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Oro paštas Lietuvoje Itaisai E,obikl-' *
Smarkus mūšiai Chinijoj

Vadovavo Vengrijos kareiviais, 
kurie puolė austrus. Minia jų 
ko tik nepAkorė.

nepaisydama talkininkų, pati 
teis Vokietijos karo kriminalis- . itus.

Manoma, kad delei to galės 
iškilti naujų kivirčų ir trįni- 

i mos tarp pačtų talkininkų.

Airiai priims Anglijos pakvietimą
VIENNA, nigs. 8. — Vengri

jos kareiviai, vadovau jami dvie-. 
jų parapijų kunigų, Stepo Var-1

Oro paštas Lietuvoje ! 10,000 kritę ryšiuose 
ChiniioieVeda derybas su Amerika apie( 

Lietuvos laišku pristatymą 
oru ir Amerikoje. PEKINAS, rūgs. 9. - Iš Ich- 

ang, Hupeh provincijos, prane
šama, kad ten siaučia smarkus 
mūšiai tarp pietines ir šiaurinės i 
Chinijų spėkų, šiaurinė armi- 
ja^iuolatos <lidinama. 200 šiau
rinės armijos kareivių tapo •.

WASHINGTON, nigs. 7. —• 
(Liet. Inf. Biuras) Nuo mg- 
piučio mėnesio pradžios Lietu
voje veikia oro paštas. Tani paš
tui korespondencija priimama
visose pašto įstaigose ir aipmo-' varyta į Yangtse upę, kur jie 
kaina tam tikrais oro pašto 
ženklais. Siunčiama toji ko
respondencija iš Lietuvos spe
cialiais pašto-keleivių aeropla-

prigėrė. Apskaitoma, kati abe
jose pusėse apie 10,000 karei
vių krito.

tuvos vaklžia veda su Amerikos 
pašto departamentu derybas, 
kad laiškai rašyti iš Lietuvos 
Amerikon, atvežti aeroplanais 
ligi laivų plaukiančių Amerikon, 
paskui pervežti lai\*ai'sper okea
ną, butų Amerikoje išvežioti 
tai]) pat aeroplanais.

Dideli graikij nuostoliai
Graikai pražudę 10.000 kareivių 

traukiasi atgal.

Francuzy spaudos balsai
WASHINGTON, rūgs. 7. — 

(Liet. Inf. Biuras) Prancūzų 
laikraštis “Revue Internationa
le” savo straipsnyje: La 
tion Polone-I.ituanienne” 
kų-Lietuvių klausimas), 
šydamas lietuvių-lenkų 
dėl Vilniaus šiaip rašo:

“Negalima iš Lietuvos
lauti, kad ji už Vilnių išsižadė
tų savo nepriklausomybės, 
kuomet visas pasaulis, prade
dant nuo Antantes vyriausybių 
(Lloyd George kalba) yra pri
pažinęs, kad Vilnius turi tekti 
Lietuvai.

“Prie susipratimo tikrai ne-

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. 
9. — Graikų si^iekos laikę per 
10 dienų pozicijas dėsi uitame 
sparne. Sakaria upėis fronto, 
kur j ės smarkiai kovėsi su Tur
kijos nacionalistais, dabar pra
deda trauktis iš mūšio lauko dė
lei aplaikytų didelių nuostolių

ąues- 
(l-en- 
apra- 
bylą.

reik a-

unijos idėja pakeista alijanso 
idėja, kurią, žinoma, taip pat 
tegalima butu įvykinti tiktai 
tuomet, jei Vilnius butų sugrą
žintas Lietuvai. Tokia Sąjun
gą, kuri plačiai apimtų visas 
Pabaltjurio valstybes su Lenki
ja, Rumunija ir čeko-Slovaki- 
ja, sudarytų tikrąjį pamatą 
tvarkai bei taikai Rytų Euro
poje”

Stenamojo Seimo atosto 
■ gos pasibaigė

V’ WASHTNGTON, rūgs. 7 d. — 
YLiet. Inf. Biuras) Eltos pra
nešimu rugpiučio 30 d. Lietu
vos Steigiamasis Seimas po

Gaudo degtine
NEW YORK, rūgs. 9. — Vi

sas miestas yra pilnas prohiibi- 
cijos agentų, kurie ypač gaudo 
atvežamą laivais degtinę. Delei 
stropaus agentų veiikimoi, jie 
pereitą savaitę sučiupo už $2,- 
000,000 degtinės. ’Susirėlnr 
muose su šmuglininkais 19 
žmonių liko pašauta, 2 nušauti 
o apie 100 žmonių sėdi' kalėji
me.

šiandie buvo padarytas puo
limas ant graikų laivo, ant kr 
rio rasta tris vagonus degtinės 
ir už $75,000 opiumo ir kitų 
narkotikų. Puolime žuvo 2 žmo 
nės, o keli sužeisti. Likusieji 
įgulos nariai buvo areštuoti.
Laivas galbūt bus konfiskuotas, jų Rytų Žinios.

midt iš Dras'-burg, pereitą nak- j 
tį užpuolė ir nuveikė Austrijos 
garnizono Zagersdorfo sargybą. 
Du garnizono kareiviai .liko už
mušti, o kilus surišta ir išvež
ta motoriniais vežimais. Atvy
kus* pagelba šįryt vengrus per
ėmė ir austrus palliuosavo. Ku
nigai tapo paimti belaisvei! jr 
liko išgabenti į Wiener Neus- 
tadt, kur įšėlusi delei tokio ku
nigų pasielgimo minia ko tik jų 
nenulinčiavo.

PARDUODA BEDARBIUS 
VIETOJE VERGU

iš“parduodama” bedarbiai 
aukciono. Niekas jų nerei
kalauja.

Panama nusileido
mūšio leido užimti PortoRe

Ricai jai atiduotąją teritori
ją.

PI NTA ARENAS, rūgs. 9. 
Costa Riea kareivių okupavi
mas Panamos teritorijos Coto, 
kuri tapo teisėjo White nuo
sprendžiu atiduota Costa Ricai, 
tapo atliktas be pagelbos Ame
rikos jurininkų, kurie ir pasi
liko ant karinio laivo Pennsyl- 
vania.

Gyventojai su džiaugsmu pa
sitikę okupantus. Panama ga-

BOSTON^] Mass., rūgs. 9.
Filantropas t’rbain Ledoux, ku
ris užlaiko “bedarbių bažny
čią“, kurioj jis maitina kelis (le
sė tkus bedarbiu, vakar Boston 
Coinmon aikštėje, kur sen:au 
buvo.vergų prekyvietė ir kur 
paskui William Lloyd Garrison 
savo karštose prakalbose smer
kė vergiją,ir tenkalavo ją pa- 
naikmti, įkūrė pardavinėjimą 
iš aukciono (hcitacijos) bedar
biu.

Bedarbių akcione pilnai se
kama tvarką vergų aukciono 
Visus parduodamus bedarbius 
nurėdoma iki juostos, rodoma 
jų s])ėką ir nuojiegumą dirbti 
ir paskui pasiūloma jį pirkti už 
augščiasią pasiūlytą savaitinę 
algą. >

ir sunkumo palaikymo susisie-j liaus nusileido geruoju, įprigrą- 
kimo su aprupi'iii'iiio baze, kuri j sintis Jungt. Valstijoms, bet jos 
yra 100 mylių atstume. Turkai 
tečiaus matyt negali pa«inau- 
doli šiuo pasitraukimu ir nepa- 
jiegia daryti atakų.

Graikų nuostoliai, įskaitant 
sergančius, siekia 10,000 karei
vių. Kareiviai yra pavargę ir 
nebegali daryti naujų puoliimų. 
kad nuvijus turkus atgal prie 
Angoros.

kareiviai pasitraukdami 
namų sudegino. Taipjau 
iškasta datig tranšėjų.

daug 
rasta

Angliakasiai išsiskirstė?

Airiai priims pakvietimo
Sutiksią atnaujinti taikos dery

bas su Anglija.

DUBLINAS, rūgs. 9. — Sinn 
feinerių vadovai yra labai pa
tenkinti šiandie gautu Lloyd 
George atsakymu. Jie sako, kad 
Lloyd George pakvietimas bus 
priimtas ir kati jie pasiųs savo 
delegatus atnaujinti derybas su 
Anglijos kabineto komisija. Jie 
mano, kad Airija įgys taiką už 
kelių savaičių.

šiandie susirinko sinn feine
rių kabinetas ir svarstė Angli
jos premiero atsakymą. Mano
ma, kad ta|>o nutarta pirmiau 
sušaukti slaptą dail airrean 
(parlamento) susirinkimą, 
pirm negu davus Anglijai ga
lutina atsakymu.

Kalbama, kad sekamose de
rybose de Valera nedalyvaus, 
bet Airijos delegaciją vadovaus 
Arthur Griffith, kuris yra už
sienio reikalų m misteriu sinn 
feinerių kabinete.

49 internudti sinn feineriai 
pabėgo pereitą naktį iš Curragb 
internavimo stovyklos.

ELIZABETHTOWN, III. r. 
9. — Kalbama, kad apie keli 
šimtai ginkluotų angliakasių, 
kurie buvo apsistoję netoli šio 
miestelio, kad žygiavus į čia ir 
Rosiclare, jau išsiskirstę, nes 
smarkus lietus išplovė kelius ir 
padarė miestelius neprieina
mus. Šerifas su mušeikomis 

buvo išvažiavę j ieškoti anglia
kasių, bet jų nerado.

Tečiaus ant visų kelių į mies
telius yra pastatyti kulkas val
džiai, kuriais valdo gerai paty
rę mušeikos. Be to šerifas te
legrafavo gubernatoriui, prašy
damas prisiųsti 250 geriausių 
šautuvų mušeikoms apginkluoti 
Valstija tiek šautuvų negali 
prisiųsti, neprisiųsdama karei
vių.

šiandie atvyksta gubernato
riaus paskirtoji komisija, kuri 
Ištirs visą padėtį.
Bostone įkurta turgavietė, kur

vimui kelis bedarbiais, o šian
die jų išstatyta net 30. Bet iki- 
šiol neatsirado dar nė vieno 
žmogaus, kuris butų pasiūlęs 
jiems darbą. Tarp išstatytųjų 
aukcionui bedarbių yra labai 
daug 'buvusių kareivių. Jie visi 
ilgą laiką nedippa ir nebeturi iš 
ko gyventi.

Betgi čia pat pasiūlyta par
duoti iš aukciono šunį ir jį tuo- 
jaus parduota už $5.

Ledoux sako, kad jis kasdie 
rengsiąs tokius aukcionus be
darbių iki Amerikos sąžinė ne
bus sujudinta arba iki nepasi
baigs bedarbė. Nuo dabar bu
sią naudojami profesiniai auik- 
cionieriai, kurie galės, geriau 
atvaizduoti senovinę vergų rin
ką, tik prilakintą naujomis ap
linkybėmis — bedarbių tur
gavietę.

Gen. Bandholtz pašalintas
Kareiviai iš Logan pavieto bus 

perkelti į organizuotų anglia
kasių pavietus.

Nauji laikraščiai
WASHINGTON, nigs. 7. - 

(iLiet. Inf. Biuras) Pastaraisiais 
laikais padidėjo musų išeivijos 
laikraščių skaičius. Amerikoje 
pradedama įleisti: “Tėvynės 
Balsas” ir “Amerika”; Italijo
je — “L’Eco di Lituanie” (ita
lų kalba); Latvijoje — *Rygos 
Balsą” ir Rytų Sibire bent kiek 
ankščiau pradėjo eiti “Tolimų-

Fracija pati nori teisti Vokieti
jos kriminalistus.

PARYŽIUS, rūgs. 9. — Ex- 
celsior sako, kad neUžilgio trįs 
Vokietijos generolai, Oven, 
Montgelas ir Reidi, kurie ko
mandavo vokiečių kareiviais 
Nomey, Francijo.ji, apielinkėse, 
bus Franci jos valdžios pašaukti 
stoti į teismą prieš karo tarybą 
Nancy už papildytus laike karo 
nuožmumus.

Jei jie nepaklausys pašauki
mo, sako laikraštis, jie vistiek 
bus teisiami kaip neprilbuvėliai.

Francija jau senai nepaten
kinta Vokietijos krimaalistų 
teismu ir skirialnomis jiems 
mažomis bausmėmis. Juos da-

WASHINGTON, rūgs. 9. — 
Karo departamentas užgirė gen. 
Bandholtzo paUuosavimą rūgs. 
12 d. nuo komandavimo fede- 
ralinų kareivių Wesit Virginijoj. 
Gen. Bandholtz gali todelĮ yra 
paliuosuojama, kad jis anglia
kasių su mušeikomis kovoje at
sinešė visai 'bešališkai, j:,s ne
puolė angliakasių ir vien tik rū
pinosi įvykinti tvarką. Jam ko
manduojant kareiviai sustabdė 
mūšius nepaleisdami nė vieno 
Šūvio. Daugiau to, jis netik 
liciją, kad ji sukėlė tą kovą 
bet dar nukaitino valstijos po
liciją, kad jis sukėlė tą kovą 
savo neapgalvotu puolimu ant 
angliakasių; kada tie buvo pra
dėję grįšti namo. Tokis gene
rolas West Virginijos kasyklų

r

rint kiliems talkinnkams, kurie 
pilnai Vokietijos teismu yra 
patenkinti. Fra nei jos justied- 
jos ministeris pereitą nedėldie- 
nį kalbėdamas Nomey pareiškė, 
kad nuo dabar Francija, visai

Vakar .rugsėjo 9 d., užsienio pini- 
S kaina, perkant jų ne mažiau kalu 

25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ...;............... $3.72
Austrijos 100 kronų ............... 11 c
Belgijos 100 frankų ...... $7.50
Danijos 100 kronų ......   $17.90
Finų 100 markių .... .............. $1.40
Franci jos 100 frankų ...........  $7.6F
Italijos 100 lirų ............<..... $4.80
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.05
Lenku 100 markių ...............n.... 3c
Olandtj 100 guldėnų ........... $31.80
Norvegu 100 kronų ........... S13.2F
švedų 100 kronų ........   $21.65
Šveicarų 100 kronif ................ $17.15
Vokietijos 100 markių........... $1.05

savininkams ir jų mušeikoms 
nėra geistinas.

Vieton gen. Baiulholtz skiria
mas komanduotoju gen. Mead. 
Jau tapo paskelbta, kad federa- 
liiai kareiviai bus ištraukti iš 
mušeikų valdomo Logan pavie
to, kur ir buvo mūšiai, ir bus 
perkelti į Boone ir Kanawba 
pavietus, kur angliakasiai yra 
organizuoti. Ten kareiviai bus 
per kiek ilgesnį laiką. Mat šian
die pas prezidentą Hardingą ir 
karo sekretorių Weeks buvo 
atsilankiusi Logan ir Mingo pa- 
vetų kasyklų savininkų dele
gacija, kuri prašė ištraukti ka
reivius iš Logan pavieto (kad 
mušeikos vėl galėtų laisvai 
veikti), bet ]>alikti Boone ir 
Kanawha pavietuose iki nebus 
priimta įstatymas ir suorgani
zuota valstijos milicija. Valdžia 
tą kasyklų savininkų reikalavi
mą mielai sutiko išpildyti.

Kartu kasyklų savininkai į- 
teikė prezidentui memorialą, 
kuriame tvirtinama, kad anglia 
.kasių unija! suorganizavo tą 

puolimą ant imušeikų, “kad su
ardžius valdžios spėką” neorga- 
nlzuotuoiso pavietuose. Savi
ninkai griežtai atsisako tartis 
su angliakasių unijos atstovais, 
nes jiegu unija butų pripažinta, 
jii, girdi, tada kontro
liuotų produkciją ir išda
linimą anglių visoje šalyje ir į- 
gytų tokią 
jokia kita 
lyje. Jie 
Gom persą
šeikų valdomų kasyklų “pasku
tinė autokratijos tvirtove West 
Virginijoj”.

i „i ■ .i m —.... . .......................

Kontraktoriai grūmoja 
namy budavotojams

Vieni namų budavotojai priima 
algų nukapojimą, kiti atmeta.

spėką, kokios neturi 
organizacija pasau- 
taipjau pasmerkė 
už pavadinimą mu-

True translatfon filed wtth the post- 
master at Chicago, III., Sept. 10, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

«

Jau atidarė virtuves
PETROGRADAS, rūgs. 9. — 

Pirmas Amerikos .maistas tapo 
išdalintas vakar 200 Rusijos 
vaikų, kurie gavo ryžių košės, 
kakao ir baltų piragaičių, pri
rengtų piranosc! Amerikos šel
pimo admiinistracijios atida ry
tose virtuvėse viduniniestyje.

Kitos virtuvės irgi bus ne
užilgo atidarytos.^

Vokiečių laivai Phoenix, Go- 
teburg ir Stells jau atvyko į Pe
trogradą iš Hamburgo su šel
pimo administracijos reikmeni
mis.
Reikia maitinti 1,000,000 vaikų.

KAZAN, Totorių respub., 
rūgs. 9. ■— Amerikos šelpimo 
adlmiimstracijos atstovai, kurie 
tyrinėja padėtį rado, kad Toto
rių respublikos vaikai yra labai 
reikalingi maisto. Delei bada
vimo ir netikusio maisto, vai
kai yra labai sutinę. Atstovai 
apskaito, kad iš 1,250,000tvaikų 
Kazaniaus gub., reikia matin- 
ti 1.000,000. Amerikos virtu
vės čia bus atidarytos tuoj kaip 
bus gauta maisto iš Rygos.

CHICAGO. — Namų budavo- 
tojų nepasitenkinimas teisėjo 
Landis išneštuoju nuosprendžiu 
viir.-ir dar labiau apsireiškė di
delio skaičiaus Įvairių amatų 
darbininkų metimu darbo. Veik 
prie visų didesnių darbų atėjo 
dirbti tik dalis darbininkų, o 
prie keturių didelių triobėsių 
budavojimo darbas turėjo visai 
apsistoti, nes darbininkai nepa
sirodė darbe.

Kilnojimo inžinieriai ir dūdų 
suvedžiotojai visai nedirba. Ka
da telefonuota į jų raštinę, tai 
iš jos atsakyta: “Mes, kaip ir 
teisėjas Landis, nutarėm išva
žiuoti žuvauti. Jus patįs dary
kitės išvadas”.

Karpenteriai ir kitos nedaly
vavusios arbit racijose unijos 
irgi rengiasi atmesti kontrakto
rių “ultimatumą” nukapoti al
gas. •

Unijų vadovai deda visas pa
stangas, kad palaikius darbiniu- Į 
kus prie darbo ir privertus juos 
priimti nukapojimą algų. Bet 
darbininkai j u nenori klausyti.

Tkišiol tik vieni elektros dar
bininkai, kuriems algos mažiaus 
už visus kitus darbininkus ta- 
]M) nukapotos, priėmė teisėjo 
Landis nuospreiulj. Jie pri

ėmė jį vienbalsiai. Jie gauda
vo .*!
Gal ir keletas kitų amatų, ku
riems algos tapo mažai nuka
potos, irgi priims nuospren

di. Bet tie darbininkai, kuriems 
algos nepaprastai daug ta]x> nu
kapotos. yra griežtai nusistatę 
nepriimti nuosprendžio ir neiti 
dirbti už naujas algas.

Betgi manoma, kad namų bu- 
davotojų taryba. į kurią įeina 
vįsu namų budavotoju unijų 
viršininkai, teisėjo 'Landis nuo
sprendį pilnai priims. Jie ja,u 
ir dabar veda tarp dariuninkų 
agitaciją už grįžimą į darbą ir 
priėmimą naujos algų skalės. 

“Jie remiasi tuo, kad jie pasirin
ko arbitratorių ir dabar negali 
atmesti jo nusprendžio, nors jis 
jiems ir labai nepatiktų.

Unijų viršininkai mano, kad 
sumišimas ir nepasitenkinimas 
tai’]) darbininkų yra tik laiki-

nis ir kad su laiku visi darbi
ninkai pamažu sugrįš į darbą, 
kada nematys kitokios išeities. 
Tą patį mano ir kontraktoriai. 
4 Bet kontraktoriai išvirto da
bar tikrais akiplėšomis. Jie 
iš džiaugsmo nebesumano nč 
ką daryti ir pradėjo svaidyti į 
darbininkus grūmojimais. Jije 
paskelbė, kad jei darbininkui 
tuojau nepriims Landis nuos
prendžio ir nesugrįš tuoj į dar
bą, darbininkų unijos busian
čios panaikintos ir visur bus •- 
vesta “open shop”, busią pasi
kviesti streiklaužiai, o visi or
ganizuoti darbininką* pašoliu* 
ii. Kaip kontraktoriai. taip ir 
darbininkai žino, kad tan yra 
tuščias grūmojimas, nes kon
traktoriai jau ne kartą band£ 
nuveikti darbi’dnkus ir net skėti 
be jiems lokautą, bet kiekvieną 
sykį kontraktoriai prakišo. Bet 
tokie neapgalvoti kontrak torių 
grūmojimai tik dar laibiau pyk- 
do darbininkus ir pilia aliejaus 
į nepasitenkinimo ugnį.

Streikas sustabdymui kary
Anglijos 'angliakasiai siūlo skelb 

ti streiką atsiradus karo pa
vojui.

LONDONAS, rūgs. 9. — An
glijos angliakasių federacija nu
tarė, atsitikime kjlimo interna
cionalinio karo, tuoj šaukti in
ternacionalinę angliakasių kon
ferenciją ir kad visų šalių an
gliakasiai turi tuojau mesti dar-

$1.25 į vai., dabar gaus $1.10jį?.’.ki ne^,r<:is ka\°
I Toki pareiškimą davė unijų 
kongresui angliakasių vadovas 
Robert Smiltie.

Tas pareiškimas tapo padary
ta laike debatų apie rezoliuciją, 
išreiškiančią pritarimą nusi
ginklavimo konferencijai, bet 
rekalaujančią, kad delegacijoje 
dalyvautų ir darbininkai. Rezo
liucija tajio didele didžiuma 
balsų priimta, taipjau ir pro
testas prieš Anglijos valdžios 
tebevaromą didelį ginklavimą
si. Reikalaujama, kad visas 
ginklavimaisis butų sustabdytas 
bent iki Washingtono konferen
cijos.

Sniegas Montanoje.
HELENA, Mont., rūgs. 9. — 

šiandie čia pirmu kartu gero 
kai pasnigo. Oras nepaprastai 
šaltas dėl šio laiko.

Auksinai nupuolė
žemiausia

Tik 4 delegatai.

WASHINGTON, nigs. 9. — 
Prezidentas Hardingas mano 
skirti nusiginklavimo konferen- 
cijo tik 4 delegatus nuo Jungt. 
Valstijų. Spėjama, kad jais 
bus valstybės sekretorius Char
les. B. Hughes, Elihu Root, se
natorius Henry C. (Lodge ir de
mokratas senatorius Oscar W. 
Underwood.

Pašalino mayorą.

GOLUMBUS, rūgs. 9. -^Ohio 
gubernatorius Davis pašalino iš 
vietos Newark miestelio majo
rą Atherton už tai, kad jis lei
do miestelyj įsivyrauiti gemhlr- 
riavimui.

Vakar markės ir auksinai buvo nupuolę žemiaus 
negu kada nors pirma
is pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas tap yra ir šiais metais, ir dabar 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 pinigu 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 Chieagoie. 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 į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago. DL
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Teisėjas skundą atmetė ir rin
kimus pripažino teisėtais.

(“Siet.”)
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Plungėje, Telšių ap. prie gim
nazijos susiorganizavęs yra mo
kinių koperatyvėlis ir sporto 
kuopelė. Koperatyvėlis parūpi
na mokiniams knygas, sąsiuvi
nius ir visas kitas mokslui rei
kalingas priemones. Smagu, 
kad mokiniai išanksto pratina
mi prie koperatinio darbo, są
skaitybos ir visuomeniškumo.

Kretinga. “Bitės” dr-jos su
sirinkime nusiskųsta į išsiplati
nusį tabokos auginimą, kuris 
blogai atsiliepęs į bites. Dr-ja 
turinti 9 skyrius, išleidė Tėvo 
Jeronimo knygą “Bitininkas”.

Biliuniškių kaimo (Papilės 
vai.) ūkininkai kreipėsi į Šiau
lių Apskrities Valdybą, nusi- 
skųzdami dideliais nuostoliais, 
kurių 
ledai, 
los ir 
ei jos.

darė liepos 6 d. iškritę 
Prašo rudens sėjai sėk- 

paliuosavimo nuo i’ekvizi-

žemės ūkio parodos.
Žem. Ūkio Dep-tas ruošia š 

rudenį po įvairias Lietuvos vie
tas 40 žemės ūkio parodų — ar
klių, raguočių ir k. gyvulių. Pa
rodų bus kiekvienoje apskrity, 
kitose gi ir po kelias (pav. Šiau
lių ap. — 3 vietose). Parodoms 
tvarkyti komitetus 'sudarysiu 
Žem. Ūkio Min-jos vietos, savi
valdybių ir žemės ūkio draugijų 
atstovai.

NAUMIESTIS, (Tauragės ap.)
Nauja mokykla. Naumiesty, 

piliečių pastangomis, įsikūrė vi
duriuoji mokykla, kurios vedėju 
paskirtas Steigiamojo Seimo na
rys Balčytis. Tai bus jam 4 Tau
ragės apskrity vidurinoji moky
kla, iš kurių 1 valstybinė 
privatinės.

ir 3

MIŠKŲ GAISRAI.

Delei sausos vasaros šią 
sąrą dega daug miškų — tai iš 
piktos žmonių valios (padegi
mų), tai neapsižiūrėjimo. Taip, 
vieną Liepos 19 dieną “Lietu
vos” bendradarbis L. N. suskai
tęs 40 miškų gaisrų, kitaip sa
kant vieną dieną supleška ug
nyje krašto milijonų turtai. Ten
ka be to girdėti apie žmonių 
nerangumą tokius gaisrus gesy
ti, lyg tai visai jų neliestų.

va-

LENKIŠKI APAŠTALAI.

gos protokolą. Bet karakterin- 
ga, kad tokios sueigos daroinos 
tik ten, kur kaimai katalikiški 
ar bent katalikų didžiuma, bet 
ne kur gyvena gudai. Su stačia
tikiais daroma net taip, kad ten, 
kur pernai buvo mokyklos, jas 
perkeliama į katalikiškus kai
mus. Pavyzdžiui, Krynkų vals
čiuje Gardino apskrities Saunin- 
kų kaime dar buvo užsilikusi mo
kykla, bet ir ją perkėlė į kata
likų kaimą Makaroucus. 
pavyzdžių esą daug.

MEšKUčIAI, ŠIAULIŲ AP.

Tokių

KĖDAINIAI.

plėtotis 
ir nusi- 
reikalus

Musų savivaldybėms 
trukdė stoka išlavintų 
manančių savivaldybių 
žmonių. .Kalta čia dalinai ir
apąkr. savivaldybė, nepasisten
gusi tvarkyti ir instruktuoti 
valsčius.

Kai kuriuose valsčiuose dar 
iki šiol buvo vos galį pasirašyti, 
be jokios iniciatyvos viršaičiai, 
kurie ir su Savivaldybių Įstaty
mu nepilnai arba net ir suvis 
nebuvo susipažinę. Tarybos su
sirinkdavo į posėdžius beveik 
tik tam, kad atmesti vieną ar 
kitą teisėtą pagalbos reikalavi
mą mokykloms ar biednuomenei. 
Raštinių veikimas vos pakenčia
mas. Revizijų komisijos retai 
tetikrindavo Valdybų darbus, 
jš Apskrities centro jei ir užva
žiuodavo kas, tai užeidavo pasi
šildyti ir pasitenkindavo pažiū
rėjimu į gaunamų j ų-leidžiamų jų 
raštų knygą . Jokio savivaldy
bių darbo instruktavimo nebuvo 
ir Valsčių savivaldybės, nelabai 
akyliai apskrities Centro prižiū
rimos, veikė savo noru, nesilai- 
kydamos įstatymais nustatytų 
dėsnių.

Nežiūrint į tokią padėtį, kuri 
Apskrities Savivaldybei negalė
jo būt nepastebima, Apskrities 
Taryba priimdama šiems me
tams sąmatą, ’netitc ‘neskyrė 1$- 
šų valsčių instruktavimui, bet 
ir iki šiol nesiėmė priemonių tai 
padėčiai prašalinti. (“Siet.”)

Kova dėl smuklės.. Meškučių 
Valsčiaus Taryba buvo uždariu
si vienintėlę miestely šilomo 
Paubero smuklę (aludę). Prieš 
tai kiek ankščiau ji buvo nuta
rusi, kad visos girtybės įtaigos 
mistely yra draudžiamos. Tas 
nutarimas buvo viešai paskelb
tas ir paskirtu laiku niekeno ne
buvo apskųstas . Tuo remdamo
si Taryba ir uždėjo antspaudas 
ant minėtos aludės. Dabar alu- 
dininkas sulaukė užtarymo iš 
Fin. Min, Akčyžės Dep-to, kuris 
reikalauja, kad aludė butų vėl 
atidaryta. Įdomu dar, kad 
Dep-tas remiasi Meškučių vai. 
Valdybos liudymu apie Pauberio 
ištikimybę, nors tas liudymas, 
išduotas buvo ne smuklei įsteig
ti, bet į Šiaulius persikelti ir ten 
krautuvę atidengti.

Linu gamintoju pasi- 
tarimas.

Gardino apskrity po kaimus 
važinėja kokios tai panelės, “in
struktorės” ir šaukiančios ūki
ninkų sueigas. Visur kalbina 
ūkininkus, kad dar šiemet pa
ruoštų mokykloms butus, ir mo
kykla pradėsiantį šiemet veikt, 
reikią tik parašyt Gardino se
niūnui prašymą ir nusiųst suei- pagal didumą trumpmenų.

Birž. 24-25 d. dalyvaujant 
Žem. Ūkio Min-jos, apskrities 
savivaldybių ,koperativių atsto
vams, agronomams, specialis
tams ir k. buvo tartasi apie Lie
tuvos linų ūkio padėtį. Prane
šimą darė Ž. U. Dep-to vedėjas 
agr. V. Kriaučiūnas, koper. J. 
Fledžinskis, A. ir Jer. Moraus- 
kiai. Pripažinta, kad musų li
nų ūkio politika reikia keisti iš 
pamatų, kad linų prekybos Ope
raciją galėtų atlikti pačių ga
ni i n to j ų orga ni zaci j c >s-k ope ra- 
tyviai. Išrinkta komisija tokio 
koperatyvo įstatams paruošti. 
Paliekant valstybės linų supir
kimo monopoliją, koperatyvui 
duodama koncesija (leidimas) li
nams supirkinėti, jų pluoštui iš
taisyti (mintį, braukti ir tt.).Gre 
ta prekybinio koperatyvo gali 
kurtis ir veikti tokiomis pat są
lygomis ir gamintojų koperati- 
yai, kurį^ turėtų teisės imti li
nus iš savo narių ir betarpiai 
statyti juos pasaulio rinkon.

Vyriausiąją priežiūrą linų 
prekybos atlieka nuolatinė ko
misija prie Fin., Prek. ir Pram. 
Min-jos iš žem. Ūkio ir Fin., 
Prek. ir Pram. ministerijų atsto
vų, iš Liet. Koperatyvų dviejų 
esamųjų Sąjunga — po 1, žemės 
Ūkio draugijų 2 atstovu, apskri
čių savivaldybių 2 atstovu, ren
kamųjų suvažiavime ir 2 eks
pertu.

Linų kultūrai pakelti suva
žiavimas pripažino reikalą kelti 
žmonių švietimą bendrąjį ir 
specialį, vykdyti planingai me
lioracijos darbus (nusausinimą, 
drenavimą), steigti linų valymo 
ir skirstomo į rūšis stotis, ban
dymo laukus, rajonines dirbtu
ves linams dirbti ir tt. Linų

PAPILĖ, ŠIAULIŲ AP.
Apskrities viršininkas ap

skundė Valsčiaus Tarybos rinki
mus Taikos Teisėjui ir reikalavo 
rinkimus panaikinti dėl netiks- 
aus Rink. Kom. paskirtymo 

vietų tarp sąrašų. Mat, Virši
ninko nuomone ,turėjo būt duo
dama vieta atstovui, jei susida
ro reikalingas skaičius, nors ir 
nebūtų sąraše kandidatų pasta
tytų. Kaip tik du sąrašu kan
didatų pastatytų. Kaip tik du 
sąrašu ir gavo balsų daugiau 
vienu atstovu, bet neturėjo kan
didatų. Komisija pasielgė sulig 
Saviv. Įst. par. 62 ir 63; trūk
stamiem atstovam davė vietas kultūros darbams valstybės pri-

T. valo skirti 5% savo gryno pelno

Naktis pirm teismo

____________ ,----------------- _ ----------- , . „■ ,,, .... ........... -------------------------------------■!. į. Į . Į ■ 
iŠ linų operacijos, išreikalavus apie 16 akcinių bendrovių, ku- Jnna kiaušinių į Londoną ga

benti. Taip pat vyksta derybos 
su Londono firmomis ir dėl gy
vulių gabenimo į Londoną. Tiki
masi, jog rudenį jau bus gali
ma ir gyvulius į Londoną gaben
ti ir busiąs geras pasisekimas, 
žymėtina, kad kiaušiniai Nemu
nu per Klaipėdos uostą nė vie
no pirklio negabenami, o veža
mi pro Liepoją.

Laukiama, kad į rudenį atgy- 
siahti prekyba ir sėmenimis.

(“L-va”)

kita tiek iš bendrovės, kuri tupi I ri 
linų prekybos koncesiją,

Pagaliau, pageidauta, kad 
žem. Ūkio Min-ja kviestų per 
metus du kartu savivaldybių, 
žemės ūkio organizacijų atsto
vus ir šiaip ūkio žinovus tartis 
ūkio kultūros apskritai ir lini- 
ninkavimo reikalais, ir kad jais 
rūpintųsi taip gi žodžiu ir dar
bu musų savivaldybės.

(“Siet.”)

1921-22 metu rekvi 
zicija.

Rekvizicijų Tarybos, Savivald. 
atstovų ir apskr. Intendantų š. 
m. liepos 16-18 d. suvažiavime 
nustatytos rekvizicijos normos 
ir taisyklės. 6 deš. 12 margų) 
nuosavi ūkiai ir 8 deŠ. (16 mar
gų) nuomojamieji ūkiai nuo 
rekvizicijos paliuosuojami. Iš- 
nuomuotųjų dvarų mažais skly
pais rekvizicijos vykdomos nuo
mininkų sulig sutarčių. Jei uki- 
kininkas be nuosavios žemės dar 
nuomuoja, tuomet rekvizicijos 
skiriamos nuo bendro ploto. 
Skundai dėl neteisingo apdėjimo 
rekvizicijomis rišami 2 savaičių 
laiku nuo dienos gavimo rekvi- 
zicinės kontrolės.

Paskirtoji norma šieno turi 
būti suimta ligi š. m. Spalių 1 
d., grudų ir šiaudų ligi 1922 m. 
Kovo 1 d. ,pusė bulvių rekvizici
jos turi būti suimta dar rudens 
metu iki prasidės šalčiai, kita 
pusė — pavasarį. Raguočių ir 
kiaulių ėmimas atliekamas tik 
valsčiais arba seniūnijomis, ku
rios ir privalo pristatyti bend
rai, bet ne atskirais ūkiais; ra
guočiai imami pamėnesiui, bet 
ne daugiau 1/9 dalies paskirtos 
normos kas mėnuo: Kiaulės 
imamos dviem terminais: pusė
— nuo š. m. lapkr. 15 d. iki 
gruodžio 1 dieną ir antra pu
sė — 6 savaitėms prieš Valykas. 
Avys visai neimamos.

Grudų rekvizicija turi būti 
taip sutvarkyta, kad bendrai 
kiekvienas valsčius kas mėnuo 
pristatytų nemažiau 1/6 dalies 
paskirtos grudų normos. Gru
dai turi būti sausi ir geros nor
malės rūšies, kurią nustato ap
skričių Rekv. komisijos.

Šiaulių apskritis 1921-22 me
lais turėsianti duoti rekvizicijos 
išviso: rugių — 155,350 pųdų, 
kviečių 31,050 p., miežių — 26,- 
350 p., žirnių — 8550 p., avižų
— 131,800 p., bulvių — 38,760 
p., raguočių — 31,030 p., kiau
lių — 1551 p.

Kiaušinių prekyba su 
Londonu.

Kiaušinių prekyba su Londo
nu gerai vystosi. Per sąvaitę iš 
Šiaulių jau nebe 3 vagonai kiau
šinių išgabenama, bet į 15. Iš 
Šiaulių kiaušiniai Londoną pa
siekia per 4—5 dienas. Viso Lie
tuvoj kiaušinių prekyba verčiasi

Prižiūrėtojas patraukė nosimi orą ir netikė
damas man palingavo galva.

— Kvėpia, kaip paprastai — atsakė jis ir pa-
PV..U..! - tarė vežėjas krapštė galvą. - Jum tatai iš šalčio. Vežėjai 

rodydamas botagu į kiškį, bė-(drauge su arkliais ilsis, o ponam jie v.sgi nesmn-— Nelaimė ištiks, ponuli! 
pasisukęs manep ir r 
gūsį per kelią. x

Aš ir be kiškio žinojau, kad mano ateitis yra 
desperatiška. Važiavau aš į S’—ko apskričio teis
mą, kame turėjau atsisėsti kaltinamųjų suolan 
už dvipatystę. Oras buvo baisus. Kada suote- 
mose aš atvykau į krasos stotį ,tai išrodžiau žmo
gumi, kurį aplipdė sniegu, apliejo vandeniu ir 
smarkiai prilupę — taip sušalau, sušlapau ir pa- 
kvaišau dėl nuobodaus vienodo kelionės trankymo. 
Stotyj pasitiko mane stoties prižiūrėtojas, augš- 
tas žmogus, vien apatinėse kelinėse mėlynais, dry
žais, nuplikęs, mieguistas ir tokiais ūsais, kurie, 
rodos, augo tiesiog iš nosies, ir kliudė jam šniaukš-

O šniaukšti, reikia prisipažinti, buvo kas. Ka
da prižiūrėtojas, šniokšdamas ir kasydamas! už 
apykaklės, atidarė stoties miegamųjų kambarių 
durys ir tylėdamas alkūne parodė man vietą pa
silsiu!, mane trenkė tokis tirštas raugo, gurno ir 
sutriuškintos blakės dvokimas, kad aš vos kvapą 
atgavau. Blekinė lemputė, padėta ant stalo ir nu
švietusi medines prastas sienas, smilko tartum 
balana.

—Tai kad ir smarvė čia pas jus, poneli! — 
Taršiau aš, įeidamas ir dėdamas čemodaną ant

Aš išsiunčiau prižiūrėtoją ir pradėjau tyrinė
ti savo laikiną prieglaudą. Sofa, kurioj turėjau 
atsigulti, buvo plati, apmušta kolenkom, ir buvo 
šalta, kaip ledas. Apart sofos kambaryj buvo 
dar: didelis špižinis pečius, stalas su minėta lem
pute, kieno tai vailokai, kažinkieno kelionės kreip- 
šys ir uždanga, slėpusi kambario kampą. Už- 
uždangos kažinkas tykiai miegojo. Apsižvalgęs, 
aš užtiesiau antklodę ant sofos ir pradėjau rėdytis. 
Mano nosis greitai apsiprato su smarve. Nusivil
kęs švarką, nusimovęs kelines ir batus, nesuval
domai žiovaudamas ir šypsodamas, susitraukęs 
nuo šalčio, aš ėmiau šokinėti apie pečių, aukštai 
kilnodamas savo basas kojas....šitas šokinėjimas
mane sušildė. Reikėjo tik po to išsitiesti sofoj ir 
užmigti, bet čia įvyko mažas prietikis... Mano 
žvilgsnis netikėtai nukrito už uždangos ir.... įsi
vaizduokit mano pasibiaurėjimą. Iš už uždangos 
žiurėjo manin moteriška galva; išsidriekusiais 
plaukais, juodomis akutėmis ir rodydama dante
lius. Juodi jos antakiai krutėjo, o veideliuose 
žaidė dailios duobutės — reiškia, ji juokėsi. Aš 
sumišau. Galvelė, pastebėjusi, kad aš ją pama
čiau taipgi susigėdo ir pasislėpė. Tartum prasi- neikit! 
kaltėlis, nuleidęs žemyn akis, aš nekeltai pasukau 
sofos link, atsiguliau ir užsiklojau kailiniais.

Subafa, Rugsėjo 10 d., 1921

rios turi artimų santykių su 
Ūkio banku.

Šių bendrovių dalyvių Kaune 
VIII—12 d. įvyko pasitarimas, 
kuriame dalyvavo apie 90 pirk
lių. Pasitarime norėta ši preky
ba geriau sutvarkyti, bet prie 
galutino susitarimo neprieita. 
Visų pirklių pastebėta, kad Lie
tuvoj kiaušinių dabar daug dau
giau, ne^u prieš karą buvo. Lau
kiama, kad dar daugiau bus ga-

Europoan American Burėm
Fąbionas ir Mickjewica 

vedėjai
Buvų A- Pekratb ir S. K 
flmitiiimfi piiutfijv 

iMrtfa, pUportai 

NOTARU UBAS 
Beal Estetą, Paskolom, 

Insnrinai Ir tt.
809 W. 85th 8t„ Kamp. Halsted M. 

Tel.: Bonlevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 
Ned.i iki 8 po pietų.

teiva-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
1691 — M. Vanickiutė 
1749 — J. Tamošiūnas 
1795 — P. Račkiutė 
1927 — I. Jog-niinas 
1962 — J. Donasevičius 
1972 — P. Krištaponis 
2264 — A. Sinkevičius 
Nr. 2073-2253 — Sočiai Demokr.2197 — P. Žukas
2085 — E. Kasparavičienė
2086 — N. Kasparienė

2087 — P. Rątnikas
2091 — T. Čepulis
2108 — K. Maišelis
2152 — J. Z. žemaitė
2167 — O. Vosylius
2194 — P. Zuikelis
2196 — P. Žukas\

2208 — A. Sakalauskas
2218 — P. Rubozevičienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ) 
Esame didžiausi pajų kepėjai Suv. Valst.

Reikalauk savo pardavėjo.
Užsisakyk Reikalaukite

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS ‘
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 6869.

Naujas
Automobilių Ligonbutis

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

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

arti 31-mos gatvės.
Tel.: Boulevard 5013

Chicago, III.

r.ril

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 21nd 8t„ kerti Leųvitt SL 
Teiephone 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, pene ant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmaa ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
čiaus ant lengvų iilygų.

z—
Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS 
Ofisas Vidu nutarty ji 

A8SOCIATION BLD8. 
19 So. La Šalie St. 

Valandos: 9 ryto iki I po platai 
Panediliais iki 8 vakare. 

Namų Tsl.j Hyda Purk 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 6890 

▼ak.: 812 W. 83rd St., Chieago
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Reetor Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuviu Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

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

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1058

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius Ir 

budavotojaa.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.
-------------------——----—t

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

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

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratua 
ir sudedame fbctu 
res į 6 kambarių 
namą už 869.00.

— Kokis prietikis! — pamaniau aš .— Reiš
kia, ji matė, kaip aš šokinėjafi! Negerai.... ”

Ir prisimindamas gailaus veidelio ruožus, aš 
nenorom įsisvajojau. Vaizdai, vienas dailesnis ir 
labiau pagundon traukia už kitą, susigrūdo mano 
vaidentuvėj ir... ir tartum bausmei už nuodėmin
gas mintis, aš staigai pajutau dešinėj veido pusėj 
veriantį degantį skausmą. Aš sugriebiau veidą, 
nieką nepagavau, bet supratau, kame dalykas: pa- 
smirdo sutriuškinta blakė.

— Velnias žino, kas tai yra! — išgirdau aš 
tuo pačiu laiku moteriškės balselį. —- Prakeiktos 
blakės, be abejonės, nori suėsti mane!

Hm!.. Aš prisiminiau savo gerą paprotį vi
suomet pasiimti su savimi kelionėn persiškų mil
telių. Ir šį sykį aš nenusidėjau tam papročiui. 
Bonkutė su milteliais tapo išimta iš čemodano 
akie mirksnyj. Pasiliko dabar tik pasiūlyti dai
liai galvutei vaistų ir — pažintis užmegsta. Bet 
kaip pasiūlyti ?

— Baisu!
— Gerbiamoji — tariau aš saldžiausiu gali

mu balsu. — Ant kiek aš suprantu paskutinį jūsų 
klyksmą, jus kanda balkės. Aš turiu persiškų mil
telių. Jeigu malonėtumėt ,tai....

— Ak, meldžiu!
■— Tokiame atvėjyj, aš tuoj aus 

tik kalinius, — nudžiugau aš
-—Ne, ne....Jus per uždangą paduokit, o čia

,Tik kam jum varginti save? Aš galiu 
Fedia! — prabilo briunė- 

Fedia! Na, pabusk-gi! Atsikelk ir

užsivilksiu 
ir atnešiu....

— O kas jus žino! Jus esate žmonės pake
leiviai....  1

— Hm!... O kad ir už uždangos.... Tame nėra
nieką ypatingo... juo labiau, kad aš esmi daktaras, I 
— pamelavau aš: — o daktarai, žvalgybos virši
ninkai ir damų parikmacheriai turi teisės briau- 
tai į asmeninį gyvenimą.

— Ar tiesą sakote ,kad jus esate daktaras?
— .Duodu garbės žodį. Taigi paliepkit at

nešti jum miltelių?
— Na, jeigu jus esate daktaras, tai gal ir 

galima
vyrą išsiųsti pas jus 
tė tyliu balsu.
išeik už uždangos! Daktaras yra taip malonus, 
kad siūlo mum persiškų miltelių.

Buvimus už uždangos “Fedies” lyg mietu per 
galvą trenkė mane... Mano siela persipildė jausmu, 
kuri, tur-but, pajunta šautuvo gaidelis, kad jis 
užsikerta: ir gėda, ir pikta ir gaila. Mano širdėj 
pasidarė tai biauru ir tokiu niekšu pasirodė man 
tas Fedia, kada jis išėjo iš uždangos, jog aš kone 
sušukau: “sargyba!” Fedia pasirodė esąs augštas, 
gįslėtas žmogus, turįs apie penkias dešimtis metų, 
žilais bakenbordais, sučiauptomis valdininko lu
pomis ir mėlynomis gįslelėmis, betvarkiai raižiu
siomis jo nosį ir smilkinį. Jis dėvėjo apsiautą ir 
pantaplius.

— Tamsta esi labai malonus ,dar tarė...
jis paimdamas iš manęs persiškų miltelių ir pa
sukdamas atgal už uždangos. — Ačiū....Ir jus iš

tiko pūga kelyj ?
.— Aš ir pats žinau, kad per uždangą. Ne

bijokit iš nesu tokis baši-buzukas....

kreipkitės pas 
ruus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 

♦ vimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuojame.

ĮrffsSMffg'giai Taipgi, laikome 
elektr. įrankių 

krautuve ir taisome viską namieje. 
Musų kainos prieinamos.

CATARRH
OF THE STOMACH

EI
■misa

ou CANT ENJOY LIFE 
with a »ore, wur, bloated »tom- 
ach. Food doea not nourish. 

Instead it ū a source of tnitery, cauiing 
pains, belching, diuineM and head- 

achei.
The peraon with a bad rtomach 

»hould be tatisfied with nothing Icm 
than permanent, lasting relieL

The rfght remedy will act upon the 
lininge of the «tomach, enrich the blood, 
aid in catfing put tbe catarrhai poiwM 
and strengthen every bodily funetion, 
tj The large number of people who 
have successfully used Dr. Hartman’t 
famoua medicięe, reęommended for all 
catanhal canditiona, offer the rtrongest 
pouible endorsemeut for 

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIFTV TEARStarė

TS OR LIQUID 
evkrywner£
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Daugelis
lietuvių randasi be darbo
Važiuokit Lietuvon

Paprastai jie nori žinoti per kur geriausia 
važiuoti. Mes atstovaujame geriausias lai
vu linijas, kas bus tamistoms ant naudos 
kreiptis j musų banką ir gauti reikalingus 
nurodymus veltui nuo

Pono Gečo, prie langelio No. 4.

Pinigai pasiųsti per šį banką, į labai trumpą 
laiką išmokama.
Galite gauti čekius čionai, ant didžiausių 
bankų Kaune.

Peoples Bank

į KOflESPONDENCIJOS i I Ūki ■ —---------------- -į ,4

WATERBURY, CONN.
’ i » ■ - i r j - 4

Watert)iirio pažangiųjų drau- 
g'jų Sąryšis nigs. 4 diena buvo 
surengęs pikniką naudai vaka
rines vaikų mokyklėles. Tą die- 

| na oras buvo labai gražus, tat 
lapotu medžių pavėsiais įsrusi- 
rimko nemažas būrelis žmonių. 
Visi linksimai ir žaidė kas kaip 
mokėjo.

Drg. T. Matas, ką t ik sugrįžęs 
iš Lietuvos, trumpai papasako
jo apie savo kelionę ir ką jis 
matė ir girdėjo būdamas Lietu
voj. Vienas žmogelis gerai pra
sigėręs naminėlės. bandė pa
kenkti kalbėtojui, bot įbuvo nu
ramintas ir viskas gražiai pasi- 
'baigė. Piknikas nusisekė pui
kiai; aš manau, kad liks ir pel
ną ke'i doleriai,— Svajūnas.

Smūgis intrigantams.
DIDELIS BANKAS

Žinomas daugeliui tūkstančių 
lietuvių, kaipo greito ir man
dagaus patarnavimo lietuvių 
kalboje.

Ant kampo 47-os ir 
Ashland Avė.

23,376 Chicago Industrijos naudoja gasą
•

Pirma dovana.......... $100
Antra dovana...............$50
Trečia dovana.............. $25
Ketvirta dovana.........$10

Ir $2 kiekvienam už 25 išsireiškimus, 
kurie bus pripažinti geriausiais.

Laimėk Vieną Iš Šių Dovanų
Reikalaujame trumpu išsireiškė ... .... 
me vartojime industrialio gaso.

Suteiksime vienam sakiniui arba obalsiui, kuris nurodys 
eiseną industrialio gaso užduoties. Gasas industrijoj dau
giau reiškia nei šiaip kuras. Gasas, ant kurio galima 
remtis, ekonomiškais, ir duodasi visokiose formase var
tojimui, visokių rūšių dirbtuvem-s ir krautuvėms, tuomi ir 

, tampa mintyj, kaipo instaigos procesas. Vartojimas gaso 
tūkstančiuose skirtingų dirbtuvių, .visokiam mieriui, jsi- 
gija padidinimą parankumo, geresnį produktą, geresnes 
produktų pasekmes ir abelnai ekonomiją.
Ar gali sugalvot obalsį, kuris nasrkytų vienu trumpu sa
kiniu pareiškimą? Kad nurodžius abelną būdą, apie ku
rį manome, suteikti vietą; mes geidžiame panašios for
mos kaipo “Gasas 100% Kuras’*, arba “Gasas pagabiau- 
sias dalykas 1000 dirbtuvių vartojimui’’. Nesek šių ©bal
sių arba tokių, kuliuos kompanija jau vartoja. Jie pa
prastai nurodo pobūdį, kokių mes reikalaujame.
Visi pagaminti obalsiai, turi būt priduoti pirm Spalio- 
Oct. 15, 1921. Teisėjai šio dalyko yra: Hon. Edvvard N. 
Hurley, buvęs pirm. Suv. Valst. Shipping Boardo: W. 
Frank McClure, pirm, pagarsinimų posėdžio, Chicago 
Association of Commerce W. H. Graffis, redaktorius 
Gas Record.

Mes patariant, kad bus nuosprendžio prigelbė- 
jimas tamistai, aiškiausiai ir pilniausis dalyke 
apie industrialio gaso vartojimą. Pareikalavus, 
pasiųsime nurodymus ir aprašymus šiame klau
sime.

Antrašas Dovanų Obalsio Komiteto:

/ Industrial Department
THE PEOPLES GAS LIGIIT & COKE CO., 

Michigan Avenue prie Adams Street.

Kiek laiko atgal LSS. buvo 
atsiradę “kairiasparnių”. Jie sa
vo kairiasparnavimu suskaldė 
Sąjungą ir paskelbė pasauliui, 
kad jie LSS. visiškai ir ant vi
sados esą palaidoję. Bet varg
šai apsiriko. Dėkui “Naujie
noms” už jų nenuilstančią dar
buotę ir neišsižadėjimą socializ
mo principų, — jos pastatė 
tuos “kairiasparnius” prieš pa
saulio akis kaipo melagius. Nau

jienos pirmiausiai pakėlė balsą, 
kad reik išvalyt LSS. nuo kai
riasparnių (dabartinių komuni
stų) ir tasai jų balsas atsiliepė 
į širdis daugelio tų, kurie irgi 
likos ištikimi socializmo princi
pams. Stvėrės už darbo — ir 
štai viena po kitai kuopos ėmė 
atsikelt ir toliau veikt sutruk
dytąjį darbą.

Bet štai, Sąjungai dar tik at
sigriebiant, ir vėl atsirado joje 
intrigantų, kurie bando išnaujo 
nešti lietuvių socialistų organi- 
zacijon suirutę, draskyti ją iš 
vidaus. Bando provokatoriauti. 
Bet, kiek galima spręst iš mu
sų spaudos pranešimų, šitie, gai
valai irgi neatsiekė savo tikslų. 
LSS. VIII Rajonas savo konfe
rencijoj sudavė skaudų smūgį 
tiems gaivalams ir pareiškė už- 
si tikėjimo žodį tiems, kurie vi
sados stovėjo ant sargybos ir ne
leido niekam lietuvių socialistų 
judėjimą nuvest šuntakiais. Gar- i 
bė jums, draugai, kad jus su
pratote socializmo ir LSS. vertę 
ir reikalus, ir mokėjote atmušt 
priešų atakas!

Aš visuomet su jumis!
— Laisvės Mylėtojas.

Tarptautinė Emigraci
jos Komisija pataria 
ateiviu peržiūrėjimą uo

ste kur į laivą sėdi.

DIDELIS RUDENINIS 

špardavimaS 
■■ ” L 11 -..... ..... .——- Ciza*

Pas mus kainos numažintos ant visų tavorų. Turime didžiausi 
pasirinkimą visokių papuošalų, Jevvlery, auksinių liakrodėlių, žiedų, 
lenciūgėlių, ir tt. Parduodame Gramafonus ir pianus geriausių iš- 
dibysėių už cash ir ant lengvų išmokėjimų.

LIETUVIŠKI REKORDAI GRAŽIAUSI, KAINA 85c. VIENAS.

'riinn.iiinu mmr
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti- 
nų, skripkų, rekordu visokioms /mr gi \ 
kalboms, gramafonų ir auksi- 
nių visokių daigtų: žiedų ir KGrįjy 
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunciam į kitus miestus kam ko reik

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

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Sidc Bevcrage Co’s.

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

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavėja,

FREDERICK BROS, 
8700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Palo” Brands.
m" f

AKUAERKA
Mrs. A. Michniewicz

3101 S. Halsted St., kampas Šios gat.
Ofiso Tol.: Boulevard 9708. 
Naktimis; Yards 3654.

Baigusi Aku
šerijos kolegl 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
■ilvanijos 
pitalšae, 
sėkmingai 
tarnauja 
giixxiyino.
da rodą viso
kiose ligom 
moterims h 
merginoms.

T

ho»-

pa 
pri« 
Duc

DR. A. R. RLUMENTH AL

>^=DR.HERZMAN=^1
Iš RUSIJOS

Persikėlė 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, 
vyru, motorą ir vaiką, pagal nau- 
jausias metodas X-H*y Ir kftoklM 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijei 1025 W. 
IRth St., netoli Fisk St.

VALANDOS* Nuo 10—1« pieta. 
Ir ūuo 6 iki 8 vai. vakarėli.

( Dienomis: Canal
8110 arba 357

Naktimis: Drexel 
, 958 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vaL vak.

Telephonaii

Tarptautinė Emigracijos Ko
misija, kuri susideda iš penkio
likos tautų atstovų, ir kuri lai
kė savo sesijas Genevoje, Švei
carijoje, užbaigė sesijas. Komi
sija priėmė kelias rezoliucijas, 
kurių svarbiausia, Amerikos at
žvilgiu, yra ta, kuri pataria pil
nai pažiūrėti visus ateivius ta
me uoste, kur į laivą sėdi. Tuo 
budu butų sumažinta vargo tuk- 
stantiems keliaujančiųjų. Pa
prastai, ateivis prašo įleidimo į 
Jungt. Valstijas kuomet jau es
ti užbaigęs 97% savo kelionės. 
Jo ir jo šeimynos pirmas susi
dūrimas su Jungt. Valstijų Imi
gracijos Biuru ne pradžioje ke
lionės, bet pabaigoje. Gal šeimy
na pardavė visuš daiktus ir at
siskyrė su visais sename kraš
te, ir sugrįžimas Europon tik 
sugrįžimas prie vargo ir skur
do.

Peržiūrėjimas ateivių uoste, iš 
kur jie išvažiuoja, kad pilnai ir 
neišriš imigracijos klausimo, tai 
vis tik ne vieną norintį keliaut 
į Ameriką apsaugos nuo nerei
kalingo vargo.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

Komiškos Dainos, Monologai.
7092 Pas Fotografą ir Jonas mokina kariauti. J 
4237 Jonas šmikis, keliauna namon ir Mau§o kelionei 
4646 Naujas kareivis ir pas profesorių. 
1170 Smarkus vyras ir Kur bakūže samanota.
1248 Velnias Ne Boba, 2 dalis.
1249 Mano pavys, tai geras arklys, ir Smarkus vyrasU 
2342 
2343 
4180 
4535 
4795

įdainavo tenoras Mikas Petrauskas
2356 
2357 
2358 
2392 
2393 
2394 
3348 
3797 
3840 
4272 
4415 
4474 
3796 
Įdainavo Marė Kariužiute, 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 vėjai pučia ir Esu garbingas vyras. 
Įdainavo Mare ir Jonas čižauskas. 
3190 Trfs berneliai ir Vakarine daina. 
3244 Skambančios sygos ir Tu_ma.no motinėlė. 
3192 Giedu dainelę ir Gegužinės daina. 
1247 O kur buvai dėduk mano ir Lngarų šokis.* « 
Įdainavo chorai S. Shimkaus, Šv. Cecilijos ; 
3905 -Ant tėvelio dvaro Nesigraudink, mergužėle.
3188 Ant kalno karklai' siūbavo ir pasėjau žalią rūtą.
3189 Oi Motinėle ir Motuš, Motus. 
3242 ’ Oželis ir Mes padainuosim.
3290 Ko liūdi, .putinėli', ko liūdi ir Loja šunes ant kiem
2226 Per girią girelę ir Linksminkimės,.
2227 Per šilą jojau ir žydas statinėje.*
2228 ..v..~ ......
2340 Vilniaus Rūta ir Drinopolis. Maršas. 

Įdainavo Jonas Butėnas, basso. 
4362 
4914 
4925 
7025 
7092 
7026 
4181 
4363 
4717 
4796 
2395 
2396 
2359 
2530 
2531 
2707 
2709 
2653 
2654 
3626 
8799 
2581
Naujos lietuviškos rolės dėl PIayer 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 .................4........................
Meile. 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 ...................................................

Smarkus vyras ir Kur bakūže samanota.

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

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

Lietuva Tėvynė Musų, Tikiai Nemunėlis Teka.
Birutė, Kur Banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marsilietė ir Sukeikime kovą.

Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Saulė raudona ir Jojau dieną.

•Už šilingėlį ir šių nakcialy
Suktinis ir Valia Valuže.
Jau kad aš augau ir šią nedėlėlę.
Ant kalno karklai siūbavo, šią naktelę per n:ktcl( 
Spragilų daina ir Strazdelis.
Pavasaryje ir Piemenėlis.
Mielaširdyste ir Vai verčia, laužo.
Eisiu m-amei pasakysiu, Bernužėli, nesvoliok.

Saule nusileido ir Parodos maršas.

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė

Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6487

OR. M. T. STRIKOL’IS
Lietavya Gydytojas ir Uhirargaa

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

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedšl. 10 iki 12 ryto 

Rrt. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

Telephone Yards 5332 !

DR. M. STUPNICKI
Chicago, TU. 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

T. Puliman 5431

A.SHUSHO
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

motorą ligose; ^rū
pestingai 
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. State St 

Chicago, UL

DR. G. M. GLASER 
Praktikaoja 30 metai 

Ofisas i
3149 S. Morgan St., kerti 32 St. 

Chicago, Illinoia.
SPECIALISTAS* 

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephoae Yards 887

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą* 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai 

valandos ryto iki 1 vai. po piov.
Telefonas Dresel 2880

Kur upelis teka, Viltis ir Pasakyk, mano mylimas krašte. 
Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant kelių.
Daržely Alyvų ir Jėzau Kristau maloniausias.
Noriu miego saldaus miego. Plauke žąsele.
Visi lipo, visi lipo ir Trepukas, šokiai.
Per virvutę ir Lietuviška Polka.
Alvito ežero bangos ir Pilviškių valcas.
Kas Subatos vakarą ir Jau saulute leidžias.
Virbaliaus Polka ir Sesutės valcas.
Nedėlios Ryta ir Del musų jaunimo.
Būni čik-čik (Mazurka) ir Dėdienė (Polka).
Našlys ir Lapunele. »
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 bangų (valcas) ir Brangenybės Two step.
Saulei nusileidžiant ir Mano mylimoji.
Onutė Polka ir Išreiškimas meilės.
Ant Šešupės kranto ir Lelijos žiedas.
Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis.
Gražioji Polka ir Pavasario Rytas.

Telephone Van Buren 294 
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicag*

OR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chronišką ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagu
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną

S Telephone Yards 1532

. DR. J. KULIS 1
S LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
v Gydo visokias ligas moterų, vai- || 
B kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- g 
g pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.n _ _ _
■ 3259 So. Halsted St.. CMeaao. ■
teiiHiiaiimnii&ii

Tel. Austin 787 x

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrito Iš Californijos ir 
v*l t«B mto praktikavimą po No. 

5208 W. Harriaoa SL
Valandos! 8—12 kasdieną ir <—9 

vakare išskiriant nodildieniua

$1.00 
70c 

$1.00 
. 75c 

75c 
.. 75c 
. 75c 
. 75c 
.. 60c 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
. 70c 
. 70c 
. 70c 
.. 70c 
. 70c

70c 
. 70c 
.. 70c

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., Chicago.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR ^CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < po 
piet. 6 iki 9 vakaro.

Modilioinis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St,

Tel Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojai Ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 ryto

Roles rekordus ir kitus tavorus pasiunčiamo į kitus miestus, už 
persiuntimą nieko nerokuojamo.

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

Ar Jut Kankina Pleirkan®*?* 
NAUDOKITE RttffleS 
Ar Jums Galvot Odą N i eiti? 
NAUDOKITE RufflU 
Ar JipH Plaukai Slanka?
NAUDOKITE y

Ar Jus Norite Apsau/olr Juoa ?(. / 
NAUDOKITE ĄuffleS r 

ĮUŽlaiiymui savo plaukų gražiais ir tankiai*

Užlaikymui galvos odos sveikai ir Svariai
NAUDOKITE ĄtįfffeS

Euffles galima gauti visose aptiekose po 65o. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbčju per pašty už 75o. bonkp.

F. AD. RICHTER & C O.
3rd Avė. & 38th St. Brooklyn. N. Y.

l iarsinkitesNaujienose

il.t Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis

8808 So. Morraa Street, 
Chicago, m

gydytojas, Chirurgas 
Akuširas

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

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

M 8293 So. 
j Valandos!

Telefonas! Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lletavis Dentistas 

4712 South Ashland Ava., 
arti 47-toa gatvte /

DR. YUSIA
1900 So.* Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rozideadja: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

8347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir Ū iki 10 vakare 

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

Tol.: Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St~ Chicago, UI. 
kampas 18th St.

Phone Canal 257

Telefonas Pullmae 856
DR. P. P. ZALLYS 

Uetevye Dentistas 
10801 So. Michigaa Av, RoeelaaA 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

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 kišeniui.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

Vaikams drabužiai, trunkai ir va- 
lyzos.

Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., 
ned. iki 6 vai.

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

Phone: Canal 947

Tu_ma.no
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Subscrlptlon Rateli 
18.00 per yaar in Caaada. 
17.00 par yaar outdde of Chicago. 
*8J0 per yaar ta Chicago, 

8c par eopy.
Enterod m Sacond Claai Matter 

March 17th, 1914, at tha Port Office 
of Chlcairo. III., uodar Uia act of 
March Bnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskirlant 
■edildlenius. Laidžia Naujiena Ben- 
drovl, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
UL — Telefonas i Rooaevelt 8M0.

Chicagoja — per neHeteM 
Viena kopija. , . . - IM1 

Savaitei f ,
Minėsiu! --- - ... . -

>8.00

IJ5
1.75

18
75

Metams - - — 
Pusei meti_____
Trims minėsiant 
Dviem minėdama 
Vienam minėsiu!

S7.00
4.00
2.00

, 1.50 
- .75

^Atpiginta)
Metams__  — - r— >8.00
Pusei meti___________ _ -- 4.50
Trims minėdama ---  ------ - 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymą*

šiame “Naujienų” nume
ryje telpa įdomūs Fr. Minc- 
k’o straipsnis apie “liaudies 
susirinkimus” sovietų Rusi
joje. Jo autorius yra Vo
kietijos nepriklausomųjų 
socialdemokratų partijos 
narys, kuris aplankė Rusi
ją, kad susipažinus su bol
ševikišku “komunizmu” 
praktikoje. Straipsnis yra 
paimtas iš jo knygos apie 
sovietų Rusiją, nesenai išė

jusios iš spaudos.

Ypatingo įdomumo Ame
rikos lietuviams turi tas ap
rašymas dėlto, kad jame yra 
minimas ir gerai jiems pa
žįstamas “draugas Stilso- 
nas”. Pasirodo, kad ir jisai 
pateko į “viso pasaulio re
voliucijos” apaštalus Rusi
joje ir darbavosi tenai, kad 
paskleidus komunizmo idė
ją, kuriai pritaria tiktai 
menkas nuošimtis Rusijos 
darbininkų.

Amerikos komunistai skel
bia, jogei darbininkai turį 
priimti komunizmo idėją 
dėlto, kad už ją stoja Rusi
jos proletariatas. O Rusijo
je tie patys agitatoriai sako, 
kad komunizmo idėja gera 
dėlto, kad Amerikos ir kitų 
šalių darbininkai pritarią 
komunizmui. Taip šita dvi
guba apgavystė ir tęsiasi iš 
metų į metus.

Anglijos valdžia dar kar
tą pakvietė Airijos atstovus 
į konferenciją, statydama 
jiems tiktai vieną sąlygą, 
kad jie pripažintų, jogei Ai
rija sutinka pasilkti Brita
nijos imperijoje. Kaip pla
čios turės būti Arijos savi
valdybės ribos, paliekama 
nuspręsti konferencijai.

Jeigu Airija priims šitą 
pasiūlymą, tai aišku, kad ji 
išsižada pilnos nepriklauso
mybės, ir tuomet nebus daug 
sunkumo jai susitarti su 
Anglija. Bet jeigu tas pa
siūlymas bus atmestas, tai 
derybos nutruks, nes iš visa 
ko matyt, jogei Anglija nie
ku budu nesutiks, kad Airi
ja visiškai atsimestų nuo 
jos.

Grupė žmonių, su J. "Balt
rušaičiu priešakyje, šaukia 
konferencijon “visas lietu
vių progresyviškas draugi
jas ir kliubus” iš Pittsburgo 
ir apielinkės. Toje konfe
rencijoje ketinama svarstyt 
Rusijos šelpimo klausimą.

Tai yra geras tikslas, ir 
yra gerai, kad šaukiama to
kia konferencija. Bet rei
kia pastebėti, kad ta srovė, 
kuriai priklauso konferenci
jos iniciatoriai, iki šiol bū
davo grieštai priešinga pro- 
gresyviškų draugijų vieniji
mui dėl bendro darbo. Kiek 
kartų jos spauda niekino už 
tai “Naujienas”!

NAUJI JAMONTO KERŠTAI.

P-as Jamontas padavė naują 
skundą teismui.

Perkeitęs savo advokatus, 
kurie sausio mėnesyj šių metų 
užvedė bylų prieš “Naujienas”, 
reikalaudami “indžionkšeno”, 
bet iki šiol nieko nelaimėjo, — 
skundikas sudiktavo naujam 
savo advokatui dvidešimt pus
lapių visokių melagingų kaltini
mų, įrašė į kaltinamųjų sąrašų 
keletu naujų akmenų be tų, ku
rie buvo paminėti pirmutinia
me jo skunde, ir padavė Įneši
mą teismui, kad butų paskirtas 
“Naujienoms” ruceivcris.

Kctvergo rytą Cliicagos aps
kričio teisme (circuit court) 
buvo svarstomas tas Įnešimas. 
K. Jamonto advokatas reikala
vo, kad tuojaus butų paskirtas 
receiveris, pamatuodamas savo 
reikalavimą įtuo, kad “Naujie
nos”, girdi, tuojaus subankruty- 
siančios, jeigu jų biznį vesian
ti dabartine administracija. 
Prieš šitą skundiko advokato 
tvirtinimą buvo iš “Naujienų” 
puses pareikšta, kad, viena, fi
nansinis “Naujienų” stovis yra 
visai ne toks, jogei išrodytų, 
kad “Naujienoms” gręsia bank- 
rutas: “Naujienos” per pirmu
tinį pusmetį šįmet ne tik neda
vė nuostolio, o dar atnešė gry
no pelno; be to-gi da yra visai 
nejudintas gana stambus perei
tų metų pelnas.

Antra, iš “Naujienų” pusės 
buvo nurodyta, kad skundiko 
priekaištai kaip “Naujieną” 
biznio vedėjui, taip ir Bendro
vės direktoriams bei kitiems 
paminėtiems skunde asmenims 
yra melagingi nuo pradžios iki 
galo, ir kad visa tatai bus gali
ma parodyt. Bendrovė todėl 
pareikalavo, kad teisėjas duotų 
laiko atsakyti į skundiko kalti
nimus. Nežiūrint smarkių Ja- 
inointo advokato protestą, tei
sėjas atidėjo dalyką iki Bend
rovė prirengs atsakymą į Ja
monto kaltinimus.

Kartu su reikalavimu reeci- 
verio, Jamontas įteikė teismui 
ilgą litaniją “pataisymų” prie 
pirmutinio savo skundo, kuris 
buvo per keletą mėnesių nagri
nėjamas pas ‘hnaster in chan- 
cery”. Tarpe tų pataisymų yra, 
kaip jau minėta aukščiau, ir 
keletas naujų vardų kaltinamų
jų sąraše. P-as Jamontas, ma
toma, tyčia varinėdamas kerš
tus, įdėjo į kaltinamųjų sąrašą 
ir “Naujienų” rodaiktoiriaus 
žmonos, Dr. Elenos Grigaitie
nės, ir sūnaus, Viktoro, vardins. 
Jisai tvirtina, kad jie gatvę po 
100 Šerų iš “Naujienų” Bend
roves, tuo tarpu kad visi direk
toriai gerai žino, jogei tie as
mens niekuomet nebuvo ir nė
ra Bendrovės šeri mukai.

Skundikas, be to, tvirtina, 
kad “Naujienų” biznio vedėjas 
ir redaktorius paėmę tūkstan
čius dolerių iŠ “Naujienų” iž
do, kame taip pat nėra tiesos 
nė per nago juodumą.

P-as Jamontas įsivaizdino, 
kad šitokiais melagingais skun
dais, sufabrikuotais veikiausia 
pagal keno nors patarimą, jisai 
“nugąsdins” teisėją ir pastara
sis tuojaus šmakšt ii’ paskirs 

receiverį* o receiveris paskui 
j žiu tap darys, kaip jam pa
diktuos p. Jamontas. Tuo bu
du visos skundiko svajonės iš
sipildys.

Bet jam yra lemta šį kartą 
susilaukti tokio pat nusivylimo, 
kokį jam atnešė pirmutinis jo 
skundas. Teisėjo nutarimas 
jau parodė, kur dalykai kryps
ta. Bet kaip išrodys p. Jamon
tas, kuomet jisai turės paremti 
faktais visas tas melagystes, 
kurias jisai surašė savo naujam 
skunde!

Tie p. Jamonto užsivarinėji- 
inai prieš “Naujienos” negali 
būt nieku kitu išaiškinti, kaip 
tiktai jo paties ir kitų stovin

“Liaudies Susirinkimai”.
Iš Sovietų Rusijos Gyvenimo.

Rašo Friedrich Minok.
Kuomet skaitai tuos rašy

mus, kuriuos iki šiol paskelbė 
darbininkų spaudoje aiplankiu- 
sieji Busi ją žmonės, tai gauni 
visai ne tokį įspūdį, koki įgijau 
aš.

Aš čia turiu omenėje tą pir
mutinį profesinių sąjungų su
sirinkimą Vologdoje Liaudies 
Namuose (Narodny Domi). 
Liaudies Namus pastatė sovie
tų valdžia, ir jisai turi malonią 
švarią išvaizdą. Musų susirin
kimo laiku estrada buvo papuo
šta daugybe raudonų vėliavų, 
kurių užrašai skelbė buržuazi
jos sunaikinimą ir proletariato 
paliuo'savimą. Mes susėdome. 
Mums davė patogias minkštas 
kėdės ir sofą. Kitoje pusėje es
trados stovėjo stalas su raudo
na staltiese.

Skambutis. Uždangalas paki
lo ir mels pamatėm teatro salę 
visą kupinai prigrūstą žmonių. 
Orkestrą sugrajino pradžią In
ternacionalo. Vienas draugas iš 
Vologdos, kuris stovėjo ant es
trados, suplojo delnais ir sale 
ątsifiepč triukšmingais delnų 
plojimais.

Kuomet aipsaimalšino) pirmu
tinis Vologdos darbininkų en
tuziazmas, tai tvarkos vedėjas 
paėmė balsą ir pristatė mus su
sirinkimui. Jisai pasakė, kad 
K om un'ist i uis I internacionalas 
atsiuntė komunistinių partijų 
atstovus iš Vokietijos, Šiauri
nės ir Pietines Amerikos, Švei
carijos, čecbo-nSlovakijos, Korė
jos, Turkijos ir kitų šalių, kad 
jie papasakotų jums apie ben
dras musų kovas ir pergales. 
Darbininkams, žinome, nebuvo 
paaiškinta, kad mes didžiumo
je nebuvome 'joki komunistinių 
partijų atstovai, kad aš visai 
nemaniau daryti propagandos 
maršrutą komunistų Interna
cionalui po to, kai turėjau pro
gos gerai pasipažinti su komu- 
nizm'o praktika, kuomet mes 
buvome sustoję Krasname, Gus- 
sine, Minske. Smolenske, Pri- 
voljujc ir Maskvoje, kad paga
lios ir kiti draugai neturėjo jo
kių mandatų iš savo partijų to
kiam propagandos maršrutui; 
nežinodami to, darbininkai, be 
abejo* turėjo įgyti visai klai
dingą supratimą apie mu's.

Suprantamas dalykas, kad 
mums nebuvo pasakyta, kokiu 
budu pavyko surengti tokį mil
žinišką susirinkimą: būtent, 
kad darbininkams buvo paliep
ta ateiti, ir kad tiktai menka 
dalelė susirinkimo simpatizavo 
komunizmui. O kad darbinin
kai, neveizint to, išrodė toki 
entuziastiški ir sveikino mus 
triukšmingais aplodismentais, 
tai parėjo nuo <to, kad jiems 
buvo įsakyta ploti delnais, kuo
met prasidės plojimas ant es
trados, ir nepaliauti plojus* kol 
plojimas nepasiliaus ant estra
dos.

Pirmu t i nis buvo Max Bar- 
thel, kaipo “Vokietijos Komu
nistų Partijos atstovas”. Jisai 
kalbėjo apie buržuazijos krau
ją, kuris dar turėsiąs tekėti Vo
kietijoje; apie baltų lavonu 
kalnus, kuriuos su versiąs jisai 
su savo vienminčiais; apie 
Ebertą, Noskę, Sclieidemanną 

čių už jo nugaros, asmenų no
ru atkeršyti “Naujienoms” už 
tai, kad jos nepataikauja jiems. 
Iki šiol tie kerštinčiai vis pasa
kodavo, kad jie visų tų ermy- 
derį darų “dėl Naujienų labo”. 
Bet kas galės jiems tikėti da
bar, kuomet jie daėjo net iki 
to, jogei stengiasi užtraukti ant 
“Naujienų” receiverį! Kiekvie
nas juk gali gerai suprasti, kad 
jeigu šitos jų pastangos butų 
pasekmingos, tai “Naujienų” 
turtas butų sunaikintas.

Savo tikslo jie tečiaus neat
sieks, o liktai atidarys akis 
tiems naujioniečiams, kurie dar 
iki šiol per klaidų simpatizuo
davo jiems. Tiesa paimsi viršų.

ir Kairiškį; apie Lidbkncchtą ir 
Rožę Luxemburg. Jisai kalbė
jo nenuosakiai, bet įspūdingai, 
ir pirma dar, negu prasidėjo 
jo kalbos vertimas, darbininkai 
svetainėje jau plojo delnais, 
nors jie nesuprato nė vieno žod
žio.

Muzika vėl už traukė Inter
nacionalo gailią. Išėjo vertėjas 
ir išverto Barthel’io kalbą žo
dis žodi n.

Kaipo antras kalbėtojas bu
vo pristatytas draugas Stilso- 
nas iš Jungtinių Amerikos Val
stijų. Jo vertėja, viena rusė, iš
buvusi ilgoką laiką Amerikoje, 
neišvedė viso, ką pasakė kal
bėtojas, o tiktai perdavė ilgus 
jo išvadžiojimus keliais stip
riais sakiniais, pasirinkdama 
kas jai gerinus patiko.

Trečia kalbėtoja buvo drau
ge Anneliese Ruegg iš Šveica
rijos. Pilna jausmo, ji kalbėjo 
kaipo darbininkė į darbininkus. 
Ji pati juk dirbo fabrike, pas
kui buvo patarnautoja restora
ne, ir jos knygelė “Patarnau
tojos Gyvenimas” piešia suju
dinančiais žodžiais tuos vargus, 
kuriuos ji pergyveno. Draugė 
Ruegg mate prieš save išbadė
jusius darbininkų veidus ir ji 
stengėsi suraminti juos. Ji kal
bėjo nuo širdies.

Visai ką kita nupasakojo ver
tėjais. Kadangi aš suprantu vo
kiečių ir rusų kalbas, tai aš ga
lėjau tatai pastebėti. Vertėjas 
praleido visa, kas buvo išreik
šta apie užuojautą darbininkų 
vargui Rusijoje, ir vietoje to 
kalbėjo apie neišvengiamas pa
sekmes blogų laikų, apie blo
kadą ir karą.

Po kiekvieno kalbėtojo ir po 
kiekvieno vertėjo grajino mu
zika, o mes atsistodavome.

Kalbėjau ir aš. Mano kalba 
taip pat perėjo per cenzūrą ir 
todėl aš paskui susirinkimuose 
kalbėdavau dažninus rusiškai, 
negu vokiškai. Aš taip dariau 
ir turėjau taip daryti, kadan
gi nenorėjau dalyvauti Rusijos 
da rb ininkų apga uili liejime.
Jiems kalbama apie prisiarti
nančią pasaulio revoliucijos 
pergalę, jiems sakoma, kad mes 
esą pirmutiniai pasiuntiniai so
vietų respublikų, kurios tuo
jaus busiančios įsteigtos Vakar 
rų Europoje ir Amerikoje. Juo
se žadinama apgavingos viltys. 
Jau darbininkų susirinkimuose 
Rytinėje Rusijoje maų buvo 
aišku, kad komunizmo idėja 
negali būt įgyvendinta tokiu bil
du, kaip mėgino ją įgyvendin
ti Rusijos draugai, ir mano nuo
monės teisingumą patvirtino 
Lenino kalba 10-aunc sovietų 
kongrese. Diktatūros ir teroro 
obalsiais negalima užlgydyti 
proletariato žaizdas!

Ką aš galėjau pasakyti Rusi
jos darbininkams? Aš kalbė
jau į juos taip, kaip jaučiau. 
Ašr kalbėjau apie jų skunlą, 
apie jų vargus, apie jų didvy
rišką kovą, apie jų kovą su iš
oriniu priešu ir su vidujiniu, 
apie kovą su badu. Aš kalbėjau 
apie išnaudotojų (prašalinimą, 
bet ne tiktai išnaudotojų kapi 
talistiire.se Šalyse, o ir apie vi
sokio išnaudojimo prašalinjmą. 
'lai buvo aišku ir turėjo būt 

suprasta. Mano kalba buvo at
kreipta ne tiktai prieš tas blo
gybes, kurias neša darbinin
kams privatinio kapitalo įmo
nių konkurencija, bet ir prieš 
naujosiom rųšics darbininkų iš
naudojimą, kurį atlieka valsty
bė ir jos parazitai, sovietine 
buržuazija.

Galima lengvai suprasti, kaip 
jausdavosi bolševikai, girdėda
mi tokias kalbas, ypač kuomet 
jos būdavo laikomos rusų kal
ba, taip jogei nebūdavo galima 
paslėpti nuo publikos jų pras
mę. Bet j darbininkuis jos da
rydavo įspūdį, kuris būdavo 
nemalonus bolševikams, bet 
būdavo reikalingas, atsižvel
giant, j busimą Rusijoj darbi
ninkų pasiliuosavimą. Aš jaus
davau, ka^) susirinkimas su 
pritarimu įsukdavo amino žod
žius.

Susirinkimų aprašytmams, 
kuriuos aš čionai duodu, trūk
sta to entuziazmo, kuris reiš
kiasi Dr. GoldschmidU ir Max’o 
Barthel’io aprašymuose. Aš ne
galiu veidmainingai sulošti en
tuziazmą. Rusijoje daroma dar 
daug blogiau* negu pas mus, 
kur darbininkai^ jau ištiesų bu
vo perdaug penimi žodžiais, 
frazėmis, obidisiais ir žadėji
mais. Šitos priemonės visuo
met tiktai i^aitina dmiliininkų 
jausmus, sukursto juos prie ko
kių nors žygių, kuriems dabar
tinėse sąlygose nėra vilties pa
sisekimo. Mano nuomone, pro
letariato jiega, darbininko 
kraujas yra perdaug brangus, 
idant butų galiima juos eikvo
ti, neturint tikrumo, kad bus 
atsiektas tikslas. Pniletariškai 
veikti, mano supratimu, reiškia 
blaivai apsvarstyt sąlygas ir 
vartot tikslingas priemones.

Kuomet tie pasibaisėtini su
sirinkimai, tie mitingai, apie 
kuriuos taip saldžiai svajoja 
Max Barthel, pasibaigdavo, tai 
darbininkai būdavo paleidžiami 
namo ir galėd'avo vėl grįžti į 
savo kasdieninį skurdą ir lauk
ti pažadėtosios “artinuos pasau
lio revoliucijos pergalės*’ — o 
mes važiuodavome į “kliubą”, 
kuris randasi kokiame nors so
vietų name, kur mus laukdavo 
išpuošti stalai. Man niekuomet 
gyvenime neteko valgyti taip 
skaniai pagamintų sriubų, kep
snių, daržovių ir saldumyimj, 
kaip tose “proletarinėse puoteb 
se”! Niekuomet 'tečiaus man 
nebuvo taip nemalonu valgyti, 
kaip tenai, po to 'kai aš tik-ką 
būdavau matęs išbadėjusitis 
darbininkus.

Niekuomet man nebūdavo 
taip šlykščios garsios, pagyrų 
pilnos tų neva komunistų kal
bos, kaip tenai, kur aš maty
davau, kad jie neturi jokios už- 
ujautos žmonių vargui, kurį 
juk ir jie turėjo matyti. Jie tu
rėjo tiktai vieną interesą: savo 
gerovę.

Nejaugi aš turėčiau tylėti, vi
sai tai patyręs? Aš netylėjau, 
būdamas Rusijoje, ir netylėsiu 
čia. Aš negaliu tylėti.

Aš mačiau, kaip komisaro 
Sarroko pagalbininkas, komen
dantas Smirnov, žiauriai ir aš
triai atmetė prašymą suvargu
sių, sušalusių proletarų, kurie 
norėjo važiuoti musų vagonuo
se. Paskui jisai susijieškojo sto
tyje kokią tai jauną merginą ir 
pasiūlė, jai miegoti jo skyriu
je, jeigu ji nori, kad jisai pa
imtų ją. Tai buvo ne vienas at
sitikimas, tai nuolalos atsikar
todavo.

Aš mačiau, kaip komisaras 
Sanro'k įteikė draugui Aliechi- 
nui didelius pakus su sviestu, 
cukrum, saldainiais ir sūriu, 
kad jisai nuvežtų juos iš Eka- 
terinburgo į Maskvą Sariroko 
draugei. Aliechinas turėjo iš
pildyti paliepimą, kad nenuisii- 
dčjus prieš partijos diseipliną 
ir nepakliuvus į čeką rankas...

Aš buvau viename suisirinki- 
me, kur buvo padaryta išėmi
mas ir leista darbi ninku ms iš
reikšti savo pažvalgas. ;Kiem|>, 
žinoma, ncibuvo leista kalbėti, 
kaip diskusijose pas mus. Ru
sijos darbininkų susirinkimuo
se to nesti. Jie galėjo rašyti 
korčiukes, kurias paskui surin

ko ir kalbėtojas perskaitė klau
simus. Jie'klausė: “Ar ilgai dar 
tęsis musų vargas? — Ar kon
cesijos pagerins musų padėtį? 
— Ar yra daroma kas nors, kad 
padėjus mums?”

Taip skambėjo klausimai. 
Kiekvienas klausimas tai pagal
bos šauksmas! Kaip aš norė
čiau sušukti jums, visų šalių 
darbo draugams: Eikite ir pa
dėkite jiems! Jūsų draugai Ru
sijoje laukia jus. Ret aš nega
liu jus raginti prie to, kadangi 
jus negalėsite jiems padėti, kol 
viešpataus teroristinė Trockio 
valdžia,* kol siaus sovietinės 
buržuazijos interesuose čeką 
prieš visus, kurie yra pavojin
gi naujųjų išnaudotojų gailiai.

Finansinis Nau
jienų Bendro-į 

ves stovis.
--------- 1—.

Kad musų draugai, šerininkai, 
skaitytojai ir rėmėjai nebūtų 
suklaidinti Naujienų neprietelių 
žingsniais, kuriais jie yra pasi
ryžę kenkti Naujienoms, ypač 
melagingai skelbdami, buk Nau
jienos bankrutija ir ant to pa
mato reikalaudami teisme resy- 
verio, — matau reikalo pas
kelbti Naujienų Bendrovės fi
nansinį stovį, koks jis buvo iki 
paskutinio laiko. Knygvedžio 
J. Shapiros po prisiekė išduota 
apyskaita iš Naujienų Bendro
vės turto iki liepos 31 d., 1921 
m., rodo sekamai:

Turtas
Gyvais pinigais ....... $30,557.21
Sąskaitos ..................  14,288.12
Inventorius..................  5,721.34
Namai ir lotas........... 14,803.89
Mašinerija ir įtaisymai 23,255.84 
Neišsibaigus apdrauda... 559.43 
Bonų..............................4,£20.02
'Valdžios bonų 173.35
\V. S. Štampų................... 60.20

Viso turto $93,939.40
Atsakomybės:

Išmokėtinų sąskaitų $6,936.80
Notų..............................  5,439.72
Dividendų ................... 2,867.00
Užsirašytų šėrų ............ ..,^2.00
Morgičių ......................  1,694,00
Mokėt, taksų .................... 29Į.30
Mokėt, apdraudos........... llf.76
Įvairių fondų ................... y7.ė8
Nusidėvėjimo ............. 11,102.89
Rezervo F. Exch...........27,024.35
Rezervo F. Exch. mok. 1,&Į8.OO

Viso atsakomybių $57,547.20
Kapitalas:

Autorizuotas ........... $50,000.00
Neišduotas .................. 26,400.00
Apmokėtas .................  23,600.00
Grynas pelnas ............ 12,792.20

$93,939.40

Iš šitos apyskaitos yra aišku, 
kad Naujienų biznis, kaip dėl 
dabartinių blogų laikų, yra visai 
gerame stovyje. Apyskaita 
taip-jau parodo, kad viskas yra 
paskaityta labai konservativiai: 
inventorius didžiai numuštas, o 
nusidėvėjimas paskaitytas labai 
augštai. O betgi kiekvienam 
apmokėtam šėrui yra uždirbta 
po $5.42, — tai po apmokėjimo 
didelių taksų, po apmokėjimo 
perdidelių mokesčių audito
riams, po apmokėjimo kaštų su
rištų su teismu ir tt.

Iš šitos apyskaitos yra aišku, 
kad Naujienų Bendrovė iš visų 
lietuvių bendrovių yra gal būt 
tvirčiausia. Tokia ji išsilaikė 
iki šiai valandai, nežiūrint į di
džiausias pastangas iš pusės K. 
Jamonto ir jo draugų daryti vis
ką, kas tik galėtų pakenkti mu
sų bizniui. Jeigu mes atrem- 
sime dabartines pikčiausias ata
kas iŠ ardytojų pusės, tai Nau
jienos bus pergyvenusios blo
giausią laiką, ir ateity joms 
niekas nebegalės pastoti kelio.

KI. Jurgelionis,
Naujienų Biznio Vedėjas.

Sieloj švinta.
(IS “Socialdemokrato”) 

Sieloj švinta, lyg dausoj,— 
akys laime surasoj.
širdį palietė jaukams,-7- 
gintarinės aušros munis!

Bet seni valdovai tuno, 
laukdami šviesaus klajūno; 
bet kiekvienas jųjų kala 
tam klajūnui amžiaus galą; 
tylumoj kiekviena gamina 
aušražiuriui tamsų šviną.

Ir nepaprasta žemai...
Siela — atspindžių namai: 
sieloj džiaugsmas, lyg bangoj, 

• spindulingai auštant groj. 
O žlibi vergai tuo tarpu, 
suvilioti aukso varpų, 
metė akmeniu į skaistų!.. 
O, kad nors nenusileistų 
mus viltis už turtų girios: 
vėl būt naktys, vėl įkyrios.

E, tarnaus šikšny, žmogau, 
. Del tavęs aš pabūgau!

tau besvaidant akmenims, 
žvilgsnis į dumblus nugrims.

Juk naktų valdovai tuno, 
laukdami šviesaus klajūno. 
Tai kiekvienas jųjų kala 
saulės kviesliui amžiaus galą; 
tylumoj kiekviens gamina 
aušražiuriui tamsų šviną.

—Adomas Lasius.

I L I ET U V Ą
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Gerdš maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
mokomai, modemiško laivo.

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę 

Picr 58-62 North River, New York 
Samland) New York į Spalio 15 

Hamburgą.
Tik 8-čia klesa

Kroonlan) New York (Rūgs, 17.
Zeeland) j (Spalio 15 
Lapland) Hamburgą (Rūgs. 24 
Finland) ........  Spalio 1

> American Line
Mongolia) New York Spalio 20 
Minnekahda) į (Rūgs. 22 
Manchuria) Hamburgą (Spalio 6 

Tikietai tiesiai į Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

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

Chicago: F. C. Brown, West. Para. 
Agent 14 North Dearborn St., 

Arba prie vietinio agento.

Musų Accordians

Išdirbame pui
kiausius ir len 
gviausius Acc- 

.ordian (anno- 
nikus) piano 
arba cromatiš- 
kus. Specialė 
atida taisyme.

gvarantuoti.
North American Accordian Mfg C

NORTH AMERICA 
ACCORDION MFG., CO.,

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

Į DR. A. MONTVID
Liet u ris Gydytojas ir ChirirgM 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

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, Iii.

LOKIS |
Parašė P. Metine
Verte L. Juras 

Puslapių 79.
Lietuvių legenda.

Labai įdomus pasiskaity
mas.

Siųskite pinigus krasos 
ženkleliais.

Kaina 20 centų
KNYGYNAS B
NAUJIENŲ g

1739 So. Halsted St. g 
Chicago, III.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
LIETUVON-

užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

U.......... m. .......  .............../

talistiire.se
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INIGŲ 
URSAS

Suvažiavimu Reikalu.

$13 už 1000 auksinų su visais pasiuntimoi 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 j vietą grei
čiau, saugiau ir niekada niekur neprapuola.

MES SIUNČIAM PINIGUS BANKČEKIAIS, PASTOMS 
IR TELEGRAMAIS.

Federale Paskolų Bendrovė
666 W. 18th Street, Chicago, Dl.
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

respubliką;
c) už laisvę žodžio, spaudos, 

susirinkimų ir organizavimos;
d) už laisvę įvairių politinių 

įsitikinimų, kurie nekenkia Lie
tuvos nepriklausomybei;

e) už atskyrimą bažnyčios 
nuo valstybės ir mokyklos nuo 
bažnyčios;

f) už nusavinimą žemių, ku
rias valdo bažnyčia;

g) už nusavinimą dvarų že
mių, be jokio atlyginimo dvari
ninkams, ir išdalinimą jų beže
miams ir mažažemiams dykai;

h) už prižiūrėjimą valstybės, 
kad nebūt taip vienpusiška, kaip 
dabar, ir nebūt mėtomi pinigai 
be reikalo iš valstybės iždo.

Tai toks, maždaug, tikslas ir 
programas proponuojamo suva
žiavimo; bet jis ne galutinas, 
nes kitos kolonijos taipjau gali 
duoti savo sumanymus, ką pa
taisyti, ar atmesti.

Galutiną programą ir dieno
tvarkę pasidaro pats suvažiavi
mas.

Taigi nominuokime, kur pa
rankiau suvažiuoti ir kada. Mu
sų manymu, suvažiavimas butų 
patogiausia laikyt Bostone, 
gruodžio mėnesy.

Waterburio Liet. Progr. Dr- 
jų Sąryšio Komisija:

K. Ramanauskas,
J. S. Prusalaitis,
A. Šeštakauskas.

Bolševikų nenu 
sistovėjimas.

Dabar eikime prie lietuviškų
jų bolševikų, kitaip komunis
tais besivadinančiųjų. Jie visa
dos skelbė, — žinoma, sekdami 
Rusų bolševikais, — kad parla
mentarizmas tai esąs tik buržu
azijos išmislas; reformos tai 
tik ilgiau palaiko kapitalizmo 
tvarkos viešpatavimą. Esą, kas 
iš to, kad ir išrinktume balsavi
mu savo atstovus, jie nieko ge
ra negalės padaryt, — ir kaipo 
pavyzdį rodė į pasielgimą New 
Yorko valstijos legislaturos, ku
ri žmonių išrinktus atstovus 
socialistus pašalino iš savo vie
tų. Bet kai pamatė, kad kitų 
šalių komunistai pakeitė savo 
nuomonę apie parlamentarizmą 
ir dalyvauja rinkimuose, na, tai 
ir mūsiškiai bolševikų šalinin
kai Lietuvoj nutarė dalyvauti ir 
dalyvavo rinkimuose, o Ameri
kos lietuviškieji komunistai jau 
skelbiasi savo organe Laisvė
je, kad ateinančiais rinkimais 
jie irgi dalyvausią.

Iš to, kas čia pasakytu, kiek
vienam aišku, kad kaip komu
nistų papa Leninas taip jo šali
nimai neturi nei jokių principų, 
yra nenusistovėję ir daro visa 
ką akiu plotu. Dėlto jie, ką va
kar garbino, už ką galvą guldė, 
tai šiandie atmetė ir niekina, ir 
atbulai.

O vis dėlto jie peršasi vado
vais pasaulio proletariatui išvar 
duoti! — J. S. Prusalaitis.
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Pirmasis ir Vienintelis Tikrai Lietuviu 
Bankas Rytinėse Valstijose.

Baltic States Bank
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti 

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

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

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir 
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos 
kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC 
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.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 

SEcuRiTY Bank ■■■■■■■■■B OF^CHICAOO'BBI^MHaBBaai
Milwaukee*Ave? cor? Carpenter StT 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

f ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinča 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.

Iš kai kurių kolonijų pareika
lauta, kad waterburiečiai, kurie 
pakėlė sumanymą padaryt pro
gresyviosios Amerikos lietuvių 
visuomenės suvažiavimą, įrodytų 
reikalingumą tokio suvažiavimo 
ir paduotų jo programą. Savo 
konferencijoj rugpiučio 26 dieną 
waterburiečiai, pasitarę dėl tų 
balsų ir nusiskundimų, priėjo 
prie tos nuomonės, kad propo- 
nuojamojo suvažiavimo reikalin
gumą ir tikslą pilnai išaiškina 
“Sandaros” 33 num. įdėtas re
dakcinis straipsnis, kurs šiaip 
skamba:

J t

Kam reikalingas suvažiavimas.

Klerikalai atkakliai varo ktmi- 
giškai-ponišką politiką Idetuvo- 
je. Amerikos lietuviškieji kle
rikalai, talkindami’savo sėbrams 
Lietuvoje, da atkakliaus veikia. 
Jie yra stipriai susiorganizavę 
ir naudodami Tautos Fondo pi
nigus pradėjo stiprią agitaciją, 
kad visai užvaldyti Lietuvą. Jie 
savais pinigais siunčia į Lietu
vą savo organėlių redaktorius 
su slaptomis misijomis, jie kelia 
beprotiškus protestus prieš vie
ną iš uoliausių Lietuvos veikė
jų, gerb. Vileišį, neįstengdami 
parodyti jo nė mažiausio fakti
nio prasikaltimo. Jie šventas 
bažnyčias pavertė į purvinos po
litikos urvus, kur, vietoje doros 
ir artimo meilės, jie skelbia pa
giežą ir skleidžia melus. Baž
nyčion prisirenka vargšų žmo
nelių, kurie taip darbų perkan- 
kinti, kad jie neturi laiko patys
apie save apsidairyti ir patirti 
teisybės, ir tikisi išgirsti iš savo 
prabaščiaus lupų teisybės žodį. 
Bet daugelis tų prabaščių virto 
iš kunigų į klerikalizmo agitato
rius ir nesigėdina iš sakyklos ir 
nuo altoriaus laiptų skelbti me
lagystes. Daugelis žmonių dar 
to nesupranta ir klauso tų mela
gingų pranašų, kurie prisiden
gę šventais rūbais ir atkišę di
delį kryžių (už kurio yra dar di
desnis latras), gudriai ir veid
mainingai politikauja, kad pa
darius Lietuvoje gerą būvį po
nams ir kunigams. Kristus bu
vo didis vargšų draugas ir sakė, 
kad bagočiams nėra dangaus 
karalystės, vienok klerikalai- 
kunigai, pamynę po kojų Kris
taus mokslą, gina Lietuvos dvar
ponius. Jei jie butų Kristaus 
tarnai, tai jie netarnautų po
nams, tik užstotų Lietuvos be
žemius ir mažažemius. Neįsta- 
bu, kad nors jie sakosi esą Kris
taus tarnai, bet Kristus jiems 
algų nemoka, tik tie patys varg
šai turi sumokėti algas tiems 
patiems kunigėliams, kurie juos 
nori atiduoti ponų vergijon.

Nors šie dalykai taip yra aiš
kus, kad, rodosi, su jais nieks 
apmulkinti neprivalėtų, vienok, 
kaip sakėme, yra daug pavargu
sių gerų katalikų, kuriuos vis 
gi sumulkina. Reiškia, reikia 
būtinai pakirsti veikimas tų ku
nigėlių, kurie iš kunigų pavirto 
į politikierius ir kurie iš bažny
čių padare politines agitacijos 
vietoves. Kadangi klerikalai yra 
susiorganizavę, tad reikia lais
viems elementams organizuo-. 
ties, nes tik organizuota spėka 
gali priešinties organizuotai spė
kai. Jei pažangieji elementai no
ri susiorganizuoti, jie turi kur 
nors susivažiuoti — reiškia, su
sivažiavimas yra. būtinai reika
lingas. Taip argumentuoja tie, 
kurie stoja už susivažiavimą.

Suvažiavimo programas.
Tatai nies, amerikiečiai, kad 

tikslingiau galėtume moraliai ir 
materialiai šelpti Lietuvą ir Lie
tuvos pažangųjį judėjimą turi
me organizuoti, sujungti daik
tai! visas savo pažangiąsias jie- 
gas, įkuriant tam tikrą fondą ir 
įsteigiant centralinį komitetą. O 
tai galime padaryti tik sušaukę 
visos progresyviosios visuome-, 
nes suvažiavimą.

Progresyviąją visuomene mes 
laikome tą, kuri stoja už šiuos 
principus:

a) už Lietuvos nepriklauso
mybę ; , /,

b) už demokratinę Lietuvos

Rusijos socialdemokratai 
(menševikai), kaipo įsitikinę 
marksininkai, matė, kad tokioj 
ekonominiai atsilikusioj šalyj 
kaip Rusija, kur pramonė visai 
neišvystyta, kur liaudis tamsi, 
negalima dar įvykinti socializ
mas. Socialdemokratai matė, 
kad Rusijos pramonės jokiu bu- 
du negalima pakelti be kitų ša
lių bendradarbiavimo, o be pra
monės negalima ekonomiškai 
atsigriebti. Dėlto socialdemokra
tai, įvykus Rusijoj revoliucijai, 
stengėsi už palaikymą tokių 
santykių su kitom valstybėm, 
kad Rusija nebūtų užblokuota, 
kad ji netaptų atskirta nuo pa
saulio.

Bolševikai, savo lyderio Leni
no vedami, buvo betgi tos nuo
monės, kad socializmas galimas 
jau dąbar Rusijoj įvykinti; jie 
mane, kad Rusija gali ir be ki
tų valstybių apsieiti ir puikiai 
gyventi — tik reikia įvykinti 
socializmas. Tatai jie, bolševi
kai, pasigrobę valdžią į savo 
rankas, tuojau ėmėsi naikint 
privatinę nuosavybę, socializuo- 
ti šalies turtus, pramonę, — žo
džiu sakant, kurti socializmą ar
ba, kaip jie pavadino, komuniz
mą. Jie paskelbė, kad caro pa
darytų valstybės skolų užsie
niui nemokėsią ir su kapitalisti
nėm valstybėm jokių kompro
misų nedarysią.

Po trijų metų bolševikų šei- 
ninkavimo ir eksperimentavimo 
Rusijoj, jų neklaidingasis papa 
Leninas jau skelbia, kad panai
kinimas privatinės nuosavybės 
tai buvus jų klaida; kad atsisa
kymas mokėti senas valstybės 
skolas užsieniui buvus jų klai
da; kad mėginimas apsieit be 
pagalbos kitų kapitalistinių val
stybių buvus jų klaida 
bandymas įvykinti Rusijoj so
cializmą (ar “komunizmą”) tai 
buvus jų, bolševikų, klaida, žo
džiu, visi jų eksperimentai pa
sirodė klaida. Ir “neklaidinga
sis” Leninas pasuko ratą atgal: 
grąžina atgal privatinę, nuosa
vybę, grąžina atgal privatinę 
prekybą, grąžina atgal pramo
nę į privatinių kapitalistų ran
kas; daro ekonomines ir preky
bos sutartis su užsienio kapita
listinėm valstybėm; užsienio ka
pitalistams duoda milžiniškų 
koncesijų; apsiima užsieniui mo
kėti senąsias caro skolas, 
džiu, nulenkė galvą prieš užsie
nio kapitalą ir visą buržuaziją!

O socialdemokratus, kurie iŠ 
pat pradžių sakė, kad bolševikai 
griebiasi pavojingų ir tiesiog 
negalimų eksperimentų, Leni
nas ir visi jo sekėjai koliojo ir 
Šmeižė šlyščiausiais vardais.

OASIA!

NAUJA 
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

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

šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
sios kabinete ........ 1.................
Trečios klesos..........................

Kaina iki Pilavos.

pigiau- 
$200.00 
$135.00

Trečia klesa...........................   $135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva

korčių agento, arba
THE CANADIAN

Railway Trafiko
40 N. Dearbom St.,

PACIFIC 
agentas
Chicago, III.

DRABUŽIAI ANT UŽSAKYMO
Siutus padarom ant užsaky

mo (orderio)/ Gvarantuojam 
pritaikimą. Kuriam nepatiktų 
musų darbas, tam mes pinigus 
grąžinam. Kaina siutų $35.00 ir 
$45.00. Ateik pasiteirauti pas 
mus.

H. B. SWESNIK, 
2110 W. 22nd Sf;.

kad

žo-

Money Orderiai

Lietuvon
Tiesiai

TELEGRAMŲ AR PAŠTU
už žemiausią kalną. Visi užsakymai siunčiami per mus, yra 
išmokami priėmėjui LIETUVOJ į labai trumpą laiką.

Laivakortės ir Pasportai i ir iš Lietuvos
Musų atstovas pasitinka musų keliauninkus New Yorke 

ant stoties; gerai prižiūri keleivius ir jų bagažus ir palydi į 
laivą.

Visas informacijas teikiame veltui

QT1TC COMMERCIAL DANIf OI Al t AND SAVINGS OAIlA
1935-39 Milwaukee Avė., arti Western Avė.,

Chicago, III.

Šio banko turtas apie

Ar Zinai?
KAD PINIGAS GULINTIS NAMIE ARBA ĮDĖ
TAS Į NETIKUSĮ BIZNĮ — “GEŠEFTĄ” — YRA 
PRAŽUVIMO PAVOJUJE. APSISAUGOKIT KOL 
DAR NEVĖLU. GERIAUSIA, KAD GAVUS RA
MUMĄ IR SAUGUMĄ SUNKIAI UŽDIRBTIEMS 
PINIGAMS, VISADOS PASIDĖKIT Į 

UNIVERSAL STATE BANKA.
DIDŽIAUSIĄ IR STIPRIAUSIĄ LIETUVIŲ FI
NANSINĖ INSTITUCIJA AMERIKOJE, šiame 
Banke padėtus pinigus galima atsiimti visados ant 
pirmo pareikalavimo su nuošimčiais. Šimtai Lietu
viškų Draugijų CHICAGOS MIESTO VALDŽIA ir 
keliolika tūkstančių lietuvių laiko savo pinigus ir da
ro visokius reikalus tiktai UNIVERSAL STATE 
BANKE.

įa 3,000,000.00
DOLERIŲ

AR ŽINAI?
Kad UNIVERSAL STATE BANKAS yra paran
kiausia visiem vieta SIUNTIMUI PINIGŲ LIETU
VON, nes išduoda čekius ir money orderius, kurie 
yra < išmainomi PILNOJE SUMOJE Kiekviename 
Lietuvos miestelyje, sulig dabar padaryta musų su- 
tarčia su Lietuvos Bankais. PASINAUDOKIT DA
BARTINIU ŽEMU KURSU.

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

Mes lauksime
Justi!
Musų devynių metų sukaktuvių vaikščiojimas parsidės rugsėjo 
15 d. ir tęsis iki spalio 15 d. Esame pilnai prisirengę apvaikščiot 
ir turime tikrą keksą su devyniomis žvakėmis ir banko namas bus 
specialiai papuoštas tam mieriui.

Nustebinanti tave 
dovana, krautuvėj!

Šimtai dolerių (naujų pinigų) bus išdalyta nau
jiems depozitoriams. Nežiūrint, ar kostumeris, 
ar atsargus depozitorius arba įstabumų jieškąs, 
visi nuoširdžiai yra kviečiami ateiti.

Nepamirškite datos — rugsėjo 15 iki spalio 15.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Valstijinis Bankas.
1112 West 35th St,

Perviršis virš $6,000,000.00
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Amerikos miestai, valstijos apskričiai
Aberdeen (aberdyn), miestas 

ir Browno apskričio sostinė. Pie
tų Dakotoje, apie 125 am. nuo 
Pierre’o į š-ryč. Gyv. 1920 >m. 
14,537; šiaurinės valstijos dalies 
finansų ir vaizbos centras, pui
kioj žemdirbių apygardoj. Gręž
tiniai šuliniai duoda gerą van
deninę pajiegą; dirbama šluo
tos, chemikalai ir malama mil
tai.

Aberdeen (aberdyn), miestas 
Chehalis apskr., Washingtono 
valst., prie Gray Harboro, 12 am 
į vak. nuo Montesano. Gyv. 1920 
m. 15,337. Tartokai ir vašilų 
(lašišų) konservavimo įstaigos.

Akron, miestas ir Suminite 
apskričio sostinė, Ohio, Suv. Am. 
Valst. ant mažo Cuyahogos upe
lio kranto, apie 35 am nuo Cle- 
velando į p-ryč. Gyv. 1920 m. 
208,435. Miestas stovi ežerų, šal
tinių ir kalnų apielinkėje apie 
1000 pėdų viršum juros pavir- 
šio. Apielinkėje kasama anglis; 
svarbiausiais išdirbiniais yra 
timpinės prekės; sulig šitos iš- 
dirbystės jis užima pirmutinę

Alabama, viena Suv. šiaur. 
Am. Valstijų, paprastai vadina
ma Medvilnės Valstija. Ji tie
siasi nuo Meksikos įlankos į 
šiaurę per kokias 330 am. Ją ri
boja Tennessee š., Georgia r., 
Florida ir Meksikos įlanka p. ir 
Mississippi v.; 300/3’ ir 350 š. 
plat. ir 840 51’ ir 880 31’ v. ilg. 
Juros pakraščio be Mobilės įlan
kos apie 50 am.; didžiausias plo
tis 202 am.; plotas 52250 ket. 
am., truputį didesnė už Angliją, 
Valijos neskaitant. Gamtiškai 
valstija skirias j keturias dalis. 
Pati pietinė dalis, vietinių vadi
nama Pušynais, turinti viduti-1 
nišką plotį nuo š. į p. apie 125 
am. yra smiltinė; čia yra dide
lės girios geltonųjų pušių, ku
rios turi didelę vertę statymui 
ir duoda apščiai tarputyno, sa
kų, dervos ij_ tarputyno aliejaus. 
Paupiais yra pelkės tirštai su- 
klėstę cipresais; pušynų žeme 
lengva. Šiaurinėj šitos apygar
dos pusėj yra labai trąši juod
žemio juosta; dalis jos yra at
vira prėra; čia geras vanduo 
gaunama tik gręžtiniuose šuli
niuose; medvilnė yra svarbiau
siu šitos juostos javu. Nuo Juo-I 
dajuosčio į šiaurę guli didelė 
valstijos mineralų sritis, šitas I 
apskritys yra pietvakarine Ap- Į 
palačinių kalnų užbaiga, kur 
randas didžiuliai klodai geros I 
anglies šalę milžiniškų klodų ge
ležies ir kalkakmenio; šiaur-ry-l 
čiuose, ypatingai nuo upės į ry
tus yra kalnuotas plotas, cen- 
tralio geležies apskričio tolynei-| 
ga. Geležies pramonija gerai iš-1 
plėsta nuo 1895 m. ir pigiau
sias špizas yra padaroma čia. Yukone; šitie ginčai užbaigta 
Didelėmis plaukomomis upėmis galiaus anglaramerikiečių komi- 
yra Alabama (312 am. ilgio) ir sijos Londone 1903 m., sulig ku- 
Tombigbee, kurios susijungia rios nusprendimo siena eina 
pietvakarinėj valstijos dalyj ir taip: nuo Portlando Kanalo pra- 
padaro trumpą Mobilės upę in- džios per Whipple’s kalną ir 
puotančią Mobilės įlankon. Did- Kate’o smailumą, tiesiog pro 
žiausiu Tombigbee’s intaku yra Lynno Kanalo galą į šv. Elijo 
Black Warrior; Alabamos inta- kalną. Šituomi Kanada uždaro
kai Cahawba, Coosa, ir Talla- ma nuo pakraščio visai, išski- 
poosa. Mineralčs valstijos vers- riant bendrą tiesą prie Portlan-

laivams miestas pasiekti nela
bai sekas; taigi Alabamos med-

• žiai išsiunčiama per Pensacolą, 
Floridoje, medvilnė gi $er Sa-

. vannah’ą Georgijoj, New Or- 
leansą, Louisianoje ir Charles- 
toną p. Carolinoje. Užsieninė 
vaizba Alabamos anglimi žada 
būti didelė. Alabamos gyv. 1920 
m. 2,3-17.295; iš jų negrų 45,- 
23%; svetimšalių .08% ir mie
sto gyventojų 10%. Svarbiausi 
miestai: Mobile (60,777); Bir- 
mingham, didžiausia geležies 
pramonijos vieta (178,270) ir 
Montgomery, valstijos sostinė 
(43,464).

Alaska, Suv. Valstijų teritori
ja, užimanti šiaurvakarinę Šiau
rinės Amerikos sausumos dalį 
drauge su visomis salomis arti 
jos krašto ir Alentų salynu, iš
skiriant Beringo ir Vario salos. 
Ji yra ribojama šiaurėje Šiaur- 
galio vandenynu, ryt. šiaurva
karinėmis Kanados Teritorijo
mis ir Brit. Columbija; p.-vak. 
Tykiuoju vandenynu ir v. Be
ringo jura bei šiaurgalio vande
nynu. Jos plotas apie 530,000 
ket. am., kuone tokio jau didu
mo, kaip Anglija, Airija, Fran- 
cija ir Ispanija sudėjus drauge. 
Šiaurinė Alaskos dalis susideda 
iš didžiulio pelkių arba tundrų 
ploto, tai čia, tai ten iškilusio 
kalnais (tarp kurių yra augš- 
čiausia šiaur. Amerikoj kauka
rą McKinley’o kalnas 20,464 pė
dų augščio) ir suįvairinto bega
liniais ežerais, upėmis ir bried- 
samanių pelkėmis. Apie trečda
lis šito ploto guli šiaurgalio sri- 

I tyj. žiemos oras čia baisiai šal
tas, o trumpos vasaros dėl uo
dų ir kuisių debesių beveik ne
pakenčiamos. čia teka didelė Ju- 
kono upė apie 2000 am. ilgio, ku
ri suvaranti į mares vandens 
daugiau kaip Mississippi; jos 
intakais yra Tananah, Kusko- 
quim ir kitos didelės upės, šiau
rėje ir pakraščiu gyvena eski
mai, kitur atabaskai; gyvena iš 
žuvininkystės ir vaizbos kailiais; 
vaizbai čia daug kenkia Berin
go juros pakraščių seklumaą. 
Antrąja dalimi yra Aleutinės 
salos ir didelė Alaskos pussalio 
dalis, šita dalis yra kalnuota ir 
veikliai ugnakalniška; ji yra la
bai skystai apgyventa aleutais. 
Pribylovo salos Bei’ingo juroje 
yra svarbiausiu centru ruonių J 
gaudymui; jurų ūdros jau kuo- gali atplaukti didžiausi jurų lai- 
ne visai išnaikinta. Pietrytinė 
Alaska, siaura žemės juosta 
drauge su Aleksandro salynu gu
li tarp Kanados ir juros. Siena 
sulig rusų santarvės su anglais 
1825 m. esą, dešimts marinių ly
gų nuo vandenyno.’ Tikra šito 
pareiškimo reikšmė buvo ginči
jama Kanados ir Suv. Valstijų, 
ypatingai po atradimui aukso

žr.
it is.

mies- 
sosti-

arti sienos) ir 1899 m. vertin
gi aukso laukai atrasta Nomo 
priežemyj. Anglis randama įvai
riose vietose. Miestai maži ir vi
si ant juros kranto. Sostinė Šil
ką, Gyv. 1920 m. 65,062. 
Alaska as it was and as 
(Washington, 1896).

Albany, Suv. Valstijų 
tas, New Yorko valstijos
nė, Albany’ės apskričio teismo 
vieta ir svarbiausias gelžkeliu 
ir vaizbos centras ant vakarinio 
Hudsono upės kranto, 142 am. 
nuo New Yorko į š., ties 42° 
40’ š. ir 73° 45’ v. Upė yra svar
biu susinešimo keliu dapadeda- 
mu Erie ir Champlaino kana
lais. šeši svarbus gelžkeliai su
bėga šitam miestan. Senesnėsės 
gatvės be taislo išvestos; didė- 
sėmis gatvėmis važinėjama ark
liniais tramvajais. Miestas turi 
skalsiai vandens, puikiai intai- 
sytas subėgamas ir srutines gy
slas ir apšviestas elektra bei du
ja privatinių bendrijų dastato- 
momis; yra gražus miestabutis, 
gimnazija, vienas didelis ir ke
li maži vieši parkai, teatras, 
operanamis ir muzikanamis, 
garsusis apskričio kalėjimas, 
Rymo katalikų ir episkopalų ka
tedros ir daugelis kitų gražių 
oažnyčių; observatorija, ligon- 
bučiai ir puikiausias visoj re- 
publikoj trobėsis, valstijos kapi
telius. Albany turi didelę vaiz
bą medžiais, javais ir galvijais: 
dirba ūkio padargus, batus, ply
tas, vežimus, drabužius, baldus 
ir daugybę kitokių daiktų. Gyv. 
1920 m. 113,344.

Albuquerque, miestas ir Ber- 
nalillo’ apskričio sostinė, New 
Mexico’j, Suv. Am. Valstijose 
vidurinėj teritorijos dalyj, apie 
325 am. nuo Denvero į p.-vak., 
ant rytinio Rio Grande upės 
kranto 4950 pėdų augštybėje. 
Gyv. 1920 m. 15,157. Neto
li nuo ineisto į rytus yra 
New Mexico universitetas, ati
darytas 1892 m. Oras puikus ir 
daugumas suvažiuoja ten svei
katos j ieškodami.

Alexandria, įeitinis uostas ant 
dešinio arba virgininio Patomaco 
upės kranto, Suv. Am. Valstijo
se, 7 am. žemiau Washingtono, 
ant priešingojo upės kranto, su 
kuriuo jis sujungtas gelžkeliu. 
Nors Alexandria stovi 100 
am. nuo Patomaco inpuolimo 
Chesapeake’o įlankon, bet upės 
ties juo yra 1 am. pločio ir į j

vai; čia prasideda Chesapeake’o 
ir Ohio kabalas. Mieste randas 
kelios medvilnės dirbtuvės. Gyv. 
1900 m. 14,528.

Allentown, pramoningas Penn
sylvanijos miestas, Suv. Valsti
jose, derlingame apskrityj ant 
Lehigh upės kranto, 60 am. nuo 
Philadelphijos į š-vak. Lehigho 
klonis turtingas geležies ruda ir 
kietąja anglimi; apielinkėje yra 
daug tarpyklų, geležies dirbtu
vių ir kočiotuvių, taipogi dirba
ma baldai ir verpiama rubeniai 
siūlai. Gatvės apšviečiamos naf
ta ir elektra; gyventojai dau
giausiai vokiečiai. Gyv. 1900 m. 
35,416.

Altoona, miestas Blairo ap- 
------- ---- skrityj, Pennsylvanijoj, Suv. 
mes yra įvairios ir svarbios; be do Kanalo ir dvi salas ties jo!Am. Valstijose, apie 117 am. 
minėtų anglies ir geležies klodų uostu. Alaskos žvėrija susideda 
yra dideli klodai puikaus mar- iš stirnų, šiaurbriedžių, kalna- 
muro, stovylinio granito ir di-lavių, meškų, vilkų, lapių, musk- 
delė daugybė statomojo akmens, vebrių, šarmonių, žebenkščių, 
Clebumės ir Talladegos apskri-1 sabalų, lūšių, bebrų, ryklių, vo
giuose kasama kiek aukso. Gy-[Vėrių, zuikių, dygliakiaulių ir 
domųjų šaltinių esama kuone Žvynių; jūrinių ir upinių ūdrų; 
visose valstijos dalyse. Svarbes- kailinių, vilaginių ir kitokių ruo
niais Alabamos produktais yra |nių bei arklenų. Gerųjų maisti- 
medvilnė, maisas, avižos, kvie
čiai ir saldžiosios bulvės; ryžiai 
ir cukranendrės auginama pieti
niuose apskričiuose; iš vaisių 
auga obuoliai, persaslyvės, vy
nuogės, figos, kriaušės ir apel
sinai. Oras šiltas, bet lygus, kal
nynai ir pušių girios, išskiriant 
pelkėtas vietas, ypatingai labai 
sveiki, bet Juodžemio juosta ne
labai tinka vasarą ir rudenį gy
venti neapsipratusiems dėl atsi-j 
tinkančių šiltinių ir drugio. Vie- auginimą. Auksas kasama ties 
nintėliu pamariniu Alabamos Į Juneau ir Yukono klonyj (ypa-
uostu yra Mobile; bet dideliems tingai nuo 1895 m.; Klondyke Mohawko upės kranto, apie 33

nių žuvų yra: treskos, silkės, 
didžplekštės ir kelios vašilų at
mainos. Žemdirbystė Alaskoje 
negeriausia. Klimatas šaltas, že- 
'mė labai kalnuota ir nelygi, 
šiek-tiek galvijų laikoma ir po 
truputį bulvių bei kitų daržovių 
auginama. 1898-9 m. Suv. Val
stijų valdžia inkurė žemdirby
stės bandymo stotį Sitkoje kad 
suradus kokie javai ir žolės ge
riausiai dera ir kad paakinus jų

nuo Pittsburgo į š-ryč. Gyv. 
1910 m. 52,127. Jis stovi augš- 
tutiniame Logano klonio gale 
ties Alleghany kalnų apačia, 
apie 1180 pėdų viršum juros pa- 
viršio ir suteikia gražiausią kai
nų reginį visoje valstijoje. Ne
toli nuo miesto į vakarus yra 
garsusis Pennsylvanijos gelžke- 
lio Patkavinis užvingis. Daugy
bė angliavežių traukinių einan
čių nuo kalnų j rytus ir gryž- 
tančių atgal tuščiais čia susto
ja ir esti suskirstomi į naujus 
traukinius, čia yra didelės gar
vežių ir mašinų dirbtuvės prie 
Pennsylvanijos gelžkelio, kur 
dirba apie 700 žmonių ir taiso 
garvežius ir vagonus iš visos 
Pennsylvanijos.

Amsterdam, miestas Montgo- 
mery apskrityj, New Yorko val
stijoj, Suv. Valst. ant šiaurinio

am. nuo Albany į š-vak. Gyv. 
1910 m. 31,267. Abu upės kran
tai kalnuoti ir leidžia gerai ma
tyti Mohawko klonį. Miestas tu
ri du ligonbučius, viešų knygy
ną ir šv. Marijos (Rymo-Kata- 
likų) Institutą. Svarbiausiais iš
dirbiniais yra: patiesalai ir ki
limai, žekės ir megztinės pre
kės. Iš kitų išdirbinių yra: še
pečiai, šluotos, knypkiai, šilki
nės pirštinės, popierkrabės, elek- 
tradaikčiai, dažomosios mašinos, 
cigarai ir vežimams bei karie
toms sprendžinos.

Annapolis, Marylando valsti
jos sostinė, Suv. Valst. ant pie
tinio Sevemos upės kranto, 2 
am. nuo jos intakos Chesa
peake’o įlankon ir 40 am. gelž
keliu nuo Washingtono į š-ryč. 
Tai yra užuotus miestas, dau- 
giaus panašus į europinį kaip į 
amerikinį miestą. Iš žymesnių 
trobų yra: Valstijos butas, šv. 
Jono Kolegija (1784), Rymo- 
Katalikų seminarija, jūreivių

.onbutis ir Suv. Valst. jūreivių 
akademija, inkurta 1845 m. Gyv. 
1906 m. 9,077.

A n sonia, New Haveno apskri
čio miestas, Connecticute, Suv. 
Valst. ant abiejų Naugatucko 
upės krantų, 2 am. augščiau jos 
santakos su Housatonico upe ir 
12 am. gelžkeliu nuo New Ha
veno į vak.; dirbama geležies, 
misingio ir vario daiktai, laik
rodžiai, elektrinės prekės, aud
žiamos ir mezgamos prekės ir 
karietos. Gyv. 1906 m. 14,085.

Arizona, pietvakarinė Suv. 
Am. Valstijų teritorija tarp 300 
20’ ir 370 g. p]at. ir tarp 1090 
ir 1140 45’ v. ilg., nusidriekusi 
nuo Utah iki šiaurinės Mexicos 
ir nuo New Mexicos rytuose iki 
Califomia ir Nevadai. Vakarine r 
siena didžiumoje yra Colorado 
upė. Arizonos plotas 112,920 ket. 
am., kuone toks pat kaip Itali
jos. Apskritai šalis yra lėkšta- 
kalniu, iškilnotu įvairiomis kal
nų juostomis, parodančiomis ne
seną ugnakalnių veikmę. Pietva
karinė šalies dalis turi tyrumos 
išvaizdą, visose gi dalyse van
dens išpuola apyšykščiai. Įvai
riose vietose yra dideli lavos 
klodai. Visa šąlis drėkinama Co
lorado upynu, nors daugumas 
mažesnių upių nepasiekia Colo
rado vagos, nes jų vandenįs iš- 
džiųsta sausuoju laiku. Svar
biausiais Colorado intakais yra: 
Gila, Bill Williams ir Colorado 
Chiquito. Colorado upe plauko
ma per 600 am., bet turi daug 
smėlio sąnašų. Ant didelių Ari
zonos plotų vanduo gaunama iš 
gilių gamtinių šaltinių ir ‘van
dens skylių’. Tūluose apskričiuo- 
se didelės liekanos apleistų ak- 
veduktų arba drėkinimo kanalų, 
parodo, kad ten visuomet butą 
maža vandens. Arizonos žemdir
bystės ateitis yra gera. Yra 
spėjama, kad pilnai 10,000,000 
akerų žemės gali būti drėkina
ma su nauda, šalis apskritai yra 
labai sveika, bet pietvakarinėj 
dalyj vasaros karščiai yra dide
li ir Colorado žemupio žemumo
se neretai atsitinka malarinės 
karštinės. Lietaus ties Fortu De- 
fience išpuola vos 14.21 col. Vid. 
metinė temperatūra ties Tucso- 
nu arti 690 F. Gerai auga mai
šas, miežiai ir kviečiai; indijo- 
nai nuo neatmenamų laikų po 
truputį augina medvilnės. Piet
vakarinėj dalyj gerai auga cuk
ranendrė. Apščiai užsiimama ga- 
nevomis ir vandeninguose ap- 
skričiuose avįs ir galvijai duoda 
gerą pelną. Arizonos augmenija, 
nors nėra tarpi, apima daug me
džių ir augalų nerandamų kitur 
Suv. Valstijose, žvėrįs yra tie 
patįs ką ir Rocky Mountainų 
apielinkėse. Paukštija skaitlin
ga; daugelis Mexikos paukščių 
atlekia čia būti ar apsilankyti. 
‘Gila bjaurybė’, vienintėlis žino
mas nuodingasis driežas ir ra
guotoji rupužė labai dažnai čia 
užeinamos. Arizona turtinga mi
neralais : varis, auksas, sidabras, 
anglis, uoladruskė, švinas ir ki
tokie apščiai randami. Gyv. 1900 
m. 122,931, priskaitant 28,623 
indi jonus. Svarbiausi miestai: 
Phoenix, sostine nuo 1891 m.;

gyv. 1900 m. 5544; Tucson, se
nas mexikinis miestas, 7531; 
Yuma, pietvak. dalyj, 1402; 
Prescot, sostinė iki 1891 m. 
3559; Tombs,tone, sidabrakasy- 
stės centras piet-ryčiuos, 646; 
Flagstaff, 1271; Globė, 1495; Je- 
rome, 2861; ir Nogales, 1761.

Scveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Nervoutos, 
Sunaikintos 
Moterės

kentančios nuo skausmo nugarei, 
strėnos#, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermęs, 
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo

Severa’s 
Regulator•

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir ne- 
regulariškumų, kuremis moterys 
kenčia. Gauki to pas sava Aptie- 
koriaus šianden.

Prekė $1.26.

W. F. SEVERĄ CO.
, ČEDĄR RAPIDS, IOWA

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

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO,

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

įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų 

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

Chicago, III.

<■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ PRANEŠIMAS:

■
Siunčiame pinigus Lie- ■

■ tuvon, prisiuntimas užtik- ■
rintas. ■■ ■Inšuruojame nuo ugnies, ■

■ namus, rakandus ir auto- ■
■ mobilius.

Parduodame namus, sko- ■
■ liname pinigus.

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

Yards 2790

Z

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th SI., Chicago, III. 
Phone Drover 3473

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

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

4537 S. Ashland 
Av., Chicago, III.

KNYGELE IS KAUNO
Kurią privalėtų perskaityti 

kiekvienas lietuvys-dar- 
bininkas.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

Dekleracija
’ Pareikšta Seimo posėdy 

Frakcijos vardu atstovo drg. 
St. Kairio, birželio 23, 1920.

Turinys: —
1. Deklaracija,
2. Ko atėjom Seiman?
3. Politikos klausimas;
4. Darbininkų klausimas;
5. Žemės klausimas;
6. Ūkio atstatymas ir finan

sai;
7. Santikiai su kaimynais;
8. Ar daug tikimės čia lai

mėti?
9. Musų taktika.

. Kuris atidžiai perskaitys 
šią knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos princi- 
pialiais klausimais.

Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus

Naujienų Knygynas,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.

“Ačiū gydytojui už
išgydymą”.

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą,. inkstų, pūsles, 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 išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovi tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausis medikalis 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, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

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

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

85 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

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

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
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MOTERIS SIRGO
KETURIS METUS

Galutinai išsigydė su Lydia 
E. Pinkham Vegetable 

Compaundą.

Steens, Miss. — “Silpnėjau ir bu
vau moteriškės nesmagumais ir šonus

darbą apdirbti.

taip skaudėjo, kad 
visai negalėjau 
vaikščiot. Kenčiau 
tai per keturis me
tus. Tuomkait pa- 
tėmijau jūsų pa
garsinimą laikraš
tyj ir pradėjau nau 
dot Lydia E. Pink
ham Vegetable 
Compoundą. Jau
čiuosi tvirtesne, ir 
galiu visą stubos 
Rekomenduoju jū

sų Vegetable Compoundą savo drau
gėms ir jus galit panaudot šį ma
no laišką, jei norite tai”. Mrs. W. H. 
Blake, Route 1, Steens, Mass.

Kiek tai moterų yra persidirbusių, 
pailsusių ir negalinčių, be perstoji- 
mo dirbančių kasdieną, koliai neuž
puola moteriški nesmagumai, kaip po
nia Blake buvo, silpnėjo, menkyn ėjo 
ir nerviška. Bet kiekviena panaši 
moteris turėtų persitikrint daugeliu 
laiškų, kaip jos, kuriuos mes tankiai 
garsiname, prirodymui, kad Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound pergali 
šiuos nesmagumus ir atitaiso į seną 
sveikatą ir tvirtumą.

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

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
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.

.■■■ , ,,, ,, /

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

terų; galvos, aidą nerviškumą, 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 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, I1L 

Phone: Humboldt 5849

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. p.
2221 So. Kedzie Avė*

Vai. 1—2; 7^—9 po piet

S Reumatizmas Sausgėla;
■ Nesikankykite savęs skaus- !
■ mais, Reumatizmu, Sausgšle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ,
■ — raumenų sukimu; nes skau- H
■ dėjimai najkina kūno gyvybę |
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- | 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 

' gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
SKATOS”, augalais gydyties, ■ 

kaina 50 centų.

■ Jastin Kulis ■
■ 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. ! 
tlfllllliiiiiiimiii

PIRTIS.
Turkiška elektrikinS maudynė
Kotelis su 100 kambarių

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

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymų.

Moterų dienos tik Utarninkals 
dieną ir nakti.

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^ DL 

Teletf. Boulevard 4552
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KVARŠINA GATVBKARIŲ
KOMPANIJAS.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tei. Kediie 8902

B 3514-16 Roosetelt Rd.
B Arti St. Louis Ate^ 

CHICAGO, ILL.

*

8"- ELEKTRA
S riešą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

I THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Tei. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ \
Specialumas: Motery ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE*£ AVĖ. CHICAGO.

VEIKATA
♦

tina

Kiekvienas privalo įsigyti šią 
labai naudingą knygą

Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje 
knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai :

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.
6. Kas yra alkoholis.
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų . apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir- 

dėjimas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18.
19.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai). *
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuojaus:

3.

Penkių centų ratos ganėtinai 
pelningos.

Majoras Thomipsonas su ki
tais miesto viršininkai nerims
ta, Jie pradėjo perdaug kvar
šinti gatvekarių kompanijas sa 
vo reikalavimais sugrąžinti pen
kių centų karferą. Kompani
jos nusiskundžia, kad tai nega
ilima prie • dabartinių įsąlygų. 
Jos kalba apie mrkapojimą al
gų savo darbininkaims. Kitau) 
jos turėsiančios finansinių nuo
stolių Bet Chester E. Cleve- 
land, specialia korporacijos ad
vokato padėjėjas moka daly
kų nupiešti geriau už kompani
jas. Jo nuomone ir su penkių 
centų karferu kompanijos be 
inikapojimo algų danbininkaims 
galinčios susikrauti didelių pel
nų. Cleveland įrodymui savo 
nuomonės teisingumo paniekė 
kompanijoms tokių sugestiją:

Kompanijoms sugrą žindomos 
Įlenkiu centų karferą turėsian
čios $60,000 mažiau įplaukų 
dienoj. Tas trukumas esą ga
lima dapildyti — pertaisant 
gatvokarių bėgius vidliriniesty 
ir tuomi panaikinant karų su- 
kinėjiimę nuo vienų l>egių ant 
kitų, kompanijos galėsiančios 
su tapyti $50,000 dienoj; pagrei
tinant karų vaikščiojimą vie
na mylia valandai, kompanijos 
su tapysiančios $10,(MM) dienoj. 

Taigi tie $60,000, kurie dabar 
lupama iš pasaįierių, esą gali
ma sutaupyti geresne organizuo 
te.

Clevelando sugestija, busianti 

įteikta Illinotis komercijoj ko
misijai ateinančią seredą, kno- 
mes prasidės svarstymas ma
joro T'lįniupsono aplikacijos^ rei 
kalaujanČios sugrąžinti penkių 
centų karferą. .

Numatoma, bus pasiūlyta pa
naikinti 'La Šalie, Wash’/ngton 
Ir Van Buren tunelius. George 
W. Jaickson, majoro trakcijos 
komisijos inžinierius informavo 
Clcvelandą apie reikalavimą 
milž'niškos spėkos traukiniui 
karų iš tunelių.

Sako, komupanijolJl numatan
čios galimybę miestui laimėti. 
Nujaučiama, jos kreipsis į aukš
tesnįjį apskričio teisiną išduoti 
indžionkšeną, kuris neprileistų 
komercijos komisijai sugrąžin
ti penkių centų karferą. Jei tai 
įvyktų, tai Cleveland su savo 
štabu reikalausiąs kdmpani'jų 
padėti dešimtis milionų dole
rių bondsą iki dalykas galuti
nai išsirišiąs.

Eina gandai, kad kompanijų 
viršininkai reikalausią numušti 
darbi n inkams algas, jei penkių 
centų karferas busiąs sugrąžin
tas. Iš patikėtinų šaltinių (su
žinota, kad algų inukapojimas 
siektų dešimts centų valandai.

ŪKININKAI NENUSILEIS 
TRUSTUI.

Planuoja atidaryti pieno stotis.

Mažų vaikų priežiūra. 
Džiova.

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.

Konipaif jonis nuinušus pie
no kainas ūkininkams, pasta
rieji pradėjo nerimauti ir j ieš
koti išėjimo iš tos keblios pa
dėties surasti budus gauti 
tinkamą atlyginimą už savo 
produktus. .Jie nežada nusi
leisti pieno trustui parduoti 
pieną jo mustatytomis .kainomis.

Russ(‘ll J. Poole, kuris kovor 
ja dėl dešinu ties centų kvortai 
Dieno, praneša turėjęs pąisiikal* 
bėjimą su atstovais 2000 ūki
ninkų iš McIIenry ir kitų pa
vietų. Ūkininkai planuoją į- 
steigti pieno pardavinėjimo ir 
išdalinimo stotis Chicągoj. Pie
nas busiąs- pa rd lipdama s po de
šimts centų kvortai arba trys 
kvortos už kvoterį. Stotys bu
siančios įrengtas šiaurinėj, pie« 
tinę j ir vakarinėj miesto dalyse

Poole sakosi gavęs laiškų 
nuo viršininkių Chicagos mote-

įmijietos, w, m______ __ _____
rų kliubų, kurių (narystė siekia da ji neaugrįžo. Jos vyras da- 
virš 60,000. laiškuose sakom:., žini1 Policijai padėti jięikoti
kad moterų organizacijos ko
operuosiančios steigime ir pa
laikyme minimų pieno stočių. 
Moterjs prisižadančios atlanky
ti kiekvieną namą, jei busiąs 
reialais, įvykdinimui visuotino 
boikoto prieš kompanijas.

Vakar pieno kompanijoms 
tapo pranešta numušti pieno 

kainą iki dešimties centų kvor
tai. Tai jos turėsiančios pada
ryti pirm Įiabaigos ateinančios 
savaitės. Jei jos to nepaklausy
siančios, tai turėsiančios stoti 
į lenktynes su keliais tūkstan
čiais ūkininku ir organizuotais 
moterų kliubais. Numatoma, 
kompanijos nenorėsiančios ge
rumu pasiduoti.

TARIFAS SMŪGIS MOTERIMS 
IR MERGINOMS.

Milteliai ir kvepalai pabrangslą.
. -

Chicagos komercinės asocia
cijos pildomasis komitetas pa
skelbė labai liūdną naujieną 
moterims ir merginoms. Daly
kas ' tame: Numatoma, kad 
Furdncy tarifo rezoliucija bu
sianti priimta ir tapsianti įsta
tymu. Sulig tuo įstatymu, į- 
vairųs milteliai, pudros, kvepa
lai, tepalai, dažai ir kiti galai, 
kurie įgabenama iš užsienių ir 
be kurių moterįs ir merginos 
negalinčios apseiti, pakilsią 5(1 
nuošimčių. Komitetas savo pra
nešime sako:

“Gražuolės moterjs ir mergi
nos, apsižiūrėkite! Kainos 
jums reikalingiausių liuksų pa
šoks 50 nuošimčių, jei minima 
rezoliucija taps įstatymu. Ko
mitetas informavo visas mote
rų organizacijas ir prašo tai 
paskleisti plačiausiai visur, kur 
tik moterų gražumas žydi. Mo
teris yra raginamos rašyti pro
testų laiškus preziilcntui, sena- 
torianis, rcprezorttantinns ir Se- 
nato finansų komitetui”.

Bom biznis, aT-ne. Moterims 
ir merginoms/imkčtų sukrusti 
ir nepasiduoti. ’ e1*11 • • L H v * ’.j Ii J c j B; ■ ‘

Pienas veltui vaikams.7 ■' TŲ*'
Sveikatos koityisionieirius Ba- 

bertson atėjo pagelbon 3,000 
nedarnai tinantiems vaikučiams 
šešis dešimts viešose mokyklo
se, kuriose buvo planuojama 
panaikinti davimą veltui vaiku
čiams pieno ačh'i išsuėminiUi 
Chicagos Tuberkuliozo sanita- 
rimno fondo. Pasitarime su Dr. 
Frank G. Bruner, specialių mo
kyklų direktorium, ir kapitonu 
F. L. Beall, kddčtų prižiūrėtoju, 
Bobertson, kaipo galva Muni- 
cipalio Tuberkuliozo sariitąriu- 
ina, sutiko parūpinti pieno, 
kad užtektų, kiekvienam vai
kui po vieną pilną stiklinę die
noj. . c

Perskiry skaičius auga.

Sulig apsivedimų laimių biu
ro ir perskirų teismo rekordų 
dalykų stovis Chicagoj esąs ne- 
perpuikiausis. Cook paviete 
vienas apsivedimas iš ipenkių 
užsibaigia perėki romia la’iku 
šių metų baigiantis rugsėjo pir
ma diena. Arti 40,000 laimių 
buvę, išduota nuo rugsėjo pir
mos, 1920 m. Tuo pačiu laiku 
išduota apie 8,(MM) divorsų. •

—-++--- -r*-- ' , Į : '
Nelaimės 'automobiliais.

Vakar Chicagoj trys žmonės 
užmušta ir kelela sužeista ne
laimėse su automobiliais.

Išplėšė vaistinę. •

Penki 'banditai įėjo Adlerio 
vaistiuėn, 6358 Rhodes gatvės. 
Jie paėmė iš regislerio šimtą 
dolerių, iš savininko, Josoph 
Adler, $25, iš Poni Jahnakc, 
klerko, $27, vieno kostmmerio 
$2 ir iš skiepo tris baksus -deg
tinės. Viską paąiglemižę išėjo.

Jieško pačios.

Poni Elsa iLcnard, 19 mętų( 
pačiute, 2825 N- Fairfield avė., 
pereitą seredą išėjo nešina $20 
jiusipirkli skrybėles. Kol kas 

jos.

Numirė konduktorls.
Į.... — .......

D. F. Dunnin iš Blue Island, 
vienas seniausia Bock Island ge
ležinkelio kompanijos ko n duk
teris, pasimirė užvakar. Jis par
griuvo ant žemės (La Šalie sto
ty ir mirė. Turėjo 65 metus 
amžiaus.

NEPRISTATYTįLAISKAI.
žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Aitams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

901 Adomaicze Johana
904 Alutis Fr.
906 Balčytis Antanui
907 Babulis Jonas
913 Blozis Ana
914 Blože Kazimieras
917 Baronas Kazimieras
921 Budreskis Stanislovas
922 Budria Petras 2
923 Bukszaitis Kazimieras
924 Chepaitis Jo.
929 Dapkiene Antanina
932 Drosieka Petcr
937 Gliozeris Frank
946 Jencevice Antanas
947 Juszkevicius A.
950 Kikilas Juozapas
958 Koreiva Stanislovas
965 Lamsargienei Petronėlei
967 Lekavičiene Elzbieta
968 Lokys Jonas 2
972 Madekszo Piotry
974 Malinauckas Peterkas
976 Marelis Jake
977 Marozas A.
979 Maskauskiui Mikolui 1
983 Narviliene Marijona
984 Oakis Franz

.. i 990 Panavas A n tanas
992 Pečeliūnas Jozapas
993 Petrošius J.
994 Pelekas Joseph
1000 Preiserienė Ursuli
1004 Racinskis Kazimieras
1005 Ragauskis Stepan!
1022 Saujruinas Kostant.
1028 Bitelis George 2
1043 Tundulas Joan
1044 Urbonas Petras
1047 Valintelis Adomas
1048 Varakulis S.
1049 Volkauosen.e Agneska
1051 Waišvilla Jonas
1061 Žemaitis Teudor
1063 Žvirblis Jozapas

NEPERŽENGK RU- 
BEŽIAUS-

Jei peržengsi smarkumu 
važiavimo rubežiy, teisėjas 
nubaus. Jei valgant per
žengsi rubežių, pilvas nu
baus. Simptomai yra pilni 
jausmų ,nuvargę, abelnas 
stokavimas noro veikt bile 
ką. Pilvas nepajiegia at
likti savo pilnos pareigos ir 
turi prigelbėt jam prašalint 
peržengimą rubežių jaus
mus- Geriausia pagelba yra 
Trinerio Kartusis Vynas. Ši 
gyduolė išvalys vidurius, be 
nusilpninimo kūno pagelbės 
gromoliojimui ir pagerins 
apetitą. Kaip kad tonikas 
nervų sistemai, prašalins 
nuovargį, pailsimą, o sutvir
tins abelną vidurių veikimą 
ir kunui stiprumą. Klausk 
savo vaistininko, arba vais
tų pardavėjo apie Trinerio 
prirengimus. Nuo reuma
tizmo, kuris nepraleidžia ne 
vieno sezono nekankinęs, 
nuo neuralgijos, pailsusių 
muskulų ir tt. Trinerio lini- 
mentas geriausia gyduolė. 
Mr. B. Vietti rašė mums iš 
Redding, Calif rugp. 4,1921. 
Mėginau Trinerio linimen- 
tą ir patyriau, kad tai ge
riausia gyduolė, kokią kada 
vartojau. Labai rekomen
duoju savo draugams.

Namai Pragarai
Komedija

ParafiS Harry Newton
Vertė Jonas Hgaudas.-

Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui $cenojo.
Tik, dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus gulima siųsti kra- 

sos ženkleliais. ,

Naujienų Knygynas
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

Pranešimai
Roąeland. — R. L. D. S. S. Bendro

vė, dvimetinifl Šėrininkų susirinki- 
maa įvyks panedėly, rugsėjo 12, 7:80 
vai. vak. J. Stančiko svet.. 205 E. 115 
St. Visi Šėrininkai malonėkite pa
skirtu laiku susirinkti ir šėru'i atsi
nešti. Susirinkime tik šėrininkai ga
lės dalyvauti , —-Direkcija.

North Side. — L. D. L. D. 86 kp. 
susirinkimas įvyks subatoj, rugsėjo 
10 d. kaip 8 vai. vakaro Knygyno 
svet., 1822 Waban*ia Avė. Visi na
riai ir norintieji tapti L. D. L. D. na
riais malonėkit atsilankyti.

— Sekr. A. Vilią.

Chicagos Liet. Draug. Sav. Pašel- 
pos rengia balių su programų lap
kričio 20 d. didžiojoj Schoenhofeno sa
lėj, Ashland ir Milvvaukee Avė. Mel
džiame kitų draugijų tą dieną ne
rengti panašių balių .

— Komitetas.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioję 
rūgs. 11 d. 1 vai. po pieti| paprastoj 
svetainėj. Visi nariai kviečiami su
sirinkti. Taipgi pranešu, kad rašti
ninkas D. T. Danta persikėlė į kitą 
vietą. Draugijos reikalais kreipki
tės j jį šiuo adresu: D. T. Danta, 
1736 N. Lincoln St., Chicago, III,

Roseland. — Pelnyčio# ir Nedėlios 
vakarais Rugsėjo 9 ir 11 d., 8 vai. 
vak., Brolių Strumilų sVet. 107 ir 
Indiana Avė., bus gražios prakalbos 
anglų ir lietuvių kalbomis apie svar
bius gyvenimo reikalus. Taipjau bus 
geri giedoriai ir Olandų Choras. 
Kviečiame visus lietuvius, vyrus ir 
moteris atsilankyti. Įžanga dykai. 
Nebus nė jokių kolektų. — Komitetas.

West Side.— Liet. Viešas Knygy
nas, kurį remia dvylika vietos 
draugijų, tapo perkeltas j naują pa
togesnę vietoj 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.

Town of Lake. — Gvardijos I). 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 
dirbdinanrti žiedai dovanoms.

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

■ Jaunosios Uirutes Vaikų Choras, 
p-ie's S. Stanjuliutčs vedamas, pradės 
repeticijas nedelioi, rugsėjo 11 <1. nuo 
2 vai. po pietų Mark White Souare 
salėj, 30-ta ir Halsted. Bus išdalin
tos rolės naujo muzikos veikalo, kurs 
bus statomas scenoj' šį sezoną.' Taip
jau bus priimami nauji nariai amžiaus 
tarp 10—14 metų. — Sekretorė.

North Side. — Vaikų Draugijėlės 
“Bijūnėlio” repticija jvyks nedėlioj, 
rugsėjo 11 d., nuo 10 v. ryto Liuo- 
svbės salėj, 1822 Wabansia Avė. Vi
si “Bijūnėlio” nariui ir norintys drau- 
gijėlėn įstoti vaikai kviečiami atvyk
ti. —- Komitetas.

Chicago Lietuvių Draugijos Savitar
pinės pašelpos mėnesinis susirinkimas 
bus nedėlioj, rugsėjo 11 d. Związek 
Polek svetainėj, 1315 N. Ashland Av. 
Pradžia kaip 2 vai. po pietų.

— Sekr. A. Shimas.

L. S, S. 22 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 11 d., 
kaip 10:30 vai. ryto M. Meldažio sve
tainėj. Visi nariai prašomi susi
rinkti laiku, nes turime daug svarbių 
reikalų. Prašomi atvykti ir tie, ku
rie nori įstoti kuopon. — Valdyba.

Draugystės Meiles Lietuvių Ame
rikoj mėnesinis susirinkimas bus lai
komas subatoj ,rugs. 10, kaip 7:80 v. 
v. paprastoj svetainėj. Visi nariai 
susirinkite. — Fin. sekrt. I. Wedec- 
kis, 1737 S. Uriion Avė., Telef. Rpo- 
sevelt 8135.

Town of Lake. — Tikėjimo Vilties 
ir Meilės Draugystės, mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, Rugsėjo 10. 
8 vai. vak., paprastoj svetainėj. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes bus 
daug naujų ir svarbių dalikų dėl la
bo draugystės. A. M.

Town of Lake. — Dr-stė I). L. K. 
Mindaugio No. 1, mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienyj rugsėjo 11 
d., 2-rą vai. po pietų, J. Žalundaus- 
kio svet., 4501 So. Hermitagc Avė. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, nes 
bus daug naujų ir svarbių dalykų ap
tarti. — Rašt. A. K. Jonaitis.

Liet. Laisvės Paskolos Chicagos ir 
Anielinkės Apskr. susirinkimas bus 
laikomas panedėly, rugsėjo 12 d. Šv. 
Jurgio parap, salėj, Bridgeporte, kaip 
8 vai. vakaro. Kviečiame visų Sto
čių vadybos ir darbuotojai susjrinkti, 
nes yra labai svarbių reikalų spren
dimui.

Apskr. Pirm. J. A. Mickeliunas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO PUSESERĖS 

Palionis BartkaitSs, paeina iš Kauno 
red., Tauragės apsk., Kaltinėnų vals., 
Traksėdžių kaimo. Į Ameriką at 
važiavo 1912 metais. Girdėjau, kad 
gyveno apie mainas. Jos pačios mel
džiu atsišaukti ar žinanti apie ją m-a. 
lones piąiješti šiuo antrašu Stanley 
Bartkus, 4444 S. Campbell Avė.

ONA SKROLIENĖ Iš RYGOS, 
jieŠko savo brolio, Jono Skuto, gy
venančio Amerikoj. Labui svarbų 
reikalą turi ir nori kad brolis greit 
atsišauktų, arba kas jį žino kad pra
neštų, LATVIJA, Ryga, Marinska 
gatvė No. 109, Kvater 50, Anna 
Skrolis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU JULIJONO VIR- 

caičio, kuris pardavė man galiū
ną, prie 3558 S. Parnell Avė. 
Meldžiu kuogreičiausia ateiti, 
nes turiu svarbų reikalą, M. Gri
nius, 8558 S. Parnell Avė.

lASTA-HMEŠfT'
KAS PALIKOTE MOTERIŠ- 

ką kalnierių čemausko darže, 
Sept. 5 d. Atsišaukite 1815 S. 
Union Avė. ant 2 lubų iš fron
to.

1 *

SIIATMAI KAMBARIŲ”
2 AR 3 KAMBARIAI VEL- 

tui dėl biednos moters su vai
kais. Ateikite pažiūrėti kaip 6 
vai. vak. Rasite namie, Joe 
Stumbris, 1639 W. Ilastings St.

KAMBARIS ANT RENDOS VEDU 
šiai porai su maža šeimyna. Duosiu 
kambarį veltui, tik kad pagamintų 
valgyt ir apvalytų kambarius. Mel
džiu kreiptis antrašu.

WM. RŪKAS, 
r----- 2819 W. 38th St.

IŠDUODAMI*] DIDELĮ ŠVIESŲ 
kambarį vienam ar dviems vaikinams, 
elektros šviesa, maudynė, telephonas 
namuose. Atsišaukite.

3347 Emcrald Avė., 
Ist floor

ISRENDAVOJIMUI
- - .-u-LTU-L-______________

ANT RENDOS 6 ^AMBA- 
riai, pečiais šildoma. Gražioj 
apielinkėj. Viskas naujai ištai
syta.

2505 W. 69 St.

ANT RENDOS 5 KAMBARIŲ 
flatas, naujausi įtaisymai, tiktai $35 
į mėnesį.

2244 Charleston St.
netoli North Oakley Av.

REIKIA DARBININKŲ
,.,h m .. MOTERŲ y
REIKIA PATYRUSIŲ MO- 

terų sortavimui popierinių atma
tų. Gera alga ir darbui vieta. 
Republic Waste Paper Co., 1039 
W. Congress St.

REIKIA MERGINOS AR 
moters namų darbui .

MRS. M. NEWMAN,
57 W. 35th St.

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų prie sortavimo skudurų.

P .GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

Tel.: Seeley 282

REIKIA DVIEJŲ MOTERŲ 
ar merginų: viena kuknios dar
bui, kita kiek patyrusi pardavo- 
jimui saldainių ir tt. Valgis, 
kambaris ir gera alga, Mrs. M. 
Gadeiko, 1606 S. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS, Tu
rinti ąrba neturinti kūdikio, prižiūrė
jimui dviejų kūdikių. Ruimas ir 
valgis už dyką. Su mokesčiu sutik
sim ant vietos. Atsišaukite greitai.

A. ŠAKINIS,
3406 So. Union Avė.

REIKIA APYSENĖS MOTERS 
prižiūrėjimui namų ir pridabojimui 2 
vaikučių; mažiausis 17 mėnesių. 
Valgis, kambaris ir gera mokestis.

2046 LeMoyne St., 
Tel. Harmitage 7323.

REIKIA MOTERŲ SKUDŲ- 
rų sortoimui.

S. S. P. S. CO.,
5833 S. Throop St.

REIKIA MERGINŲ SORTA- 
vimui naujų vilnonių atkarpų.

LYON BROS & CO.,
755 W. Taylor St., 

Matykit poną Reiner

m ŪARBI)ŽIN1(Ų~
VYRŲ ________

REIKIA PATYRUSIO BU- 
čerio. Atsišaukite greitai.

3001 Emerald Avė.
■____‘ ..■*
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Subata, Rugsėjo 10 d., 1921

REIKIį MRMĮflNKy_, PARDAVIMUI
VYRU I PARSIDUODA groseris visokių

----------------------------V----- ---------------- I tautų apgyventoje vietoje. Parsiduo- 
' da pigiai. Randa pigi. Priežastis 
pardavimo, savininkas ant ūkės iš- 

Kreipkitės
8700 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME. NAMAI-2EME. ‘MORTGECIAI -PASKOLOS
Reikia trijų sumanią vyrų, 

kurie mokėtų angliškai ir galėtų važiuoja, 
būti arba išsidirbti į sales ma-

PARDAVIMUI SALIUNAS 
pigiai, airišių, rusų apgyventa, 
prie šapų? Apleidžiu miestą.

1458 VV. 15th St.

nagers. Reikia įnešti j biznį kc- p^RDAVIMUI PA1NT IR 
. Į ti u,nP>}. Hardware krautuvė. Parduosiu 

_____ r - . į pigiai, kadangi važiuoju ant sa- 
. Arba mainysiu ant 

_____ ____ ___ Kreipkitės į 
Naujienų ofisą 390.

lėtą šimtų dolerių. ___ ....
laiką energiškas žmogus galės* • - -
uždirbti bent $5000 į metus ir :įo”farmos * * 
daugiaus. Kreipkitės j Bingol namo arbu ,oto’ 
Chemical Co., 2816 So. Michigan | 
Avė., nuo 1 vai. po piet iki 5 
valandai.

REIKALINGAS BUCERIS 
patyręs savo darbe; gera mo
kestis, darbas ant visados. At
sišaukite, 3500 S. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj, lietuvių apgyventoj vietoj ant 
Town of Lake. Parduosiu labai pi
giai, barai, boliniai (pool 
lai ir kiti visi įrengimai, 
turi kitą biznį.

4547 So. Ashland
Tel.: Boulevard 1152.

tables) sta- 
Savininkas

Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui labai puiki grosernė, South Si- 
de, netoli 55-to bulvaro, kampas. 
Smagus pagyvenimui kambariai, il
gas lysas, pigi renda. Pardavimo 
priežastis labai svarbi. Turinti 2 pa
gyvenimų namą, arba vieno pagyveni
mo, o norintis eiti į biznį, mainysiu 
savo biznį ant tokio namo. Namas
gali būt mūrinis ar medinis, nedides
nės kainos, kaip $6,000, geistina
Brighton Park apielinkėj, arba tarpe 
31 ir 35-os gatvių ant Bridgeporto,
arba South Side. Norinti pasinau
doti proga, tuoj kreipkitės pas

J. NAMON, 
3452 So. Halsted St., 

2-os lubos.

REIKIA 5 VYRŲ DIRBTI 
junk šapą.

P. GOLDMAN,
,1017 S. Fairfield Avė.

Tel.: Seeley 282

PARDAVIMUI SALIUNAS 
tarpe lietuvių ir lenkų apgyven
ta, prie pat Ashland Avė., arba 
mainysiu ant namo. Atsišauki
te, 1614 W. 46th St.

PARDUODU PIGIAI, P1JA- 
ną, komodę ir seklyčios setą iš 
trijų šmotų. Norintieji, kreip
kitės pas S. J., antros lubos iš 
fronto, 2241 W. 21 St.

REIKIA KIŠENINIŲ 
vyriškų kotų.

H. B. SVVESNIK,
2110 W. 22nd St.

PRIE
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė labai gražioj vietoj. Biznis 
I gerai išdirbtas ir cash. Parduosiu 
i greitu laiku. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

10236 Michigan Avė., 
Roseland, III.

PARDAVIMUI PLAYER Pl
anas, vargonai ir visi rakandai.

REIKIA AGENTŲ, PARDAVIMUI GROSERNE
ir komišinas — dideli pinigai ir | lietuviais apgyventoj vietoj. Biz- 
ateitis teisingam vyrui. Kreip-nįs išdirbtas gerai. Atsišau- 
kitės, 79 W. Monroe St. Room kitę 
1103. 4637 S. Marshfield Av.

DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui Studebaker auto
mobilius; visas naujai perdirb
tas ir atrodo kaip naujas. 
Kreipkitės Boulevard 6693.

DIDELI BARGENAT.
Į , »

PARDAVIMUI T£XY CAB, LA- 
bai gražiame stovyje už pusę kainos, 
iš priežasties dviejų biznių.

Atsišaukite
1745 W. North Avė.

Nuo 5 iki 1Ų vai. vakaro.

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

2859 Lowe Avė.

Pardavimui mūrinė cottage 2 pagy
venimų po 4 kambarius. Rendos $27. 
Savininkas išvažiuoja į tėvynį. Turi 
būt parduota trumpu laiku. Kai
na ...................................................$2,400

Medinis 2 augštų namas, 2 pagy
venimų po 6 kambarius. Rendos $30 
į menesį. Kaina ...................... $2,500

2 augštų muro ir medžio namas, 3 
flatų ir tučšias lotas prie namo. Kai
na .....................................  $3,200

40 akerių farma, gyvuliai, mašinos 
ir javai; 15 mylių nuo Chicagos. — 
Turi būt parduota labai pigiai iš prie
žasties ligos. Kaina $5,000, $3,000 
įmokėti, o likusius ant lengvų išmo-

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
namas labai geroj vietoj, aržuoliniai 
trimingai. Turi būti parduota į 
trumpą laiką, nes turiu apleisti mie
stą. Atsišaukite,

6919 S. Talman Avė.

BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 
rinis 5 kambarių bungalovv su elek
tra ,maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, fumace šiluma, mūrinis ge- 
radžius ir medinis vištininkas. Art! 
rengiamas didelis parkas, paranki 
transportacija j bile miesto dali gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St. ,Tel. Vincennes 7494.

Kam Reikalinga 
PASKOLA

ant 1-moSkolinam pinigus 
mortgečio, 6% nuo $500.00 iki 
$10,000.00 dolerių.

Klausk
A. AMBROZEVIČIA

1739 So. Halsted St.
Tel. Canal 1678

PRIVERSTAS PARDUOTI AUTO- 
mobilių labai pigiai. Mašina eina 
kaip nauja, su self starter’iu. Vis
kas po naujai , madai. Kaina tik 
$395.00. Galima matyt visada

J. TARVIDAS, 
1414 So. 50th Avė., Cicero, III.

NAMAI-2EME
„ j „ • i • . • i,;., i Puiki Illinois valstijoj 60 akeriųI 111 duosiu atskilai Ulba sykiu. farma; žemė prie molio, visa dirbama. 
Važiuoju į Lietuvą, J. Gikis, nauji budinkai: 11 karvių, 3 arkliai, 
Q/1O qq i pi G kiaulės, apie 300 vištų, apie 100 žąsų

vv. oolu 11. jr vįso8 reikalingos mašinerijos.
—— ------------------------------------------- nysiu ant gero namo Chicagoj.

įsišaukite: 
SZEMET & LUCAS, 

4217 Archer Avė.

25 akerių farma, netoli Chicago 
Heights, netoli Street karių ir dirbtu
vių.. Nauji budinkai, daug gyvulių, 
mašinos ir javai $7,500. Pusę įmo
kėti, likusius ant lengvų išlygų.

10 akerių farma, netoli Chicago 
Heights, geri budinkai, daug gyvulių, 
rakandų, ir javų. Kaina $4,000.

100 akerių farma, nauji dideli bu^ 
(linkai, lygi juodžemė, daug gyvulių, 
javai. Kaina $13,000. $7,000 įmokėti 
ir likusi ant lengvij ifimokesčių.

20 akerių farma mieste, netoli Chi
cagos; cementiniai keliai, geri budin
kai, mažas sodas. Kaina ....... $2,500

Nepraleiskite šitų bargenų. Kas 
pirmiau ateis. Kaus -geresnį bargeną. 
FIRST NATIONAL REALTY. CO., 

736 W. 35th St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
ĮVAIRUS SKELBIMAI

Mai- 
At-

PARDUODU
SALIUNĄ.
3858 W. North Avė.

*-

REIKIA KNYGVEDŽIO prie 
garage biznio.

CLARENDON GARAGE 
3911-3919 Clarendon Avė., 

Prie Sheridan Road
Tel.: Lake View 4717

PARDAVIMUI DELICA- 
tessen arba groseris — tabakas, 
cigarai, saldainiai ir tt. Taipgi 
parduodu Maxwell automobilių 
naujai malevotas, 5306 South 
Union Avė.

PARDAVIMUI MŪRINĖ COTTA- 
ge prie Emerald Avė., netoli 37th St. 
Naujai malevota ir ištaisyta. Renda 
$420 į metą. Budinkas geriausiam 

PARDAVIMUI SALIUNAS, (padėjime. Greit gali eit gyvent. Kai- 
visas arba pusė, pigiai, visokių na $2>G5°- j 
tautų apgyventa. Priežastis va-1 724 W. 47th St’.,
žiuoju į kitą miestą.

5339 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS LABAIrAnUAVlMUl SALdUINAib LAUAl linVSi 

geroj vietoj, svetimšalių apgyvejntoj ! 
ir vienas saliunas ant kam 
duosiu pigiai ir greitai. 1 
priežastis liga. Jei savininko nera
sit, klauskit bantenderio 

5301 S. Halsted St.

»po. Par- j 
Pardavimo

PARDAVIMUI BUčERNfi IR 
grosernė Brighton Park apie- 

Priežastis liga. 
Naujienos 393.

PARDAVIMUI GROSERNE 
ir delikatessen krautuvė. Biznis 
cash .Rendos $25. 4 kambarių, 
visokių tautų apgyventa. Prie
žastį patirsit ant vietos, 2955 
Emerald Avė.

PARDAVIMUI ARBA IšMAINY- 
mui medinis namas 1 pagyvenimo 8 
kambarių, karvei tvartas, vištinin- 
kas, 2 lotai po 140 pėdų pločio, apie 
100 mylių nuo Chicagos, arti didelių 
miestų ir geležinkelio, labai gražioj 
vietoj. Atsišaukite, St. Ruigis, 3232 
S. Lowe Avė., Imas augštas.

PARDAVIMUI SALIUNAS, ^ne
lietuvių ir kitų tautų kolonijoj. kįte 
Biznis senas ir geras. F ’ 
tis pardavimo — važiuoju Lie
tuvon, 1435 W. 47 St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Sykiu su namu ir auto- 

Viskas įtaisyta po naujai 
Kam reikalinga, nepraleis- 

( i progos. Savininkas apleidžia 
Priešas-( "“ostą. Atsišaukite į Naujienas po 

No. 892.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj, biznis išdirb
tas per daugel metų. Atsišaukit 
2463 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI 4 FLATŲ me
dinė stuba. Kaina 
Įeigų $45 į mėnesį. 
2536 So. Emerald 
Yards 887.

$2,200 cash.
P. Hensen, 

Avė. Tel.:

Gražus naujas mūrinis namas ant 
kampo ir tuščias lotas šalę, 2 augštų; 
3 flatai po 5 kambarius ir vienas 6 
kambariai. Garadžius užpakalyj. Na
mas randasi 2 blokai nuo bulevardo, 
2 blokų nuo karų lainės ir arti par
ko. Namas yra gražiausiame stovyj 
ir subudavojime. Mortgečius yra 
$12.000. Kaina ......................  $18,500

Naujas mūrinis namas 3 augštų po 
5 kambarius, elektriką, vanos, lotas 
28 pėdas pločio. Morgečius $6,000'. 
(ai n a .................. ,...................  $12,000

Mūrinis namas ant 2 lotų, kampas, 
< flatai po 6 kambarius ir 2 flatai po 

kambarius, cottage užpakalyj, 3 ir 
kambariai, garu apšildomas. Mor

gečius $12,000. Metinė renda $3,720. 
Kaina tik $19,500. Reikia įmokėti 
$5,000.

Mūrinis namas, pečium apšildomas, 
8 flatai po 4 kambarius, 2 lotai, Kai
na tik ...............................  $13,500

Gražus naujas, mūrinis namas, 3 
1a tai po 5 kambarius, graži cottage 4 
kambarių, užpakalyj, elektriką, mau
dynės, landre basemente. Mortge
čius $9,000. Kaina $15,000. Reikia 
įmokėti $5,000.

Platesnių žinių kreipkitės prie 
FABIONAS & MICKIEWICZ

809 W. 35th St., Chicago, III.

Pardavimui 6 flatų mnro namas, 
po 7 ir 8 kambarius, štymu šildomas; 
rendos moka į metus $3,250. kaina 
tik .........................................  $15,000.00

Pardavimui 3 augštų muro namas, 
5 faltai ir Storas, pečium šildomas, 
taipgi ir greta tuščias lotas, patogus 
bile kokiam bizniui. Rendos moka į 
metus $1900.00 .Kaina ....... $14,500.00

Taipgi/ daug kitų properčių di
džiausiam pasirinkime, taipgi parduo
du Brighton Parke, puikus biznis, 
naujas namas, su saliuno bizniu; naš
lė moteris parduos pigiai, nes turi va
žiuoti Lietuvon. Platesnių žinių 
kreipkitės į

MILDOS RE A L ETSTATE CO., 
751 W. 31 St., prie kampo Halsted St.

Klauskite K. J. Fillipovičius.

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.

MOKYKLOS

MOKINKIS

PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 
tuvių apielinkėj, biznis išdirbtas per 
ilgą laiką, gera proga, 5 kam/oarlul 
pagyvenimui, pigi renda. Atsišau
kite greit — važiuoju Lietuvon.

720 W. 35th St.

GERA PROGA, KAS PIRMAS 
atsišauks. Turiu 5 lotus ant Brid- 
geporto ant pardavimo arba mainy
siu ant automobiliaus arba motor- 
cycklio.

MIKAS DONAUSKAS, 
3303 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ 
muro namas 5-6-6 kamabrių; elekt
ros šviesa, maudynės, skiepas ir pas
togė. Rendos neša į metą $960.00. 
Kaina $9,300.

VILKAS IR KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23 PI.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
ir groeemė labai geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Atsišaukite i Naujienų ofi
so laišku pažydėdami No. 386.

PARDĄVIMUI SALIUNAS 
ir borbemė sykiu. Parduosiu 
dėl nesantaikos, paugiau infor
maciją patirsit aįit vietos, 1748 
West 45 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
dviejų ypatų rakandai, 157 West 
St., kampas U9th ir Wentworth 
Tai yra pirmos klesos saliunas, sve
tainė ir vasarinis daržas. Biznis nuo 
atidarymo Pullnvano dirbtuvių ir nuo 
tos dienos gerėja. Geriausia proga
dviems vaikinams. Parduosiu grei
tai ir pigiai, nes turiu išvažiuoti | 
Lietuvą.

IR 
119 PARDAVIMUI GROSERNĖ 

ir bučernė, lietuvių kolonijoj. 
Biznis geras. Parduodu, nes ei
nu į kitą biznį.

1447 S. Halsted St.

(V " ,1 .
--------------------------------------j------------------j---------------------

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

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
labai gražioj vietoj ir gerame stovy
je, ant 2 pagyvenimų po 5-6 kamba
rius, trimingds kieto medžio, garu 
šildomas. Mūrinis garadžius 2 auto
mobiliams. Rendos neša $136.00 į 
mėnesį. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą. Atsišaukite 5420 S. Spaul- 
ding Avė.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
medinis namas po 5 kambarius, už 
pakalyj mažas namukas su 5 kamba
riais. Naujai ištaisyti. Namas ran
dasi ant Bridgeport. Kaina $2,500. 
Įmokėt $1,500, kitus ant išmokėjimo. 
Atsišaukite pas J. Namon, 3452 So. 
Halsted St., 2-os lubos.

2 FLATŲ NAMAS $3,900
Didelis bargenas: $500 įmokėt, li

kusius $40 per mėnesį. Elektros švie
sa, gerame padėjime. Vieta tuo
jaus. Kreipkitės ant 2rų lubų nuo 
4 iki 7 kas dieną.

3722 Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokią tautą kolonijoj, prie di
delių dirbtuvią. Geras ir senas 
biznis. Parduosiu greit ir pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos, 1857 W. 13.

NORIU PIRKTI REGISTE- 
rį, mušant, nuo 1 cento iki $1, 
ir augščiau. Turinti tokį, malo
nėsite pranešti, 1606 S. Halsted 
St., Tel.: Canal 5512.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Lysas 3 metams. 
4 kamb. gyvenimui. Rendos $50. 
Važiuoju Lietuvon.

2444 W. 46 PI.

BUDAVOJIMO IR SKOLINI- 
mo Dr-ja turi parduoti 2 augš- 
tų, mūrinį, 2 flatų namą ir skie
pą, prie 3744 So. Parnell Avė. 
M. Klem, Sekr., 4934 S. Ashland 
Avė. Agentų nereikia.

PARDAVIMUI MEDINIS — NA- 
mas ant dviejų pagyvenimų po pen
kis kambarius; cementinis skiepą^, 
gasas ir vanos. Galima matyti kas 
dieną.

4633 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, visokių tautų apgyven
ta vieta. Biznis cash, nėra kny-

V • • a . •

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
iŠ priežasties parduodu labai į 
trumpą laiką, kadangi važiuoju 
į Lietuvą.

1715 W. 46th St.

PARDAVIMUI PIGIAI 3 aug- 
štų, 6 kambarių namas, iš prie
žasties ligos. Parduoda pats sa
vininkas. Wm. Eggert, 3728 

PARDAVIMUI SALIUNAS, I Roosevelt Rd., Tel. Nevada 9443 
visas ar pusė. Pardavimo prie-  
žastį patirsite ant vietos. ..

3512 S. Lowe Avė. 

PARDAVIMUI STACCO REZI- 
dencija ,4 dideli kambariai su skiepu 
vana, šiltas vanduo, elektros šviesa, 
užpakalinis porčius, langai apkalti 
dratais, kietmedžio baigimo, 1 karvė, 
15 ančių ,25 vištos puiki daržinė. Pi
giai 7244 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI NAUJAS 3 PAGY- 
venimų muro namas po 5 kambarius, 
kieto medžio trimingai, vanos, gasas, 
ir elektra. Parsiduoda pigiai, nes 
savininkas eina j biznį.

Dviejų pagyvenimų muro namas 
Brighton Park, po 4 ir 5 kambarius 
parsiduoda už $5.300.

VILKAS IR KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23 Place.

PARDAVIMUI ČEVĖRYKŲ 
_ taisymo šapa su visais gerais 

gučią. Turi būt parduota j įtaisymais ir mašinoms. Prieža- 
trumpą laiką. fstis — važiuoju Lietuvon.

813 W. 35th St.2655 W. 43rd St.

GROSERIS IR DELIKATESSEN 
krautuvė pardavimui. Didelė kampi
nė krautuvė, 4 šviesus gyvenimui 
kambariai, maudyne, garu apšildoma, 
pigi renda, geras lysas. Kreipkitės 
6501 Hermitagd Avė. Parduoda 
Englewood Business & Realty Ex- 
change.

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
Principalas

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

-----

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wel!s St.

J37 Mokyklos Jungi. VahtŲoae.
Moko Siuvimo, Pattemą Kirpi

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

Tai. Seeley 1Mb
SARA PATEK, plrmjaigka.

*
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SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS.
Per vieną savaitę.

Musų stakas vartotų automobilių yra aprubežiuotas, todėl mes gei
džiame išstatyt kiekvieną vartota automobilių šiame išpardavime 
kiekvienam pirkėjui, kad supažindinus su musų kompanija, o vėliau 
taps pirkėjais ir naujų automobilių. Kiekvienas automobilius išsta
tytas pardavimui yra gvarantuojamas Oakland Motor Car Company, 
kad bus tokia, kokis perstatoma.
Musų kainos pažymėtos ant kiekvieno automobilio, aiškiai numeriais, 
ir mes žinome, kad yra kainos didelio bargeno, kad nei ši kompanija, 
nei kita nėra niekad pasiūlijusi:

1919 Oakland 4 pasaž. Coupe Maxwell 5 pasažierių Tauring
1919 Oakland 5 pasaž. Sodan Maxwell 3 pasažierių Cabriolet
1920 Oakland 5 pasaž. Touring Maxwell 5 pasažierių Sedan
Studebaker 5 pasaž. Touring Chevrolet 5 pasažierių Touring

Grant Six 5 pasažierių Sedan
I/aike Šio išpardavimo, per vieną savaitę laiko, prie kiekvieno par
duoto automobilio pridėsime naują ekstrą tajerį ir bumperį.
Atdara vakarais ir nedėliomis« Lengvi Išmokėjimai.

OAKLAND MOTOR CAR COMPANY,
2426 So. Michigan Avė.,

Tel.: Calumet 5810 z

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.

Puikiausia proga jaunai porai; 5 
kambarių vėliausios mados rakandai 
turi būt parduoti už bile sąžiningą 
pasiūlymą. 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, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantuota. Nepraleisk šio barge- 
no.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI FARMA ILLINOIS 
Valstijoj. Farmos, visiems žinomos 

Į kaipo aukso gabalas, geriausia žemė 
visose Suv. Valst. ši farma turi 
derlingą juodžemį, 80 akerių; visa 
dirbama, tvoroms aptverta, naujos 
triobos; 5 kambariai, 2 ant viršaus; 
didelės kūtės: karvėms, arkliams, viš
toms; 7 karvės, 3 geri arkliai, 11 
kiaulių, 300 vištų, 20 žąsų, 11 viso
kios rūšies mašinų, farmų darbui rei
kalingos, vežimai, bogė ir tt. Farma 
randasi l¥a mylias nuo Edgewood, 
III. Geležinkelis eina per lauką. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 
miesto prapertes. Labai svarbi par
davimo priežastis. Nepraleiskit pro
gos. Atsišaukit 5 vai. subatoj vak. 
ar nedėlioj pas F. Palasky, 5046 S. 
Kolin Avė., Tel. Lafayette 2928.

EXTRA! PARDAVIMUI LOTAS, 
prie 26-tos ir Van Bųren, Gary, Ind. 
Turi būt greitai parduotas. Savinin
kas važiuoja Lietuvon.

Atsišaukite.
4633 So. Fairfield Avė. 

2nd floor

PARDAVIMUI 4 AUGŠTŲ AKME- 
niniu priekiu namas; krautuvė ir 6 
flatai. 2007 Blue tsland Avė. Da
bar išsirendavoja už $1,800. Pečiaus 
giluma, bet yra karšto vandens įtai
symas. Rendą galima įžymiai padi
dint. Kaina $12.000. Išmokėjimas 
kaip kas nori. Kreipkitės Randolph 
6624.

MoMnana: anflilkos ir 
kalbų, aritmetikos, kn 
nografijos, typewrit 
šių, Suvienytų Valst 
nes istorijos, 
ekonomijos, p 
lės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
llri 10 valandai.
21M SO. HALRTFn $*T.. CBtCAOO.

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

Kreipkitės: • v
35 S. Dearbom Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RA- 
kandus, jei bus paimti tuojaus. Taip
gi atsiskirsiu su 3 kaurais, grojikliu 
pianu, Victrola, dining ruimio setu, 
miegkambario setu ,ant grindų pasta
toma lempa, library stalu, indais, už
kabomis ir tt. Mr. Shapiro, 1644 So. 
Lawndale, Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI NAMAS IR 2 
lotu, 2 barnės dėl gyvulių, lie
tuvių apgyventoj vietoj, 3631 ir 
3633 W. 55th PI., Chicago, III., 
turi būt parduota į 3 dienas, 
viskas už $1,500, ant išmokė
jimo.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

PARDAVIMUI RAKANDAI 
už pirmų pasiūlymą. Pardavimo 
priežastis, už 3 dienų išvažiuoju 
j Lietuvą. Galima matyti visada. 
Frank Stanionis, 1448 So. 
lard Avė.

—----- s........ ...  —.......  —
EXTRA, PARDAVIMUI LOTAI 

TOWN OF LAKE
Balto Dobilo L. P. Kliubas parduo

da 2 lotu, plotis 59 pėdų, ant kampo, 
46th ir Marshfield Avė., bizniava vie
ta) Va bloko nuo Ashland Avo., 
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. Talman 
Avė.

KAS NORI MAINYTI NAMĄ 
ant gražios 115 akerių farmos su bu
dinkais, gyvuliais ir mašinomis.

75 akeriai su budinkais, gyvuliais ir 
mašinoms.

40 akerių su budinkais, gyvuliais ir 
mašinoms.

Tos farmos randasi gražioj vietoj, 
Missouri valstijoj, arti didelio mies
to, 3 bankos, grudų, melnyčlos ir 
Stak Yardai. Visokių marketų mies
tas, krautuvė, ant farmos žemės, taip
gi ir mokykla, 1 blokas. Gyvulių ga
lima auginti kiek nori. Ganyklų yra 
daugiaus, negu reikia ir žiemą visai 
nešalta ir trumpa. Tikrai sveikas 
oras gyvenimui. Netoli St. Louis, 
Missouri. Atsišaukite

3251 So. Halsted St.
Klauskit Bružo arba Kriščiūno.

PARDAVIMUI STUBA IR 2 LO- 
tai, 2 metai statyta, su visais įtaisy
mais, 1 karvė, dAug vištų, gera vie
ta gyvulių laikymui. Savininką ga
lima matyt ant vietos visada. Kaina 
$3,000. 117 W. 124th St.---- - - - ■ ---- -k ------- -

NUPIRKSI 2 NAMU, ĮMOKĖDĄ- 
mas $500. Abudu namai gerame 
stovyje ir gerai aptaisyti. Parduodu 
pigiai arba mainau ant loto ar kito
kio biznio.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.

NAMAS UŽ PUSĘ KAINOS
2 flatų mūrinis namas, 4 ir 5 kam

barių, augštas basementas. Kaina 
$2,800. Įmokėt $500, likusius kaip 
rendą.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 augštų namas, tik 

už $2,650 jei bus nupirktas šią savai
tę, taipgi prieg tam, cottage užpa
kalyj, naujai Ištaisyta ir malevota.

1627 S. Morgan St. [

360 AKERIŲ FARMA, ŽEMĖ 
prie žvyro ir molio, visa aptverta ge
roms tvoroms ,2 mylios nuo miesto, 
Chicago North Western Line, Camey, 
Mich. 180 akerių dirbamos, 50 akerių 
storo miško, vertės $2,000, kita ga
nykla ir plonas miškas, upelis teka 
per farmą, pagyvenimo namas, 2 bar
nės, šilo sodas, inventorius, mašinos, 
Šienas komai, 10 ak. cukrinių burokų, 
200 buš. avižų, 100 buš. miežių, 30 
buš. kviečių, 20 buš. rugių, viską 
kartu parduodu pigiai, kaina $35 už 
ąkerj. įmokėti reikia $15 už akerį, 
likusius 6% ant ilgų metų. Taip- 
pat galiu mainyti ant namo, — turi 
būti geras.

GEORGE H AI DU, 
Carney, Mich.

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.

PARDUODU LABAI PUIKIĄ 
farmą su mašinoms ir pigiai. 
Platesnių žinių kreipkitės pas 

JOE ZUBRICKI, 
Goodman, Wisc.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.

FARMA 160 AKERIŲ už $6,500. 
Žemė gera ir visa išdirbta: 3 geri ar
kliai, 15 galvijų. 12 kiaulių, 180 
tų, visokios mašinos, su javais, 
dinkais, 30 akerių girios, gerų 
džių .

SLAUŽIS, 
1841 N. Lawndale Avė.

viš- 
bu- 
me-

4) Algebros, Geometrijos ir kitu Ma
tematiką.

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

vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai ir y motelis visi neatidAUodami 
pradėldtą tuoj Aulros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisi
Habted St 

Chicago, ūl.
PARDAVIMUI — STUBA — krau

tuvė su 12 didelių kambarių; lotas 
50x146 pėdų. Viskas įtaisytas, gera 
vieta, prie gatvekarių linijos. Del 
biznio kreipkitės 8049 Vincennes Av. 
Wentworth Avė. gatvekarių linija.

PARDAVIMUI NAUJA 4 DI- 
delių kambarių Cottage 5117 S. 
Oak Park Avė. Kaina $2,200, 
lengvi išmokėjimai, gera trans
portacija. Matykit Mr. God- 
win, 833 Roosevelt Road.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių Ir An
glų kalbų; Gramntar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų Į visas augš- 
teaniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:80 iki 9:80. Nedėldienials nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.
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