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Graikijos karalius neteksiąs sosto
Švelnys injunetioną

Dar 25 angliakasiai apkaltinti

Graikijos karalius 
pabėgęs *

Apleidęs su savo šeimyna At- 
henus, prisibijodamas suki

limo.

LONDONAS, • rūgs. 8. — 
Graikų rateliuose gautomis 
žiniomis, Graikijos sostas vėl 
yra tuščias.

Tomis žiniomis, karalius 
Konstantinas jau beveik abdi- 
kavo ir su karaliene Sofija, 
Vokietijos ex-kaizerio sesere, 
ir likusiais šeiminos nariais ir 
kitais giminėmis, išvažiavo iš 
Athenų. Jų išvažiavimas yra 
padengtas slaptumu ir dar ne
žinia į kur jie.važiuoja.

Karalių bėgti iš Athenų pri
vertė dideli graikų aplaikyti 
nuostoliai Mažojoj Azijoj, kur 
juos turkai galutindi sumušė. 
Miniose reiškiasi didelis nepa
sitenkinimas to karo pralaimė
jimu ir galėjo kilti didelis su
kilimas, jei Konstantinas ir 
toliau butų pasilikęs ant sosto.

Manoma, kad Konstantinui 
pasitraukus sugrįš buvęs pre
mjeras Venizelos. Kelių Veni- 
zelos sugrįžimui jau yra pada
rytas, nes nes dabartinis Grai
kijos kabinetas jau rezignavo.

Konstantinas abdikuosiąs.
PARYŽIUS, rūgs. 8 . — Eu

ropos sostinėse vaigšto gandai, 
kad Graikijos k arelius Kons
tantinas abdikuosiąs (pasitrau
ksiąs nuo sosto). Tų gandų 
lig patvirtina nmus ^šauki
mas iš Bucharesto į Athenus 
Graikijos sosto įpėdinio princo 
Jurgio.

Graikijos kabinetas rezigna
vo ir Konstantinas pakvietė 
buvusį premjerų Kalogeropou- 
los sudaryti naujų kabinetų.

Dar nesųs duotas Graikijos 
armijai galutinas įsakymas 
evakuoti Mažąją Aziją, bet 
graikų generolai jau savrsto 
pienus kaip geriausia tai butų 
galima padaryti, kad kuonia- 
žiausia graikai kareivių pra
žudytų. Kareiviai veikiausia 
bus išgabenti ant netolimų sa
lų, kur jie bus demobilizuoti ir 
nuginkluoti ir tada išsiųsti į 
Trakus.

Graikai pripažįsta, kad grai
kų komanduoto jas gen. Tri- 
caupis ir gen. Digenis tapo 
turkų paimti belaisvėm Jų 
štabtii irgi suimti.

Angoros žinia sako, kad Grai 
kijos šiaurinė armija iš trijų 
divizijų liko visai nukankinta, 
o likučiai paimti belaisvėm

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
Šiai©:

Šiandie — gal bus lietaus; 
daug vėsiau vakare.

Saulė teka 6:23 v., leidžiasi 
7:12 vai. Mėnuo teka 8:22 vai. 
vakare.

Reikalaus sušvelninti in
junetioną.

Pati valdžia mato, kad injunc- 
tionas prieš geležinkeliečius 

yra perdaug aštrus.

WASHINGTON, rūgs. 8. — 
Valdžia ateinantį panedėlį, ka
da bus ipasvarstoma apie pa
vertimų laikino injunetiono 
prieš streikuojančius geležinke
liečius į nuolatinį, paprašysian
ti federa'linį teisėjų Wilkerson, 
Chicagoje, tų injunetioną su
švelninti. Valdžia paprašy
sianti išbraukti iš nuolatinio 
injunetiono skirsnius, kurie 
liečiasi laisvės žodžio, spaudos 
ir susirinkimų ir kurie, skai
toma, yra peržengimu šalies 
konstitucijos.

Taipjau galbūt bus išbrauk
tas ir tas skirsnis, kuris drau
džia unijoms naudoti savo iž
dų streiko reikalams.

Gelbės išgavimui apkalti- 
nimy.

ATLANTIC CITY, N. J., rug. 
8. — Samuel Gompers paskel
bė, kad Amerikos Darbo Fe
deracija visomis savo jiegomis 
gelbės pastangoms išgauti iš 
kongreso apkaltinimų generali
nio prokuroro Daugherty ir fe
deralinio teisėjo VVilkerson, 
kuris išdavė injunetioną prieš 
geležinkeliečius.

Dar 25 angliakasiai 
apkaltinti

Keli angliakasiai jau areštuoti 
iš užvakar 37 apkaltintųjų.

MARION, BĮ., rūgs. 8.—Spe
cialiais grand jury, tyrinėjan
tis Herrino skerdynes, ^iandie 
apkaltino tarp 20 ir 25 žmonių 
už žmogžudystę ir suokalbį 
riaušes sukelti. Vara n lai jų 
areštavimui ta^MJ tuojaus iš
duoti.

Vakar teismas apkaltino 37 
angliakasius už žmogžudystę 
dėl buvusių čia tūlų laikų atgal 
streiklaužių ir mušikų skerdy
nių, kurias iššaukė patįs mu
šeikos, užmušdami be jokio rei 
kalo ir priežasties kelis anglia
kasius. Aštuoni apkaltintųjų 
jau pasidavė ir yra pasodinti 
Marion kalėjimai!.

Apkaltintieji nesislapsto, nes 
tikisi prirodyti savo nekaltumą 
teisme, jei jų byla bus kada- 
nors nagrinėjama.

Belgai nekantrauja.
BER|LI>NAS, rūgs. 8. — Be

sitęsiant taryboms tarp Belgi
jos finansinės komisijos ir Vo
kietijos valdžios apie Vokieti
jos išleidimų šešių mėnesių au
ksinių notų vieton mokėjimo 
kontribucijos, Belgijos delega
tai pradeda nekantrauti, dėl 
Vokietijos vilkinimo su pasiū
lymu tikrų gvarantijų dėl tų 
notų išleidimo.

Vokietijos valdžia rūpinasi, 
kad didelę dalį tų notų su
mos gvarantuotų Vokietijos 
fabrikantai.

Geležinkelių kompanijos 
tariasi apie taikų

20 geležinkelių laiko savo susi
rinkimų. Geležinkeliečiai irgi 

tariasi.

GHICAGO. —- Dvidešimt ge
ležinkelių kompanijų atstovų 
laiko savo slaptą susirinkimą 
Miesto Kliube. Juos sušaukė 
Baltimorc and Ohio geležinke
lio prezidentas Willard pasitar
ei apie padarymų taikos su 
streikuojančiais geležinkelie
čiais. iWillard dar rytuose ap
tarė taikos sųlygas su strei
kierių prezidentu Jevvell ir da
bar tas susitaikimo sųlygas 
perduos kitiemš geležinke
liams.

Tuo pačiu laiku streikierių 
prezidentas Jevvell laiko pasi
tarimus su unijų viršininkais 
irgi apie susitaikimo sųlygas.

JaweM atvyko į Chicago va
kar ir tuojaus jį pasitiko fede- 
raliniai agentai-,—O-kurie įteikė 
jam kopijų teisėj^ Wilkerson 
išduotojo injunetiono prieš 
streikierius.

Vyriausias streikierių komi
tetas laikys savo susirinkimų 
panedėly. Jis apsvarstys siūlo
mas taikos sąlygas ir jeigu 
jos bus priimtos, tai gal gele
žinkeliečių streikas, bent ant 
niekurių linijų, veikiai užsi
baigs, jei po tomis sąlygomis 
ir sutartimi panorės rašytis 
didesnis skaičius geležinkelių.

Abelnai, per koletų paskuti
nių dienų gana daug buvo kal
bama apie galimybę susitaiki
mo. Bet vis tai tik gandai, nes 
nė viena pusė neduoda jokių 
paaiškinimų apie savo veikimų 
ir vedamas tarybas, jei jos ti
krai yra vedamos, kas duoda 
pamato vaigščioti įvairiems 
gandams, tankiai vienas kitam 
prieštaraujantiems.

Visa padėtis paaiškės tik ta
da, kaip susirinks vyriausias 
streikie rių komitetas ir streiko 
viršininkai išduos raportą iš 
savo darbuotės. Tada bus ma
tyt kokios tarybos vedamos ir 
kas jose yra atsiekta. Dabar gi 
nieko tikro nežinoma ir visos 
žinios yra tik spėjimais.

Graikai galutinai sumušti.
SiMYRNA, rūgs. 8. — Turkai 

yra tik už 25 m. nuo Smyrnos 
ir graikų administracija nusto
jo Smymoje verkusi. Sukili
mas mieste darosi neišvengti- 
nas ir jis tikrai turės kilti už
plūdus miestų pabėgėliams.

Tiktai tas, kuris mato grai
kų .padėtį, gali suprasti kaip 
pilnai graikai tapo turkų su
mušti. Tai esąs vienas did
žiausių karinių pralaimėjimų 
karų istorijoje. 150,000 gerai 
disciplinuotų ' ir apginkluotų 
kareivių armija į mažiau kaip 
dvi savaites tapo paversta sta
čiai į bandas pabėgėlių. Tur
kai sako, kad nuo pradžios 
ofensivo 400 graikų oficierių 
ir 10,000 kareivių taipo paimta 
belaisvei!, kartu paimant daug 
ginklų, vežimų ir amunicijos.

Valdžios archyvai tapo per
kelti ant karinio laivo, bankai 
irgi užsidarė. Mieste viešpatau
ja panika ir prašoma siųsti 
pagelbą, nes yra pavojus dide
lio maisto trukumo. Gyvento
jai prisibijo, kad graikai ne
bandytų išsprogdinti milžiniš
kus amunicijos sandelius 
Smyrnoje.

WASHINGTON, rūgs. 8. — 
Prezidento Hardingo pati sun* 
kiai serga. Daktarai sako, kad 
jos liga gimdo didelio rūpesčio.

Varys lauk lenkas moky
tojas.

Ir Town of Lake parapijonįs 
reikalauja pašalinti lenkes 

mokytojas iš lietuvių parapiji
nės mokyklos.

■ ■i_________________________

iBridgep<|rt iečiams su j udus 
ir griežtai nu&istačiuš pašalin
ti lenkes mokytojas iš šv. Jur
gio parapijos mokyklos, kurių 
apginimui klebonas net poli
ciją pasišaukė, kad skaldytų 
galvas protestuojančioms prieš 
lenkes motinoms, sujudo ir 
Town of Lak iečiai, kurių Šv. 
Kryžiaus parapijos mokykloj, 
kaip pasirodė, irgi mokytojau
ja lenkes “seserįs.“

Vakar tuo tikslu Lešinskio 
svetainėje, 4535 S. Honore St., 
šv. Kryžiaus parapijonįs laikė 
savo susirinkimą ir vienbalsiai 
nutarė griežtai reikalauti paša
linti visas 'lenkes mokytojas- 
seseris iš jų parapijinės mo
kyklos ir neleistų vaikų į tą 
mokyklą iki tai nebus pada
ryta. Kartu tapo išrinkta tam 
tikra komisija, kuri važiuos 
pas vyskupą ir kur tik reikės, 
reikalauti pašalinti tas lenkes 
ir duoti lietuvaites mokyto
jas į lietuvių parapijines mo
kyklas.

Nepaleidžia suimtĮĮjĮĮ chi- 
, cagieSiŲ.

,--------- £_--------

Gary teisėjas sako, kad nesą 
užtektinai faktų..

GARY, Imi., rūgs. 8'. — Ha- 
beas corpus reikalavimai pa- 
liuosuoti du suimtuosius chi- 
cagiečius, Kazį \ Ūselį ir Jos. 
Popourvitch, kuriuos kaltina
ma išardyme bėgių ties Gary 
ir nušokinime traukinio, tapo 
teisėjo Green.wald atmesti. 
Kaltinamųjų advokatas Glaser 
įrodinėjo, kad jie tapo atiduoti 
teismui prie uždarytų durų ir 
pirm negu kaltinamieji galėjo 
susižinoti su savo advokatu. 
Juos atidavė augštesmam teis
mui teisėjas Dunn. Teisėjas 
Greenwaid, atmesdamas rei
kalavimą paliuosuoti pareiškė, 
kad nesą užtektinai faktų ad
vokato kaitinimą paremti.

Negali prieiti prie užda
rytųjų mainieriy

JACKSON, Cal., rūgs. 8. - 
Dvylika dienų atgal gaisras už
darė Argonaut aukso kasyklo
je 47 mainerius. Nors gaisras 
jau senai yra užgesintas, bet 
prie uždarytųjų inainerių vis 
negalima prieiti. Bandoma 
kasti naujų šaftų ir nors jau 
giliai nusikasta, bet taip gel
bėtojų ir uždarytųjų stovi keli 
šimtai pėdų kieto akmens. Vie
ni mano, kad uždarytieji mai- 
neriai yra žuvę dėl stokos 
maisto ir vandens, o ypač dėl 
atsiradusių kasykloje nuodin
gų gasų, bet kilti sako, kad gir
dima yra silpni uždarytųjų 
mainerių signalai, kuriuos ki
ti skaito tik aidu krintančių 
akmenų. Apskaitoma, kad 
truks mažiausia trįs dienos 
iki bus prieita prie uždarytųjų 
mainerių.

BERLINAS, rūgs. 5.—Wir- 
tho valdžia pasipriešino turtin
giausiam Vokietijos fabrikan
tui Hugo Stinnes ir uždarė jo 
laikraštį Norddeutsche AHge- 
maine Zeitung 8 dienoms, pa
siremiant naujais respublikos 
apsaugojimo įstatymais.

Geležinkeliečiams siūlo
mosios taikos sąlygos

Streikieriai sugrįžtų tomis pa
čiomis sąlygomis, kokias jie 

turėjo prieš streikų.

GHICAGO. — Baltimorc 
and Ohio geležinkelio prezi
dentas Willard vakar paskelbė 
geležinkelių pasiūlytas strei- 
kieriams itaikos sąlygas, apie 
kurių priėmimą streikieriai 
svarstys ateinantį panedėlį. 
Pats Willard pasiliks Chicago
je iki streikieriai nebus nutarę 
ką daryti su 'tomis sąlygomis 
ir ar jas priimti ar atmesti.

Trumpai suglaudus sąlygos 
yra sekamos:

1. Abi pusės sutaria draugiš
ku budu priimti susitaikimo 
memorandumą su susitaikimo 
sąlygomis.

2. Visi streikieriai sugrįš 
prie savo darbų, kuriuos jie 
laike prieš birželio 30 d. da
bartinėmis algomis — dabar, 
kiek galima bus, o po s/palių 1 
dienai visi streikieriai, išėmus 
tik tuos, kurie nusidėjo priro
dytais aktais prievartos.

3. Streikieriams bus sugrą
žintos senosios jų teisės.

4. Jeigu kiltų kokie ginčai 
dėl streiko ar pritaikimo susi- 
taikimo sąlygų, kurių negali
ma sutaikinti tiesioginėse de
rybose tarp geležinkelio ir jo 
darbininkų, tie ginčai bus pa
vesti tam tikrai komisijai 
spręsti.

5. Ta komisija susidės iš 
geležinkeliečių (ne streikierių) 
brolijų 5 vjršinjnkų ir 5 gele
žinkelių viršininkų. Ta komisi
ja veiks iki gegužės 21, 1923.

6. Ta komisija spręs tik 
kįlančius dėl streiko ginčus ir 
nesvarstys jekių kitų klausi
mų.

Nori pašalinti Joffe.
PEKINAS, rūgs. 8. — Japo

nijos delegatai tarybose su 
Rusija protestuoja prieš priė
mimą Rusijos atstovo Joffe 
mandato, nes jis be Rusijos 
taipjau atstovauja ir Tolimųjų 
Rytų respubliką.

Japonija nori tartis su Toli
mųjų Rytų respublika atski-
rai visuose klausimuose, kurie 
nepaliečia Rusijos ir tik nori 
Rusijos užgyrimo tuose klau
simuose, kurie i>aliečia visą 
Rusiją.

Kadangi Joffe tikėjosi vesti 
tarybas atstovaudamas abi ša
lis, Japonijos atsisakymas pri
pažinti jį yra dideliu jam 
smūgiu.

Areštavo 19IWW. narių.
BAKERSFIEIjD, Cal., rūgs. 

8. — šiandie Taft miestelyj, 
aliejaus laukuose, policija par 
darė puolimą ant I. W. W. 
raštinės ir areštavo 19 mena
mų IWW. narių, kurie tapo 
sugrusti į Taft kalėjimą. 
Areštai tai>o padaryti paėjus 
gandams, kad IWW. nariai 
rengiasi pradėti veikti aliejaus 
Laukuose ’ir organizuoti alie
jaus trusto pavergtus darbinin
kus.

5 žmonės užmušti.

L|UXEMBUIRG, Wis., rūgs.
7. —- Penki žmonės liko už
mušti ir 3 sunkiai sužeisti 
traukiniui užvažiavus ana au
tomobilio. Užmušti Frank Ura- 
dnik, jo pati ir jų duktė ir 
Marion Lesnoska.

♦

Unija nupirko didelį namą.
OLEVEIANiD, <)., rūgs. 8.— 

Garvežių inžinierių brolija 
nupirko didelį namą vidurmie- 
sty, bankų distrikle. Namas 
talpins brolijos kooperalyvį 
banką. Už namą užmokėta 
buk $2,550,000. Namas yra 16 
augštų; pirmuosius tris augš- 
tus užims bankas, o likusieji 
bus išnuomuoti raštinėms.

5 žmonės užmušti,
.1—-y.......... ..

SPiOKANlE, Wash., nigs. 8. 
— Penki žmonės liko užmušti 
gabenusiam darbininkus North 
epu Pacific traukiniui susidū
rus su pasažieriniu 'traukiniu.

W1' ’ J ' r
Jau rengiasi prie rinkimų, 

k »

NEW YORK, rūgs. 7. — 
Nors prezidentiniai rinkimai 
yra dar labai toli — už dvie
jų metų, bet politikieriai jau 
rengiasi prie jų ir jau prade
dama svarstyti apie kandida
tus. Ypač tai daro demokra
tai, nes republikonai gali, jei 
pasirodys jiems tinkamas, no
minuoti Hardingą išnaujo be 
jokių didelių svarstymų.

Buvęs iždo sekretorius Mc 
Adoo, būvi, prezidento Wilsono 
žentas, jau paskelbė, kad jis 
statys savo kandidatūrą į pre
zidentus ant demokratų tikie- 
to. * Jį rems Galifornijos de
mokratai. Statys savo kandi
datūrą ir buvęs demokratų 
kandidatas Cox. Išrodo, kad 
kandidatuos ir buvęs vice
prezidentas Marahall. liek da
bar, o vėliau ir daugiau kandi
datų .atsiras.

Tarp ankstyvų kandidatų j 
prezidentus yra ir Henry Ford.

Skelbia apie liaują maištą 
Rusijoje.

LONDONAS, rūgs. 8. — Iš 
Helsingforso pranešama, kad 
pietinėj Rusijoj prasidėjo nau
jas sukilimas. Maištą ]>akėlū 
esančių Juodose jurose Rusi
jos karinių laivų jurininkai.

Pirmiau buvo pranešta apie 
sukilimą Kryme ir pietinėj 
Rusijoj, bet pasirodė, kad su
kilimas buvo nesvarbus ir jau 
yra numalšintas.

DABAR
Reikalingiausia

Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAkL Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar- 
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai. Siųskit

PER

NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon.

To pfašo Lietuvos žmonės ir taip pataria 
Lietuvos bankai.

Lietuvos žinios
E. KAUNAS. — . Naujas 

Prancūzų konsulas. Rugių li
čio 11 d. Užsienių reikalų mi- 
nisteris priėmė naujai atvyku
sį Prancūzų konsulą Lietuva^ 
p. Eiber, Greitu laiku laukiai 
ma atvykstant įgalioto Francu-i 
zijos ministerio Lietuvai. .

Vilnius. . •• to
Važinėjimas geležinkeliais r 

pabrango. Nuo rugsėjo 1 die-’ 
nos Lenkuose geležinkelių bi-' 
lietų kaina yra padidinta 6(f 
nuoš. Važmos tarifas pasilieka 
koks buvęs.

Lenkų pavaldinybė. M miste
rių taryba, pasiremdama 1922 
m. balandžio 6 dieną įstatymu 
dėl valdžios paėmimo Vilniaus, 
krašte (Dz. Urz. Nr. 26), pa
reiškė, kad visi, kas gyvena 
Vilniaus, Ašmenos, Švenčionių 
ir Trakų apskrityse ir kas šių, 
metų kovo 24 <1. turėjo teisę 
būti Lenkų pavaldinys 1921 m. 
sausio 15 <1. įstatymu, pripažį-; 
stami Lenkų pavaldiniais.

Darbininkai reikalauja die
nai 7500 m. Transporto dar- 
biiinkų sąjunga pareikalavo iš 
milko pramoninkų sąjungos 
algos pakėlimo už savo darbą. 
Jie reikalauja, kad kiekvienas 
paprastas darbininkas gautų 
dienai 7500 m. Del tų reikala
vimų ir malkų kaina žymiai 
pakilo.

3 aviatoriai užmušti.
RUTH^AND, Vk, rūgs. 7. - - 

I^ėit. B. W. Muymird, žinomas 
kaipo “skraidantysis kunigas“ 
ir du kiti aviatoriai užsimušė 
nukritus jų aeroplanui ir atsi
mušus į stulpą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugsėjo 8 (1.. užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.47
Austrijos 100 kronų............... %c
Belgijos 100 frankų ............... $7.26
Danijos 100 frankų ............. $21.40
Finų 100 markių ..................  $2.19
Franci jos 100 frankų ........... $7.72
Italijos 100 lirų .... .............. $4.39
Lietuvos 100 auksinų ............... 8c
Lenkų 100 markių ..................  1U a
Norvegijos 100 kronų...... ..... $16.63
Olandų 100 guldenų ........... $38.93
Švedų 100 guldėnų ............. $26.50
šveicarų 100 markių .......  $19.03
Vokietijos 100 markių ............  8c

*
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Chinijos Turtai
LIETUVIŲ KOMPANIJA RUO
ŠIA EKSPEDICIJĄ I CHINIJ4

• Neištirta šalis.

Kadaisia Chinija skaitėsi la
biausia civilizuota pasaulyj ša
limi. Kada dauguma Europos 
tautų gyveno barbarų gyveni
mu, Chinija jau buvo susiku- 
rusi aukštą civilizaciją. Bet 
pasilikti toj aukštumoj Ųhini- 
jai nebuvo lemta: ji apaitvfire 
paakilbusia chiniečių siena, 
kad tuo budu izoliavus (atski
rus) save nuo viso pasaulio. 
Padarinyj chiniečiai negyveno, 
o merdėjo: jie nieko naujo ne
išmoko ir nieko seno neužmir
šo. Jų civilizacija per dauge
lį šimtmečių stovėjo ant vie
tos — jokio progreso nesima
tė. Tačiaus laikui bėgant chi- 
niečiams prisieina susidurti su 
kitomis šalimis — politinės ir 
ekonominės aplinkybės juos 
spiria tatai daryti. Praeitą 
šimtmetį Chinijai prisiėjo su 
japonais ir europiečiais ka
riauti. Ir Chinija — Azijos 
milžinas — lengvai liko, paly
ginti, mažų valstybių įveikta. 
Tąsyk chiniečiai suprato, kad 
jų šalinimus nuo Europos civi
lizacijos neišėjo jiems ant ge
ro. Nuo to laiko jie pradeda 
vis labiau ir labiau susiartinti 
su europiečiais ir mokytis iš 
jų. Bet kas buvo užleista šimt
mečiais, to negalima į kelis de- 
sėtkus metų atitaisyti, štai ko
dėl Chinija dar ir dabar tebė
ra neištirta šalis, šiuo tarpu 
niekas negali tikrai apskaičiuo
ti .jos gamtos turtų. Tačiaus 
viena yra aišku: gamtos turtų 
Chinijoj yra neapsakomai 
daug. Tuo klausimu nuomo
nės nesiskiria: geologai ir in-. 
žinieriai, kurie lankėsi Chini
joj kaip vienu balsu sutinka, 
jog ta šalis yra labai turtinga.

Bet Chinijojz yra ir tokių 
Dievo ir žmonių užmirštų 
kampelių, kurtų gamtos turtą 
niekas dar nebuvo tyręs. Prie 
tokių kampelių priklauso ryti
nis Turkestanas.

d., 1920 m., p. Radzukynas pa
siekė Chinijos kaimą, Cagučo- 
ku vadinamą. Kaimas randasi 
šiaur-vakariniame Dzungarijos 
kampe rytiniame Turkestane 
(Sinkiange). Tame tai kampc- 
lyj, kuris beveik visai nėra ži
nomas civilizuotam pasauliui, 
p. Radžukynui teko visi metai 
išgyventi. Čia jam teko tokie 
dalykai pastebėti, kurie ateityj 
gali Turkestane didžiausią in
dustriją sukurti.

Kas teko mugėj patirti.

Turkestanas.
Rytinis Turkestanas sudaro 

vakarinę Chinijos dalį ir ran
dasi netoli nuo Sibiro. Keliau
ninkai jį Azijos širdimi pra
minė.

Nors ta. provincija jau. labui 
senai buvo apgyventa, bet dar 
ir dabar ten primityviu gyveni
mu gyvenama. Laukai ariama 
medinėmis žagrėmis, į kurias 
kinkoma kupranugariai arba 
jaučiai. Avių auginimas — tai 
vyriausias gyventojų užsiėmi
mas. Jokios moderninės in
dustrijos ten nėra. Prekyba 
vedama primityviu budu.

Vakarinis Turkestanas yra 
laimi kalnuotas. Kai kurie kal
nai siekia 19,000 ar net 20,000 
pėdų aukštumos. įrištai tos 
provincijos kalnai ir kloniai 
yra neapsakomai turtingi gam
tos turtais: aliejum, metalu ir 
įvairiais chemikalais, kaip tai 
ozokeritu ir1 amonijos chlori- 
du.

L. Radzukynas, inžinierius- 
chemikas, turėjo progos atlan
kyti Turkestaną ir patirti jo 
turtą, šiomis dienomią jis pa
tiekė Universal Chemical kom- 
panijos direktoriams raportą 
apie tai, kas jam teko matyti 
ir patirti Turkestane begyve
nant.
Nėra to blogo, kuris neužvertų 

savy šiek tiek ir gero.
Nuo senai žmonės taip kal

ba. Imkime, pavyzdžiui, p. Ra- 
dzukyno prietikį. Per daugelį 
metų p. Radzukynas tarnavo 
vienai Sibiro kasyklų korpora
cijai, kaipo vyriausias inžinie
rius. Bolševikams įsigalėjus, 
inžinierių gyvastys atsidūrė 
pavojuj. Išeitis buvo tik viena 

bėgti į užsienį. Kadangi gbl- 
žkeliaj, vedantys į Vladivosto
ką, buvo bolševikų rankose, tai 
Radžukynui prisiėjo x pasirinkti 
saugesnį kelią — keliauti į 
Chiniją. Kelionė buvo labai
sunki ir varginga. Ji tęsėsi tris 
mėnesius. Pagalios, vasario 12

, ...... j •
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ma auksas. 1
Apie rytinio Turkestano tur

tus pasaulis visai mažai teži
no. Tiesa, pirm karo rusai tu
rėjo išimtinos teisės toj šaly 
prekybą vesti. Tačiaus jie 
gamtos turtais mažai tesidomė
jo, kadangi to labo jie pakan
kamai turi savo šalyj.

Dienos Darbą

Phone Monroe

Subata, Rugsėjis 9 d., 1922

Iki šiol dar nė vienas euro
pietis bei amerikietis nebandė 
ten bet kokią industriją sukur
ti. Ir tuo budu* neapsakomi 
turtai guli ten nesunaudoti. ’

Kartą p. Radžukynui tekę 
chiniečių mugėj būti. čia jis 
pastebėjęs tam tikrą aliejų 
pardavinėjant. Tą aliejų chi
niečiai. naudojo savo ratams 
tepti. Būdamas chemikas, p. 
Radzukynas, suprantama, su- 
siinteresavo ir pasiryžo alie
jaus cheminę sudėtį surasti. 
Jis ir kitas rusas inžinierius, 
Z. Gurskis, padarė tyrimą ir 
surado, kad pardavinėjamas 
aliejaus yra nafta. Iš vietos gy
ventojų buvo patirta, kad naf
tos šaltiniai randasi 100 mylių 
atstumo nuo čugučoko kaimo.

Tuo laiku rytiniame Tur
kestane pasireiškė didelis ži
balo trukumas. Ir p. Radzuky
nas ėmė valdininkus kalbinti, 
kad jam butų leista tie šalti
niai ištirti. Po ilgų derybų val
dininkai sutiko. Nurodytoj vie
toj buvo rasta penkiolika kal
vų, iš kurių apsčiai nafta iš že
mės tryško. Nafta subėgo į 
tris pusėtino dydžio prūdus. 
Pasiėmę apie 200 svarų naftos, 
p. Radzukynas ir inž. Gurskis 
sugrįžo atgal į kaimą. Ten bu
vo, neturint reikiamos me
džiagos Į>o ranka, padalytas 
ne labai gudrios konstrukcijos 
distiliavimui aparatas. To apa
rato pagalba pasisekė iš naf
tos gauti tokį aliejų, kuris pil
nai užvadavo žibalą (kerosi
mą) • Reikiami distiliavimo 
procesui chemikalai buvo pa
daryta ant vietos, nes žalios 
medžiagos chemikalams čia 
yra labai daug. \ ‘ ,

Amonijos chlorido atradimas.
Mugėj p. Radžukynui teko 

pastebėti, kad vietos žmonės 
gabalais kietą amonijos chlo
ridą pardavinėjo. Sužinojęs 
vietą, iš kur chloridas buvo 
gabenamas, p. Radzukynas 
1921 m. nuvyko ten tyrimo 
tikslais. Pasirodė, kad amoni
jos chlorido ten apsčiai esa
ma. Kai kuriose vietose sala- 
moniako sluogsniai sieke 18 
colių storio. Industrinėse šaly
se salamoniako mineralas yra 
labai branginamas. Jis naudo
jama geležies galvanlzavimui, 
sausųjų elektros ’ celių dary
mui, medicinoj ir tt.

I oj provincijoj taipgi pakan
kamai yra anglies. Vadinasi, 
industrijos plėtojimui sąlygos 
čia yra labai tinkamos. Juoba 
kad nemažai čia esama vario 
ir švino.

Yra nemažai ir aukso.

(/hiniečiai iš Tarini upės 
gauna aukso. Tatai daroma la
bai primityviu budu. Jie, kur 
vanduo yra sriaunus, įleidžia į 
upę ištemptus avies kailius. 
Bėgantis vanduo paprastai ne
ša mažutes aukso daleles, ku
rios ir įsivelia į vilnas. Tąsyk 
avies kailiai yra iš vandens iš
traukiami, išdžiovinami ir su
deginami. Iš pelenų surenka-

Ruošiama ekspedicija.
Universal Chemical Co. yra 

pasiryžusi prie pirmos progos 
siųsti į rytinį Turkestaną eks
pediciją. Ekspedicijos tikslas 
bus nuodugniai ištirti tą šalį, 
kad galėjus ten amonijos chlo
ridą kasti, o vėliaus atidaryti 
aukso, sidabro ir švino kasyk
las. Taipgi bus aliejaus šuli
niai gręžami. Laikas dabar yra 
labai patogus: Rusija yra par
blokšta ir jai ims daug metų, 
kol ji ant kojų atsistos, Japo
nijos chiniečiai nenori įsileisti, 
o Europa yra iki kaklo savo 
reikalais užimta. Vadinasi, kas 
pirmesnis, tas bus laiminges
nis. Tos progos Universal Che
mical Co. ir nenori praleisti.

Ruošos darbas tai ekspedici
jai dabar vedama New Yorke, 
kur Universal Chemical Com- 
pany turi savo ofisus: Room 
801—803, 1133 Broadvvay.

Iš visko galima numatyti, 
kad ekspedicija bus labai sėk
minga ir kompanijos vedėjai 
bus, taip sakant, pionieriai ry
tinio Turkestano industrijos 
sukūrime. O turtingoj gamtos 
turtais šalyj industrijos kūri
mas visuomet yra nepaprastai 
pelningas dalykas. —N.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Herai. 6678^

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkao 

(arba asistentas)
GRABORiys ♦>

1029 — 25th St., 9509 Cardonl 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakaro
Tel. Market 6234, Market 4526

Generliškas Kontraktorius ir 
Ilucla votojas 

Juozas F. Daytonas 
Ofisas 312 Holden Bldg.

Telp Main 3423, Hickory 6142 
DETROIT, MICH.

r~------------------ --- ---- ...

Anthony Nelson
Advokatus ir Notary Public 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panedė- 
liais ir pėtnyčioras iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9512 
Residence Walnut 1380 W.

DETROIT, MICH.

ir reumaiiško uždegimo galima 
• gydyti su

PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelčjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS. x

Visi Trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

aMAURETANIA AQUITANIA 
1 BERENGARIA.

kaipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
CARMANIA .......... . ru,7s f4
COLUMBIA ...................I Ruįs. 16
ALGERIA ......................  RUgs. 23

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba aplelinkoj. 
---- i. —------- ’ .

kūnas Gnlmentas

Geras vaistas dėl susimusimo, 
išsukimo, tinimo, raumenp slyvoms 
skausmu strėnose ir šonuose,

KAINA JO IR 60 e£NTAI.\ !

Klauskite pas aptiekoriUs.'į

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, IOWA

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ 
S'ūilo sekamus bargenus:

Čystos’baltos žąsų plunksnos sv. 89c 
Čystos baltos rinktinės ųl. sv. $1.25 
Čystos baltos rainos pi. sv. ... $1.79 
čysti balti maišyti pūkai, sv. $1.89 

Pavyzdžius suteikiame ant parei
kalavimo.

Beck’s Dep’t Store 
3323-25 So. Halsted fet. 

CHICAGO, ILL.

— galima geriausiai atlik
ti, kuomet pajiega aptvir- 

tinta vartojant Bordeno 
Pieną.

BORDENS
Farm Products Co, Ine.

Telefonas Franklin 3110

Išbandyk Savo 
Investmentą

Buk tikras, kuomet investini, kad gautum geriausias in- 
vestinimą savo pinigams.

į -., , • v ... J . ,

/Klausk šių dalykų:—
“Padėkim, man labai reikia pinigų, tad kiek man duosi 

už investinimą ir kaip greit galėsiu gauti pinigus?”
Investmentą turi susirasti tokį, iš kur galėtum pinigus 

gauti be atidėjimo.
Su tuomi ir mes sutinkame, jei pirksi pirmo morgečiaus 

auksinius bondsus nuo musų:—
“Pagal paprastas apystoves, mes atperkame šiuos už

tikrinimus, išmokėdami pilną sumą kiek pats mokėjai ir 
nuošimtį iktt dienai, tik mes imame mažą atlyginimą už 
patarnavimą. Pinigai bus išmokėti prie stalo, kuomet su
grąžinsi ųž^krinamus popierius”.

Siūlome faugų ir užtikrinantį investmentą, nešantį 6% 
• bile kokioj "sumoj, mažoj — ar didelėj. ( /

.............. . .

i Moel §tate B auk
į H XI * wil,VVAUK£l AND NO.RTH AVLNUFS ▼
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^Visu žmonių Bankas”.
' • •. • Y'; < • 4 . *J v- ‘ k • ’ ■ >'■ • ,

.<•<. ".į U.?

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

'1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausių gabumą 
atlikti redkalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
—- taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon nekėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ; t : ‘^1

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių sjųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

• NAUJIENOS,
• 1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

1 ...... ,
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGĖPORTO SKYRIUS a a
3210 So. Halsted St., Tel. Boulerard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 Wc8t 46th Street, . Tel. Boulevard D672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., , Tel. Pullman M59

4680
American

Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instrumen
tų. Musų armo
nikos yra gva- 
rantuotos.

senas armonikasMes mainome senas ai 
darome naujas.

924-26 So. Raiste
Chicago, III

LIETUVIS
Akių Daktaras

ir

Ant Bridgcporto
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optoinetrist
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, ned. 10

Rezidencijos Tek Yards 5142
Vak: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS 
DANTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179 
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimą

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tek Pullman 3213 
Vak 8:80 iki 10 ryto; 1 iki 3 

pietų; 7 iki 9 vak vak.

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

AKUŠERAS
3261 So. Halsted St.
Nuo 9 iki 3 po pietų
Nuo 6 — 9 vakare

Boulevard 5052
Canal 2118
Naktinis

PO

IR

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiste mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Office Hours: 10 A. M. to 8 P. M.
Tel. Canal 2118

Dr. Ą. L. Yifeka
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas siusti 
pinigus Lietuvon

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai ,

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta: .
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v? v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant aba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo inorge- 
čiaus ant lengvų išlygų.
.........  - - J

Tel. Randolph 4758
AeA. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

'Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tek: Hyde Park 3395

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53t
Tek: Central 6390

Vak. 8!2 W. 33 St. Chicaro.
Tek Yards 4681

Tek Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avon 
Ofiso vak: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vak: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak

Jos. C. WolOn
LIETUVIS ADVOKATAS

309 So. La Šalie St.
Rooin 706

Telephone Hanison 0421

Tek Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuska,
3228 W. 38th St., Chicago. Ilk

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak. ’ 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Lafayette 02G3

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerui au-. 
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place

Tel. Canal 6543
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

Bankruto
Išpardavimas

Pirkome visą staką nusibankrutiju
siu P..Stein, kurį išleido Suv. Valst. 
Apskrities Teismas ir kuris susideda 
iš puikiausių parinkimų vienų ir dvie
jų kelinių siutų ir overkotų visokių 
stailų, patrjnų ir dydžio, apie • už 
40% ant dolerio. Įsitėmykit seka
mas kainas: 1 ir 2 kelinių siutai pc 
$13.50 ir aukščiau. Vyrams ir vai
kinams overkotai po $10 ir aukščiau. 
Vyrams darbinės ir *pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Atdara kasdieną iki 9 vak; nedek> 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įei’gos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.
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Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

Iš darbo lauko.
{Labai retai buvo pranešama 

apie darbus iš šios apylinkes, 
todėl čion, nors trumpai, noriu 
apie tai prisiminti. Pirmiausia, 
apie siuvėjus. Pačiame New 
Yorke drabužių siuvimo dar
bai eina gana gerui; ant neku
riu darbo “laimų” darbininkų 
stinga; ypatingai operatorių. 
Žinoma, nėra perdaugiausia 
nei rankinių kriaučių; kiek 
daugiau randasi raštinėse pro- 
sytojų kaip New Yorke, taip ir 
Brooklyne; mat, jų amatas yra 
žymiai lengvesnis, todėl jų 
daugiau ir randasi. Kurių dar-

ir algos yra didesnes; ypatin
gai taip vadinamų “kišeninių” 
visuomet trūksta, todėl jie ir 
su algomis geriau stovi. Žino
ma, nėra visai mažos algos nei 
kitų kriaučių, palyginus su 
tais darbininkais, kurie dirba 
fabrikuose. Bet reikia atsimin
ti, kad fabrikai visuomet dau
giau dirba, kuomet kriaučiai 
daugiau stovi be darbo. Brook- 
lynfe, kur yra didelė kolonija 
lietuviu kontraktoriu, darbai 

neblo- 
algos 

visuo- 
kitur.

ja aršiausi triukšmadariai vi
sai nekreipia atydos: kaip 
siuntė taip ir siunčia tuos pa
čius rėksnius, ir trukdo orga
nizacijos darbą. Kuo visa tai 
užsiliaigs — nežinia.

Kalbant apie siuvėjų reika
lus, negalima praleisti nei ki
tų darbininkų. Fabrikuose dar
bai ligi šiol eina pusėtinai ge
rai. Ypatingai cukrinėse dirba
ma labai gerai, bet kadangi 
čion unijos nėra, tai ir uždar
biai labai menki; viduje mo
ka, rodos, po 24c. valandai, gi 
kur sunkiausi darbai (priep 
lauktinos) moka iki 60c. va
landai. čionai per keletą kartą 
buvo bandoma suorganizuoti 
cukrinių darbininkus į uniją, 
bet nei vieną kartą nepavyko. 
Daugiausia kenkdavo šitam 
darbui “aidoblistai” su Grikš
iu; būdavo jeigu tik pradės 
kas nors darbuotis, kad pri
kalbinus cukrinių darbininkus 
į uniją, tai pažiūrėk ir Grikš
tas jau čion; kuomet jis visus 
•jradeda plūsti, lai darbininkai 
pradeda neiti į šaukiamus sti- 
ririnkimus, ir tokiu budu da
bar tiems darbininkams nega
lima nei užsiminti apie uniją. 
Jie tuojaus atkerta; eikite jus 
>u savo unijom ir su savo or
ganizatoriais.

Kituose fabrikuose dirbam 
laipgi neblogai, bet mažai te- 
•a unijų, tai ir uždarbiai men
ki. —A. P. širmis.

didžiulių
Wall ir

kasdien apsiverčia šimtai mi- 
’.ionų dolerių, ir nulemia liki
mus daugelio žmonių ir j šalių.

Gatvele ta išrodo ntenka ir 
tamsi, nes apgulta 
mirų. Ant kampo
Broad gatvių tik dabar baigia
mas naujas, švarus ir gražus 
milžinas namas, į kurį persi
kels didžioji New Yorko bir- 
<a. Netoli šio kampo nelabai 
venai išstatė taipjau gražų ir 
lidelį namą mažoji birža —- 
?unb cxchange, — kur pirmiau 
parduodavo Šerus ant gatvės, 
šitose dvejose biržose kasdien 
vra nuperkama ir parduoda
ma nuo 500,000 iki 2,000,000 
iėrų ir kone tiek pat bonų.

Truputį toliau į rytų šiau
rius Manliattano salos verda 
kitas “marketas
— žydų kemšatynė ir nepąsi- 
iaujamas jomarkas, pilnas

— East side

laupyti sveiko proto. t per ilgus melus vedė biznį u
Tarp Brooklyno lietuvių biz- iš lo susitaupė skatiko. Tuo 

nierių, matyt, irgi buvo buvę žvilgsniu Brooklyno biznieriai 
atskirų susirėmimų, kuriuose yra labiau konservatyvus už 
vienas-amtrąs žmogus gal ir Chicagos biznierius. Jie yra 
sunkiai nukentėjo. Tečiaus tas, ne taip išlaidus, pasitenkina 
jau užmiršta, ir seniems prie- mažu, ir nesirodo savo turtu, 
šams gal būti nebetoli prie su- 
sutaikymo.

Vieno kokio didesnio biznio
Brooklyno lietuviai, rods, ne ■ 
įstengė sutverti. Tuo jie nesis
kiria nuo kitų vietų biznierių. 
Bet čia yra daug žmonių, kurie

Kl. Jurgelionis.

I BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers- 

su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
tinių

520 Wilson St., 
WATERBURY, CONN.

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus: 
10c. už 100 auks. 

arba
1,000 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing Ilouse Bank 
1112 West 351h Street 
Turtas $6,000,000.00

MRS. A. MICHNIEVICZ ■ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 fat 
Telefonas Yards 1119

Kodėl Peoples Stock 
Yards State Bank

I

Yra Didžiausis

Dr
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082

DAVIDONIS
'''i >

Baigusi 
Akušeri- 

os koley1 
ą; ilga 
praktika- 
usi Peni* 
silvanijos 
hospitalS- 

<e. Pasek* 
iiingai 
tarnauja 

orie gini 
tymo. Dus 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki- 
okiuose rel 
:aluose mo 
.erinis ir
merginoms.

šiuo laiku irgi kruta 
giausia, bet darbininkų 
pas lietuviškus “bosus“ 
met mažesnės, negu 
Darbininkų ant nekuriu “lai-
nių” taip pat stinga; daugiau
sia stinga tai “kišeninių“.

Dabar reikia prisiminti apie 
siuvėjų Unijos Bendrąją Ta 
rybą^ Kiek laiko atgal Bendr. 
Tar. pirmininku buvo A. I. 
Shiplakoff. Gana gabus soęialis 
tas. Per visą jo tarnystės laiką 
jis turėjo vesti kovą netik su 
samdytojais, bet ir su neku- 
riais nariais iš Bendr. Tar. — 
su komunistais. Pastarieji ]>er 
visą laiką vedė ir ^edė nepa
matuotus užpuolimus ant Ship- 
lakoffo; koliodavo, plūsdavo 
bjauriausiais žodžiais; prieka
bių j ieškodavo kiekviename jo 
pasijudinime, gi jiems į talką 
pribuvo atžagarei viškiausias
unijos gaivalas, kuris vadovau
ja katerių unijos skyriui; ko
munistai užpuldinėdavo jį, kad 
buk jis perdešinas — gi kate
rių skyrius — kad perdaug 
kairus. Kuomet komunistą 
šmeiždavo ir biaurodąvo Ship- 
lakoffą, tuo pačiu tarpu kate 
rių unijos skyrius ignoruoda
vo jį ir jokių Bendrosios Tary
bos patvarkymų nepildydavo, 
kad tuo pateikus komunistams 
daugiau progos užpuklinėti ir 
šmeižti Bendr. Tar. pirminin
ką Shiplakoffą.

Šitaip dalykams besitęsiant, 
žinoma, niekas daugiau nebeli
ko daryti Shiplakoffui, kaip tik 
rezignuoti. Ir jis rezignavo, c 
jo vietą užėmė baltimorietia 
H. Blumberg.

Užimant Blumbergui Bendr. 
Tar. pirm, vietą, daugelis tikė
josi, 
visos
pusės, nes visi sakydavo, kad 
Blumbergis yra

kad su tuo pasibaigs ir 
ntrygos iš komunistų

kairesnis” u

kinti visi, neatsižvelgiant į ka
terių skyrių. Bet kur tau! Jie 
nebūtų komunistai, jeigu jie 
negalėtų kelti triukšmo. Iš kar
to keletą savaičių buvo kiek 
ramiau, bet toliau ir Blumber- 
gį komunini pradėjo vadinti 
išdaviku, judošium, oportunis
tu ir kitokiais vardais ir vis 
tie patys, ką plūsdavo ir Ship- 
lakoffą. Delko jiems nepatiko 
Blumbergis, tikrai negalima 
pasakyti, bet bene bus svar
biausia priežastis Blumbergio 
“išdavystės” ta, kad jis at
sisakė agituoti už Bušų Ame
rikiečių Rūbų Siuvimo Korpo
racijos Milioninį fondą, ko iš 
jo reikalavo unijos poeziden- 
tas.

Nepakęsdamas komunistų 
kelionių, Blunibeirgis pareika

lavo naujų rinkimų į Bendrą
ją Tarybą; daugelis skyrių jau 
perrinko savo atstovus, bet tie 
skyriai, kuriuos reprezentuo-

RYTINIŲ VALSTIJŲ LSS.
KUOPŲ DELEGATŲ 

SUVAŽIAVIMAS.

kuo-Rytinių Valstijų LSS.
>ų delegatų suvažiavimas at
idarė rugsėjo 4 d., svetainėje 
280—5 St., Brooklyne, N. 
Y. Delegatų dalyvauja 10 nuo 
5 LSS. kuopų: nuo Bingham- 
lono, N. Y. 33 kp., Ęlizabeth, 
N. J. 147 kp. Waterbury, . Ct. 
14 kp., So. Bostono, Mass. 60 
q>. ir Brooklyno, N. Y. 19 kp.

šis suvažiavimas svarstys 
opiausius rytinių valstijų LSS. 
Rausimus ir kitus LSS. reika- 
’us. r- ■■”*

Suvažiavimo pirmininku iš- 
inkta dng. A. Lukoševičius iš 
ilizabeth, N. J., sekretoriumi, 
3. Songaila, iš Binghamtono. 
V. Y. - -Delegatas.

savotiško nešvankaus Ik vapa
mo.

Į šiaurę yra penktoji avenue, 
kur randasi Amerikos madų' 
centras ir kur ponios derinasi 
’>au brangias |>askutinio sukir- 
rini’o ir vėliausio skonio suk
nias.

Tolinus prasideda reziden
cijos.

Prie New Yorko ištiesų pri
pili ir Brooklynas, ir Bronx, 

!r [Long Islamd ir kiti jirie- 
niesčiai, ir kartu sudaro didį- 
;į Ncw Y'orką.

Brooklynas, kur gyvena dau
gybės įvairių tautų ir kur nuo 
senovės suąisipietė 'kelios de
ri m tys tūkstančių lietuvių, yra 
rik silpnas atspindis New Yor
ko ir atsižymi savo senoviška 
švaizda ir specialiu nešvaru
mu.

bankas pietinėje miesto dalyje? Todėl, kad: 
Kapitalas ir perviršis suvirs $1,000,000.00.
Valstybės prižiūra užtikrina apsaugojimą jū
sų pinigams.
Visas turtas su virš $15,000,000.00.
Patarimus duodame visuomenei visuose reika
luose. Lietuviški klerkai kaip tai: J. J. Grišius 
J. J. Sedemka, A. Macikas ir J. V. Radzevičius 
kurie nuoširdžiai visiems lietuviam patarnauja 
Lietuvos Žemlapis duodamas kaipo dovana vi
siems lietuviams. *
Šis bankas atdaras kasdien iki 4:30 v. po pietų; 
Ketvergų vakarais nuo 7 iki 9 valandai vakaro, 
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Kampas 47os ir Ashland

New Yorko 
Įspūdžiai

Now Yorkas — su jo didžiu- 
iais namais-bokštais, rods 
kaikur siekiančiais debesų, su 
oli ' nusidriekusiomis apgulto
ms beprotarpiais mūrais gat- 
.ėrnis, visas apibertas nuolat 
adančiu skruzdynu žmonių, 
•u jo neišpasakytu turtu ir su 
o purvinu skurdu, su jo bil- 
lesiu ant žemės ir po žeme, 
u jo požeminiais traukiniais, 
krendančiais po 80 mylių į 
alandą, — šis milžinas Ame
rikos miestas daro įspūdį ko- 
ai pastovaus, kotai neišgriau
namo, nors nuolat judančio, 
ai rods yra vyriausias tvari

nys savitos naujojo svieto ci
vilizacijos, kurs stovi, kaipo 
Edis pavyzdys kitiems A me
nkos miestams pasekti ir dub
ia impulsą visam Amerikos 
gyvenimui.

Žmones čia tai]) pripratę 
kimštis viens prie kito, kad 
rodos dėlto jie yra kažin-kaip 
abiau susiaurinę, namiškesni, 

ne taip svarbus viens kitam, 
> tuo pačiu laiku ir labiau 
•vetiini vien4 kitam, mažiau

sia susirūpinę viens kito liki
mu ar bizniu. Jie todėl neuž
kliūva viens kitam, nors ir 
nepadeda viens kitam. Tik 
žiuri ir moka griežtai pildyti 
policijos gatvių ir judėjimo 
taisykles.

Manhattan salos galūnėje 
prie pat įžangos Amerikon 
milžiniškuose triobėsiuose su
sikūrė sau milžiniškus verpe
tus Amerikos dolerių milionai 
ir miliardai. čia mažutėje gat
vėje, vadinamoj Wall Street,

Tel. Austin 737

DR, MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo ii Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

6208 W. Harrison St.
Valandos 8+-12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tek Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir' Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted Št., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pidi 
7—8 vak. '/JNėdeliomis 10—12 dieni 
Res. 1139 Tndenendence Blvd. Chicagt

/^iiri.iiEtlZMAN^B
IA RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chronlikae Ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Npo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

'Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 95t 
Boulevard 4186

8313 So. Halsted St.
*al.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai*

Brooklyno lietuviai gyvena 
•ainiu mažu savo kaimo gyvė
limu, ir yra labai malonus, 
Iraugiški, svetingi. Neteko su
rikti nei vieno žmogaus, kurs 
butų kaip-nors parodęs neprie
lankumą.

Tarp savęs brooklyniečiai 
ietuviai tur-but pasibara ir 
pasipeša. Kas-be-ko. štai, veik
iųjų darbininkų tarpe, rods, 
rina gan aštri kova, kaip ir ki- 
;ur. Protaujantis jų elementas, 
sveiki, dori, šviesus vyrai, de- 
la daug pastangų pajiuosavi- 
nui darbininkų minių iš bol
ševikų įtekmės ir atvertimui į 
iroto kelią pačių bolševikų. 
Pas darbas jiems gana sekasi. 
Minios čia nebesiganūdina 
Sksmais, kokius paleisdavo 

bolševikai, bet mėgsta, pasik-

Ant kampo

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 6574 

Chicago.

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaner pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas •

3149 S. Morgan St., kerti 32 SL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 —• 

2 po piet.
Telephone Yards 687 

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

"VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

prNiGŲ Siuntimas — apsaugos spintos 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, Išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Prisirengk
šalti orai gan greit ateis. Turime ant 

rankų daugybę naujų ir vartotų RADIATO
RIŲ, BOILERIŲ, PAIPŲ, FITINGŲ, VEL- 
VIŲ ir’visako, ko tik reikia prie apšildymo' 
įrengimo už labai prienamą kainą.

Atnešk savo stubos planą arba ir taip 
skečą, o mes suteiksime nurodymus, kiek 
atsieis materijolas.

Taipgi, ant pareikalavimo pasiusime ši
lumos inžinierių į jūsų namą, paaiškinimui, • 
kaip įsivesti šilumą. ''y

Taipgi paskoliname visokius prie, darbo ‘ 
reikalingus įrankius veltui.

Duokit mums pamėgint, o mes tamis- 
tai sutaupysim 25% ant materijolo.

Užlaikome visokias plumbingo reikme
nis už prienamą kainą. Užsiganėdinimą 
gvarantuojam, arba mielai pinigus grąžina
me bile laike.
Maudynės pilnatis setas flato ......................
Vieno šmoto kuknios sinka ............................

M. Levy
Kampas State ir 22-os gatviŲ
Tel. Calumet 0645 ir 1692

v Apsišildyti

$57.0(/
.....................     ... $10.00

Company
SKYRIUS 4548 Cottagc Grove Avė.

Tel. Drexel 34OT

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mnizikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7309.

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. vyto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 vL nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

■I—w w ag HM

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12 •

Ofiso Tel. Boulevard 591$
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare 

3259 Sn. Halsted St., Chicago,

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicaąo, IR. 
kampaa 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

Dr. L E. MAKARAS 
Lictuvys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0342 ir Pullman 0349 
Vai. 10—12 ryte ir 7 iki 9 vakare.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10v iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. I 

ryte iki 1 vai. po piet. * 
Telefonas Drexel 2880

Į Telefonas: Boulevard 7042

š DR. C. Z. VE2ELIS :
Lietuvis Dentistas

■ 4712 South Ashland Av<*
a arti 47-tos gatvis1

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį. laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką t rižiu- 
re j imą. Suodų 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Aahland Ava. 
Kampaa 47-toa gat 

2-ros luboa

DR. Š. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St, kampas b 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Raridenrija 3114 W. 86.

Tel. Lafayette
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne* ctarg. M>M|. . < 11,^ I || I ■ Į ,4
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mas. Bet jau yra aišku, kad 
blogumas su parapijinėms 
mokykloms apsireiškia ne 
vien tame, kad kunigai stato 
į mokytojų vietas “priešin
gos tautos” asmenis. Bloga 
yra pati tų mokyklų siste
ma.

nedėldienius. Leidžiu Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
[11. — Telefonas; Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams--------------------------------$8.00
Pusei metų ---------  4.50
Trims mėnesiams............... ..........2.25
Dviem mėnesiam ........ 1.75
Vienam mėnesiui ..... . 1.0$

Chicagoje per neiiotojusl
Viena kopija
Savaitei-----
Mėnesiui

18c.
76c.

Metanas     .....  vr.—
Pusei metą ................
Trims mėnesiams ........ .........
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui_____ _ —
Lietuvon ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams .....-------- ----------------- $8.00
Pusei metų_________________ 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$7.00 
400 
2.00 

. 1.60 
_ .76

Parapijos ir 
mokyklos.

Neramumas Chicagos lie
tuvių parapijose dėl mokyk
lų vis didėja. Parapijonys 
daro mitingus ir tariasi, 
kaip priversti savo klebonus 
duoti parapijinėms mokyk
loms tinkamesnių mokytojų. 
Vienas parapijonų mitingas 
jau nutarė paskelbti “strei
ką”, t. y. neleisti vaikų į mo
kyklą tol, kol nebus praša
lintos “sesers” lenkės. Kito
je parapijoje katalikai tėvai 
kelia protestą prieš mokyto
jas, kurios, nors nėra lenkės, 
bet neturi tinkamo prisiren
gimo vaikus mokinti.

Šiandie sunku numatyti, 
kuo pasibaigs . tas judėji-

Viena, dėlto, kad jas kont- < 
roliuoja kunigai. Kiek rupi 
kunigams žmonių apšvieta, 
visi žino. Skirdami mokyto
ją, jie vadovaujasi ne tuo, ar I 
žmogus yra pakankamai pri
sirengęs tam darbui, ar ne, ] 
bet pirmoje vietoje žiuri, ar 
jisai yra klusnus “dvasinių 
vyriausybių” tarnas. Davat
ka, kuri laižo kunigo rankas, 
išrodo jam geriausia vaikų 
auklėtoja, nors ji butų tam
si, kaip naktis. ,

Antra, kunigų kontroliuo
jamose mokyklose vaikams 
kąla į galvas poterius ir ki
tokius “šventus” dalykus, o 
tikram mokslui palieka ma
žai laiko. Senai yra patirta 
tiesa, kad vaikai, baigusieji 
prapijines mokyklas, yra 
daug menkiau išsilavinę, ne
gu tie vaikai, kurie išeina 
viešąsias, svietiškas mokyk
las. Tėvai, kurie grudžia sa
vo vaikus į parapijines mo
kyklas, todėl daro jiems di
delę skriaudą.

Bėda, kad daugelis lietu
vių tėvų ir moterų, patys ne
turėję progos eiti mokslo sa
vo jaunystėje, nepajiegia su
prasti mokyklos reikšmės. 
Jie užmiršta tą, kad jų vai
kams, kada jie užaugs ir 
pradės savarankišką gyveni
mą, reikės mokėt gerai skai
tyt, rašyt ir kalbėt ir reikės 
turėt kuodaugiausja žinių 
apie pasaulį, bet ne poteriaut 
— jeigu jie norės turėt gy
venime pasisekimą. Ameri
koje net ir ubagai ne pote- 
rium almušnos prašo!

Jeigu kurie žmonės mano, 
kad be “Tėve musų” negali
ma išganyt savo dusią, tai su 
tuo yra nesunku gauti rodą. 
Kas nori savo vaikus mo-

kint poterių, . tas gali leisti 
juos j klebono mokyklų su- 
batoms ir nedėlioms; bet yra 
visai neišmanymas laikyt 
vaikus dėl poterių klebono 
mokykloje per ištisą savaitę.

Mokintis vaikai turi eit j 
viešąsias (public) mokyklas. 
Juos turi lavint tam tyčia 
prirengti mokytojai, o ne zo- 
koninkės!

social-revoliiicionierių vadų, 
Protestas baigiasi tokiais žo-

prieš bolševikus. Bolševikai 
tuo norėjo “įrodyt*”, kšd kal-

Apžvalga
AKLI FANATIKAI.

demonst- 
pripaži- 
kruviną

Vienas asmuo, pasirašęs 
“Komunistų Draugu”, rašo 
mums laišką ir keikia mus, 
kad mes, dalyvaudami pažan
giosios visuomenės 
racijoje dėl Lietuvos 
nįmo, “sveikinome 
buožių valdžią.”

Tas /‘Komunistų Draugas,” 
matyt, yra visai aklas žmogus. 
“Naujienose” buvo įdėta teks
tas kablegramos, kurią masi
nis mitingas .Seventh Ipfantry 
Rcgimemt Armory svetainėje 
nutarę pasiųsti St, Seimo pir
mininko vardu. Ta kablegra- 
ma sako, kad susirinkusieji

“karštai sveikina Lietuvą ir 
Lietuvos žmones ir linki 
jiems greičiaus atgauti Vil
nių ir Klaipėdą, kartu pasi
žadėdami /remti jų pastan
gas dėl tikros laisvės ir de
juok ratybės?’
Kiekvienas žmogus

turi smegenų galvoje, gali su
prasti, kad tai yra sveikini
mas ne valdžiai ir net ne Sei
mui, bet Lietuvos žmonėms. 
Prie sveikinimo yra pridėtas 
ir paraginimas (Lietuvos žmo
noms kovoti dėl tikros laisvės 
ir demokratybės.

Bet komunistai ir jų draugai 
tur-but neturi smegenų. Bolše
vikiška propaganda jų protavi
mo organus visai suparaližia- 
vo, ir jie šiandie tiktai plūstis 
moka.

kuris

FRANCUOS PROFESINIŲ 
SĄJUNGŲ PROTESTAS.

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

Francijosi profesinių sąjun
gų pildomasis komitetas pas
kelbė protestą prieš mirties 
nuosprendžius, kuriuos Mask
vos tribunolas išnešė dvylikai

PAGEGĖLIS KASMATĖ

Laiškai iš Miuncheno
[Pabaiga]

Nužudžius Rathenau, visoj Vokietijoj buvo 
uždrausti monarkistų organizuojamieji mitingai 
Versalio taikos pasirašymo dieną (birž. 28), bet 
Miunchene toks mitingas įvyko kuoskaitlingiau- 
sias. Miunchene yra tokia didelė vidury miesto 
aikštė ir vadinas “Koenigsplatz”. Tą dieną poli
cija pasipuošė parado forma, išsirikiavo, susėdo 
ant arklių, k^irie turėjo, kiti pešti, apsupo visą 
kvartalą, pastatė sargybą ant visų kampų gatvių, 
einančių į Koeningsplatz ir leido eiti į tą vietą tik
tai su paliudijimais ištikimų organizacijų ir stu
dentus (tie irgi ištikmi!) Socialistai organizavo 
kontr-demonstraciją ir apsupę gatves j Koenings
platz. “Ištikimųjų” prisirinko į mitingą minių 
minios. Nesvarbu, kad šis mitingas pasibaigė 
šokiomis tokiomis peštynėmis, svarbu kad jis įvy
ko (kai visus kitur Vokietijoj buvo uždrausta), į- 
vyko policijos pagalba ir turėjo monarchistinio 
pobūdžio. Panašių faktų, kiek bavarų monarkisti- 
nis ūpas ar gal kiek daugiau negu ūpas apsireiš
kia viešojo gyvenimo formose butų galima pri
rinkti gana nemaža, bet šiuo tarpu turbūt rei
kalo nėra. Nes ir šie du faktai pakankamai aiš
kiai pabrėžia, kodėl Bavarijos delegacija taip už
sispyrusiai priešines įstatymui apie respublikos 
apsaugą, kodėl iki šiai dienai Bavarų valdžios ofi
ciozas iki šiai dienai nesiliauna talpinęs straipsnių 
prieš tą įstatymą ir respublikos apsaugą “Schutz” 
visuomet kabutėse rašo. Tiek prieš tą įstatymą 
kalbėjo ministeris pirmininkas, vidaus reikalų mi- 
nisteris, Bavarijos atstovas, ir vis tik vokiečių val
stybių susirinkime Bavarai liko mažutėj mažu
moj. Bavarų protestas liko be nieko, įstatymas 
priimtas ir reikia jis vykinti. Bet kaip priversti 
vykinti, jei kurios šalies valdžia jo nepripažįsta, o 
vykinamasai organas—policija—yrą tos šalies ži
nioje!.. Nors įstatymas priimtas, bet iki šiai die
nai valdžios oficioze neliauna prieš jį kreipuųnief 
ji straipsniai. Bet šit Vokeli jos centre valdžia su-

kal- 
_______ę0-uic»* nusidėję, 

kaipo ^šalies išdavikai.”
Tai, žinoma, buvo idiotiškas 

“triksas”. Nes jeigu ir teisin
gi butų tie “dokumentai,” tai 
kaipgi galima butų dėl jų ka
bintis įprie Gozo, Timofejevo 
ir kitų es-erų veikėjų, kurie 
jau daugiau kaip trejetas me
tų buvo išsėdėję kaJėjim# ir su 
savo draugais, gyvenančiais už
sieniuose, negalėjo nęt susi
siekti.

Be to, es-erų partijos vadai, 
tuoj po lų "dokumob'tią” puri- 

našauja Maksimas Gorkis, rašymo, pareiškė viešai, kad 
ji pati užtrauks ant Rusijos tie “dokumentai” yra falsįfiką- 
morąlę Europos darbininkų (rija, 
blokadą.”

džiais:
"Visuotinas Profesinių Są

jungų Susivienijimas (C. G. 
T.) atsišaukia į visus darbi
ninkus ir ragina juos viso
mis priemonėmis protestuo
ti prieš Maskvos nusidėji
mą. Jisai stoja kartu su to
mis darbininkų organizaci
jomis, kurios savo protes
tais atliko savo pareigą pir- 
miaus už mus. Maskvos val
džiai reikia priminti, kad, 
jeigu ji tęs savo kriminalį 
darbą tųliaųs, tai, kaip pra
našauja .............................

Vięnok Maskvos budeliai 
nenurimo. Negana to, kad jų 
“teismas” pasmerkė 12 kalti-

BRANDESO ALSIšADKLMAbl najUųjy social-revoljųciojiierių

RAUDONUOSIUS JĖZUI
TUS.

plačiai 
demon- 
pripaži- 

d., ir 
rugp.

6

kad

ištiesi/ keista, kad dej tokios 
algos, kaip 1.600 auksinų sa
vaitei, darbininkai .turėjo strei
kuok Amerikos pinigais ta su
ma pinigų šiandie yra verta 
$1.28. Savaitinė alga!

laiškas iš Lietuvos.
Rinkimams į nuolatinį seimą 

besiartinant.

__ . mirčiai, jie dabar ėmė gąsdin-
Garsus^visame jpasaul5rje ra-- jr sociaidemokratus, kurie 

užtarė kaltinamuosius ^s-erus..
yienąs aršiausiųjų bolševikiš
kam Sinedrione chuliganų, 
Karolis Radekas, paskelbė Vo
kietijos komunistų organe 
grūmojimą Rusijos socialde- 
i/iokratų partijai, kąd ji tu
rinti tuojaus paliauti • gynusį 
es-erus, o kad ne, tai....

Tuo tarpu Rusijoje socialde
mokratai yra areštuojami šim
tais ir gabenami į Turkestaną, 
kur jų laukia beveik tikra mir
tis nuo bado,' limpančių ligų 
arba puslaukinių gaujų, ku
rios tenai šiandie siaučia.

Tam žvėriškam bolšovikų 
kerštui tečiaus pilnai pritaria 
Brooklyno “Laisvė”. Sekdamąs 
Radckų, Ą. Vincaitis rašo, kad 
sų menševikais

“reikia taip jau pasielgti, 
' kaip, buvo pasielgtą su taip 

vadinamais socialistais revo
liucionieriais.”
Tai yra —• pasmerkti mir-

šytojus, George Brandes (Ko
penhagoje), išlcidol “Atsišau,-’ 
kinią Į Rusijos Valdžią”, kuris 
baigiasi tąip:

"Pasauliui reikia ne kerš
to, kuris dengiasi teismo 
nuosprendžio niaska. Jam 
neikia žmoniškumo ir pa
kantos.”

t Panašiai kaip Braukęs, pasi
rašė po protestu prieš Mask
vos tribunolo mirties nuospren
džius visa eilė garsiųjų Euro
pos mokslininkų ir rašytojų.

IR KOMUNISTŲ SĄŽINĖ IMA 
PABUST.

Ispanijos komunistai išsiun
tinėjo kitoms komunistų par
tijoms, kaip praneša “Impre- 
korr”, “Atdarą Laišką”, kuria
me jie tarp kitko reikalauja 
mirties bausmės panaikinimo.

TROKŠTA DAR DAUGIAU 
KRAUJO.

Besibaigiant es-erų 
Maskvoje, kada jau buvo aiš
ku, kad visį bolševikiškų pro
kurorų ir provokatorių kaltini
mai tapo sumušti, sovietų val
džia staigu paskelbė kokius tai 
neva “dokumentus”, kurie buk 
parodo, kad šdcial-revoliucio- 
nierių partijos vadai, gyvenan
tys užsieniuose, Čepnovas, Zen- 
zinovas, Minoras ir k. gauda
vę pinigų iš Antantės valdžių 
ir siųsdavę juos Rusijos “balt- 
gvardiečiams”, kovojusiems

mano išleisti įstatymą, kuriuo .vieton atskirų val
stybių policijos įvedama viena bendra Vokiečių 
valstybės policija, priklausanti nuo centro val
džios, kuri-įstatymo apie respublikos apsaugą vy- 
kinimo tikrai neatidėlios, šis įstatymas Bavari
joj sukėlė dar didesnę vėtrą, negu pirmasai. Jei
gu bus valstybinė policija, tai bavariečiai atsidurs 
tam tikroj kontrolėj, ir aišku, nebe bus to gyve
nimo, kuris dabar taip bavariečiams yra kąrakte- 
ringas. Apie Bavarų policiją “pikti liežuviai” 
visokių dalykų pasakoja. Taip, pavyzdžiui, so
cialdemokratų organas “Muenchener Post” tikiną, 
kad Bavarų policija turėjusi galimybės Erzberge- 
Z'io žudykus suimti ir jų vis tiktai nesuėmu^i, ofi- 
cialiniai “negalėjusi rasti”,.. Esą, kai koks sub
jektas iš kairės kiek pasijudina, tai Bavarų polici
ja visa žinanti, o jei kas iš dešinės kokį skandalą 
padaro, tai ji nieko neįstengianti suvaikyti... Pa
vyzdžiui, ji visai nežinojus kad organizacijos “Con- 
sul” centras randasi Miunchene, kad iš Miunche
no buvo siųsta pagalba Rathenau žudykams, kad 
Miunchenęj'usų monarkistų organizacijos atstovai 
Nabokovą nužudė... Kartą valdžios oficiozas 
“Muenchen Neueste Nachrichten” talpina bai
siausia pasipiktinusią žinią, kad esą Berlyne pa-' 
sklydęs gandas, kad Bavarijoj esanti jau respub
lika nuversta ir <t.t. Oficiozas vadina tai biauriau-1 
siu šmeižtu prieš Bavariją. Bet socialistų minė
tas organas tikina, kad jis tą žinią sulyg Berlyno 
šaltinių patikrinęs ir kad Berlyne niekas absoliu
tiškai apie tai nieko nežinojo, kad tą*žinia esan
ti tyčia Miunchene pramanyta, kad parodyti “ko
kiomis pasaliomis prūsokai bavariečius šmeižia”... 
Man irgi Berlyno laikraščiuose tatai regėti nete
ko... Daug panašių dalykų tasai socialistų organas 
prirašo apie Miuncheno policiją, tačiau ji nė kar
to 
tą 
liu

nebuvo jį 
patraukusi, 
niibaudusiį..
stato Vjisą

nei atsakomybėn už šmeiž- 
nei adminįstrativiniu kė- 

Pavyzdžiui, 159 numė- 
eilę apkaltinimų grafui 

Lerchenfeldui (mihisteriui pirmininkui), kuriuos
jis vadina “sąžinės klausimais”, į kuri uos,Račiau 
nieko nebuvo atsakyta. Kaiku/iuos jų paminė
siu. “Ar yra Bavarų -valdžia griebusia nors ma
žiausių priemonių prieš žudykų organizaciją C,

bylai

Chicagos “(Draugas” 
aprašo dvi Waterburio 
strącijąs dėl (Lietuvos 
nįmo: klerikalų, rugp. 
socialistų bei sandeyiečių, 
2Q d.

Suprantamas dalykas,
“Draugo” korespondentas kle
rikalų denmnstraciją iškelia į 
padanges, o pažangiosios visuo
menės išniekina. Bet įdo
mu, kad, juodindamas socia
listų ir sandariečių apvaikščio- 
imą, jisai labai prielankiai at

siliepia apie komunistų elgimą
si, $ako< v*

“Kįri apgarsinimai, tai ko
munistų. Važiuoja ponams 
liberalams per sprandą. Šau
kia, ųejkite j masinį mitingą, 
neduokite nei vieno cento, 
jie (“liberalai”) nedalyvavo 
parodoje 6 rugp. todėl, kad 
negavo užimti sau garbingų 
vietų, ir Į. t.”
Waierbnrio klerikalai džiau

giami komunistais, o Chicagos 
komunistai džiaugėsi klerika
lų paroda ir niekino pažangio
sios visuomenes demonstraci
ją'. Tarp juodųjų ii- raudonųjų 
jėzuitų tolyn įvyksta vis arti
mesnė giminystė. Jų sielos 
jąu senai buvo giminingos, da
bar jie jau ir darbais vieni ant
rus remia. *

čiai!
Socialdemokratams mirtis; 

bet jeigu Amerikos valdžia su
areštuoja kokį komunistų agi
tatorių, tai komupisfai šaukia; 
Despotizmas! Kraugerių val
džia!... Gelbėkite, draugai dar
bininkai, mus nuo persekioji
mo!.. .

Mes sakome ir sakome: Jei
gu konnmi.stai atvirai gina 
Maskvos budelius; jeigu jie 
drįsta net reikalauti mirties 
socialistams, — tai tegul jie 
pasikaria! Kiekvienas padorus 
darbininkas 'turi (laikytis nuo jų 
ištolo, kaip nuo pavietrės. x

Kuri tarp kitko, savo rezidenciją Miunchene turi? 
Grafas Lerchenfeldas, matyti, permaža yra infor
muotas apie tai, kas jo valdomoj žemėj dedas... 
Ar žino Lerchenfeldas, kad mes šiandie Miunche
ne turime policijos prezidentą, kuris prieš tai val
dininkų tarpe agitavo Bavarų karaliaus partijos 
naudai, kuris pats gyrės, kad jis tos partijos na
rys esąs?.. Ar žino Lerchenfeldas, kad Ehrhart’o 
brigados karininkai ir dalyviai buvo atvesti į Ba
variją, kur jie jautės gerai paslėpti esą?.. Kur yra 
valdiški pranešimai apie .tuos, apie kuriuos dar 
1921 metų 'lapkričio mėn. buvo tikinama, kad jie 
vedė derybas su prancūzų atstovais tikslu prisidė
ti prie prancūzų valstybės (mano pabrankla) ?... 
Ką Bavarų vąldžia yra padariusi, kad išaiškinti į- 
siveržimą į čekų konsulatą ir ten dokumentų išvo
gimą?.. Ar galima dar šiandie tikinti, kad tardy
mas delei Kapp-putšo Bavarijoj buvo objektingai 
vedamas ?.. Kas buvo padaryta, kad slaptus tauti
nių socialistų ginklų sandėlius suimti?!.. Panašių 
klausimų, apibudinančių Bavarų policijos taktiką, 
prirašyta beveik visas laikraščio puslapis. Ma
nau, kad prie tos karakteristikos nieko nebereikia 
bepridėti... O “Vorwaerts”, indėjęs interyju su 
Lerchenfeldu pastebi, “padėtis Bavarijoj kaip tik
tai pakelia reikalą kuogreičiausia išleisti įstaty
mą revoliucijos apsaugai!” Esą Lerchenfeldo 
pirmtakunai sudarė Bavarijoj visokių slaptų są
jungų ir atmosferą, reikalingą žudynių reikalui... 
Bet svarstant apie įvedimą bendros valstybinės 
policijos įstatymą, kuriuo specifinė Bavarijos po
licija butų panaikinta, Bavarijos atstovas, ’kiik- 
raščių pranešimu, pasakė “ilgą aštrią kalbą” ir pa
reiškė, kad Bavarija pavargo bepriklausyti prie 
valstybės (Reich), ir kad pavargo nuo to laiko, 
kad įsigalėjo reyojiuciją... Įstatymas apie res
publikos .apsąugą, kaip ir įstatymas apie valstybi
nę kriminalinę policiją esą visai naikinąs Bavari
jos savarankumą... O Bavarijos jninisterių kabine
tas už tokį smarkų priešinimąsi tiem dviem įsta
tymam, oficia'liniąi išreiškė jam padėką. O taip 
vadinamoji “Bayerische Voikspartei” , iselido į 
provinciją, į savo organizacijas, adresuotus į jų 
pirmininkus slaptus pranešimus, kuriais įsakoma 
daryti visur pranešimus ir priiminėti rezoliucijas,

“VARPO” SPAUSTUVĖS« .

STREIKAS.T •’T,
wSoieialdcm<)ikrątas”« 

' Į*' f '•$
' “Streikų pagalios’ Išimojo 

darbinį i Ikai. Pridėj us ‘̂ y/c, 
pirmoji ’ kafegorija galis 
1600 auks. savaitei.

“Buyo ko streikuoti, — 
pasakys skaitytojas. Kur su 
1600 a. dabar pragyvensi?

• Tiesa. Tokie, rodos, reikala
vimai negalėjo sukelti strei
ko, o vis dėlto sukėlė.

“Buvęs, sako,' projektas 
visiems 48 darbininkams 
pąskribti lokautą ir jų vie
ton pastatyti davatkas iš A. 
Maliauskp trupės, iš kurios 
‘Svį.esa’ sau imasi. Matyt, 
neįvyko projektas. Draugų 
solidarumas ir patvarumas

rašo

Ne tiek svajihu yra tie “pro
jektai,” kuriuos darė ar neda
rė “Varpo” vedėjai, bet yra

protestuojančias prieš aukščiau du minėtu įstaty
mu. Pranešime paduodama rezoliucijos projek
tai, įsakoma, kad į susirinkimą šaukti kuodaugiau- 
sia narių, bet jeįgu esą ateisią tiktai 15—20 na
rių, to esą pilnai gana, bet rezoliucijoj reikia rašy
ti, kad susirinkimas buvo labai gausus,,. “Reika
las eina: būti ar nebūti musų Bavarijos žemei ii 
dešįniosioms partijoms”!!! (Muenchener Post, 
169 Nr.). Kova (toli gražu dar nebaigta, ir tiktai 
dar aštrėja...

žinoma, bavąrų monarkįstai puikiai žino, kad 
dabar galvoti apie monarkijos atstatymą— neda- 
virusios košelenos vietoj smegenų darbas; jie apie 
tai ir negalvoja. Bet vistiktai jų galvos nėra 
šaltos, ir jose gimsta dažnai projektai vieni už ki
tus įdomesni. Aišku, kad įvedimas tų dviejų 
įstatymų daugelio perk.arštą kraują turės savaime 
atšaldyti — dešiniųjų partijų nenaudai. Todėl ii 
reiškias plaųas, įiąoma jieoficialiniai, ne spaudoj, 
bet tįk žodžiuose ir karčemose, projektas atsi
skirti nuo Vokiečių valstybės ir susidėti su Aus
trija, kur reakcija siaučia nei kiek nemažiau už 
Bavariją, su kuria dėl karaliaus susitarti nebūtų 
taip sunku... Tiesa, Lerchenfeldas labai daug kar
tų yra pabrėžęs reikalą išlaikyti valstybės vienu
mą... Bet Bavarijos atstovas irgi sąkė, kad žuvus 
moųarkams, kurie vienumo ideją; gyvu vaizdu 
realizavo, jų vieta dabar tuščia liko, ši mintis ne
svetima ir katalikų visokioms grupėtns, kurie Vo 
kieti jo j vis tik nesijaučia šeimininkais, kurie ma
no susidėję su katalikiškai klerikališka Austrija 
sudaryt stąmbtų katalikišką vokiečių vienetą ii 
pasekmingai koyoti su protestam mis, ir gal kada 
nors ateity J^atąlikišką Vięmią pastatyti, vieton 
protestoniško Berlyno... j Nesvetima, ši idėja ii 
prancūzų agentąms, kuriems visviena kuriu keliu 
bet by tik silpninti Vokietijos vienumą ir stipry
bę —. juk ne ve|t»i jie tokius pinigus leidžia agi- 
tacjjai nepriklausomą Reino valstybę sukurti! 
Kas pagaliau • suvaikys kokį vaidmenį vaidina 
prancūzai ir Bavarijos visuomenės daly, kuri žiu 
rį jie į Bėrimą J,. Juk į Muenchener Post” klausimą 
apie asmenis, vedusius derybas su prancūzais dar 
nieko neatsakyta...

(Galas )

tJau baigia savo dienas Stei
giamasis Seimas. Artinasi 10 ir 
11 d. spalių1 rinkimai į nuola
tinį seimų, prie kurių ruošia
masi ncpapya$tu aktingumu. 
Nemažai prįvarginla netikusiai 
šalį valdančios krikščioniško
sios valdžios liaudis suprato 
reikalą į seimą išrinklj tokius 

I žmones, kurie tikrai jų reika
lus gintų. Tuo žmonių susido- 

In/ėjiniu pasinaudodamos, įvai- 
I riųs partijos rūpinasi kaip ga
ilėdamos įtikti Kandžiai, įvairiai 
Į stengdamosi pateisinti savo 
I nedoruosius darbus, šmeižda- 
I mos viena kitą ir vartodamos 
I nachališkiausias tam priemo- 
|nes — asmeninius šmeižtus.

Nesąmoningais bobelių hal- 
I sais pakliuvę į St. Seimą su 
I ‘'Darbo federacijos” ir kitais 
I sėbrais krikš. dem. ir jame 
I turėdami savo daugumą, sau- 
| valingai valdę šalį, nenori to 
■ rojaus nustoti. Taigi vos pas- 
| kelinis rinkimų į nuolatinį sei
liną laiką, po visas Lietuvos 

lakampes pasipylė krikščio- 
Į Kiški (kr. deni., Darb. fėd., 
I ūkininkų sąj. ir k.) apmoka- 
Įmi (greičiausia Amerikos lie- 
I tuvių aukomis) agitatoriai, \ku- 
Į rie mulkina Lietuvos darbinin- 
I kus, girdami | savo išleistus 
Į įvairius (žemės reformos, 
I dvarų darbininkų samdymų ir 
Į atstatymo ir kitus) įstatymus, 
jo taipgi ir konstituciją, visai 
| neužsimindami dėl jų praves- 
| to mirties bausmės įsi., dėl im- 
1 peratorįškų prezidento teisių, 
I dėl netikusio teismų ir apšvie- 

tos sutvarkymo, dėl punaikini- 
I mo <bdžiausio krašto kirmino- 
| armijos, kuri sunaikina dides- 
I iję pusę krašto pajamų, ir dėl 
I panašių kitų įstatymų.

Karštai puola krikščionys 
I žemdirbiai,” kurie gindami 
I dvarininkų ir stambiųjų uki- 
| įlinkų reikalus, tiki sumulkin- 
I tų ukinįnkų ir net darbininkų 
I baisais patekti šeiniam

Neblogus turi pasisekimus 
I nesenai iš valdžios išėję so

cialistai liaudininkai.

Taipgi sustiprėjo eilės ir so
cialdemokratų, ką matome iš 
Įsikūrusių ir besikurįapčių jų

Darbininkų profesines sąjun
gos nesusitaria: vienos mato
mai statys pavo kandidatus, O 
kitos balsuds ųž sau simpatin
gą partiją.

Komunistai,, dėlei blogo pa
vyzdžio Kusi j oje ir lab,ai men
kai išplėstos agitacijos (Lietu
voje), liaudyje turi labai ma
ža įtakos.

Iš viso ko matyt, kad daug 
pastaraisiais metais prityrusi

/ės daugiau kairiųjų, tuom 
sumąž'indama krikščionių ar
ui ją ir visgi šiek tiek pagerin
dama ateitį. -r-N-uų Y-—

L.S.S. Reikalai
U V,OS SOCIALDEMOK
RATAMS AUKOS.

Ue 1 u v (>s Socialdcnmk ra t ų
Pąrtijąi aukos ir vėl pradėjo 
Plaukti. Bet uežiurint geros 
valios draugų, įneš nei valan
dėlės neturime jiralNsti pro
gos ir vis raginti kitus, kad 
aukautų kiek galima daugiau, 
faipgi if patys privalome au
kauti. ' - •

Paskiausiai atėjusios aukos 
yra šios: A. Jocius, GJiieago 
deights, III. $2, :S. Žukauskas, 
Kingston, Pa $1, Liei. Ukėsų 
Polit. Kliubas, Wateriiury, Gt. 
į>25. Ačiū draugams už aukas.

A. žymoplas, 
LSS. Sekretorius.

I I
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Skaitytoju Balsai 
į... .  ■*
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Paaiškinkite
Aš labai gerai atsimenu, dar 

visai nesenai Friends of Sovie 
Bussia lietuvių skyriaus dele
gatų konferencijų, kurioj kilo 
didelis triukšmas delei vieno 
delegato pareikalavimo atskai
tų iš F. of S. R. Centro. Tas 
delegatas tapo apšauktas niek
šu, parsidavėliu ir tt. Ir kada 
Naujienose ir Keleivyje paduo
ta atskaitos iš F. of S. R. cen
tro (kurias, kaip manoma, 
buvo pridayęs Geležėle), tą
syk ant “N.” ir “K.” buvo da
roma bjauriausių užpuolimų 
iš vilniečių pusės. Vienok mi
nėtam delegatui neužsileidus, 
po kelių mėnesių sunkaus dar
bo, kaip vilniečiai pranešė, ta
po gauta atskaita, kuriai gau
ti ėmė laiko net tris mėnesius. 
Girdi, reikėjo Centro darbi
ninkams viskas teisingai su
rasti, kad visuomenei nepanie- 
lavus (be abejonės, turėjo būt 
teisingai). “Vilnies” num 45 
tilpo atsakymas “ ‘Keleivio ir

‘Naujienų’ juc 
provokatoriams,” 
žinodami, kad

o ne

B

reikalavo vienas 
delegatas,
Žinojo jie gerai ir tai, kad “N.” 
ir “K.” tilpo tik ištraukos iš 
organo F. of S. R., vienok jie 
pasielgė gana negražiai su 
“N.” ir “K.” Minėtam atsaky
me buvo ir atskaita už 1921 
metus, kurią priėmė kaipo 
teisingą ir su kuria labai di
džiavosi vilniečiai. JBet žydų 
laikraštis “Fonvards” paskel
bė dar pasikalbėjimą su vy
riausiu F. of S. R. viršininku, 
parodydamas tą organizaciją 
blogoj šviesoj. Taigi, kad tin
kamai atsilaikius 1 prieš “For- 
wąrdso” užsipuolimus reikėjo 
vėliaus išduoti “teisingas at
skaitas” nuo pat F. of S. K. 
organizacijos susiouganzavimo. 
Sykiu dedu ir jau praneštą 
per “Vilnį” 1921 m. atskaitą. 
Dabar skaitytojai pažiūrėkite 
kokios tos atskaitos. Štai “Vi
nies” num. 45 tilpusioj atskai
toj randame, kad laivas Mar- 
gųs, spalio 15 išveža maisto 
vertes $73,401.10, tai yra įs
kaitant ir kitas prie laivo iš
laidas. Naujoj prisiųstoj. at
skaitoj jau kitoniškai; jau 
$73,402. Toliaus, laivas Elsa- 
zier išplaukė spalio 27 d. 1921. 
Abeliai, visas laivas kainavo 
anot “Vilnies” num. 15 atskai
tos, $63,259. Anot naujai prL 
siųstos atskaitos, tas pats lai
vas Elsazier, išplaukęs 27 d. 
spalio 1921, visas abelnai kai
navo $72.450. Skirtumas 
$9,191.00. Laivas Eastport, 
anot “Vilnies” nr. 45, išplaukė 
lapkr. 20 <1., 1921 m. ir kaina
vo $42,556,57. Anot naujos at
skaitos laivas jau ne. Eastport, 
bet Westport,“ išplaukęs lapkr, 
20 d. 1921 m. Kainavo $42,556. 
loliau ląivas Casconier išplau
kė lapkr. 30 d. 1921 m., anot 
“V.” n r. 45 kaina • $17,447.50; 
anot naujos atskaitos tas pats 
laivas Casconier išplaukęs lap
kričio 30 d. 1921 m. Kainavo 
$17,518. Reiškia $100.50 dau
giau. Laivas Rastom išplaukęs 
gruodžio 23 d., 1921 m., anot 
“V.” nr. 45, visas laivas kai
navo $69,912.83; anot naujai 
prisiųstos atskaitos tas pats 
laivas išplaukęs jau ne gruo* 
<lžio 23 d., bet gruodžio 24 d., 
1921 m., o kainavo $95,735, 
Skirtumas $25,822.17.

lai tiek už 1921 metus. Ar 
laivas Casconier galėjo išplaib 
kęs lapkr. 30 d., 1921 m. iš- 

m. ? i
Baigdamas turiu 

kad aš palteliu šitą klausimą ne 
norėdamas pakenkti Rusijos 
baduolianjs. Visai ne. Aš noriu 
šelpti badaujančius Rusijoj 
darbininkus, dalintis su jais 
pusiau savo nubekai'nu centu,

Kaina

Nauji Raštai

rašto “Kelionė- Biglio lai- 
Vertė M. šalčius. “Kultu- 
Bendrovės leidinys. 47 pp. 
M. šalčius. Gamtos pasa- 
“Kulturos” B-vės leidinys.

Du 
spau-

spauda 
rankš-

ATSIŲSTOS PAMINĖTI 
knygos.

nors gerai 
tos atskaitos 
konferencijos 
“N.“ ir “K.”

H Ai himno:!, ui

VELTUI

kuo-

Geriausiai siunčia

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîChicago, III

bet negaliu, nes iš visko ma
tau, kad tas darbas yra varo
mas nekuriu asmenų tik tam, 
kad pasigrobus sau tūkstančius 
dolerių suaukotų Rusijos ba- 
duoliams. Tai parodo dar ir 
atskaita už paskutinį liepos 
mėnesį. Chicagos raštines ren- 
da-nuoma $75.00, 
$56.00, šviesos $2.72, 
luosčiai $1.50. telegramai 29c. 
l'as nieko blogo, bet štai sek
retoriaus išlaidos (Secretary’s 
Expenses)* $580.70, ir vėl 
cash to Secretary for expense 
account $400.00. Ar ne puiku? 
Sekretorius gauna veik tuks
iantį dolerių menesiui ir dar 
yra $1.50 išlaidų. Ir tame pa
čiame susirinkime tas pats 
sekretorius skelbiasi, kad “žy
dai dabar nieko neveikią iš 
priežasties. “Forwardso” užsi
puolimo.

Pasakykite, draugai, kas yra 
melagiai? —O. Kei.

1. Prof. G. čelpanovas. Psi
chologijos Vadovėlis. Vertė 
J. Gedminas. Tėvynės Mylėto
jų Draugijos leidinys Nr. 32. 
“Varpo” B-vės spaustuvė. 1922 
m., 164 pusi.

2. Voltaire. Kandidas. Vertė 
Karolis Vairas. “Dirvos” spau
da. 170 pusi. Kaina $1.00.

3. M. Šalčius. Kaip susikūrė 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Istorijos briediniai. “Kultūros” 
bendroves leidinys. 35 pp.

4. Tarjp pietų Amerikos gy
vulių. Ištraukos iš čalio Dar
vino 
vu.” 
ros”

r* 
D.

kos.
Šiauliai. 1922 m. 42 pp.

6. Lakštingala ir Pas Kris
taus Eglelę. Iš Andersono pa
raše šalčius, j. .“Kultūros” 
B-vės leidinys. Šiauliai. 1922 m. 
28 pp.

7. N. Rubakin. Apsakymė
liai iš gyvulių gyvenimo (su 21 
paveikslėliu). Vertė J. Norkus. 
“Varpo” B-vės spaustuvė. Kau
nas. 1922 m. 110 pp.

8. Raibi ndranatas Tagore. 
Auka ir Paštas (Dramos). Ver
te J. Pranskus. “Varpo” B-vės 
leidinys. 86 pp.

9. M. Chesinus. Laiškai var-
totojams. Iš rusų kalbos vertė 
J. Sondeckis. Šiauliai, 1922 m. 
36 pp. <

10. Du bailiu. Komedija vie
name akte. Verte Šeinis. “Dir
vos” spauda. Kaina 15c. Cle- 
vcland 1922 m. 36 pp. v

11. Dilgins. Bosienė. Dviejų 
veiksmų komedija. Išleido W.

Didžiausis Lietuvių 
BANKAS

Vfeienjs suteikia geriausį patarnavimu

Tvirčiausiai auga
TURTAS BANKO VIRŠ $2,500,900.00 

DOLERIU.
Universal State Bankas prigelbėjo lietuviams 

sučėdyt pinigus, prigelbėjo įsigyti namus ir ant to- 
liaus kuogeriausiai lietuviams patarnaus,

PRISIDĖK IR TAMSTA NORS SU 
MAŽUČIU DEPOZITU.

AR NORI GAUTI KLAUSK MUSŲ

pinigus
LIETUVON

Universal State Bank
3252 South Halsted St

' ' 'M ‘ I ■ ■ '

Elta Commerce Company
3251 South halsted Street, Chicago, Imi

TELEFONAS YARDS 1234

12. Edgar J. Banks. Septy 
ni senojo pasaulio stebuklai. 
Vertė K. S. Karpavičius. “tDir- 
vųs” spauda. 184 pp. 
$1.00.

13. Amerikos lietuviai ir 
Lietuva. Pirmoji A. L. T. San
daros paskaita 1922 m. 25 pp.

14. Dr. J. šliupas, Prabeng- 
tis Lietuvių tautos senovėj. 
Amerikos lietuvių Tautinės 
Sandaros leidinys. 1922 m. 46 
pp. Kaina 25c.

15. A. J. Jokūbaitis. Sveti- 
timoj Padangėj Pasaulio Ver
petuose, Eilės, dainos ir prieti
kiai šešiuose skyriuose, 
šimtai ejlių. “Sandaros” 
da. Kainą $2.00. 200 pp.

16. Giuzeppe Mazzini. žmo
gaus Pareigos. Pagal Ėvery 
man’s Library leidinį vertė K. 
R. Kaina $1.00. “Ateities” spau
da ir leidinys.

17. Kazys Zubauskas. I. Sta
tybos ir butų tvarkymo įsta
tymai, taisyklės atstatymo ap
žvalga ir kritika. II. Lietuvos 
darbuotojų ir įvairių įstaigų 
1200 antrašų. Spausdinta Jaga- 
masto spaustuvėj “Lituania,” 
TįJžė. 84 pp.

18. A. Bogdano v. Įžanga į 
politinę ekonomiją klausimuo
se ir atsakymuose. Vertė V. 
Tauras. “Laisvės” spauda. 240 
PP.

19. Skaitymai. XVI knygos 
Švietimo Ministerijos leidinys. 
Kaunas, 1922.

20. Leonas Ereminas. Lyra 
No 3. Turinys: 1. Darbo gies
mė, 2 Tiroliu kalnuose, 3 
Uyošvės dukrelė ir 4. Medin- 
čiaus išjojimas. Išleista Tilžėj. 
Kaina 75c.

21. Mikas Petrauskas. Lietu
viškos. Dainos. šeši sąsiuyiniai 
keturiems maišytiems balsams, 
keturiems vyrų ar ir moterų 
balsams ir duetai. Kaina $1.50. 
Išleido broliai Deveniai.
=5+

ATI
Naujos Lietuvių Didžiausios Finansų, Prekybos ir Pramones Bendroves, Nuo- 

savaųi Name — Chicagus Lietuvių Centre.

Lietuvos Silkine velia va dykau
Valdyba turi garbės kviesti Chicagos ir apielinkės Lietuvius ir Lietuves atsilankyti ir apžiū
rėti musų Bendrovės Įstaigą, atidarymo savaitėje nuo 9-tos iki 16-tai dienai Rugsėjo, 1922 m- 
Kiekvienas atsilankęs svetys atminčiai aplaikys dovanų puikią Lietuvos trispalvę šilkinę vėliavą. 
Atidarymo diena, šeštadienyje, Rugsėjo 9-tą, 1922 m.

ELTA COMMERCE COMPANY
SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON

GREIČIAUSIAI IR PIGIAUSIAI

PARDUODAME LAIVAKORTES
ANT GERIAUSIŲ IR GREIČIAUSIŲ LAIVŲ

SĄŽINIŠKAS PATARIMAI

PATARNAVIMAS

VISUOSE

REIKALUOSE

MALONIAI

SUTEIKIAMI

ofemehAnje
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviu ŲARIS, išplaukia
Rūgs. 13 ir Spalio 4.

Pųikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas Rum- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prąncu- 
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muziką, ^olpąĮ.. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Karve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, Į9 State 
Street, New York, City.

sChicagos ofisas 133 N. Dearborn st.

LIETUVOS ATSTOVYBĖJE REGISTRUOTI NOTARAI
PADAROME IR UŽTVIRTINAME ĮVAIRIUS pOKUMENTUS

BANKINĖS APSAUGOS SKRYNELĖS/ 
PASIDĖJ1MUI BRANGENYBIŲ IR DOKUMENTŲ .

PERKAME IR PARDUODAME MORGIČIUS, BONUS IR ŠŠRUS
PARDUODAME namus, lotus ir farmas

— Musų -bendrovę būdama Cbicagoje—didžiausiame Amerikos centre—ir turėdama tiesioginius su-SIUNTIMAS .PINIGŲ LIETUVON. — ---------------------------- -------------------------- - . -
sinešimus su New Yorku, Lietuva ir kitom šalim, persiunčia pinigusLietuvon netik pigiausiai, bet ir greičiausiai. Permusų bendrovę 
išsiųsti pinigai yra išmokami per didžiausius ir atsakančiausius Lietuvos Bankus ir jų skyrius, o kur nesiranda, tai pinigai įsmo ami 
artimiausiuose pašto skyriuose. Persiunčiam doleriais arba auksinais, paštu arba telegramų, kiap kas nori, ir sulyg icikalo. Giei- 
tu persiuntimu pinigų, musų bendrovė pilnai patenkina ir siuntėją ir priėmėją.

PAS1DĖJIMAS PINIGŲ LIETUVOS BANKUOSE. — Lietuvos bankai moka 7% metams už sudėtus juose pinigus. Mes parvedame pini
gus į Lietuvos bankus ir pristatome bankines knygutes.

LAIVAKORTĖJ—LIETUVON IR AMERIKON, —- Musų bendrove atstovauja laivų kompanijas turinčias didžiausius, greičiausius ir pa
togiausius laivus. Pasažieriam yažiuojantiem Lietuvon per įpusų bendrovę, atydžiai ir mandagiai patarnaujama. Visa kelione yia 
smagi ir Jkiekviena diena suteikia naujus Įspūdžius ir malonumus. Mes parūpiname reikalingus pasportus ir vizas.

Atvažiuojantiem iš Lietuvos į Ameriką, reikia gauti pasportą iš Lietuvos vaLdžios ir Amerikos konsulo vizą. Tokią vizą Ameri
kos koųsuląs Beduo.da, pakol asmuo, kuris ųori atitraukti Amerikon kokį nors savo giminaitį, nepadaro tam tikrus paliudijimus. Mes 
padarom visus reikalingus paliudijimus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia pasiųsti Lietuvon, drauge su laivakorte.

MUSŲ ATSTOVO PATARIMAI. — Musų atstovas, bendrovės viee-prezidentas, p. N. C. Krukonis, per 8 menesius specialiai važinėjo po 
visą Lietuvą tyrinėdamas ekonominį ir politinį Lietuvos padėjimą. Jis aplankė visus miestus ir kaimus ir kalbėjo su šimtąis įvairių 
luomų žmonių. Jo surinktos informąęijos yra įdomios ir labai naudingos kiekvienam lietuviui manančiam’ grįžti Lietuvon ar tai pa
sisvečiuoti ar apsigyvenimo tikslu. Musų bendrove kiekvienam pataria pasikalbėti su p. N. C. Krukojiiu, kuris ką tik iš Lietuvos su-

* grįžo. Jo rimti patarimai gali sutąupiąiti netik šimtus, bet ir tukstancius dolerių, o ypatingai norintiems pirkti žemės ar uždėti ko
kį nors biznį Lietuvoje, Tokiu būdą pasitarnauti mąsų broliams viengenčiam-s bus mums labai malonu.

ATSTOVYBĖJE REGISTRUOTI N.OTABAL r-Musų bendrovėje raudąsi du Lietuvos Atstovybėje registruoti notarai, kurie yra įgalioti
• užtvirtinti parašus ant įvairių dokumentų. Šių Notarų užtvirtinti dokumentai yrą pilnai tvirtinami Lietuvos atstovybės Washingtone.

šie du Notarai turi virš X5 metą patyrimo daryme visokių dokumentų, kaip tai: įgaliojimų, žemes pardavjmo aktų, dalies per
vedimo, ir t.t. Per tą laiką yra padarę tjukstančius įyakių ir labai svarbių dokumentų. Ištikus reikalui patartina kreiptis musų 
bendrovėm Darbas bus greitai ir tinkamai musų žinovų atliktas už gana prieinamą kainą. Patarimai duodami veltui.

APSAUGOS SKRYNELĖS. — Musų bemįręvė finansinjajne skyriuje turi įrengus labai modernišką VOLTĄ, apsaugotą nuo ugnies įr va
giu naujausio išradimo priemonėm, šiame volte randavo jame bankines apsaugos skryneles sudėjimui įvairių brangenybių ir svarbių 
dokumentų, po $2.50 metams. Niekas nežino kada nelaime gali ištikti, ar vagis į namus įsilaužti, ar ugnis aplankyti, todėl kiekvie
nas iš kalno privalo apsisųgęti, kąd paskui, kada jau per vėlu, nereikėtų apgailestauti.

REAL ESTATE—NAMŲ ir FARMŲ SKYRIUS. — Musų bendrovė specializuoja pirkimu ir pardavimu nuosavybių—namų ir farmų. Jeigu 
x nori pirkti namą, lotą ar farmą, tai mes prirašysime tikrų bargenų ir sutaupysime daug pinigų. Užganėdinsime skoniu ir kaina. 

Jeigu turite namą, lotą ar farmą- pardavimui, tai mes umu laiku rasime pirkėją, nes turime daug žmonių norinčių pirkti.
APDRAUDOS S’KYRJUS. — Musų bendrovė apdraudžia namus, baldus(forničius) ir kitą turtą nuo ugnies, atsakanČiausiose firmose, už la

bai prieinamas kainas. Apdraudžiam langus nuo išmušimo ir ąsmenis nuo įvairių nelaimių, kaip tai, susižeidimo, susimušimo auto- 
mobilium, ir t.t.

INVESTMENTAI—MORGIČIAI, BONAI ir ŠfiRAI. — Amerikos bankai paprastai moka 3% nuošimti už įdėtus pinigus. Žmogus turintis 
šiek tiek didesnę sumą, nori pinigus investuoti ant didesnių nuošimčių, bet nori, kad jo pinigai butų pilnai apsaugoti. Mes pata
riame investuoti ant didesnių nuošimčių, bet nori, kad jo pinigai butų pilnai apsaugoti. Mes patariame investinti į pirmos klgsos 
morgičius, bonus ir šerys. Tinkamus patarimus suteikia mysų bendrovės prezidentas, Jonas I. Bagdžiunas, turintis platų patyrimą 
finansiniuosje ręikjiluose.

SPAUSTUVĖS SKYRIUS. — Musų bendrove turi savo didelę moderniškai įrengtą spaustuvę, kurioje atlieka visokius spaudos darbus. Yra 
tai vieną iš didžiausiu ir geriausiai įrengtų lietuvių spaustuvių visoje Amerikoje. $pausdinam knygas, Jaikrščius, žurnalus, katalo
gus, konstitucijas, pamfletus, plakatus, afišus, ir t.t. Darbą atliekame skubotai, grąžini ir už prięmamas kainas. Kviečiame draugi
jas. ir biznierius duoti myąis progą patarnauti.

LIETUVOS VĖLIAVŲ SKYRIUS, — Musų bendrovė yra vienintelė ir didžiausia visoje Amerikoje Lietuvos Vėliavų išdirbjmo įstaiga. Dir
bame šilkines, vilnones ir drobines Vėliavas. Taipgi išdirbame įvairius ženklus apvaikščiojimams ir draugijoms. Kainos suteikia
mos pareikalavus.

ATS1LANKYKIT MUSŲ ĘENDROVĖN. t- Bendrovės valdyba kviečia kiekvieną atsilankyti ir apžiūrėti musų įstaigą. Atvykusiams Chi- 
cagon iš toliau, maloniai suteiksime informacijas įr patarimus ki.ekvįeųamę jųsų reikale.

MUSŲ BENDROVĖS VALDYBA. — Bendrovės valdyba susideda iš finansisĮų, bankininkų, ir patyrusių biznierių, kurių ambicija yra 
geriausiai užganėdinti visuomenę, turinčią su musų įstaiga reikalus ir įgyti jos pilną pasitikėjimą. T

VALDYBA: •*
JONAS I. BAGDŽIUNAS, Prezidentas,

NIKODEMAS C. KRUK0NIS, Vięe-pre».,
A. D. KAUŲAKJS, Viee-prezidentas, 7 T '*•

- ANTANAS BUČAS, Ka sielius, I
VINCENTAS BRUSOKAS, Sekretorius.

Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Utaminko, Ketvergo ir Subatos vakąr.ais iki 9 vąl.
Nedėldicniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
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Didysis Bridgcpoito Bankas 
Su Turtu Virš $6,000,000.00

Patarnauja lietuviams kuogeriausiai.
Priima pinigus į taupymo skyrių ir moka 3%.
Pinigus taip padėtus, gražina anti pareikalavimo.
Priima pinigus ir ant 6% su pilnu saugumu.
Duoda paskolas ant pirkimo ir budavojimo narni} Chicagoje.
Parendavoja saugias ir nesudegamas dėžes.
Siunčia pinigus Lietuvon Auksinais ir Doleriais greitu 
budu.
Parūpina laivakortes Lietuvon ir iš Lietuvos ant geriau
sių lai vi}.
Padaro visokias doviernastis ir affidavitus pagal Amerikos 
ir Lietuvos teisių. Ir abelnai atlieka visas bankines ope
racijas kuogeriausiai. Tėmykite musų pinigų kursą laik
raščiuose kiekvieną dieną.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

A STATE BANK 
1112 West35th Street,

Bankas atdaras kasdieną iki 3 po pietų.
Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 valandai.
Subatomis per visą dieną iki 8 vai. vakare.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

‘Malt Tonic’

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

Pranešimas
Melrose Park ir Town of Proviso lietuviams

Gerbiamieji Lietuviai!
Žinote mane labai gerai, nes gyvenu Melrose Park virš 30 metų; 

dirbai! visokį darbą ir buvau visokiam užsiėmime. Pirmiausis mano 
užsiėmimas buvo graborystė ir L. De Franco — tai bus 23 metai 
atgal. Paleidimo iš rankų biznio, buvo pinigų stoka, tad priversti 
buvome eiti dirbtuvėn, vienok neatbūtinai buvo reikalinga lietuvio 
graboriaus. Per visą tą laiką nepasitaikė kito lietuvio graboriaus, 
kuris butų apsiėmęs lietuviams patarnaut, todėl, nusprendžiau atsi
mesti nuo savo paprasto užsiėmimo, o turėdamas šiame užsiėmime 
patyrimo, tad tas mane ir paskatino pamėgint dar kartą, pasidarbuot 
lietuviams Melrose Parke ir apielinkės miestelių.

Todėl, šiuomi įsteigiu LIETUVIŠKĄ GRABORIŲ, Melrose Parke, 
2205 Lake St., Melrose Park, Tel. 797.

Dėkoju Lietuviams
ANTANAS PRABISH.

Būtie - purvo, lušiuj ir at-
klausy kortos miestas

I

Emil tlerman.
Bute giriasi tuo, kad jis stovi 

turtingiausiam© pasauly aukso 
kasyklų apskrity — gal tas tie
sa, gal ne, bet vienas dalykas 
yra tikras, smaku butų surasti 
kitą mestą tokiomis purvinomis 
gatvėmis ir tokiomis griūvan
čiomis lūšnomis (pramintomis 
namais), kurios© gyvena Buttčs 
kalnakasiai su savo šeimomis.

Miestas turi $2,000,000,000.00 
skolos. Drąsiai galima sakyti, 
kad jokia šitos skolos dalis ne
buvo užtraukta gatvėms taisyti, 
ar valyti.

Jas. Cocking, kuris dabar tar
nauja Anacondos Vario kompa
nijai, kaipo inieisto majoras di
džiuojasi “ekonominiu pamatu”, 
kuriuo jis veda savo administra
ciją. Jis sakosi užvaduojąs mo
kesnių mokėtojams pinigus. Iš 
tikrųjų gi jis sumažina mokes
tis Anacondos Vario kompanijai 
paprastų miesto žmonių smagu
mo, sveikatos ir gyvasties lėšo
mis.

Kaip ir visi kapitalistiniai po
litikieriai jis verslo reikalus sta
to pirmesnen vieton kaip žmo
nių gerovę.

Yra atvirai pripažįstama, ka.c 
gatvės taisyta ir valyta tik So
cialistų partijos administracijos 
laiku, kuomet F. J. Duncan bu
vo majorui. Jo administra
vimo laiku, nors miesto gatvės 
buvo taisomos ir valomos, mies
to skola nepadidėjo ir paprasti 
žmonės nemokėjo didesnių mo
kesčių. , ,

Tas neatatiko tikslui ir nepa
tiko miestą valdančioms korpo
racijoms. Tad buvo sukeltas 
“teroras”. Majoras turėjo atim
ti žmogaus gyvastį, gindamas sa
vąją nuo užpuoliko.

Kasyklų savininkų šnipai už
plūdo kalnakasių uniją.

Buvo paskelbta streikas kor
poracijoms patinkamu laiku. 
Unijos raštinė tapo išdinamituo- 
ta. Streikas tapo sulaužytas ir 
kalnakasių unija tapo sunaikin
ta. šiandien tarp kalnakasių 
nėra bent kiek vertos organizaci
jos.

Kasyklos yra labai pavojinga
me stovy — daugelis gyvasčių 
žūva ir nieks nieko nežino apie 
jas. . 1

Mokamos algos yra' menkas 
kąsnis numetamas sunkenybių 
gyvuliui, o ne atlyginimas žmo
giškai esybei, nekalbant apie so
cialinę darbo vertę, kuri jiems 
priklauso.

Namai, kūnuose gyvena kal
nakasiai (kurie sudaro didesnę 
gyventojų dalį), sunku aprašyti 
— jie yra tolygus skrynvago- 
niams namams kelių laikymo 
darbininkams, kurie taiso gelž- 
kelius, kad žmonės be pavojaus 
galėtų jais važinėti ir kuriems 
pereito liepos mėnesio 1 <1. tapo 
numuštos algos, nes Jungtinių 
Valstijų gelžkelių taryba patyrė,

kad jie per puikiai gyvena.
Norint gauti leidimą darbo 

j ieškoti už menką $4.25 algą mo
kamą kalnakasiams ir mėšlinin- 

kams, tenka išlaikyti aštresnis 
kvotimas negu tas, per kurį pe
reina kalinys priimamas kalėji- 
man. .

Užrašo jo plaukų, akių ir odos 
.spalvą, svorį ,augštį ir metus; 
kur gimęs; kur augęs; kur dir
bęs per pastarus trejus metus. 
Kodėl jis metė tą darbą, ar tapo 
atleistas. Ar jis nepriklauso 
unijai ir ar jis tiki į unijas. Ar 
jis bus ištikimas kompanijai 
streiko metu.

Jis turi gauti paliudymus.
Jis turi paduoti savo viso gy

venimo istoriją. Jis turi paduo
ti gyvenimo istoriją savo tėvų, 
kiek jam ji yrą žinoma, ir taip
gi tėvų~tėvų iš abiejų pusių.

Kompanija su atsidėjimu per
žiurėjus prašančio atsakymus ir 
jo suteiktus paliudymus, jei ji 
mano, kad 4is yra nepavojingas, 
sveiko proto, palankus ir gana 
vergiškas, tai išduoda jam “at-

k'lasinę kortą”, vadinasi, leidi
mą darbo prašyti!

Tatai nenuostabu, kad socia-
Hstiis negali

klausytojų, ar įkurti socialistų 
partijos kuopą.

Visi alginiai darbininkai, pas 
kuriuos yra gana proto būti So
cialistų partijos nariais ir kurie 
turi drąsą savo įsitikinimus iš
reikšti, yra juodajame sąraše, 
arba per daug save gerbia, kad 
gyventi ir dirbti purviname, ne
sveikame, korporacijos kontro- 
liuojamamę mieste Buttėje.

MBS. LULA VANN, 
I r UI TON. ARK.

DR. VA1TUSH, O. D
Liet avis Aldų Specialistu

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVaahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 rytu 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kėdžių 7715 į

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos] nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedčl. pagal sutarimą 
UI -?S T9Z8^

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- Į Joni kombinacija. Tos nešvarios baltos
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 

X kiekveno plaukus.

tOo#' RaffJes
\ ' yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis

kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
' 1|| ’ pranyks pleiskonos. Palaikymui* sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

K ON TRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas nprėtų medžio darbą pats dirbti, tat aš tami- 
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

;'P . K a s p a r
3827 Archer Avė., . / Tėl. Lafayette 0238.

Kd. Kediie RM2 
, __ _ /

SS14-16 Rooeevelf Rd. 
Arti St. Louto A vau 

EMICASO.ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir angh} kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kckvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais. ” .

Kaina 25c.
. I f

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
....................         X
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Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

Bridgeport Electric Co.,
1619 W. 47th St., '

Tek Boulevard 1892 ir 7101.

Greitas Anglies Ii PRISTATYMAS I
Mes galime pristatyt labai greitai anglis nuo musų dokų, 35-os

s <

ir Iron gatvių.
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III. HEDSTROM-SCHENCK COAL CO

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
švarių aržuolo išgrindimui po ......................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ................................. 10c.
Švarių klevo išgrindimui .......................................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO„
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

MINKŠTOS - KIETOS
■ , 37 W. Van Buren St.

Tel. Wabash 7929 Chicago, Illinois.
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Patarimai kenčiančioms 
moterims į kelių sveikatos.

Fulton, Arkansas. — “Vartojau Ly- 
dia E. Pinkliam Vegetable Compound 

nuo šone skaudėji
mo. Taip baisiai 
kenčiau kas mė
nuo, taip skaudėjo 
nuo juosmenio že
myn, kad negalė
davau hnt kojų pa- 
stovėt nei pusės 
laiko. Nepajie- 
giau apsidirbti be 
pagelbos. Pama
čiusi jūsų Vege
table Compound 

pagarsinimą laikraščiuose ii’ išmėgi
nau gerai. Dabar netik kad atlieku 
visą savo darbą, bet nei skausmo kas 
mėnuo nejaučiu. Neįstengiu pakanka
mai pagerbti Vegetable Compound, 
vienok rekomenduoju toms, kurios 
panašius nesmagumus turi kaip ir aš- 
Geisčia kacį panaudotumėt šiuos fak
tus, kaipo paliudijimą, vedantį prie 
moterų, kurios moteriškus nesmagu
mus turi ir lai taip pasielgia, kaip 
kad aš įstodama į kelią sveikatos.”— 
Mrs. LULA VANN, Box 43, Fulton, 
Arkansas.

Šios rųšies pagarba teikiama Ly- 
dia E. Pinkliam Vegetable Compound 
žodžiais iš burno? ir laiškais, kuriuos 
siunčia viena moteris kitai; tad pri
verčia ir tamista pagalvoti ir imti ge
rai žinomą gyduolę, jei tik esi pana
šiuose nesmagumuose, kaipo skauda
mus periodus.f silpnumą, nervišką 
jausmą, < dideli skausmą strėnose ir 
tūlais laikais negali dirbti.

Ši moteris, kuri labai yra dėkinga 
už paliuosavimą nuo skausmų ir ner
vų. kurie griauna fiziška padėjimą, 
todėl, visą tai nori apsakyti sergan
čioms moterims.

Paiengvins akių įtempimą, kuris 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo^ 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis. nuima kataraktą, atitai
so trumoarerystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos 9 srzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speclalė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.
PAINO CHEMICAL Co.

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

“MIZAR” — karalius
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kartus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja $4 ir $6. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS SOROKOWSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.k__________ ________ J

St. Paul9s
H os pital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

' J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
•1,27 N. Dearborn St., 

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 63775

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

ORKESTRĄ—BENĄ
Pampina vHoktem* 

uA reikalam* 
[g J. SALAKAS 

S? 1432 So. 50th Ct. 
Srn . Cicero UI 
. ' Tel. Cicero 2537

MILDA
/ I ■ • \
Moving & Expressing 

Co.,
Anglis ir Malkas

Patarnaujant dieną ir naktį: per- 
kraustom rakandus, pianus, safe’us, 
krautuves, važiuojam į kitus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro- 
kus. Pigiausiai patamaujam ir darbą 
gvarantuojam.

Taipgi užlaikom vartotų rakandų 
ir pečių.

3227

V. Bagdonas,
D. Petravičia

So. Halsted St.
Tel. Yards 3408

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kuri kiekvienas 
gali vartoti be nesmagumų ir be laiko 

eikvojimo.
Mes turime būdą, kuris suvaldo dusui} ir 

norime, kad bandytumet už musų iškaš- 
ėius. - Nežiūrint ar jau (sisenėjęs, ar da 
nesenai_ pasirodė, kaipo chroniškas dusulys 
jus privalote pareikalauti ant išbandymo 
musų budo.j Nežiūrint jūsų amžiaus ar už
siėmimo, jejgu jus vargina dusulys musų 
būdas turėtų jums " ‘
r ........... ....

rie t neturi vilties išsigydyti, 
symus, garus, 
tt. 1 . ' ___
kiekvienam už musų iškaščius 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
sius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus, pasiūlymas yra per svarbus
~ _ ...—...~. ...■ ■_..... j

dabar ir pradėkite vartoti musų būdą tuo- 
4“"“ nesiųskite. T”:

Įi padėtą kuponą. Padarykite tą 
ums nereikia mokėti nė už pa-

idas turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norime. pasiųsti tiems, ku- 

•— .......... ...v.vo u,.!, kurie išbandė
(vairius (kvėpimus, plovimus, opiumo sutai- 

. _ j*, “patentuotus rūkymus” ir 
be pasekmių. Mes norime parodyti 

........ .u..u... u.u.ų lOMioviud, kad nau
jausio budo tikslu yra užbaigti visokj sun- i ..... .... -----L . 1----------------- bai
sius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per svarbus 
kad praleisti kad ir vieną dieną. Rašykite 
dabar ir pradėkite vartoti musų būdą tuo
jaus. Pinigų nesiųskite. Tik pasiųskite iš
pildė žemiai — .....................
šiandie — 
siuntimą.

FREE TRIAL COUPON

Frontier Asthma Co., Room 229 G.
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send frec trial of your method to:

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, ai 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiama 
paštu — $1.25 už buteli.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armifage 4913 

Chicago. III.

DR. W. YUSZKJ’i'WICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Reumatizmas Sauspie
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga: ‘‘ŠALTINIS SVEI- 
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centg.

Justin Kulis
3259 So. Holttid St. Chicago, III.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO-
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo l.
Kraujo fcL
šlapumo W S

Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St- 

(Kampas Monroe ir Dearbom St) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po niet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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NAUJIENOS, Chicago, iii.

CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::

Lietuviu Rateliuos
BRIDGEPORT.

Iš LSS. 4 kuopos darbuotes.

PERSERGĖJIMAS.

Neduokite degtukų nakties 
laiku nepažįstamiems.

Viktoras Juocius, 725 W. 19 
gat., pereHą sekmadienį, rug
sėjo 3 dieną, 11 valandą nak
ties, kampe 17 gat. ir Halsted 
pastebėjo keturis vyrus, auto- 
mobiliuj. Jis grįžo namo paly
dėjęs savo brolį. Jam einant 
pro šalį vyrukai jį užkalbino ir 
paprašė jo dektukų. Jis priėjęs 
prie jų ir padavęs jiems dek
tukų. Tuo tarpu jie- pasigavo jį 
ir įsitraukė savo automobiliun. 
Jie pasileido važiuoti visu grei 
tumu. Ir nežinia ką jie butų su 
juo išdarę, jei traukinys ne
būtų užvažiavęs jiems ant 
kelio bevažiuojant iš miesto.

Kokiais tikslais tie keturi 
vyrukai buvo pasigavę lietuvį, 
nežnia, bet spėjama, kad api-

ap-
ne-

Taigi patartina visiems 
sisaugoti ir nakties laiku 
pažįstamiems degtukų neduoti 
ir su jais visai nekalbėti ir ne
užsiimtų — Sužinojęs.

SKEBŲ SĖBRAI UNIJOJE.

Chicagos lietuvių kriaučių 
unijos skyriuje randasi būrys 
triukšmadarių, kurie savo 
riksmu ir kelionėmis terori
zuoja kitus unijos narius ii 
privedė dalykus prie to, kad 
į unijos susirinkimus ne de
šimta dalis narių nebesflanko. 
Šiomis dienomis tie rėksniai 
per vietinio skeblapio špaltas 
išdergė “Naujienas”, kurios yra 
vienintelis stambesnis lietuvių 
laikraštis, spausdinamas uniji
nėje spaustuvėje. Keista, kad 
kriaučių unija pakenčia savo 
tarpe tokius skebų sėbrus.

KUR GALIMA PIGIAI NUSI
PIRKTI VAISIŲ IR DAR

ŽOVIŲ.

Municipal Pier yra 
krautuvės daržovių ir 
vaisių. Tos krautuvės 
nlieeto brangumo pragyveni
mo komitetas. Tenai vaisiai 
pardavinėjama už daug piges
nę kainų, negu bile kur kitoj 
vietoj Chicagoje. Vaisiai yra 
perkami Michigano valstijoj ir 
ežeru atgabenami tiesiai > į 
Municipal Pier ir čia žmonėms 
pardavinėjami daug pigesne

įvairių 
įsteigė

kaina.

IŠVAŽIUOJA | DETROITĄ.

e 
r

*

NORTH SIDE.
*

Keletas metų atgal Lietuvių 
Socialistij Sąjungos 4 kuopa 
buvo viena didžiausių kuopų 
visoj sąjungoj, bet užėjus taip 
vadinamai bolševikiškai influ- 
enzai šiai kuopai teko smar
kiai nukentėti. Bet ta epide
mija jau praėjo, ir darbinin
kai jau pradeda nuo jos atsi
peikėti, ypač po Chicagos lietu 
vių progresyves visuomenės 
demonstracijos pažymėjimui 
Lietuvos pripažinimo ir Lietu
vos konstitucijos priėmimo. 
Nes bolševiktj šlamštui pradė
jus šmeižti lietuvių progresy- 
vę visuomenę, o girti klerika
lus ir jų manifestaciją, dau
gumas ir tų bolševikų pama* 
tė prie ko juos veda jų vadai. 
Be to, didžiuma lietuvių ^pro- 
gresyvės visuomenės, pama
čiusi, kad tarp klerikalų ir 
bolševikų nėra skirtumo, pra
dėjo žiūrėti į bolševikus kaipo 
į parsidavėlius klerikalams, o 
socialistams simpatizuoti.

Kadangi netik progresyvė 
lietuvių visuomenė, bet net ir 
patys bolševikai pradėjo soci- 
allistams simpatizuoti, tai so
cialistams laukti patogesnes 
progos pradėti savo darbuotę 
nebegalima, nes geresnės pro
gos vargu bebus galima sulau
kti. Tik reiktų visiems socia
listų darbuotojams dabar su
krusti ir griebtis už darbo, tai 
yra skleidimo socializmo idė
jų .tarpe lietuvių darbininkų.

Nedėlioję, rugsėjo 10 dieną, 
10 valandą iš ryto, Fellowship 
Housc svetainėje (831 W. 33 
pi.) LSS. 4 kuopa laikys savo 

1 mėnesinį susirinkimą. Tat visi 
mariai ir pritariantis socialis

tams žmonės 'lai laiku susiren
ka, nes tame susirinkime bus 
išdirbti visi pienai rengimui 
prakalbų, paskaitų ir tt. Nes 
prisiartinus rudeniniam sezo
nui socialistų darbuote priva
lo būti guplenuota 
šia.

Jau nuo senai 
sakoma, kad kalk 
karšta. Taip ir mums sociali
stams reikia griebtis už darbo 
kol dar yra gera proga pradė
ti savo darbuotę, tai yra išpla
tinti apšvietą ir socializmo idė
jas tarpe lietuvių visuomenės.

Tat visi į darbą! K Nedėlioj 
visi |LSS. 4 kuopos nariai ir so
cialistų simputizatoriai malo
nėkite laiku susirinkti ir taipgi 
atsiveskite visus savo draugus 
ir pažįstamus prisirašyti prie 
LSS. 4 kuopos. — Juozukas.

kuo plačiau

yra žmonių 
geležį kol ji

WEST SIDE.

šiandie naktį “Naujienų” re
daktorius, P. Grigaitis, išva
žiuoja į Detroit, Mieli., kur pa
žangiosios lietuvių organizaci
jos rengia nedėlioję po piet

tuvos pripažinimo ir konsti
tucijos priėmimo.

PLĖŠIKAMS TEKO $50,000.

Vakar automatinėj valgyk
loj ant Sheridan road, netoli 
Vvilson avė., apsiginklavę trys 
plėšikai padare “holdup“ ir iš 
vieno daimontų salesmano atė
mė dainionlu 50,000 dod. ver-

DARBININKŲ GINIMO KOMI
TETO REIKALU.

Mikinan Ginimo Darbininkų 
Komitetas išleido atsišaukimą 
į visas progresyves darbininkų 
brganizacijas kviečiantįs ji^s 
dalyvauti konferencijoje, kuri 
įvyks šiandie 3:30 vai. i>o pie
tų i>o num. 180 W Wasbing- 
ton St. Taigi butų pageidau
jama, kad kuo daugiausia dar
bininkų organizacijų atstovų ir 
šiaip pavienių darbininkų šioj 
darbininkų konferencijoj daly-

t ’ J.i.L L. Ji V .1-..'.S . iiei

Apie Hiiinboldt parką yra 
apsigyvenęs gerokas skaičius 
lietuvių šeimynų ir pavienių 
asmenų. Vasaros laiku daug 
ietuvių atsilanko į Humboldt 

parkų ir ten sau gražiai laiką 
jraileidžia.

Man teko girdėti nusiskund- 
dimų, buk gyvenantįs prie 
i luinboldt ar anoj pusėj parr 
co negalį šioj apielinkėj gauti 
‘^Naujienų” ant stočių, ypač 
Division ir California kampų, 
<ur pardavinėjama visokį laik
raščiai, o “Naujienų“ ten ne
parduoda. l£iti ant Mihvaukee 
avė. labai toli ir nevisada ten 
galima gauti, ypač kai bent 
tiek pavėluoji.

Taigi pasirodo reikalas įstei
gti Naujienų stotį ant kampo 
Division ir California avė.

‘ — Rep.

pridėjo; Jis pri-

SRIDGEPORT.
....---------U- »♦ z

Sugadino prabaščiui biznį.
Kaip jau Naujienose buvo 

rašyta, šv. Jurgio parapijoj 
kun. Krušas surengė bazarą. 
Pirmų dieną, bazaras turėjo ge
ro pasisekimo, bet kilus para
pijom] “streikui“ bazaras turė
jo užsidaryti.

Reikia pasakyti, kad prie mi
nėto bazaro surengimo vietos 
prabaščius kun. Krušas nema
ža “triūso1
kalbino daugybę draugijų ba- 
zare dalyvauti ir bazarui iš
rinkti savo darbininkus. Jis 
taipgi ir pavienius žmones 
suagitavo visu ‘kuo bazarą rem
ti. Bet štai tie nelabieji “bun- 
taučikai“ ėmė ir paskelbė 
“streikų“, kaipo protestą prieš 
lenkes “seseris.“ Ir visas pra- 
baščiaus “triūsas“ nuėjo šuniui 
ant uodegos...

Dabar, kaip girdėt, prakas
ėjus be galo “susinervavęs“ ir 
net nebežinąs 'ką daryti su 
tais “buntaučikais...” Mat jau 
mažiau dolerių įplauks...

NORTH SIDE.

Išvažiavimai.

rašė jaunuolių kiek maželiau, 
bet vistik gana gražus būrelis 
berniukų ir mergaičių- Orkest
rą irgi rodo ženklų, kad tu
rės gero pasisekimo.

Kurie tėvai norėtų 'leisti sa
vo vaikus bei (mergaites dai
navimo bei griežinio ant įvai
rių muzikalių instrumentų, p. 
Sarpalius, kiek teko pastabeti, 
pageidauja, kad jie tatai pada
rytų be atidėliojimo, nes jis 
norįs pirmiausia duoti visiems 
jaunuoliams keletą 
pamokų.

Rytoj 10 valandų 
Raymond chapelėj 
dos, trečia iš eiles 
choro repeticija. Kurie jaunuo
liai dar nėra prisirašę 
choro ai’ stygų orkestros, 
rytoj galės tatai padaryti.

— Jurgis Barškulius.

PRANEŠIMAI
w*^V«***w»

Cicero. — S. L. A. 194 kp. nariai 
kurie turite paėmę tikietus grąžinki
te knygutes tiems, iš kurių esate jas 
paėmę. ' — Pirmininkas.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos Am. mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
rūgs. 9 d., 7:30 v. v., šemaičio svet., 
18 ir Union Avė. Visi nariai atsilan
kykite, nes bus rinkimai protokolų se
kretoriaus ,senąjam apleidus miestą.

— K. Rugis, Pirm.

ASMENy JIESKOJIMAl
JIEŠKAU SAVO SUNAUS JONO 

Plančuno, kas au juo draugavo, pra
šau dout man žinią, kur jis yra, ar 
gyvas ar miręs? Marjona Burkaus- 
kienė, Kauno rėd., Kėdainių apskr. ir 
valsčiaus, dvaro Kėdainių, Lithuania.

IŠRENDAVOJIMU!
ANT RENDOS, 6 • KAMBARIAI 

elektriką, šiltas vanduo ir vana.
GEO. NAVICKAS,
2138 Greenwich St., 

Tarpe Leavitt ir Hoyne Avė.
-T.I ; KILI, ir.b f? I ■JJ.J.... I, ggsBsggągaMet

muzikos

iš ryto 
įvyks, ro- 

jaunuolių

prie 
tai

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

“Naujienų“ nr. 210 tilpusioj 
korespondencijoj iš Brįghton 
Parko tarp kitko buvo pažy
mėta, 1). L. K. Keistučio P. ir 
P. Kliubo Dramos Skyrius sta
tys scenoj veikalų “Netikėtas 
Sugrįžimas“ vasario 1 d., 1923 
m., o turėjo buiti spalio 8 d. š.
m. —' M. K.”

CHO ATE’O SĄMONIN
GAS ATSAKYMAS.

Vyskupo Valančausko Pašelpoa 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rūgs. 10 d., 1 vai. po 
pietų, A. Urbonas svet., 3338 Auburn 
Avė, Svarbių reikalų delei, malonė
kite visi nariai laiku susirinkti.

J. L. Shaldauskas, rašt. •

L. S. S. 4 kp. susirinkimas įvyks ne
dėlioj, rūgs. 10 d., 1 vai. po pietų 
Fellovvship Hpuse svet., 831 W. 33 
Place. Draugės ir draugai malonėki
te laiku susirinkti ir atsiveskite naujų 
narių prisirašyti.

— Org. J. M. Vainauckas. .

Bridgeport. — Generalė visų vaikų 
choro ir stygų orkestros repeticijos 
Įvyks nedėlioj, nigs. 10 d., 10 vai. iš 
ryto, Raymond Chapelėj. Visi malo
nėkite laiku susirinkti. TaipgiAai at
silanko, kurie nori prie minėto choro 
prisirašyti, nes vėliau p. Sarpalius ne
bepriims daugiau vaikų, kada galuti
nai susiorgonizuos. — Valdyba.

L. S. S. 174 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, rūgs. 10 d., 10 
vai. iš ryto, Karlovo name, 3827 Ar
cher Avė. Visi draugai malonėsite 
susirinkti, nes turim-e daug svarbių 
reikalų: reikės delegatai išrinkti į Ra
jono .konferenciją. Norintieji prisi
rašyti prie kuopos nesivėluokite atsi
lankyti. — V aldyba.

JIEŠKAU dėdės ir tetos, Juliaus ir 
Barboros Bersenų. Paeina iš Veliuo
nos miestelio, Kauno apskr. Prieš iš
važiuosiant į Ameriką gyveno Čekiš- 
kių miestelyj. Išvažiavo į Ameriką 
1912 m-. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žino meldžiu pranešti man, už ką bu
siu labai dėkinga. Turiu labai svar
bų reikalą. Sofija Vasiliauskaitė, val
sčiaus spaustuvė No. 14, Kaunas, 
Lithuania.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO Į LIETUVIŠ- 

ką barzdaskutyklą — barber! shop. 
Patyrimo turiu 9 mėnesius. Malonė
site pranešt, kam reikalinga.

MISS M. š., 
658 W. Madison St.
Tel. Monroe 1111.

APSIVED1MAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar našles be vaikų, tik ne gyv- 
našlės, nesenesnės kaip 27 metų. AŠ 
esu 26 metų vaikinas, blaivus, neruko- 
rius, vidutinio ūgio. Turiu savo pra- 
pertę. Noriu surasti sau dorą drau
gę, kurijnylės gražų, dora šeimyniš
ką gyvenimą. Meldžiu atsišaukti ir 
paveikslą prisiųsti. Atsakymą su
teiksiu kiekvienai ir paveikslą 
žysiu.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTĘRŲ

grą-

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

F. B., 
Brighton Park Skyrius

■ l Bok 4,
4138 Archer Avė., 

Chicago, III.

JIEŠKAU APS1VEDIMUI MERGI- 
nos arba našlės, nesenesnės kaip 35 
metų. Aš esu vaikinas 32 metų. Jau 
nubodo vienam gyvent, mylėčiau ap
sivesti. Platesnes žinias duosiu per 
leišką. I. D., 2508 Clybourn Avė., Chi
cago, III.

REIKIA vyrų arba moterų pa
tyrusių dešrų kimšimui, taipgi 
moterų sujungti dešras.

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

. 4856 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKO

Kaip jau buvo rašyta Nau
jienose, šioj kolonijoj lietuvių 
Viešas Knygynas tapo laikina 
uždarytas, nes nebuvo iš ko 
užmokėti nuoma už kambarį. 
Knygyno knygos dabar yra 
nugabentos pas p. M. Meldažį.

Kai kurios draugijos minė
to knygyno likimu ,vėl pradėjo 
rūpintis. Daugel ' draugijose 
vėl svarstoma kaip knygyną 
išnaujo atidarius. Kai kurios 
draugijos pradėjo rinitai apie 
tai svarstyti. Ir reikia tikėtis, 
kad neužilgo knygynas gal ve 
bus atidarytas.

Apie knygyno svarbą nėra 
reikalo daug aiškinti, nes tą vi
si gerai supranta. Tik nežinia 
kodėl iki šiol taip mažai kny
gyno palaikymui darbuotasi.

Tiesa, draugijos, kurios- kny
gyną palaikė, dėjo visas įgali
mas pastangas, bet aplamai 
visuomenė nedaug prie to dar
bo prisidėdavo. Per tai ren
giamieji baliai ir piknikai kny
gyno naudai tik nuostolių at
nešdavo. ą ■ : t < • t; y

Reikėtų, kad visi vietos lie
tuviai knygyną išnaujo atida
rymu ir jo palaikymu daugiau 
susirūpintų ir bandytų šių 
brangią apšvietus įstaigą iš
naujo atidaryti ir jų palaikyti.

— West8id ietis.

Nežiūrint nei didelių karš
čių, vistik nedėlioję, rugsėjo 
3 dieną, Jefforson giriose L. 
M. P. S. III Rajonas buvo su
rengęs draugišką išvažiavimą; 
Žmonių prisirinko vidutiniš
kai. Matyt, didžiuma suva
žiavusių žmonių buvo bolševi
kiškų pažiūrų. Ar buvo koks 
programas ar ne, tai neteko 
pastebėti. Tik pavakry, kada 
įau atvėso šiek tiek oras, buvo 
žaismių ir šiaip pasikalbėji
mų. Jau prietemoje iš kaž
kur atklydo vienas dikčiai gir
tas žmogus. Jis liepė vaikams 
bėgti pasiūlė pusę dolerio 'tam, 
kuris greičiau išbėgs. Iš to 
buvo daug juoko žiūrėtojams.

Ant rytojaus, tai yra “La- 
bor Day“ šventėj buvo LDLD. 
išvažiavimas toj pačioj girioj. 
Žmonių buvo labai maža. At
važiavo tik darbininkai traku 
ir šiaip kelios moterįs. Pro- 
gramo jokio nebuvo, nes, anot 
vieno pastebėjusio — labai 
maža žmonių, lai ir progrąmo 
neapsimokėjo rengti.

Atsilankiusieji tik 
‘“Vilnį“ ir “Laisvę“ 
minose. O gal skaitymas tų 
gazietų pavadavo programą?

— Reporteris.

Juozapas Hodges .Choate, 
kuris prezidento McKinley 
buvo paskirtas Anglijos am
basadorium 1899 m. greitai 
atsižymėjo savo juokais ir 
trumpais, bet sampningais 
atsakymais. Vieną dieną iš
didus, jaunas žmogus per 
klaidą sumainė su Choate 
kepurėmis. Kuomet buvo 
gražinama Choate keprę, 
jaunas žmogus sako: “Koks 
tai pažymėjiihas I Mudviejų 
galvos visai vienodos viena 
kitai.” “Taip, atsakė Choa
te, “bet viduje yra skirtin
gumo”. Todėl, jei priimi nuo 
vaistininko, arbh vaistų par
davėjo gyduolių bonką, kuri 
išlaukiniai žiūrint visai pa
naši T;rinerio Karčiajam Vy
nui, bet greitaupatirsite, kad 
viduryj bonkos yra skirtu
mas. Vien tik tikras Trine- 
rio Kartusis Vynas suteiks 
palengvinimą atsitikime pra 
sto apetito, vidurių užkietė
jimo, vidurių išpūtimo, gal
vos skaudėjimo, arba kito
kių vidurinių nesmagumų. 
Jis išvalo vidurius ir žarnas 

Į ir tikrai priduoda stiprumo, 
daugiau energijos ir reika
lingos spėkos, priderenčiai 
atlikimui savo pereigų. To
dėl, kad ruduo jau arti, už
laikyk namie Trinerio Lini- 
mentą nuo reumatizmo ir 
dieglio ir Trinerio Kosulio 
Sedativą nuo slogų.

Crfcagos Lietuvių Draugija Savitar
pinės Pašelpos laikys savo mėnesinį 
susirinkimą rūgs. 110 d., 2 vai. po pie
tų, Zvenzek Polek svet., 13|5 North 
Ashland Avė. Visi nariai malonėki
te laiku susirinkti.

— Sekr. A. Lungevicz.

Lietuvos Dukterų Dr-jos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, rūgs. 10 
d., 1 vai. pę piet, Mark White Squa- 
re knygyne, 30 ir Halsted Sts. Visos 
narės prašomos būtinai atsilankyti, 
nes yra labai svarbių reikalų.

— Valdyba.

Kurie turite paėmę pardavimui S. 
L. A. II Apskf*. tikietus automobiliui^ 
malonėkite sugrąžinti juos iki rugsė
jo 15 d., nes rūgs. 24 d. bus vakaras 
Meldažio svet., tad reikia sutvarkyti. 
Nesugrąžinti iki rūgs. 15 d. tikietai 
skaitysis parduotais. Grąžinti reikia 
tam, iš ko paėmėt, -ir P» Petraitienė, 
3237 Auburn Avė., tel. Yards 5056.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugijos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, rūgs. 10 d., 1 vąl. po 
pietų, Mark White Square svet., 29 ir 
So. Halsted gat. Visi narai ir na
rės malonėkite būtinai laiku susirink
ti, ne* yra daug svarbių reikalų ap
tarti. —Raštininkas.
................—;—r---------

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben 
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
susirikimas įvyks panedėlyj, rugp. 11 
d., 8 vai. vak., Keistučio spulkos na
me, 840 W. 33 gat. Visi direktoriai ir 
draugijų atstovai malonėkite laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstymui.

—K. J. Demereckis, b-vės nut. rast.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų mėnesinis 
susirinkimas įvyks panedėlyj, rūgs. 
11 d., 7:30 vai. vak., Shas. Strumilo 
svetainėj, 158 E. 107 gat., kampas 
Indiana avė. Visi šėrininkai ir ščri- 
^pinkSs malonėkite laiku susirinkti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui.

—Jonas Tamašauskas, sekr.

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

BRIDGEPORT.

skaitė 
pakrn-

Jaunuolių Choras sparčiai 
auga.

JIEŠKAU APS1VEDIMUI MERGI- 
nos, kuri mylėtų dorą gyvenimą ir 
nors kiek pamokinta. Aš esu pusėti
nai pamokintais, 33 metų. Merginos 
kurios mylėtų gerą ir ramų gyvenimą, 
meldžiu atsilieptu Atsakymą duo
siu kiekvienai. J. J. Jasiulonis, Gen. 
Delivery, Oak Park, III.

MOTERŲ
• Jf' ■

JiESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS KAMBARIS SU 

valgiu arba be valgio Bridgeporto 
apielinkėje. Meldžiu pranešti ypatiš- 
kai arba laiškų į Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St.
Bok 27

MERGJNŲ
TAĘP 16 IR 25 METŲ
W SENUMO,

LABELIAVIMŲ
x BUTELIŲ.

REID MURDOCK & CO., 
CLARK ST. AND THE RIVER

f

REIKALAUJA kambario vie 
nam vaikinui North Side, geisti
na pas švarius žmones ir su val
giu. Praneškite 'laišku. J. Jan 
kauskis, 46^1 S. Ashland Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA FRONT RUI- 

mis ir kitas kambaris, gali būt sykiu 
ir atskirai, paranku *del darbininkų 
žmonių. Gali būt su valgiu ir be val
gio. Atsišaukite informacijų delei 
į štorą: 160G So. Halsted St. Chicago.

REIKIA MOTERŲ OPERUOTO- 
jų 'spėka varomų mašinų. Nuolatinis 
darbas, gera alga, švari dirbtuvė.

BEST GARMENT MFG. CO., 
2343 So. Trumbull Avė., 

5 blokai į vakarus nuo 
Kedzie Avė.

REIKIA 50 MERGINŲ LENGVAM 
nuo šmotų dirbtuvės darbui. Geras 
11 y mnlrpcif i q

AMERICAN INSULATED WIRE
& CABLE CO.,
954 W. 21st St.

IŠDUODŲ švarų ir šviesų 
kambarį, su valgiu ar be valgio. 
Taipgi, galit gaut valgį, kad ir 
kitur gyvenat. A. Donile, 1608 S. 
Halsted St., 2-os lubos. Tel. Ca- 
nal 2329.

REIKALINGA MOTERIS PRIDA- 
boti kūdikį; gali turėti ir vieną vai
kų, mes duosime kambarį ir pragyve
nimų. Užtikriname, kad galėsit gy
venti pas mumis kiek jums tik patiks. 
Atsišaukit tuoj. Albert Tanvoson, 7032 
St. Lawrence Avė. Tel. Stevvart 8581.

GYDUOLĖS NUO REUMA- 
tizmo per 19 metų dirbdamas ap- 
tiekose Lietuvoj ir Amerikoj su
rinkau geriausius receptus nuo 
reumatizmo, lengvai prašalinti 
galima Vartojant mano išdirbtas 
gyduoles nuo reumatizmo. Toliau 
gyvenantieji, reikalaukite per 
paštą, prisiųsdamas 1 dolerį, arti 
gyvenantis ypatiškai. Z. Lukau- 
skas, 3327 S. Halsted St., Chi
cago, III.
JI—iWII M III

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono Konferencija 

įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d. Kuopos 
priklausančios Rajonui, malonėkite iš
sirinkti delegatus.

— A. Grebelis, Sekr.

Nesenai šioj kolonijoj p. 
Sarpalio suorganizuotas jau
nuolių choras kas kart vis di
dėja. Išpradžių prisirašė prie 
choro 35 berniukai ir mergai
tės. Ir dąr vis rašosi. Tat rei
kia tikėtis, kad p. Sarpalius 
trumpoj ateity turės išlavinęs 
milžinišką jaunuolių chorą.

Reikia pažymėti taipgi, kad 
p. Sarpalius be choro dar su-| KiS 
organizavo jaunuolių 
orkestrą. Prie orkestros prisi-

Pranešimas Cicerp Lietuviams per
kėliau Naujienų Stotį į sekamą vietą: 
barbernę 1405 S. 49th Avė. ir 14th 
St. Ciceros lietuviai norėdami gauti 
laikraštį Naujienas, taipgi ir iš Lietu
vos laikraščių, kreipkitės virš nurody
toj vietoj. Taipgi suteiksiu teisingą 
patarnavimą surištais ' su Naujienų 
bendrovės redakciją. Kaip tai spaudos 
darbais, pagarsinimais ir pinigų siunti 
mui į Lietuvą, pirk Naujienas.

— K.Kairis.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
ių draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai genaus 
;aletų žinoti, kąip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
aaai, apsivedimąi, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno

jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa- 
dlieka teisę jų netalpinti, kol neifi- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint t sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAl
JIEŠKAU JURGIO IR FELIX0 

Markevičių, paeina Senamieščio kaimo 
Panevėžio apskr. Jie patys ai’ kas 
kas meldžiu atsišaukti. ;

KASTANCIJA JANŲNĄ1TĖ 
308 S. Hermitage Avė., Chiuago, III.

S. L. A. 174 kp. mėnesinis susirin
kimas bus nedėlioj, rūgs. 10 d., 1 vai. 
po pietų, Fuller Park svet., 46 ir 

Visi nariai, rnalo- 
stvgu I nėkite laiku susirinkti, taipjau nepa- 

* 1 • mdrškite atsivesti naujų narių prira-1 
mui. , — Sekr.

JIEŠKAU ,Antano Ruko. Jis 
gyveno Chicagoj. Malones tuo
jau atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalų. Juozapas žigmuntas, 
4121 So. Rockwell St.

. J. J H*- j , I

RENDAI DU KAMBARIAI, TIN- 
kanti daktarui arba gyvenim'ui; taip
gi 8 kambarių flatas, vaistine (drug- 
store) ir namas. Lenkų ir lietuvių 
appielinkej. A. R. Tecker, 2735 W. 
43ril St. Tol. Lafayette 0641.

ANT RENDOS kambaris vie
nam ar dviem vaikinam; kam- 
baris švarus ir patogus dėl gy
venimo.

3240 Union Avė.

REIKIA merginos į dry goods 
krautuvę. Turi kalbėt lenkiš
kai ir lietuviškai.

BRINDER BROS., 
1811 W. 47th St.

.u , ......................................■ ■ ■.. .......................1.1,.............................  ■-

REIKIA moterų ir merginų 
plunksnų sortavimui; švarus, 
nuolatinis darbas. B. Cohen & 
Sons. 843 Vernon Park PI. (arti 
Blue Isiand Avė.)

(VAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00; Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai Čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

REIKALINGA apisenė mote
ris prie mažos šeimynos — val
gis, kambaris, o su užmokesčiu 
susitaikysim, 1036 E. 93rd St. 
Tel. Chesterfield 2822. Jos. Ma- 
siukeviče.

ELEKTRO ŠVIESA 
Išvadžiokite stubą dratais. Pi
giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokius rakandus ir prie 
namų reikalingus pataisymais, karpen- 
terystei, taipgi esame specialistai ant 
budavojimo nauj^ garadžių už priei
namą kainą. Atsišaukite:

JOHN KORECKY IR MOST 
1426 S. Kaminsky Avė., Chicago, III.

NAKTINEI atmainai 5:15 iki 
10:30 — valandai—Moterų prie 
mašinų — nuo šmotų, kada jau 
išmoksta.

6102-6130 S. La Šalie Str.

! {REIKIA!!!
Merginų į dešrų dirbtuvę, astuo
nios valandos į dienų — patyri
mas nereikalingas. Amold Bros. 
660 W. Randolph

ISRENDAVOJIMUI
*

RENDA1 6 KAMBARIŲ FLATAS 
ant 3-ių lubų, su visais 
reikalingais patogumais < 
jama tvarkus ir pastovus gyventojai. 
Matyt galima visada.

S. BALIUKAS, 
So. Wallace St.

gyvenimui 
Pageidau-

3333

REIKIA moterių į kenavimo 
kambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St.

REIKIA patyrusios moters 
virėjos į restauraną. Mokėsim 
$45 ir aukščiau.

Kreipkitės:
1947 S. Halsted‘St. ’ :
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REIKIA DAFiEiNINKU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
»

NAMAI-2EME NAMA1-ZEME NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinijpj. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 | savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris? 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

PARDAVIMUI 1920 PAIGE 
sport model automobilius. Geriau
siam padėjime. Peržiūrėtas speciali
stų mechanikų. Nauja maleva, 5 
nauji tairai. Randasi pas privatiš- 
kus žmones, ir todėl gerai užlaikomas. 
Nemokantį važiuot išmokinsime vel
tui. Didelis bargenas.
Atsišaukite greitai į Naujienų Brigh
ton Paitc Branch.

4138 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
kių tautų kolonijoj. Tarpe didelių 
dirbtuvių. Biznis senas 15 metų. Par
duosiu už prieinamą kainą. Priežas
tis pardavimo — pirkau savo namą, 
su bizniu, einu į savo narna.

1458 15 St.

PIRMAS ATSITIKIMAS, KAS 
norite pirkti 2-jų flatų mūrinį namą 
ir vieno flato rakandus (Furniture). 
Grojiklis pianas, victrola, parduosiu 
už teisingą pasiūlymą. Priežastis 
pardavimo — turiu apleisti miestą.

F. STAUGAITIS, 
549 W. 37th St.

VYRŲ reikia, nuolatiniam 
vidų darbui. 45c. į valandą.

Kreipkitės:
E. F. HOUGHTON & CO.,

3534 Shields Avė.

PARDAVIMUI Overland — 
modelio 85, G. touring, 6 cilin- 
derių, Continental motoras, pir
mos klesos bėgimo padėjime. ' 

812 W. 35th St.

GREITAS TR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farmas, 
bučemes arba kitokius biznius, taip
gi mainau namus ant farmų, lotus 
ant namų. Turiu daug visokių namų 
dėl pasirinkimo. Katrie norit mai
nyti ant bučernes arba bile kokio biz-

PARDAVTMTTI ninnna L1oqaq nio- Kas turit n«mus> biznius greitai 1AKUAV1MU1 pirmos klesos atnegkit pas mane> tuoj bus parduoti 
bučernė ir grosenė, geriausioj arba išmainyti į trumpą laiką, yra 
apielinkėj. Savininkas važiuoja į ’ ’..........    " n"’
Etiropą. Tikras bargenas, jei 
tuoj pirksit. Tel. Pullman 0694.

didžiausis pasirinkimas pas mane. Du
ris atdaros nuo 9 v. iki 9 v. vakarais. 

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

REIKIA PATYRUSIŲ KARŲ TAI- 
sytojų freight karių; kontraktinė ša
pą, nuolatinis darbas, geras nuo šmo
tų užmokestis.

Kreipkitės panedėlio ryte.
STREETS CO.,

W. 48 & So. Morgan Sts.

PARDAVIMUI automobilius 
Briscoe 5 sėdynių 1919 m. male- 
va vyšniava, atrodo kaip naujas 
5 tajerai, parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 3514 S. Wallace St.

PARDAVIMUI pulruimis, 3 
stalai; nesvaiginami gėrimai ir 
tabakas. Priežastis pardavimo, 
savininkas eina j kitą biznį. 8940 
Cottage G rovė Avė.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas ant 2 pagyvenimų, po 6 kam 
barius. Viskas įtaisyta pagal 
naujos mados, parduosiu už 

$3,300. 1928 S. Sangomon st.

PARDAVIMUI vienas iš pui
kiausių namų, prie 60-os ir Lafa- 
yette Avė. Naujas, 2 lubų na
mas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
bariai, vėliausios mados įtaisy
mai. Saviiiinkas mainys ant loto, 
grosernės arba saliu no. Kreipki
tės prie M. J. Kiras, Real Estate 
Improvement Co., 3335 S. Ilals- 
ted St. Klauskit Martinkus. Tel. 
Yards 6894.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA MOKYKLA 

CHICAGOJ

REIKIA 1-ma rankio dunoke- 
pio, turi mokėti kepti juodą ir 
baltą duoną. Atsišaukite tuo- 
jausr 8651 Baltimore Avė. Tel. 
So. Chicago 1194.

PARDAVIMUI automobilius, 
5 sėdynių Chevrolet. Nauji taje- 
riai, naujos beteres. Parsiduoda 
labai pigiai $215. Atsišaukite:

4231 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI GRbSERNfi IR 
saldumynų krautuvė; senas išdirbtas 
biznis, apielinkė apgyventa lietuvių. 
Parduosiu pigiai, nes greit turiu iš
važiuoti Lietuvon.

737 W. 34th St.

REIKIA , 
DARBININKŲ į structual 

steel šapą.
Kreipkitės:

2611 S. Halsted St.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

GROSERIS IR DELIKATESEN. 
Nuo senai biznis išdirbtas. Perėjo į 
kias rankas vieną kartą į 11 metų. 
Parduosiu pigiai iš priežasties nesvei
katos. Ne agentas. Kreipkitės į 
Naujienas No. 117.

PARDAVIMUI KRAUTUVE, 2 
flatai ir garadžius, nuolat augančioje 
biznio sekcijoj, Halsted,ir 35-ta gat., 
lotas 25x125. Kaina $26,000, cash 
$10,000. y

W. K. YOUNG & BROS, LANG 
1300 E. 63rd St.

Tel. Hyde Park 0222

PARDAVIMUI PIGIAI FRAME 
namas, dv'ejų auKŠ£u, su 4 kambarių 
nameliu užpakaly. Įplaku menesiui 
$30.00, netoli lietuvių mokyklos ir baž
nyčios. Savininkas tame pačiame na
me.

Savininkas tame pačiame na-

NEPAPRASTAS BARGENAS PAR 
davimui muro bizniavus namas: 4 
kambariai ir Storas, ant pat kampo, 
43rd St. ir Talmart Avė. Savininką 
galit matyt vakarais po 5 vai., nedėlio- 
mis iki i-ai vai. Wm. A. Obecunas, 

*1331 S. 49th Avė., Cicero, 111.

1979 Canalport Avė. 
Phone Canal 2476

TURIU PARDUOTI 10 TUŠČIŲ 
lotų ,kad pasidalinus turtu: % bloko 
nuo Marųuette parko, netoli šv. Ka- 
zinviero vienuolvno. Kaina $3,000.00.

FRANK MULHOLLAND CO., » 
6243 S. Western Avė.

KAMPAS IŠRENDAVOJIMUI AR
BA PARDAVIMUI labai geroj vietoj 
33Čios ir Halsted. Namas visai nau
jas, įrengimai pagal šios dienos. Biz
nieriai nepraleiskite progos, tinka vi
sokiam bizniui, čia pat pasirendavo- 
ia G ruimų flatas dėl ofiso. Atsišau
kite pas savininką.

NATHAN KANTOR,
3223 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, hvieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING

' SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų

REIKIA KRIAUČIŲ PRIE Mo
teriškų drapanų; taipgi reikia pusi
ninko prie šio biznio. Reikia įnešti 
mažą sumą pinigais ir turi suprasti 
kriaūčystą. Taipgi turi but susipra
tęs ir teisingas žmogus, šis yra tik
rai geras ir nepaprastas pasiūlymas. 
Kuris tokiuo bizniu interesuoja, atsi
šaukite ypatiškai arba laišku.

J. M. LOCAITIS, 
306 So. Westem Avė.

Priversti urnai parduoti vėliausios 
mados seklyčios setą, dining ir bed 
room setus. Didelį, dubeltava spren- 
džina phonographą su rekordais, pui
kų grojiklį piana su prijungta uku- 
lėle, roliai ir 10 metų gvarantuota, 
kaurus ir paveikslus. Parduosiu ant 
syk ar atskirai už genaus j pasiūlymą. 
Nepraleiskit šio bargeno. Kreipkitės, 
1922 So. Kedzie Avė., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI SOUTH SIDE DE- 
likatesen ir groseris bargenas. Mo
derniški fixtures, švarus stakas, casi; 
biznis, 4 kambarių flatas ir maudynė. 
Renda $40.00. Tel. po 5 vai. vakaro. 
Normai 3702.

PARDAVIMUI 440 AKERIŲ, MA- 
rinette Co., Wisconsin, žemė neišdirb
ta; išdalysiu j po 40 akerių plotus ir 
parduosiu vienuolikai žmonių, ar tam 
panašiai. $30 už akerį greitame par
davime. B. H. Montgomery, advoka
tas; naujas antrašas Room 601 — 10 
S. La Šalie St. Tel. Franklin 4849.

PARDAVIMUI, MAINYMUI, AR- 
ba rendavojimui 130 akerių ūkė, nę- 
toli Woodstock, Illinois. Karvės, ja
vai ir 150 vežimų dobilų. Geri bu
dinkai ir gera žemė. Gali eit dabar ar 
vėliau gyvent.

6317 So. Peoria St.
Tel. Normai 8299

PRANEŠIMAS APIE VIENĄ REI- 
kalingą biznį Brighton Parke. Turiu 
lotą labai patogioj vietoj, prie Archer 
Avė., tarpe Rigman ir 
Avė. Norinti uždėti 
(paveikslus imti), malonėkite 
šaukti:

Sacramento 
photo studio 

atsi-

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
visokių smulkmenų krautuvė: cigai-ų, 
tabako, ice cream ir notions. 
nyčia ant saliuna, automobiliaus 
loto. Ats’šaukit tuoj.

NAUJIENŲ SKYRIUS, 
8210 So. Halsted St.

Mai-
ar

PARDAVIMUI 2826 EMERALD 
Avė. 214 aukštų mūrinis 4 šeimynų 
namas, garadžius 2 automobiliam-s, 
morgiČius $3,500. Priimsiu $1,500 
cash, likusius mėnesiniais išmokėji
mais. Turiu parduoti, kadangi vyras 
mirė. Kreipkitės4 2603 S. Halsted St. 
Kaina $6,500.

PARDAVIMUI AUKŠTOS RŪŠIES 
2 aukštų mūrinis namas. Karšto van
denio šiluma, puikus skiepas, puikiau
si flatai visoje Chicagoj, netoli 47-os 
ir Wood gatvių. Kaina tik $10,500.

PETRZILEK BROTHERS, 
1647 W. 47th St.

M. Z. PALONIS, 
2300 S. Leavitt St., 

Tel. Canal 6949.
Jei sutiktume išlygoms, pabudavo- 

čia Storą ir galeriją, nes ten tas biz
nis labai reikalingas.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

VYRŲ REIKIA 
į gaivanizavimo įstaigą 

45c. į vai., pradžioj, 
dienomis ar naktimis

Paprastų darbininkų reikia 
40c. į Valandą

Dienomis ar naktimis
JOSLYU MFG. CO., ' 

W. 37-th and S. Morgan Sts.

REIKALINGAS patyręs 
ceris, mokestis gera, darbas 
visados.

Atsišaukite:
Tel. Canal 5718

bu- 
ant

FREIGHTINIŲ DARBININKŲ 
reikalauja Pennsylvania System gele
žinkelis. Aštuonios iki dešimts va
landų darbo dienos. Kreipkitės į Ge- 
neralį Užveizdą — Polk Freight Ter
minai, 323 Polk^St., Chicago.

REIKALINGAS VYRAS ANT 
(farmos); geistina, kad butų kada 
nors dirbęs ūkės darbus ir turi mo
kėti milžti karves — geras mokestis 
— darbas ant visados. Atsišaukite 
šiuo adresu:

ZIGMON NARVILLE, 
Box 297, Royalton, III.

VYRŲ reikia abelnam dirbtu
vės darbui, nuolatinis darbas, 
dienų ar naktų atmainoms, 
VVestern Beit Works, 4115 Ogden 
Av. near 22nd & Cra.wford Av.

DARBININKŲ reikia į found- 
drės yardą, nuolatiniam ^larbui. 
Kreipkitės į samdymo ofisą. 
Link Beit, 329 W. 39th St. 1 blo
kas į vakarus nuoWentworth av.

IREIKIA!!!
Preserio prie vaikų drabu- 

žių<
Lipson-Rothschild Co.,

844^V« Adams Str.

REIKIA nituotojų (rivetters) 
ir pagelbininkų į plieno dirbtu
vę.

Kreipkitės:
2611 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 1921 metų au

tomobilius geram stovyj, arba 
mainau ant namo, biznio, ar loto. 
Galima atsišaukti bile kokią va
landą. P. P. K. Boulevard 1346.

PARDAVIMUI mėsos išvažio- 
jimui trokas, beveik naujas, par
duosiu pigiai, nes einu į kitą biz
nį. Tel. Yards 4774. Matyti gali
ma nuo 3 iki 9 vak.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
automobilius, 5 sėdynių, 1919 m. elek- 
tro starteris, elektro šviesos, geram 

būt parduotas į 
Atrodo kaip naujas. 

Atsišaukit. J.

padėjime. Turi 
trumpą laika. 
Parduosiu už $135.00. 
Bagdonas, 4414 S. Califomia Avė. Tel.
Lafayette 5976.

PARDAVIMUI 4 RUIMŲ RAKAN- 
dai (Furniture) daiktai randasi gera
me stovyj. Parduosiu už teisinga pa- 
siulimą. Tuose pačiuose ruimuose ga
lima ir gyventi. Pėtnyčioj ir subatoj 
galima matyti per visą dieną, nedėlioj 
nuo 3 vai. iki 8 vai. vak. 2545 S. Ha.’- 
sted St. 2 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI čeverykų krau 
tuvė ir senų pataisymo ant Brid- 
geporto, trejos duris nuo didelio 
teatro. L. K. Weldžius, 3528 So. 
Halsted St. Tel. Yards 0604.

PARDAVIMUI MEDINIS NAME- 
lis 2 pagyvenimų po 5 kambarius, ga- 
sas, maudynės, gražiai ištaisytas, 
Brighton Parke, prie 38 ir Francisco 
Avė. Kaina $3,700, įmokėti reikia 
$500.00. Atsišaukit: Ideal Real Estate 
Co., 3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai (Funiiture) parduosiu atskirai 
ar visus sykiu. Butų geistina, kad 
visus nupirkti? iškarto, nes tuose pa
čiuose kambariuose galima ir gyventi.

2132 W. 23rd St.

PARDAVIMUI groseris, ku
riame užlaikome rukinta mėsa, 
saldainiai, tabakas ir tt.

1705 Canal St.
FRONT RUIMIO IR MIEGAMO- 

karrbario rakandai parsiduoda, viskas 
p-e’-ame stovv.ie, taipgi dentisto jranr 
kiai mažai dėvėti. Parsiduoda pigiai./ 

MRS. ADDLEMAN ' 
4549 Calumet

Phone Drexel 2252

PARDAVIMUI pigiai trijų 
kambariu rakandai: parlor, bed- 
room ir dining room setai. Prie
žastis pardavimo — reikia grei
tu laiku išvažiuoti. 6549 South 
CampbeH Av.e.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI trumpame lai 

ke restauracija — parduosiu pi 
giai.

1745 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, vienas saliunas apt 
keturių kampų ir visokių tautų apgy
vento], bet lietu viii daugiausiai. Biz
nis geras dėl reikalingo žmogaus, tad 
nepraleiskit geros progos.

2956 Emerald Avė.

NEPAPRASTA PROGA DEL LIE- 
tuvių, kurie biskį moka kalbėti lenkiš
kai. Parsiduoda grosemė ir bučemė 
lietuvių-lenkų apygardoj ir biskį ki-į 
tokių tautų maišytų kainvinystei. Pa
siskubinkite.

1846 W. 46th St.
Phone lafayette 6372

PARDAVIMUI DRY GOODS ŠTO- 
ras su visais fikčeriais. Priežastis 
pardavimo turiu du bizniu ir negaliu 
apsidirbi. Lysas ant 3 metų. Su 
kaina sutiksime ant vietos. Atsišau
kit, 3440 So. Morgan St. Anųa Moc- 
kunnenė. Yards 2117.

PARDAVIMUI GROSERNE, ICE 
cream, saldainių, cigarų ir visokių 
smulkių daiktų krautuvė. Biznis ge
rai eina, parduosiu pigiai, nes 
svarbi priežastis.

3656 So. Union Avė.

yra

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
sėmė, biznis cash. Pardavimo 
priežastį patirsi! ant vietos. Ran
dasi Brighton Parke, 

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI VALGYKLA — 
biznis išdirbtas per 10 rrvetų — renda 
pigi, — lysas ilgas ir biznis geras — 
verta Hiena ir naktį $2,000 parsiduo
da už $1,000 — iš priežasties apleidi
mo šią šalį. Atsišaukite:

3214 So. H^Įsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne. Biznis ant kampo, geroj 
vietoj. Kas pirks tas laimės.

3400 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI GROSERIS, SAL- 
dainių, tabako ir tt., krautuvė, 
bai geroj vietoj ir biznis gerai 
Parduosim pigiai.

J. M., 
4518 So. Rockwell St,

La- 
eina.

PARDAVIMUI saliunas, ge-

VIENAS iš puikiausių nąmų 
Brighton Parke, 2424 W. 45 St. 
Naujas 2 lubų muro namas, 4 
pagyvenimų, 3 po 5 kamb. ir vie
nas 6 kamb., visi vėliausios ma
dos įtaisymai. ‘Savininkas mai
nys ant mažesnio namo arba ’lo-

roj vietoj, biznis išdirbtas perėto ir padarys paskolą be jokio
40 metų, svetainė dėl šokių ir 
mitingų. Atsišaukite:

1900 So. Union Av.
* ■ i) .T '

komišion ant lengvo išmokėjimo. 
Kreipkitės prie' savininko, Stan
ley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St. Phone Yards 6894.

EXTRA EXTRA 
PIRMĄ KARTĄ BRIDGEPORTE 

BARGENAS.
Pardavimui didelė grosemė, 

res aržuoliniai, vertės $2.000. 
daug stako — vertės $1,500, 
ant 3 mettj. Parduodant savininkas 
nereikalingas dėl atsiraŠymo lyso, ren
dos $35 į mėnesį; 4 kambariai pagy
venimui. Biznis randasi ant Bridge? 
porto prie didelės bizniavęs gatvės. 
Jeigu kas norit ant savę bosu but, pa
daryt daug pinigų, čia yra aukso ka
sykla. Iš didelės priežasties viską 
parduosiu už $1,850. Jeigu kas no
tėtų, tai gali ir bučemės biznį kartu 
varyt. Kas nemokės biznio, tai aš iš
mokinsiu. Kas pirmas atsišauks, tas 
laimės. čia galit aiškiai suprasti, 
kad yra didelis pigumas. Atsišaukę 
pamatysit, kad šitam apgarsinime nė
ra nei kokios melagystės.

Kreipkitės tuoi pas: 
z J. NAMON, 
808 W. 33rd Place, 

arti Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
5 lotai pardavimui ant 71 St. ir 

Maplewood Avė. 4 blokai nuo šv. Ka
zimiero klioštoriaus, labai gera vieta. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą.
M. J. KIRAS, IMPROVEMENT CO., 

3335 So. Halsted St.

AUTOMOBILIŲ INSTRUKCIJOS 
$20 00 ...........   $25.00

Vvrai, mokinkitės automobilių va
žiavimo ir taisymo pirmos klesos dirb
tuvėje. Nevartotame juodosios len
tas — mokiname vienuodu būdu, tei- 
<s?Tnrnj. A teikite ir persitikrinkite.
UNIVERSAT, AUTO SERVICE CO., 

2526 Lincoln Avė.

fixtu- 
Labai 
lystas

EKSTRA! EXTRA
520 aki* 4 dvaras, tai ukč, 200 ak, 

miško 140 ak. ganyklos, 160 ak. užsė
ta javais ir šienu, 14 ak. puikus sodas, 
2 upės bėga, komų 28 ak., kviečių 
5 ak., rugių 40 ak., 12 ak. bulvių, 6 
arkliai, 47 karvės, 4 kiaulės, 22 par
šai, 100 vištų. Barnė 70x52, šilo 
14x30, klėtiš 24x16, padargai, barnės 
48x48, vištininkas 24x18, kiaulininkas 
12x24 ir kiti maži budinkai; stuba 2 
aukštu, labai geros mašinos, viskas 
parsiduoda už $14,000. įmokėt $7,000. 
Turi but greit parduota i 5 dienas.

P. D. ANDREKUS.
2144 W. 23 Place, Chicago, III.

DRAUGIJOS IR , 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 8259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis senas 
ir geras. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

3559 S. Union Avė. •

PARDAVIMUI saliunas, visas 
ar pusė, visokių tautų apgyven
ta.

1229 So. Jefferson St.
Tel. West 6630

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučemė. Geroj vietoj. Turi būt 
parduota tuojau, nes išvažiuoju 
iš Chicagos.

1447 S. Halsted St.

PARDAVIMUI duonkepykla 
(bakery) gera lietuviui vieta — 
smarkiai auganti apielinkė. 
Kreipkitės į Naujienas Numeriu 
116.

NAMAI-ZEME

T0WN OF LAKE
Pardayimui 2 aukštų mūrinis na

mas; 5 ir kambariai, moderniškas vi
sais atžvilgiais; piltos gatvės ir iš
mokėtos; savastie 9 mėn. senumo. 
Savininkas pasistatė sau, bet dabar 
turi apleisti miestą. Prapertę ran
dasi prie 58-os į vakaims nuo West- 
em Boulevard’o. Renda $150 į mėne
sį. Kaina $14,900.

3, aukštų muro namas, 5-6-6 kam
barių, maudynė ir duršliuokinė mau
dynė kiekviename flate; apsaugos 
kiekviename flate; garo šiluma pilta 
gatvė ir apmokėta; mūrinis 3 automo
biliams garadžius užpakalyj; prie 55 
į vakarus nuo Ashland Avė. Rendos 
$245 į mėnesį. Prapertė 7 metų senu
mo. Kaina $21,000.

2 aukštu muro namas, 6-7 kamba
riai, su visais parankumais. 3 auto
mobiliams garadžius, 7 metų senumo. 
Ši prapertė į rytus nuo Robey St. Ren
dos $160 į menesį. Kaina $14,000.

2 aukštų muro 4-4 kambarių 
mas, maudynės, elektro šviesa, 
mas 4 metų senumo. Prie 55-os 
toli Kedzie. Kaina $7,200.

MATYK1T MUS PIRMIAU 
NEGU PIRKSIT

Turime daugybę aukštos klesos pra- 
perčių, kurios be- abejo užinteresuos 
tamistas, jei esi pirkimo rinkoje.

R. I. POLLAK & CO., 
1945 W. 47th St.

Tel. Lafayette 4235

BLUE ISLAND
Namo — Bargenas: 4 akeliai vištų 
farmos, pusė mylios iki gatvės ir vidu
rio Blue Island. Graži 5 kambarių stu- 
ba, geriausia žemė, labai geras van
duo; 600 pėdų priek;s, prie pilto kelio. 
Kaina $3,950; $1,500 cash, likusius
lengvais išmokesčiais, 6706 S. Ashland 
Avė. Atdara vakarais ir nedeliomis.

PARDAVIMUI kampinis 3 
aukštų namas, su krautuve prie
ky.) ir du lotai, kampas 51-o PI. 
ir Morgan St. Kaina $5,500. Tel. 
Boulevard 6856.
R

STOCKAI-SEROS

na- 
na- 
ne-

PARDAVIMUI 63 AKERIŲ FAR- 
ma geroj, tarpe lietuvių vietoje; pui
kios triobos, didelis sodnas, 8 akeriai 
miško, upelis bėga per farmą, vanduo 
stuboj ir maudynė — žemė su moliu. 
Parduosiu su gyvuliais ar be, tik vie
ną farmą. Yra daug S eno, galima 
daug gyvulių laikyt. F. G. Juszka, R. 
1, Hart, Mich.

NORIU pilnai išmokėtų Co- 
operative^Society of America šė
pų. Mokėsiu po $12. L. J. Mather 
6807 Union Avė. Englewood 
0187.

MORTGECIAl -PASKOLOS
BARGENAS SOUTH SIDE, 2 

aukštų mūrinis namas 5 ir 6 kamba
rių ,gasas, elektra, maudynės, cemen
tuotas beismantas ir antaukštis, — 
paųsiduoda pigiai.

5334 So. Emerald Avė., 
antras aukštas.

TŪRIŲ PARDUOTI pirmus ir 
antrus morgičius, su šeštu nuo
šimčiu. Atsišaukit po 5 vakarais 
arba laišku.

6559 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 2 AUKŠT MURO 
krautuvė su 4 kambariais užpakalyj, 
8 kambarių flatas viršuj. Tinka soft 
drink parlor, arba kitokio biznio. Toi- 
letai, maudynės, elektros šviesa. Kai
na $7,600.00. Savininkas Krank M. 
Schwartz, 2612 Ogden Avė.

MOKYKLOS

EXTRA BARGENAS SOUTH SIDE.
Parsiduoda 2-jų aukštų bizniavas 

mūrinis namas. Dabar yra Hardware 
Storas, užpakalyj Storo 4 kambariai, 
ant 2 florų 6 ruimų flatas. Užpaka
lyj namo randasi nvurinis garadžius 
4 mašinoms, galima sutalpinti 5 ma
šinas; elektra, maudynės, aukštas ci
mentuotas skiepas, hot water heat; 
namas yra uįj-to-date; taipgi gražiau
sioj naujoj apielinkėj. Parduosiu ar
ba mainysiu, ant loto, bučemės au
tomobilio nedidelio namo, arba far
mos. Norintiems insigyti gerą namą 
arba biznį, tai yra auksinė proga; 
priežastis to bargeno yra labai svarbi, 
atsišaukit tuoj, kas pirmesnis, 
naudos.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI MŪRINIS 3 PAGY- 
venimų ir Storas namas. Namas ge
rame stovyje, rendos neša $85.00 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant kokio biznio arba farmos. 2-as 
meilinis 4 pagyvenimų 2 po 4 ir 2 
po 2 ruimus ir garadžius 2 karams. 
Parduosiu pigiai arba mainys’u. Na
mai randasi Bridgeporto apielinkėj.

S? M.
3122 So. Halsted St., 

Ist fl. front
Savininka galima matyti iki 9 vai. 

ryte ir po 6 vai. vakare.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MEDI- 
nis namas, 5 ir 6 kanvbarių. Maudy
nės, skiepe skalbyklos ir šiaip viskas 
gerame padėjime. Lietuvių apielin
kėj*— parduosime pigiai.

Kreipkitės:
2030 So. Union Avė.

PARDAVIMUI MEDINE COTTA- 
ge, elektra, gasas ir vienas tuščias lo
tas, 6 dideli ruimai ir 13 medžių sodas 
aptverta aplink, viena karvė, 18 viš
tų ir automobilius ir barnę 2-jų aukš
tu. Atsišaukite 10020 Aberdeen St., 
Washington Heights.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvinio — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba raly- 

kit išlygų paklaųsdami.
Sara Patek, pirmininku

tas

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
3-jų flatų mūrinis namas po septynius 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mas, visi puikiausi įtaisymai, garad
žius dėl 2-jų automobiliu, randasi la
bai geroi vietoj, tarpe 31—85 Union 
Avė. Išsimaino ant mažesnio namo 
mieste arba ant lauko. C. P. Surom- 
ski Co., 3346 S. Halsted St.

SOUTH SIDE SAVININKŲ ATI- 
dai. Bungalow, 2 flatų pabudavojamo 
ant mažo įmokėjimo ir likusius mene- į 
ainiais mokesčiais su nuošimčiu.

S. P. JENSEN & CO., 
5556 So. Kedzie Avė.

Tel. Republic 2667

NEPAPRASTAS PIGUMAS
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimų po 4 kamba
rius: elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cimentuotas skiepas ir viskas 
{taisyta pagal naujausios mados, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant loto, 
automobilio, grosernės arba kito ko
kio biznio. Atsišaukit tuojaus. F. 
J. Szemet, 4217 Archer Avė.

KUOMET PERKI ANT 10 METŲ, 
8 nuošimčio nirmo morgičiaus auksi
nius bonus. Sunny South Developing 
Companv, iš Oak, Ala., nevien tamsta

DIDELIS BARGENAS
4 flatai po 4 ruimus; ruimai dideli,’ 

šviesus ir diedelis lotas; rendos nešat 
$792.00 į metus ir gali būti padidinta 
reikalui 'esant. Del greito pardavi
mo. kaina $3,300. Savininkas. Mrs. 
Primack, 317 W. 52nd PI. arti Prin- 
ceston Avė.

REZIDENCIJŲ lotai, visai;

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
ni« namas gerame stovyj, 2 flatai po 
5 kambarius. Cimanto skiepas, fur- 
naso šiluma; turi būt parduota iki 
rugsėio (Sent) 15 d. Savininkas ei
na į bizni. Namas randasi prie Hum-( 
boldt Park, 3335 Hirsch St. Savinin
kas gyvena 2284 Carver St. V. Novik*

investini saugiem vieton ir gauni ge- įrengti ir apmokėti ir grįstoms •»»« -.X * J_.1 • __ ’ j « «! gatvėms, $700, parankiai moky
klos ir transportacija, netoli Ke- 

I dzie — 55 ir Garfield Blvd. Pirk- 
si lotą, o mes padarysime sutari
mą namą pabudaivot.Matykit Mr.! 
Ferencak O’Neill & Hynes, 5556 
So. Kedzie, Avė*. |

ra. nuošimti, bet prigelbsti tūliems 
žmonėms įsigyti farmą ir sodą ant 
lengvu išlvgu. TJž šiuos bonus bus 
išmokėta be jokių nuostoliu po sau
sio 1-ai. 1923, ant pareikalav:mo. Pla
tesnių infor^aciin pnsiteiraukit:

JUDGE STELK,
82 W. Washington St.

ii t i'iMfifrll 
v J-

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašimo, Su v. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. rhokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St*,
, kampas 33čios gatvės.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1922 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win- 
chester av.; Sekr. J. Penkauskas 
1649 Giranl st.,:Kasierius F. Her
manas 1645 Wabansia av. Svetai
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno adresas: Liuosvbės 
Svetainė. 1822 Wabansia av., Chi-

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINES PAŠALPOS Val
dyba 1922 nvetams: — Pirm. A. 
švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Ąnta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUN
GA AMERIKOJE. Tai yra viena
tinė lietuvių politinė organizacija, 
kuri veikia sykiu su Socialistų Par
tija. Kiekvienas klasiniai susipra
tęs lietuvis darbininkas privalėtų 
priklausyti prie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos. LSS. nariai moka mė
nesinių mokesčių 30c. Įstoj’’mo mo
kesčiu nėra. Laiks nuo laiko LSS. 
nariai gauna socialistinio turinio 
knvgelių. LSS. nariai gali prigu
lėti prie kuopu ir pavieniais. No
rėdami sutverti LSS.kuopą arba pri
gulėti pavieniais, dėlei informacijų 
kreipkitės prie LSS. Sekretoriaus, 
A. Žymontas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTES Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMU 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. *St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rafit. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
puette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis. 3337 So. Wallace St;; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840, W. 33 
PI.: kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallace 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildoą 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Viėas.
DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 

AMERIKOJ Valdyba- Pirmin. An
tanas Margevičia. padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,put. rašt. Tzid. JuŠčius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cont. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis. 2. G. M. Chernaus- 
kas> teisėjas Stan. Romanas.


