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mūšiai; mušeikos nuveikiami kuoja Coloradoje.

Rockefellerio kompanija nuka
pojo jiems algas 30 nuoš.

Kariuomenė atvyko

Didelis angliakasių streikas 
Coloradoj

Gal 200 angliakasiy krito 
mūšiuose West Virginija.
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True translatlon filed with the post- 
master ut Chicago, III., Sept. 3, 1921 
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Kova Vokietijoje artinasi.
Apkaltino 47 namą bu 

davotojus. '
Nauji mūšiai Indijoje.

Siunčiama daugiau kariuome
nes, kad atrėmus sukilėlius.

, gen. Bandholtz, kuris jų ir 
reikalavo.

Karo stovis tečiaus nėra skel
biamas. Tai nekliudysią siunti
mui kareivių ir jų veikimui. 

, Karo stovis galbūt bus paskelb-Mušeikos mėto ant angliakasių (
bombas. Valdžia prisiuntė tas kiek vėliau, o gal ir visai ne- 
kareivių, bet karo stovio nes-j bus skelbiama, jei bus mato*- 
kelbia. I ina, ka<F tvarka galima bus įvy-

kinti ir be jo. .
Kartu atvyko ir keletas aero

planų. Laukiama jų daugiau.
Kaltina mušeikas.

negalės 
eiles,

mušeikos 
keletą privatinių 
kurie netik darė

LOGAN, W. Va., nigs. 2. — 
Manoma, kad apie 200 anglia
kasių liko užmušta šiandie 
smarkiame mūšyje ties Logan 
Courthouse.

Mūšiai palei 20 mylių frontą 
tęsiasi per visą dieną ir mušei
kos taipjau aplaikė labai dide
lių nuostolių, nors .visgi neskel
biama kiek iš mušeikų pusės 
yra užmuštų ir sužeistų.

Nors Don Chafin tvirtina, 
kad mušeikoms sekasi ir kad 
angliakasiai galutinai tapo sus
tabdyti ir jokiu budu 
persilaužti per mušeikų
tečiaus kitomis žiniomis, mu
šeikoms einasi labai prastai ir 
jie kad išlaikius savo ]x>zicijas, 
pasišaukė pagelbon net iš Min- 
go pasieto mušeikas, kurie at
vyko apsiginklavę kulkasvai- 
džiasi, o taipjau apginklavo 
ir nuvarė į frontą visus Logan 
pavieto angliakasius.

Dar to neužteko, 
pasisamdė 
aeroplanų,
žvalgybas už angliakasių fron
to, bet ir metė ten smarkias 
TNT bombas. Jas mėtyta . arti 
angliakasių namų, bet veikiau
sia nuostolių nepridaryta, ka
dangi mušeikos negalėjo patai
kyti į taikomus,angliakasių na
mus. Tie patįs žvalgai praneša, 
kad dar daugiau angliakasių 
renkasi fronte ir kad galima 
laukti dar smarkesnių ' mūšių, 
jei juos nesustabdys federalinė 
kariuomenė.

šiandie buvo smarkiausi mū
šiai, kokių dar nebuvo šiame 
“karo lauke.” Apskaitoma, kad 
angliakasių ir mušeikų spėkos 
yra beveik lygios, nes abejose 
pusėse yra apie |xi 5,000 žmo
nių. Tarp mušeikų armijos yra 
apie 3,000 prievarta apginkluo
tų angliakasių, kurie visgi mu
šeikoms negali būti ištikimi.

Mūšiai, vėliausiomis žinio
mis, nė kiek nėra aptilę, bet dar 
labiau smarkėja.
Federalinė kariuomenė ’atvyko.

VVASHINGTON, rūgs. 2. — 
Karo departamentas vakare 
paskelbė, kad federalinia|i ka
reiviai jau atvyko į West Vir
giniją. Viso pasiųsta į West 
Virginiją 4,000 kareivių iš dvie
jų stovyklų. Bet jei bus reika
las, bus pasiųsta ir daugiau ka
reivių. Jie nuvyko į Charles- 
ton, kur lauks tolimesnių įsa-

Gen. Banholtz, kuris tyrinėjo 
West Virginijos padėtį ir kuris 
dabar komanduos pasiųstais 
kareiviais, už dabartinius mū
šius su angliakasiais kaltina 
valstijos konstabelius-mušeikas. 
Jis sako, kad angliakasiai butų 
paklausę savo unijos vadovų 
patarimų ir ramiai sugrįžę na
mo (ką jie ir buvo pradėję da
ryti), jei valstijos mušeikos ne
būtų padarę rugp. -27 d. naktį 
provokatoriško užpuolimo ant 
angliakasių, kuriame daug neti
kėtai mušeikų užkluptų anglia
kasių liko užmušta. , Po to 
ir jau pasitraukę angliakasiai 
sugrįžo ir patįs pradėjo pulti 
ir privertė gubernatorių vėli 
šauktis federalinės kariuome
nės.

Gen. BandbMtz sako, kad ir 

 

dabar angliakasiai rainiai be 

 

tolimesnių mu.Ųų sugrįžtų, jei

„ , s užtikrinta, kad val
stijos ir pavĮeTb mušeikos dau
giau jų nebelies ir nedarys to
limesnių už]yuolimų. Turbūt 
matydamas, kad tokio užtikri
nimo iš mušeikų pusės negali
ma bus gauti, gen. Bandholtz 
tuoj po to pranešė, kad negali
ma bus apsieiti be federalinių 
kareivių ir pareikalavo jų pri
siimti mo.

PANEDĖLĮ NAUJIENOS 
NEIŠEIS.

Panedėlį, rugsėjo 5 d., dėl. 
Darbo šventės, Naujienos ne
iš
ną bus uždarytas.

Angliakasiai nori kareivių.
CHARLESTON, W. Va., r. 

2.— Nors iš mūšio lauko atei
na žinios, kad smarkus mūšiai 
siaučia tarp angliakasių ir val
stijos, pavietų ir kompanijų 
mušeikų, unijos vadovai sako, 
kad visi susirėmimai apsistos 
ir angliakasiai sugrįš namo 
kaip tik į karo lauką atvyks fe- 
deraliniai kareiviai. Jie sako, 
kad valstijos ir pavietų virši
ninkai juos apgavo ir privačiai 
pripažįsta, ?kad jie ir nori ir 
viskas buvo daroma* ka<t pri
vertus prisiųsti federalinius ka
reivius, kurie turės suvaldyti 
mušeikas ir neleisti jiems ir to
liau užpuldinėti angliakasius, 
nes valstijos viršininkų priža
dams ir žodžiams angliakasiai 
daugiau nebegali tikėti.

Gubernatorius šiandie pas- 
kelliė, kad valstijos valdžia rie- 
bagalėdama susigaudyti ir įvy
kinti tvarką, viską paveda fe- 
deraliniai valdžiai ir jos atsto
vui 
ką 
dys 
bus

Taigi gubernatorius pats pri
viręs košę palieka ją kitiems 
išvalgyti.

gen. Bandholtz, kuris vis- 
dabar West Virginijoj vai- 
ir davinės įsakymus, kurie 
privalomi visiems.

Naujienų ofisas tą die-

Iš priežasties DARBO ŠVEN
TES Panedėlį Rugsėjo 5 d. 
Naujienų ofisas bus uždarytas.

MADRIDAS, rūgs. 2. — 1 
žmogus liko užmuštas ir 10 su- 

7 

žeista Bilboa žandarams susi
rėmus su komunistais.

TH1NIDAD, Colo., nigs. 2.— 
Apie 21,000 angliakasių, dirbu
sių septyniolikoj Colorado Fuel 
& Iron Co. kasyklų sustreika
vo. kada algos jiems tapo nu
kapotos 30 nuoš. Tik dalis strei
kuojančių angliakasių yra or
ganizuoti, bet kompanijai iška
binus pranešimų apie algų nu- 
kapojimą visi kaip vienas metė 
darba.

Areštavo miesto virsi 
niūkus.

Socialistai viršininkai atsisakė 
rinkti mokesčius iš bedarbių.

LONDONAS, rūgs. 2.— Lon
dono šerifas vakar areštavo 
Londono priemiesčio Poplar 
Borough mayorą ir 7 alderma- 
nus už jų atsisakymą rinkti iš

ryto bus

atsisakė 
protestui

bos reikalaujamus mokesčius 
(taksus). Išduoti \varantai areš
tavimui ir visų 50 miestelio ta
rybos narių. Jie gal 
areštuoti.

Miestelio taryba * 
rinkti mokesčius
prieš augštus mokesčius ir be
darbę. Poplar Borough yra 
apgyventas darbininkais, kurių 
daugelis neturi darbo, o mieste
lio taryba didžiumoj siisadeda 
iš socialistų ir darbtečių.

Londono pavieto taryba 
(Lobdono miesto valdžia) pa
reikalavo, kad iPoplar Borough 
sudėtų $1,200,000 mokesčiais, 
padengimui dalies Londono iš
laidų. Miestelio taryba atsakė, 
kad jo gyventojai neturi pini
gų ir todėl nė nebus prašoma 
iš jų mokesčių. Atsikreipta prie 
teismo. Teismas irgi įsakė tary
bai išrinkti uždėtus mokesčius. 
Bet taryba atsisakė klausyti ir 
teismo. Po to sekė areštai.

Miestelio gyventojai triukš
mingai sveikino gabenamus ka- 
lėjiman savo viršininkus. Pas
tarieji išleido sckpmą pareiš
kimą : /

“Mes padarėm šj žingsnį (at
sisakymą rinkti mokesčius) ty
čiomis ir laikysimės
cijos kol valdžia neišriš 
mai bedarbės klausimo, 
pindama darbą ar pilną 
kymą visiems ir praves 
prižadėtas • mokesčių 
mas.”.

Tarp aldermanų yra 
čių dienraščio Daily

tos pozi- 
tinka-
paru- 
užlai- 
senai 

reifor-

daibie- 
Herald 

redaktorius George Lansbury, 
bet jis dar nėra areštuotas.

Vėl išvaikė angliakasius.
UN)IONTOWN, Pa., nigs.

— Šerifas Shaw su savo pagal
bininkais, pasikvietęs talkon 
valstijos kazokus, apsiginklavę 
šautuvais ir kulkaisvaidžiaiis, 
vėl išvaikė streikuojančius ang
liakasius Ailisone, kurie piena
vo žygiuotę pas niekurias ne
priklausomas kasyklas. Tas še
rifas jau antru kartu šią savai
tę kulkasvaidžių pagalba išvai
kė angliakasius.

2.

Wood bus gubernatorių
MANILA, Filipinai, rūgs. 2. 

— Gen. Leonard Wood šiandie 
paskelbė, kad jis priima Fili
pinų general - gubernatoriaus

lis parnešė karo sekretoriui 
Weeks, kad delei priėmimo gu
bernatorystės jis pasitrauks iš 

armijos.

Monarchistai nenusileidžia ir 
atvirai skelbia karą respub
likai.

BEBLINAS, rūgs. 2.— Trū
kimas tarp nacionalistų ir dar
bininkų klesų dar laibiau pra- j 
sid'ėjo laike pastarųjų kelių 
dienų. Neramių žinių ateina 
iš Bavarijos, kur Vokietijos na
cionalistų partijos konvencijo
je buvęs ininisteris llergt pas
kelbė, kad partija “yra išvaka- 
riuose paskelbimo karo visam 
proletariatui: ir jxradčs ofensi- 
vą prieš vėliavnešius demokra
tijos, kuri vadina save Vokie-

Nežiūrint Vokietijos valdžios 
uždraudimo nešioti uniformas,

je oficierių uniformoje; vietinė 
policija gi ne nebandė vikinti 
uždraudimo prieš uniformas.

Bavarijos monarehistų parti
jos organas Miesbacher Anzei- 
ger vis dar išeina, nors valdžia 
buvo uždaudusi jį leisti. Laik
raštis atvirai skelbia, kad ka
ras tarp Bavarijos ir Berlino 
jau’ gyvuoja. Ištikimybės teleg
ramos buvusiam kaizeriui tapo 
pasiųstos gen. Lud'endorffo ir 
Hinedenburgo.

True translntion filed with the pnst- 
master at Chicaąo, III., Sept. 3, 1921 
as required by the act of Oct. 6. 1917

Rumunija rengiasi karan 
-prieš Rusiją

OOPENIHĮAGEN, nigs. 1.
Pasak žinios iš Maskvos, Ru
munija rengiasi pradėti 
prieš sovietų Rusiją.
pradėjo koncentruoti kariuo
menę palei Rumunijos rubežių. 
Ta kariuomenė bus vartojama 
tik tam, kaduapgynus Rusijos 
rubežių.

irFabrikantai, kontraktoriai 
unijų viršininkai kaltinami 
laužyme prieš trustinių įsta
tymų.
CHICAGO. — Vakar federa

linis grand jury prieš teisėją 
Landis išnešė apkaltinimą prieš 

1 17 žmones — namų budavoji- 
, nio medžiagų fabrikantus, kon- 
traktorius ir namų budavotojų 
unijlj viršininkus. Visi jie tapo 
apkaltinti pasiremiant naujais 
įrodymais ir yra kaltinami 
laužyme Shermano prieš trus
tinių įstatymų — bandyme ne
įleisti į Chicago kitur dirba
mas namų budavojimo mė

Tarp apkaliintų yra 18 unijų 
viršininkų, 21 medžiagų išdir
binio firmos, 6 nffnių budavo
jimo kontraktoriai ir 23 lentų 
tartekų viršininkai. Tarp palsj- 
tarųjų yra ir vienas lietuvis — 
Frank Bartuška.

Visi jie, išėmus vieną'karpei!- 
terių unijos viršininką, jau ir 
pirmiau yra apkaltinti už įvai
rius prasižengimus: kėlimą 
kainų, trukdymą budavojimo 
ir tl.

Kova su bedarbiais.
LONDONAS, rūgs. 2. — Di

delės policijos spėkos Wool- 
wicb neprileido prie gręsusių 
kilti bedarbių riaušių. Kada 
bedarbių atstovai nuėjo pas 
miesto tarylią reikalauji pašal
pos bedarbių šeimynoms, prie 
miesto salės susirinko 10,000 
bedarbių ir grąsino prievarta, 
jei tos pašeljios nebus duota.

jai 
be-

(LONDONAS, rūgs. 2.— Beu- 
terio žinia iš Calicut praneša, 
kad sukilėliai, kurie buvo ap
leidę Paraphanangadi, vėl sug
rįžo dideliame skaičiuje ir per
kirto telegrafo vielas. Taj>o pa
siųsta į ten daugiau anglų ka
reivių, kad įvykinus tvarką.

Dauigiau kaip 5,000 maplahsų 
apsikasė apie TĮiturangadi Švent- 
namį, kur jie kaujasi su anglų 
kareiviais. Sakoma, kad suki
lėliai turį nepaprastai stiprių 
bombų.

šaudo streikierius.
Indijos ministerija praneša, 

kad delei industrinių ginčų 
Madras dirbtuvėse, sukeltų ne- 
kooperavimo propagandos, 
rugp. 29 d. įvyko sumišimų. 
Policija buvo priversta šauti į 
minią ir 6 žmonės liko užmuš
ti ir 21 sužeistas. Kareiviai bu
vo pašaukti gelbėti policijai ir 
tvarka tapusi atsteigta be toli
mesnių susirėmimų.

Sukilėliai aplaikę didelių 
nuostolių.

CALICUT, rūgs. 2. — Angli
jos kareiviai, kurie važiavo mo
toriniais trokais subatoje į Ma- 
lapuram, arti Mongarrj tapo 
užpulti 4,000 maplahsų. Trįs 
kareiviai liko užmušti ir keli 
sužeisti. Maplabsai aplaikė di
delių nuostolių.

Sovietai | Atvykus daugiau policijos, 
gailaus pasisekė išsklaidyti 
darbius.

-------------------------------------------- )—

Ispanai vėl sumušti
Vėl šaukiasi milicijos.

IšPARYŽIUS, rugp. 31.
Madrido pranešama,' kad ten 
vaigšto garniai, jog sukįhisieji 
morokiečiai vėl sumušė ispa
nus.

Žinia sako, kad morokiečiai 
plečia savo veikimą po visą 
šalį. Jie padarė nesėkmingų 
puolimų keliose vietose ir at
naujino bombardavimą ispanų 
pozicijų ties Melilla.

ASHEVILLE, N. C., rūgs. 1. 
— Concord miestelio, svarbaus 
audinyčių centro, mayoras ir 
šerifas pranešė gdbernatceriui 
Morrison, kad padėtis mieste 
ir apielinkėse pasidarė tokia, 
kad jie nebegali suvaldyti jos. 
Jie todėl prašo, kad vėl butų 
sugrąžinta į ten valstijos mili
cija, kuri tapo iš ten ištraukta 
tik keletą dienų atgal.

BELFASTE ŽUVO 18 ŽMONIŲ
BELFAST, nigs. 2. — įskai

tant tuos, kurie mirė nuo žaiz
dų vakar ir šiandie, dabartinėse 
riaušėse Belfaste žuvo 18 žmo
nių, neskaitant daugybės su
žeistų.

Neskaitant šįryt padaryto 
ant darbininkų būrelio užpuoli
mo, šiaip mieste yra ramu.
šaukiasi ministerius pas save.
LONDONAS, nigs. 2- Pre- 

mieras Lloyd George prisiuntė 
de Valerus atsakymą Londo
nan, kad kabinetas galėtų jį 
apsvarstyti. Bet kadangi tai 
yra svarbus klausimas, tad 
premieras šaukia savo minis
terius atyykti seredoje pas jį į 
Škotiją. į

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
2.— Graikai pasiekė buvusios 
Turkijos nacionalistų sostinės 
Angoros vartus.

Nori suvienyti darbininkus.
Anglijos darbiečiai bando kurti 

vi»us darbininkus apimanti 
Internacionalą.

IX)NDONAS.— Daroma pas
tangų įkurti viso, pasaulio dar- 
binįlikų internacionalą.

Anglijos Darbo partija šau
kia Londone konferemeją, km 
ri įvyks pradžioje spalių mėn. 
Tos konferenci/jos tikslas bus 
prirengti pamatą 'įkūrimui to
kio plataus darbininkų interna
cionalo, kad į jį galėtų sutilpti 
visos darbininkų organizacijos, 
pradedant Amerikos Darbo Fe
deracija ir baigiant Maskvos 
Internacionalu.

Vienuos konferencijoje pas
kirtas socialistų komitetas jau 
sutiko pasiųsti savo atstovą i 
šią konferenciją.

Vengrijos grobikai įsibrio-
1 ve Austrijon.

Plėšia Austrijos kaimus; Aust
rijos kariuomenė varo juo« 
lauk.
VIENNA, nigs. 2. — Veng

rijos maištininkai ( kurie pasi
griebė Burgenland) perėjo Sty- 
rijos rubežių ir plėšia kaimus. 
Austrijos kariuomenė jau pra
dėjo veikti, kad išvarius lauk 
įsibriovėlius.

VaigŠto gandų, kad Austri
jos gyventojai maną įkurti so
vietų valdžią.

• J 4

Rems geležinkeliečius.
ATLANTIC CITY, rugp. 29. 

— Amerikos Darbo Fėdenacijos 
pildomosios tarybos susirinki
mas nutarė visomis jiegomis 
remti geležinkeliečius, ką jie 
nė nutartų. Taipjau bus veda
ma kampanija už paėmimą ge
ležinkelių viešo n nuosavybėn ir 
įvedimą demokratinės jų kon
trolės. Be to bus stengia inąsi 
ištirti geležinkelių viršūnių al
gas, kad padarius sj>audimą nu
kapoti jų algas, kad paprasti 
darbininkai galėtų gauti pragy
venamąsias algas.

Gal susitaikys su Meksika.
,MEXICO CITY, nigs. 2. — 

Yar žinių, kad už kelių dienų 
bus padaryta konn>romisinė su
tartis apie aliejaus taksus tarp 
penkių Amerikos aliejaus kom
panijų ir Meksikos finansų mi
nisterijos. ' ’ ;į|

Meksika reikalauja pripažinimo 
pirmiausia.

MEXICO CITY, nigs. 2. — 
Delei Amerikos siūlomos su
tarties, kaipo kainos pripažini
mo Meksikos valdžios, prezi
dentas Obregonas paeriškė, kad 
sulig konstitucijos, negalima 
daryti jokios sutarties su tokia 
šalimi, kuri nėra pripažinusi 
valdžios. Vadinasi, Jungt. Val
stijos turi pirmiausia pripažin
ti Meksikos valdžią ir tik jau 
tada kalbėti apie darinių kokios 
nors sutarties.

PINIGU KURSAS.
Vakar, rugsėjo 2 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.74
Austrijos 100 kronų .............  13c
Belgijos-100 frankų ........... $7.59
Danijos 100 kronų............... $18.85
Finų 100' markių ................... $1.48
Franci jos 100 frankų ........... $7.82
Italijos 100 lirų ................... $4.52
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.18
Lenkų 100 markių ....................... 4c
Olandų 100 guldėm! . 
Norvegų 100 kronų . 
Švedų 100 kronų .....
šveicarų 100 kronų . 
Vokietijos 100 markių

I

$13.52 
$21.83 
$17.08 

. $1.18

Italija dalyvaus nusiginklavimo 
konferencijoje.

WASHINGTON, nigs. 2. - 
Italijos valdžia formaliniai pri
ėmė pakvietimą dalyvauti nu
siginklavimo konferencijoje 
Wasliingtone. Tuo atsiliepė pas
kutinė pakviestoji į konferenci
ją šalis, kadangi Anglija, Chi- 
nija, Japonija ir Francija jau 
pirmiau yra sutikusios dalyvau
ti toje konferencijoje. Daugiau 
šalių nė nebuvo 
konferencijom

Konferencija be 
vimo klausimo dar 
ir Pacifiko 
klausimus.

kviečiama

nusiginkla- 
apsvarstys 

ir tolimųjų rytų

Karų negalima bus išvengti, 
sako Hardingas.

WASHINGTON, rūgs. 1. — 
Prezidentas Hardingas kalbėda
mas karo mokykloje pasakė, 
kad nežiūrint kokie nė butų 
pasaulio pageidavimai, niekad 
nebus tokio laiko, kad nerei
kėtų užlaikyti ginkluotas spė
kas. Girdi, ateisiąs laikas, kad 
ginklavimasis sumažės, bet nie
kad negalima tikėlis, kad gink
luoti konfliktai (karai) išnyk
tų.

Auksinai dar 
neina brangyn

IŠ pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudeni, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiemą.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Tarp “Progresisčiy”.
L.M.P.S. 9-tos Kuopos mitinga^.

Tas mitingas buvo Chicagos 
mieste, Bridgeporto distrikte, 
Fellowship salėj šeštadieny, 
rugpiučio 20, 1921 m

dolerių, — tai viskas. į dulienė tai turi eit laukan, ba atsikeršijo pilnai. Teisingam I šįngi principe tvėrimui milži- 
Pinnininkė: — Ar Dundulie- ji turi proto ir žino, ką ir kaip ^nogui “progresisčių” tarpe da-’niškų kapitalistinių korporacijų;

............ Ar jus mislijat, kad ir bar vietos nėra, nes LMPS šian-Jie tečiaus griežtai priešingi po- 
'Naujienų redaktorius Grigaitis die yra pilkiausioj kontrolėj “re- jlitikai korporacijų, kurios, at-

— Taip, buvau, gali ateit prie musų ? Niekados! voliucionierių” iš ALDLD. Vi- stovaudamos organizuotą kapi-į 
RMiė seka Grigaičio pė- sur, kur tik “progresisčių” kuo* talą, istengiusi atimti organiza- 

. vimosi iš kolektyvią derybų tei
sės ir darbininkų.

nė irgi buvai konferencijoj kai- daro.
po delegatė?

Dundulienė:
ir visus konferencijos tarimus O Dun
turiu susirašius, tat paaiškin-j (tom. Tai tolui^ išdavikių mums ’ pa ar rajonas laiko savo mitin
siu...

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

gpiučio 20, 1921 m. Remeikienė greit pašokus: —
Pirmininkauja draugė Ona ši- Matote, draugės Devintos kuo

moliuniutė. ' Mitinge dalyvauja 
ir LMPS Hl-čiojo Rajono orga
nizatorė draugė Remeikienė. 
Mat tai buvo pirmas po paskuti- 
nosios Rajono konferencijos 
kuopos susirinkimas, tat draugei 
organizatorei svarbu buvo gir
dėt, kokių raportų Ytpopos dele
gatės duos apie tą Jfonferenciją.

Pirmiausiai eina valdybos ra
portai. Draugė O. Vikšrienė 
praneša, kad M. Dunduliene da
lyvavus “snialavirių” suruoštų 
P. Grybui išleistuvių programe 
(Draugė O. Vikšriene, jnatyty 

prastai buvo painformuota: Pr. 
s Grybui išleistuves rengė vietos 

socialistai, ne Smalinio instituto 
auklėtiniai “smalaviriai”, ku
riems ir pati draugė Vikšrienė 
priklauso). Nežiūrint, kad po 

111-Čio Rajono 
Dundulienė tiek ir tiek velnių 
gavus nuo kitų dra 
nisčių, tai yra — progresisčių, 
ale ji vis tik nesiliaujanti su so- 
cialburžujais maišytis. “Mes tw- 
rinie su Dunduliene pabaigti!” 
sušuko baigdama^ draugė 
Vikšrienė.

Raudienė: Duodu įnęšimą 
portą priimti!

Merčinskienė: Paremia!
Agota Pauliukaitienė: Ar 

bar Dundulienę mesime, ar 
liksime prie naujų reikalų?

Palikta prie naujų reikalų. 
Seka komisijų raportai. Vakaro 
rengimo komisija raportuoja, 
kad ji buvus parinkus vaidinti 
veikalą “Kunigas Macochas” ir 
kvietus ALDLD teatrališką ra
telį vaidinti, bet tasis atsisakęs 
dėlto, kad tas veikalas esąs Kal
nų Duktės parašytas. Vietoj 
to, ratelis apsiėmęs suvaidinti 
9-tai kuojai, ^pmediją “Vagys”.

Šaukiama III Rajono konfe
rencijos delegates duot raportą. 
Viena jų pakilus sako:

— Nugi yra jau konferenci
jos protokolas, — perskaitykite, 
ir žinosite, kas ten buvo svars
tyta. Aš negaliu viską iš po- 
nieties atsiminti.

Antra, 
liepia:— 
gė Mačinskienė paaiškino! I

Balsai salėj : — Ar tai tik tiek 
delegatės tarp savęs sutinka?... 
Bet mes norime žinoti, k/ jus 
veikėte toje konferencijoj, —ar 
tik žiopsojote, svarstymuųse 
nedalyvavote, kad nieko neatsi
menate ?

Salėj užimąs. Tvarkos vedė
ja tranko kujuku į stalą. • 

Pauliukaitienė: — Iš tikro, 
draugės, mes delegatės mažai 
atidos atkreipėme į svarbius kon
ferencijos tarimus. Aš nors ne 
viską, bet pačius svarbiuosius 
tatątsimenu. Brangios draugės 
prolitarijatės, mum reikia į tai 
žiūrėt su didžiausiu pasišventi
mu. Konferencijoj buvo labai- 
daug karštų- ginčų, rezoliucijų, 
viena tai net prieš musų 9-tą 
kuopą, kam mes laikome Dun-

konferencijos

ių komu-

O.

ra-

da- 
pa-

, trečia iš vietų atsi- 
Mes sutinkam, ką duau-

O. Vikšrienė: Ir aš be
veik tą patį, tik da biskutį 
pridėsiu daugiau: konferencija 
išrinko delegates į LMPS šuva-J 
žiavimą ii; paaukavo laikraščio j

pos narės, kokių jūsų tarpe ran
dasi? Nė viena delegačių neat
mena, kas buvo konferencijoj 
tarta, o ve Dundulienė turi net 

viską užsirašius! Tai jos ir 
Naujienose aprašyta kone žodis 
į žodį, kas buvo tarta, kas kal
bėta... Dar čia klausote jos ra
portų!.. Pasakė kitos delegatės 
—ir užtenka. Mest laukan to
kią išdavikę!

O. Vakšrionč: ----- A. š pr;xšan
balso!.. Gerbiamos draugės!.. 

(Tyla) jus žinote ,kad mes ko
vojam—-—dėl paliuosavimo 
proletariato! (Pauža) Kaip jus 
žinote, reikia gabių veikėjų, ne 
tokių, kaip yra ta-------- tokia
Dunduliene (Ilga pauza).

Pirmininkė: — Baik greičiau, 
Vikšriene.

Vikšrienė:— Taigi aš sakau: 
braukt ją!

Tai tarus, draugė O. Vikšrie
nė pakėlė savo akeles augštyn, į 
dangų (ar į lubas), ir toje Mo
tinėlės švenčiausios pozoj stovė
dama vinioja/rankose “Moterų 
Balsą”. '

Pirmininkė: — Vikšriene, ar 
jau pabaigei kalbėt?

Vikšrienė (tartum iš saldžių 
bolševikinio rojaus svajonių ne- 

| tikėtai pažadinta): — A ? ką 
sakote?.. Taigi sakau, draugės, 
mes turime Dundulienę braukt 
iš savo kuopos!

Šniukienė: — Draugės, o prieš 
kurį LMPS įstatymų paragrafą 
draugė Dundulienė nusidėjo ir 
kuo jus manote ją apkaltinti? 
Juk nėra nė jokių prirodymų, 
kad draugė Dundulienė butų ką 
nors veikus priešais musų mote 
rų susivienijimą ar nusidėjus 
jo įstatymams. Ką jus čia da
bar įsimisli-jot ?

Nemčauskienė — Aš žinau, 
kad Dundulienė dalyvavo pro
testo prieš lenkus demonstraci
joj kartu su musų tautininkais 
ir klerikalais, — ar tai reikia 
dar didesnio nusikaltimo? Dun
dulienė maršavo pirmutinė nuo 
Moterų Apšvietos Draugijos!

Pauliukaitienė: — Ji yra dar 
ir komitete Lietuvos apsigynimo 
fondo — ji man pati prisipaži
no.

Viena narių: — Man rodos, 
kad mes visos tokių nuodėmių 
papildėme: aukavome ir gynėme 
savo gimtąjį kraštą ir protesta
vome prieš Lietuvos skriaudikus. 
Tat meskite laukan visas!

Remeikienė: — Palaukit, aš 
viską paaiškinsiu. Tos kitos, 
tai jus, kurios nieko nesupran
tate, su jumis tai kitas dalyku®, 
bet ji — Dundulienė, ji viską 
supranta... Jums tai galima at
leisti ir laikyti musų kuopoj, ba 
jus nieko neišmanote ,bet Dun-

gą, ten visados bus Vašiai, Dau
barai, Strygos, kurie “progresis- 
tėms” diriguoja, nors patys 
vargšai nežino ką daugiau apart 
keiksmo ir pjudymo darbininkų 
vienų prieš kitus.

— Progresisčiy Draugas.

nereikia.
Pauliukaitienė: — Ant Sce

nos Mylėtojų Ratelio susirinki
mo Dundulienė sakė, kad ji eis 
ir Vyčiams teatrą lošti, o per 
Grybo išleistuves tai padavė 
Grybui ranką ir dar paplekšėjus 
jam per petį sakė: “buvai ne- 
nuoalsus veikėjas darbininkiško
je dirvoje čia Amerike, buk toks 
ir Lietuvoj’, ir linkėjo jam lai
mingos kelionės! O ar jus ne
žinot, kad Grybas buvot Nau
jienų agentas! Aš sakau, leist 
ant balsavimo tą. klausimą?

Raudienė: — Paremia! Ką čia 
laukt, braukt laukan Jr tiek:

Didžiuma balsų nubalsuojama 
prašalinti M. Dundulienę iŠ L. 
JViPS-mo (ne iš 9-tos kuopos) ir 
tuojau jos vieton paskelbiama 
rinkiniai naujos raštininkės.

Dundulienė (per didelį vargą 
gavus balso): — Nuteisėte ma
ne be jokių mano kaltės įrody
mų, nedavusios man nei balso 
apsiginti. Kriminaliniame teis- ■ tuose. Komitetų užduotis bus 
me dargi žmogžudą radę kaltą informuoti visuomenę apie reak- 
prieš pakarsiant jį paklausia jo, cinius žingsnius, kuriuos kapi- 
gal jis turįs dar ką pasakyti, o 
jus, “trečiojo internacionalo” 
skelbėjos mokėjote tik savo pa
vydo tulžį ant manęs išlieti ir 
liepiate išeiti...

Pauliukaitienė: — 
rė, neturi balso čia, 
greičiau!

Dundulienė: — Gerai. Išeinu. 
Bet pas mane randasi dar 9-tos 
kuopos teatrinių drabužių, tat 
norėčiau, kad juos atsiimtumėt.

Dundulienė apleidžia svetainę. 
Pas duris sėdėdamas komunistų 
lapelio korespondentas V. V. 
Vasys idiotingai kvatoja.
Tuo budu žymiausioji progre

sisčių darbuotoja tapo savo 
draugių išniekinta ir iš organiza
cijos išmesta. Už ką? Tik už 
tdi, ’kad ji "buvo šviesesnė, iš
mintingesnė, rimtesnė ir darbš
tesnė už visas daiktan paėmus. 
Visa, kuojos kaltintojos rėmėsi, 
tai kad ji dalyvavus lietuvių 
prieš lenkus protesto demonstra
cijoj spalio 31, 1920, ir kad 
esanti Lietuvos Gynimo Komi
teto narė. Bet tai tik priekabė. 
Kad Roselando Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Rateliu įsismelkė kai 
kurie komunistėliai, ir čia suda
rę- sau gonge kėsinosi pasigrob
ti jį ir visą jo turtą, kaip sce- 
nerijas, teatralinius rubus, apie 
500 dolerių banke, — o kiti na
riai, pamatę pavojų, sumokslo 
ringlyderius suspendavo, tai jų 
sėbrai patys rezignavo iš Rate
lio. Jie norėjo, kad ir Dundu
lienė pamestų Ratelį, bet ta at
sisakė, už ką jie tuojau ėmė ją 
šmeižti, kad ji esanti Lietuvos 
buožių valdžios rėmėja, social- 
buržuja, išdavikė etc. — papras
tais komunistiškų keikūnų 
keiksmo žodžiais. Dabar gi jai

Darbininkų judėjimas.
AM. DARBO FED. PILDAN
ČIOJO KOMITETO KONFE

RENCIJA.
Pildantysis Atn. Darbo Fe

deracijos komitetas, susirinkęs 
konferencijon Atlantic City 
mieste, paskelbė, kad Am. Dar
bo Federacija ruošiasi pradėti 
plačią organizacinę ir propagan 
dos kampaniją. Kampanijos 
tikslas bus apsaugoti darbinin
kų teises prieš organizuoto ka
pitalo pasinio j imus atimti iš dar
bininkų pamatines teises.

Pildantysis komitetas praneša, 
kad jis mano sutverti tam tik
rus komitetus įvairiuose mies-

Krutamyjų paveikslų darbinin
kams paskelbta lokautas.

Vienuolika Los Angelės kru
tamu jų paveikslų kompanijų 
nesenai paskelbė nukaposią sa
vo darbininkam algos po vieną 
dolerį dienoj ir pailginsią dar
bo laiką iki 10 vai. dienoj. Dar
bininkai nesutiko. Federalės 
valdžios atstovas mėgino sutai
kyti kompanijas ir darbininkus. 
Jam nepavyko, šiandie 1,200 
filmų darbininku išmesta iš dar- 130.

Severa’s 
Regulator

•mnniiHiiiiaimaBiiiua

s Rusiškos ir Turkiškos Vanos
■ 12th STREET

.»•/ „t' A■/ 'JT. /. ■
W, f. SEVERĄ CO. 

CEDAHRAPIDS, «OWA

Jau ne na- 
nešdinkis

talo tarnai daro legislaturose ir 
teismuose. Beto, pildantysis 
komitetas pareiškė, kad jis ren
giasi tyrinėti, kokiu budu nau
doja pinigus bankinės įstaigos ir 
apdraudos kompanijos, kuriuo
se darbininkai padeda savo fon
dus. Z

Piki. Am. Darbo Fed. Komi
tetas pabrėžia, > kad organizuoti 
Amerikos darbininkai nėra prie-

Nervoutos, 
Sunaikintos 
Moterės

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėLgydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimui netvarkų ir ne- 
regulariškumu, kuremis moterys 
kenčia. Gaukite pas sava Aptie- 
koriaus Šianden. s

Prekė $1.25.

kentančios nuo skausmo nugaroi, 
strenosė, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermęs, 
gal aplaikyti pagalbą per vartojimo

v
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JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Kedzie 8902

8514-16 R o oš e velt Rd. 
Arti St. Loais Are., 

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas Tidurmilestyji
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet> 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

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

Pardavoja,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

V. W, RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 6390 
12 W. 83rd 8t„ Chicago 
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 We«t Monroe 6treet, Chicago.
Phone Central 2560 

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

Men u lio Šviesos P i k nikas
Brighton Park Lietuvių Atletų ir Pašelpos Kliubas.

Subatoje, Rugsėjo-'Septeniber 3,1921
’H Muzika Jel’cčkio Jazz Band. ‘ ........... .

Nepamirškite šios puikios progos.
Kviečia KOMITETAS.

- •>' " GKGE PARK GROVE’! ! 
54tb St. ir Westem Avė. 

Pradžia 7:30 vakaro
. , Inžanga moterims 35c. vyrams 50c.

Teatras ir Balius - “Audra Giedroje”
Nėra abejonės, kad chicagiečiai yra pasiilgę vakarų. Piknikai ir “draugiški išva
žiavimai” jiems turėjo įkyrėti. Pirmą tokią progą chicagiečiai turės

Nedelioj, Rugsajo-September, 4,1921
Tą dieną Dramatiškas Ratelis rengia savo pirmąjį vakarą. Rengia jį visiems ži
nomoje ir mėgiamojo

M. Meldažio svetainei
2344 West 23rd Place.

Savo pirmam vakarui Dramatiškas Ratelis pasirinko vieną šauniausių komedijų. 
Jos vardas: “AUDRA GIEDROJE”.
Tai buS tikra audra giedroje, Kas mėgia juokus, kas, beto, nori smagiai praleisti 
laiką ir pasišokti, tegul neužmiršta? inusų pirmo teatro ir baliaus.
Visi musų nariai, prietcliai ir rėmėjai prašomi atsilankyti — kuoskaitlingiausia.
Pradžia lygiai 7:30 v. v. DRAMATIŠKAS RATELIS.

% *

Ketvirtas Milžiniškas Piknikas
Parengtas

CICERO LIETUVIŲ LAISVĖS NAMO BENDROVĖS
Su išlaimėjimais.

NATIONAL GROVE (DARŽE) 
Riverside, III.

Pradžia 10 vai. išryto. Inžanga 35c ypatai.

Nedėlioj, 4 dieną Rugsėjo-Sept, 1921 | PASARGA: Iš visų dalių miesto važiuokit iki 22-ros; ka
rais Kenton važiuokite iki galui Iš čia imkit La Grange, kuris 
davės iki daržui.

Dalyvaus 25,000 žmonių prie KRUTAMU PA VEIKSLŲ NUFOTOGRAF  AVIMO, kurie bus rodomi Lietuvoj —

Prasm i i iljo j

Pradžia T ARAI 
10 ryto JLir<DVJ
PROGRAMAS — ŠOKIAI — ŽAISMĖS

D A Y , S

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
. Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
iKamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
\Qfiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvya Advokatas 

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

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė. 
Tel. Yards 1053

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame Ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

4537 S. Ashland
A v., Chicago, Iii.

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

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

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO, 

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerips ir 

įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

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

€hicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“MA 11 T T T? M A C”

SU VISAIS

:R 5th, 1921 National 
G r o v e

Kviečia LIETUVIŲ KOOP. TEATRO B-VĖS OFICIALAS.

I
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Kapitalas 
$200,000.00 
Perviršis 
$45,000.00 

Turtas siekia 
$3,000,000.00

METROPOLITAN STATE BANK AŠ nusiunčia pinigus į 
Lietuvą, doleriais'ar auksinais, per visus Lietuvos bankus, 
taip greitai, kaip laiškas nueina; parduoda laivakortes ant 
visų linijų; perka ir parduoda pirmus mortgičius; skolina 
pinigus ir abelnai sakant atlieku visuą bankinius reikalus. 
L'ž padėtus pinigus moka 3%.

Su visais reikalais kreipkitės į Pirmutinį Didžiausj 
lietuvišką Valstijinį Banką:

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd St., kampas Lcavitt 

Chicago.
RANKOS VALANDOS: — Kasdieną nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 

Utarninkais ir S’ubatomis iki 8:30 v. vak.

Pinigai į 
LIETUVĄ

Siunčiam pinigus draftu taip ir pastos perlaidas, ir 
mums sugrista musų draftai ir kvitos ant pastos 
perlaidų

PARANKIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS 
MOKA 3 < ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Kimbark State Bank
PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

Michigan Avė., ir 108th Street
Viršininkai

JAMES D. GREENEBAUM JOSEPH C. ASTRAUSKA 
Prezidentas Acting Cashier

Direktoriai
II. DILINGER 

Prez. Ist National Bank 
Oak Park.

S. B. WECHSLER „ r 
Prez. Community State Bank

JAMES D. GREENEBAUM 
Prez. Kimbark State Bank

I). VAN WYNGARDEN
Retired Business Man

JOHN H. DEKKER 
of Dekker Bros.

A. L. SALZMAN
Industrial Engineer

EMILE LEVY
Secretary and Treasurer
Baumer Films, Ine.
Viršininkai ir direktoriai šio banko užkviečia jūsų biznio visas 

šakas banko reikalais. /
Pasidaryk šį bankų savo banku;

PINIGŲ 
KURSAS

$13 už 1000 auksinų su visais pasiuntimo į 
LIETUVĄ kaštais.
$12\30 už 1000 markių su visais pasiuntimo, 
į VOKIETIJĄ kaštais.
$3.50 už 1000 rublių su visais pasiuntimo į 
LATVIJĄ kaštais.
50c. už 1000 markių su visais pasiuntimo į 
LENKIJĄ kaštais.
Siųsk pinigus dabar, kada jie yra pigiausi, ir 
per mumis*siųsti pinigai, nueina į vietą grei
čiau, saugiau ir niekada niekur neprapuola.

MES SIUNČIAM PINIGUS BANKČEKIAIS, PASTOMS 
IR TELEGRAMAI^.

Federalč Paskolų Bendrove
666 W. 18th Street, Chicago, III.
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

NAUDOKITE

NAUDOKITE

Ruffle* galima gauti visose aptiekose po 65o. bonkj, arba tiesiog 
iš išdirbčju per pašt^ už 75o. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.

NAUDOKITE /ĮUffM .
Ar Jus Norite Apsau/o^Juoa X 

NAUDOKITEr
Uslailgrmui savo plaukų gnuiaie ir tankiaU ’

NAUDOKITE
Užlaikymui galvos odos sveikai ir tvanai'

NAUDOKITE

I KORESPONDENCIJOS

HARTFORD, CONN.

Mūsiškių komunistėlių revoliu
cijos pasekmes.

“Naujienų” skaitytojai, be 
abrfo, dar atsimena, kas nese
nai (rugp. 4 d.) buvo rašyta 
apie vietos lietuvių “komunis
tų” darbuotę — kaip jie už

m. birželio 28 dieną buvo areš
tuoti ir kaip jie melagingu ir 
begėdišku buichi įskundė val
džiai SLA. 124 kuopą. Pasek
mės to tokios: Ona Baltauskiu- 
tė, atsėdėjus 30 dieną kalėjime

baudos tajM) paleista 
dieną. A. Žvingilas 
dienų ir užsimokėjo 
pabaudos {pinigais, 
terminui pasibaigus, 
piučio 27 dieną jis buvo iš 
krities kalėjimo paleistas, fede
ralinės valdžios agentai tuojau 
vėl ji paėmė ir išgabeno Bos
tonan, iš kur jis busiąs depor
tuotas Lietuvon, (ii tai]) besi
vadinąs “Deivis,” vyriausias 
kaltininkas, kurs buvo pasmer
ktas penkiems mėnesiams kale
snio, ten teliesėdi. Jo terminas 
kalėti baigsis laipkridio 27 die
ną, po ko jis, turbūt, bus taip
jau deportuotas, kai]) ir Žvin- 
gilas.

Del šitokios juos ištikusios 
nelaimės, mūsiškiai “komunis
tėliai” su savo “progresistėm” 
labai nusiminę. —Vietinis.

liepos 28 
sėdėjo 60 

100 dol. 
Sėdėjimo 
kad rug- 

iš aps-

HARRISBURG, ILI

Baisi ekspliozija.

Rugpjūčio 31, kaip 2 v. 30 m. 
po pietų ištiko baisi ekspliozija 
Harrisburg Coal Comp. kasyk
lose; užmušė 11 žmonių. Lietu
vių niekas nežuvo, tik vienas 
lenkas ar sutekėjęs Jurgis Wer- 
viczka. Sako, kad Jurgis Wer- 
viczka palikes kiek turto, bet jo
kių giminių čia negirdėt. Jisai 
kaip gyvas buvo, tai sakės, kad 
turįs brolį ir seserį Scrantone, 
Pa.

Antanas F.Geraltauskas, 
116 Michigan Avė., Harrisburg, 
III.

Nejaugi tai tiesa?
S. L. R.-K. paskolinęs 40 tūk

stančių dolerių, o tą paskolą 
laidojanti 12 akrų farmelė.

Iš Akrono, O., leidžiamas ir 
kunigo A. Janušo redaguoja
mas tariamai satyros laikraštė
lis “Vanagas” savo 12 numeryj 
paskelbė, kad Susiviejuijinuvs 
Lietuvių Bymo-Katalikų Ame
rikoj davęs Lietuvos-Amerikos 
Pramonės Bendrovei 40 tūk
stančių dolerių paskolos, o tą 
paskolą bendrovė garantuojan
ti Susivienijimui, pasak “Va
nago,” “farmele apei 12 akrų 
su biškiu, be namų, gyvulių ir 
padargų.”

Daiva r mes gavom iš Akrono 
ilgą korespondenciją, kurioj 
autorius pakartoja beveik visa 
tai, ką rašo “Vanagas.” Ko- 
rej-nvondentas sako, kati vietos 
S. L. B.-K. 178 kuopa baisiau
siai dėl to pasipiktinusi; ji jau 
turėjus sušaukus nepaprastą 
narių susirinkimą, kuriame 
kaip vienu balsu buvus priim
ta protesto rezoliucija prieš S. 
L. R.-K. centro valdybą ir nu
tarta reikalauti, kad butų su
šauktas tuojau nepaprastas, sei
mas S. L. R.-K. knygoms per
žiūrėti.

Ta Lietuvos-Amerikos Pra
monės Bendrovės 12 akrų far
melė. kuri turinti laiduot Kata
likų Susivienijimo gautą iš jo 
40 tūkstančių dolerių paskolą, 
esanti verta gal apie 12,250 do
lerių. Ji esanti Akron apygar
doj. ' ’-'-’VT’T

Pažymėti reikia, kad kaip S. 
L. R.-K. A., taip Lietuvos-Am. 
Pramonės Rendrovės preziden
tu yra vienas ir tas pats asmuo, 
p. J. S. Vasiliauskas.

DIDELIS RUDENINIS

IšpardavimaS■ * -- III I . _

Pas mus kainos numažintos ant visų tavorų. Turime didžiausj 
pasirinkimą visokių papuošalų, Jewlery, auksinių liakrodėlių, žiedų, 
lenciugelių, ir tt. Parduodame Gramafonus ir pianus geriausių iš- 
dibysčių už cash ir ant lengvų išmokėjimų.

LIETUVIŠKI REKORDAI GRAŽIAUSI, KAINA 85c. VIENAS.

Komiškos Dainos, Monologai. 
7092 Pas Fotografą ir Jonas mokina kariauti. 
4237 Jonas šmikis, keliauna namon ir Maušo kelione 
4646 Naujas kareivis ir pas profesorių. 
1170 Smarkus vyras ir Kur bakūžė samanota.
1248 Velnias Ne Boba, 2 dalis.
1249 Mano pavys, tai geras arklys, ir Smarkus vyras
2342 ----- -
2343 
4180 
4585 
4795

Įdainavo tenoras Mikas Petrauskas. 
‘2356 Lietuva Tėvynė Musų, Tikiai Nemunėlis Teka. ‘ 

2857 
2358 
2392 
2393 
2394 
3348 
3797 
3840 
4272 
4415 
4474 
3796 
Įdainavo Mare Kariužiutė, sopr. 
3625 Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužiutė. 
3842 Avė Maria (lotyniškai) ir Sveika Marija. 
Įdainavo A. Kvedaras.
2223 Pamylėjau vakar, pamylėjau šiandie.
2224 Mano laivas ir I sveikatą.
3798 Kur vejai pučia ir Esu garbingas vyias. 
Įdainavo Marė ir Jonas čižauskas. 
3190 Trys berneliai ir Vakarinė daina. 
3244 Skambančios sygos ir Tu mano motinėlė. 
8192 Giedu dainelę ir Gegužinės daina. 
1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis.. .. «
Įdainavo chorai S. Shimkaus, šv. Cecilijos i

3905 Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink, mergužėle, s
3188 Ant kalno karklai siūbavo ir pasėjau žalią rūtą.
3189 Oi Motinėle ir Motuš, Motus.
3242 Oželis ir Mes padainuosim. ’
82^0 ' Ko Jihdi, putinėli, ko liūdi ir Loja šunes ant kicm
2226 Per girią girelę ir Linksminkimės.
2227 Per šilą jojau ir Žydas statinėje.
2228 Saulė nusileido ir Parodos maršas.
2840 Vilniaus Rūta ir Drinopolis. Maršas. 
Įdainavo Jonas Butėnas, basso. 
4362 Kur upelis teka, Viltis ir Pasakyk, mano mylimas krašte 
4914 Linksma diena mums nušvito ir Pulkim apt kelių. 
4925 Daržely Alyvų ir Jėzau Kristau maloniausias. 
7026' Noriu miego saldaus miego. Plaukė žąsele. 
7092 '■......... ' ■- s-'b’-
7026 
4181 
4363 
4717 
4796 
2395 
2396 
2359 
2530 
2531 
2707 
2709 
2653 
2654 
3626 
3799 
2581 
Naujos lietuviškos rolės dėl Player Piano. 
Pamylėjau vakar su žodžiais ............................................... ..
Vamsdelis ..................................................................*...... ......
Lietuviška Muzika 
Žirgelis šokis ..... ............. -........................................................
Vengerka ..................... .............................................................
Suktinis ir Rūtų Darželis ........................................................
Aguonėlė Mazurka ..................................................................
Klumpakojis ir Pakeltkojis ...................................................
Noriu Miego Saldaus miego.................................... ..............
Era mano brangi su žodžiais ..............................................
Meilė. Su žodžiais....................................................................
Ak myliu tave bernužėli, su žodžiais ...................................
Varpelis Valcas .................................................... ..................
Ispanų šokis ..............................................................................
Ant bangų, valcas ...................................................................
Svieto Pabaiga ..................................................................
Po dvigalviu ereliu, Maršas ........................................;..........
Barbora, polka...........................................................................
Dunojaus Bangos, valcas .......................................................
Mėlynas Dunojaus, valcas ........................... ........................

Roles rekordus ir kitus tavorus pasiunčiame j kitus miestus, už 
persiuntimą nieko nerokuojairce.

Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu.
Ant vienos galvos ir Zuavų maršas.

Medžiotojai, 2 dalis.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
Liūdnas Gyvenimas. Otelyje.

Birutė, Kur Banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marsilietė ir Sukeikime kovą.

Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Saulė raudona ir Jojau dieną. į
Už šilingėlį ir šių nakcialy 
Suktinis ir Valia Valuže.
Jau kad aš augau ir šią nedėlėlę. j
Ant kalno karklai siūbavo, šią naktelę per nakteli /' 
Spragilų daina ir Strazdelis. //I
Pavasaryje ir Piemenėlis. R
Miclaširdystė ir Vai verčia, laužo. Gi
Eisiu m-amei pasakysiu, Bernužėli, nesvoliok.

it v i t u * * ę, v - - - -    • y i * *

Visi lipo, visi lipo ir Trepukąs, šokiai.
Per virvutę ir Lietuviška Polka.
Alvito ežero bangos ir Pilviškių vajeas.
Kas Subatos vakarą ir Jau saulutė leidžias.
Virbaliaus Polka ir Sesutės valcas.
Nedėlios Rytą ir Del musų jaunimo.
Bum čik-Čik (Mazurka) ir Dėdienė (Polka).
Našlys ir Lapunėlė. '
Nemuno Vilnys (valcas) ir Sudiev (mazurka).
Kregždutė (valcas) ir Ant bangų (valcas).
Liuosnoris medėjas Maršas ir Vėlevos nešėjas.
Kasėjas ir kaimietis ir Teklytė. Valcas.
Ant Dunojaus bangu (valcas) ir Brangenybės Two stęp.
Sauleūnusileidžiant ir Mano mylimoji.
Onutė Polka ir Išreiškimas meiles.
Ant Šešupės kranto ir Lelijos žiedas.
Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. ,
Gražioji Polka ir Pavasario Rytas. /

... $1.00 

..... 70c 
$1.00 

....  75c 

.... 75ę 

..... 75c 

...  75c 

...  75c 

...  60c 
.. $1.00 

$1.00
. $1.00 

70c 
.... 70c 
.... 70c 
...  70c 
...  70c 
...  70c 
.... 70č 
..... 70c

JUOZAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

__**ii. 1 > j ~  iElektra
iries# ir pajieg# suvedame i senus ir naujas namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvi# Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
A. BARTKUS, Prea.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Saule nudegus nosį
Vartok apščiai šaldančio

Hlentnolatūm
Lengvai gydo, greitai ir 

antisepti&kai.

K»’

f—........................ .................................. .

DR. A. R. BIUMENTH AL
Akių Specialistas

Ashland Avė.
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6487
------ --- -........... -........ 4

AKUftERKA
Mrs. A. xMichiiiewicz

3101 S. Halsted St., kampas 31 oa gat- 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis:'Varčia 3654.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Penn- 
ellvanijo* ho*- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodų viso
kiose ligose 
moterimi ir 
merginoms.

HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Persikelt nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Kay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir J abaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS j Nuo 16—12 pietų, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

Dienomis: CaneJ 
8110 arba 357

Naktimis: Draiel 
950 - Drover 4UJ6

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAL.j, 9—10 ryto ir 8—9 vaJ. vak.

■BBBBBBBBIIBBBBBBBBI

5 Reumatizmas Sausge'e;

Taiophnnai i

ifiNMmiiiimmin
T. Pullman 648)

A.SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; rv 
pestingai prižin 
riu ligone ir kurti 
kį laike ligos.
10929 S. State St 

Cbicngo. III.
ifliiiflHniiaflBDiaBHBHHUi

£]■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ V
■ DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 30 metai 
Ofisas i

8149 S. Morgan St., kerti 82 St.
3 Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS:
■ Moteriškų Ir Vyriškų 
B Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOJ .... 
g| Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 
g vakare. Nedėliomia nuo 10—2 

po plot.
Tdephoee Varde 687 

MBnMJniBBBBBBBUn

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labui 

Chicago, Illinois.
1 Specialistas džiovom 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. ' 
vakaro, Nedėliotais nuo 10 vai 

valandos ryto iki 1 vai. po pie*.
Telefonas Dreaol 2880

L--------------------------------------------------- /
■ ' — ■ ■ . t, ...»-z— 1 ...... . ■ ...........  —

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DQWIATT—SASS.

Kųtik sugrįžo iš Californijo* ir 
vii tęs savo praktikavimų po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos) 8—12 kasdieną Ir 6—9 

vakare išskiriant nedėldieniu*.
.............. ................... ................. ■■■/

x=—- -------- - ---- --- --------
Canal 267 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryta. 
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

----- ......... '
Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgu
VALANDOS: 9—12 ifyto 

2—9 vakaro.
8801 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
......—... _ _i „v

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, UI. 
kampa* 18tb St.

Valandas! 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257 

--------------------------- ------ ■ /

r ' '------- ---------------------------
Telefonas Pullnjan 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy* Dentistaa

10801 So. Michigan Av., Roseland. 
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų 
'Ku» 1 po platM iki 9 vakare.

■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, . 
B Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu j 
B — raumenų sukimu; nes skau- į 
B dėjimai naikina kūno gyvybę B 
B ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- B 
KATOS”, augalais gydyties, ■ 
kaina 50 centų.

■ Justin Kulis ■
■ 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. g 
llBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

OR? M. T. STRIKOL’IS1
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgą*

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

VALANDOS;
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto

Re*. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268 

k_____________________ /

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St„ 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

Ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Ra*. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistą* Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas t 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų.

S DR. J. KULIS i
5 LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’

5 Gydo visokias ligas moterų, vai- į 
kM ir vyrų. Specialiai gydo lim- S 

pančios, oenas ir paslaptin- H 
u gas vyrų ligas. m

:i 8259 So. Halsted S'tM Chicago. ■

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chichgo.

Tel.i Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akuiiras ■
8203 So.

| Valandos:
v. v. Nediliomi* 10-12 ryto.

Halsted St., Chicago. 
10-12 v. r., 1-3, 6-8

ITelefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS ’
Lietivi* Denthtaa

4712 Soith Ashland Ave^ 
arti 47-to* gatvi* 

raiiiiniiiiiBiiim

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Trl. Canal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryte iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd Si. 

Tel. Prospect 8466

rDR. M. STAPULIONIS'
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279



J

L 1 A i k i ’■ • 
Subata, Rugsėjo 3 3., 1921

NAUJIENOS
The Lithuaniaa Daily Newa 

Published Daily aacapt Sunday by

1789 SQ. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tatephoae Roosevelt 85M

Subecription Rateei
|8JXI per year in Canada.
27.00 per year outside of Chicago.
|8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entered as Second Clase Matter 

March 17th. 1914. et the Post Office 
pf Chicago, 111., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liekirlant 
nadėldienlua. Leidžia Naujieną Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
DL — Telefonas i Rooaevalt 8500.

Užsisakomoji Kainai

4.50
2.25
1.75 
1J0

Viena kopija r 
Savaitei 
Mėnesiui ____

4 03
, i - - 18 

__ _ 75
M Chlca«oj.

-r— yrnfl 
, , 4.oo 

_ f - 2.00 
1.50

. .75

mą užgyręs. O jeigu Tautų 
Sąjungos atstovas perkeitė 
savo sąlygas arba visai at
siėmė jas, tai Lietuvos val
džia negerai padarė, užtylė
dama tokį svarbų faktą.

Atsakymo į musų klausi
mą mes nesusilaukėme. Da- 
bar-gi patiriame, kad Gene- 
voje Vilniaus klausimas ta
po išspręstas taip, kaip no
rėjo lenkai ir jų sėbras, p. 
Hymans. Išrodo todėl, kad 
Lietuvos valdžia siuntė savo 
delegatus Genevon, išanksto 
pasiryžusi priimti “draugiš
kus” p. Hymans’o pasiūly
mus: nes Lietuvos delegatai, 
neturėdami savo valdžios į- 
galiojimo, nebūtų juk galėję 
visiškai nusileisti lenkams.

Bet Lietuvos St. Seimas 
išsireiškė prieš tokį nusilei
dimą! Taigi dabar vėl kįla 
klausimas: ar Lietuvos val
džia pildo St. Seimo valią, ar 
ji elgiasi taip, kaip jai 
tinka?

pa
Metams . . , —
Pusei metą ----------
Trims mėnesiams » 
Dviem mėnesiams r 
Vienam roineaiul M

Meturon ir kitur uiaieaieaMl 
lAtpirlntal

Metama , , , 18.00
Pusei metą--------------------------  4.50
Trims minas!ams - — 2J25

Pinigus reikia siųsti palte Money
Orderiu, kartu su užsakyme.

Kruvina kova
W. Virginijoje.

Neatsakytas 
klausimas.

In-Nepersenai Lietuvos 
formacijos Biuras buvo pra
nešęs, kad Lietuvos valdžia 
nutarusi priimti p. Ky
manto pasulymą siųsti savo 
delegatus Genevon dar kar
tą tartis su lenkais dėl Vil
niaus.

Gavę tą pranešimą, mes 
pasakėme, kad mums yra ne
suprantamas toks Lietuvos 
valdžios nutarimas, kadan
gi prieš tai ji buvo atsisakiu
si dalyvaut konferencijoje su 
lenkais tokiomis sąlygomis, 
kokias buvo padavęs Tautų 
Sąjungos atstovas. Ir mes 
pastatėme Lietuvos valdžiai 
klausimą: Ar tos sąlygos, 
kurias buvo padavęs p. Hy
mans naujai lietuvių-lenkų 
konferencijai, paliko tokios, 
pat, ar tapo perkeistos?

Jiegu p. Hymans neper- 
keitė savo sąlygų, tai buvo 
keista, kad Lietuvos valdžia 
priėmė jas •— po to, kai ji 
buvo jas atmetusi, ir St. Sei
mas buvo tokį jos pasielgi-

anglių kasyklų 
streikuojančių 

“malšinimui”.
vyriausybė te-

Visi Amerikos laikraščiai 
yra pilni aprašymų kruvinos 
kovos, kuri jau kelinta savai
tė tęsiasi West Virginijoje. 
Tą kovą iššaukė profesiona- 

flių mušeikų gaujos, kurias 
parsikvietė 
kompanijos 
darbininkų

Valstijos
čiaus ir federalė valdžia at
virai stojo kompanijų pusėn 
ir ėmė mobilizuoti ginkluo
tas jiegas, kad sutriuškinus 
darbininkų pasipriešinimą. 
Prezidentas Hardingas grū
moja net karo stovio paskel
bimu toje srityje, kur iškilo 
ta kova.

Žmonėms, kurie toli gyve
na nuo tos vietos ir kurie se
ka West Virginijos įvykius 
tiktai iš vienpusiškai nuda
žytų kapitalistinės spaudos 
pranešimų, yra sunku su
prasti, kas tenai dedasi. Bet 
štai vienas labai įdomus fak
tas: Amerikos Legiono susi
rinkime, kurį sušaukė Char- 
lestone, W. Va., gubernato
rius, kilo didelis pasipiktini
mas, kuomet gubernatorius 
paragino legionierius va
žiuoti kovot su angliaka
siais; iš 200 susirinkusiųjų

A. SCHNITZLER Verte K. A.

Galvotojo Pati
(Tęsinys)

Man ir-gi prisiėjo daug papasakoti apie sa
ve. Apie mano planus ir kitus seriozinius daly
kus ji klausinėjo mažai. Ji labiausia domėjosi 
tuo, kaip aš praleizdavau savo liuosą laiką ir su 
pasigėrėjimu klausėsi mano pasakojimų apie did
miesčio pasilinksminimus.

Linksmai plauke musų pasikalbėjimas; nei 
vienu žodžiu nebuvo paliesta bendras atsiminimas, 
nežiūrint į tai, aiškiai buvo pastebiama, kad tas 
atsiminimas kaip jai taip ir man neišėjo iš gal
vos nei vienai valandėlei. Mes vaikščiojome iš
tisomis valančiomis, ir aš beveik pradėjau jaustis 
laimingas.

Kartais vaikas atsidurdavo tarp mudviejų. 
Mudviejų rankas tąsyk susitikdavo ant jo galvu
tės. Bet mudu bandydavo nuduoti, jog to nepa- 
stebėva ir kalbėdavo po senovei.

Bet kada aš pasilikau vienas, mano geras 
ūpas pranyko. Aš vėl staiga pajutau, kad nie
ką nesužinojau apie Friderikę. *Aš negalėjau su
prasti, kodėl ta nežinystė nekankino manęs laike 
mudviejų pasikalbėjimo. Ir man pasirodė keis
ta, kodėl pati Friderikė nerado reikalinga kalbėti 
apie tai. Jeigu net prileisti, kad tarp jos ir jos 
vyro tas klausimas sęnai liko palaidotas, tai ji 
visgi negalėjo užmiršti tos valandos. Turbut kas

legionierių 185 apleido sve- kiški vadai nukentėję tokį ne- 
tainę.

Jeigu jau net legionieriai, 
kuriuos atžagareiviškl “pa
triotai” suorganizavo kovai 
su darbininkų judėjimu, at
sisako remti kasyklų kompa
nijas, tai kiekvienam gali 
būt aišku, kas yra tų kruvi
nų riaušių kaltininkas.

Ažuot grūmojęs angliaka
siams, prezidentas Hardin
gas turėtų suvaldyti kompa
nijų samdytuosius mušeikas.

Darbininkų komi 
tetas Rusijos 
šelpimui.

Kaip skaitytojai matė va
karykščiame “Naujienų” 
numeryj, Socialistų Partija 
ir darbininkų unijos jau į- 
steigė komitetą Rusijos ba
daujantiems šelpti. Mes pa
tariame lietuviams darbinin
kams naudotis šito komiteto 
patarnavimu, siunčiant au
kas Rusijon.

To komiteto priešakyje 
stovi toki žinomi visoje 
Amerikoje veikėjai, kaip 
Morris Hiląuit, Benjamin 
Schlezinger ir Joseph Can- 
non.s Jų teisingumu gali 
kiekvienas pasitikėti.

Lietuviai darbininkai ga
lėtų tverti atskirus komite
tus kiekvienoje kolonijoje, 
aštriai saugojant, kad tie 
komitetai nebūtų panaudo
jami jokiems partijų arba 
politikos reikalams.

■malonų smūgį ir bijodami, kad 
• I jų “minios” gavę tokį pat smūgį 

f neapsvaigtų, o atsipeikėjusios 
kad jų vienų nepaliktų, bando į- 
tikinti jas, kad ten, Rusijoj, 

viskas all right, tik Karalius me
luojąs,. nes, mat, jis ten geros 
vietos negavęs ir todėl dabar 
peikąs bolševikišką tvarką.

Sakoma: jeigu nori šunį už
mušt, pirmiausia reikia apšauk
ti jį pasiutusiu. Taip lygiai da
bar daro komunistėliai. Jie, ne
galėdami Karaliui nieko kita pa
daryti — apšaukia jį šnipu. 
Reiškia, Karalius šnipas — pro
letarai, saugokitės jo, neikit nė 
artyn prie jo, nė nekalbėkite 
apie jį, nė neskaitykite, ką jis 
rašo, dagi ne nemislykite apie 
Anuprą Karalių, buvusį komu
nistų mokytoją ir vadą.

šitokiu ir panašiu budu komu
nistai gąsdina savo “minias” 
nnd jos dar nors valandėlę-kitą 
ilgiau jiems duotųsi mulkinti. 
Jie supranta, kad neilgai jie ga
lės ponauti iš savo pasekėjų, to
dėl jie ir “krikštija“ savo busu- 
sius lyderius. Karalius, mat, 
labiausia “nusidėjo” už tai, kad 
atliko išpažintį, t. y. kad parašė 
tiesą, kas jam teko pergyventi 
bolševikiškam rojuje.

Karalius kaip buvo Karalius, 
taip ir yra. Jis nepasidarė toks 
baisus, kaip bolševikai jį piešia. 
Jis praktiškai išbandęs bolševiz
mą per 10 mėnesių, permainė sa
vo pažiūras link “rojaus“. Tai 
viskas. Jis nenorėjo, kad ir 
kiti lietuviai darbininkai eitų 
tomis pačiomis pėdomis, kokio
mis jis pas ėjo, todėl jis paskel- 
visuomenei tiesą.—Vincas.

L.S.S. Reikalai
PATAISYMAI.

Skaitytoju Balsai
I M t

(Už Išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

kad
darosi” 

padaryta

jo

“PAKRIKŠTIJO”.

Pasirodžiusieji Anupro Kara
liaus laiškai Naujienose apie 
bolševikiškojo rojaus “uždraus
tus” ir “neuždraustus” vaisius 
davė tokią skaudžią ausinę bol- 
ševikėliams ,kad jie kurį laiką 
vaikščiojo kaip apsvaigę. Nežir 
nojo kas čia atsitiko. Vieni jų 
sakė, kad tai Naujienų išmislas, 
falsifikacija, kiti vėl sakė, kad 
kas nors kitas Karaliaus vardu 
rašo ir t.t. Tą baisų smūgį, ži
noma, pirmiausiai gavo musų 
bolševikėlių “kandidatai” į ko
misarus. Kaip po kiekvieno di
delio sutrenkimo, taip ir po šio 
mažu pamažu komunistėliai pra
deda atsigaiveliuotk Bolševi-

St. Strazdas rašo, 
straipsnyje “Kas čia 
(“Naujienų” 204 nr.) 
klaida. Tenai, kur išvardijama
kuopos, neprisiuntusios savo na
rių sąrašų, yra išspausdinta se
kami žodžiai: “L. S. S. 81 kp., 
Chicago, 111., ir 228 kp., Ilarvey, 
III.” Po Chicago, 111., praleista 
šie žodžiai: 60 kp., Boston, Mass., 
34 kp. Waterbury, Conn., 137 
kp., Chicago, III.

Tai, žinoma, yra paprasta ze- 
ceriška klaida. Kadangi saki
nyje buvo du kartu žodžiai “Chi
cago, III.”, pradžioje vienos rank
raščio eilutės ir kitos Jai zeceris 
nejučiomis prabudo dalį sakinio 
tarpe tų žodžių, žmogui, turin
čiam supratimo apie raidžių rin
kimo darbą, tokia klaida, rodos, 
turėtų būt menkas dalykas. Bet 
Strazdas rado reikalo dėl jos iš
plūsti...- Grigaitį, ir rašo:

“Jis sužiniai sufušeriavo 
mano straipsnį... Aš žinau, kad

ino, — kocįel gi ji tyli? Galimas daiktas, ji lau
kia, kad aš pirmas prabilčiau apie tai? Kas gi 
mane sulaiko nuo to? Arba mudu abu bijova 
liesti tą klausimą? Tai labai galima. 0 tai juk 
turi įvykti; pirm negu tas klausimas paaiškės 
mudu kas tai skirs. Ir tai, kas mudu skiria, kan
kina mane labiausia, negu kas kita.

Po pietų aš slankiojau mišku, tuo pačiu ke
liu, kuriuo mes vaikščiojame iš ryto. Man taip 
labai norėjosi matyti ją, lyg aš bučiau įsimylė
jęs į ją. Vėlai vakare aš praėjau pro jos na
mus, negalėdamas jos niekur surasti. Ji stovėjo 
prie lango. Aš pakviečiau ją, lyginai taip pat 
kai ji mane iš ryto: “Ar nenorėtute nueiti že
myn ?”

Ji, kaip mini pasirodė, šaltai atsakė:
“Aš nuvargau. Laba naktis“, — ir uždarė 

langą.
Dviejuose skirtiniuose pavidaluose vaizduo

jasi man Friderike, kada aš mąstau apie ją. Tan
kiausia aš prisistatau ją, kaipo išblyškusią, ra
mią moterį; sėdi ji baltuose rūbuose sode ir mo
tiniškai glosto mano veidą. Jeigu aš tokia butau 
ją sutikęs ir čia, tai, žinoma, mano ramumas ne
būtų buvęs sudrumstas. Aš dabar ramiai sau 
galėtau po medžiais, kaip ir pirmomis po atvažia
vimo dienomis. Bet ji stojasi mano akyse ir vi
sai kitokiame pavidale, tokiame, kokiame aš ją 
tik vieną kartą temačiau, ir tai buvo paskutinė 
valanda, kurią aš praleidau aname mažame mie
stuke.

Tai buvo tą dieną, kada aš gavau iš moky-
nors rinito įvyko po mano bežadžio atsisveikini- j klos savo paliudymą. Kaip ir visuomet aš pieta

tą ‘triksą’ jis iškirto norėda
mas mane diskredituoti: ma- 
tykit, dėl dviejų kuopų, kurios 
dagi randasi ten, kur pats gy
venu, aš keliu skandalą.”
Mumg dar pirmu kartu tenka 

girdėt tokį dalyką, kad dėl ze- 
cerio pasitikimo butų šitaip 
šlykščiai šmeižiamas
irtus!

Toliaus, savo rašte 
sako, kad Redakcija

redakto*

Strazdas 
padariusi 

neteisingą išvadą iš jo straips
nio, buk jisai peikęs buvusius 
Sąjungos viršininkus: jisai, gir
di, kaltinęs ne tiek Sąjungos 
viršininkus kiek “nerangius mu
sų organizacijos kuopų valdy
bas”. Ir prie to jisai priduria:

“Žinau ir aš, kad buvusieji 
Sąjungos viršininkai darė ką 
galėjo, kad gavus narių sąra
šą. To sąrašo jie negavo tik 
dėlto, kad kuopų valdybos bu
vo nerangios. Taip bent pa
sakė buvusis sekretorius-ver- 
tėjas”.
Gerai, kad Strazdas pripažįs

ta šitą faktą. Bet reikia paste
bėti, kad tai yra atšaukimas to, 
ką jisai buvo pirtniau parašęs. 
Jisai tuomet sakė savo atsišau
kime, grūmodamas suspendavi
mu “nusidėjusioms“ kuopoms:

“Nejaugi jos mano, - kad 
musų organizacijos reikalai 
guli būt vedami taip, kaip kad 
jie vesta kiek laiko atgal?”
Kas yra tie, kurie netikusiai 

vedė organizacijos reikalus 
“kiek laiko atgal”: kuopų valdy
bos ar buvusieji L. S. S. virši
ninkai? Aišku, kad čia Straz- 
das turi i omenyje LSS. virši
ninkus, o ne kuopų valdybas. 
Viena, L. S. S. viršininkai, o ne 
kuopų valdybos, veda reikalus 
tos organizacijos, .kurios vardu 
jisai kalba; antra, kuopų valdy
bos buvo tos pačios “kiek laiko 
atgal”, kaip ir dabar, — kuomet 
L. S .S. viršininkai nesenai bu
vo kiti; trečia, kuopų valdybų 
“nerangumas” da ir dabar neiš
nyko (delei to juk ir visas St. 
straipsnis buvo parašytas), o 
Strazdas kalba apie tai, kas bu
vo.

Jeigu jisai hutų norėjęs nu
peikti, augščiaus paduotame sa
kinyje, vien kuopų valdybas, o 
ne buvusius L. S. S. viršinin
kus, tai jisai butų pasakęs, kad 
reikalai musų organizacijoje 
negali būt toliaus taip vedami, 
“kaip jie yra vedami iki šiol”.

Bet jisai išreiškė visai ką kita: 
bardamas kuopas, kurios ne
klauso Sąjungos viršininkų ragi
nimų, jisai pareiškė joms, kad 
jos tegu nemano, jogei jų neran
gumas bus toleruojamas taip, 
kaip pirma, kuomet buvusieji 
viršininkai netikusiai vedė Są
jungoj reikalus.

Joks žmogus, kuris snpranta, 
ką skaito, negalėjo rasti Strazdo 
žodžiuose kitokios prasmės, kaip 
tiktai šitą ir jisai be reikalo da
bar mėgina užsiginti to, ką pa
sakė. Jeigu tečiaus jisai norė
jo pasakyti ne tą, ką pasakė, tai 
pats yra kaltas, kad išvirkščiai 
išsireiškė. Ir nėra ko dėl to šo
kinėti į akis “Naujienų” redak
toriui.

Kita dalis Strazdo rašinio susi
deda vien iš plūdimų ir insinua
cijų, neturinčių nieko bendra su 
augščiaus išdėstytais dalykais 
ir, be to, dar taip nešvarių, kad 
butų pažeminimas laikraščiui 
spausdinti juos.

L. S. Sąjungoje
LSS. VIRŠININKŲ NOMI

NACIJOS.

LSS. Pildomasis Komitetas 
savo posėdy, laikytam rugpiu- 
čio 16 <1. 1921, išklausęs laiki
nojo sekretorio-vertčjo prane
šimą, tą, būtent, kad LSS. 19 
kuopos siūlymas skirti naują 
busimam 1*11(1. Komitetui vietą 
(Bostono apielinkę) atpuolė, 
šiuo nutaria ir visų organiza
cijos narių žiniai skelbia:

Kadangi naują tuo klauismu 
siūlymą priimti jau nėra lai'kc> 
nes tuo butų padaryta bereika
lingos musų organizadijai su
gaišties;

Kadangi musų konstitucijos 
str. IV paragrafas 3 leidžia 
skirti tą pačią apielinkę dar ir 
antram terminui, todėl

Tebūnie nutarta, kad busi
mam Piki. Komitetui vieta 
1922 metams šiuo yra paskiria
ma Chicagos apielinkė.

Karlu tebūnie nutarta, 
LSS. sekretoris-vertėjas

kad 
kai]) 

galįma greičiau visoms kuo
poms i&riuntinėtų notminad^jų 
blankas ir nužymėtų laiką, ka
da jos turi būt grąžintos. t 

LSS. Pildom asai Komitetas.
St. Strazdas, 

LSS. Piki. Kom. Sekretoris.
Rugpiučio 16, 1921.

širdies-inkstų ir cirkuliacijos li
gose. Leidimas kraujo visuose 
kituose atsitikimuose tankiau
siai turi tik psichologinės reikš
mės.

Kadangi gydytojai nepataria 
leisti kraujo ir net mato pavo
jingumą tokio darbo atsitiki
muose, kuriuose žmonės mano, 
jog kraujo nuleidimas pagelbė
tų ,tad patys žmonės ir išmoksta 
kraują nuleisti. Ęamatę tekant ' 
ytin tamsiai raudoną kraują, jie 
sanprotauja, jog tas buvo nege
rumo priežastis, nes esą purvi
nas, biaurus kraujas teka. Tas 
esą sugedęs kraujas, kuris darė 
ligą. Kartais jie jaučiasi geriau 
po kraujo leidimo, vienok ne dėl 
to ,kad “sugedęs” kraujas ište
kėjo, o kad jie tiki Jog tai tu- z 
ri pagelbėti. Vienok laikui bė- 
gan jie atranda, kad dėlės nebe- 
iščiulpia viso “sugedusio” krau
jo.

Venų kraujas visada yra tam
sus, nors ir sveikiausias. Taa 
pats venų kraujas, kurį dėlės 
iščiulpia, į kelias sekundas atsi
durtų plaučiuose, išsivėdintų ir 
liktų šviesus. Tokio tamsaus 
kraujo kūne yra daug ir jis vis 
čystu ir švariu darosi, kaip tik 
patenka į plaučius. Paskui vėl 
susiteršia per kūną betekėda
mas. Kol buvo manoma, kad 
kraujas stovi ant vietos, tol ma
nyta buvo, kad tūlose vietose 
jis gali susigadinti ir kenkti, 
todėl baiidoma buvo jį išleisti. 
Kadangi liko dasižinota, kad 
kiekvienas lašas į kelias sekun
das apeina visą kūną, kraujo 
leidimas pasibarė neprotingas ‘ 
dalykas, nejaugi išimtinuose at
sitikimuose, apie ką jau pirmiau 
'užsiminiau.

— Dr. A. Montvidas.
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SVEIKATOS DALYKAI.
KRAUJO LEIDIMAS.

Kraujo leidimas yra prakti
kuojamas nuo pat gilios senovės 
ir mažne pas visas tautas. Tam 
tikslui vartojamos dėlės, siurbė
lės ir priemoniški įrankiai. Nuo 
to laiko, kada liko išstudijuotas 
kraujas ir jo cirkuliacija, gydy
tojai labai retuose atsitikimuo
se beužsiimą kraujo leidimu. 
Galima sakyt, yra lik du atsiti
kimu, kur kraujo leidimas pa
gelbsti arba kartais ir gyvastį iš 
gelbsti — tai kongestija arba 
kraujo pritrukimas ir reikalin
gumas ūmai permainyti cirkulia
ciją. šitie reikalavimai atsitin
ka paprastai staigiose ligose ir

Redakcijos Atsakymai.
Senam šerininkui. —Tuos gin

čus išaiškinti laišku negalima, 
nes jie tęsiasi jau dauginus kaip 
metai laiko. Bet bus ne pro šalį 
nurodyti Tamstai šiuos faktus: 
“Naujienų” vedėjų ir valdybos 
kaltintojai nepanorėjo išrišti 
kilusius nesusipratimus drau
gišku budu, o nubėgo į valdžios 
teismą ;paskui, jau kada ėjo by
la, vedėjai ir valdyba keletą 
karių siūlė skundikams pavesti 
visus ginčus trečiųjų teismui, 
bet šie atsisakė. Kodel-gi jie 
bijosi trečiųjų teismo, jeigu jie 
sako ,kad jų tiesa ir kad visuo
menė pritarianti jiems?

N-nų Skaitytojui, Alkron. —« 
Jūsų korespondenciją padedam 
į archivą.

Laisvės Varpui. —< Bus ge
riau nieko neatsakius. Per 
smulkus dalykai, kad dėl jų
ginčytis.

Kanapiniui. — Eilės menkos, 
netinka.

M. P. K„ Cleveland. — At
siųskit, pažiūrėsim. Nematę, 
nieko negalime pasakyti.
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vau su profesorių ir jo žmona. Po pietų aš su 
jais atsisveikinau, kadangi nenorėjau, kad kas 
mane lydėtų į stotį. Atsisveikinimas manęs visai 
nesujudino. Tik kada aš įėjau savo kambarį, kur 
viskas buvo suversta, ir atsisėdau ant savo skry
nios, man pasidarė nejauku. Man nemalonu buvo 
skirtis su mėlynu dangų, kuris matėsi pro langą.

Staiga prasivėrė durys. Įėjo Friderikė. Aš 
pasikėliau nuo skrynios. Ji priėjo arčiau; prisi
glaudė prie stalo ir abiem rankom atsirėmusi į 
stalą akyliai ėmė žiūrėti į mane. — Ir visai ty
liai pasakė: “Vadinasi, šiandien?” -Aš tik pa
lenkiau galvą ir pirmą kartą pajutau, kaip visgi 
man sunku apleisti šią vietą. Ji porą sekundų 
žiurėjo į aslą ir tylėjo. Paskui pąkėlė galvą ir 
priėjo da arčiau prie manęs. Ji padėjo savo abi 
ranki ant mano plaukų, kaip ne kartą darydavo 
ir seiliau, bet aš jaučiau, kad tai buvo daroma vi
sai kitokiu tikslu. Paskui ji išlėta paglostė ma
no veidą ir maloniai, maloniai pažiurėjo į mane. 
Ji su kankinančia veide išraiška pakratė galvą, 
lyg jai truko drąsos pasakyta ką tai.

“Tu jau šiandien išvažiuoji?” tyliai paklausė 
Taip”, atsakiau aš. — “Ant visados?“ su- 

“Ne”, atsakiau aš. — “O, taip” nuo 
ant vi-'

ji. — “ 
šuko ji. 
kentėjimo perkreiptomis lupomis tarė ji: 
sados. Jeigu tu kada ir atlankysi mus... už vienų, I 
dviejų ,trijų metų, tai šiandien tu išvažiuoji nuo 
musų ant visados”. Ji tarė tai tokiu malonumu, 
kuris visai nepanešėjo i motiųos reiškiamą malo
numą. Mane nugąsdino tai. Ir staiga ji ėmė 
mane bučiuoti. Iš pradžių aš pamąsčiau: pirma • 
to ji niekuomet nedarydavo. Bet kada aš pajų-1

tau, jog jos lupos negali atsitraukti nuo manųjų, 
tąsyk aš Supratau, ką tai reiškia. Aš buvau suT 
simaišęs ir laimingas. Aš ką tik neverkiau. Ji 
apkabino mano kaklą. Nuo jos sunkumo aš sug- 
niužau ant divono. Friderikė puolė ant kelių ša
lip manęs ir rankomis pritraukė mano galvą prie 
savo lupų. Paskui paėmė mano abi rnki ir pas
lėpė jose savo veidą. Aš šnabždomis ėmiau kar
toti jos vardą ir stebinus, kaip gražiai jis skam
ba. Aš jaučiau jos plaukų kvapstį. Kvapstis 
nuo jos plaukų kilo į mane; ir aš laimės pagavi
mo apimtas traukiau tą kvapstį į save... Tuo mo- 
majitu — aš taip ir sustingau nuo išgąsčio — pra
siveria durys ir pasirodo Friderikės vyras, Aš 
noriu šaukti, bet negaliu pajudinti liežuvio. — Aš 
beprasmingai žiuriu į jo veidą — bet negalėjau 
įžiūrėti ar jo veidas atsimainė ar ne, kadangi jis 
tuoj uždarė duris ir išėjo. Aš noriu atsikelti, 
paliuosuoti savo rankas, kuriose ji vis da tebe
laiko savo veidą, noriu pasakyti jai ir mikčioda
mas ištariu jo vardą — staiga ji pašoksta — mir
tinai išblyškusi — ir šnabžda beveik prisako man: 
“Tylėk!” Kokią sekundą stovi visai nesijudin
dama ii* žiuri į duris. Paskui praveria duris ir 
žiuri: Aš stoviu beveik be kvapo. Paskui ji vi
sai atidaro duris, ima mane už rankos ir šnabž
da: “Eik, eik greičiau”. Ji išstumia mane, aš 
greit einu mažu karidoriu iki laiptų, paskui atsi
grįšiu da kartą! Ji stovi tarpduryj ir jos veidas 
reiškia nepaprastas kančias. Ji rankų judėjimu 
taip ir sako: Eik, eik! Aš galvatrukčia išbėgu 
laukan.

DR. A. MONTVID 
Lletevis Gydytojas ir Chirurgas 

25 Kast Washington St. 
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto.

Telephone Central 3862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 ild 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

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. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261^ So. Halsted St., Chicago, 111

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

. L. DAMBROVVSKIS 
savininkas

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

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00. ‘ 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
mvs arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi-&KflM

ir

t

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių

(Bus daugiau) krautuvę ir taisome viską namieje!
Musų kainos prieinamos.
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fC1T1ZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADEK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU 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.

NAUJIENOS, Chicago, n.

Belgijos kooperatyvu 
judėjimas.

(Tąsa.)
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Apsauga Padėtiems Pinigams. 
securitv Bank ■■■■■■■■b OFjtfiCAOO^zHzzzzzaza

Milwaukee*Ave.‘cor?Carpenter StT 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3^ PELNO ANF PADĖTŲ PINIGŲ
.................................................. ...... ...... .......................  ■■■■!■-!■—■ ■ ............................... ' ‘ * f ' " ................................................... ...

Saugios Depozitu Dėžės
Mainom* Svetimšaliu Pinigai

nariai išbalsuodami tani tikrus 
asmenis į teatro reikalų vedimo 
komisijų. Suprantama, gabes
nieji nariai, dailininkai, turi 
daugiausia įtakos parinkime 
veikalų. .Jie savo skonį 
įskiepiau eiliniam nariam. 

*0 i)a,rin!kiniai būna ge
ri. Vargiai kada nors užtiksi 
ten kų-nors panašaus mūsiškiam 
“džikui” arba šiaip gatvinėn 
maliodijon, kuriomis vaišina sa
vo svečius daugelis Amerikos 
darbininkų organizacijų.

Reikia dar vienų Belgijos ko-

svarbiausia, jos auklėja darbi
ninkuose tų vienybės, vienos di
delės šeimynos dvasią, kurios 
darbininkų judėjime nieko pava
duoti negalima.

j

Iki paskutinio laiko kooperaci
jų darbuotojai įvairiose šalyse 
laikėsi nuošaliai įvairių politinių 
partijų vaduodamies nuomone, 
kad biznis nekenčia “partyvu- 
mo”. Griežtai priešingos šitai 
nuomonei politikos laikėsi tik 
Belgijos kooperacijos.

Pirmoji kooperatyvė bendrovė 
Belgijoj tapo sutverta 1881 m., 
kadtu Anseele jo draugai uždė
jo kepyklų (Bfente. Sekamais 
metai tapo įkurta kita panaši 
bendrovė mieste JSrussels’e, var
du “Maison du "Peuple” (“Liau

dies namas”), netrukus —“Wer- 
ker' draugija Antwerpe ‘Pro
gresą’ — ItJimonte. 1885 m. ko- 
operatyvių bendrovių, darbinin
kų unijų ir įvairių politinių gru
pių pastangomis sutverta —Bel
gijos Darbininkų Partiją — So
cialistų partiją. Nuo to laiko 
belgų kooperatyvės draugijos 
buvo pamatu Belgijos Darbo 
Partijos darbuotei. Augdamos 
ir besiplėtodamos kooperatyvės 
benrovės tapo tikra Darbo Par
tijos tvirtovė.

Yra Belgijoj kooperatyvių 
bendrovių, kurios nepriklauso 
Darbo Partijai — tai kuhigų ir 
ūkininkų kooperatyvės bendro
vės. Jų, tečiaus, negalima skai
tyti tikromis kooperacijomis

Ūkininkų kooperacijų tikslas yra 
suteikti savo L iriam galimybės 
parduoti ūkio produktus juo 
brangiau ir padėti jiem įsigyti 
reikalingų ukiui dalykų juo pi
giau. Ūkininkų bendrovės ne
stato savo tikslu pakeisti dabar
tinę kapitalistinę sistemų kito
kiu, geresniu, visuomenės surė
dymu.

(Bus daugiau) * .

Užsimušo.

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikSčiojimui vieta. Visi pa
rankamai, modemiško laivo.

^RedStarUne
išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North Riyer, New York 
Sumland)

Jį

New York i Spalio 15 
Hamburgą.

Tik 8-čia klesa
Ncw York (Rūgs, 17.

į (Rūgs. 10
Hamburgą (Rūgs. 24

................................... Spalio 1

operatyvio judėjimo ypatybę pa
minėti — tai keliaujančius vai

Atdara panedellais ir subatomls iki 8 vai. vak

kų ir mergaičių kliubus.
Vasaros metu šitie vaikyščių 

ir mergaičių kliubai pasileidžia 
kelionėn iš vieno kooperatyvio 
centro į kitų. Kada jie prisiar- 
tina°mrie miesto, vietos koope- 
ratomi išeina iš miesto juos pa
sitikti. Drauge visi sugrįsta 
miestan, grojant benui. Čia jau

Williani Mitchell, 35 metų 
aŽmiaus, 116 N. Flizabcth gat., 
vakar pasimirė nuo žaizdų. Jis 
sunkiai susižeidė nukrisdamas 
budinko, 2301 So. Michigan 
gatves. Nelaimė įvyko jam 
plaunant langus.

Kroonlan)
Zeeland)
Lapland) 
l’inland) ------- ---- ---------

> AmericanIna
Mongolia) New York (Rūgs. 8 
Minnekahda) į (Rūgs. 22 
Manchuria) Hamburgą (Spalio 6 

Tikietai tiesiai j Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

T1LE MARINE CO., 
116 laivų — 1,250,000 tonų.

Chicago: F. C. Brown, West. Pam. 
Agent 14 North Dearborn SL 

Arba prie vietinio agento.

Susipažinkime
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm^

i . •

Ateikite ir susipažinkite su p. čaikausku, užrubežinių reikalų 
skyriaus vedėju. Neatsižvelgiant, ar darot biznį su šiuo ban

ku dabar, ar ne, jis mielai paaiškins visokio biznio eiseną.
Jis pasiųs pinigus į Lietuvą, suteiks visas smulkmenas kelio- ' 

nes į Lietuvą, arba patars saugiausią investmento vietą. Ateiki- o -f
te ir susipažinkite. Mes jaučiame, kad tikrai patiks jum šis bankas

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35-th Street

“SAUGIAUSIS TAUPYMAMS”

\ . PERVIRŠIS VIRŠ $6,000,000.00

VALSTIJINIS BANKAS

NAUJA 
TIESI KELIONĖ IŠ MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinėsimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium. 
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE . PERSĖDIMO.

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

šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete ..................   $200.00
Trečios klesos ....;..................... $135.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa.................    $135.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC

surengta priėmimas, laikoma 
prakalbos, suruošiama šokiai ar 
šiaip pramogų ,o po to koopera
cijos nariai pasiima kiekvienas 
po du tris vaikučius namo vaka
rienėm Ant rytojaus vakai lei
džias toliau. Kartais prie jų 
prisideda vietinis vaikų keliau
jantis kliubas ir visi iškeliauja

Capital & Šaipios
$250,000.00

DOLERIŲ

PRISTATOM PINIGUS LIETUVON IR KITUR 
Į 20 DIENŲ SU GVARANTIJA.

ISduodam čekius ant Lietuvos Bankų, kuriuos išmoka kiekvienam 
miestelyj. Todėl visi dabar pataria siųsti pinigus ir laivakortes pirk- 
ti geriausiai P^NIV£RSAL STATE BANK.
BANKO VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų ir vakarais: 

Utaminkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis visą dieną iki 8:30 
’ valandą vakare. #

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

Visi Sako,
KAD VIENINTELIS, GERIAUSIS, DIDŽIAUSIS IR TVIR- 

ČIAUSIS LIETUVIŲ VALSTIJINIS BANKAS YRA 
UNIVERSAL STATE BANK.

ŠIO BANKO TURTAS SIEKIA APIE
TRIS MILIJONUS DOLERIŲ

Suv. Valst. Valdžia ir Chicagos Miestas laiko savo pinigus Universal 
State Banke. Ar gali būt geresnis užtikrinimas šio Banko saugumo? 
Taipgi šimtai lietuviškų draugijų ir keliolika tūkstančių lietuvių yra 
nuolatiniais nrusų kostumeriais.
AR TAMSTA ESI MUSŲ KOSTUMERIU? JEIGU DAR NE, TAI 
ŠIRDINGAI KVIEČIAME ATSILANKYTI l MUSŲ BANKĄ.

drauge.
Šitie vaikų ir mergaičių ke

liaujantys kliubai nepasitenkina 
savo ekskursijom vien Belgija. 
Jie pereina rubežius, atlanko 
Hollandijų, Franciją, Vokietijų, 
o pastaraisiais laikais kaikurios 
tų ekskursijų pasiekia Šveicari
ją ir Daniją. Ar reikia išrodi
nėti, kaip svarbią rolę lošia jos 
vaikų lavinime, suteikime jiem 
daugiau žinių ? Ar neikia įrodi
nėti, kad šitos ekskursijos auk
lėja jaunojoj kartoj solidarumą, 
tarptautinę dvasiį; taip reikalin
gą šiandien darbininkam, ku
riem oficialė bažnyčia ,mokykla 
ir spauda skiepina neapykantos 
ir keršto prieš svetimtaučių 
jausn^?

Įdomu pastebėti, kad koope
ratyvė belgų dvasia pasiekia net 
Jungtines Valstijas. Daugelis 
Amerikos lietuvių atmena didį
jį Lawrence’os streikų 1911 me
tais. Lawrence’o streikininkai

Pirmasis ir Vienintelis Tikrai Lietuviu 
Bankas Rytinėse Valstijose.

Baltic States Bank
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori tufčti 

gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Ameri-1 
koje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREIPIASI Į BAL- 
TIC STATES BANKĄ.

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos 
giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pir
kimui ūkės ar pasidčjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, 
kad pinigai butų teisingai, be nuostolių ir greitai prista
tyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI I BALTIC STATES 
BANKĄ, kurs persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai 
ir teisingiausiai.

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir 
gauti 4 clol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos 
kas hvėnuo, — LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALI IC 
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba ban
ko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ — MES 
GREITAI IR MIELIAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

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

siuntė savo kūdikius į kitus 
miestus. Belgai buvo pirmiau- 
sieji Lavvrence’o streikininkai, 
kurie patiekė tą sumanymą 
streikininkam.

Belgų kooperatyvės draugijos 
yra galingu įrankiu darbininkų 
unijų ir politinės darbininkų par
tijos darbuotėj, štai tik vienas 
pavyzdis.

Netoli Brussels’o miesto ran
dasi alcmenyčios. Prieš keletiį 
metų, darbininkai išėjo streikan 

reikalaudami didesniu algų. Bū
dami geri katalikai, jie nepri
klausė jokiai politinei darbinin
kų organizacijai. Suprantama, 
ir paramos jie iš niekur neprašė, 
neigi nelaukė.

Streikas užsitęsė. Pinigai iš
sibaigė. Ir pagalios jų alkanos 
šeimynos privertė sušaukti su
sirinkimą, kad nutarus užbaigti 
streiką ir grįžti darban senomis 
sąlygomis. Susirinkimo laiku, 
besvarstant grįžimo darban 
klausimų, štai ir įvažiuoja kie
man keturi dideli vežimai, pilni 
prikrauti. Virš vežimų plevė
suoja vėliavos su užrašu: “Mai
šini du Peuplc” (“Liaudies Na
mas”). Brussels’o kooperatoriai 
atėjo pagalbon. Streikas tapo 
laimėtas. Nėra reikalo aiškinti, 
kad visi šitie streikininkai tapo 
širdingiausiais koperacijos abel- 
no darbininkų judėjimo šalinin
kais.^^

Augant ir plėtojantis belgų 
darbininkų kooperatyviam judė
jimui', didėjo nauda, kurią neša 
koperacijos. Kooperacijos turi 
įstaigų, kur prižiūrima dienos 
laiku kūdikiai darbininkių mo
tinų, einančių darban; kaikurios 
bendrovės moka pensijas savo 
pasenusioms nariam. O kas

Metinių Sukaktuvių
DOVANOS

ER 16 metų tarnavome bizniui ir šiaip žmonėms šios apielinkės Matėme 
ir dalinai buvome nuolatiniame augime West Side per šiuos metus. Fak
tiškai, galime didžiuotis savo pagelba materialio augimo. Šaltiniai šio 
banko išaugo, kad sutikus reikalavimus nuo keletos šimtų tūkstančių,- iki 

musų bankas laikėsi eisena su šiuo augimu,netoli dvylikos milionų dolerių. Ir 
arba'nebūtų išaugusi taip greit.

June 30, 1921
RESOURCES

Loan and Discounts ........... $9,210,058.59
Overdrafts .... ...............................  5,928.58
Bankink House ........................  113,000.00
U. S. Bonds ............................... 482,507.61
Bonds.... .....................................  727,000.00
Accured Interest ......................  24,199.05
Customers’ Liability on

Acceptances ..........................  195,000.00
Cash and Due from Banks.... 1,553,925.13

$12,811,613.96 
LIABILITIES

Capital Stock,..........................  700,000.00
Surplus and Undivided Profits 146,055.34 
Unearned Discount ........
Reserved for Taxes ,etc.
Liability on Acceptances
Dividens Unpaid 
Deposits

$12,811,613.39

... 125,114.27

... 194,108.16

... 195,000.00

.... 21,000.00
10,930,336.19

Railway Trafiko agentas
40 N. Dearborn St., Chicago, III.

PRANEŠIMAS!
Siunčiame pinigus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodamė namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St.,

Yards 27«0
EK£2ee»IIIIIU9s4
■ DATRIJOTIZMAS
■ * Paččdumas tuii būt

pasargos žodis
5 I0WA ŠTATE

a

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— ' 

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

Jackson Sts.
■ SIOUX CITY, IA. J

Tie šešioliki* metų suteikė tvirtumų ir užtikrinimą ši«,m au- 

gančiam- bankui labai gerai. Dabar irgi neapstojaino augę 
ir originalis šio banko uždąvinis — kad pagelbėti kitiems ke- 

Ą f .
liončjo prių'finansinio tvirtumo.

Bankas taip tvirtas, kaip kad jo direktoriai. Direktoriai 
stovinti užpakalyj West Side Trust & Savings Bank, atsto
vauja privatišką vertę virš $100,000,000.00. Šis tvirtumus ir 
pasisekimas yra apkainuojamu musų depozitorių.

Padidėjimas ploto šio banko naudingumo, yra geriausiu fak
tišku pavizdžiu. The West Side Trust Savings Bank pra
dėjo patarnauti krautuvėms ir šiaip namams visai mažoje 
savo apielinkėje. Vėliau pasiekė savo patarnavimu mylia ąr 
dviems tolio, šiądien daugelis depozitorių ateina iš už ke
turių bei penkių mylių apielinkės. Tas parodo geriausį ir 
tikriausį ypatiŠką šio banko prigelbėjimą, kurį visuomet ban
kas suteikė. Tai yra apvertinta per virš 35,000 depozitorių 
iš viso South ir West Sides.

—...........— ■ ' ■ «• <» —   —■ ■ —■........... . ' » " . ....... ——-
S’pecialčs dovanos bus duodamos naujiems depozitotoriams. šešiolika dolerių ar šešiolika centų, arba 
kas ųors padauginta su šešiolika centų, bus duodam® veltui kiekvienam* naujam depozitoriui, laike me
tinės savaites, rugsėjo 6*iki 10-ui.
Taipgi, penkiolika dienų veltui nuošimtis ant padėtų pinigų iki rugsėjo 15.
Ateikite ir persitikrinkite, kodėl virš 35,000 jūsų kaimynų taupo pas mus pinigus.

Ateikit ir ypatiškai susipažinkit su šiuo pagelbėjimu. Musų viršininkai geidžia pasitikti tamista. 
Musų 16-ųs metų sukaktuvųs įvyks Subatoj, rugsėjo-September 10, bus geras laikas visiems.

•r--

^Ihe WEST SiDE savings BAN K
Bank d f “Sudėty and Iriendhj Seniai"

. -w- -v Tb -r -r ** i '••d# -- **** >Rooscvel C Road faf Halste(l*Street*Ch icaoo
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R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W.’47th St^ Chicago, UI.
Phone Drover 3473 

L ——. .— ii z

Musų Accordians

Išdirbame pui
kiausius ir len 
gviausius Acc- 
ordian (armo- 
nikus) piano 
arba cromatiš- 
kus. Speciale 
atida taisyme, 

gvarantuoti.
North American Accordjan Mfg C

NORTH AMERICA 
ACCORDION MFG., CO.,

772 De Koven St., Arti Halsted St. 
Tel.: Haymarket 8777.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

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

Tel Blvd. 9336



MOKYKLŲ ATIDARYMO
IŠPARDAVIMAS

rni.jM ■ j_įj iLJliJ _____ ■■

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

NAUJIENOS, Chicago/ III. Subata, Rugsėjo 3 d., 1921

Siūlome publikai 10,000 porų 
mokyklon eiti Čeverykų ir šliu
rių, žinomo geriausio išdirbimo, 
kaipo Educator, Buster Brown, 

j Red Goose ir kitų &erai žinomų 
Augančioms mergaitėms, vai
kams, merginoms ir kūdikiams 
čeverykų už užtikrintą 35% su- 
taupymą.

Mes tikrai gvarantuojame sa
vo čeverykus, jkad yra visi odos 
ir mes duosmt^ čeverykų porą 
veltui mainais už bile kokią 
musų čeverykų porą, kurie nesi 
dėvi gerai.

KELETAS MOKYKLOS SPECIALUMŲ
Merginoms juodi arba rudi augštais virtais mokyklos čeverykai, 

visi odos, kiekviena pora gvarantuota; miera 8’į iki 2. Pilnai 
ti $4.00. Mokyklos atidarymo išpardavime CK
tiktai

Vaikams ir mažiems vaikams rudi ar juodi čeverykai, visi odos, 
rankoms ąiuti, robiniais užkulniais. Kiekvienų porą gvarantuojame. 
Miera 9 iki 13&. Tikrai verti $4.00. Mokyklos ffg 45 
atydarymo Išpardavime *

Mieros 1 iki 5Mt tikrai verti $4.85. Mokyklos S2 95 
atidarymo Išpardavime *

Augančioms merginoms rudi ar juodi Čeverykai, augštais virtais, 
visi odos, kiekviena pora gvarantuota, visokios mieros 2!£ C O QC 
iki 8. Tikra vertė $5. Mokyklos atidarymo išpardavime MrVaVV

Taipgi turime daugybę gerų 
čeverykų, kurių negalima išvar
dyti šiame laikraštyj, bet kiek
viena pora yra numažintos kai
nos.

$3.35

Duosime paišukų dėžutę veltui 
su kiekviena mokyklai čeverykų 
pora.

Taipgi mes užlaikome pilniau- 
sį pasirinkimą vyrams ir mote
rims už numažintą kainą ir ek
stra miera diktv 3 moterims.

Warsawsky’s Reliable Store
1341 SO. Halsted St.

Pranešu savo gerbiamiems 
kostumeriams ir kostumer- 
koms, kad aplaikiau didelį 

materijolo pasirinkimą: siu
tams ir overkotams — rude

ninio ir žieminio sezonams. 

Todėl, kam reikalingos dra
panos, malonėsite nesivėluot 
su užsakymais, nes pėdžioje 
sezono, galima geriau gauti 
patenkinančių stailų.

S. Alekna,

GRŪMOJA PIENO
Reikalauja nupiginti pieną.
Russell J. Poole, aukštų kai

nų investigacijos biuro seker- 
torius, nejuokais pradėjo grū
moti Chicagos pieno baronam, 
reikalaudamas, kad pastarieji 
sustotų piešę publiką. Po to, 
kaip Charles F. Clyne, Jungti
nių Valstijų distrikto advoka
tas. įsakė grand jury daryti 
nuodugnią investigaciją pieno 
kompanijų asociacijos, R. J. 
Poole pareiškė, darysiąs sli
džiausių pastangų, kad federa
linė valdžia paimtų pieno ba
ronams už sketeros ir tinkamai 
juos nubaustų.

Poole paskelbė savo grūmo
jimą telefonu iš Waukesha, 
Wis., kur jis dabar organizuo
ja kvatierą tyrinėjimui pieno 
gamybos distriktų. Tai įvyko 
keliom minutėm vėliau po sug
rįžimo Clyne.’s iš Washingtono 
su pilnu autoritetu užvesti ko
vą prieš pieno t rustą.
Federaliniam advokatui gelbs

ti Oliveit E. Pagan,apkaltini
mų eksjiertas ii* skundų, suda
rytojas praktiškai visose svar- 
besniose valdžios bylose. Ap
kaltinimai bus jieškomi pasi
remiant patvarkymais Shenna- 
no prieš-trustiniu aktu. Biznio 
varžymas ir savarankiškas pro- 
fitieriavimas, keliant pieno kai
nas, yra primetami kompani
joms. /"'

Užpercitą naktį advokatas 
Clyne laike konferenciją su pp. 
Poole ir Crowe, valstijos advo
katu. Clyne pareikalavo, kad vi- 
vi įrodymai, kuriais federalinė 
valdžia galėtų remtis kovoje su 
pieno baronais, butų kuogrei- 
čiausiai įteikti jam.

Grand jury taipgi! pasisiūlė 
prisidėti prie tos kampanijos. 
Išduodama • teisėjui Brentano 
raportą, ji ragina panaikinti 
valdžios įstatymą, kuris buvo 
priimtas du metu atgal ačiū 
pastangoms buvusio guberna
toriaus Deneen. Tas įstatymas 
apgina kolektyviai veikiančias 
organizacijas nuo palietimo 
konspiracijos įstatymais.

Kelia namų savininkams 
' taksas.

Board of Revievv vakar pas
kelbė pakėlimą taksų namų sa
vininkams. Taksai tapę pakelti 
proporcionaliai rendų pakėli
mui. Tai apeina penkis dešimts 
stambiųjų namų savininkų. Tai 
manoma pasielgti su visais na
mų savininkais, kurie ima nes
vietiškai aukštas rendas.

E. A. Potter, nuomininkų 
Protckcijok lygols prezidentas 
pareiškė esą daromi atatinkami 
tyrinėjimai kas dėl peraukštų 
rendų. Surinktos informacijos 
siunčiamos Rev.icW boardui, 
kuris išneša galutiną nuospren
dį.

Nušovė saliunininką.
Anthony Wackicwicz, 37 me

tų amžiaus, saliuno savininkas 
prie So. Halsted ir Rooth gat
vių, tapo nušautas nežinomo 
žmogaus. Sako, tai įvykę delęi 
to, kad jis atsisakęs dubti deg
tinės tam žmogui. Policija įieš
ko jo. Wackifcwicz pasimirė 
ErigcRvood’o ligoninėj.

Lietuviu Rateliuose

savo buvusius konkurentus — 
įvairias vaidintojų grupes, ku
rios buvo susikūrusios ir mirė.

Reikia tikėtis, kad sekamoji 
žiema Dramatiškam Rateliui 

bus dar sėkmingesnė.
—Vienas iš visų.

Siuvėjas vyriškų ir moteriškų rūbų.
911 W. 33rd St., Chicago.

Prieš šv. Jurgio Bažnyčią. Boulevard 6836

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

v Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 
lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų Įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti- zjd®\ • 
nų, skripkų, rekordų visokioms A 
kalboms, gramafonų ir aukai- 
nių visokių daigtij: žiedų ir 
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik 

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted StM Chicago, III.

Tel, Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
S pečiai* m u J Moterį Ilgo* ir CHrvgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ. i CHICAGO.

ŠAUKIA SKERDYKLŲ DAR
BININKŲ KONFERENCIJĄ.

Nori suvienodinti algas.
Samuel Gompers, Amerikos 

Darbo Federacijos prezidentas, 
vakar pasiuntė laiškus/ vado
vams visų ama tinau unijų 
skerdyklų industrijoj. Laiškuo
se pranešama šaukti generalę 
tų unijų konferenciją pagami
nimui ir a]>dirbimui plano, ku
rio pagalba butų galima suvie
nodinti skerdyklų darbininkų 
algas, šiandie bus laikomas su
sindamas Amalgama ted Meat 
Cutters & Butchers Workors 
unijos headkvortery, 166 W. 
Wabash gatvės.

“Musų unija laikė konferen
ciją skerdyklų atstovų Omahoj 
rugpiučio 15-17 dienomis ir 
suformulavo musų reikalavi
mus,” pareiškė Dennis Lane, 
bučerių unijos sekretoris. “Apie 
tai pranešėme p. Gompersui ir 
vėliau sutarėme šaukti gene- 
ralę konferenciją šiandie.

“Atsovai inžinierių, ugnage- 
šių, eletotrikininkų, ipįumberių, 
steamfiterių, metalo darbinin
kų, dailydžių, karų dafbininkų, 
bendorių, teamsterių ir maši
nistų unijų dalyvaus susirinki
me pagaminimui unifonnalės 
sutarties. Thomas Richer, A- 
inerikos Darbo Federacijos vice 
prezidentas pirmininkaus.

Pagamintoji un i forminė su
tartis, kurion įeis įvairių unijų 
reikalavimai, bus. įteikta tan
kiems didesniesiemš skerdyk
lų baronams su pakvietimu lai
kyti konferenciją.”

Savo laiške Gompersas ap
gailestauja, kad jis negali daly
vauti konferencijoje. Jis esąs 
prisižadėjęs kalbėti Baltimore’s 
darbininkams Darbo dienoj.

WEST SIDE.______

Praeitą subatą, rugp. 27 d. I)r. 
V. Kudirkos draugija turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą. Naujų 
tarimų šį kartą nedaryta, ka
dangi visa energija dedama ruo
šimui busimo koncerto.

Ši d-ja pastaruoju laikil pra
dėjo rodyti gyvumo. Birželio 
19 d. buvo surengtas išvažiavi
mas į miškus ,kuris davė drau
gijai šiek tiek pelno. Ji pelnė 
ne tik medžiaginiai, bet ir mo
raliniai. Pastaruoju laiku įsto-

(Atsiųsta)7

Town of Lake L.L.P. Sto
ties susirinkimo Pro

tokolas.
L .L. P. Bendroji Stotis buvo 

sušaukusi nepaprastą susirinki
mą pirmadienyje, rugpuičio 29, 
8:15 vai. vak. J. J. Elias'svetai
nėje. t’Susirinkimą atidarė pirm. 
A. J. Kareiva ir paaiškino susi
rinkimo dvipunktį tikslą: viena, 
kad Lietuvos Atstovas gerb. 
Čarneckis atvažiuos Chicagon 
rugsėjo 11, tad laikas prisireng
ti prie jo priėmimo; antra, kad 
musų apielinkėje yra paskirta 
parduoti L. L. P. bonų kvotą 
$10,000, tad taipgi laikas pasi
tarti, kaip sėkmingiau tą darbą 
užbaigus. Kun. A. Martinkus 
davė įnešimą dirbti vienybėje, t. 
y. suvienyti abi stoti daiktan. 
Tame dalyke visi kalbą disku- 
suoja, bet galutinai nutarė iš
rinkti paują valdybą ir sudaryti 
vieną bendrą stotį. ‘

Nutarė valdybą rinkti slaptu 
balsavimu, kandidatus statyti 
tiek ,kiek norima.

Į pirmininkus pastatyta A. J. 
Kareiva, A. Panpvas, kun. A. 
Martinkus ir J. Viskantas. 
Dauguma balsų A. J. Kardiva li
ko pirmininku, kun. A. Martįn- 
kus padėjėju.

Į raštininkus perstatyta Pa- 
leikis, J. Juraškas, V. Galnaitė

NUO PAMENAMO 
LAIKO

Dandelion (pienė) vietos 
žolė, beveik visame šiauri
niame zone. Kiekvienas ją 
žino, kaipo didelę šviesiai 
geltoną kvietką . Jos vardas 
anglų kalboje ir kitose kal
bose turi vardą dantuotos 
formos, nuo jos lapų. (Loty
niškai Leontodon, Francu- 
ziškai “dent de lion” liūto 
dantys). Nuo pamenamų 
laikų, jų šaknys buvo varto
jamos Europos gydytojų 
nuo užkietėjimo vidurių ir 
nevekimo jaknų. šiądien, 
yra viena iš geriausių pri- 
provų, kuri yra viršiausia 
cascara sagrada, yra geriau
sia pasekmę visiems, kurie 
tik vartoja Trinerio Kartųjį 
Vyną, ši gyduolė stimuo- 
liuoja gastrožarninį veiki
mą, paliuosuoia vidurius 
nuo visokių nuodų, užsiliku
sių dalykų, padidina apetitą 
ir prigelbsti gromuliavimą. 
Tikras prižiūrėjimas j žarni
nio veikimo yra geriausiu 
budu turėti gerą sveikatą ir 
ilgą amžį ,Trinerio Kartusis 
Vynas yra geriausia gyduo
lė,. kuri turi būt laikomas 
vaistų šėputėj kiekviename 
name. Kuomet perki pas sa
vo vaistininką arba vaistų 
pardavėją; pasiteirauk ir 
apie kitas puikiausias Trine- 
rio gyduoles._____

PRANEŠU “
Savo gerbiamiems kostumeriams 
Ir pažįstamiems, kad aš, Juoza
pas Vaidžiunas sugrįžtu į savo 
senovės . vietą, 1967 Canalport 
Av. Taipgi užprašau gerbiamus 
kostumerius atsilankyti pas ma
ne, o užganėdinsiu su švariausiu

PATI PRIĖMĖ
VYRO PATARIMĄ.

Ir kuris pagelbėjo naudo
jant Lydia E. Pinkham Ve- 

getable Compoundą.
Springfield, Mass — “Gydytojai pa

sakė mano vyrui, kad turiu eit ant 
operacijos, kitaip, 
busiu ligota ir dau
giau kūdikių ne
galėsiu turėt iš 
silpnumo atžvil
gio. Atsisakiau ei
ti ant operacijos. 
Mano vyras liepė 
pamėgint Lydia E. 
Pinkham Vegeta- 
ble Compoundą, 
gal tas pagelbės. 
Per pirmus ketu

ris mėnesius, galėjau visai mažai 
dirbti, daugiausia turėjau gulėt, bu
vau nervuota ir nieko negalėjau val
gyt, bet mano vyras tankiai primin
davo, kad imčia Vegetable Compoun
dą, ką aš ir dariau. Iš mano aštuo
neto kūdikių, pastarojo gimimo lai
kas buvo lengviausiu, už ką ir ačiuo- 
ju už Vegetable Compoundą. Reko
menduoju savo draugėms, kuomet iš
girstu skundžiantis negale ar ką skau
da.” — Mrs. M. Natale, 72 Fremont
St.,-Springfield, Mass.

Sergančios, negalinčios, padaro ne
laimingus namais ir perskaičius ponios 
Natalės laišką, kiekviena gali persi- 
statyt kaip šitie namai tapo atbūda
vote atgaunant jos sveikatą. Kiek
viena moteris kenčianti panašias ne
gales, turi gerai išmėginti Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compoundą. Tai 
tikrai vertas valandos.

jo keletas naujų narių. Nors ir P. Pužas.
oras gana šiltas, bet šios drau
gijos nariai ir vėl uį^Mėjo sau 
nemažai darbo, Kaip jau minė
jau rengia koncertą, kuris įvyks 
spalio 1 dieną Meldažio svetai
nėj. Kbncertas žada būti labai 
įvairus. D-ro V. Kudirkos drau
gija'yria Uer^TT^pTogresyviŠ*-' 
kiaušių West Sidėj, todėl apie ją 
ir spiečiasi progresyviai ir veik
lus žmones. — Narys.

Iš Dramatiško Ratelio 
darbuotės.

Dramatiškas Batelis šiemet 
savo lošimo sezoną pradeda 
nepaprastai anksti — rugsėjo 
4. Pradeda jį su šauniausia lie
tuvių kabioj komedija, “Audra 
Giedroje.” Komedijoj vaizduo
jama buvusio rusų sostinės 
buržuazijos gyveniniais — be
galo paikas ir juokingas.' Vei
kalo autoriui, T. Rutkovskiui, 
M Audros Giedrojo” karžygių— 
Kupečių ir Bertašių — gyveni
mas, matyt, gerai žinomas, ir 
jis atvaizdavo jį kaip tikras 
meisteris. Kupetys — senas 
paikas buržua, kuris kiekviena
me kambario kampe, rodos, 
mato pasislėpusį savo Agnės 
jafukinį — Don Žuaną. Jieško 
jisai jo, keršija ir randa — sa
vąjį paikumą. Bertašius — ki
tas panašus dipas, kurio svei-

Dauguma balsu V. tavoru ir prieinamiausią kaina.
Galnaitė liko raštininkė; antras 
rast. J. Juraškas buvo išrinktas 
iš tų trijų likusiųjų kandidatų.

Į iždininkus pastatyta J. či- 
liauskas, Lukoševičius, Miklaus- 
kis ir J. Viskontas. Daugumu 
balsų J. Viskontas liko iždinin
ku.

Į iždo globėjus perstatyta Ka
reiva, S. Slušnis, Palcikis ir K. 
Baltikauskis. Dauguma balsų 
S. šlušnys ir Palcikis liko iždo 
globėjais.

Reikale priėmimo gerb. Lietu
vos Atstovo Čarneckio J. Vis
kontas davė įnešimą paimti 
People‘s Theater, prie 47-tos ir 
Marshfield avė. Įnešimas priim
tas su užgyrimu, bet kielei laiko 
vėlumo nutarė atidėti kitam su
sirinkimui, kurs nutarta laikyt 
antradieny, rugsėjo 6 d.
. '■ Naujai stočiai duota vardas 
“Lietuvos Laisvės Paskolos Ben- 
tlpr Stotis ant Town of Lake”. 
Susirinkimas uždaryta 11:30 vai. 
vak.

L. L. P. B. S. Valdyba:
Pirm. A. J. Kareiva,

4537 So. Wod Street.
Rašt. V. Galnaitė,

4509 Šo. Ilermitage Avė.

kirtai labiausia reikalingi “rau
ginti agurkai ir žirneliai!”

Veikalas, jeigu jis bus tinka
mai suvaidintas, duos daug 
daugiau nei keletas rimtų vei- 
kalų-dnamų, iš kurių pastaruo- 
ju laiku gerbiamoji publika 
ėmė komedijas daryti...

Sveikų žaismių mėgėjai to
dėl nepralaimės, jei pasistengs 
pamatyt “Audrą Giedroje.”* 
Veikalas bus vaidinanuas p. M. 
Meldažio svetainėje.

* * *
Be savo parengimoj Drama- 

tišlfas Ratelis šią žiemą vaidins 
visą eilę veikalų įvairioms vie
tos lietuvių draugijomsi, kurios 
i į yra jiakvietusios. Kiek man 
žinoma, Dramatišką Ratelį yra
pakvietusiois sekamos draugi
jos: Lietuvių Kriaučių Kliubas, 
Janitorių Kliubas ir k.

Tokį gerą vardą Dramatiš
kas Ratelis įsigijo tik ačiū tam, 
kad į jį yra susiburusios viso 
geresnėsės lošėj užmylėto jų jie- 
gos. Turėdamas ta-s jiegas jis 
lodei lengvai pergyveno visus

Su pagarba
Juozapas Vaidžiunas.

STANISLOVAS PAULIKONIS
Tapo užmuštas seredoj ant 

Pennsylvanijos geležinkelio, dir, 
bo už svičmaną. Kadangi jo 
giminių nei pažįstamų niekas 
nežino, todėl meldžiame atsi
šaukti prie graboriaus Eudeikio, 
4332 S. Čalifornia Avė. arba į 
vietą kur gyveno, 4230 S. Cali- 
fornia Avė., Chicago. Laidotu
vės atsibus panedčlyj, rugsėjo 
5 dieną.

Paulina Kainutė
4 m. amžiaus, persiskyrė su 
šiuo pasauliu rugpiučio 31 d., 9 
vai. vakare. Paliko dideliame 
nubudime motiną, tėvą ir seselę.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 3 d. 
9 vai. ryto iš namų 3258 South 
Union Avė., į šv. Jurgio baž
nyčią ir į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse. 
Pasilieka nubudę:

Petras ir Paulina Kairiai, 
3258 So. Union Avė.

n

( serganti vyrai
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

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

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

Geriausis medikaiis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

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

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

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

“AČiu gydytojui už
išgydymą”.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

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

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

' 35 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago,
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florai.

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:0’0, Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
....... ........... —....................... i 7

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dv5.
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland AveM 
Kampas 18-os gatvės.

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

....... . .......................... .................■■■■/

Chroniškoi Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Ato> 

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

terų; galvos, akių nerviikumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, UI.

Phone: Humboldt 5849

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Hotelis su 100 kambariu

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

Naujausiais musų įtaisymais, gva
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkals 
dieną ir naktį.

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

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

Telef. Boulevard 4552

DRABUŽIAI.

Vyrams,-vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma

loniai užkvieČiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

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

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelines nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunkai ir va- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

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

ned. iki 6 vai.
S. G0RD0N,

1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947
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KODĖL NESUTAUPINT 5% KĄ iŠLEIDŽIAT?Bankai moka 3% už jūsų taupomus pinigus —
Šeimynos, vyrai, šeimininkės, biznieriai — skaitykit šį svarbų pranešimą. Jis išaiškins kaip galit sutaupint 5% cash, 

ant visko, ką t’k pirksit! .
Gaukit Thrjft Certificate — Jis paliudys tamistą ir tamistos šeimyną kaipo United Thrift Association, Ine. narj. 

šis yra saugiausis, labiau praktiškas ir parankiausis planas, kokis kada buvo taupyme pinigų ant visų, beveik namams reika
lingų daiktų, ypatiškai arba biznio reikale, šis certificatas paduotas bile vienam musų bona-fide pirkėjų nariui, tikrai sutau-
pinsit 5 % cash šimtuose užsitikimų krautuvėse, pardavojančios geriausios rūšies tavoms.

UNITED THRIFT ASSOCIATION Mažiau išlaidų
pardavėjams, 
pirkėjams.

MERCHANT NARIAI 
AUTOMOBILIU 

Auto Exchange "
1240 S. Michigan Avė.

Chicago Ford Exchange 
1450 S. Michigan Avė.

K. D. S. Auto Sales Co.
1832 S. Michigan Avė.
AUTOMOBILIU TAISYMU

Auto Repair Shop 
2134 S. Ashland Avė.

Kedzie Auto Shop 
4257 S. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIU TAJERIU 
ACCESSORIŲ.

A. K. Auto Supply Co. 
1531-35 W. 18th St.

Auto Tire Sales Co., 
1346 S. Micrigan Blvd.

Acme Tire X’ Battery Co.
537 W. 31st St.

Fred Allen Automobile Supply 
1610 Michigan Avė.

Dixie TireCo.
1442 S. Michigan Avė.

Sterling Wire & Supply House
1335 Michigan Avė.

Tire Co. of America
1239 S. Michigan Avė.

Tvree Auto Radiator Co.
814 W. 33rd St.

John Zakes
2514 S. Halsted St.

BAKERIES
F. Smetona 

4109
Albert

3548

882

469

IR

'»!

ANGLIS IR MALKOS 
Victor Bagdonas 

W. 33rd St.
CONFECTIONER1AI 

Tamason
W. 32nd St.
DEL1CATESSEN

S. Rudich
1448 S. Spaulding Avė.

DEPT. KRAUTUVĖS
O. Lustig '

3410 S. Halsted St. 
John Plhak & Co.

1153 W. 18th St.
Moteriškų Rūbų Siuvėjai 

Mra. Blanche Szepanski 
4839 Western Blvd.

VAISTINĖS
Anton Belskis

19000 S. Halsted St. 
John J. Liska

1800 S. Racine Avė. .
Fred Ix>dding

1729 S. Halsted St 
McDonnell’s Pharmacy

600 W. 31st St.
S. Masiroff

3149 S. Morgan St.
Michael Messar

3201 S. Halsted St.
K. S. Ramasbrauskas

1718 S. Halsted St. >
Union Cut Rate Pharmkcy 

3459 S. Halsted St.
Unity Drug Co.

3037 Wenth\yorth Avė.
ELECTROS REIKMENYS 

Michael M. I^berstein 
3263 S. Halsted St.

KVIETKORIAI
Chas. F. Emery 

3116 S. Halsted St. 
Halsted Florai 

1903 Halsted 
S. C. Lairch 

3322 Halsted 
FRUTAI 

Ben Shats
3244 S. Halsted St. 

Solomon Bros.
750 W. 43r<l St.

RAKANDAI
Artistic Reed & Willow Mfg 

478-480 W. 26th St.
Bridgeport Fur Co. 

3224 S. Halsted St. 
Harry Bronfield 

1906 S. Halsted St.

Shop • 
St.

St.
IR DARŽOVĖS

Emil Draeger
2884 W. Archer

J. Greichcimor
3103 Wentworth

Kontraba Furniture
1801 Laflin St.

Julian Ladowski
1617 W. 18th St.

The Peoples Furn. Co.
1930 S. Halsted St.

I. Schwarts
613-619 Halsted St.

Henry Stuckart
2519 Archer Avė.

Tasemkin Furn House
4609 S. Ashland Avė.

Wnv. Taepper
2233 W. 21 st St.

Wolf Furniture House
3818 S. Kedzie Avė.

Wolf Furniture House
4250 Archer Avė.

GARĖTAI
Milda Garage <

3121 S. Halsted St.
ABELNAI TAVORAI

B. & J. Salvage House
2020 S. Halsted St.

Boston Ory Goods Store
3248 S. Morgan St.

Wm. Cohen
8841 S. Kedzie Avė.

Sam Herman
1251 W. 18th St.

National More. Co.
426 S. Halsted St.

Peoples Bargain Store
1641 W. 43th St.

A. M. Ratner
737 W. 43rd St.

M. Stone Dept. Store
3157 Wallace St.

John Szukiewicz & J. Jonik
4559 S. Ashland Avė. 

Stabiner Dry Goods 
3836

Avė.

Avė.

as

S. Kedzie Avė.
GROSERIAI 

Adeszko 
W. 18th St.

Co

Walter
1656

Peter Balchuna’s
2956 S. Union St.

I. Berlin
4210 Wentworth Avė. 

James S. Brown
610 W. 47th St.

Joe'Owaygel
3655 S. Halsted St.

31 st St. 
Russo 
Taylor St.

R. Dornatteo 
2725 S. Union 
Edw. Dusck 
8247 W. 22nd St. . 
Joe Grabik

1656 S. Throop St. 
L. Harmon

749 W. 48th St.L 
Max Hauptman

1800 S. Hoinan Avė.
K. Kishkunas

3441 S. Morgan 
Cha. lietukas

3407 Wallace St.
H. W. Irvine

1917 S. Kedzie Avė.
B. Lukashevvicz

2801 Archer Avė. • 
Anna Lukasik

1758 W. 22nd St.
Mangel Bros.

1321 W.
Augustino 

1419 W.
J. Steel

2800 S. Homan Avė.
Frank Treace

551 W. 27th St.
John Urtaitis

1621 Union Avė, 
Stanley Zulinski

1704 W. 22nd St.
GROSERIAI IR BUČERNĖS

Kaytons Bakas 
3404 Union Avė.

John Barnett
3139 S. Halsted St.

John Coplinsky 
3600 Lowe Avė.

Paul Dombrauckas 
858 W. 33rd St. _

Joseph Gabel 
2901 Emerald Avė.

K. Genduel
1849 Canalport Avė.

Goki & Flsh
1 359 W. 31st St.

I. B. Green
4459 Wallace St. '

Frank Hass
2300 S. Sacramento Avė.

Kedzie Avė. Cut Rate Groc. & 
4235 S. Kedzie Avė.

Lake’s Grocery 
700 W. 31st St.

Joe Pavelonis
2316 S. Hoyne Avė.

Gal jus laikote accountą juaų pastarojo meto išlaidų —j pasižiūrėk, ant jų — apskaitliuokit 5% ir jus galėsite permatyt, 
ką ši narystė reiškia jums! Nuspęrskite pasinaudoti šią pinigą, nešančia proga, taupymo propoziciją. Niekada nesigailėsite 
atėję pas nius. Pradėkite taupyt ant groserio daiktų, mėsos, kepurių, Čeverykų, siutų, dresių, kotų, vyrams smulkmenų, stu- 
bai rakandų ištaisymų, kukninių puodų, hardware, ofisui reikmenų, ofisų rakandų ir įrengimų, ir beveik viską, ką tik gali 
pamisliyt.

Tamista investytum $5.00 jei žinotum, kad gali padaryt $50. Tikrai kad taip padarytum!
P imi rūpink sau Thrift narystės kortą šiądien nuo.

Crystal Wet Wash Ixlry Co.
5046 S. Halsted St.

Home Wet Wash Laundry
8122 S. Morgan St.

BUČERNĖS
J. Cermak

3903 Union Avė.
Joseph A. Deerney

3011 W. 22nd St.
J. B. Finigan

619 W. 43rd St.
Frank Goneck

8113 S. Morgan St.
Henry Herman ‘

446 W. 28th PI.
Chester Lempart

1647 W. 18th St.
Liberty Market

710 W. 47th St.
Mike Mesna

2735 W. 22ad St.
E. G. Shjnner A Co.

3416 W. 26th St.
E. G. Chiner &' Co.

1508 W. 18th St.
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

Tlfe Bridgeport Clothing Co.
3246 S. Halsted St.

Kari A Sandberg
3107 Wentworth Avė.

Klassy Clothes Shop
306 S. Halsted St.

Herman Olenick
510 S. Halsted St.

VYRIŠKŲ SMULKIŲ DAIGTŲ
M. Berliner

4173 S. Halsted St.
Chicago Clothing Co.

1922 S. Halsted St.
Joseph P. Harrest

2118 W. 22nd St.
A. J. Mosgers

3108 S. Halsted St.
L. Musigner 

529 S. Halsted St.
Mathan Rabin '

3035 Wenthworth Avė.
Rialto

334 
Rosen

404
Rosen

516 S. Halsted St.
Myor Bros.

3407 S. Halsted St.
Hyman Zarstsky

4311 S. Halsted St.
Eikite pas

Peoples Cach Market
1919 S. Halsted St.

Peoples Meat Market A Groc.
3358 S. Halsted St.

John Rofes
4402 Wood St.

Steve Ruchąko
3500 S. Union Avė.

S S F S
1836 S. Halsted St.

Mrs. Mary Santor
911 W. 33rd St.

J. Speer A Son
4105 Wentworth Ąve.

J. Tunkie
• 4605 S. Paulina St. r
Jos A. Virbickis

729 W. 18th St.
The Wallace Market

3001 Wallace St.
Z A C. Co.

2201 W. 21 st St.
HARDWARE

Max L. Avelson
2940 Wentworth Avė.

Abner H. Cohon
2202 W. 22nd St.

Ben. Goldman
- 653 W. 47th St.

John J. Hruby
1806 S. Racine Avė.

K. S. Jakubaitis
3240 S. Halsted St.

Max Rosenfield
539 W. 31st St.

Frank J. Vysa
4043 W. 26th St.
JAUNUOLIŲ IR KŪDIKIŲ 

DRABUŽIŲ
Baby Store

1656 W. 47th St.
A ŪSORIAI

F. A. Andrius
3255 S. Halsted St.

S. Ginsbory
2038 S. Halsted St.

Hankan Co. Ine.
2209 W. 22nd

Peoples Jewelry
1817 W. 47th

Frank Smet
1910 S. Halsted St.

Frank Watchkaitis
1827 S. Halsted St.

SKALBYKLOS
Jacob Arkiss

2015 W. 22nd St.
Gaukite sau Thrift Card.

St.
Store 
St.

M

rro

W. 26th St.
Wosbut
Emerald Avė.BARBERNIŲ

Stanley Bagdonas
3263 S. H ai s tėti St.

Chas. Fulik
3317 Auburn Avė.

Jahn Kisune
1743 S. Union St.
R. E. Sering
1520 W. 21 st St.

x KATERIŲ
H. Strampel

4559 Halsted St.
VALYTOJŲ IR DAŽYTOJŲ

Kėnwood Clearing Works 
740-44 W. 47th St.

Swiss Cleaners A Dyers
.1542 W. 51st St.

Pirkit kas jums reikalinga nua šių ištikimų pardavėjų. / Jų reputacija gerų kainų ir atydus patarnavimas yra tvirtu įsteigimu.
šiuos pardavėjus. Darykite su jais biznį ir sutaupinsit 5% cash.

Prieg augščiau tilpstančio pardavėjų surašo, turi daugiau kaip tūkstantį BIZNIERIŲ NARIŲ vidurmiestyj ir kitose miesto dalyse.

Shirt Co.
S. State St.
Bros.
S. Halsted St. 
Bros.

►

VYRIŠKOS SKRYBĖLĖS.
Adame Hat Shop

206 S. Halsted St.
Union Hat A Cap Stores

1553 W. 47th St.
VYRIŠKU DRABUŽIŲ KRIAl
T. Homa A Co.

4241 S. Halsted St. K
R. Kravėta

608 W. 31st st.
Herman Shapiro

4333 S. Halsted St.
Standard Woolen Co.

4715 S. Ashland Avė.
Anthony Soukup

2113 S. Halsted St.
MOTERŲ SKRYBĖLĖS

Mrs. M. DeYoung
3649 S. Halsted St.

KRAUSTYMO IR PERVEŽIMO
KOMPANIJOS

J. McKeown
4558 Wallace St.

MUZIKALIŲ INSTRUMEN1
KRAUTUVĖS

Kedzie Music Shop
3951 S. Kedzie Avė.

MALEVOTOJAI IR POPIE-
RUOTOJAI

Czeslawski Bros.
3249 S. Halsted St.

PHOTOGRAPHAI
J. B. Ogloziski

3010 W. 22nd St.
Chas J. Pansimo

636 W. 18th St.
West Side Photo Finishing Co.

2701 W. 22nd PI.
SPAUSTUVfiSA. V. Kaulakis

2259 W. 22nd St.
Wolfson Bros.

1014 S. Hermitage Avė.
ČEVERYKAI

Jos. M. Blumenthal
3122 W. 22nd St.

A. Hausman
514 S. Halsted St.

A. R. Jomes
517 S. Halsted St.

Lackies Shoe Store
1016 S. Halsted St.

K. Lewandowski
2816 W. 22nd St.

W. Lundqust & Son
302 Wį 43rd St.

Morris Raliable Shoe Store
4309 8. Halsted. St.

Kostumeriai — Pasiuskit šį kuponą šiądien! Gaukit sau Thrift
Membership Card ryto ir sutaupysi 5 %_ cash ant visko, ką tik pi rksito.

Stengkis įsigyt Thrift įprotį!

St.

St.

St.

S. J. Pieryna
1720 W. 22nd St.

Sinymnon’fl Shoe Stores
745 W. 47th St.

Unity Shoe Store 
3042 Wfjntworth Avė.

J. Warnores
328 S. Halsted St.

ČEVERYKŲ TAISYMAS
]>ee Calas

5045% S. Halsted St.
Meyor Karlinsky

3316 S. Halsted
H. Kessler

4313 S. Halsted
Davė l>evy

3612 S. Halsted
The Reliable Shoe Repairing

2205 W. 22nd St.
Ww. Sabaiauskas

2337 S. I/eavitt St.
Parmaral Vito

3828 S. Halsted St.
ČEVERYKŲ PALIŠIUOTOJAI
The Stock Yards Shoe Shine

4191 S. Halsted St.
IŠKABOS

Charles Sign Co.
3153 S. Halsted St.

STATIONERIAI
J. B. Aglinskas 

3288 S. Halsted St.
SIUVĖJAI IR VALYTOJAI

Stanley Alakno
919 W. 33rd St.

John Buzink
2814 W. 22nd St.

Kedzie Avė. Tailor & Cleaners
3937’/fe S. Kedzie Avė. -

M. Kestel
2354 S. Oakley Avė.

Anton Vidicek
1025 W. 18th St.

KALBAMOSIOS MAŠINOS IR 
PIANAI

H. Piliel (
1907 S. Halsted St.

Vaeea & Son
1000 Blue Island Avė.
MOTERIŠKI DRABUŽIAI

Svlvia Waist & Dress Shop 
2859 W. 22nd St.

Fashion Coak Shop 
3401 S. Halsted St.

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
KRIAUČIUS

A. Paului
3310 S. Halsted St.

UNITED THRIFT ASSOCIATION, Ine
• .< I s

129 South LaSalle Street., Branch ofisas: 3249 South Halsted Street,
United Thrift Association nieko bendro neturi, nei finansiniai su kita kokia kompaniją, partneryste arba korporacija. r • ;lllj r.^>t <

UNITED THRIFT ASSOCIATION, Ine. 
129 Sb. LaSalle Street, Chicago, III.

| Gerbiamieji:
’ įdėta rasite $5.00 už vienų Thrift Membership Card.

Lai pardavėją atsišaukia.
, Prisiųskit platesnes informacijas.

Vardas ............................. u..........................................

M'ibh ’ it.
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PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI. ASMENŲ JIESKOJIMAI
e

JIESKO KAMBARIO REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ
West Side.— Liet. Viešas Knygy

nas, kurį remia dvylika vietos 
draugijų, tapo perkeltas į naują pa
togesnę vietą; tai yra ketvirtas na
mas nuo visiems žinomas M. Melda- 
žio svetainės, po numeriu 2232 W. 
23rd Place. Kambariai yra nemaži, 
gera šviesa. Mylintieji skaityti kny
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kyti Knygas galima ir namo neštis, 
pripildžius tam tikrą kortą.

— Knygius J. Vilkas.

West l’ullman. — S. L. A. 55 k p. 
susirinkimas įvyks šeštadienij, rugsč-1 
jo 3, J. Gruodžio svet., 722 W. 120 į 
gatvė, 7 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėsite susirinkti, nes bus rinkimai 
naujos valdybos. — A. Statkus, sekr.

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
susirinkimą nedėlioj, rugsėjo 4, 7:30 
v. vak. Raymond Chapelčj, 816 W. 31 
gatvė. Meldžiame skaitlingai atsi
lankyt. Bus prakalbos — paveikslai 
ir programas. Komitetas.

Roseland. — Lietuvių Evangelikų 
Draugijos rūpesčiu, pėtnyčios ir ne
dėlios vakarais, Rugsėjo 2 ir 4, 8 vai., 
brolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų 
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčios va
karą bus taipgi graži orkestros mu
zika. Kviečiame vietos lietuvius 
gausiai atsilankyti. — Komitetas.

Illinois Lietuvių Pašelpinis Kliubas 
laikys savo mėnesinį susirinkimą su- 
batoje, rugsėjo 3 d., 8 vai. vak. pa
prastoj svet., 3301 So. Morgan gat. 
Visi kliubiečiai malonėkite susirinkti 
laiku. A. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

Brighton Park. — L. S. S. 174 kuo
pos susirinkimas įvyks nedėlioj, i’Ug- 
sejo 4 d., 10 vai. ryto, p. Pociaus 
svet., 3824 So. Kedzie Avė. Draugai 
susirinkit paskirtu laiku, nes turėsi
me daug svarbių reikalų aptarti.

Kp. org. J. Kondraška.

Town of Lake. — Gvardijos D. L. 
K. Vytauto No. 1 nariai, kurie per 
paskutiniuosius 10 metų nesirgote ir 
neėmėte pašalpos ligoj, malonėkite 
urnai priduoti komitetui savo vardą 
pavardę ir knygelės numerį, nes 
tiems, kurie per 10 metų nesirgo bus 
dirbdinami žiedai dovanoms.

Komitetas, W. Sharka,
4512 So. Talman Avė., Chicago.

North Side. — S. L. A. 226 kuopos 
susirinkimas bus laikomas nedėlioj, 
rūgs. 4 d., 1:30 vai. po pietų Viešo 
Knygyno svet., 1822 Wabansia Avė. 
Būtinai susirinkite visi laiku.

Sekr. K. Markus.

L. S. S. 81 kuopos mėnesinis sušį- 
rinkinvas įvyks subatoj, rugsėjo 3 d., 
kaip 8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 
1822 Wabansia Avė. Kuopos nariai 
ir norintieji prisirašyti prie jos yra 
kviečiami atsilankyti.

— Kp. Raštininkas.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Taut. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas nedėlioj, rūgs. 4, 1 v. die
nos, Mildos salėj, 3142 So. Halsted. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, nes 
bus skaitoma Bridgeporto kolonijos 
Svetainės Statymo konstitucijos pro
jektas. — Rašt. S. Kunevičius.

L. S. S. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas delei svarbių priežasčių Šią ne- 
rtėl, rugsėjo 4, neįvyks. Susirinkimas 
perkeliama į rugsėjo 11 d. — papras
toj vietoj. — Valdyba.

The Hoffman Preparatory School 
vvishes to announce the graduation of 
the High School Department vvhich 
will take place Sunday afternoon, 
Sept. 4th, at the Sabin School Audi
torium, located at Hirsch Blvd. and
Leavitt Street. Addresses vvill be 
delivered by the graduetes, and an 
e^cellent musical program vvill also 
be rendered. The friends of, the 
school are urged to attend these exer- 
cises. Tickets may be obtained at 
the school office, at 1537 N. Robey 
Street.
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ASMENŲJIESKOJIMAI
JIEŠKAU Kazimiero Shake, paei

na iš Kauno rėd., Telšių apsk., Plun
gės valšč., Varkalų sodas. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbių žinių iš 
Lietuvos — nuo tamistos tėvų.

PAUL GARIANIS,
P. O. Box 382 Indiana Harbor, Ind.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIŲ 
Antano ir Kleofo Babilių. Jie gyve
na Philadelphia, Pa. Malonės jie 
patįs ar kas kitas prinešti apie juos, 
busiu dėkingas. Taipgi jieškau' Ro
zalijos Butkikčs. Ji gyvena Brook- 
lyn, N. Y., Joe Babilius, 1943 South 
String St., Chicago, 111.

Aš MARTHA BALČIŪNAITĖ, PO 
vyru Gustaitienč, jieškau savo brolio 
Stanislovo Balčiūną, paeina Suvalkų 
rėd., Mariampoles apsk., kaimo Vi
šakio Rudos. Pirmiau gyveno Keno- 
sha, Wis., buvo parvažiavęs į Chica
go, dabar nežinau kur yra. Meldžiu 
atsišaukti, pats* ar kas žinote praneš
kite, Marthfc Gustaitienč, 929 W. 35 
Place, Chicago, III.

JIEŠKAU AMERIKOJ SAVO Ti
kro brolio Juozapo Palubinsko, 1910 
m. turėjo pirkęs namus Vankovero 
mieste. Adresą jo pražudžiau, atsi
menu tik kad Vankover O. Palo. | 
Draugai amerikiečiai, kas apie jį ką' 
žinote, malonėkite pranešti man ad
resu: S. PALUBINSKUI, Panevėžys, 
Miesto Milicija, Lithuania.

JIEŠKAU SAVO DRAUGĖS LE- 
vusės Barkauskiutės, iš Lietuvos at
važiavo į Moline, III., o dabar neži
nau kur. Kauno rėd., Vilkijos pai., 
Gailiunų kaimo. Turiu svarbią žinę 
iš Lietuvos.
LEOKADIJA KASPARAVIČIENĖ, 

5013 Northcote Avė.
E. Chicago, Ind.

APSIVEŪIMAI.
JIEŠKAU MOTERIES ARBA 

merginos apsivertimui, tarp 39—59 
metų amžiaus, be .skirtumo pažiūros, 
kuri mylėtų važiuoti į Lietuvą gyven
ti. Geistina, kad mergina šiek tiek 
turėtų pinigiško turto. Aš esu naš
lys 53 metų amžiaus, ūkininkas; tu
riu Lietuvoj ūkę ir vaikų. Paeinu iš 
Rietavo valsčiaus, Telšių apsk. Mel
džiu atsišaukti laišku, Mykolas I. Me- 
škauskis, 901 W. 33 St., Chicago, III.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI
NOS nuo 20 iki 83 metų . Esu vai
kinas 33 metų. Kuri geidžiu gero 
gyvenimo, meldžiu atvažiuoti ir pa
sišnekėti arba per laišką.

ANTON VIŠNIAUSKAS, 
2400 W. 16th St.,

Chicago, III.

, JIESKO KAMBARIŲ
VEDUSI PORA JIEŠKOM KAM- 

bario; abudu dirbame, todėl geistina, 
kad prižiūrėtų kūdikį*. Rakandų kad 
ir nebptų, mes turime, Praneškitje 
po 7 vali vak. J. 'Markūnas, 3810 
Mospratt Avė.

REIKIA KAMBARIO VIENAM 
vaikinui pietinėj miesto dalyj, tarp 
.54 ir 63rd Sts, tarp Haląted ir Wes- 
tern Avė. su valgiu ir šiluma, Pra-' 
neškite.

P. J. M.,
4601 So. Paulina St., 

Tel. Drover 4497,

REIKIA KAMBARIO DEL 2 VAI- 
kinų. Kad butų garu šildomas .tele
fonas. Su valgiu ar be valgio. Gąr- 
field Park, Douglas Park, 18 gatvės 
w.rba apie Mihvaukee Avė. apielin- 
kėj.

J. ŽUKAUSKAS, 
3658 Douglas Blvd. 
Phone Lavvdale 6146.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA kambaris. 

Su valgiu, už prieinamų kainą.
1606 S. Halsted St.

Tel.: Canal 5512.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių merginų 
ir moterų sortavimui naujų vil
nonių atkarpų. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Atsišaukite.

B. COHN & SONS
1244 So. Union Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų sortavimui popierinių at
matų. Kreipkitės, 1451 South 
Peoria St.
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REIKIA 25 MERGINŲ 
lengvam dirbtuves darbui. Piece 
work — nuolatinis darbas, Ame
rican Insulated Wire & Cable 
Co.) 954 W. 21st St.

REIKIA JAUNOS MERGI- 
nos lengvam namų darbui 
ir pridabot du kūdikiu ir namon 
eit miegot. Telefonuokit Ked
zie 4397.

REIKIA PATYRUSIŲ MER- 
ginų prie, skalbimo dresių ir 
kvartukų. Ateikit panedėlyj. 
The Central Dress & Apron 
Mfg. Co., 8645 S. Halsted St.

VYRŲ
Reikia trijų sumanių, vyrų, 

kurie mokėtų angliškai ir galėtų 
būti arba išsidirbti į sales ma- 
nagers. Reikia įnešti į biznį ke
letą šimtų dolerių. Į trumpą 
laiką energiškas žmogus galės 
uždirbti bent $5000 į metus ir 
dauginus. Kreipkitės į Bingol 
Chemical Co., 2816 So. Michigan 
Avė., nuo 1 vai. po piet iki 5 
valandai.

REIKIA 10 LIETUVIŲ VYRŲ, 
kurie gyvena Chicagoj 3 metai ar 
daugiau, \ norinčių padidinti savo už
darbį ir išsimokyti geriausį darbą 
Chicagoj. Galima uždirbti nuo $50.00 
iki $100,00, savaitėj ir daugiaus. At
silankykite prie Wm. H. NOVEK, 
Room 848 — 29 So. LaSalle St.

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

REIKALINGAS PATYRĘS 
savo darbe bučeris. Atsišauki
te greitai.

3500 S. Union Avė.

REIKIA pardavinėtojų, kurie 
pardavinės nesvaiginamą gėri
mą saliunams ir groseriams. At
sišaukite subatoj,- Sept. 3, rytą, 
Klauskit Mr. Pollak.

415 N. Peoria St.

PARDAVĖJAI: ŠTAI KUR 
jums proga pasidaryti nuolatinį 
susinėsimą su nauja organizaci
ja. Mes norime tokio žmogaus, 
kuria j ieško ką tokio nepapras
to. VISĄ AR DALI LAIKO. 
Turi pridųot paliudijimus. Tė- 
mykite musų pusę puslapio ap
garsinimą šios dienos, šiame lai
kraštyj. Atsišaukite Subatoj, 
nuo 9 vai. ryto, iki 7 vai. po pie
tų, arba nedėlioj, nuo 10 vai. ry
to, iki 2 vai. po pietų, 3249 So. 
Halsted St., United Thrift Asso
ciation, Ine., Mr. Hermanu, ma- 
nager.

VYRŲ
REIKIA AKMENŲ GRĄ- 

žintojų ir track darbininkų ak
meninei! Thorston, III.
The Brown Improvement Co., 
1220 Chamber of Commerce 

Bldg., Chicago.

REIKIA PATYRUSIŲ KU- 
terio prie moterų skalbiamų 
dresių. Ateikit panedėlyj.

3645 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 

šapa didelėj lietuvių kolonijoj. 
Vieta išdirbta per daug metų. 
Norinti įsigyti gerą biznį, kreip
kitės, 1339 S. 50 Av., Cicero, III.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosernė. Nauji fixtures, daug 
stako, labai geroj bizniavoj vie
toj. Pardavimo priežastis -»• 
važiuoja ant faunų, 3247 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai geroj vietoj, visokių tau
tų apgyventa. Esu priverstas 
parduoti j trumpą laiką. Kas 
pirmas, tas laimės.

5339 S. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
ir grosernė labai geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Atsišaukite į Naujienų Ofi
so laišku palydėdami No. 386.

PARDAVIMUI DUNOKEPY- 
kla geriausioj vietoj West Side 
prie Jackson Boulevąro. Turi 
būt parduota greit ir labai pi
giai. Kreipkitės pas J. Namon, 
3452 S. Halsted St1. 2-os lubo»s.

PARDAVIMUI RĘSTA U- 
ranas. Turiu parduoti greitai ir 
pigiai. Priežastį patirsit ant 
vietos.

3212 So. Halsted St.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

bučemė, . biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

2956 So. Union Ąve.

PARDAVIMUI PLAYER PI- 
janas, klevo'medžio; puikiai iš
rodo ir gražiai griežia. Pigiai, 
F. Sanauskas, 5420 So. Spauld- 
ing Avė.

PARDAVIMUI
GROSERIS PARDAVIMUI DARĄS 

labai puikų biznį, didelis švarus, švie
sus, pagyvenimui kambariai. 8839 
Carpenter St. Parduoda Englevvood 
Business & Realty Exchange.

AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ LABAI 
geroj vietoj, lietuvių apgyventa. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vieton. 
Mylinčiam tokį biznį, labai gera pro
ga. Atsišaukite tiktai laišku į Nau
jienų ofisą, pažymėdami No. 884. 
Keptuvė randasi 50 mylių nuo Chi
cagos.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ SU NA-, 
mu, visais įtaisymais pagal naujau
sios mados. Trys trokai. Turi būti 
parduota į trumpą laiką, nes važiuo
ju į savo seną šalį. Atsišaukite 
2935 — 37 W. 25th St.

PARDAVIMUI NEDIDELIS GRA
ŽUS groseris ir bučernė. Puikus fix- 
tures ir pigi renda, daro gerą biznį. 
Parduosiu už $1,000 cash. 8751 State 
St. Parduoda Englevvood Business 
& Realty Exchange.

PARSIDUODA groseris visokių 
•tautų apgyventoje vietoje. Parsiduo
da pigiai, 
pardavimo, 
važiuoja.

Randa pigi. Priežastis 
savininkas ant ukčs iš- 

Kreipkitės
3700 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ 
vietoj, biznis išdirbtas 
metų, arti šv. Jurgio 
kambariai užpakaly 
Pardavimo priežastis 
nesutikimas. Pigiai 
Atsišaukite: 3201 S. 
Tel.: Yards 944.

per daugel, 
bažnyčios; 5 
pagyvenimui.

— partnerių 
parduodame. 

Auburn Avė.

PASINAUDOKITE ŠIUO BARGE- 
nu. Pardavimui bučernė ir grosernė, 
arba mainysiu ant loto, automobiliu. 
Taipgi parsiduoda ir namas arba mai
nysiu ant mažesnio namo. Atsišau
kite.

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Paint & 
Hardvvare krautuvė. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastis — 
perku namą. Kreipkitės į Nau
jienas 363.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su visais fixtures, visokių tau
tų apgyventa. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos, 4547 
So. Hermitage Avė.

ANT LAUKO 
IŠPARDAVIMAS

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ 
PER 4 DIENAS 

PĖTNYČIĄ, 
SUBATĄ, 

NEDĖLDIENĮ
PANEDĖLĮ, 

RUGSĖJO 2, 3, 4 ir 5 
TUŠČIAS LOTAS 

2340 WABASH AVĖ.
5 SPEEDSTERS

PAPnAvnnn cat I 20 ROADSTERSPARDAVIMUI saliunas 40 TOURING AUTOMO- 
lietuvių ir rusų apgyventas. Kas BILIU
nemoki^ni^k^ Priežastis— 20 SEDANS IR COUPES 
nemoku us.skm . AINQg $wo 00 lR

zLz 2: ht- AUGŠČIAU

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS.
Pardavimui mūrinis namas, karštu 

i vandeniu apšildomas, elektra, maudy
nės, aržuolu baigtaą, 2 lotai, vienas 
flatas 6 kambariai, vienas 5 kamba
riai. Gražus basementas *u įtaisy
mais plovimui beliznos. Kaina tik 
$10,000. Reikia įmokėti $3,000. Li
kusias ant lengvų išmokėjimų. ’ Vei- 
kit greitai, nes šits bargenas bus greit 
parduotas.

Beveik naujas mūrinis namas, ant 
kampo, karštu vandeniu apšildomas, 
aržuolu baigtas, elektriką, maudynės, 
ir visi kiti parankumai, 2 aukščių, J 
flatai po 5 kambarius ir 1 flatas 6 
kambariai. Jeigu greit veiksit, ga
limu nupirkti už $16,000. Įmokčji- 
mas pagal sutarties.

Kreipkitės pas
FABIONAS & MICKEWIčE, 

809 W. 35th St., (Arti Halsted St.) 
Chicago, III.

KAS NORI GYVENTI MIESTE IR 
TURĖTI TYRA ORĄ, TEGUL ĮGYJA 
ŽEMIAU

PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCI- 
JA ROS’ELANDE,

24 West 108th Stree
9 kambarių ir “sunz augštų, y kambarių ir "sun par- 

lor”, viskas naujausios mados; garu 
šildomas. Randasi ant kampo, lotas 
60x160, šviesu iš visų pusių. Apsody- 
tas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai 
graži vieta. Garadžius. Iš priežas
ties mirties savininko, turi būti grei
tai parduota. Bargenas. Atsišaukite 
pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie 
St. — Tel. Randolph 2898 arba Hyde 
Park 3395.

NAMAS IR LOTAS PARDA- 
vimui, 904 W. 21 St. $33 rendos 

‘į mėn. Kaina $2,500. Turi būt 
parduota, kad atsilyginus. Sa
vininkas Anna Kokes, 1923 Ca
nalport Avė.

PARDAVIMUI bučemė Ir grosernė, 
gražioj lietuvių apgyventoj vietoj, 
biznis įdirbtas per daugelį metų. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

36 Avė. ir I>ake Street, 
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
saldainių ir visokių mažmožių 
krautuvė. Biznis nuo senai iš
dirbtas. Pardavimo priežastį 
patirsite ant -vietos. 834 \y. 33 
Street.

PARDAVIMUI soft drinks 
parlor, 4 pagyvenimui kamba
riai; 5 metų lysas. Bargenas.

3759 Wallace St.

PĄRDAVIMUI groseris ir prapertė 
su pagyvenimui kambariais užpakalyj, 
lietuvių kolonija, graži apielir.kė, nau
jas muro namas, naujas garadžius už
pakalyj. Turi būti parduotas greitai, 
ir už prieinamą kainą.

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, visokių tautų apgyven
ta vieta. Biznis cash, nėra kny
gučių. Turi būt parduota į 
trumpą laiką.

2655 W. 43rd St.

Puiki Illinois valstijoj 60 akerių 
farma; žeme prie molio, visa dirbama, 
nauji budinkai: 11 karvių, 3 arkliai, 
6 kiaulės, apie 300 vištų, apie 100 žąsų 
ir visos reikalingos mašinerijos. Mai
nysiu ant gero namo Chicagoj. 
sišaukite:

SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė..

At-

jVAIRĮJS SKELBIMAI
Kas nori pasinaudoti proga 

gerai indėti pinigus, kad į trum
pą laiką atneštų bent 50 nuošim
čių kreipkitės adresu: Bingol 
Chemical Co., 2816 So. Michi
gan Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais. Renda $25.00. Krautuvė ir 
pagyvenimui 5 kambariai. Saliunas 
geroj vietoj ir prie gatvekarių lini
jos. Apielinkėj dirbtuvės. Nuo Hals
ted iki State nėra kito saliuno. Tirš
tai apgyventa. Pardavimo priežas
tis — liga.

611 W.59th St.

PARDAVIMUI PUIKI GROSERNĖ 
ant Bridgeporto . Priežastis parda
vimo labai svarbi. Nupirkusis, o ne
mokąs biznio, pardavėjas išmokins. 
Atsišaukite tuojau pas

J. NAMON, 
3452 So. Halsted St. 

2-ros lubos.

p \ r DTinnn atitikt a t įvairių išdirby sčių, kaipo:
ARI l OI l SALIUNĄ La- Bujcks, Briscoes, Overlands, 

>ai P1^1- Kjn,da $40-00- Mitchells, Paiges, Allens
;> .). Addison st. Chevrolets, Reos, Chalmers,

Elcars, Studebakers, Olds- 
mobiles, Premiers, Maxw- 
ells, Saxsons, Yale, Monroe, 
[Chandlers, Jeffry, Lexing- 
įton, Grants.

KAINOS 
NUMUŠTOS ŠIAME 

DIDELIAME ANT LAUKO 
IŠPARDAVIME 

NEPAMIRŠKITE VIETOS 
TUŠČIAS LOTAS 

2340 WABASH AVĖ. 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

Tiems, kurie 
paliudijimus, 
ant

IŠMOKESČIO

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.

Puikiausia proga jaunai porai; 5 
cambarių vėliausios mados rakandai 
turi būt parduoti už bile sąžiningą 
jasiulymą. Vėliausis ir puikiausia 
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai, 
pastatoma ant grindų lempa daven- 
port, langams uždangalai etc. Viskas 
nauja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis 
pianas su šėpute ir roliais ir didelis, 
dubcltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantuota. Nepraleisk šio barge- 
no.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
greitu laiku ,geroj vietoj, prie 
pat dirbtuvių.

4107 So. Ashland Avė.

TURIME PARDAVIMUI LABAI 
puikų groserį ir bučernę, daro po 
$1,250 iki $1,500 cash į savaitę biz
nio. Labai puikus fixtures ir daug 
tavoro. Ilgas lysas. Rendos $75.00. 
Tas pats žmogus išlaikė 7 metus. 
Priims $6,500 kad perleidus Šią pini
gą darančią krautuvę. Jei neturi 
ninigų, malonėk neatsišaukti, nes rei- 
kalujama $6,500 cash, ne pigiau. 
Englevvood Business & Realty Exchan- 
ge. Kreipkitės į Naujienų ofisą nu
meriu 387.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
(furniture) frontruimiui, 3 šmo
tų, skūra apmuštas, karpetas ir 
player pijanas. Visi daiktai 
nauji, 4238 So. California Avė.

PARDAVIMUI rakandai 4 
kambarių ,gerame stovyje apie 
6 men. vartoti. Atsišaukite 
greitai.

VINCAS ČĖSNA, 
617 W. 18th St., Ist fl. front

APRAŠYTAS NUOSA- 
BYBES. 

kambarių namas, furnice 
cemento fundamentas, 

prie to 12 lotų. Randasi 
Prie namo

Gražus 7 
apšildomas, 
elektriką, 
arti 112to ir Kedzie Avė. 
eina 1 karvė, 60 vištų, 50 ančių ir 
visi įtaisymai išskiriant namų rakan
dus. Viską parduoda už $7,000, ar
ba mainytų ant loto, biznio vietoj ar
ba ant namo jeigu perdaug nebran
gintų.

Graži farma pačioj Chicagoj prie 
131 Streeto, 71 akeris, 6 kambarių 
namas, didelė barnė, 150 pėdų vištl- 
ninkai, ir visi kiti įtaisymai, šulinis 
vėju sukama pompa ir vieną šulinį su 
rankine pompą. ši farma yra ge
idausi s pirkimas kokį, kada nors kas 
matė, nes vieta randasi ant grony- 
čios Forest preserve, kur yra proga 
parduoti už didelius pinigus. Kaina 
$15,500. Mainysim ant gero namo ir 
geroj vietoj.

. Platesnių žinių kreipkitės pas
, FABIONAS & MICKEWIČE, 
809 W. 35th St., (Arti Halsted St.)

į Chicago, III.

Naujos 4 ir 5 kambarių stucco bun- 
galows ant 60x125 pėd. lotų, 5719 iki 
5729 So. Mobile Avė. 2 blokai į pietus 
nuo Archer Avė. gatvekarių, $3,600 
ir $3,800, už cash ar išmokesčiais 
įmokant $500.

A. T. RONER, :
64 W. Randolph St., 
Tel.: Central 2216.

PARDAVIMUI 5343 So. Halsted 
St. 2 augštų medinis namas (su sa- 
liunu 5 kambariai užpakalyj) 9 kam
bariai ant viršaus. Rendos $90 į 
nesį. Kaina $6,000 % cash.

WM. SCHWEMM, 
154 W. Randolph St. 

Room? 221.

mč-

PRIVERSTAS PARDUOTI 
medinį namą, su storu ir trim 
flatais, kaina $2,200. Vieta 544 
W. 43rd St. Tai bargenas tin
kamam žmogui. Telefonuokit 
Stewart 1979.

MOKYKLOS
BEETHOVENO MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Antanas S. Pocius, vedėjas. 
Aštuntas sezonas prasidės 

Rugsėjo 12 d., 1921.
Mokinama: Piano, teorijos, dai
navimo, smuikavimo, mandoli
nos, gitaros etc. Dramos ir klia- 
siško šokimo. Baigusiems įvai
rias muzikos šakas išduodami 
diplomai su valdiškomis teisėmis 
Kataliogai ant pareikalavimo. 
3259 S. Halsted St. Chicago, III. 
Skyrius Ciceroje 4847 W. 14 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai geroj vietoj, lietuvių-rusų 
kolonijoj. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite 1750 W. 22nd St. 
Klauskite Joe.

DELICATESSEN IR GROSERIS 
pardavimui prie 63rd St. Daro di
delį biznį, didelė kampinė krautuvė, 
pigi renda ir geri gyvenimui kamba
riai. 1400 W. 63rd St. Parduoda 
Englevvood Business & Realty Ex- 
change.

PARDAVIMUI GERI RA- 
kandai (furniture) už pusę kai
nos. Atsišaukite greitu laiku.

5751 So. Carpenter St., 
1-os lubos.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ. BIZ- 
nis išdirbta per ilgus laikus. Vienin
telė keptuvė randasi tame mieste, 
tirštai lietuviais apgyventa. Parda
vimui visi įrengimai, 2 vežimai, 2 
kliai, 1 trokas.

1529 Portland Avė.
Chicago, Hights, III.

ar-

PARDAVIMUI NUO SENŲ LAIKŲ 
groseris ir bučernė. Paskutinysis sa
vininkas išlaikė 11 metų. Eina iš 
biznio — serga, ši yra gerai apmo
kama kratuvė ir priims $5,500. 7557 
Cottage Grove Avė., kampas 76-os. 
Parduoda Englewood Business & Re
alty Exchange.

PARDAVIMUI dalis rakandų: 
žieminis pečius, 3-jų šmotų se
tas, komodė, pintinė bogė, Vict- 
rola ir daugiau daiktų visai pi- 
giai.

4512 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI PIA- 
nas už $90, vargonai, gramafo- 
nas gasinis pečius, papūga ir ki
ti namų rakandai. Pardavimo 
priežastis, važiuoju Lietuvon. 
3231 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 KRĖSLŲ BAR- 
berne; 2 metų lysas. Renda $40. 
Daro gerai apmokama biznį. Kreip* 
kis tuojau 5707 Wenthworth Avė., 
Parduoda Englewodd Business & Re
alty Exchange. *

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai. Parduosiu pigiai ir labai 
greitu laiku, nes turiu apleist Chica
go. Nupirkęs rakandus, galės ir tuo
se pačiuose kambariuose gyvent. 
Kambariai labai parankus. Atsišau
kite.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosernė ,lietuvių kolonijoj. Biz
nis senas. Kreipkitės į Naujie
nas, num. 385.

PARDAVIMUI TIKRAS GROSE- 
ris, darąs $750 į savaitę cash biznio. 
Parduoda, kadangi turi kitą biznį. Jei 
jieškai gerai apmokamos krautuvės 
pamtyk šią. 5709 Wenthwkorth Avė. 
Parduoda Englewood Business & 
Realty Exchange.

R. J.,
817 W. 34th PI., 1 f. iš priekio

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir barbemė sykiu. Parduosiu 
dėl nesantaikos. Daugiau infor
macijų patirsit ant vietos, 1748 
VVest 45 St.

PARDAVIMUI PUIKIOJ VIETOJ 
groseris ir delicatessen ir lunch rui- 
mis; pigi renda, didelė krautuvė. 
Kreipkitės tuojaus, 7320 So. Halsted 
St. Parduoda Englevvood Business & 
Realty Exchange.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Parduodu visai pigiai. 
Priežastis, urnai išvažiuoju į Lie
tuvą. Galima matyt visada, iš
skiriant šventes. Frank Stanio- 
nis, 1448 S. Millard Avė.

VIENATINE PROGA VISAME 
gyvenime. Groseris, delicatessen, 
taipgi 3 flatų namas ir garadžius 3 
automobiliams. Rendos $118 į mė
nesį atneša $1,032 rendos ir krautu
vės renda veltui. Šis yra grynas bar- 
genas ir nesitęs ilgai. Negaišuok, o 
praleisi šią didelę progą. Kaina už 
viską $7,500. Priimsiu $1,500 ir au
tomobilių į pirmą įmokėjimą, o li« 
kusius po $75 j mėnesį, arba imsiu 
$2,000 cash ir po $75 į mėnesį. Ateik 
ir pamatyk šį stebėtiną bargeną, 
5404 Princeton Avė. Parduoda En- 
glewood Business & Realty Exchange.

BUČERNĖ PARDAVIMUI, PUI- 
kųs nauji fixtures; priimsiu $1,750 
arba geriausį cash pasiūlymą. 353 E. 
61st St. Parduoda Englewood Busi
ness & Realty Exchange.

GROSERIS, DELICATESSEN IR 
mokyklos krautuvė pardavimui. Grei
tame pardavime parduosiu už $800 
cash. Atsišaukite greitai. 4801 So. 
Union Avė. Parduoda Englevvood 
Business & Realty Exchange.

PARDAVCIMUI DIDELIS POOL 
Room ,daro gryno pelno virš $500 į 
mėnesį, labai geroj vietoj, didelė vie
ta. Rendos $50 į mėnesį. 1202 E. 55 
St. Parduoda Englevvood Business 
& Realty Exchange.

BUČERNĖ PADAVIMUI, DARAN- 
ti po $650 cash į savaitę. Parduo
siu greitame pardavime už $2,000, 
daug daugiau verta. 1325 E. 55th 
St. Parduoda Englevvood Business 
& Realty Exchange.

PUIKUS MAŽAS BIZNIAVAS 
groseris pardavimui. Negaliu pasi
imt su savim, tad priverktas parduo
ti iš priežasties dukters ligos. 6117 
S. May St. Parduoda Englewood 
Business & Realty Exchange.

GROSERIS IR /BUČERNĖ, 
r^nti 1 
no pereitą metą virš $6,000. Parduo
siu už 2,400. 
skiepas: 5 
taiogi didelis 
<50 i mėnesį, 
kit šią vieta. 
Parduoda Englewood Business 
Realty Exchange.

DA- 
virš $700 biznio į savaitę .Pel-

Didelė krautuvė ir 
kambariai ir maudynė, 
garadžius. Viskas UŽ 

Atsišaujcit ir apžiurė- 
4551 Hermitage Avė.

PARDAVIMUI DU SETAI— 
dining ruimo ir fruntruimio. 
Kukninius pečius ir baby caria- 
ge. Turi būt parduoti šią savaitę 
1422 49th Ct., Cicero, III

AUTOMOBILIAI
PIGIAI, $300 PACKARD 4 

sėdynių. Vienas iš geriausių 
inžinų. Elektros šviesos, geri 
tajeriai.

3141 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 1919 Chand- 
ler, 7 sėdynių automobilius. 
Nauji tajeriai, viskas užtikrin
tam stovyj. Parduosiu už $650.

2423 W. 46th St.

PARDAVIMUI 2 automobiliai 
arba mainysiu ant žieminio For
do, bile vieną. Abudu automo
biliai gerame stovyje.

2859 Lowe Avė.
GROSERIS, ICE CREAM, DELI- 

catessen ir kendžių krautuvė parda
vimui. Darodidelį cash'biznį; dide
lė kam-pin^Jf^autuvė ir pragyvenimui 
kambariai. Pigi renda. Važiuoja 
savo tėvynėn. 5158 Carpenter St. 
Parduodu Englevvood Business & 
Realty Exchange.

BUČERNĖ IR GROSERIS. LARAI 
puiki krautuvė, geroj apielinkėj, daro 
virš $1,000 ęash biznio į savaitę. Bu- 
čeris užmoką renda už visą krautu
vę, gali laikyti dvi krautuvi ar viena. 
Parduosiu už p<3,750, 1004 W. 59th 
St. Parduoda Englevvood Business & 
Realty Exchange. .

MOKINKIS
EXTRA, PARDAVIMUI lota/? 

TOWN OF LAKE
Balto Dobilo L. P. Kliubas parduo

da 2 lotu, plotis 59 pėdų, ant kampo, 
46th ir Marshfield Avė., bizniava vie
ta; Vi bloko nuo Ashland Avė., 
North East kampas. Pardavimo prie
žastis, Kliubas nusipirko namą, tad 
lotus parduoda pigiai. Turi būt par
duota greitu laiku. Kreipkitės prie 
trustee W. Sharka, 4512 So. Tai man 
Avė.

turi gerus parduodu arba mainau 
parduosime radžiu ant namo ar ant biznio.

pa 25 automobiliai. Garadžius 
dasi geroj biznio vietoj.

Atsišaukit.
C. P. SUROMSKI CO., 

3346 So. Halsted St.
PLANO.

Automobilio {mokėt Mėnesinis
Kaina mokestis

$ 200.00 $75.00 $25.00
300.00 125.00 30.00
400.00 150.00 35.00
500.00 175.00 40.00
600.00 225.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800.00 800.00 55.00
900.00 350.00 60.00

1,000.00 400.00 ■ 65.00
Priimami automobiliai į

mainus (nesenesni kaip

GA-
Tel- 
ran*

PARDAVIMUI NAMAS LA- 
bai pigiai. Atsišaukite, 1824 
Ruble St. 1-mas fl. užpakalį.

PARDAVIMUI NAMAS SU 
groserio bizniu. Galima pirkti 

" . . .. I viską ant syk, arba vieną namą,
Sesi apkainuotojai ant vie- vieną grbšerį. Apie biznio 

tos per visų dieną, kurie su- gerumą patirsjte ant vietos, 
teiks gerų kainą ant jūsų se
nų automobilių. Ateikite pa
sirengę pirkti karą ir parva
žiuoti juomi namo.
Mes stengiamės padaryti šį 

DIDELĮ ANT LAUKO 
IŠPARDAVIMĄ 

UŽ 
REGULIARŲ 

SENŲ LAIKŲ PILNAI 
NUMUŠTOMIS ’ 

KAINOMIS 
Kiekvienas automobilius 

prirengtas važiaVįmui ge
resnieji, todėl pribul^it 

ANKSTI \
NEPAMIRŠKITE VIETOS 

TUŠČIAS LOTAS 
2340 WABASH AVĖ.

LIS AR GIEDRAI
Pardavojimas vedamas''

MITCHELL AUTO CO., 
2328-2334 Michigan Avė. 
Pardavimas prasidės ly

giai 9:30 ryto kiekvieną die
ną, per keturias dienas.

4420 S. Honore St.

TURITE PROGĄ NUPIRKTI 
bargeną įmokėdami vieną tūkstantį 
dolerių — dvieju pagyvenimų mūrinį 
namą po šešius kambarius, su augštu 
skiepu, geroj apielinkė. Atsišaukite.

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DVIEJŲ PAGYVE- 
nimų namas po 4 kambarius su mau
dynėms, augštu skiepu. $300 įmo
kėti ,likusius kaipo renda. Atsišau
kite.

A. GRIGAS, 
.3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI FARM A 44 AKE- 
rių nedirbamos žemės, be budinkų. 
Žemė randasi Misouri valstijoj. La
bai gražioj vietoj. Lietuvių apgy
venta, Žemė — juodžemis maišytas 
su moliu. Auga mėlynos žolės. Kai
na $550.00.

I. MALAŠIUS, 
12333 Perry Avė., Chicago, III.

* PARDAVIMUI PIGIAI 2 PAGY- 
veniinų po 6 kambarius naujas mū
rinis namas. Hot water Meat, visur 
kjetmedžio, basementas, elektra, visi 
įtaisymai. Rendos neša $80.00 į mė
nesį. Atsišaukite.

2156 W. 21st Place.

PARDAVIMUI NAMAS, 2 AUGŠ- 
tų, po 4 kambarius, cementinis skie
pas; elektra, vanos, gasas ir kiti mo
derniški įtaisymai. Namas randasi, 
4518 So. Troy St., o savininkas gyve
na, 2448 W. 47 St.

KAS NORI MAINYTI NAMĄ.

ant farmos; labai graži farma 110 
akerių, visa dirbama, tik 5 akeriai 
gražaus miško 2 augštų mūrinė stu
la, skiepas, furnesu apšildomas, 9 
Kambariai puiki barnė, ant viršaus 
užvažiuojama, 2 šilo, didelis, vištinin- 
cas, kiaulininkas, svirnas, 2 kornams 
šantės ir mažesni budinkai. Tvoros 
aptvertos, pusė visų javų ir šieno tik
rai išrodo kaip dvaras 1’4 mylios nuo 
gražaus miesto Scott, Michigan, prie 
didelio kelio, priepat gelžkelio, 
ca»s iki mokyklos, 1 mylia iki 
netoli Chicagos. Gera proga 
gerą farmą. Atsišaukit.

3251 So. Halsted St., 
Klauskit Bružo arba Kriščiūno 

A. Olszevvskio ofise.

1 blo- 
ežero, 
gauti

PARDAVIMUI 2 augštų, 2 pagyve
nimų po 5 kambarius mūrinis namas. 
Visi įtaisymai: cementuotas skiepas, 
elektra ,gasas, maudynės; garadžiits 
2 automobiliams. Galiu mainyt, ant 
otų, automobilių ar kokio biznio. 

Priverstas parduoti greitu laiku.
J. KUKAITIS, 

6001 S. Honore St.

PARDAVIMUI 3 namai ir 4 
lotai: 1915, 1917, 1921, 1923 
Canalport Avė. Parduodu, kad 
išsidalinus. Kreipkitės į krau
tuvę.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Prlnci palas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namaits. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygtlės.

Tai. Seeley 164b
SARA PATEK, pirmininke.

REIKIA vyrų mokintis - barbeno 
amato, dienomis ar naktimis. Galima 
išmokti į labai trumpą laiką — už
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite.

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

AUTOMOBILIAI PIGIAU NEI 
$500. Oakland roadster, su vi
sais gerais tajeriais, ir gerame 
mekaniškame stovyj, $300. 
Chalmers lengvas six touring. 
Automobilius atrodo kaip nau
jas; bėga labai gerai $400. Over- 
land touring 6 cilinderių gera
me važiavimo padėjime $200. 
Iludson touring, visi geri taje
riai ir gerame mekaniškam sto
vyj. šis yra didelis bargenas 
$425.

Elgin Motor Sales Car Co. 
2323 Michigan Avė.

Atdara vakarais ir nedėliomis. 
Tel. Calumet 6420.

DIDELIS BARGENAS 
BRIGHTON PARK 

Pardavimui du mediniai namai 
ant dviejų lotų. 1 keturių pa
gyvenimų po 4 didelius kamba
rius, kitas namas vieno pagyve
nimo 6 kambarių. Gasas, elek
tra ir maudynės. Kaina $6,000. 
Rendos į mėnesį $70.00. Savi
ninkas duos morgečių kiek kas 
norės ,be komišino. Atsišaukite 
greitai, nes šia savitę turi būt 
parduoti, Joe Augaitis, 819 W. 
33rd St.

SOUTH SIDE PARDAVIMUI 
mūrinė stuba 3 šeimynų, 1 — 5 
kambarių, 2 — 4 kambarių, Ex- 
tra skiepas skalbimui. Gasas, 
toiletai viduje. Rendos $42.00. 
Kaina $2,900, 928 W. 37 St. 1 fl.

NAMAI-ZEME.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas: elektros šviesa, maudynė, 
cementuotas skiepas ir stogas, šalę 
namo tuščias lotas; namas randasi 
gražioj vietoj, Brighton Park. Par
davimo priežastis, savininkas važiuo
ja Lietuvon, 4419 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI namas su sa- 
liunu ir fixtures. Kaina $35,000. 
Gera vieta, lietuvių apgyventa.

1743 Wabansia Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirki y bos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiaraiys- 
tės ir tt.

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

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
cottage užpakalyj, po 5 kambarius. 

Naujai ištaisytas, randasi ant Brid
geporto. Kaina $2,600. Imokėt 
$1,500, likusius ant išmokesČio. 
sišaukite greitu laiku pas 

J. NAMON, 
8452 S. Halsted St., 

2-os lubos.

A t-

PARDAVIMUI MŪRINĖ COTTA- 
ge prie Emerald Avė., netoli 37th St. 
Naujai malevota ir ištaisyta. Renda 
$420 į metą. Budinkas geriausiam 
padėjime. Greit gali eit gyvent. Kai
na $2,650. Išmokėjimai.

J. A. BŪTLER, 
724 W. 47th St.,

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augš- 
tesniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:30 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

’) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

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

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

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

BARGENAI
2 fl. medinis namas 5-5 kambariu; 

elektros šviesa. Kaina 3,000. Imokėt 
$500, $80 į mėn.

TAIPGI
Dideli miesto lotai, $195 ir augščiau 

$25 įmokėt, $5 į mėn. Jei turi $100 
arba $200, mes pastatysime 3 ar 4 
kamb. namelį ant mažų išmokėjimų.

WM. MURDOCK & CO., 
4400 S. Kedzie Avė.

PARDUODU ARBA MAI- 
nau mūrinį namą ant mažesnio 
namo arba ant farmos Namas 

I yra ant šešių pagyvenimų ir du 
’ _ 1 room. 

Kas norėtut mainyti ,tai gera 
Iproga, pasinaudoti. Kreipkitės: 
' 2600 W. 23 St.

PARDAVIMUI NAMAS (Cot-
tage) 5 kambarių. Viskas jreng-ljtorai; saliunas"ir’pool 

priežastis pardavimo. Teisingas modemiškai.

PARDUODU PAIGE AUTO- 
mobilių 5 pasažierių. Svarbi;

pasiūlymas nebus atmestas,
3422 S. Emerald Avė., 2 floor.

2013 Union Avė.


