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Karo pavojus mažėja
Rusija puls Rumuniją?

Rusija protestuoja prieš blokadą
kai tada kiek atitraukė savo 
kareivius.

Tečiaus nesitikima, kad ir
Mudanijos konferencija svar- Mudanijos konferencijoj grei- 

stys apie musių paliaubą ir 
apie atidavimą turkams 

Trakų.

Tikisi išvengti karo
tai bus viskas sutarta. Ten bus 
aštrių ginčų ir gali kartais 
konferencija pairti, jei turkai 
griežtai laikysis savo nusista- 

KONSTANTINOPOLIS, spal. tymo reikalauti, kad anglai vi-
2. — Naujo karo Mažojoj A- 
zijoj pavojus mažėja ir mano
ma dabar, kad to karo bus 
išvengta, Anglijai padarius di
delių nusileidimų turkams, 
paliekant juos neutrali nėję
zonoje ir pakviečiant juos į 
konferenciją.

Talkininkų ir Turkijos na
cionalistų karvedžių konferen
cija įvyks Mudanijoj. Šiandie 
bus laikoma čia talkininkų ge
nerolų, komisio.nje.riu ir xkitų 
augštųjų valdininkų konferen
cija, kad nutarus kokios pozi
cijos talkininkai laikysis Mu
danijos konferencijoje.

Anglų komanduoto jas gen. 
I larring tonas išvažiuos į Mu- 
daniją kariniu laivu. Toj kon- 
fereniijoj taipjau dalyvaus
Francijos ir Italijos generolai, 
kurie nuplauks savais kari
niais laivais. Betgi laikraštiniu 
kai į tą konferenciją nebus į- 
leidžiami ir (sakyta jiems vizų 
važiuoti į tą miestą neduoti. 
Bus įleidžiami tik Turkijos ko
respondentai, kadangi tas mie
stas yra Turkijos teritorijoje.

Toje konferencijoje, tikimą- 
si, pirmiausia bus susitarta su
stabdyti tolimesnį kareivių ga
benimą ir judėjimą palei Dar
danelus ir taipjau apie neutra
linį zoną, tuo padarant kaip ir 
musių paliaubą ir užtikrinant 
taiką ir tolimesniam laikui, 
bent iki busiančiosios taikos 
konfeerncijos.

Konfeerncijoj taipjau bus 
svarstoma ir apie talkininkų 
okupavimą Trakų, kada tą 
provinciją evakuos Graikijos 
kareiviai, nes graikų kareivius 
tuojaus sekant turkų karei
viams gali iškilti susirėmimai. 
Čia tikimąsi, kad graikai pra
dės evakuoti Trakus tuoj po 
Mudanijos konferencijos, kas 
leis ten veikiai įsteigti turkų 
valdžią.

Visus nustebino uinus, pas
kutinėj minutėj, permainy
mas Anglijos politikos, kuriuo 
veikiausia bus išvengta naujo 
karo. Turkai pamaži supė an 
gins Čanake, o anglai buvo pri
sirengę gintis. Padėtis buvo 
taip įtempta, kad tikimąsi, 
buvo, jog kariavimas prasidės 
subatoje. Tečiaus paskutinei 
minutėj anglai nusileido ir su
tiko, kad turkai pasiliktų ne- 
utralinėje zonoje iki tą 
klausimą išsprįis bendra 
talkininkų ir turkų karvedžių 
konferencija Mudanijoj. Tur-

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

Šiandie — giedra ir biskį. 
vėsiau.

Saulė teka 5:48 vai., leidžia
si 5:30 v.; mėnuo leidžiasi 
3:29 vai. nakties.

sai pasitrauktų iš Dardanelų 
Azijos pusėje. Turkai taipjau 
veikiausia reikalaus teisės per
eiti Dardanelus, kad galėjus 
vytis graikus ir kad graikų 
kariniams laivams butų už
drausta įeiti į Turkijos vande
nis. Konferencija veikiausia 
tęsis keletą dienų, kadangi 
turkai derėsis ilgai, kad kuo- 
daugiausia laimėjus.

Anglai gi laikysis to nusis
tatymo, kad jie turi pasilikti 
Azijosj pusėje Dardanelų, nors 
delei tokio reikalavimo konfe
rencija ir pairtų. Jie galbūt 
sutiks su tuo, kad graikai tuo- 
jaus evakuotų Trakus, bet 
nesutiks perleisti turkus per 
Dardanelus.

Šią konferenciją surengė
Francijos pasiuntinis Bouillon, 
kuris jau sugrižo į Konstanti
nopolį iš Smyrnos. Nacionali
stų seimas irgi užgyrė tą kon
ferenciją.

Prancūzai toje konferencijo
je veikiausia parems turkus jų 
leikalavime, kad anglai apleis
tų neutralinę zoną Azijos pu
sėje. "lodei Italijos generolų 
nusistatyme, ' tikimąsi, loš 
svarbią ir gal taikinančią rolę 
kdnferencijoje.

Mudanijos konferencija pra
sidės ryto.

Visi vyrai tarpe 39 ir 50 nie
tų amžiaus Konstantinopolio 
valdžios kontroliuojamoje Tra
kų dalyje taipo pašaukti stoti 
Turkijos armijom

Graikai sumušė turkus 
Trakuose

800 turkų partizanų buvo 
perėję Graikijos Trakų 

rubežių.
V

Konstantinopolis, spalio 2.— 
800 Turkijos partizanų perėjo 
Trakų rubežių ties Sinekli, 40 
myl. į šiaurę nuo Konstantino
polio ir užpuolė graikų prieki
nius pertus. Graikai iš prad
žių buvo priversti pasitrauk
ti, bet atėjus pagelbai, turkai 
tapo atmušti ir nuvaryti už 
rubežiaus.

Rusija protestuoja prieš 
Dardanely blokadą

Blokada trukdo Rusijos atsta
tymą ir yra sauvalis Anglijos 

darbas, sako rusai.

MASKVA, spalių 2. —- Ru
sijos valdžia pasiuntė notą An
glijai, Francijai ir Italijai, 
protestuojančią prieš Dardane
lų blokadą ir reikalaujančią, 
kad butų tuojaus panaikinti 
visokie suvaržymai laisvam 
perėjimui prekybos laivų per 
Dardanelų pertakas.

Nota, sako, kad budai, ku
riais Anglija bando kontro
liuoti kitų šalių juras ir teri

toriją, parodo visišką jos ne
paisymą Rusijos ir kitų Juo
dųjų jurų šalių interesų. Nota 
sako, kad ta Dardanelų blo
kadą Anglija paskelbė be Rusi
jos žinios ir priešais Rusijos 
interesus.

Rusija, sako nota, pradėjo 
platų atsisteigimo darbą, da
vė didelių užsakymų užsieny,- 
davė didelių koncesijų patiems 
talkininkams. Tečiaus tokiam 
darbui trukdo Angį, sauvalin- 
gai paskelbtoji blokada ir ne
leidžia pristatyti į Rusiją pre
kių, neperleidžiant prekybos 
laivų per Turkijos pertekąs.

Nota kaltina talkininkus pa
stangose neprileisti Rusijoje 
atsisteigti normalinėms sąly
goms pagelba blokados. Rusi
ja sako, kad trr blokada paro
do, kad talkininkai visuomet 
bus pavojum Juodųjų jurų tai
kai, jei jie gali ateiti ir ginklo 
pagelba kontroliuoti pertakas, 
visai nepaisydami tų šalių, ku
rios tomis pertakoinis yra 
užinteresuotos. "Laisve perta- 
kų”, neva už kurią talkininkai 
yra pasirengę stoti naujau ka
rau ir pradėti kraujo liejimą, 
yra niekas daugiau, kaip lai
sve talkininkams skelbti ka-1 
da jie tik nori blokadą ir at
kirsti Juodųjų jurų uostus; 
nuo likusios pasaulio dalies. 
Rusija gi stovi už tokią perta-( 
kų laisvę, kad visi prekybos 
laivai visuomet galėtų laisvai 
phrtakomis plaukioti ir kad 
butų uždrausta į pertakas įei
ti kariniams laivams, ši blo
kada, sako nota, neatsiliepia į 
Anglijos ekonominį gyvenimą, 
bet ji skaudžiai paliečia Juo
dųjų jurų šalis. Palaikymas 
tos blokados rodo, kad talki
ninkams visai nerupi ir jie
nepaiso tų šalių interesų. Ru
sijos valdžia lodei reikalauja 
tuojaus panaikinti Dardanelų 
bokadą.

Rusija koncentruoja armiją 
prie Rumunijos.

IjONDONAS, sp. 2.— Užsie
nio reikalų ministerija gavo 
žinių, kad Rusija koncentruoja 
savo kariuomenę prie Rumu- 
nijps rubežiaus. Padėtis esanti 
labai rusti ir yra pavojaus iš- 
kįlimo karo tarp Rusijos .ir 
Rumunijos, kuri laiko Rusijos 
provinciją Besarabiją.

Ministerija užginčija Rusi
jos tvirtinimams, kad talki
ninkai yra paskelbę Dardane
lų ar Juodųjų jurų blokadą, 
kaip tą kaltina Rusija savo no
toje talkininkams.

Bolševikai užims 
Vladivostoką

VLADIVOSTOKAS, sp. 2.— 
Vietos komunistai pranašauja, 
kad bolševikų spėkos užims 
Vladivostoką apie vidurį šio 
mėnesio.

Užėmimą palengvinsią japo
nai, kurie pasitrauksią iki 
Ugolnaja stoties. Pajūrio val
džia turėš tada išnykti. Bolše
vikų kareiviai jau koncent
ruojasi prie šiaurinės neu tra
lines zonos, laukdami užsibai- 
gimo japonų evakuacijos.

-........ ■ --1 - ----------

16 žmonių užmušta
TOKIO, sp. 2. — 16 žmonių 

žuvo ir 34 liko sunkiai sužeis
ti gaisre krutamu jų paveiks
lų teatre Aoimori miestely. 
Užmuštieji ir sužeistieji dau
giausia vaikai.

, ■ t

Jurgutis iš ministerio tam
pa bankierium

Jurgutis paskirtas Lietuvos 
banko valdytojų. Užsienių rei 
kalų ministerio pareigas eis 

Galvanauskas.

WASHINGTON, rūgs. 29.—' 
(Elta). • Kun. Jurgutis, Už
sienių Reikalų Ministeris,' pas
kirtas naujo valdžios smeigia
mo Lietuvos banko valdytoju. 
Užsienių Reikalų Ministerio pa
reigas eis Ernestas Galvanaus
kas, Ministerių Pirmininkas. 

----L.—.——.

Leninas sugrįžo 
premieriauti

MASKVA, sp. 2. — Einan
tis premiero pareigas Kainene- 
vas ir Leninienė paskelbė, kad 
šiandie Leninas pradėjo eiti 
savo pareigas — premiero. Ry
to jis pirmininkaus ministerių 
(komisarų) susirinkime.

Mušeikos prieš streikierius
CHICAGO.— Kįlus jūreivių 

streikui, laivų kompanijos pra
dėjo samdytis streiklaužius ir 
mušeikas. Taip plieno trustas 
pasamdė , 200 ginkluotų mu
šeikų "saugoti” South Chica
go laivų prieplaukas. Taipjau 
gavo kidk streiklaužių, taip 
kad šiaip taip gali paleisti ke
letą laivų į ežerą .plaukti.

Bet unijos sekretorius sako,
kad kompanijos negaus užtek-j 
tinai išlavintų jūreivių opera-. 
vimui laivų ir federaliniai in
spektoriai negalės tokių laivų 
leisti plaukioti ežerais. Bet ar 
tie inspektoriai pildys įstaty
mus?

Traukia ministerius 
teisman

SOFIJA, Sp. 2.— 12 buvu
siųjų Bulgarijos preinierų ir 
ministerių sėdi kalėjime ir 
laukia nuosprendžio ar jie yra 
kalti už Bulgarijos įsimaišy
mą į karą. Nuspręsti apie kal
tumą ar nekaltumą turės visi 
Bulgarijos žmonės — visuoti
nu ireferendusmu. ProkuiĮoras 
bandė juos paliuosuoti, bet 
poMcija pasipriešino.

Reikalauja pašalinti 
Daugherty

WASH4NGT0|N, sp. 2. — 
Vietos centraline darbininkų 
taryba priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią pašalinti iš vietos 
generalinį prokurorą Daugher
ty. Taryba taipjau nutarė rem
ti reikalavimą aijikaltinti pro
kurorą. Susirinkime kalbėjo ir 
Sąmuel Gompers.

NEW YORK, sp. 2. — 10,- 
000,000 kiaušinių sudegė kįlus 
gaisrui vienoje šįildykloje, kur 
tie kiaušiniai Buvo sukrauti. 
Nuostolių siekia $200,000.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 2 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.40
Austrijos 100 kronų...............
Belgijos 100 frankų ...............  $7.18
Danijos 100 frankų................... $20.42
Finų 100 markių ...................... $2.22
Francijos 100 frankų ........... $7.58
Italijos 100' lirų.... ..........  $4.30
Lietuvos 100 Litų ..........  $10.00
Lenkų 100 markių.................. l%c
Norvegijos 100 kronų.... ..... . $17.20
Olandų 100 guldšnų .........  $38.78
Švedų 100 guldSnų ........    $26.40
Šveicarų 100 markių ...........  $18.68
Vokietijos 100 markių ...........  5%c

Tarybos su kasykly savi
ninkais prasideda

Bus svarstoma apie algas po 
užsibaigimui dabartinio 

kontrakto.

GLEVELiAND, O., sp. 2. —
šiandie čia prasidėjo bendra 
angliakasių ir kasyklų savi
ninkų konferencija, kuri susi-' 

! organizavusi užsidarė iki ryto 
rytui. Pirmininku tapo išrink
tas Maher, kasyklos savinin-l 
kas, o sekretorium Green, ang
liakasių unijos sekretorius. Už
sidarius bendrai konferencijai, 
kasyklų savininkai tuojaus
pradėjo savo konferenciją,
kad apsvarsčius kokios pozi
cijos jie laikysis fkomferenci- 
joje. Konferencijoje dalyvauja 
apie. 1(M) atstovų nuo abiejų 
pusių.

Ši konferencija tapo sušauk
ta nustatymu dabartinės su
tarties ir ji turės nustatyti 
angliakasių algas sekamiems 
metams, t. y. kadą užsibaigs 
dabartinė sutartis, kuri baigia
si kovo 31 d. ateinančiais me
tais.

Abi pusės išreiškė viltį, kad 
konferencija prieis prie šiokio 
tokio susitarimo ir nustatys 
abiems pusėms priimtinas al
gas. Jei tai įvyktų, butų iš
vengta angliakasių streiko se
kamais metais.

Kiek sumokėjo mokesčiu
WASHINGTON, sp. 2. — 

Vidurinių pajamų komisionie- 
rius paskelbė, kad 1920 an. pa
reiškimus apie pajamas pada
vė 7,259,944 pavieni žmonės ir 
203,233 korporacijos. Pavieni 
žmonės sumokėjo “incorne” 
taksų $1,075,053,686, o kor
poracijos $1,625,234,643. Paly
dinus su 1919 m. skaičius pa
davusiųjų pareiškimus padi
dėjo, bet suma sumokėtųjų 
taksų sumažėjo $194,576,418.

33 pavienių žmonių pajamos 
sieke virš $1,000,000 per me
tus. Iš jųjų 4 pajamoš siekė 
virš $5,(MM),000 (spėjama, tai 
Fordo, Rockefellerio, Ncw 
Yorko bankieriaus Baker, skai
tomo turtingiausiu žmogum 
Amerikoj, ir dar vieno nežino
mo imicliiganiečio, 4 virš
$4,000,000, 3 virš $1,500,000 ir 
19 iki $1,500,000.

160 korporacijų grynas pel
nas siekė $5,000,000, o 836 
nuo $1,000,000 iki' $5,000,000.

Pagal valstijas daugiausia 
taksų sumokėjo New Yorko 
valstija, po jos seka Pennsyl- 
vania, paskui Illinois, Obio ir 
Massajdhusejtts. jTos penkios 
valstijos sumokėjo 57 nuoš. 
visų taksų. Jos kartu su kito
mis 7 valstijomis (Mich., N. J., 
Indų la., Calif., Mo. ir Md.) 
(reiškia viso 12 valst.) sumo
kėjo 95 nuoš. taksų, o liku
sios 36 valstijos sumokėjo ma
žiau negu 5 nuoš.

5 žmonės užmušti.
CHICAGO. — Nedėlioj au

tomobiliai užmušė Chicagos 
gatvėse 5 žmones ir apie 20 
žmonių sužeidė.

Neįleidžia šokėjos Dunkan.

NEW YORK, sp. 2. — Im- 
migracijos viršininkai, Wa- 
singtono įsakymu, sulaikė 
amerikietę šokėją Isadorą 
Dunkan, jos vyrą, rusų poe
tą Jassinin, nors jie ir turė
jo Amerikos vizuotus pasus. 
Jie dar bus tardomi.

Lietuvos žinios
Lietuvos Žemės Ūkio ir 

Pramonės paroda 
I 

■ ..-U r-------- -

Pirmoji LŽU ir P. paroda 
Kaune prasidėjo š. m. rugsėjo 
10 d. ir tęsis ligi rugp. 20 d. 
Parodą atidarė Valst. Prezi
dentas, dalyvaujant daugumai 
ministerių, užsienių diploma
tams, skaitlingiems šiaip aukš
tesniems valdininkams, visuo
menės, meno, kultūros, pra
mones ir prekybos atstovams 
ir dešimts tūkstančių svečių.

PARODA. - Parodos ati
darymui diena pasitaikė gana 
graži. Dauguma Kauno gyven
tojų atsilankė pačią pirmąją 
dieną. Yra daug užsienių fir
mų, ypač Vokietijos, Čekoslo
vakijos firriių atstovų. Užsie
nių spaudos svečių tlel blogos 
informacijų tvarkos kol kas 
patįka tik vienas Latvijos sve
čias p. Sprogis nuo "Latvijas 
Wehstnesis” ir “Zemkopis”. 
Tikimasi atvažiuos ir daugiau. 
Liet. Žurna istų Sąjunga prie 
“Eltos” įsteigė užsienių spau
dos atstovams informacijų 
biurą.

Neutralė zona
GIEDRAIČIAI. — Nuo rugp- 

jučio 13 dienos š. m. lenkų Bar 
tizanai kiekvieną dieną ir nak
tį mėgino daryti užpuldinėji
mus ant Giedraičių miestelio, 
bet visuomet buvo išvyti vieli
nių milicijantų. Rugpjūčio 27 
dieną š. m. anksti rytą gauja 
lenkų partizanų, su Kliukovs
kiu priešakyje ir keliomis de
šimtimis lenkų kareivių uni
formoje (ulanai ir pėstinin
kai) su didžiausiu triukšmu ir 
šaudydami užpuolė Giedraičių 
miestelį. iJenkų kareiviai bu
vo uniformoje; partizanai ir 
kareiviai visi girti, basi, raudo
nomis ak i iri is, tiesiog nepana
šus į žmone$ bėginėjo po mies
telį su durtuvais atsiraitę ran
koves ir vis, už ką tai keršy
dami lietuviams ir žydams. 
Jų tikslas buvo tiktai (kaip vi
suomet) pasiplėšti. Giedraičių 
krautuvninkams išdaužė lan

Nauji Pinigai 
Lietuvoje

Nuo dabar Naujienos pradeda siųsti pini
gus Lietuvon Naujais pinigais — LIETU
VOS PINIGAIS, kurie vadinasi “litai” ir 
yra lygus 1 litas 200 auksinų. Litai bus 
siunčiami perlaidomis ir čekiais, tokiu pat 
budu kaip ir markės arba auksinai.
Jūsų giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus ne
rangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jusu giminei, 
jei ne Jus ? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon

7 o Prašo Lietuves Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

_ Į - .  ................... - -

gus, gerokai apiplėšė ramius 
gyventojus; prisikrovę pundus 
manufaktūros, nuplėšė nuo 
rankų (dar gulint lovoje) 
laikrodžius, žiedus nuo pirštų 
ir tl. banditai pabėgo. Dau
giausia nukentėjo žuvininkas 
Faibišus. Iš jo pagrobė gerą 
arklį, ir išplėšė manufaktūros 
200,000 ost. rubiu vertės. A- 
belnai lenkų partizanai su len
kų kareiviais priešakyje rug
pjūčio 27 dieną padarė nuosto
lių Gįedraičių miestelėnams 
c;pie 1 milijoną rubl. ost. Mu- ' 
sų lenkberniai labąi nusiminė 
nes, laukė lenkų kaipo kokių 
išganytojų, o dabar tie apiplė- , 
šė ir “svoich” (savuosius). Ėjo 
net skųstis lenkų partizanų 
komendantui Kliukovskiui. Jis 
žydų tiesiog nesileido o ištiki- 
mesnius lenkus leidosi, ir pasi
aiškino, kad tai ne jo milicijan 
tai tą padarę, o kokie tai plėši
kai. Ištiesų Kliukovskis rug
pjūčio 27 d. buvo Giedraičiuo
se ir jais (lenkų partizanais) 
vadovavo, padėdamas terori
zuoti ir plėšti rainius gyvento
jus.

Mažoji Lietuva
Streikas Klaipėdoje.

E. KLAIPĖDA. — Rugsėjo 
2 d. pradėjo streikuoti Klaipė
dos uosto darbininkai. Turgu
je buvo net kilęs triukšmas.

Pranešimas
Besigarsinantiems ir 

Skaitytojams.
Delei stokos popieros esa

me priversti mažinti dienraš
ti iki bus gauta daugiau rei
kiamos popieros. Dabar yra 
tokios aplinkybės, jog popie
ros negalima gaut nė už jo
kius pinigus, kitaip kaip užsi
sakant bent 6 savaites iš- 
anksto.

Taigi mes labai atsiprašo
me visų musų skaitytojų ir 
tų, kurių apskelbimai netil
po, ir rūpinsimės, kad taip 
ilgai nebūtų.

Su pagarba,
Naujienų Administracija.
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Amerikos 
milionieriai.

Statistika mokesčių nuo 
pajamų už 1920 m. rodo, kad 
Jungtinėse Valstijose 23 as
mens turėjo tais metais gry
nų įplaukų daugiaus kaip 
vienų milionų dolerių. 19 
asmenų iš to skaičiaus turė
jo grynų metinių įplaukų 
nuo vieno miliono ligi pusan
tro miliono; 3 asmens — nuo 
pusantro miliono ligi dviejų 
milionų; 4 asmens — nuo 
dviejų milionų ligi trijų mi
lionų ; keturi asmens — nuo 
trijų milionų ligi penkių mi
lionų.

Įsidėmėkite: tai yra ne vi
sas tų žmonių turtas, o tik
tai jų metinės grynos įplau
kos!

Pasakykite, kam žmogui 
reikia tokio milžiniško tur
to, kuris kasmet neša jam po 
milionų arba po keletu milio
nų dolerių pelno? Kad ir 
žmogus gyventų išlaidžiau- 
siai, jisai negali tiek pinigo 
praleisti savo reikalams.

Tuo gi tarpu daugelis dar
bininkų, kurie savo prakaitu 
sutveria šituos pasakiškus 
turtus, dažnai neturi iš ko 
žmoniškai pavalgyt ir aprū
pint savo šeimynas. Ar tei
singa yra šitokia visuomenės 
tvarka?

Ko bijosi Lietuvos 
cenzorius. ■

Jau rašėme, kad Lietuvos 
cenzūra išbraukė keletu vie
tų iš socialdemokratų plat
formos, paskelbtos “Sociakle 
mokrate”. Mums buvo ne
suprantama, kų tokio bai
saus cenzūra rado toje plat
formoje, kad neleido jų išti
sai įdėt į laikraštį. Dabar 
gavome pilnų platformos tek 
stų ir iš jo matome, kas bu
vo išbraukta, y

Vienoje vietoje cenzoriui 
pasirodė baisus šie žodžiai:

“Ne tik patys įstatymai, 
bet ir teismų dauguma pa
silenkė prieš kapitalų, ro
dydami mums savo nuga
rų.”

Kitoje vietoje išbraukti ve 
kokie žodžiai: *

“Praėjusiais metais dau 
giaus kaip tris ketvirčius 
visų valstybės pajamų pra
rijo karo reikalai. Dešim- 
šimčiai tūkstančių jau
nuolių atitraukti nuo kas
dieninio darbo?’
Toliaus iš platformos iš- 

kųsta ve koks sakinys:
“Einant taikon, kariuo

menė turi būt sumažinta,”
Taigi Lietuvos cenzorius 

rado pragaištinga “valsty
bės labui” kritikų teismų, 
skriaudžiančių beturčius, ir 
kritikų militarizmo, sunkiai 
spaudžiančio Lietuvos žmo
nes. Ir jisai įvykino kleri- 
kališkų “spaudos laisvę”, 
kad liaudis neišgirstų tos 
kritikos. 1

Tai yra dar vienas argu
mentas, delko reikia kovoti, 
kad Lietuva pasiliuosuotų 
nuo klerikalų jungo.

KOMUNISTAI PARĖMĖ 
BURŽUJUS.

Apie vidurį rugsėjo mėnesio 
Saksonijos landtagas (seimas) 
dauguma balsų nutarė paskelbti 
naujus rinkimus, kurie įvyks 
lapkričio 5 d. Už tų įnešima bal
savo b3 atstovai, prieš 39.

Įdomu, kad ta balsų dauguma 
susidarė iš buržuazinių partijų 
ir komunistų.

Saksonijos landtage buvo 47 
buržuazinių partijų atstovai, 39 
dviejų socialdemokratinių parti
jų atstovai ir 9 komunistai. Tai
gi pajiegų santykis tarpe bur
žuazinių ir socialdemokratinių 
partijų buvo toks, kad komunis
tai galėjo savo balsais duoti per
svarų vienai arba antrai pusei.

Pradžioje komunistai sarmati- 
josi remti buržuazines partijas, 
kadangi jų elgimąsi butų sukė
lęs prieš juos dalį darbininkų, 
kurie balsavo už juos. Ir Sak
sonijoje susidarė grynai social- 
demol ratinis ministerių kabine
tas, iš abiejų socialdemokrati
nių partijų atstovų.

Bet kabineto padėtis buvo 
kebli. Turint landtage tiktai 2 
balsų daugumų, jam buvo labai 
sunku pravesti savo sumanymus, 
o buržuazinės partijos kėlė bai
siausių triukšmų dėl kiekvieno 
ministerių žingsnio ir vis sten
gėsi kaip nors nuversti juos.

Pagalios kapitalistinė spauda 
ėmė reikalaut, kad butų landta
gas paleistas ir butų paskelbti 
nauji rinkimai. Landtage buvo 
įteiktas šitokioje dvasioje įne
šimas ir pastatytas balsavimui. 
Ir jisai, kaip minėjome, gavo 
daugumų balsų, nes komunistai 
persimetė į buržuazijos pusę.

Tai ve su kuo vykina “bendrų 
frontą” komunistai I

SOCIALDEMOKRATAI — “IN- 
TELIGENTINGIAUSIA SEIME 

PARTIJA”.

'‘Tėvynei” rašo vienas jos ko
respondentas iš Lietuvos, kad 
krikščionys demokratai neteksiu 
daug vietų busimam Lietuvos 
Seime, kadangi žmonės 'labai ne
patenkinti jais. Jie patys, gir
di, sutinku, kad per šiuos rinki
mus jie gausių kokius 15% bal
sų mažiaus, negu per pirmuosius 
rinkimus.

Bet kam tuomet teks tie bal
sai? “Tėvynės” korespondentas 
daro tokį spėjimų:

“Yra veik tikra, kad į šį 
Seimų įeis žemdirbių. Taip 
atsitiks ne tik dėl nepasiten
kinimo viena ar kita Seimo 
partija, bet dar ir Voldemaro 
plunksnos dėka. Valstiečių 
Sąjunga ir socialistai-liaudi- 
ninkai, dėjęsi Seime su krikšč-

čionimis demokratais, tikisi iš 
antro Seimo daugiau. Apie so- 
ciaLdemokratus, kuriems liau
dininkai kartais pavydi, kam 
juos žemdirbiai pagiria, yra 
susidarius nuomonė, kad jie 
esanti inteligentingiausia Sei
me partija, bet ar tai jiems 
padės gauti daugiau balsų, 
sunku pasakyti, ypač kad kai- 
kas juos įtaria permažai veik
lius buvus.”
Galima manyti, kad tas kores

pondentas yra liaudininkų sim- 
patizatorius. Vienok ir jisai pri
pažįsta, kad socialdemokratai 
pralenkia visas partijas savo in- 
teligentingumu. Bet jo prie
kaištas, kad socialdemokratai bu
vę “permažai veiklus”, yra visai 
nepamatuotas.

Kovoje su klerikalizmu ir re
akcija socialdemokratai Visų lai
kų stovėjo pirmoje vietoje; o 
per tuos beveik dvejus metus, 
kada liaudininkai buvo susiblo
kavę su klerikalais, socialdemo
kratams teko pakelti visų kovų 
vieniems. Be to, socialdemokrar 
tai pasižymėjo daugiaus už kitas 
partijas ir klausimuose, palie
čiančiuose Lietuvos nepriklau
somybę. Juk ne kas kitas, o tik
tai jie, pakele savo balsų Seime 
dėl garsiojo Hymanso projekto, 
kurį klerikalų ir liaudininkų kon
troliuojamoji valdžia jau buvo, 
beveik priėmusi. Jie taip pat 
privertė Seimų priimti rezoliu
cijų ir dėl Klaipėdos krašto, ku
riuo Seimo dauguma ilgų laikų 
visai nesirūpino.

O savo skaičium socialdemo
kratai buvo keturis su puse kar
tus silpnesni už krikščionis de
mokratus ir daugiaus kaip du 
kartu silpnesni už liaudininkus!

Tas “neveiklumo” priekaištas 
yra daromas socialdemokratams 
tiktai dėlto, kad jų oponentai 
neturi kų prieš juos pasakyti.

SPECIALIZUOJASI APGAUDI
NĖJIMO AMATE.

Nors mes atsakome tiktai į 
mažų dalį tų melų ir šmeižtų, 
kuriuos komunistų spauda nuo
latos skleidžia apie “Naujienas” 
ir “Naujienų” redaktorių, bet ir 
tai mums kuone kasdien tenka 
statyti jų prie gėdos stulpo.

Štai vėl naujas tos komunistų 
spaudos šmeižtas. Viename pas
kutinių “Laisvės” numerių A. 
Vincaitis, .svaidydamas “išdavi
kais”, “judesiais”, “bestiališkais 
renegatais”, “šmokais”, “politi
niais šunimis” ir t.t., rašo, kad 
Grigaitis pritariąs komunistų 
persekiojimui ir net trokštąs to 
persekiojimo!

Tai yra, žinoma, begėdiškas 
išmistas. “Naujienų” redakto
rius, kalbėdamas apie paskutines 
policijos “oblavas” ant komunis
tų, nurodė, viena, kad komunis
tai savo slaptu veikimu nieko ge
ro neatsiekia, o tiktai duoda pro
gos policijai “pasižymėti” savo 
“darbštumu”. Antra, jisai nu
rodė, kad komunistai persekioji
me savo priešų y Va dar aršesni, 
negu Amerikos policija, nes jie 
reikalauja socialistų sušaudymo.

Kur gi čia .yra “pritarimas” 
arba “troškimas”? čia yra tik
tai nurodymas faktų, kurių jo
kie komunistiški humbugieriai 
negali užginčyti!

Tam pačiam komunistiško 
humbugo organe p. D.ėdelė rašo:

“Kas nužudė Liebknechtų ir 
Rožę Luxemburg? Puikiausi, 
mandagiausi Adlono hotelio 
gyventojai, pažiba junkerinės 
aristokratijos, nužudė ir aplai
žė savo pirščiukus iš džiaugs
mo, o paskui nuėjo špacieruoti 
po Leipzigorstrasse.”

Bet per trejetų su viršum me
tų tas gaivalas rašė visuose 'lie
tuvių komunistų šlamštuose, kad 
Liebkniechtų ir Rožę Luxemburg 
nužudę socialistai!

Vadinasi, jisai pats šiandie 
prisipažįsta, kad per tų visų lai
kų jisai užsiimdavo hteratinio 
bandito darbu.

Laa.
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATAMS AUKOS.

Drg. J. Kavaliauskas, Ghica- 
go, surinko aukų nuo šių drau
gų: Po $1.00 — P. Budvitis, 
J. Ašmutis ir J. Gulbinienė. 
J. Kavaliauskas — 50c. Po 25c 
— J. Povilaitis, J. Vainauskas 
ir V. Ančulis. Viso — $4.25.

Garfiold <Park apiclinkej, 
Clucagoj, per prakalbas surin
kta aukų nuo šių draugų. Po 
.$1.00 — O. Jakubonienė, J. 
Šaltis, F. Stanionis, J. Vaici- 
kauskas, V. Manikas, K. Katu
lo, A. Jaubienė. Po 50c. J. Ta1- 
moliunicnė, J. šidla, J. Gaspa-^ 
ravičius, P. Alekna ir V. Ai- 
Imantas. Ir smulkių. Viso 
$11.30.

A. Antanavičia, Chicago, — 
$1.00.

J. J. čižauskas, Springfield, 
III., — $10.00.

K. Pocius, Chicago, — $2.00
J. Mockus, Chicago, — $1.00. 
M. J. Šileikis, Chicago, $2.00, 
LSS. 22 kuopa per prakalbas

Malinauskio Salėje $1'2.35.
K. Kasparas, Chicago, $1.00. 
Ačiū draugams už aukas.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

Detroito žinios.
FORDO DIDIEJI PELNAI IR 

NUMAŽINTOS ALGOS.
Laikraščiuose buvo įdėta to

kia žinia:
Detroit. — Fordo Motorinės 

Kompanijos grynas pelnas už 
metus pasibaigusius balandžio 
30 <1. New Yorke pagarsintais 
ir čia patikrintais pareiškimais 
siekia apie $60,000,000. Ba
landžio 30 d. kompanija turė
jo $148,615,348 pinigais ir at
mokamomis tų dienų skolomis, 
prieaugis per metus $58,620,- 
000. Sąskaitos ir išmokamieji 
raštai sumažėjo daugiau kaip 
$15,000,000. Visas susirinkusis 
uždarbių antviršis buvo $240,- 
478,(MM), palyginti su $182,- 
877,000 antviršiu per 12 mė
nesių prieš tai?

Taip atrodo kapitalistų aki
mis žiūrint. Kaipgi atrodo dar
bininkų akimis žiūrint? Kokio 
pasisekimo turėjo darbininkai 
Fordo motorų kompanijos ga
myklose?

Keli faktai atsakys į šitų 
klausimų.

1920 m. mažiausia alga 
esant $6 į dienų, automobilių 
per dienų būva padirbama 
4,200. 1921 m. (vasario mėne
sį) 36,(MM) darbininkų išleisda
vo po 5,(MM) automobilių į die
ną.
, Vadinas, Fordo kompanija, 
sumažinusi darbininkų skaičių 
ant pusės, per dienų padaryda
vo 800 mašinų daugiau.

Kaip tas sekės padaryti? Iš 
dalies pagerintais budais, bet 
daugiausia skubinimu. Darbi
ninkai pagamino daugiau to
dėl, kad jie turėjo skubinti, 
kad parojus greičiau va
romai mašinai.

Bet ne tik darbininkai buvo 
skubinami ir gamyba ačiū 
tam padidėjo, o ir algos tapo 
numažintos. Buvo daugiau pa
daroma pigesnėmis išlaidomis.

1920 m. algos ėjo nuo $6 į 
dienų neišlavintiems darbinin
kams, iki $8.80 į dienų išla
vintiems. Vidutiniai apie $7.20 
į dienų.

Nuo 1920 m. buvo uždary
mų ir algų, numušinėjimų ir 
dabar $6 į dienų gavusieji gau
na $5 į -dienų. 1921 m. išlavin
tiems darbininkams, įrankių 
dirbėjams numušta algos 20 
nuoš. Sugrįžus jiems dirbti 
prie įrankių dirbimo jiems 
buvo mokama tik 5 centais į 
valandų daugiau kaip numuš
toji alga. Tokiu budu jų bu
vusios algos numušta 15 centų 
į valandų.

1920 m. pabaigoj Fordo 
dirbtuvės Detroite dirbo 6 die
nas savaitėje. Dirbantiems 
popietinėmis ir naktinėmis 

permainomis buvo mokoma 
dar bonų 10 nuoš. jiems mo
kamos algos. Tų metų gule 
buvo dirbama 5 dienos savai
tėje. Popietinės ir naktinės 
permainos dirbo tik 4 dienas 
savaitėje be bonų. Tečiaus iš- 
dovis ipcr metus padidėjo.

Fordo kompanija jau perei
tą mėnesį atleido daug darbi
ninkų, nelaukdama 16 dienos. 
Pradėjus dirbti laukiama vėl 
numušimo algų, kaip tas bū
davo ir po pirmesnių jų užda
rymų.

Uždraus.
Miesto taryba nutarė, kreiptis 

į miesto advokatą Wilcox, kad šis 
išdirbtų planų, kuriuo butų už
drausta paroduot Woodward gat
ve.

Miesto taryba remia savo su
manymą tuo, kad paroduojant 
Woodward gatve yra sustabdo
ma visa miesto transportacija: 
veik visi gatvekariai turi sustot 
vaikščioję ir esą darbininkai ne
galį į laiką sugrįžti iš darbo. 
Kai kurie turį 'laikt 3 ir 4 valan
das, kol gauna progą parvažiuot 
namo.

Gina savo “jobą”.
Einant naujais miesto patvar

kymais kaslink “Jitney buss”. 
Visi jitney turi uostot operavę 
miesto gatvėse nuo spalių 1 d. 
š. m.

šis patvarkymas paliečia apie 
300 vežioto jų, kurie užsiisima 
pervežiojimu žmonių gatvėmis. 
Kad apgynus savo teises, jie visi 
susikuopė į vieną organizaciją, 
sudėjo po dešimts dol., ir paėmė 
advokatą, kad panaikinus tą mie
sto tarybos išleistų patvarky
mą, ir žinoma, kad apgynus savo 
“job’ą”.

Darbo negavo—nusižudė.
Henry Mason, gyvenęs 2229 

Jefferson avė., išėjęs ant priean
gio nusišovė, pareikšdamas, kad 
jam nusibodo gyvent iš almužnų, 
o darbo niekur negalįs gaut, nes 
esąs persenas. Jis turėjo 70 me
tų amžiaus.

Karai... Sveikas Protas.
“Pasaulinis karas privedė pa

saulį prie bankruto, vietoj de
mokratijos” — pareiškė teisėjas 
Hunt, kalbėdamas “Zonta” k'liu- 
be.

Toliaus tas pats teisėjas sakė: 
“Jeigu karai ir buvo reikalingi 
karaliams ir kitiems patval
džiams, tai mes visgi turėtume 
surast kitokius budus išsprendi
mui tarptautinių klausimų”. 
“Jaunuomenė turėtų išmokti ko 
nors geresnio ir žmoniškesnio, 
negu militarizmu svaigint savo 
jaunas galvas”.

Geriaus vėliaus, negu niekad!
—X. Y.

I IMI IR- JII iii 11 iuįihij ■ 111 Ji'■!

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIN-EIPELIER &
Vaizbaženklls užreg. S. V. Pat. Ofl«c.

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujį per 
daugiau kaip sojnetų.

Reikalauk, kad tarčių Ikaro (Anchor) 
Vaizbaženkl*.

Vi,

ijjl'

Dailės Mylėtojui. — Įdėjome 
ankščiau mums prisiųstą žinutę 
apie tą patį dalyką.

R. Shaikui. — Jūsų pranešimą 
gavome, kada laikraštis jau bu
vo iš spaudos išėjęs.

DETROIT, MICHIGAN
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, West 1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininkau 
(arba asistentas) 
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DR. F. MATULAITIS, '
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Markct 6234, Market 4526
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PARDAVIMUI namas (flat) 
plytom fomiruotas, lietuvių ko
lonijoj, prie busiančios bažny
čios, mažai įmokėt. Savininkas 
1470 —18 St., Detroit, Mich.

Pinigine Traktoriaus 
Pajiegos Vertė

4 AIKAS nurodo gerą ūkininkavimą”, taip ra
šo Frank I Mann, vienas iš pasekmingiau- 
sių ūkininkų Suvienytose Valstijose. “Kad 

nusprendus traktoriaus ant ukčs vertę,turi būt 
gerai suprantama jo atlikimas ūkės darbų ir kad 
daugiau naudos javai neštu”.

Ponas Mann pasiryžęs išparodyti, kad ūkių apdirbi
mas yra nuolatinio suvėlavimo priežasėia, paeinan
čia nuo negero oro, vienok, su traktorium galima 
darbas atlikti, kaip tik į laiką.

Viename nuotikyj buvo traktorius bandoma ir pasi
rodė, kad ūkininkas užsėjo diktoką plotą žemės, ko
vo mėnesyj, 23 et, pavasariniais kviečiais, kuris, kaip 
ankstyvas pasėlis atnešė po 44 bušelius nuo akerio, 
tai ir parodo piniginę traktoriaus pajiegos vertę.

Kad traktorius atliktų savo darbą, turi turėt pat- 
roleumo produktų.
The Standard Oil Company (Indiana) tais faktais 
labai didžiuojasi, kad jos organizacija pajiegia aprū
pinti reikmenimis šiuos traktorius 10 Vidur-Vakarų 
valstijose su aukščiausios rūšies petroleumo pro
duktais. i

Nepaisant, kaip netikėtinai ūkininkas gali pareika
laut kokio daugumo, vienok si kompanija pasiren-. 
gusi išpildyti reikalavimus, kaipo g a sol in o, kerosino 

• ir tepalo, kurio tik bus reikalauta.

Nors ūkininkai ir atskirai gyvena ir atskirai ūkei 
žemės distriktai, vienok petroleumo produktais pa
tikėtinai aprūpinami, nors kartais ir gana tankiai 
yra dideli ir per daug sunkus.
Neatsižvelgiant ant to, Standard Oil Company (In
diana) yra pasiryžusi imt ant savęs atsakomybę 
•apielinkėj ir visuomet gali patikti kaimiškus, kad ir 
didžiausius reikalavimus. Kompanija nuolatos pra
plečia savo operavimą, kad geriau aprūpinus reikme
nimis, nepaisant kokios aplinkybes nebūtų, vienok 
gali patikti kad ir didžiausius reikalavimus ir teik
ti geriausią patarnavimą, kad ir sunkiausiuose lai
kuose. J

Standard Oil Company 
(Indiana)

910 South Michzgan Avenue, Chicago, Illinois.
2927 l__j________ _J

:R05 gyduoles užlaiko 
5EIMYN05 SVEIKATA.

ir reumafiško uždegimo galima 
į pasekmingai išgydyt • su

SEVERAS)
gotHARDOL

o

J ilstlkiinas linimentat)

Geras vaistas dėl susimušimo, |j 

išsukimo,“Imimo, raumenp ŠlyvumA 
skausmu^ strėnose ir šonuose*

(KAINA^ČO f R 60 CtfiTAf^
k

Klabskiie pas epfielęonUs^

W. F. SEVERĄ CO.
CtDAR RAPIDS, IOWA

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmieetyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1803

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8895



CHICAGOS
Del Jus Chicagos Moterų, kuriosŽINIOS

yra namų

TIKRAS fARMŲ PIENAS SU PALIKTA JAME SMETONA

JUSU GROSERNINKAS TURI J]

moNamuose dratus iš

iš Lietu
LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

E. MAKARAS

Motinos panašiame padėji
me, privalo skaityt šį laišką, 
aplaikytą nuo ponios Enrico.

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Valandos:
re. Ned'

9261 Se.

Kiekvienas farmerys, kuris atveža Bordenui pieną yra reikalaujama nuo 
jo, kad prisilaikytą kuodidžiausio švarumo. Kiekvienas kampelis pieninės 
yra nuolatinėj inspekcijoj.

DENTISTAS
nuo 9 iki 9 vai. vaka

rio j nuo 10 iki 12 ryto.
iabted SU Chicago, TU

Privatinią 
Ligų

Specialia BordenO nusistatymas, kuris yra priimtas 
dastatyme saugiai turtingo pieno, natūraliai padaro 
išdirbystę brangesnę. Bet jeigu ir kainuoja jūsų gro- 
serninkui biskį daugiau, jis parduodu jums šį pieną 
tokia pat kaina, kaip ir kiti pieno išdirbėjai. Mat JIS 
ŽINO, KAD GERUMAS PIENO UŽGANĖDINA

Bankruto 
Išpardavimas

Taipgi jis nekainuoja jums daugiau

vyrų
Špecialįstė mo-

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

Dr. A. L. Yuska 
PHYSICIAN AND SURGEON 

19Q0 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0098

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
akųšeras

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

Boulevard 5052
Canal 2118

Naktinis

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai*: 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 vai.

EVAPORATED 
MILK

Kiekviename namą maisto vartojime vartokite Borden’s Evaporated pieną, kuris duoda geriausius re- 
zultatus. Yra riebus ir turi daug Smetonos — padaro gardų valgį. Jus galite vartoti kiekvieną dieną dėl 
valgio ir kavos, tikras jo gerumas ir tikras jo švarumas.

TURĖJO DIRBTI, KAD 
UŽLAIKIUS KŪDIKĮ

Spalio 4 
Spalio 5 

Spalio 11 
Spalio 11 

. , i — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
buris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausia prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Karta 
yra ir perkalbėto jas.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.

UNSWEETENED 

evaporated 
MILK

Anglis ir Koksai
Pirkite anglis tiesiai iš retai! 

kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis :Room 511
127 N. Dearbom St., 

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

Tel.: Pullman 6377.

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!!
Pardavimui visokių spalvų vers

tinių su šukom BALANDŽIŲ.
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 Wilson St.,

WATERBURY, CONN. Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausitę kuonogeriausią patar
navimą ir užganėdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO-
POS gydymo budai nuo
Chroniško S ^|\
Nervingumo f feį

Kraujo ta W
šlapumo CT įV

A. Labs, antrasai “Naujie
nų4’ redaktorius, kurs pereitą 
rugpjūčio 8 d. buvo išplaukęs 
su “Naujienų” ekskursija Lie
tuvon, šiomis dienomis sugrįžo 
atgal. Jau jis randasi Chica- 
goje ir po kelionės poilsio pra
dės darbuotis “Naujienų” re
dakcijoj.

Telephonp Boulevard 5052

Pienas, kuris yra visai saugus ir švarus! Pienas, kuris yra riebus ir turi 
daug Smetonos! Pienas, kuris yra visuomet gatavas vartojimui!
Jei jus namų šeimininkės norite tokio pieno, gaukite Borden’s Evaporated
Pieną. Į • / | j'. į | |.*- |ij
Borden’s Evaporated Pienas pagal taisykles, didžiausių pieno išdirbysčių 
Amerikoje. Tas užtikrina jums apsaugą labai svarbiame maisto pirkime. 
Kiekviena karvė Borden bandoj yra peržiūrima reguliariai per ekspertus.

ilANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mua 
9c. už 100 auks. 

arba
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—
Clearing House Bank 

1113 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St Room 53«
Tel.: Central 6390

Vak. 8X2 W. 33 St. Chicago.
TęJ. Yards 4681

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias it chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas 
moterų ir vaikų 
tėviškų ir merginų ligų. .

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nito 2 iki 8 vai. vakare,

Dr. I
Lietuvys gydytojas ir Chirurgas. 

10900 Michigan Avė., 
Roseland, III.

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

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

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėto
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi įeigos: 1401 S. Halsted St. Ii 

739 W. 14th St.

Pienas yra imamas ir maišomas visokių karvių veislių, kad davus geriausį 
pieno maistą. Kiekviena statinė Borden’s Evaporated Pieno yra peržiū
rima išnaujo pakol būna išsiųsta jūsų groserninkui. Ir jis dasiekia jūsų 
namą tampriai uždarytas, kuris laiko jį geroj apsaugoj.

AKUŠERKA
S1D1 So. Halsted St., kampas 81 gal 

Telefonas Yards 1119

Chicago, Illinois. — “Ėmiau Lydia 
E. Finkham Vegetablc Compound nuo

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Learitt St, 
Telephone Canal 2552 

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

Veda visokias bylas visuos! 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaųs ant lengvų išlygų.

IUS. Jis pasitiki Bordenui, kad turėjus 
savo bizmyj. Papraskite prašyti savo 
Borden’s Evaporated Pieno. Kiekvie- 

gryną

...... . -t».' . .
Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

9 vakare.
Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir -nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytai L.

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmoni* 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligoniu atsilankymui.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška 
3228 W. 38th St., Chicago. III.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai {rengta trečios 
klesos parankuinai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. VV. CJaussenius 
100 N. La Salio 

Chicago, III.

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau, 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus,

Bridgeport Electric Go.,
1619 W. 47th St., 

Tel. Boulevard 1892 ir 7101. ___________

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

kainas: už ketvirtainę pėdą: ‘
Švarių aržuolo išgrindimui po ......................«... i*c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ...av.....,..................... 10c.
Švarių klevo išgrindimui .........................  10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko-
užt,auk,i3- MORGAN PARK LUMBER CO.,

Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. llltn

Baigusi 
Akušeri

jos koleg* 
ią; ilga 
praktika

vusi Penu 
silvanijos 
hospitalS* 

se. Pasek 
ningai p< 
tarnauja 

prie gina 
tymo. Du® 
la rodą vi 

kokiose li
gose ir ki
ekiuose rei 
kaluose 
terims 
merginoms.

K. GUGIS 
advokatas 
Miesto ofisai

127 N. Dearbom SL, Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

I LIETUVĄ

WHITS STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Greitas susinėsimas su Baltike portais 
Homeric—Sp. 21; Lapkr. 11; Gr. 9 
Majestic—Spal. 7; Spal. 28; Lapkr. 25 

(Didžiausi pasaulyj laivai) 
Olympic—Sp. 14; Lapkr. 4; Gruod. 2

> American tore 
New Voru į Cheibourg į Hamburgą 
Mortgolia Spal. 5; Lapkr. 9; Gruod. 11 
Minnekahda(3 k.) Spalio 12; Lapk. 16 
Manchuria Spalio 26; Lapkričio 30.

Laivas nuo laivo persėdimui. 
Nereikia Vokietijos vizos.

VREDSTARtoif
New York-IIajnburg, Libavą 

ir Danzigą
Samland tik 3 klesa Spalio 24 

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai, 
Mandagus patarnavimas. Žemos mu
sų kainos.

Kreipkitės prie:
I’ASSENGER DEPARTMENT 

14 No. Dearbom St., Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų

ŽĄSU PLUNKSNOS
Taupink pinigus! Pirk tiesiai iš dirbtuvės. 

Wholesale kaina. Sutaupysit dylerio pelną. 
Aukščiausios rūšies žąsų plunksnos su pūkais. 
Išvalytos garu ir elektrų. Pūkai neatimti.

Atsinešk šį pagarsinimą, o mes duosime 25c 
pigiau ant jūsų pirkinio, kaipo gatvekario fė
ją. Jei negali pribut,, rašyk veltui sampelių. 
Atdara kas dieną.

H. Rubenslein Co.Oepl.E12«lrt“Ka“v„e.‘ a“:

KOSTUMER 
gerą tavorą 
groserninko 
nas grfcseminkas Chicagoj gali jums duoti 
farmų pieną su Smetona jame.

3raxeh.Hne
Jūrėmis visa kelionė į ir 

vos garlaiviais:
PARIS ..............................
CHICAGO ......................
LA TOUJRAINE ...........
FRANCE ........................

Puikiausia sutvarkymas

CHICAGA IŠTVIRKĘS 
MIESTAS.

Dievo tarnas, J. U. William- 
son, pašalintasai majoro įsta
tymų dabotojas sugrįžo prie 
savo seno džiabo parapijom 
Pereitą sekmadienį jis pareiškė 
savo iparapijonams, kad Chica- 
ga yra supuvus nuo vidurio iki 
kraštų. Jos teismai esą papir-

TRAUKINYS UŽGAVO 
AUTOMOBILI.

Vyras ir moteris tapo sun- 
Iciui sužeisti ir antra pora ap
trankyta, kuomet jų automo
bilį užgavo Chicago, Mihvati- 
kee and St. Paul Pasažierhiis 
traukinys prie River Grove 
skerskelio. Traukinys nuvilko 
automobilių 50 pėdų. Sužeis
tieji nugabenti Washingtono 
bulvaro ligoninėn.

illlinillillillll 1 sur,t<ių ligų Krei- If111H111 pijusi prie dauge- 
I 8 ,io ir

operaci- 
Iš pradžių jau- 

t; čiau skausmą kai- 
riąjame šone, bet 

« I v®tiau pradėjau Jll I jausti abiejuose šo- 
mU I nuošė. Esmu siu- HRL veja prie spėka

varomos mašinos 
ir turiu mažą duk

terį užlaikyt. Dirbau kriaučių šapo- 
je ir tame laike iškilo didelė bedar
bė, kad reikėjo būti didelę dalį laiko 
namie. Nenoriu ilgiau laukti, tad 
pasikalbėjus su savo draugėmis ir 
viena moteris sako “Imk Lydia Pink
liam gyduoles”, ką aš ir padariau. 
Tuoj pradėjau jaustis daug geriau ir 
dabar esu ganėtinoj sveikatoj eiti 
dirbti. Rekomenduoju jūsų Vegetable 
Compound ir Sanative Wash visoms.” 
—Mrs. MARY ENRICO, 459 N. Car- 
penter St., Chicago, Illinois .

Tankiai motinos turi užlaikyti sa
vo kūdikius ir gera sveikata reika
linga. Lydia E. Pinkliam Vegetable 
Compound vienintelė gyduolė, ant 
kurios gali remtis. Tai yra gyduolė 
nuo visokių moteriškų negalių ir pa
lengvinimą gaji priduoti kaip Mr. En
rico Užsilaikyt gerai imdamos Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound.

G9O FEATHEM

MrtaiGHT?4
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-1 i ii 1 b- 1;!Į ; |h :->n| 1 .-f, |



NAUJIENOS, Chicapo, III. Utarninkas, Spalis 3 čL, 1922

Chicagos Žinios)
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

kH tvirkinimo įstaigų, jos po
licijos departamentas atsisakęs 
sustabdyti viešus prasikalti
mus, jos laikraščiai sudarą pa
vojų goriems miestiečiams. 
Chicagoj esą 5,000 tvirkinimo 
įstaigų, operuojamų kavinių 
vardu. Kriminalistai ir ištvir
kėliai esą apsaugojami polici
jos.

PASILINKSMINIMAS VIRTO 
TRAGEDIJA.

vo surengtas pasilinksminimo 
vakaras. Namiškiai ir trys 
svečiai linksminosi prie muzi
kos, užkandžių ir vyno. Del 
menkniekio kilo ginčas tarpe 
šeimininkes ir šeimininko. Pri
eita prie muštynių. Revolveriai 
ir’ peiliai pavartota. Sylvestcr 
Belletti, 16 metų, ir jo brolis 
Louis, 30 metų, nušauti ant 
vietos. Jų motina ir tėvas bai
siai subadyti peiliais. Tur būt 
jiedu mirs. Atkeliavus Mar- 
ąuoette policijai svečiai areš
tuota, negyvėliai nugabenta 
pas graborių ir sužeistieji — li
goninėn. Jie visi yra italai.

Pereitų sekmadienį Belletti 
namuose, 1857 W. 13 gat., bu-

IZIDORIUŠ ŠIMKUS

UŽPUOLĖ 25 TVIRKINIMO 
VIETAS.

Subatos naktį policija už
puolė 25 kortavimo ir tvirka- 
vimo vietas įvairiose miesto 
dalyse. 100 moterų ir vyrų 
areštuota. , .

Mirė subatoj, september 30, 2 
vai. po pietų. Sulaukęs 53 me
tų. Laidotuvės atsibus seredoj, 
spalio (Oct.) 4 dieną iš namų, 
4104 So. Campbell Avė. į Tau
tiškas kapines, 10 vai. iš ryto. 
Paliko moterį Teofiliją ir brolį 
Aleksandrą. Kviečiame visus 
gimines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Palieka nubudime moteris 
Teofilija.

NELAIMĖS SU AUTOMO
BILIAIS.

Pereitų sekmadienį 4 asme
nys tapo užmušti ir 14 — su
žeisti nelaimėse su automobi
liais. Kitoj vietoj, 59 ir Raci- 
ne gat., automobilis smogė 
59 gat. gatvekarį. Pęnki asme
nys labai sunkiai sužeisti.

per trisdešimts minutii pirm šėrimo, 
si metodu užlaikys kiaules nuo džio
vos.

Neleisk savo kiaules galvijų ganyk
loj šerti, kur neištirti džiovos perai.

“Buvau vienas, kuomet iškabą skai
čiau”, taip Dr. Gundersonas sako. 
“Paskendau pažeminimo liepsnose, 
kuomet pamačiau apie Rockfordą, kaip 
miesto Rockforilo valdžia leidžia šer
ti žaliu karvių pienu, kuris ne yra iš» 
žiūrėtas, ar neturi džiovos perų — 
bet taipgi leidžia ir žmonėms vartot 
valgiui — vyrams, moterims, aršiau
siai kūdikiams.

“Iškaboj toliaus sakoma” tęsė Dr. 
Gunderson, “kad kiaulių džiova, ūki
ninkams kainuoja milionus dolerių kas 
metai, iki kol kiaulė pasiekia marke- 
ta ir tampa papjauta. South Dakota 
valstijos teisės leidžia tik pasteurizuo- 
tą pieną pavėlavot i y žalias iš karvių 
pienas mieste, kuomet džiovos perai 
esti prašalinami. Patarė sveikatos 
autoritetui Sioux Falls kad butume 
užimti Illinois legislatura, kad-įkūni
jus tūlas pieno tiesas valstijoj. Svei
katos autoritetai pasirodė labai suju
dintais, kuomet patyrė pieno stovį čio
nai, kuomet skaičiau jiems kiaulių ap
saugos iškabą”.

Remiantis šiuomi klausimu šis laik
raštis turi keletą žodžių pridėti: gerk 
arba vartok pasteurizuotą pieną, o 
skaityk ir studijuok didelį pagarsini- 
ma, kuris yr’a garsinamas beveik kas 
antra savaitė musų laikraštyj, didžiau
sios pieno įstaigos, Bordeno Kompani
jos ir urnai veikia. Apg.).

Pranešimai
m—----- - ------ " ■ — *

Roseland. — L. S. M. Ratelio mė
nesinis susirinkimas bus utarninke, 
spalio 3 d., 8 v. v., Strumilo svet. Ka
dangi Ratelio vakaras bus spalio 8 d., 
reikalinga darbininkų. Visi kviečia
mi ateiti susirinkiman. — Valdyba.

KIEK SVETIMšALIų 
CHICAGOJ.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted SU Chicago, Ilk 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vai. 
Phone Canal 0257
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Dr. A J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai. 
Ned. 9—12 '

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171 
.............   i *

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC., KEQUIREI) BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily at Chicago, 
Illinois for Oct. 1, 1922.
State of Illinois »
County of Cook i 5 *

Beforp me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Joseph Šmotelis, 
who, having been dūly sworn accord- 
ing to law, deposes and says that he 
is the assistant Busines Mgr. of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News 
and that the following is, to the best 
of his knovvledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date showing 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postai Lavvs and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 

, form, to wit:
1. That the narnės and addrcsses o:' 

the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

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

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

Managing Editor None.«
Business Manager Kleofas Jurge

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

2. That the owners are: Uthuanian 
News Puplishing Co., J. Šmotelis, V. 
Šmotelis, P. Grigaitis, K. Jamontas, 
P. Maliorius, J. Mickevičius, A. Zy- 
montas, K. Gugis, A. Lalis, Kl. Jur
gelionis, all of 1739 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security bold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are: Inter- 
type Corporation, Chicago, III., 
Thompson Type Casting Machine Co., 
The Safe Cabinet Co., Marietta, Ohio.

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

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or othenvise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shown above is 21,500.

Joseph Šmotelis
Assistant Busines Manager.

Swom to and subscribed before me 
this 29th day of September, 1922.

Paul Sinkus.
(My commission expire July 29 

1925).

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ________

REIKIA MERGINŲ IR MOTERŲ 
abelnam dirbtuvės darbui. Patyrimas 
nereikalingas benčiaus darbui. Paka
vimas ir operavimas mašinų. Vai. nuo 
7 iki 5, subatoj iki pietų 

CASSADY FAIRBANK
Divisidn of the Washburn Co., 

6126 So. La Šalie St.

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYRŲ_________

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

Kreipkitės:
E. F. IIOUGTIIEN & CO.

3534 Shilds Avė.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Moterų ir merginų virš 16 me
tų amžiaus į dėžių dirbtuvę.

Kreipk itčs: i
IIATHBORNE IIAIR & 

RIDGWAY CO., 
1418 W. 22nd St.

DARBININKŲ
Reikia, kaipo pagelbininkų 

prie mašinų. Nuo šmotų darbas, 
patyrimas nereikalingas. Atei
kite pasirengę dirbti.
i ________

ACME STEEL GOODS CO. 
2840 Archer Avė.

MERGINŲ reikia į dešrų da
rymo skyrių. 8 vai. į dieną. Pa
tyrimas nereikalingas.

ARNOLD BROS., 
660 W. Randolph St.

REIKIA darbininkų ir troke- 
rių — nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
Northwestern Terra Cotta Co.

2525 Clybourn Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ Pi
giai — gerą vieta, visokių tautų ap
gyventa; pardavimo priežastis svarbi, 
>et tai patirslt ant vietos, taipgi gali
ma renduoti 5 kambarius dėl gyveni
mo kartu su groseme.

3029 W. 38th St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
valymo, ppsinimo ir naujų siu
vimo vietą gera, gana darbo — 
pirkau namą ir biznį kitam mies
te — negaliu laikyti du bizniu. 
2305 So. Leavitt St,

II.II m  —■■■■L II■■ ■■    ........................    ■■■■u ■ iii  

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, Brighton Parke. Biznis nuo 
senai ge/ai išdirbtas. Lietuvių ir len
kų apgyventa. Biznis cash. Leasas 
ant 2 metų. Rendos $29.00. Atsišau
kite greiai.

J. J., 
2612 W. 47th St.

I » r“"'
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 

sernė geroj, lietuvių apgyventoj vie
toj. Biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo turiu kitą biznį. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės: 4624 S. Wood 
St. Phone Lafayette 6177.

WEST SIDE — 2 AUKŠTŲ ME- 
dinis namas ir užpakalyj cottage. Tu
ri būt parduota, kad turtu pasidalinus, 
lietelis bargenas — turi būt parduota 

■k 30 dienų. Sąžiningas pasiūlymas 
jus neatmestas.

FRANK VASATY, 
1622 Fisk St.|------------------- —--------------------- -------

PARDAVIMUI VIENO PAGYVE- 
nimo namelis 3 mėnesiai kaip staty
tas; 3 lotai, puiki vieta; $500 reikia 
įnešti, likusią sumą lengvais išmokė
jimais; tas yra tikras bargenas ir yra 
vertas pažiūrėjimo.. Atsilankykite pas 

J. YUSHKEWITZ,
4400 S. Kedzie Avė. Prie Archer Av.

Komercijos departamen- 
VVashingtone paskelbė Chica
gos gyventojų sąstatą: anglų 
357,370, vokiečių 431,340, ho- 
iandiečių 21,896, belgų 3,649, 
švedų 121,386, norvegų 45,029, 
danų 22,561, italų 124,457, 
franeuzų 20,075, ispanų 2,703, 
portugalų 181, rumunų 3,229, 
graikų 15,755, lenkų 318,338, 
čekų 106,428, slavokų 25,720, 
rusų 28,199, baltrusių 2,051, 
slovėnų 7,417, serbų ir kroatų 
13,316, bulgarų, 496, kitų sla
vų 110, lietuvių ir latvių 
44,065, žydų 159,518, madžiarų 
19,405, finų 1,849, armėnų 
1,310, syriečių ir arabų 1,672, 
turkų 198, albanų 30 ir kiti 
592.

Bridgeport. Jaunuolių orkestro mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj spa
lio 4 d., 8 v. v. Mark White Sųuare 
svet., 30 ir Halsted St. Nariai ir jų 
tėvai malonėkite susirinkti.

Raštininkė Aldona Grušaitė.

West Side. šiandie, 7:30 vai. va
karo, Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI., 
įvyks labai svarbios prakalbos. Bus 
taipgi rodoma krutamieji paveikslai. 
Lietuviškai kalbės Dr. A. Karalius, o 
angliškai—Chicagos universiteto pro
fesorius Miller. Įžanga dykai.

— Komitetas.

Bridgeport. Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoj, spalio 3 <1., Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite susirinkti laiku.

— K. Vičas, rašt.

JEI SUGEBI VALDYT ADATA, 
rankoms siūti, gali uždirbti gėrus pi
nigus, namieje dirbant šilkinius lem
poms dangčius. Mes pristatysim 
darbą į namus ir atsiimsime.

MISS O’NEAL,
850 So. Canal St.
Tel, Harrison 9892

REIKIA DARBININKŲ"
VYRŲ ir MOTERŲ

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 S. Halsted St. ‘

~BEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGI KELT LIETUVIAI 
agentai, kurie apsipažinę pardavime 
stako ir bonų, taipgi ko-operacijos na
rystės. Musų organizacija gerai ži
noma. Čia yra kiekvienam geriausia 
proga -išsidirbti į pelningą darbą. Jei
gu jauties, kad negalėsi uždirbti $100 
į savaitę tai negaišink musų laiko nei 
savo, nes mes esame per daug užimti. 
Atsišaukite kas dieną nuo 9-tos iš ry
to iki 5 vai. vak.

JOHN BENES & CO., 
MR. KRAUSE,

Room 1320, 166 W. Jockson Bld., 
Tel. Harrison 5488

PARDAVIMUI barbernė arba 
pusininką priimsiu. Turi mokė
ti savo darbą gerai.

Atsišaukite:
z 3402 So. Halsted St.

PALIOKŲ IR ŽYDŲ PRI
AUGO.

Per pastaruosius metus Chi- 
cagoje priaugo 39.5 nuošimčiai 
paliokų, 1.9 nuoš. žydų ir 64.9 
nuoš. italų. Bet anglai ir vo
kiečiai sumažėjo, 1.6 ir 4.6 
nuoš.

GUDRUS BANDITAI.
Keturi banditai, persistaty- 

dami kaipo slaptosios policijos 
agentai, užpuolė Melvern atle
tikos kliubo kliubiečius bokor- 
tuojant. Jie atėmė iš jų $12,* 
000 pinigų. Geras laimikis. 
Kliubiečiai raportavo Marąuet- 
te policijai.

EKSPLIOZIJA GAZINĖJ.
Peoples Gas Light and Coke 

kompanijos dirbykloj, 25 ir 
Loomis gat., ištiko ekspliozija. 
kuri sudrebino visų apylinkę. 
Niekas nesužeista. Nuostoliai 
maži.

HOMEOPATIŠKA DIENA 
SPALIO 3.

Majoras Thompsonas pas
kelbė ateinantį utarninką, spa
lio 3 d., kaipo homeopatišką 
dieną. Tą dieną nemokamas 
klinikalis gydymas bus teikia
mas Hahnemann ir Illinois 
Masonic ligoninėse.
SVEIKATOS KOMIS’IONIERIUS Iš 

ROCKFORD, ILLINOIS.

Kuomet Dr. N. O. Gunderson, mie
sto sveikatos komisionierius iš Rock- 
forcl, III., kuris paeinaąs iš Scandi- 
nav{J?s’ keletas dienų atgal, apleido 
Rockfordą ,kaipo būti geriausiu žmo
gumi savo brolio vestuvėse, A. E. 
Gunderson D. D., Sioux Falls, S. D., 
jis nemanė patikt tokį jo profesiją pa
žeminantį momentą — bet patiko.

Sako, kad pažeminimas nieko bend
ro neturi su minimoms vestuvėms. Tas 
atsitiko jau po vestuvių puotos, kuo
met. Dr. Gundersęn buvo jau apleidęs, 
kuomet patiko tą sukrėtimą.

Su vestuvių užbaiga, Dr. Gunderson 
sumanė grįžti Rockfordan ir sveika
tos uždaviniais, su kuriais kovoja jau 
per pastaruosius keturiolika mėnesių. 
Jis nusprendė pasiteirauti Sioux 
Falls, pieno stovį. . Didelė iškaba sto- 
tyj, kuri sekamai skaitoma.

ŪKININKŲ ATIDAI!
Saugok kiaules nuo džiovos. Ne- 

šerk kiaulių žaliu pienu, išimk Smeto
ną iš pieno, žalias atmatas, arba ža- 
ias daržoves. Išvirk juos ir palaikyk 
.45 laipsnyj Fahrenheit temperatūroj

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO KARO- 

lio Jablonskio, paėjo iš Joniškėlio val
sčiaus, Biržų apskr. Apie 20 metų 
kaip Amerikoje; prieš karą gyveno 
Nevv Yorke ir ten turėjo savastį. Aš, 
ką tik atvažiavęs Amerikon iš Rusi
jos labai norėčiau su juo susižinoti. 
Jo paties, ar kas jį žino meldžiu atsi
liepti sekamu adresu: Karolis Jab- 
lankis, c-o Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

VAIKŲ REIKIA
Ne jaunesnių 16 metų į mašin- 

šapę nuo šmotų darbui.
Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:,(
ACME STEEL GOODS CO.

2840 Archer Avė.

JIESKOPARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 

nę ir grosemę, kuris yra tinkamas 
prie biznio arba kuris norėtų galės 
visą biznį pirkti. Biznis yra geroj 
vietoj ir pelningas. Atsišaukite grei
tai. T. Lapin, 10707 S. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 4228.

J VAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
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.

REIKIA —
Nituotojų ,
Buckerių,
Fitterių,
Punch mašinos ir spėkos pre

so operuoto jų prie plieninių 
freightkarių budavojimo. Kreip
kitės pasirengę dirbti.

PULLMAN CAR W0RKS
103rd Streeed Freight Shop 

Visai į rytus nuo Cottage Grove
Avė. Pullman, Chicago.

EXTRA PRANEŠIMAS MOTE- 
rims. Parduodama geriausios ruš'es 
vilnos nėriniams. Kaina už tolką 
20c., 25c., 30c. ir 35c., taipat parduo
dame sveterius dideliems ir mažiems.

F. SELEMANAVIČIA, 
524 W. 33rd St., kampas Parnell Avė.

Medinis namas, 2-ros lubos

MAŠINŲ OPERUOTOJŲ REIKIA 
mokintis susegimo ir išdirfbimo vyriš
kų kaklaraikščių; mokinantis moka
me — gerai uždirba išmokę. Taipgi 
patyrusių operuotojų. Kreipkitės 
tuoj pasirengę dirbti. Carter & Hol- 
mes, 508 So. Franklin St., 6-os lubos.

ISRENDAV0JIMU1

REIKALINGAS bakeris, ku
ris galėtų kepti juodą ir baltą 
duoną. Atsišaukit tuojau. J. 
Armula, 1400 S. 48th Court, Ci
cero, Iii.

RENDAI 1 kambaris su mau
dyne ir elektro šviesa, jaunai ve
dusiai porai arba dviejų vaikinų 
— arti gatvekarių linijos.

4635 S. Troy St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA DU KAMBA- 

riai su valgiu arba be. Labai priei
nama mokestis, kambariai šviesus ir 
patogus, kreipkitės į lietuvių hotelį, 
antros lubos, arba cigarų Store -bus 
suteiktos informacijos,

1606 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKĮI
MOTERŲ

REIKIA moterų į kenavlmo 
cambarį.

BAKER FOOD PRODUCTS
4856 So. Halsted St

REIKALINGAS patyręs savo 
amate barberis — pirmamokslis 
neatsišaukit, darbas ant visados 
dėl gero barberio.

3402 So. Halsted St.

REIKALINGAS 
AGENTAS

Prie Real Estate biznio — kostu- 
merių turim užtektinai pirkimui ar
ba mainymui, tik reikia dirbti. Gali 
padaryti $15,000 į metus ir daugiau. 
Turi turėt savo automobilių. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 W. 33rd Place, 
Matykit J. Namon, 

tačpe 9 ir 10 vai. iš ryto.

REIKALINGAS atsakantis bu 
čeris kuris žino savo darbą. Dar
bas ant visados. Atsišaukite. P. 
Laban, 10707 S. Michigan Avė., 
Pullman 4228.

REIKALINGAS BUČERIS, NEVE- 
des, visas užlaikymas. Apie algą su- 
sitaikysim ant vietos.

Atsišaukite greitai.
5100 Archer Avė.

Tel. Lafayette 2014.

REIKIA DARBININKŲ PRIE NA- 
mų darbo. Vyras kuris nusimano 
maliavojimą namų, moteris arba mer
gina prie namų darbo, valgis ir kam
barys duodama, o su mokesčiu susi- 
taikysim. Atsišaukite 2500 W. Per- 
shing Rd., Tel. Lafayette 0919.

DARBININKŲ reikia. 8 vai 
į dieną, dirbti į mėsos pakavimo 
vietą.

ARNOLD BROS., 
660 W. Randolph St.,

PARDAVIMUI dry goods ir 
hardware'store, taipgi parsiduo
da ir automobilius. Leas da ant 
3-jų metų. Kreipkitės:

4061 Archer Avė.
--------i r. - 1 Į - -U-- Į — -Į ■ ---------

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
tinkamais įtaisais — biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Vieta randasi lietu
viais ir lenkais apgyventa. Toje apie- 
linkėje randasi tik 2 gi^osernės. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 
4535 So. Marshfield Avė.

REIKIA foundrės darbininkų.
43c. į valandą. Kreipkitės: 

Employment Dept.,
CRANE CO.

So. Kedzįe Avė. & 40th St.

PARDAVIMUI KOTELIS SU VI- 
sokiais įtaisymais, 27 ruimai, apačioj 
didelis storas, tinkamas dėl visokio 
biznio, biznis išdirbtas nuo seno laiko. 
Parduosiu arba mainysiu ant praper- 
tės. Priežastis pardavimo senatvė.

1606 S. Halsted St.

CASH GROSEBIS
Geriausioj vietoj, South Side, 
daug stako, geri fixtures, daug 
cash biznio, turi būt parduota 
už $1,500. 6808 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
farma. Farma 119 akerių, 60 akerių 
dirbamos — juodžemis. Treinas ei
na pro šalį, mokykla randasi visai ar
ti namų. Budinkai geri. Arkliai 2, 
karvės 6, kiaulių 12, vištų 100. Farma 
randasi visai.arti Antigo, Wis. Kaina 
apie $10,000 įneŠt 3 ar 4 tūkstančius. 
Galiu mainyti į namą arba mainant 
priimti lotą arba biznį. Esu ne agen
tas. Kreipkitės: nuo 5-kių vakare yptt 
tiškai, telefonu arba laišku: Kazys Lu
kas, 1821 Nebraska Avė., Phone 
Spaulding 3851.

TĖMYKIT PIRKĖJAI 
Pirmas toks didelis bargenas 

South Side
Pardavimui kampinis 2-jų aukš
tų bizniavus namas 3-jų pagyve
nimų po 5 ir 4 kamb. ir Storas, 
lotas tuščias iš šalies, garadžius 
de*l dviejų mašinų, namas keturi 
metai senumo su garu apšildo- 
bas, beismantas didelis cimen- 
tuotas, elektra, vanos, aržuolo 
trimingai. Lystas storo pasibaigs 
kitą menesį Jai kas norėtų gali 
biznį by kokį užsidėti. Rendos 
neša $225 į mėnesį. Kaina $15600 
įmokėti tiktai $5500, o ant kitų 
savininkas duos inorgičius be jo
kių iškaščių. Namas randasi la
bai puikioj vietoj South Sidej, 
tai galima suprasti, kad tas yra 
didelis, pigumas. Skubėkit greitai

J. Namon, arti Halsted St., 
808 W. 33rd PI.

ŠTAI KUR yra puikiausia pro 
ga dėl prapertės, kurie nori įsi
gyti gerą farmą už žemą kaina, 
nepertoliausia nuo Chicagos. A. 
K. Masiulis, 3234< S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 8663.

BAKERIŲ ATIDAI

REIKIA vyrų į vulkanizavi- 
mo įstaigą. 45c. į valandą.

Kreipkitės:
JOSLYN MFC. CO.,
37th & Morgan Sts

KRIAUČIAUS reikia viso
kiam darbui.

Kreipkitės:
T. W. GUDZE

7117 W. Grand Avė.

REIKIA SCRATCH MAKER 
abelnai visur pagelbininkų į plieno 
budavojimo šapą. Gera alga, nuola
tinis darbas

MORAVA CONSTRUCTION CO., 
85th Street, & Stewart Avė.

REIKIA MOLDERIŲ IR MOKIN- 
tis molderystos ir darbininkų. Kreip
kitės tuojaus į samdymo ofisą.

ILLINOIS MELLEABLE IRON 
CO.,

1760 Diversey Parkway

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI kietoms ang
lims apšildymui pečius — geras 
kaip naujas. $20. 2735 W. 43 
St. Antros lubos — priekis. Mrs. 
Harz.
------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- ;--------------------------------------------.

PARDAVIMUI grosernė — ge 
ra vieta, 3 pragyvenimui kamba.- 
riai. Renda $25 į mėnesį. Turi 
būt parduota už bile kainą. J. 
Conrad, 2841 Wallace St.

•

DELIKATESEN KRAUTUVĖ, GE- 
riausis kampas, darbininkais apgyven
ta, North Side, pigi renda su pragy
venimui kambariais; daug stako, ge
ri fitxtureq, didelis visas cash biznis., 
šeimyniški reikalai priverčia greit par 
duot. Tikrų pinigų darymo vieta. 
$1,800, dalį išmokėjimais^ duosiu jei 
bus reikalinga. Kreipkitės ir nedė- 
lioj, 2058, Osgood St., kampas Gar- 
field, 1 blokas į šiaurius nuo Genter, 
visai keli blokai į vakarus nuo 
Halsted St.

RAKANDAI

AR NORI ĮSIGYTI ŠVARŲ IR 
pelningą biznį? Pardavimui Phar- 
maicy (Drug Storo) tirštai lietuviais 
užgyventoje kolonijoje. Biznis neša 
puikaus pelno, bet yra svarbi priežas
tis kurios dėlei yra reikalas parduoti. 
Inteligentiškam lietuviui kad ir ne 
Pharmacistui yra auksinė proga, su 
vidutiniškai kapitalo, įsigyti šitą biz
nį. Informacijų dėlei kreipkitės: Nau
jienos Town of Lake Skyrus, No. 64. 
1614 W. 46th St., Tel. Boulevard 0672.

PUIKIAUSIA PROGA
Puikus grojiklis pianas, modelio 

1922, ukulele prijungta, su roliais ir 
10 metų gvarantija. Didelis, dubelta- 
va sprendžina phonograpas su rekor
dais ir daimantine adata; taipgi vė
liausios mados seklyčiai setas, valgo
majam ir miegambariui setai — kau
rai. paveikslai. Parduosiu ant syk ar 
atskirai už teisingą pasiūlymą. Ne
praleiskit šio bargend.

1926 S. Kedzie Avė.

NAMAI-?EME.

Tik-ką ištaisyta 2 aukštų mūrinis 
su skiepu namas, su pirmos klesos 
duonos kepimui pečium. Krautuvė ir 
5 kambarių flatas ant antrų lubų ir 
medinis namelis užpakalyj. Tuoj ga
li kraustytis. Jei gali įmokėt $3,000 
cash, likusiu imt morgičiaus. Pama
tyk No. 1505 Wabansia Avė. ir ateik 
prisirengęs biznį daryt.

JOSEPH HUSAK,
1152 N. Ashland Avė.

2-ros lubos. Tel. Monroe 5626

PARDAVIMUI 8 kambarių 
medinis namas su dviems lotais. 
Visi įtaisymai.

Atsišaukite:
3122 W. Randolph St.

MŪRTGECIAl -PASKOLOS
PARDAVIMUI MORGIČIUS. TU- 

riu $3,500 pirmo morgiČiaus pardavi
mui ant naujos murinės bungalow, 
vertos $8,000. 6% polukio — 5 metų. 
Kreipkitės į Naujienų Ofisą.

Box 136.

mokyklos" ~~
VALENTINĖS DRESSMAK1NG 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patterfn ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės/ rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.
PARDAVIMUI BUČERNĖ LIETU- 

vių apgyventoj vietoj, prie lietuviškos 
bažnyčios. Parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės sekančiu antrašu.

4414 S. Califomia Avė., 
Tel. Lafayette 5976

PARDAVIMUI bučemė labai 
gera vieta, parduosiu pigiai, nes 
turiu kita biznį arba mainysiu 
ant automobilio, nepraleiskit tos 
progos, 1217 W. 31st St.

GROSERN®, GROSERNĖ 
Už PUSDYKE

Pardavimui / arba mainymui gro- 
sernė ir delikatesen ant Bridgeporto. 
Turi būt greitai parduota ar išmainy
ta ant bile kokio automobilio ar ga
liūno, nes yra didelė priežastis; ge
riausi rakandai, daug šviežio stako, 
pigi renda, su pagycenimo kamba
riais, geras lysas, geriausia Chicagoj 
bargenas, jei pirksit tuoj arba mainy
si!. Kreipkitės:

J. NAMON,
808 W. 33rd Place, 

Arti Halsted.

ĮRENGTOS FLORIDA FARMOS
10 akerių mėlynių auginimui, kas 

pelno atneša $100 ir daugiau į metus 
nuo akerio. Puiki gyvulių laikymui 
farma, riebi fruktam ir augmenims 
žemė, puikiausioj iš klimato atžvilgio 
pasaulyj vietoj, arti Pensacola, Fla., 
kur medžioklė,žuvavimas ir maudymas 
Mexiko užlajoj, didžiausis. Prie se
novės ispanų kolonijos ir L. & N. ge
ležinkelio. Kas turi tūkstančius 
įrengtų akerių farmą, fruktų ir uogų 
žemės, komu žemės ir ganyklų. Di
delė veltui ekskursija spalio mėnesyj. 
•Rašyk platesnių žinių ir musų knyge
lės “Florida-The Land of Mystic 
Charm”.

McCASKILL LAND BUREAU 
Room 406 — 

6 N. Michigan Avė.

PARDAVIMUI MEDINIS DVIEJŲ 
flatų namaįs 4 ir 6 kambariai. Tame 
nam«e randasi ir saliuno biznis. Lie
tuvių ir lenkų apgyveneta, galima bite 
kokį biznį varyt.

1750 W. 22nd St.
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DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

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, mieruoja 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 DESIGNTNG

i 8CH00L,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų


