojų tarpo. Deltogi kvie
čiame bendradarbiauti. Moterys, mer
ginos kurios ką nusimano, ką gero 
žino, kas butų naudinga ir kitoms 
sesėms žinoti ,tegul rašinėja ir dali
nasi savo žiniom su kitomis skaity
tojomis. Vedėja.

KAIP BAUGINT AGURKUS 
PUODYNĖSE.

Pirmiausia gauk keturių galonų 
puodynę, lygiais šonais, be dangčio. 
Nevartok puodynės su siauru kaklu. 
Ant dugno jdėk eilę krapų ir pusę 
uncijos kvepiančių šaknelių(ppices), ir 
sudėk ant jų vienodo didumo agurkus 
iki dviejų arba trijų colių nuo vir
šaus. Viršum uždėk kitą eilę krapų 
ir pusę uncijos kvepiančių šaknelių. 
Ir jeigu galima gauti, ant tų dėk vie
ną eilę vynuogių lapų. Ant dugno 
irgi galima dėti vynuogių lapų. Da- 

I ryk sūrymą iš vieno svaro druskos, 
I % kvortos acto ir 10 kvortų vandens. 
Uždengti reikia su lenta arba toriel- 
ka ir prispaust akmeniu. Taip ap- 
raugtus agurkus jeigu laikysi tinka
moj šilumoj ,tai į dešimtį dienų jie 
turėtų įrugti.

Reikia su šaukštu nuimti putas, 
kuomet pasirodo. Agurkus galima 
potam sudėti į bonkas ir aklinai už
lipdyti, geriausia užlieti įšildytu pa
rafinu.

džios pataikavimui lenkams, 
ir tautininkų laikraščiai pei
kia ją už tai.

Štai Brooklyno “Vieny
bė”, kuri per eilę metų sėdė
jo viename vežime su “krikš
čionimis”, sako, kad Lietu
vos delegacija Genevoje pa
darė tokių nuolankumų ir 
nusileidimų, kurie “ateityje 
musų tautą vėl į vergiją ve
da.”

Taigi' mes matome, kad
tarp kraštutinio dešiniojo 
musų visuomenės sparno ir 
visos kitos musų visuomenės 
dalies apsireiškia didžiau
sias skirtumas Vilniaus 
klausime. Kuomet visos mu
št] srovės, išskiriant klerika
lus, smerkia net Lietuvos de-

mą ir steigiamojo seimo sušau
kimą.

Rusija turinti visokių gamtos 
turtų — aukso, geležies, miškų, 
žibalo šaltinius Kaukaze (kalbė
tojas pamiršo pasakyti, kad Kau
kazo žibalo šaltiniai priklauso 
ne Sovietų Rusijai, o Kaukazo 
respublikoms; gali būti, kad vie
ninteliai dėl tų žibalo šaltinių 
bolševikai su savo raudonąja ar
mija ir sutriuškino nepriklauso
mą Gruzijos respubliką, nes vi
sa sovietinė Rusija žibalą gauna 
tik iš Kaukazo žibalo sėmyklų).

Kol kalbėtojas gyrė sovietų 
valdžios darbus ir teisino jų ne
pasisekimus, tol salėj buvo ra
mu; bet kaip tik jis pradėjo kri
tikuoti tuos Trečiojo Internacio
nalo dvidešimts vieną punktą it
reikalaut, kad tie visi punktai 
butų išbraukta iš Komunistų 
Trečiojo Internacionalo progra-
mo, nes jie verčia kitų partijų 
ir profesinių sąjungų darbinin
kus k;tose šalyse kitą tlarbinin-

legacijos kontr-projektą, kai 
po kenksmingą Lietuvos 
respublikos reikalams, ‘tai kų internacionalą * organizuoti,

porą vakarų ir likusį pelną pa
siųsti Lietuvos našlaičiams. Pir
mam vakarui, kuris įvyks lap
kričio 27 d. American-Bohemian 
Slovak Svetainėj, 1436 W. 18th 
St., Chicagoj, yra rengiamai di
delis koncertas, kur pasižadėjo 
dalyvauti visos didžiosios Chica
gos lietuvių meno spėkos.

Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiam^ Šelpti nariai: Jad. 
Jozavitienė, M. Zolpienė, P. Pet
raitienė, P. Baleckienė, O. Ber
žinskienė, M. Mišeikienė, Nora 
Gugienė, Valerija Bručienė, Ma
rė Olšewskiene, J. Kulienė, M. 
Juozapaitienė, Zimontienė, M. 
Šatkauskienė, O. Kirienė, P. Gi- 
raitienė, O. Pieržįnskienė, M. 
Vartelkienė, Mickevičienė, Švar- 
liene, A. Valančau«kienė, puąėi- 
liškienė, J. Ilgaudienė, J. Urbo
nienė, J. Gulbinienė, K. Katke
vičienė, 0. Saudargienė, M. Piš- 
nienė, L. Sabonienė, M. Janušau
skienė, L. žilvičiutė, S. 01šew- 
skiutė, Mali joną Rakauskaitė, V. 
Ručinskas, S. Valančius, A. Žy-

visos kuopos siųstų po pilną skai
čių delėgatų, butų gerai, nes 
tuomet rėksniams nebūtų vietos 
šeimininkauti. Kai kas tikėjosi 
ką nors geresnio iš to suvažia
vimo, bet apsivylė. Rėksniai vieš
patauja. jų viršus todėl, kad 
jų didžiuma. Prie ko prieisime 
taip elgdamiesi, ateitis parodys, 
bet kaltos dėl to pačios kuopos. 
Apskrity yra 10 kuopų, bet ki
tos visai delegatų nesiunčia, ki
tos vieną antrą atsiunčia tik dėl 
mados, o rėksniai tik tuo ir nau
dojasi, sėdami demoralizaciją ne 
tik vietos kuopose, bet ir vijsa- 
me Susivienijime. Kiti, nežino
dami tos rėksnių politikos, krei
vai žiuri į Apskritį už tokias 
keistas suvažiavimų rezoliuci
jas ir tarimus, o ištikrųjų tai 
kaltė čia vienos kuopos, nes tas 
visas iš jos rėksnių lizdo paei
na. Dar sakau, kad tai kitų kuo
pų apsileidimas, kad viena kuo
pa kitom dovyniom kuopom gė
dą daro. Laikus butų susiprasti. 
Beto reikėtų mesti paprotį ap-

¥ •*
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mis raidėmis pranešama, kad 
“Friends of Soviet Russia” nu- 
skyręs kalbinį lietuvių komi
tetą priėminiiii aukų badaujan
čiai Rusijai šelpti. “Nuskirti” 
ta n ikoniiitetan V. Paukštys, K. 
Petrikienč, J. Jankūnas, A. 
Jankauskas, R. Mizara — visi 
iš No. 445 Grand St., Brook- 
lyn, N. Y.!

Tai keistas truputį dalykas. 
Mes turėjome įvairių įvairiau
sių, gerų ir blogų komitetų, 
bet jie visi buvo kieno nors 
šiaip ar taip renkami^ O dabar 
“nuskyrė” nuskyrė, ir tiek, 
ir tai ne bet ką, bet visus vie
nos pastoges įnamius!

* w *

“Gerbiamas tautietis” Pilo
nas, piirmiaus dirbęs Anglijos 
špipų departąjmentiii, vėliaus 
organizavęs Lietuvos šnipų sky
rių, dabar nuejd dirbti len
kams. Bet ir prošepanai lur

Šią naujausios mados bliuzę galima 
siūti iš “georgette crepe”, “crepe de 
chine” ir panašių materijų. Ji užsi- 
mauja per galvą ir yra vartojama su 
šilkiniu ar “crepe” sejonu arba 
“slip”. Siūlės rankovių nėra užsiu-* 
tos, kas prisideda prie nepaprastumo 
šios bliuzės.

Šiai bliuzai pavyzdys No. 1223 su
kirptos mioros 16 metų, 36, 40 ir 44 
colių per krutinę. 36 colių bliuzei 
reikia 8% jardo 32, 40 ar 44 colių ma
terijos, 5 jardų apvedžiojimo ir 2 jar
dų 1 colio raikščio juostai.

Norint gauti tokiai bliuzei su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa 
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdSjus | 
konvertą kartu su 15 centų (palto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPU, 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

ŽALIŲ TOMĖČIŲ PRIESKONIAI.
Rudenį, kuomet atlieka daug žalių 

tomėčių, jas gaima vartoti su kopūs
tais, cibuliais ir žaliais pipirais pada
rant gardžius prieskonius.

Bandykite šitokį receptą raugintoms 
tomėtems:

Reikia sukapoti: 
vieną galioną tomėčių. 
vieną galioną kopūstų.

I 1/2 galiono cibulių.
24 dideles žalias tomėtes.
12 didelių raudonų pipirų.

Viską įdėti į puodą ir iki viršaus dar 
žovių pripilti vandenio, įdėti puskvortę 
druskos ir palikti iki rytojaus. Rytą 
viską išpilti į maišelį ir duoti skysti- 

Į mui nubėgti. Po tam ant daržovių 
įdėti puskvortę baltų garstyčių sėklų 
(white mustard seed). Kitame puo
de reikia virinti »1 galioną acto ir 1% 
svaro. tamsaus cukraus. Verdantį 
užpilk ant sukapotų daržovių. Viską 
uždėti ant ugnies ir rirti 15 minučių. 
Atimti nuo ugnies, įdėti i bonkas ir 
užsukti. \

Žemiau paduotas žaliom ton.ėtem 
receptas yra prisiųstas Michalinos 
Grigalienės, iš Virginia, Minn., kuriai 
tariame ačiū už bendradarbystę.

ŽALIOS TOMĖTĖS.
Reikia 5 svarus žalių tomėčių su- 

piąųstyt į ritinius colio storumo. 
TomStės reikia pamirkyt 5 valandas 
šaltam vandenyj įdėjus vieną saują 
druskos.

Sudekit sykiu vieną puoduką acto, 
2 puoduku vandenio, 1 šaukštą cu
kraus ,pusę Šaukštelio druskos, 1 
šaukštelį čielu pipirų.ir pusę, raudono 
pipiro. Įdėkit supiaustytų svogūnų 
(vieną svarą). Tomėtes išgrlebkit iš 
vandenio ir gerai numazgoję sudėkit 
į rašalą, padarytą taip, kaip augščiau 
parodyta. Pavirinkit 10 minučių.
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Sutaupys laiką! Sutaupys darbą! 
Sutaupys drapanas!

Nėra tokio muilo padaryta, kuria 
išvalo arba nušvarina drapanas 
ekonomiškiau arba greičiau nei

KIRK’S •

AMERICAN 
FAMILY SOAP

be mažiausio sugadinimo vilnonių, lininių 
arba leisinių. . . <
Taupyk ap<niojamą popierą, nea gausi brangią dovaną.

Gaukit dovanų Kurašą nuo savo gro Beminko
arba

JAMES S. KIRK & CO„ 1238 W. Nerth Arenu*, Chicago

CHCTnVf SKAITYK IR NAUDOKIS ŠIUO NE- T| 1(1 I A IKI 
rUūlvM PAPRASTU PASIULYMU IR PROGA ■ UUJAU01 
Nesiųsk iš kalno pinigų. Tik iškirpk "šį paveikslą ir pasiųsk mums su savo 
vardu ir antrašu, o mes išsiųsime šiuos keturis naudingus ir brangius daik
tus, kaipo sampeiį ant dešimts dienų veltui išmėginimo! Buk tikras ir 
pirmas pasinaudok Šią išimtina metine proga. Jei nori persistayt šių daik
tų didelę vertę, imk progą šio didelio pasiūlyme, o busi musų atstovu.

1. Laikrodi su Gegute. Tik-ką aplaikeme iš Europos. Yra didelės mieros 
laikiOilis bxl2, padarytas brangaus ir gero medžio, gražiai rankoms išpjau
stytas. Geriausio darbo ir taip nustatytas, kad laiką teisingaKlaiko, ka
dangi reguliuojamas dviems vogoms. Gegutė pasirodo per duseles, kad 
įšaukus valandas ir pusvalandžius ir varpelis suskamba po kiekvienam ku
kavimui. labai maloniu meliodisku balsu.
2. Aukštos rūšies geležinkeiinį laikrodį. Labai gero išdirbimo ir puikiausio 
materijolo ir turi tikrus akmenis. Taip nustatytas, kad laiko teisingai lai 
ką. Yra įdėtas į sidabrinius lukštus, gražiausiai išmarginti ir nupališiuoti. 
šis laikrodis gvarantuotas ant daugelio metų.
3. Automatiškas pištalietas. Labai parankus daiktas apsigynimui savęs.
4. Barometeris ir Thermometeris daikte. Jis nurodo orą vieną dieną iškal- 
no. Instrumentas pritvirtintas prie medžio, kuris rankoms išpjaustytas ir 
gražiai palituruotas. Thermometeri?, kuris rodo temperatūrą yra aukščiau 
Barometerio. Tokis naudingas daiktas, be kurio negali nei vienas apsieiti.

ĮSIDĖMĖKIT, NE VIENAS, BET KETURI DAIKTAI TIK Vi $9.00.
Negaišuok 1 Rašyk šiandien! Jdėk 50 centų stampoms, kad padengus nors 
pusę peisiuntimo lėšų ir daleisk mums pasiųsti šitą nepaprastos vertės setą. 
Kada daiktus pristatys, tada laišknešiui užmokėsi $9.00. Parodyk tą setą 
draugams ir kaimynams. Lai Jie nusprendžia puikiausios vertybės kiek
vieną daktą. Jei prirodysi, kad Šis setas nėra vertas dvigubos musų kai
nos, sugrąžinsime' pinigus. V EIKIT GREITAI! DABAR!

UNION SALES COMPANY,
Dept. 288, * 673 W. Madison St., Chicago, III,

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

'Kreipkitės:
35 S. Dearborn StrM Duris 205 

Chicago, Illinois.
k , ........ ... , ......... .............. . ................. . ..................—r

CDm A f TtfT A C Odos. kraujo, chroniškų, venerališ 
LvlA ulD 1 AD kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas 

Novako Vaistinė 
1724 S. Ashland Avė. 
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M. 
Ned.: 3:80—4:30 P. M. 
Telephone: Canal 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:30 ir 6:80—«:80 P. M. 

Nedėliomis iki 2:80 P. M.
Telephone: Republic 805

Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialu man: Moterą ligos Ir Chirurgija.

U4S M1LWAUKE*£ AVĖ. CHICAGO

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

“RECEVER’IO" REIKALA
VIMAS ATMESTAS.

Vakar Apskričio Teismo tei
sėjas, Ira Ryan, paskelbė savo 
nuosprendį byloje, kurią apie 
pusantro mėnesio atgal užvedė 
prieš “Naujienas” p. K. Ja- 
montas su savo draugais, rei
kalaudami “recriverbo”.

Teisčins atsisakė išpildyti 
skundiku prašymą, pareikšda
mas, kad jisai nerado, jogei 
kaltinamo H pusė butų pada
riusi kokių npjgavvstę (fraiud). 
Skundikų advokatams protes- 
hiniant, teisėjas dar pastebėto, 
kad iisni nematąs, ką turėtų 
veikti “recciver’is” tokiame biz- 
nv!e, kaip laikraščio leidimas.

Esamiems Bendorvėje nesu
sipratimams išrišti teisėjas pa
tarė artimiausiu laiku sušaukti 
šėrininkų susirinkimų, kuris 
išrinks naujų Direkcijų. Ant 
to sutiko abidvi pusės.

SUJUDIMAS.
f ,—

Po to kaip pasklido po Chi- 
cagų Naujienų paskelbta žinia, 
jog “specialų” agentai Matas ir 
Žitkus išrūko iš Chicagos su 
$75,000 “special” pinigų prasi
dėjo sujudamas tarp visų lietu
vių, kurie tik yra dėję pinigų 
“special” agentams ir agentė
liams.

Iki šiol daugelis nepaisydavo, 
kas bus su jų pinigais. Bet 
dabar ir aklam tapo aišku, kad 
tie “specialai” ant galo išdunda 
iŠ Chicagos ir jų agentai tada 
nradede imti warantus ant kitų 
agentų, — o pinigėlių kaip nė
ra taip nėra.

Daugelis puolėsi į “specialų” 
ofisus, reikalaudami atgal savo 
Pinigų. Daugelis raikščio ia sū
dėme galvas, kad jų “specia
lu” laikąs dar ,to’i-toli, o agen
tai gali pabėgti Lile valandą.

Labiausia sutrupinę buvo 
visi tie, kurie pražudė pinigus 
nas Matą ir Žitkų. Daugelis 
ui buvo apsilankę i Naujiem) 
ofisų, paduodami adresus agen
tų. per kuriuos pametė pinigus.

Naujienoms paprašius, kad 
Chicagos lietuviai praneštu var
dus visų “specialų” rinkėjų, va
kar tapo priduota gerokas skait 
liūs vardu ir adresų. Naujienos 
r.ori surinkti visas žinias apie 
prigavystes, idant padarius vė
liaus atsakomus žingsnius ap
valymui Cliicagos nuo gemble- 
rių ir vagių lietuvių tarpe.

Skubinkite priduoti į Naujie
nas dar daugiaus “specialų” 
rinkikų vardų ir adresų, pažy
mėdami kokiais vardais ti° mo- 
nchnkai dirba.

Policija febe j ieško Mato ir 
Žitkaus, bet iki šwl jų pėdu ne
galėjo susekti. Pasirodė, kad 
vardas S. G. Mabratas, kurį mi
ni Mato ir Žitkaus agentai, tai 
buvo tik iškraipytas S. Mato 
vardas. Mat, Matas, ao.’ėda- 
mas gerinus apdumti akis, tru
putį nak> civezojo savo pavar
dę, kad heišro-iyty kaip lictu- 
višk». ir iš Mato padare kokį 
tai Mahralą.

ŠIĄ ŽIEMĄ CHTCAGA GAL IR 
Vfil PRITRUKS ANGLIŲ.
Chicagos Prekybos Asociaci

jos anglių ųkyi’iaus komiteto 
nariai pranašauja, kad ateinan
čių žiemą Chicago gal ir vėl 
pritruks anglių. Jie sako, kad 
užtektinai anglių yra iškasama 
anglių kasyklose, bet dėlei 
prastos įtransportacijos bus ne
galima suspėti pakankamai an
glių į Cbicagą atvežti.

Žinoma visokį Irustai ir pel- 
naggudos bandys tuomi pasipel
nyti, pakeldami nežmoniškas 
kainas už anglius. 

—■"■■»'■» ■ —y ■■■■■*■ ■■■'*■■■■■'

Vagys apvogė Dr. Abraham 
VValson, 2946 W. Hoosevelt 
road jo paties namuose. Iš jo 
atėmė žiedą vertės $2,000 ir $6. 
Vagys pabėgo.

Lietuviu Rateliuose
LIETUVIŲ BIZNIERIŲ 

SUSIRINKIMAS.
Užvakar, iškeliaujant M. 

Yčui iš Chicagos, Morrison ho- 
telin susirinko gerokas būrys 
Chicagos lietuvių binnierių ir 
profesionalų. Sis susirinkimėlis 
buvo sukviestas iniciativa p. J. 
J. Eliaso, kurs ir vakarienę vi
siems užfundijo. Po vakarie
nės buvo daug kalbėta apie 
\mcrikos ir ypač Lietuvos biz
nį ir apie progas bizniams ves- 
’i Lietuvoje. Daug lame daly
ke panašakojo p. M. Yčas. Ga
le susirinkimo buvo vienbtil- 
iei nutarta tverti Chicagoje lie

tuviu biznierių asociacijų ir 
’nikinu jos sekretorių paskirtas 
n. J.' Zolpis. Vienu iš tikslų 
biznierių asociacijos bus apsau
goti' Chicagos lietuvius nuo vi- 
’nklattisiu prigavikų, kokių da
bar taip daug priviso Chicagos 
mieste, ir baigia išsunkti iš 
darbininkų žmonių jų sunkiai 
•ižbirbtus pinigus.

NORTH SIDE. ______

Nors šioj kolonijoj lietuvių 
'e<per tirščiausiai gyvena, te- 

čiaus jie yra nemaža prisidėję 
nrie kėlimo apšvietos musų 
liaudy). Vietos pažangiosios 
draugijos turi suorganizavę 
draugijų sąryšį, prie jo gi yra 
įsteigtas Viešas knygynas, kur 
įmones ateina pasiskaityt kny- 
ni ir laikraščių. Užlaikymas 

’-nygyno nelengvas darbas, 
mač šiuo laiku, kada nuomot 

kambariai taip brangu, o ir 
musų draugų daugelis išvažine- 
;o į Lietuvą. Vis dėlto veikia
ma, kiek galint, kad priešai ir 
’aro Įvairių kliūčių. Dabar 

vnygyno naudai rengiama drau 
'iškas vakarėlis. Bus prakal

bų ir gražus programėlis. Va- 
’mras jvvks šita nedeldiėnį spa- 
’io 16 diena, Viešojo Kny«rvno 
■dč;. 1S29 Wabansia avė. Ren- 
'ė’ai tikisi, kad vietos lietuviai 
gausiai atsilankys ir tuo savo 
atsilankymu parems šią nau- 
b’nua įstaigą, o ir patvs tarė* 
gražios pramo<*o;—Northsidietigi

rjcvpn
Cicero Lietuvių Veikimas.
šitame miestely randas ne

maža lietuviu organizacijų. 
Tarp jn yra Ciccros Lietuvių 
Liuosybės Namo Bendrovė (Ci- 
-^ro Lithuanian Liberty Hali). 
Ii yra suorganizuota jau keli 
metai atgal tikslu įkurti lietu
vių nuosavą svetainę. Šitas dar
bas yra nemažas ir nelengvas, 
’>et jis gausiai atsimokės tiems, 
'■prie jį dirba.

Šita bendrovė yra įsteigta 
■’tiodemokralingiausiais pama
tais; ioie lygios teises duodama 
’riokvienam, o bet randasi to
kiu, kurie stengiasi atkalbinėti 
žmones ir kiek galėdami pa
kenkti daromam darbui. Bet 
aežiurint šitų klinčių darbas 
mia savd keliu ir jo niekas ne
dali sustabdyti. Mes esame Išl
akinę, kad ateinančių Naujų 
Metu sulaukę šoksime savo sve 
tainėj, . .

Bet parama šitam darbui, sa
vo keliu, labai pageidaujama; 
butų gera, kad tie, kurie nėra 
dar prisidėjo prie Bendroves, 
dabar prisidėtų, arba kurie ne
va pirkę Šero, dabar jį nusi- 
nirktu. Prie Bendroves prisi
rašyti ir serų piiktis galima 
kas seredos vakarą direktorių 
susirinkime J. Nefo svetainėj, 
1500 So. 49 avė., kampas 15 
t., 8 vai. vakarą.

Butu labai linksma, kad ir 
cbica a iečiai paremtu šita dar
bu, pinkdami Šerus, prisirašy
dami prie bendrovės, arba sko
lindami pinigus. Bendrovė yra 
inkorporuota ant $50,000 ir 
nahikio moka 5 nuoš. Be to, ka
da ciceriečiai šitą savo darbą 
nuveiks ir Lietuvių Liuosybės 
Svetainė bus pastatyta, tai ir 
vliieaifit'činins tas priduos noro 
ir eneruiios savo svetainę įsi
kurti. Tatai kviečiame dram 
mis chieagkčius inulėti mums 
šitą darbą grt'ičiau atlikti savo 
ir visuomenėj labui.

—A. Bakhunas.

Ji

Siųskit pinigus,
koliai kainos žemos

PRIIMAM MONEY ORDERIUS 

OSTMARKĖMS 
į kiekvieną Lietuvos dalį ir už

tikriname greitą persiuntimą.

Ateikite prie langelio No 27 ir 
pasinaudokite musų patarnavi
mu.

I

Moel gtate gank
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I Visų žmonių Bankas. J
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CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Knlzle S,02

8514-16 KooBCTcIt Rd.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus j savo nam^ dabar. Kaina stebėtinai 

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

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

Dar apie “Dvi Seserį”.
(Kritikos žodis)

Spalio 9 d., L. D. K. Keistu-' 
čio pašclpos ir politikos kliubo 
rupesniu statyta scenoje M. 
Dundulienės keturių veiksmų 
naujai parašyta “tragiška dra
ma”, v “Dvi Seserys”.

A;>ie patį lošimą nėra ko 
daug ir kalbėti, nes vakarų lan
kytojams yra gerai žinoma, kad 
be trukirmų neapseina, taip ir 
šį syk be jų neapseita; bet apie, 
lą naujį veikalą, tai jau no-! 
roms-nenoroms prisieina šį-tą 
daugiau pasakyti. »

Trumpai suėmus, veikalo tu
rinys yra toks: Veiksmas pir
itas perstam Gertrūdos kam

barius, pas jKiirią auklėjama dvi 
našlaitės, Naste 17 metų ir Le
lija 15 metų. Natalija blogo 
užsiėmimo moteris, yra pas 
Gertrudą taipgi nuSisamdžius 
ambarį tikslu nuvesti Nastę ir 

Leliją į blogus namus, už ką 
jinai tikisi gerai pasipelnyti. 

Juozas, prostitucijos namų 
i geniau, apsimeta Natalijos 
broliu ir žadėdamas Nastę sau 
už pačia vesti išveda ją. Gert
rūdai nežinant, iš jos namų ir 
iricžiuros. Gi Naste išeidama 
u Juozu išsiveda su savim ir 

jaunesnę seserį Leliją, kuri yra 
serganti ir kurią Juozas priža
da neva ant ukes užlaikyti.

Veiksnius antras Balkaus 
■'irnricji prostitucijos namai. 
Juozas su buriu kazirninkų ir 
girtuoklių girtuokliauja ir lo
šia kortomis; jie visi bjauriai 
kalba ir visokios rųšies sukty
bes vartoja išlošimui pinigų iš 
atėjusių žmonių. Prostituci
jos namo užiurėtoja Linka, pus 

.nuogiai apsitaisius gudriai mo
ka laikrodėlius ir kitus daiktus 
š kišenių kratyti. Polam žmo
nis apsvaiginama ir išvežama 
‘oli už miesto. Juozas reika- 
’aujn, kad Naste gyventų su juo 
be šliubo, bet Nastei nesutin- 
’ nnt Juozfls prižada ją vesti 
teisėtu budu ir sušaukęs girtuok 
bus duoda instrukcijas: “Tu 
buk kunigas, tu zakristijonas, o 
?ųs svečiai”, ir taip apgavingu 
budu, buk tai apsiveda su Nas- 
*e, o jaunesnę seserį Leliją iš
veža ant ukes, kad pasveiktų.

Veiksmas trečias. Viešbulv’ 
Juozas gyvena su Naste, buk 
tai vesdami šeimynišką gyveni
mų, bet meiles tarp judviejų 
nėra. Juozas liepia Nastei pa-

ALEKSANDRA URVOKIS,
mirė Francijoj karės lauke, rug
sėjo 30 d., 1918 turėdamas 27 

m. amžiaus. Paėjo iš Kauno rėd., 
Telšių apskr., Rudupio kaimo, 
;Luokės parapijos.. ...

Lietuvoj paliko, tėvus ir vie
nų seserį Zofiją Stasiulienę, o 
Ajnerikoj dvj seseris: Jievą Ge
čienę ir Elzbietą Švedienę. Tris 
pusbrolius, Ignacą Urvakj, Jo
ną ir Leoną Lukauckius. Dabar 
yra parvežtas iš Franci jos, ran
dasi po num. 3409 S. Lcavitt St.

Laidotuvės atsibus nedėlioj 
spalio 16 d., 1921, 1 vai. po pie
tų iš namų į šv. Jurgio bažny
čią, o iš ten į švento Kazimiero 
kapines. Taipgi buvusieji lie- 

‘ tuviai kareiviai malonėsite atsi
lankyti uniformose, pagerbti B 
mirusį savo draugą. Taipgi, gi- B 
minės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse. 
Kviečia milimiausios seserįs.

Elzbieta Švedienė ir 
J ieva Gečienė.

licstuvauti su kitais vyrais, už 
pinigus, ir išaiškina jai, kad jie- 
hi nėra vedę, bet apsivedimo 
ceremonijas jis atlikęs vien dėl 
u iprąfinimo jos prie prostilu- 
4ids. Nastei didžiausias susi
krimtimas. Tuo tarp ateina 
Juozo “sesuo” Natalija ir sa
ko: ‘Ko tu tokia nuliūdus, ar 
tau čia negera, ar tu begali už
darbiauti? Kaip ku Juozu pa
leistuvavai per astuonias savai
tes, taip ir su kitais vyrais ga
li daryti. Ant nakties perleis! 
po kokius penkis vyrus ir pini
gų bus kaip šieno”. Nastei vis
gi su tuo nesutinkant, Juozas 
užmigdo ją su klorol’ormu ir 
išveža į prostitucijos namus. •

Veiksmas ketvirtas. Balkaus 
antrieji prostitucijos namai. 
Juozas atveža Nastę ir (Leliją, 
kurias prostitucijos namų už- 
žiurčtoja 'Linka aprengia pu
riau nuogai visokiais blizgu- 
čias ir abu su Juozu prievarta 
verčia mergaites paleistuvauti. 
Nežiūrint mergaičių pasiprieši
nimo, Linka veda derybas dėl 
mergaičių su Paryžiaus ištvir
kėliu milionierium. Nastė pati 
^enasiduoda ir norėdama ap
ginti savo jaunesnę seserį, nu- 
auja Juozą. Ant trukšnio pri

būva polietijn, visus aiTŠluoja 
’r išsiaiškina, kad Juozas buvo 
Nastės ir Lelijos tėvas, kuris 
15-ką metu atgal negaudamas 
’arbo pradėjo girtuokliauti ir 
užsmaugęs savo pačią slapstėsi 
nuo policijos ir užsiėmė gyvąją

(Tąsa 6-lo pusi.)
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Chlrafo III

DR. CHARLESSEGAL' 
J Praktikuoja 15 metai

Ofisai
4729 80. Ackland Ave^ 1 labre 

Chicago. Illinoia.
Specialistas džiovo*

Meteritki, Vyritkų Ir 
Taiki Un.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ral. ryto, nuo 2 Iki 
5 ral. po piet ir nuo 7 iki 8:80 ral 
nukaro N«dėliomii> nuo 10 rai 

**i*ndoR ryto iki 1 vai. po pia».
Telefonai Drezel 2880

maBaaBaBBaaaaMBBaB
• DR. G. M. GLASERB Praktikaoja 30 metai

Ofisaifi 
•149 S. Morgan kerti 82 8i 

Chicago, Illinoia 
SPECIALISTAS.B Moteriiką ir Vyriik^ 

Taipgi Chroniiki Lig* 
OFISO VALANDOSi 

a Nuo 10 ryto Iki S po pietą, 6—b
• rakare. Nedčliomh nuo 19—2B po piet

aBBBBBBBBBBiBBBaBBai

Tai. AuatiD 787
' DR MARY A....
DOWIATT—SA88

hątik RugTtio II Caiifornijoi ii 
*41 ten «avo praktfkarima pe N<. 

5208 W. Harriaoe St.

Valandoi. 8—12 Kasdieną ir 6—9 
*akare itakinant nedildienJuii 

... .. ... .... »■■■'■ ■ S

------- '.■■ 'ii "i
i Canal 257

Naktini! Tel. Canal 2118

DR P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pe 
piet 6 iki 9 vakara 

Hladiliomis ouo 9 iki 12 ryte 
1821 8. flahita! St.

Kampas 18 ir Halsted St
II - —v----------------

lei. Buuievard 2160

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

2—9 vakaro. *
8808 So. Morgas Str&et 

Chicago. UI.

Ir? m. t. strikol’js 1 

Ueturya Gydytojas Ir Chirurgas
People Teatro Name, 

teie W. 47tb St.. Tel. Boa). 160 
VALANDOS:

8 Ud 8 vak Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Rea. 2914 W. 48rd Street 
Telephone McKinley 263

Telephone Yarda 5882 B 
j OR. M. STUPNICKI : 

8107 So. Morgan
Chicago. I1L 

H VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte ' 
ir nue 5 iki 8 vakar*.

"bbbbbbbbbbbbbbbbmbS

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 So. Halated Stn Chicago UL 
kampas 18th St. 

Valandos) 9—12 ryto ir 1—9 rak. 
Phono Canal 257 

■- ..... ......-.... —---------

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

Tel.: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat. 2 iki 8 rak. 

Tel.: Canal 279
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(Seka nuo 5-to pusi.) švėnos vaizdus; visi klaupėsi 

biauriausių keiksmui bei prosti- 
kaipo prostitucijos tutiškų išsireiškimų, kurie nuo

rite veikalas ir užai- (Bja jų jaunas ir nekaltas sielajs.
| Taigi musų dailės kritikai ir 
visuomenė privalėtų viešai už
protestuoti už tokį scenos meno 
darkymą ir demoralizavimą jau. 
nuomenės su tokiais perstaty
mais, nes scenos dailė neprivalo 

| būti nuodais, bet tyru maistu 
žmogaus sielai. — Nemelas.

prekyba, 
agentus, 
baigia.

Kaip matote, visas veikalas 
nuo pradžios iki galo pripildytas 
prostitucija ir įvairios rūšies iš
tvirkimais, kad pagalinus užglos- 
toma suverčiant visą kaltę ant 
kapitalistiškos tvarkos. '

Visame veikale prisodinta, 
prisėta biauriausių žodžių ir iš
sireiškimų. Nieko gražaus, nie
ko gero bei pamokinančio jiune 
nėra.

Nors veikalo autorė ir stengia
si nupiešti meigaitę pakliuvusią 
prostitucijon, kaipo labai idea
lišką ir dorą, bet kiek giliau įsi
žiūrėjus į tą ideliškumą ir dorą 
vien tik juokai ima, nes autorė, 
pasirodo, žmonių psikologijos vi
sai nepažįsta.

Aplamai paėmus, pirmieji trys 
veiksmai visgi buvo šiek-tiek 
publikai dar pakenčiami, kas vi
sai priešingai buvo su ketvirtu 
veiksmu, ypatingai kuomet Liu
ką su Paryžiaus ištvirkėliu mi
lijonierium suderėjo Nastę už 
įimtą dolerių, nuo kurio Nastė 
bętgi pabėgo, gerai savo ranka 
jam per žandą sudavusi. Po to, 
ištvirkėlis milijonierius reika
lauja nuo lankos sugrąžinti jam 
tą šimtinę, o toji si u Ii j a jam ki
tą mergaitę, sakydama: “Dar 
tik šešiolikinė, supranti, ir nė 
sykio...” (toliau seka nespaudi- 
nami žodžiai). “Ar šitaip? na, 
už tokią tai ir du šimtu verta 
mokėti, bet aš noriu... (vėl ne- 
spaudinami žodžiai)... supran
ti?”

Linka išeina į kitą kambarį ir 
atve<la Leliją, kuri irgi geruoju 
nepasiduoda. Tad ją vynu nu
girdo ir nusineša už scenos, iš 
kur pasigirsta nežmoniškas mer
gaitės klikimas ir kiek jai nuti
lus pasigirsta vyro balsas: [To
liau aprašomoji scena ir cituo
jamieji žodžiai ir sakiniai spau- 
dinti netinka dėlto apleidžiame. 
— Red.].

Po ilgo kamavimosi mergaitė 
atbėga ant scenos; jos plaukai 
sutaršyti, rūbai sudraskyti; pu
siau nuoga... Paskui ją atbėga 
ir vyras perplėštais bruslioto pe
čiais; jam visi marškiniai išpeš
ti, vietomis kūnas matyt.

Tai buvo, biaurjausi scena, 
kuriai aprašyb*4r žodžių trūks
ta . žiūrint į tokį nežmoniškai 
Šlykštų “vaidenimą” didžiausis 
pyktis ir pasibiaurėjimas apima, 
matant kaip musų scena tokiais 
“veikalais” žeminama ir publi
ka tokia “daile” vaišinama...

Publikoj buvo girdėt moteriš
kės balsas: “Kurgi jau ir taf- 
perkūnas, kad j tokį vaidenimą 
netrenkia, argi jau ir jisai nuė
jo j prostitucijos namus?” Tai 

včl kitas balsas: “0, kad ją 
vėl... su jos tokiu veikalu”... Ir 
vėl: “Tegul jie prasmenga su 
tokiu savo veikalu, kuris žmogų 
tik piktina!”

Jaunos merginos iš gėdos aša
rotom akim skubiai vadina sar 
vo motinas namo, smerkdamas 
ne tik veikalą, bet ir abelnai vi
sus lietuviškus vakarus.

Labai apgailėtina, kad pati šio 
veikalo autorė M. Dundulięnė 
nesėdėjo publikoje Jai butų pati 
girdėjus, kokius “laurus” jai 
teikė publika už Šitokią porno
grafiją. Tatai gal nors kiek pa
ti susigėdusi daugiau jinai ne
išdrįstų tokių šlykštybių rašyti, 
o tuo labiau viešai nuo pagrin
dų rodyti.

L. D. K. Keistučio kliubas ver
tas irgi papeikimo už leidimą M. 
Dundulienei statyti scenoje tokį 
šlykštų “veikalą” ir juo purvinti 
musų ir taip dar neaugėtai pa
kilusią sceną. Suprantama, ir 
tobulesnėse scenose pasirodo 
maždaug panašių žaislų, bet ne
palyginamai gražesnėj ir Švelne
snė j formoje. Paėmus atidon, 
kad ir kintamuosius paveikslus, 
kuriuose nors kiek panašumo d 
šitą veikalą randasi, ten jaunes
nių kaip 15-16 metų visai neįsi
leidžia, bet pas mus kaip tik 
priešingai. Vaikų huo mažiau
sio iki didžiausio buvo beveik

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-2EME

Pranešimai
Liet. Darbininky Tary 

bos Konferencija.
Chicagos Lietuvių Darbininkų 

Tarybos konferenciją įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 diena, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
VVest 23 Place.

i Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus Į konferenciją 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.llD.T.Pildomasai Komitetas.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gija turės draugišką vrkarelį suim
toj, apaio 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.

North Side. — Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Taryba rengia prakaltas 
penktadienį, spalių 14 d., 7:30 vai. 
vakare, Viešo Knygyno svetainėj, 182? 
Wabansia Avė. Kalbės advokatas K. 
Gugis tik ką pagrįžęs iš Lietuvos. 
Atsilankykite kuo skaitlingiausiai.

— Kvočia Komitetas.

Lietuvon Dukterų Draugija rengia 
lavinimosi diskusijas kas panedėlis 
per šį menesį. Mark White Sųuare 
knvgyne Halsted ir 29-ta gatve, 7:30 
vai. vak. Kviečiame atsilankyti kuu- 
skaitingiausiai vyrus ir moteris.

— Komitetas.

Ccntralinių Organizacijų ir veikėjų 
svarbus susirinkimas bus laikomas 
penktadienį spalio 14, 7:30 v. vak. šv. 
Jurgio parap. salėj, Bridgoporte. Visi 
malonėkit susirinkti, nes bus duotas 
raportas viso veikimo dėl gerb. Čar
neckio. — Valdyba.

North* SidėH Draugijų Sąryšis tu
rės draugišką vakarėlį su programų 
septintadienį, spalio 16 d., 7:00 va- 
andą vakare Viešo Knygyno svetainėj 
>o num. 1822 Wabansia Avė. Atl
ankykite kuo skaitlingiausiai.

— Kviečia Komitetas.

Melrose Park. — “Vilniaus Teat
ras“ ,trijų aktų drama — rengia Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Draugija su
batoj, spalio 15, Igno Vaičiulio salėj*, 
23rd Avė. ir Lake patv. Durys atsida
rys 7 vai, programas prasidės 8 vai. 
vak. — šio vakaro pelnas skiriamas 
Rugsėta badaujantiems žmonėms Šelp
ti. Kviečiame publiką gausiai atsi
lankyti ir tuo budu paremti labdary
bės darbą. — Komitetas.

Ciceras Lietuvių Pašalpos Kliubo, 
mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
oėtny<Mo], spnlio 14. 7:30 v. v. Tarnu- 
liunienės 1447 So. 49 Avė. Visi
nariai bukite laiku, yra gerų dalykų 
tarimui. Nauji nariai taipjau bus 
priimami, malonėkit atsilankyt.

— Kliubo pirmin.

Bridgeport. — Susiv. Am. įdėt. Ex- 
Kareivių 8-čids kuopos susirinkimas 
bus laikomas pėtnyčioj, spalio 14, 8 v. 
v. Raymond Čhapelėj, • 816 W. 31st 
— Susirinkimas šaukiamas pasitarti 
dėl prisiruošimo prie paminėjimo Ka
ro Paliaubos Dienos, lapkričio 11. 
Kas tik atjučiate tos dienos svarbu
mą, ateikite susirinkiman, kad ben
drai pasitarus. — Joseph Elvikis.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoj. 2-os kuopos susirinkimas 
įvyks subatoj, spalio 15, 6:30 v. v. 
Raymond Chapclėj, 816 W. 31st St. i 
Visi nariai kviečiami atvykti.

— Raštininkas.

Nedalioj, spalio 16, 2:30 v. po pietų 
Colonial Teatre, (Randolph, tarp 
Dearbom ir State gatvių) bus visų. 
Cooperative Society of America narių 
susirinkimas. Ateikit visi ir pasiim
kit knygutę, nes tik nariai tebus įlei
džiami. Bus paaiškinta, taipgi lietu
vių kalba, apie dabartinį tos savaitės 
stovj. — J. G. Kotocky.

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
prakalbas su pamarginimais nedalioj, 
spalio 16 d., 7:30 valandą vakarą 
Reymond Chapel, 816 W. 31 st gat.

— Komitetas.

Cicero. — Gražų balin rengia Cice
ras Lietuvių Pašalnos Kliubas nedė
tai, spalio 16, J. Pi’kio (pirma Juk- 
niaus) salėj. Pradžia po pietų. Kvie
čiame publika gausiai susirinkti ir 
maloniai pasilinksminti.

— Kliubo pirmin.

Bridtreport. — I-eib-Gv. D. L. K. Vi- 
tauto Ima Div. Raitelių laikys mėne
sini mitinga ncdčlloj, spalio 16, 1 v. 
dienos šv. Jurgio parap. salėj ant 2 
lutai. Visi nariai malonėkit laiku su- 
<d»4r»Hi. nes tais renkami darbininkai

vienas trečdaiys ir visi akis iŠ- baliui, kurs Įv^ks spalio so, o taip- 
„t,««»), i takiu, M.unu,

JIESKAU SAVO TETOS ONOS 
Vingliauskicnčs. Skaudvilės parapi
jos, Jakštų kaimo. Ji gyveno So. 
Chicago, III. Nesenai atvažiavau iš 
Lietuvos, noriu su ja susižinoti. Ma
lonės ji pati, ar kas apie ją Žino, pra
nešti, . Antanina Nausėdaitė, 8816 
Houston Avė. So. Chicago, III.

JIESKAU PUSESERIŲ, ALEK- 
sandros ir Juzefus Rimkevičaičių, iš 
Tauragės apskr., Šilalės valsč., Bi- 
taučių kaimo. Apie 1.8 metų kaip 
Amerikoj . Girdėjau, buk gyvena apie 
Pittsburghą, mainose. Jos pačios, 
arba kas kitas malonės pranešti, nes 
turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. Ona, 
Leono drktė Rimkevičaitf, 4537 So. 
Paulina St., Chicago, 111.

________MOTERŲ ______
REIKIA MOTERŲ PRIE 

sortavimo popieros, nuolatinis 
darbas, gera alga, atsišaukite, 
L. Rosenburg & Co., 2143 So. 
Loomis St.

■J! J.1-'J

REIKIA DARBININKU
VYRU

KA ROI .INA KUčlNSKYTfi-YSA-

REIKIA PARDAVĖJŲ PAR- 
davoti maisto produktus, kostu- 
meriams ir pardavėjams. Kreip
kitės visą dieną 407 So. Dear-K1ENĖ jieško Jono Mykolo ir Prano . kitės visą dieną 4( 

Jonaičių, prieš 20 metų gyvenusių . n,™, oqn
Rygoje, paeinančių iš Kriukų vata-100171 Koom zvv-
čiaus Šiaulių apskrities, žinias ir 
laiškus prašoma siųsti tokiu adresu: 
Lietuva. Kaunas, Benediktinų gatvė 
N. 20, K. Kučinskytei-Ysakicnei.

GENOVAITE MARCINKEVIČIŪ
TE jieško savo tfvo Jono Marcinke
vičiaus, Juozo sunaus, paeinančio iš 
TJetuvos, Kriukų valsčiaus, Šiaulių 
apskrities. žinias ir laiškus prašo
ma siųsti tokiu adresu: Uetuva, Kau
nas, Benediktinų g. No. 20, G. Mar
cinkevičiūtė.

JTFšKAU KASPARO FIšKUNO. 
Fngsgjo 9 d. išėta į darbą ir nesu
grįžo. Pas mane paliko v!r«b savu 
Brananes. Jis nats ar kas kitas at- 
sišanVite, o ieigu neatsišauksite nėr 
q0 dienu, parduosiu visus drabužius, 
F W., 1617 So. Union Avė., Chicago, 
Illinois.

APSIVEOIMAI.
JIEŠKAU APSIVERIMUI MERGI- 

nos arba našlės, be vaikų, nuo 25 iki 
35 m. amžiaus. Aš esu 35 m. am
žiaus ir uždirbu $200 į mėnesį. Kuri 
rašys laišką, malonės atsiųsti ir fo
tografiją.

K. U., 
1623 Wentworth Avė., Chicago, 111.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS KARĖARYS 

vienam vaikinui. Geistina, kad 
butų Brighton Park apielinkėj, 
su valgiu arba be valgio. Pra
neškite Tel. Lafayette 4414 tar
pe 7-9 vai. vakare.

JIEŠKAU MAŽO FLATO SOUTH 
arba South West pusėje. Kas 
neš, duosiu $5.00 atlyginimo, 
butų šviesus, švarus kambariai.

Kreipkitės:
. J. CERUL, 

3002 W. Van Burcn St.

pra- 
Kad

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRENDAVOJU, KAMBARĮ 

dviem vaikinam; taipgi tinka^ 
ofisui, šviesus, elektra, vanos, 
garu šildomas, T. Kuzmickienė, 
3202 S. Halsted St., 2-os lubos.

JIESKO PARTNERIU.
PELNYKIS!

Reikalingą dalininkų labai pel
ningam bizniui. Kapitalas daug 
(Iuom pelno ir pat«ai tūriai nuo- 

latinj gerai apmokamą darbą. 
Skubinkies, nes dalininkų skai
čius apribudtas.

Kreipkitės laišku ar asmeniš
kai nuo 3 iki 7 vai. vak. kasdien, 

G. TOLUTIS,
703 W. 21 Pi., Chicago, III.
1S .■ "-"J-!------------ a J!’!.L"?eSL-J. II! JL-J M1.UJU

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO TOKIO, 

kad galėčia. ir dukterį savo lai
kyti. Kam tokia moteris reika
linga, atsišaukite, Mrs. Widžis, 
2930 W. 38th St., Tel.: Lafa
yette 1199.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 20 PATYRUSIŲ 
moterų sortavimui popieros. Ge
ra alga.

Republic Waste Paper Co., 
1089 W. Congress St.

_ ___ i____ ________________
REIKALINGA MERGINA PRIE 

abelno namų darbo, gera mokesnis 
maža Šeimyna.

Kreipkitės tuojaus antrašu:
3540 So. Halsted St., 

Chicago. III,

REIKIA 6. PATYRUSIŲ MO- 
terų prie rinkimo skudurų. Gera 
mokestis.

HARRY DRAY, 
1447 Blue lalanti Avė.

REIKIA VYRO VIDAUS DARBUI 
Nuolat gali pelnyt $50 iki $75 į savai
tę. Didele proga žrrjogui turinčiam 
$200 iki $800 kapitalo. Kreipkitės 
tuojaus, Mr. Cooper, Room 604, 105 S. 
Dearbom St. Kampas Monroe ii' 
Dearborn Sts.

REIKIA DARBININKU
VYRU IR MOTERŲ

APSUKRUS VYRAI IR MOTERIS 
savininkai krautuvių, grosemių ir tt. 
gali uždirbti $100 iki $200 labai leng
vai, dirbant visą savaitę, arba atlie
kamą laiką. Pardavoti ir išnešioti 
gerai žinomą ir gvarantuotą labai ge
rą gyduolę nuo skirtingų ligų, kaip 
vyrų/taip ir moterų. Labai geras 
komiftinas, užtikrintas pelnas. Rašy
kit -šiandien:

PROFESSOR DR. FR. FRONT, 
11164 Milwaukee Avė., Chicago, III

L.Į"!JLg”

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALDAINIŲ 

ir kitų įvairių smulkmenų krau
tuvė. Pardavimo priežastis — 
važiuoju ant ūkės, Wm. Willman 
4823 So. Honore St

PARDAVIMUI BUČERNfi ir GRO- 
serne, lietuvių kolonijoj. Biznis iš
dirbtas, per daug metų. Parduosiu 
greitai ir pigiai iš priežasties, turiu 
eiti į kitą biznį,,

2901 Emerald Avė., 
Phone Bęulevard 4288.

PARDAVIMUI SALIŲNAS, 
lietuvių ir rusų kolonijoj. Pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos.

828 W. 14 St.

PARDAVIMUI SALIUTAS, 
labai geroj vietoj, visokių tautų 
apgyventa. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos, 626 W. 18 
St., John M., Tel. Canal 2964.

PARDAVIMUI BUČERNfi Ir GRO- 
sernė labai tirštai apgyventoj vietoj, 
nėra kitos bučernės per 4 blokus. Biz
nis eina gerai, ir cash. Parduosiu la
bai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti 
biznį dykai. Pardavimo priežastis, 
turiu du bizniu.

CASH AND CARRY MARKET 
704 W. 69th St.. Chicago, III.

Phone Went 2393.

PARDAVIMUI ŠUVA, JAU- 

nas, 15 mėn., didelis Šen Bener. 
Turi būt parduotas greitai.

C. J. DANKEVICH, 
8533 S. California Avė.

irPARDAVIMUI BUCERNĖ 
grosemė greitu laiku. Pirmesnis, 
aimingesnis. PardaVimo prieža
stis, važiuoju į Lietuvą. Randa
si Brighton Parke. Telefonuokit 
Lafayette 37fr.

PARDAVIMUI SALIŲNAS SU 4 
gyvenimui kambariais ir užpakalyj 
raradžius, lietuvių apielinkėj. Par
davimo priežastis —- liga. Kreipkitės 
po 6 vai. vak.

5843 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIŲNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduodu todėl, 
kad važiuoju j kitą miestą, 1229 
S. Jefferson St.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ, 
Reado kėksams mašina, vidus 
virš No. 8, gerai įrengta, geriau
sia pasiūlymas nupirks. Parduo
dama iš priežasties ligos, 8159 
Normai Avė.

PARDAVIMUI 
SALIŲNAS.

A. SWARTZ, 
2145 W. 51st St.

PARDAVIMUI SALIŲNAS
su namu ir 4 cottage, visos vie- nimo mūrinis namas su bizniu, 
noj linijoj; Parduodu labai pi- užpakaly yra garadžius, 
giai. Visos 5 pi’apertės kainuoja 
apie šešiolika tūkstančių. 3758 
S. Norman Avė.

PARDAVIMUI 1 PRAGYVE-

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė labai geroj vietoj, 18 mylių 
nuo Chicagos. Biznio daroma iki 
$700 j savaitę; orderius reikia išva- 
žioti, 4 k am b. pagyvenimui, Rteam 
heat. Biznis vertas $5,000, parduo
siu už $8,350. Nemokantį biznio iš
mokinsiu. Adresas: 416 Naujienos.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
bučernė ir grosernė su namu arba at
skirai. Gęroj apielinkėj. Biznis cash.

Norinti jie kreipkitės:
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

cloth- 
ing ir tailor biznis, išdirbtas pei’ 
14 metų. Turi būt parduotas 
trumpu laiku; priežastis parda
vimo patirsit ant vietos.

3616 So. Halsted St.

VIENAS iš DIDŽIAUSIŲ BARGENŲ
Pardavimui mūrinis namas, 6 pa

gyvenimų . Namas yra gerame sto
vyje, arba mainysiu ant bučernės, sa- 
liuno, loto arba itutomobillauM. Namas 
randasi ant Bridgeporto. Kam tokis 
namas yra reikalingas kreipkitės pas 
A. M. Andrijauskas, 2102 W. 22 St., 
Phone Canal 7081.

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ SMUL- 
kių daiktų krautuvė, 
dalyj miesto. T 
ra

. Geroj pietinėj 
Parduosiu pigiai. Ge- 

vieta dėl lietuvio.
Kreipkitės:

1804 W. 47 St. 
Phone Lafayette 4024.

PARDAVIMUI SALIŲNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis senas 
ir geras. Parduodu todėl, kad 
apleidžiu šį biznį.

3352 So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIŲNAS 
lietuvių ir kitų tautų kolonijoj 
Biznis geras. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju į kitą miestą.

1437 So. Morgan St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir saldainių krautuvė. Parduo
siu pigiai ir greitai. Atsišaukite, 

LOUIS LAWSON,
3302 W. 38 PI. near Kedzie

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, 
cigarų, cigarėtų, ice cream par- 
lor ir mokykloms reikmenis. Par
duodu todėl ,kad važiuoju ant 
farmos, 1327 W. Erie St.

$175 $175 $175
UŽTIKRINA TAMISTAI NAMĄ

ŠIS PASIŪLYMAS BUS 
SULAIKYTAS

KUOMET 100 KONTRAKTŲ 
BUS PARDUOTA

Dabar — pirmą kartą nuo 1914 — 
praktiškai, išdirbtas planas siūloma 
Chicagos vyrams ir moterims, kurie 
trokšta turėti savo locną namą — tik
rą namą, tiesiai tankumoj, tarpe kitų 
atidą patraukiančių namų, bažnyčių, 
mokyklų ir krautuvių. Namas pa
ties suplanuotas gražiausiame Ber- 
wyn, prieinant plačiam boulevaruf, 
kuriuomi gali nuvažiuoti į vidurmie- 
stį. 19 minutų į vidurmiestį — 83 
traukiniai kas dieną.

Visi keblumai ir matomos skerspai- 
nės stovinčios tau ant kelio prie nuo
savo namo, laimės, musų planas nu
šluos viską. Imamo visokia atsako
mybę. Nereik, kad turėtumei daug 
pinigų. Tik $175 už tikrins tamistai 
gražiausi, didelį lotą paties pasirinki
me — jis padės musų milžinišką or
ganizaciją užpakalyj tamistos — jis 
pristatys į jūsų rankas geležių aptai
syta namo kontrakta, parūpinta kom
panijos vertes $300.00, kuria užtikri
na tave, pilnai užbaigtą namą, tavo 
savastį ant pavasario.

MĖNESINIAI MOKESČIAI:
$35 už $3,500 namą
$40 “*
$45
&0
$75 už $6,000 namą

LYGIAI KAIP RENDĄ 
Pilnų informacijų kreipkitės 

antrašu: 
Savininkas 

P. O. Box 495.

SPECIALIS BARGENAS
Per keturias dienas. Pardavimui 

14 lotu, 30 pėdų pločio. Parduosim 
ant syk ar po vieną. Vieno kaina 
$165.00. Netoli Archer karų linijos. 
$35 įmokėt ir $5 į mėnesį. Kreip
kitės:

W. D. MURDOCK & CO., 
4400 So. Kedzie Avė.,

J. N .Zewert, Mgr.

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

A. SHTMKUS,
1800 So. Peoria St., 

Phone Roosevelt 8017

PARDAVIMUI NAUJAS KAMP1- 
nis muro namas, 4 pagyvenimų, fur- 
nace apšildomas, gražioj south sal
des vietoj. Parduosiu pigiai, arba 
mainysiu ant farmos, arba mažesnio 
namo.

Atsišaukite:
SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ ME- 
dinis namas Mt. Greenwood du blo-* 
kai nuo karų linijos. luotas 50x150 
arti 111 gatvės, išvadžiota dratai 
elektrai, 2 dideli bedruimiai. Gera 
rietą dėl aurinimo vištų. Kaina $3,200 
$250 cash, ikusius mėnesiniais išmo- 
kėjimris, J. M. Truitt, 2153 W. UOth 
St., Tel. Bev. 613.

UŽ 
už 
už

$4,000
$4,500
$5,000

namą 
namą 
namą

2 FLATAI, 5 ir 6 KAMBARIAI 
muro namas, naujai ištaisyta, elektra, 
trakas ir ,tt., garo šiluma, šviesus, 
378 N. Avers Avė. 1 blokas i vaka
rus nuo Garftald Paiko. Lake St gat- 
vekariai. $6,75000; $1,800 00 cash 
arba imsim $1,000 cash ir už tikrini
mą ant kitos nrapertės už $800. Vie
nas flatas tuščias. Raktai po no. 382 
žemutiniam flate. Grant, 3419 Lex- 
ington St. Van Buren 1114.

PARDAV1MUI
GROSERNĖ.

2057 W. 22nd Pi.

PARDAVIMUI SALIŲNAS

ir namas South Side.
2519 W. 43rd St.

IšPARDAVIMUI GROSERNĖ 
dviejų viena. Pigiai maišytų tautų 
apgyventoj vietoj. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos.

Atsišaukite
737 W. 34th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė, lietuvių ir kitų 
tautų kolonijoj. Biznis gerai eina. 
Parduosiu pigiai Ir greitai

Atsišaukite
1639 W. North Avė.

PARDAVIMUI RECTORA- 
nas, arba mainysiu ant namo. 

Atsišaukite tuojau!
3212 5. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosemė. Parduosime trumpa
me laike ir labai pigiai. Biznis 
išdirbta per daug metų, netoli 
lietuvių bažnyčios, 4518 South 
Wood St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir smu’kmenų krautuvė.

3343 S. Morgan St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY- 

mui. Paige uždaras automobilius 
1919 metų ant namo. Atrodo kaip 
naujas. Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo, savininkas apleidžia Chi- 
CUgą‘ C. P. SUROMSKI, 

3346 So. Halsted St

RAKANDAI

PARDAVIMUI SALIŲNAS, 
geroj vietoj, geras biznis. Par
duosiu pigiai, nes einu į kitą 
biznį, 6 kambariai gyvenimui ir j&ū 

j svetainė, 3749 S. Halsted St/|

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt parduoti už bi- 
Iv saMtd-,ą i .-luhmą. Seklyčiai v . 
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas ,kaurai, davertport. 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojlklls, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu 
phonographas bu rekordais ir dai- 
mantų adata.

1922 So. Kedzie Avė.

GRAŽIAUSIS FRUNTINfiS SE- 
tas, tava, dreseris ir valgomojo kam
bario setas. Turi būt parduota tuo- 

i — pigiai.
E. OLSON,

2959 W. Dlvision St.

TURI BŪTI PARDUOTAS I 10 
dienų nvuro namas, 4 pagyvenimų po 
5 kambarius kožnas. Rendos neša 
$54.00 į menesį. Kaina $4,000.00. 
Taipgi turim vieną tuščią flatą; eik 
tuoj ir gyvenk gavo name. Vieta yra 
948 W. 36th St Savininkas ant antrų 
lubų, iš užpakalio.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI

PARDAVIMUI 4 FLATŲ 
muro namas 2812 S. Union Av. 
Kaina $3,800. Savininkas ant 
vietos.

4 flatų, mūrinis naujas namas, po 
6 ir 5 kambarius, ant 2-jų lotų.

Antras: 2 flatų. kampinis naujas 
muro namas, 6 ir 7 kambarių, gara
džius 3 karams.

Abudu namai moderniški; randasi 
puikioj vietoj South Sidėi, ir turi bū
ti parduoti tuojaus, ar išmainyti ant 
mažesnio namo bile kur. Chicagoj.
SLONKSNLS, STRAVINSKAS CO., 

8437 Wallace St.

PARDAVIMUI NAMAI

2 pagyvenimų, 4 ir 4 kambarių i' 
skiepas, prie gatvekarių linijos, netoli 
mokyklos, gerame padėjime. Kaina 
$2,250. Imokėt $650, likusius kaip 
rendą.

2 pagyvenimų 4 ir 5 kambariai ir 
skiepas. Gerame padėjime, viskas 
apmokėta. Kaina $2,00. Įmokėt 
$1,000, likusius ant nrortgeČiaus.

1 pagyvenimo, 4 kambarių ir skie
pas prie gatvekarių Unitas. Visk<y 
apmokėta. Kaina $2,000. Įmokėt 
$350, likusius kaip rendą.

šitie namai raudasi ant Bridgopor- 
to. Kam reikalinga, kreipkitės:

WM. D. MORDOCK & CO., 
4400 S. Kedzie Avė., 
J. N. Zevvart, Mgr.

8932 Eggleston Avė. 7 kambarin 
medinė stuba ant liotx> r>a.ma.to: «lelc 
tra ir gasas, pečium SiUlonrya, vienar 
garadž.ius ir 3 vištinirlę-u. I»t >s 

50x125 pėdų, taipgi 50x126 p&lų pri** 
Lowe Avė., tarpe 91-os ir 92-os gat 
vių. Kaina $4,850. Savininkas ran
dasi 8932 Eggleston Avė.

Prie Snngamon gatvės, arti 62-or 
gatvės, 7 kambarių medinis cottagc 
cemento sklenas. pečiaus šiluma, g' 
so šviesa, 2 karams garadžius, ce 
mento floras, elektros šviesa; gare 
džius iŠrirenduoia už $12.00 į mėnesi 
Savininkas važiuoja į California. Kai 
na $3,800.

BTZNTAI-PRAPERTP.S
937 W. 59th St. 2 aukštų mūre 

krautuvė ir 3 fintai: elektras švies'’ 
pečiaus šiluma, visas naujas plurnta 
gas ir nauiai ištaisyta. Fenda $131 5° 
i mčneri. Lotas 32'^x125 nėdų. Kai 
na $10,500. Cash reikia $3,500.

944-6 W. 59th St. 2 aukštų mūri 
nis namas: 2 krautuvi ir 2 flataį 
elektros šviesa, pečiaus šiluma. čem; 
n?s grindys ir krautuvės. Tx>tas 5n 
1?5 pėdas. Remtos $165 i mčnes5 
Caina $10,500. Cash reikia $3,500.

1114 W. 59th St. 2 aukštų nurita* 
krautuvė ir 3 finto I r elektros šviesa 
nečiaus Šiuma, didelė 2 aukštų bara r 
Fondą $110 i mėnesį. Kaina $5,500 
Reikia cash $2,000.

6009 Racine Avo. 2 aukštų murini 
c*ni>tuvė ir 3 f^tai: elektras švtasn 
nečtaus šiluma, 2 karams garadžiu° 
/lenda $135 į mėnesį. luotas 50x12’ 
nd. Kaina $9,250. Reikia cash 
$3,000.

C. o. RnsEN 
5926 So. Halsted St. 

(Zictermnn) 
Normai 3678

PONO RANDAUNTNKn ATIDAI 
!!5 iki $10 i mėnesį nupirks U a»** 

akerta vištoms vietos, mes paske 
insim iki $2.000 pasibudnvoti na**'” 
kreipkitės 5850 Archer Avė. ne^e 
tams, arba 16°O Ashland Block 15r 

N. Clark St. Daugelis namų suhdlyi 
riiaf. Imkit Archer Av. karą. Kreip
kitės arba rašykit.

MOBTGECI Al -PLSUOLOS
PROGA, JEI TURI $100 AR 

daugiau ir padaryti didelius pi
nigus ir užtikrint investmentą. 
Kreipkis ar rašyk: Beverley & 
Slater, Room 702, 30 North 
Dearborn St.

“ MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principaias

JOS F. KASN1CKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

'------įr-----—
Mokinkis dressmaking.

Siuvimo, Dezaininimo 
Dienomis ir vakarais.

Specialės vakarinės klasos dirban
čioms moterims ir merginoms* iš
mokti sau pasisiųti dreaes. Mes iš
duodame diplomus ir parūpiname 
vietas.
Valentinė Dreasmaking Collegea 

2407 W. Madison, — 
6205 S. Halsted St.

SARA PATEK, pirmininkė.

MOKINKIS
TAJERIŲ BIZNIO

Mokiname senus tajerus perdirbti 
; naujus ir visokios rūšies senus su- 
aisyti. Mokiname už dyką. Tą 
larbą išmokęs, uždirbsi nuo $35 iki 
'50 į savaitę.

J. ZAKES, WESTERN TIRE 
Retreatlng and Vulcanlzlng.

2516 So. Halsted St, 
Chicago, III.


