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Mahometonai vienijasi Kada pelnagaudos atsiima savo pelnus, darbininkui nieko nelieka

Vengrai apleidžia Burgenland
Rusija perkasi grudų Kanadoj

Mahometony šalįs Azijoj Vengry kariuomenė frau 
kiasi iš Rurgenbdo.vienijasi.

Turkų pergalė ant Graikų skati
na jas vienytis su nacionalistais 
ir bendrai gintis prieš euro- įgį pasitraukimą iš’’ Burgen-

BUDAPEŠTAS, sp. 4. — Ven
grijos kareiviai pancdėlyj pra-

piečius. lando antrojo zono. Keli šim-
Į"-.1.'. ■" TV11 J. .. Į'..jLJ" l.-l'L1 - L!"

Serby puolimas albanu __
I 1 II ’ ’ I *v BJa

Amerikos skolos siekia 
$23,924,108,000.

WASHINGTON, sp. 4. — Pa
sak iždinės paskelbtų skaitlinių, 

! šalies skolos rugsėjo mėnesyj 
padidėjo $1,778,00. Rūgs. 30 d. 
šalies skolos siekė $23,924,108,- 
000. Dabartinės skolos betgi 
$2,672,693,000 mažesnės, negu 
kad buvo rugp. 31, 1919, kada 

‘skolos buvo pasiekę augščiausią 
sumų Amerikos istorijoj. Tada 

Į skolos siekė $26,596,701,000.

Dar trįs šalįs kviečiamos 
Washingtono konfe

rencijom

Dirbtuvė nebuvusi uždaryta.

International
KONSTANTINOPOLIS, sp. 4. tiU žandarų pasiliko Oedenburge 
----- ----- palaikimui tvarkos, prašant tal

kininkų komisijai-. Buvęs Ven
grijos finansų mįnisteris Ęaul 
Hegedus irgi pasiliks Oedenbur
ge, palaikymui ryšių su komisi
ja.

Vengrijos valdžia priėmė 
pakvietimų prisiųsti atstovų į 
konferencijų apie Burgenlanda. 
Konferencija įvyks Venecijoje, o 
ne Ryme, kaip iŠpradžių buvo 
manyta.

— Linkėdami Turkijos naciona
listų vadovui Mustapha Kernai 
Paša pasisekimo prieš Graikus, 
įvairus entuziastai išreiškia viltį, 
kad jis turės tokį pat pasisekimų 
propenuojamoj kampanijoj prieš 
Jeruzolimų ir Mosud, Mesopota-t 
mijoj.

(Jeruzolimas yra po protekci
ja talkininkų, ypač Anglijos, ku
ri taipjau turi mandatą ant Me
sopotamijos, kur ji nesesai įkū
rė Arabų valstybę. Tokiu budu '

ir *“•<! “■
pastangose išlaikyti Severos su
tartį).

Nuomonė, kad Graikai negali 
sumušti Turkijos nacionalistų 
sparčiai platinasi visuose ry
tuose. Graikų pralaimėjimas 
po to, kaip jie paskelbė, kad jų 
armijų sunaikins Agnorą, dur 
padidino‘*s,Hącionalistų pergalę 
akyse mahomeSųm. ir dabar Ke
rnai Paša prestižašs^ra dar di
desnis, negu kad jis bb^o kada- 
nors pirmiau. Pan-Islam veiki
mas žymiai padidėjo visoj Ana
tolijoj.

Laukiama į Angorų atvyks
tant Persijos delegacijos, vado
vaujamos Monitazul, pasirašy
mui sutarties su Turkijos nacio- 
salistois tais pačiais pamatais, 
kokią pereito kovo m. pasirašė 
Afganistanas, ši sutartis, de- 
fensivio ir ofensivio pabudžio, 
parėdo, kad Turkijos oficicriai 
reorganizuos Persijos armiją.

Neužilgo į Bolj atvyks Azer
baidžano ambasadorius su savo 
štabu iš 40 žmonių. Jo atvyki
mas bus pažymėtas didelės Pan- 
Islamo demonstracijos.

Indijos misijos iš ^4 žmonių, 
vadovaujamų Kutsieul Elbulkra- 
nie, irgi laukiama Angoroje. Ji 
irgi bandys susigretinti su Tur. 
kija.

Turkai supranta, kad graikai 
nebegali atnaujinti karo ir kad 
nepasitenkinimas finansine pa
dėtimi Graikijoje nuolatos di
dėja.

Iš priežasties tokios padėties 
nacionalistų reikalavimai bus 
žymiai permainyti nuo tų, ko
kiuos pastatyta pereitoj artimų
jų rytų konferencijoj. Tai ro
do nacionalistų seimo priimtoji 
rezoliucija, pareiškianti:

“Nuo Arabijos iki Juodųjų 
jurų ir nuo Kaukazo iki Advia- 
nopolio musų šalis yra mahorne- 
toniška ir turi būti išlaikyta čie- 
1 v bėję, neatsižvelgiant į finan
sus, ekonominę padėtį politika 
ar kultūrą”.

Turkai tapę atmušti.
ATHENAI, sp. 4. — Oficia- 

linis pranešimas sakp, kad Tur
kijos nacionalistų spėkos, kurios 
buvo koncentruojamos kairėje 
nuo Graikų pozicijų Eski Sherh- 
re, tapo Graikų išblaškytos.

....................       1 'J JJ!1 - ■ 

taip kad perdavimas teritorijos 
Austrijai bus jai gana kebliu 
dalyku.

' J..... ...........................................— .P.....’"J

BOLŠEVIKŲ VALDININKAI 
BfiGA.

vengrų užmušta vie
name mūšyje.

Rusija pirks Kanados 
grudų. .

Taip sako ^įsidomėję serbų 
veikimu italai.

Apleidžia vietas Archangelske, 
bijodamies žmonių sukilimo.

Mokės už juos auksu. Tyrinės 
Kanados žemdirbystę.

RYMAS, sp. 4. — Italijos 
presą su susidomėjimu žiuri į 
Jugo-Slavijos koncentravimų ka
reivių palei Albanijos ’ rubežių,

True translation filed with the post- tikslu užimti strategiškas vietas, 
master at Chicago, III., Oct. 5, 1921 
48 reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RYGA, sp. 4. — Artimesnių 
prekybinių ryšių tarp Kanados 
ir Rusijos galima tikėtis iš prie
žasties apsilankymo Kanados par 
lamento nario pulk. II. J.Mackie. 
Jis išbuvo Rusijoj keturias sa
vaites ir dabar grįšta į Kanadų.

Sugrįžęs Kanadon jis tuojaus 
raportuos premjerui kų jis matė

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 5, 1921 
u» reųuired by the act of Oct. 6, 1917

HELSINGFORS, sp. 4. — Vi
si rusų laikraščiai pereitų savai
tę rodė susidomėjimo padėtim 
Archangelsko apygardoj, kur 
komunistai būriais bėga iš savo 
valdiškų vietų, bijodami suėmi
mo, jei ištiktų sukilimas.

Per kelis mėnesius Archas- 
gelsko gyventojai buvo nepatcn-i 
kinti sovietų centro elgesiu!
su jais ir kelis sykius bandė iš- Visi 
šaukti sukilimų. Išrodo, kad jų 
pastangos duoda pasekmių ir 
kad galės įvykti permainų val
džioje.

j CHICAGO.
Harvester Co. Ųhicagos raštinė 
sako, kad vakar paskelbtoji ži
nia, jog Rusija sugrąžina jai 

j Maskvos dirbtuvę ir kad, kviečia 
tų dirbtuvę atidaryti, yra ne vi
sai teisinga. Ta dirbtuvė nie
kad nebuvo Rusų nacionalizuota 
ir ji visą laikų dirbo, vedama se
nųjų vedėjų. Rusijos valdžia 
pagelbedavusi pampinti medžia
gų ir supirkdavusi visus dirbtu
vės gaminius, teikdama dirbtu
vei gana didelį pelnų. Jei An- 
derson ir kiti tapo pakviesti Ru
sijon, tai veikiausia vien inspek
cijos tikslams.

WASHINGTON, sp. 4. — 
Valstybės departamentas ren- 

. gia pakvietimų Belgijai, Holan- 
dijai ir Portugalijai dalyvauti 
tolimųjų rytų konferencijoj, ku
ri įvyks kartu su nusiginklavi
mo konferencija Washingtone, 
lapkričio 11 d. Tas šalis kvie
čiama į tų konferenciją todėl, 
kad ir jos turi interesų tolimuo
se rytuose, nes valdo ten kele
tu salų ir kolonijų. Kviečiama 
jas susižinojus su kitomis di
džiosiomis šalimis, kurios daly
vaus konferencijoj ir gavus jų 
pritarimų.

Betgi tos trįs šalįs negalės 
dalyvauti nusiginklavimo konfe
rencijoj.

Nusiginklavimo ir tolimųjų 
rytų konferencijoj dalyvaus, ne
skaitant šių trijų mažųjų šalių, 
viso tik penkios šalįs: Jungt. 
Valstijos, Japonija, Chinija, 
Francija ir Italija.

Talkininkai 
kadangi tai

ANGLIAKASIAI PRIEŠ KU 
KLUX KLANĄ.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

VIENNA, sp. 4. — Nors Au- 
trijos valdžia sutinka siųsti at
stovų į siūlomųjų Venecijos kon
ferencijų Burgenlando klausimu, 
tečiaus ji laikosi tos pozicijos,
kad ji negali net ir svarstyti ir <Iuos rekomendacijų, 
npie permainymų taikos* su ta r- ’raH) tikrai atsiektų dalykų yra 
ties sąlygų iki Vengrija nebus susitarimas, kad sovietai pirks 
evakavusi tos apygardos ir iš
pildžiusi sutartį.

Mažesnėj vengrų atakoj ant Taipjau pasiųs į Kanadų Rusijos 
Bruck užvakar vienas austrų ekspertų tyrinėti mokslinį uki-
kareivis liko užmuštas ir keli cinkavimą, kviečių industrijų, 
sužeisti. PStnyčios mūšyje žem« ir medžių pramonę.
Brucke vengrai neteko 15 karei- Mackie kelionė buvo pusiau 
vių užmuštais ir 50 sužeistais. 1

Tribūna delei to sako:
“Tas koncentravimas Serbijos 

armijos yra nepaprastai rustus; 
tas žygis reiškia Jugo Slavijoe 
grųsinimą atakuoti ir įsiveržti į 
svetimų teritorijų. Jis turi pro
vokacinį pobūdį, 
negali jo prileisti,
yra įžeidimas Francijos, Angli
jos ir Italijos, kurios kų-tik pa
darė sutartį apie Albanijos rube- 
žius, kuriuos Albanijos delega
tas tautų sąjungoj šiandie suki- 

Kanadoje miltus ir grudus sėk- Priimti .
, . t , . .. , - , ' Cornere d Italia skaito aon-lai, už kuriuos jie mokės auksu. , . , ......- . . --- - ~ .. s centravimų kareivių atviru pri

sipažinimu prie agresyvinių mie- 
rių”.

oficialinė, delei Kanados nutari- Airiai rengiasi prie tai 
mo pnsidėti prie Anglijos pre- ■ ° '

Vengrijos monarchistai 
nesustoja veikę.

Nori net pulti Austriją, kad 
steigus senąją imperiją.

at-

VIENNA, sp. 4. — Vengrai 
evakavo didesnę dalį antrojo zo- 
no Burgenlando (Vakarinės 
Vengrijos), bet nerado jokių 
ženklų, kad likusioji teritorija 
bus atiduota Australijai.

Apsilankymas į tą apygardą 
įtikrino, kad žinios, jog buvęs 
Vengrijos premieras Stephen 
Friedrich sudarė nepriklausomą 
valstybę tikslu pašaukti ex-kara- 
lių Karolį valdyti keliais akrais 
jo buvusios imperijos, yra klai
dingos. >

Friedrich tečiau skubiai orga
nizuoja savo sekėjus, tikslu ban
dyti perversmą Vakarinėj Ven
grijoj, jei jis įstengs pertikrinti 
konservativius vengrus, kad tas 
žingsnis bus kaip tik į laiką pa
darytas.

Praktiškai visi vengrai stovi 
už Karolį ar erchercogą Al
brechtą, kaipo jų valdoną ir gal
būt ragins ginkluotą pasiprieši
nimą atplėšimui nuo Vengrijos 
dar daugiau teritorijos. Nieku, 
rie net ragina pulti ant Viennos 
ir pasodinti Karolį ant sosto jo 
sumenkėjusios dvilypės monar
chijos.

Vengrijos valdžia tvirtina, 
kad ji negalinti priversti savo 
kareivius šauti į partizanus.

Talkininkų ultimatumas Ven- Missouri valstijoj 1920 m. 83,403 
grijai, įsakantis evakuoti Bur- 
genlandą, baigiasi šiandie, bet 
manoma, kad Vengrija neteko 

kontrolės ant partizanų bandų,

kybos su Rusija. Jis žiuri opti
mistiniai į Rusijos ateitį ir la
bai gerai atsiliepia apie čičerinų, 
Krasiną, Litvinovą.

Mackie lankėsi ir Kazaniaus 
bado distrikte. Apie tai jis pa- 
sakoja:

“Nė negalima apibudinti pa
dėties. Mirusieji ir mirštantie
ji yra visur. Padėtis bus’ blo
gesnė už kelių savaičių,^ kada 
ateis žiema.

“Bolševikai parodė pastebėti
nų veiklumų transportavime sė
klinių grudų į bado distriktų. 
Pastebėtina, kad kiekvienas gru 
das eina į žemę ir nė vienos sau- 
jalės nepasiėmė badaujantis 
žmonės.

“Tiek sėklinių gimdų išdalinta 
ir pasėta į laiką vienoje apy
gardoje, kad valstiečiai tikisi iš
vengti pasikartojimo bado seka
mais metais. Aš mačiau vieną 
badaujantį vaiką už šimto mąs- 
t ųnuo didelės krūvos, grudų, 
vienok jis nebandė jų pasiimti.

“Savo tyrinėjimuose aš ne
mačiau nieko, kas rodytų, jog 
l^Ks-nors yra naudojama sovie
tų vadovų politiniams tikslams. 
Jie skaito badų kaipo baisių ne
laimę, reikalaujančią visų huma
nitarinių pastangų. Amerikos 
Šelpimo administracija atlieka 
milžiniškų darbą”.

83,000 beraščių Missouri 
valstijoj.

WASHINGTON, sp. 4. — Iš 
3,403,285 Žmonių, gyvenusių

kos ar karo.

priklausantįs Klanui nariai 
bus šalinami iš unijos.

INDIANAPOLIS, sp. 4. — 
Angliakasių konvencijų šiandie 

Petrogrado valdžia įsakė 1900 priėmė priedų prie unijos kon- 
ir 1901 m. klesoms būti prisiren- stiuęijos, Sulig kurio kiekvienas 
gųsioms prie pašaukimo šių sa- angliakasių unijos narys, kuris 
vaitę, kas rodytų, jog padėtį 
šiaurinėje Rusijoje skaitoma 
kritinga.

Azerbaidžanas šelpia Ru 
sijos badaujančius.

prisidės prie Ku Klux Klan 
pašalinta® iš unijos.

bus

Reikalauja apsaugos 
angliakasiams.

WASHINGTON, sp. 4. — Na- 
; riai komiteto, kurį paskirė an
gliakasių konvencija, šiandie at
vyko į Washingtoną prašyti pre-

DUBLINAS, sp. 4. — Airijos 
sinn feineriai rengiasi kaip prie 
taikos, taip ir prie karo. Daro
mi metodiniai prisirengimai 
abiems tikslams. \

Kuomet Eamonn de Valera ir 
.kabinetas apdirbinėja smulkme
nas programo, kurį įteiks taikos 

i konferencijai Londone, militari- 
nė dalis organizacijos lavina Ai
rijos respublikosų armijų ir pa
laiko jos ūpų dėl galimo karo.

Airijos delegacija išvažiuos iš j
Dublino veikiausia subatoj ir metonų moterįs kartu su vy- 
paskui Londone praleis visą pa- rais^ dalyvauja šelpimo darbe, 
nedėlį tarpusaviniuose pasitari
muose.
utaminke.

True translation filed with the post- ., . TT ,. ....
master at Chicago, III., Oct. 5, 1921 zidento Hardingo pasiimti savo 
as reųuired by the act ot Oct 6.1917 r]obon ir suteikti apsaugą 138 

MASKVA, sp. 4. ■
čiai rusų iŠ bado distriktų pri- įvairiuose West Virginijos ka- 
siglaudė naujoj Azerbaidžano 
valstybėj, prie Kaspijaus jurų, 
kur juos gerai aprūpinama.

Azerbaidžanas siunčia vago
nus maisto ir drabužių į Vo'lgos gliakasių gyvastįs yra pavojuje, 
distriktų. Azerbaidžano darbi
ninkai prailgino savo darbo va
landas, atiduodami viršlaidį šel
pimo fondan, o perviršis duonos 
yra siunčiamas į Rusiją. Maho-

NEŽINOJO, KAD ŽUDYTI 
YRA NEDORU DARBU. 
WASIHNGTON, spalio 3.

Calder Perry, buvęs licutenan- 
tas reguliarinej armijoj, dabar 
sėdi kalėjime už užmušimą sa
vo kapitono. Jis atsikreipė į ka
ro departamentų, prašydamas 
pardono, kadangi iki .papildy
mo žmogžudvstė.s jis nežinojo, 
kad užmušėjistč skaitosi nedo
ru darbu.

Jis yra 25 m. amžiaus. Iki 
17 m. amžiaus jis gyveno Tcn- 
nessee kabiuose, kur vaikai 
vien mokinami kaip šaudyti ir 
gerai taikinti. “Tie žmonės ne- 
žinojo, kad yra negerai užmu
šinėti kitus žmones”, sako jis. 
Būdamas 17 m. jis įstojo ar- 
mijon, kur irgi buvo mokina
ma vien kaip užmušinėti žmo
nes moksliniu bildu. Mokina
mas vien kaip užmušinėti žmo
nes, nestebėtina, kad jis užėjus 
pykčiui ir papilde žmogžudy
stę. Tik po to, kaip jis -tapo pa- 

j sodintas kalėjimai, jis patyrė.,• ** w i vi i u i>(iv|iiuun| j

— Tukston- angliakasiams, kurio dabar sėdi kad uŽmuŠėjistS yra negeru dar- 
r\»v) i vnlriimaz, \A7nai- ina La t... r? »

Įėjimuose, sąryšyj su nesenai 
įvykusiu Logan pavieto karu 
tarp angliakasių ir mušeikų. 
Unijos atstovai sako, kad tų an-

bu. Jis sako:
“Atsižvdgkite į 

kystes apystovas ir į gaidų ka
rini išsilavinimų. Kokių gi ki
tokių pasekmių galima tikė
tis?” <

mano vai-

(Žinia nieko nemini apie va- 
Konferencija prasidės kar praneštų mūšį Baku tarp 

bolševikų ir mahometonų).

Austrija atšauks pinigus.
BERLINAS, spalio 1. —. Pa

sak Viennos žinios, Austrija 
rengiasi atšaukti visus savo pi
nigus.

PASKENDO DU ŠELPIMO 
LAIVAI.

buvo nemokantis rašyti. Iš to 
skaičiaus beraščių 17,346 gyvo-’ 
no St. Louis, 6,573 Kansas City 
ir 2,270 St. Joseph.

| HELSINGFORS, sp. 4. — Du 
laivai iš nedidelio laivyno, ko

manduojamo kapt. Ottp Sverd- -i-* j_> v ii-
i kurie rup’ Paskend° bandydami pa

siekti šiaurinės Rusijos uostus. 
Manoma, kad ir kiti 
lik?.

’ Kapt. Sverdrupo
puvo suorganizuota Norvegijoj
i pereitų birželį, tikslu nuvežti 

Vakar, Spalio 4 d., užsienio nini- ukJ0 padargų ir kitų reikmenų į 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip . , . , . ...

už 25,000 dolerių, bankų buvo akai- Archasgelskų ir kitas šiauies 
tomą Amerikos pinigais Šiaip: ‘ ‘ ’ ’ ’v ’ -1 ’

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ...
Belgiios 100 frankų ....
Danijos 100 kronų .....
Finų 100 markių .... .
Francijos 100 frankų
Italijos 100 lirų..........
Lietuvos 100 auksinų .
Lenki} 100 markių ...
Olandų 100 guidSnų ..
Norvegų 100 kronų ..
Švedų 100 kronų 
šveicarų 100 kronų ... 
Vokietijos 100''maridų

Bur-VIENNA, spalio 2. - 
genlando maištininkai 
atsisako pasiduoti Austrijai, 
paskelbė tų mažytę teritorijų 
nepriklausoma valstybe.

laivai neiš-

ekspedicija
H1NIGV KURSAS.

$3.73 
6c 

$7.01 
. $18.23 
... $1.50 
... $7.10 
.... $3.98 
...... 35c 
.... t%c 
. $32.10 
. $12.06 

$22.13 
$17.47 

.... 85c

vietas. Laivai išplaukė iš Eni- 
sejaus upės pabaigoj rugpiučio, 
bet susitiko didelę audrą, kur 
tęsėsi ilgą laiką. Toj audroj du 
laivai ir paskendo, vienas kurių 
susidūrė su ledų kalnui Vėliau-' 
siomis žiniomis, kapt. Sverdrup 
bando, kovodamas su audrojus,; 
pasiekti uostą, bet nemanoma,' 
kad tai padaryti jam pasiseks, j

Auksinai tebėra 
labai pigus

Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk- 
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio 
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai yra taip nupuolę kaip niekad pirmiau. Ka
da markė vietoj 23 centų kaštuoja mažiau negu 
centą, tai jau tas ištikro gan pigu. Ar dar 
puls žemiaus, ir kada pradės eiti bran- 
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų 
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul 
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 

•rastas gvarantijas už 
įmaino didesnes pinigų 

ausio dienos kurso, koks tik

perlaidomis ir duoda pap 
savo čekius. Naujienos iš- 
sumas _
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, RL
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

KRETINGA.
Žmogžudžiai. Birželio 24 <' 

apie 2 v. rytą piktadariai įlin
do pro langą į butą Marijonos 
Bakšienės, nušovė ją ir mažą 
dukrelę. Ją nušovė, esą todėl, 
kad ji nabašninko vyro turtą 
atėmusi teismo keliu. Liepos 10 
d. Barbora Žilienė nuėjus į ka
pus gr. Tiškevičiaus ir išgirdu
si kalbant du vyru, kuriuodu 
skaitė šovinius. Juodu kalbėjo, 
kad permaža šovinių teturima 
puolimui. Moteris puolė ajgal ir 
pastebėta žmogžudžio buvo šau
ta, bet išspruko iš kapų nepa
žeista šūvio. Apie 6-tą vai. ry
tą moteris pranešė nuovadon, o 
apie 12 v. dieną milicija ir ka
reiviai leidosi ieškoti žmogžu
džiu.

L!jy !■■!-—I 
1 mas 
l daras padaryti tardymą, šis iŠ- pavykę. Toliau buvo teismas ir 

tardęs ir radęs: 1) vyriausias nuteisti: 1) Kar. Maslovski (ėsk. 
kaltininkas vakmistras šurnans- vadas) už kaltininkų slėpimą—• 
kis esąs miręs. 2) kitas kalti- pusei metų kalėjimo ir iš tar- nepranešė tiesioginiai savo vy
niokas vakmistras Razvaznie- nybos pašalinimu, 2) Kar. Pac.

d. viez pabėgęs iš kariuomenės.. Pomarnacki (kilęs iš lenkų di- 
žandaras džiunų ir turįs daug dvarų ties

įas į Sužėnus vyriausias žan-1 Mozolovskio, kurių suimti ne-.
i *• ■ i m • »v I rrs it i t • 9

liniukai tuojau dežertavo, bet 
lauko teismas patraukė atsako
mybėn 3 to eskadrono karinin
kus, kam jie apie tokį įvykį

Žydai ir Lenky armija.
(Iš “Lietuvos")

1921 m. birželio 1 ir 2 dd. 
Vilniuj lenkų karo teisme bu
vo sprendžiama byla apie nu
žudymą Vilniaus gyventojų Do
vydo Azerlanskio ir Benjamino 
Grinblato ir Kauno gyventojos 
Pertos Koncenber^aitės. Nužu
dymas įvyko šiuo budu.

1920 m. gruodžio 30 d. per 
demarkacijos liniją iš lietuvių 
imsės lik Vilniaus važiavo pa
minėtieji Grinblatas, Azerlan- 

skis ir Kocenbergaitė, vežda- 
mies įvairių prekių: gyvų ir ne
gyvų gyvulių, rugių, kviečių, 
miežių ir tt. ir turėjo su savim 
dar žymią pinigų sumą. Prekės 
buvo skiriamos lenkų kariuo
menei, lenkų karo vadovybei 
apie tai žinant ir leidus. Apie 
11 vai. vakarą važiavusius su
laikė ties . Dirmaitės kainui 

pulko 
2 ka- 
Dum- 
lenk- 
kelia-

sargyba iš viršininko ir 
reivių ir nugabeno juos į 
bliu kaimą, kur stovėjo 
kariuomenės būrys. Visi 
vusių daiktai buvo iškrauti,
prekės atimtos, o vežėjas Aki
nis palydėtas per demarkacijos 
liniją ir jam buvo pasakyta 
daugiau negrįžti. Paklausus 
Akini ui, “kas bus su žydeliais,” 
kareivis atsakęs, kad jiems 
“ikirsia po 25 ir paleisią?’

Suėjo po to kiek laiko ir 
apie visus tris paminėtus as
menis nebuvo nieko girdėti. 
Azerlanskio ir Grinblato niote- 
ters, nesulaukdamos savo vyrų, 
ima nerimauti ir eina jų ieškot. 
Ieškojimas tas nieko nepadeda, 
bet joms pasako, kad jų vyrai 
esą sušaudyti. Tada jos išvyks
ta į put demarkacijos liniją, 
kad vieloj ką nors sužinotų. Jos 
pasiekia Dumblių, kaimo, kur 
buvo sulaikyti jų vyrai, ir čia 
ūkininkas Žukauskas pasakė 
joms matęs kaip jų vyrus ir 
vieną merginą kareiviai vedę pro 
jo langą gruodžo 30 d. 6 vai. 
vakarą. Pas ūkininką Žukauską 
sėdėjęs lenkas kareivis ima jas 
barti, ir sako, kad jos esančios 
areštuotos, kaip lietuvių šnipai, 
o karininkas Pac. Pomamacki 
grasindamas išvaręs jas iš Žu
kausko trobos. Kitas karinin
kas, eskadrono vadas, Maslovs- 
ki, kuriam buvę atvestos areš
tuotosios, jas raminęs, sakyda
mas, kad jų vyrai gal 
dar gyvi, ir jas paleidęs, 
tarpu joms pasako, kad 

plvtnvčia x rasta
kraujo bala, pirštinė, peršau
ta kepurė ir kiti daiktai, kurie 
dabar esą smuklėj netpli Su
žėnų. Toj pat smuklėj moters 
išgirsta dar baisią legendą apie 
i u vyrų nužudymą. Su tomis 
žiniomis jos eina į eskadrono 
vadovybe. kur joms žadama | Uaužusi ligi šaltvšiaus Paula- 
dalyką ištirti, tačiau rytojaus 
dieną joms paaiškina, kad jų 
vyrus areštavęs ir reveziją da

rės sargybos vyresnysis (vak
mistras) Šumanskis, kurs sau
sio mėnesį miręs, todėl jiė nie
ko negalį joms paaiškinti ir pa
dėti. Nieko nepešusios grįžta 
moters j Vilnių, kur netikėtai 
sutinka vežėją Akinį. Su Akiniu 
eina jos j apskrities žandarme
rijos vadovybę, iš kur, siunčia- kaltininkai, be Karaznievičio ir

tebėra
Tuo 

netoli 
didelė

Daugiau kaltininkų : 
neradęs ir netardęs. Tada mo
ters, matydamos tuo keliu nie
ko nepešę, kreipės į Vilniaus 
žydų gminos tardomąją komi
siją, kuri tą bylą pasiunčia ka
ro teismo pirmininkui, kap. 
Guro.

Tuo pat moters gauna žinoti, 
kad netoli Sužėnų esą rasti 2 
vyru ir moters lavonai. Gavu
sios leidimą važiuoja jos ieško
ti lavonų, bet neranda. Su jo
mis važiuoja ir karininkas Li- 
teika su žandaru. Karininkas 
labai prijautęs moterims ir pats 
nutaręs iškvosti stovėjusius 
gruodžio 30 d. sargyboj karei
vius. Čia jis patiria, kad dariu- 
sis ankščiau "tardymą vyriau
sias žandaras Fris dienas gėręs 
ir tokios revizijos bei tardymo 
nedaręs. Kar. Liteika tardęs vi
sus skvrius, tačiau ir jam nie
ko nepavykę patirti.

Pagaliau per 8 savaites po 
nužudymo vienas kaimietis iš 
Dubinkų kaimo rado užkastą 
Koncenbergaitės lavoną ir nu
gabeno jį į Vilnių. Tada buvę 
suareštuoti 2 kareiviai, stovė
jusieji gruodžio 30 d. sargyboj, 
ir Žukauskas, kurio troboj bu
vę laikomi areštuotieji. Šie kal
enamieji dėl kaltės neprisipa
žino ir buvę paleisti, nors ve
žėjas Akinis kareivius pripaži
no tuos pačius, kurie sulaikę 
važiavusius gruodžio 30 d.

Tada rodos vienas ulonas, es
kadrono raštininkas, Argeber- 
gas, kurs žadėjo pasakyti, visas 
to nužudymo smulkmenas, bet 
su sąlyga, kad jo pareiškimai 
bus paskelbti tiktai per teismą, 
kitaip eskadrone jį galį užmuš
ti. Be to, jis pareiškė, kad toj 
byloj dalyvavusi ir “aukštes
nioji valdžia” ir jeigu ją nega
lima esą patraukti atsakomy
bėn, tai jis tylėsiąs. Kai jam 
buvę įtikinta, kad atsakominga 

Į esanti ir aukštesnioji valdžia, 
jis papasakojęs tokių dalykų: 
1) vakmistras Šumanskis( kurs 
mirė ir kuriam buvusi nuversta 
visa kaltė) toj žmogžudybėj 
nedalyvavo; 2) vyriausias kal
tininkas- ir vykdytojas buvęs 
vakmistras Karaznievič (neva 
dezertyrai), kurs dabar tebe
sąs Griečenų kaime, tačiau su
imti jį nepavyksią, kadangi jis 
turįs su savim visad rankinę 
granatą ir kalbąs, jog nudėsiąs 
kiekvieną, “kas drįs” jį sulai
kyti; 3) vakmistras Karaznie
vič nesąs dezertyras, nes Ar- 
gebergas kas mėnuo išmokąs 
•am su jo parašu algą. Dezer- 
tvro lapelis esąs kar. Maslovs- 
kio parašytas ir atiduotas raš- 
tinėn, bet jam, Argebergui, esą 
išakyta to lapelio į štabą ne
siųsti.; 4) mirusiojo vakmistro 
orotokolas ir kvitai apie Azerl., 
Gr. ir Koochb. sulaikymą ir 
kratą esą padirbti kar. Pac. Po- 
mamaokio; 5) A. Gr. ir K. bu
vę sušaudyti ties plytnyčia ne
toli Sužėnų; 6) nužudymą įvyk
dė: a) vakm. Karaznievič, b) 
'donai Mbzovski ir Kucharčik. 
Nuo nužudytųjų Karaznievič 
naėmęs pinigus. Grįždamas iš 
žudynių Karaznievič sutikęs 
kar. Frenčkovskį, kuriam pa
aiškinęs, jog sušaudęs “žydus 
šnipus” ir radęs pinigu, ka tu
rįs daryti toliau. Frenčkovski 
pataręs lavonus įmesti į ežerą, 
o pinigus pasidalinti. Karaznie
vič įsakęs kareiviams lavonus 
imesti j ežerą, tačiau kareiviai 
teradę 2 lavonus: Koncenbergai- 
te buvusi tik sužeista ir nuš-

riausybei, ir to teismo sprendi
mu eskadrono vadas 1921. VI. 
3. buvo nuteistas 3 mėn. arešto. 
Gynėjas kreipės į generolą Že
ligovskį, prašydamas sumažinti 
bausmę, remdamosi nuteistojo.

Vilnium) ir ' kar. šiinkevič 
išmesti iš tarnybos be jokios 
bausmės, 3) Ulonai Frenčkovs
ki ir Kucharčik už dalyvavimą gerais darbais. Želigovskis gy- 

kalčjimo, nėjo prašymą atmetė, pažymė
damas, kad dcl to nukentėtų 
geras lenko ir piliečio vardas. 
Lenkų kareivis, be mokėjimo 
laikyti rankoj šautuvą, turi dar 
gerbti teisę ir rūpintis savo tau
tos garbe.

Tuo budu, iš to parsidavėlio 
žydų laikraščio pranešimo ko
ne išeina, kad buvo nuskriaus
tas gerais darbais pasižymėjęs 
heroingas “Srodkovos Litvos” 
gynėjas, lenkas, eskadrono va
das dėl kažin kokių 2 vyrų ir 1 
moters, netikėtai nužudytų! O 
juk tie “2 vyrai ir 1 moteris” 
buvo žydai... Tikrai tik parsi
davėliai Jūdos gali taip šuniš
kai svetimiems tarnauti 1

Aprašęs aukščiau minėtąją 
žmogžudystę žydų laikraštis 
“Tog” baigia: “Visa tai drau
ge ryškiausiai karekterizuoja 
jau ne tik “didvyrių” 13-tą j į 
ulonų pulką su jo nepamiršta
mais karininkais, bet ir teisin
gumo saiką ir teismą, kurs pri
dengia panašius įvykius. Vieni 
žudo, kiti slepia, o treti už tai 
juos giria.

Tokioj baloj, tarp tokių žmo
nių mujns reikia gyventi!

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Vartojame geriausius fruktus ir daug dedame.

Užsisakyk Reikalaukite
šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

nužudyme — 1 m. 
atėmus teises.

.    ii ■  .i ii i     i     wi g* w

Eurupeaii Amerkan Bureiu Į 
Fabitanas ir Mickievio 

vedėjai
Buvf A. Patratla ir S.*L IfabiooA*
Siuntimas pinirų, laiv* 

kurtės, pašportai ir tt 
NOTA RIJUS Afi 

tUal Estate, Paskolų* 
.Insurinat tr tt.

809 W. 35th Kamp. Halsted t* 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 va* 
Ned.i iki 8 po pistu ' ,

vičiaus, kurs aprišęs žaizdas ir 
paguldęs į lovą. J v buvusi silp
na ir kalbėti negalėjusi. Tačiau 
kareiviai radę ją pas Paulavi
čių, išnešę ant pečių Į mišką. 
iŠdurę žiauriausiai akis, su žei
dę ir sušaudė. Apie visą tą žu
dymo istoriją žudytojai patys 
pasakoję ir apie ją žinojęs visas 
eskadronas.

Per Velykas buvo suimti visi

Vyriausias kaltininkas Karaz
nievič tarnaująs net tam pa
čiam eskadrone, tik svetima 
pavarde. Ulonas Argebergas 
slapstęsis, bijodamas keršto. 
Sakoma, kad nužudytieji turėję 
ligi V2 mil. vokiečių markių.

Eina Vilniuj toksai žydų kal
ba laikraštis “Najer Morgen.” 
Jis nesenai įdėjo straipsnį apie 
tai, kaip lietuviai “naikiną” 
Kaune žydus. Savo prasimany
mus tas laikraštis taip redaguo
ja: “Šiandien atėjęs į redakci
ją žinomas žydų literatas pa
sakojo” ir tt. Iš to “pasakojo” 
laikraštis daro įšvadą, kad lie- ( 
tuviai veikiai visai išsmaugsią 
žydus ir kad žydams kuo grei
čiausia reikią dėtis su lenkais.; 
O šit kaip tas pats laikraštis re-, 
daguoja aukščiau paminėtą 
žmogžudybę, apie kurią jis tu
ri smulkiausių žinių: 1920 m. 
gruodžio 30 d. raitelių sargy
ba ties lietuvių frontu netoli 
Sužėnų sušaudė 2 vyrus ir 1 
moterį, kurie mėgino šmugliuo- 
ti prekes iš Kauno į Vilnių. Kal-

Temykit! Temykit! Temykit!
Milda Teatras

Permainė savo Managerių!
Puikiausi nauji kratantieji paveikslai kas dieną. 

NEPAPRASTAI PUIKUS VODEVILIAI.
Įžanga po senovėj: Balkonas 17c., Apačioj 28c.

PRAKALBOS
Paveikslais

Temoj

Niekad dar taip aiškiai nebuvo Apreikštas Lie 
tuviams Antikristas. Visiems yra žingeidu apie An 
tikrista. Prašom visus atsilankyti ant šių prakal 
bų, o pamatysite Antikristą ir jo Pečiu.

Kalbės Biblijos studentas S. BENECKAS.

MILDOS SVETAINĖJ
3142 So. Halsted St.

Ketverge vakare, Spalio 6 d., 1921
Pradžia 7:30 vai. vak.

TEATRAS
, —Tingia —

D. L. K. Keistučio Pašelp, ir Polit, Kliubas

Ned., Spalio-October 9 d,, 1921
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.

Stato scenoj 4-rių aktų tr;

DVI SESERĮ ParaŠČ M. DUNDULIENĖ

Šitas veikalas pirmu kartu svenoje bus loštas, dar iš rankraščio.

Pinigai Išmokėti Lietuvoj e |ki. jurgeionh
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS 
nuo 6 iki 8 vai. 

Panedčlį, Seredoj ir Pėtny- 
adresu

Naujienv 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:
1632 — V. Kasiulis 
1643 — L. Pinigienė 
1657 — M. Vaitkevičius 
1691 — P. Valantinavičia 
1714 — V. Puidokas
1796 — F. Križanauskas
1933 — V. Kalanta
1971 — M. Zableskienė
1921 — J. Golumbauskas
2024 — Liet. Ūkininkas
2038 — Sočiai Demokratas
2052 — “Lietuvos” Admic.
2060 — Sočiai Demokrat
2065 — Sočiai Demokrat
2067 — K. Grinienė
2068 — A. Juozapaitienė
2069 — P. Zabela
2078 — S. Kalašinskas
2098 — K. šimkevičius
2099 — A. Sakalauskas
2100 — Sočiai Demokratas
2105 — I. Starulis
2110
2117 — P. Kazpus
2122 — A. Romanoy
2132 — J. Servetauskis
2135 — Sočiai Demokratas

1 2141 — J. Petrulioms
2147 — S. Micevičienė
2153 — K. Stalgaitis
2154 — J. P. Maigus 
215^ — O. Aleksandravičaitė

J. Vizgirdiene
J. Nurkat

Liet. Ūkininkas

Vakarais

Čioj ofise šiuo

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 4 ik! 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 varare.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visskius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant piimo morge- 
<tfaus ant lengvų iblygų.

A. Milaševičiutė

2156 — J. Pieškaitė
2162 — Sočiai Demok.
2164 — K. Bielinis
2165 — J. Pakalka

• 2175 — J. P. Markus
2183 •— B. Jokūbaitis
2184
2185
2193 — Sočiai Demok.
2213 -—J. Kuncevičius
2219 — Liet. Ūkininkas
2237 — E. Lukošienė
2239 — D. Raugelis
2243 — E. Turauskienė
2265 — L. Garšva
2267
2274 -L B. Buda
2282 — S. Zasziskis
2297 — S. Končius
2302 — K. Palionis
2304 — A. Babickienė
2367 — J. Tąčkunas
2369 K. Grinienė
2390 — K. Stonis
2394 — P. Andšišiunas
2403 — R. Kebaitė
2410 — Liet. Ūkininkas
2458 — K. Bielinis
2481 — B. Viapštas
2496 — J. Grigutis
2563 — T. šukevičienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

---------------------.----- ———r— ———————■” 1   

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai. ' •

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, UL
. ........             1 —.......... į < -5/

GarsinkitesNaujienose

IR BALIUS!
Svetainė atsidarys 5-tą v. vak. Teatras prasidės lygiai 6:30. 

Tikietų kaina 50c ir 75c.

“DVI SESERĮ" PIRMĄ KARTĄ SCENOJE.

Dvi seserį, kurias tėvai, atvažiuodami į šią šalį, ant rankų atvežė. 
Vėliau likusios našlaitėmis, kęsta didelį vargą, ir esti persekiojamos 
jųjų motinžudžio. Tėvas kuris slaptos! nuo bausmės kartuvių, tar
nauja prostitucijai. Ir kad teisingiau savo nedoram ponui patarna
vus, atgabeno savo dukteris, kurių jis nepažįsta, bet likimas kitaip 
lėmė, — jis liko nušautas savo tikros dukters. Taipgi turime pasa
kyti gerbiamai visuomenei, kad suvaidinu šį veikalą yra pakviesti 
gabiausi lošėjai Chicagos ir Roselando. Todėl, reikia tikėtis, kad
veikalas bus labai gerai suloštas 

Meldžiam nepasivėluoti. Kviečia KOMITETAS.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurruiMtyji
ASSOC1ATION BLDG.

19 So. La Šalie Si
Valandos; 9 ryto iki 5 po pietą 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyds Park 3!W<

V. W RUTKAUSKaS 
Advokatas

W So. La Salk St. Roora *24 
Tol. Centrai 6390 

»ckH12 W. 33rd SL, 
Tel Yank 46* i

S. Wt BANES ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 

1311 Rector Buildijig 
79 Weat Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Kez. 3214 S. Halsted St.

Vardą 1015. Vai.: 6 iki 9 vak

Teh Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
Kam p. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

‘hone Boulevurd 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
Kontraktorius ir 

budavotojas.
' Būdavo j ame ir taisome.

1401 W. 47th St.. Chicasro

New Peoples Electric Co
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

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

tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratua 
ir sudedame fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00.
Persitikrinimui 

kreipkitės p,Ts 
m<us arba telefo- 
nuokite, o mes s d 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi
suomet gvaran * 
tuojame.

___ Taipgi, laikome 
elektr. įrankių 

krautuvę ir taisome viską namieja 
tfjsų kainos prieinamos.

Wauk8gano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. BruževL 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

R ■ ■ K W ią



1921

KORESPONDENCIJOS j
THORP, WIS.

avi-

karščių tai vis buvo per 
Dabar ganyklos pasitai- 
oras vėsesnis ir lietaus

Rugiai šįmet buvo geri, 
žos nekokios; bulvių mažai; šie
no taipgi mažai, bet komai ne
paprastai gerai užaugo. Lie
taus nebuvo permažai, bet dėl 
didelių 
sausa, 
sė, nes 
buvo.

Gyvuliai nepaprastai pigus. 
Karvė vidutiniška 1) 
kiaulė, kaip sakoma, 5c svaras; 
paukštiena gyva, nuo vištos iki 
kurkei, nuo 14c iki 40c; pienas 
$1.39—$1.40 už 100 svarų; už 
bulves temoka $1.50 už 100 sva
rų; kopūstų tonas 15—18 dole
rių, bet greit bus tik 7 dol to
nas. Bet ūkininko reikmenys 
dar vis beveik taip brangios kaip 
buvo 1919—1920 metais. Nors 
ūkininkas mažai uždirba, bet jo 
pragyvenimas yra gana geras. 
Darbo tiek pat kaip visada; nėra 
nekokių darbo sustojimų ir ne
jaučia miesto nedarbo.

— Apuokas.

svaras;

Rezoliucija dėl žemės 
reformos Lietuvoj.

26 d. rugpiučio, mėn. 1921, 
svetainėj A. Lutvino, 69 South 
Park St., Elizabeth, N. J. Suv. 
Vai. Amerikoj, įvyko susirinki
mas dalyvaujant 16-kos draugi
jų atstovams. Priėmė sekančią 
rezoliuciją:

Kadangi Lietuvos piliečiai be
žemiai ir mažažemiai nuo bajori
jos laikų Lietuvoj buvo atstum
ti nuo žemės per dvarponius ir 
tapo paversti jųjų (dvarponių) 
nuolatiniais vergais (baudžiau
ninkais), ir

Kadangi Lietuvos piliečiai ne
tekę žemės nuosavybės buvo 
priversti apleisti savo gimtąją 
šalį Lietuvą ir išsisklaidė po 
platųjį pasaulį, tečiaus moralės 
ir materijalės skriaudos padary
tos per dvarponius negalėjo, nei 
šiandien nepra.ll užmiršti, nes 

tuos žemės plotas, iš kurių susi
darė dvarai Lietuvoj, dvarpo
niai dar ir šiandien skaito savo 
privatine nuosavybe, nors tikre
nybėj tos žemės buvo atimtos 
iš Lietuvos piliečių be jokio at
lyginimo, ir

Kadangi Lietuvos piliečiai be
žemiai ir mažažemiai neabejoti
nai sudaro Lietuvos piliečių dau
gumą, ir

Kadangi Lietuvos Steigiama
sis Seimas daugumu balsų pri
ėmė tokią Lietuvos žemės re- 
formąNkuri pilnoj prasmėj apgi
na dxroponių interesus, pripaži
nimu atmokėjimo principo už 
parceliuojamas dvarų žemes, 
reiškia Liet. Steig. Seimas su
tinka su dvarponių pretensijoms 
link privatinės nuosavybės, t. y. 
dvarų žemės,—

Teikiamoji Lietuvos žemės re
forma nėra prieinama Lietuvos 
piliečiams bežemiams ir mažaže-1 
miams ir pasiremiant demokra- 
tybės dėsniais Lietuvos Steigia
masis Seimas paniekino teisin
gumo ir demokratybės princi
pą, —

Todėl mes išeiviai Lietuvos pi
liečiai aukščiaus minėtame susi
rinkime pareiškiame protestą 
prieš atmokė j imą už parceliuoja 
mas dvarų žemes, nes dvarponiai 
Lietuvoj įsigyijo didelius plotus 
žemės neteisėtu budu ir todėl ne
privalo būti jiems (dvarinin
kams) atmokama.

Mes pripažįstame atmokėjimo 
principą už nusavinamas žemes 
lengvomis dalinėmis išlygomis 
ir tiesioginiai Lietuvos valstybės 
iždan, ir

Tebūna nutarta šią rezoliuci
ją pasiųsti Lietuvos Steigiamą- 
jam Seimui per dabar esantį 
Lietuvos Atstovą Suv. Vai. Ame 
rikoj Valdemarą čarneckį, ir

Lai būna nutarta Šios rezoliu-

Biznio apžvalgos šioj 
savaitėj nebus.

• * ’’ ’ , ' /
. *

NAUJIENOS, Chicago, TU
pasiųsti Lietuvos r Tai gi aš karštai pritardamas atvirai ir šventą tiesą sakau, 
lietuvių laikraš- Jūsų, gerbiamasis, idealams ir ,"~J —--------------------- :.i—

1 užsibrėžtajam tikslui, . nuošir
džiai linkiu Jums geriausio pa
sisekimo ir ištvermės sunkioj ir 
teisėtoj kovq| su visokiais kar- pačiam neprisiėjo gerai pažinti 
jeristais ir užsimerkusiais fana*1 bolševikų ir jų darbų, man me
tikais, kurie dėdamies darbinin
kų klasės išvaduotojais, šlykš
čiausiai keikdami kitus ir gar
siai šūkaudami apie laisvę, lygy
bę, brolybę, tikrenybėj pasaulio 
proletariatui gamina nepaken
čiamas kančias, kurių buvo lem
ta paragauti ir rašančiam šias 
eilutes gyvenant bolševikų rojuj.

Taigi nežiūrint visų sunkeny
bių, drąsiai žingsniuokite tuo 
pačiu arškėčiuotu ir pilnu pavo
jų keliu pirmyn prie užsibrėž
tojo tikslo! Vardan šventojo 
idealo garbingoje kovoje dėl var 
gstančiųjų žmonių gerovės ir ly
gybes teisių. Jus pasirinktasis 
kelias yra teisus, taigi nenusto
kime tvirtos vilties, kad teisybė 
pasaulyje visgi kada nors turės 
paimti viršų ant niekšystės.

šį laišką aš parašiau ne su ko- 
Tik labai gaila, kad ,kiu nors tikslu ar išrokavimu, 

nežinau dėl bet vien tik išreiškiau savo įm
aunu.
Btaip pamylėjau

draugijų atstovų

ei jos kopijas 
ir Amerikos 
čiams.

Rezoliucija
tapo priimta vienbalsiai.

Susirinkimo vedėjas
Vincas Senkus 

Susirinkimo raštininkas
Juozas Zalionis.

Atviras laiškas ‘Nau 
jienų’ Redaktoriui 

gerb. pil. P. Gri
gaičiui.

vargintos sielos jausmus.
Priimkite, gerbiamasis, mąno

Gerbiamasis! Mano draugai 
gyvenusieji Chicagoje, žinodami, 
jog aš mėgstu skaityti laikraš
čius, prisiuntė man keliolika 
numęrių “Naujienų”. Man ligi 
šiol visai dar nežinotas laikraš
tis dėl savo rimtos ir blaivios 
pakaraipos labai patiko. Be
skaitydamas “Naujienas” toliau 
aš jas labai . pamylėjau ir su
laukęs to tolimojo už j ulinio sve
čio aš,tiesiog negaliu juo atsi-' 
džiaugti,
daugelio numerių 
kieno kaltės n<

“Naujienas” 
tik dėl to, kad jos savo pakraipa gilios pabargos žodį,
ir turiniu yra tikrosios laisvės ir: Petras K1 i m k a.
žmonijos teisių netiktai gerbė- Kaunas, 6 rugsėjo, 1921 m. 
jos, bet ir ginėjos. Mano įsitiki- j 
nimu, prievarta ir terorais ka
lamos žmonėms idėjos tik niek
šus pasauliui gimdo ir naujos 
verguvės retežius gamina vie
toje dabartinių surūdijusių ir 
pradėjusių trukti. >

Siuntusieji man “Naujienas” 
draugai chicagiečiai, dabar at
vykę Lietuvon, papasakojo, kad 
“Naujienų” redaktorium-vedėju 
yra gerbiamas pil. P. Grigaitis, 
populiarus ir labai rimtas žmo- ’ 
gus, turįs plačiose Amerikos lie- ~ 
tuvių miniose didelės įtekmės ir 
prielankumo. Jo gi redaguoja- ’ 
mas laikrtiŠtis “Naujienos” ne-' 
žiūrint visokio plauko priešų, 
esą plačiausiai už visus Ameri
kos lietuvių laikraščius skaito
mos ir gerbiamos.

I P. S. žinodamas gerai draugų 
komunistų psikologiją, kad jei aš’ 
jiems nepritariu, tai nors bu
čiau ir bėdniausis vargdienis, esu 
parsidavęs buržujams. Taipgi 

--- ------------------- - .. -y---- ----

Tel. Yards 145
JOHN J. ZOLP,

Reni Estate — Paskola — Insurance 
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.

Legaliai dokumentai, Notary Public. 
4601 So. MarRhfield Avė., 

Chicago.

NAUDOTO IR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI 

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO., 
3003-39 So. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294.

Siunčiam
pinigus Lietuvon ir 
į kitas dalis pasaulio 
Taigi parduodam laivakortes važiuojantiems Lietuvon ir 

t , 
iš Lietuvos.

Liberty Trust&Savings Bankas 
Siunčia pinigus į Lietuvą, Lenkiją, Latviją ir kitur 
ir ima visą atsakomybę užtikrinimą, kad jie nueis 
į paskirtas vietas. Šitas bankas yra didžiausia ir 
parankiausia institucija siuntime pinigų Lietuvon 
ir kitur, nes Kaune yra musų banko skyrius.

Liberty Trust & Savings Bankas
Parduoda laivakortes ant visų geriausių linijų va

žiuoti Lietuvon ir iš Lietuvos.

Vedėjas, kaip pardavime laivakorčių, taip ir siuntime pini

gų yra lietuvys: ZIGMUNTAS SONGAILA. Kreip
kitės pas jį su visais reikalais, kaip tai: apie lai- 

vakortes ir siuntimą pinigų; apie išgavimą pas- 

portų, pasidėjimą pinigus Lietuvos Bankoj ir tt.

Liberty T rust and
Savings Bank

Kamp. Roosevelt road ir Kedzie St.
CHICAGO, ILL.

oro
kad mane niekas nepapirks už 
jokius pinigus. Savo sąžinę ir 
tiesą aš 'laikau brangesnes už vi
so pasaulio gerybes. Kol man

kad nei sapne nesisapnavo, kad 
jie toki butų, kokius aš juos žL 
nau dabar.

Prie to dar pasakysiu, kad 
mane gerai žino buv. Liepojaus 
ir Gomelio Geležinkelio dirbtu
vių darbininkai.—Pet. Klimka.

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui 

visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių 

Vedama štabo
VVEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.

Moderniškas būdas 
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta 
Laboratorija ir X—Ray. ,

Gydoma namie ir ligonbu- 
tyj.

Atdara kasdien nuo 12 iki 
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.

Kalbama lietuviškai.
......................... . ........ ----------------------'•'■.............

Kursas Markiu (Auk
sinti) Šiandien 
prigulintis permainai

1,000 Markių $9.50
5,000 Markių $46.50

10,000 Markių $93.00
Ant didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon i trumpinusį 
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba 
laišku |

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki 
linai vai. po piet.k ... -___ i i ■ .........................

Didžiausias, atsakonungiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojaa ant 
Rridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

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

Tel Blvd. 9336

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
I <) BROADW .. NEW YOHK.N.Y. i

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILTAVĄ (Karaliaučio prieplauka) 
• Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
l PILIAVĄ.

IJetuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

Susinėsimas su Piliava tai yra nauja šaka musų 1 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti . ,

POLONIA .. ........ Oct. 19 LATVIA .
L1THUNIA ............ Nov. 2 ESTONIA

reguliariško

No v. 9.
Nov. 23

Taipgi tiesi kelione tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados 
• f

Viaj laivai turi puikius kambarius trečios kiiasos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Lietuvon ir iš Lietuvos
. »

LAIVAKORTES
C© NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor

tes ant visų geresniųjų, linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

C® NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksy.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokią atidėliojimų ir be jokių nuosto- 
liy. Naujienų čekiai Lietuvoj yra gre- 
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
j SKYRIUS 

1739 S. Halsted St. Chicago

Kur seniausia,
Ten geriausia,

SENIAUSIA
Agentu r A 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur • per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų* 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBES” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai. 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, Laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikiotus ir\tt.

■ VI
"VIENYBĖ” 

EINA DU KART 
SAVAITfiJE 

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

juokų skyrių 
"TARKA” 

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

Pirkite ’ 'Vienybės” Ben
droves Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
Užlaiko didelį knygynu, 

kur galima gauti 
šokių knygų.

vi-

Reika/aukite platesnių 
formacijų apie vieką, 
šykite mums laiškus, 
kalaukiiito musų 
kurso ir knygų katalogo.

in- 
ra- 

rei. 
piniginio

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresų:

LITKUflNIflN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St. B 

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

oro

BEGIS DEPT. STORE
3323-25 S. Halsted St.

Užlaikytoje gerų

PLUNKSNŲ
Čystai baltų zasų plunksnų 

svaras ......-..................
Prima čystai baltų žąsų 
plunksnų svaras .............

Rinktos bkltų žąsų, plunks
nos maišytos su pūkais $1.39

Čysti'žasiniai pūkai ....... $1.98
Sampelid ant pareikalavimo.

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams

Mes ir včl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rSmčjus.

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

Siutai ir overkotai nuo $12.60 ir 
aukščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augfičiau.

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. GORDOtf,
1415 S. Halsted St.

Phone: Canal 947

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Are., 
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.

AKUAERKA
Mrs. A. Michnievvicz

3101 S. Halsted St., kampas 81oa gaf. 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 86f>4.

Anlguid Aku- 
lerijuz kulegi 
ją; Ilgai prah- 
tikavusi Peno- 
eilvanijos boa 
pitallan. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą vis> 
kiosn ligose 
moterimi Ir 
merginoms •

Pa
pa 

prie 
Duo

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 471 k St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487

DR. G. M. GLASER 
Praktikaoja 30 metai 

f Ofisai i
1149 a Morgan kerti 12 Si 

Chicago,. Illinois.
SPECIALI STASi

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS!

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

po jffet.
Telrphnae Vnrdts KR7

Tolephone Van Būrin 294
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Tolephono Drovor 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piot. 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 diena.

: DR. J. KULIS :
S IaIĮBT ijvtr M
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS jj

i Gydo visoldaa ligas motorų, vai- gg 
aką ir vyrų. Specialiai gydo lim gg 

pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted SV Chicago. ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

H Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
Lletavia Dentiataa

jj 4713 Boath Ashland Avn^

arti 47-ton gatrin
"■■■■■■■■■■■■■■■■■M

OR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Odis valandos! nuo 

8 vakare. 
Resideacija: 2811 W 

Tai. Prospect
W. 68rd Si. 

»4«e

ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1305-7 127 N. Dearborn St. 

Randolph 3899

MAURICE J.GOLAN 
Rea. 1102 S. Ashland Blvd.

Sfeeley 3670



NAUJIENOS, Chicago, m.

M ALŲ l£ NO S I svaioj’° apie šiltas vietaa s0’vietų valdžioje.
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Toliaus buvo nurodyta, kad 
Brooklyno “Laisvė” veikiausia 
žino apie tuos laiškus, bet ji tyli 
apie juos, nenorėdama, kad jos 
skaitytojai patiltų tiesą apie 
bolševikišką “rojų”.

Bet tiesą paslėpti yra sunku. 
Anksčiaus ar vėliaus ji išeina į 
aikštę.

Žygiuojant po Vakary 
Virginiją.
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nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

BOLŠEVIKAI APIPLtSft LIE
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Užaimokėjimo Kaina:
Chicago je — paštu:

51 e tams m...........—•—<

Pusei metų _...............-__ __
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiams ____ ...___
Vienam mėnesiui_________

Chicago je — per nešiotojus:
, Viena kopija ______ ____

Savaitei _________________
Mėnesiui ____ ____ ____ __

Suvienytose Valstijose na Chicagoj, 
paštu:

Metams ____ $7.00
Pusei^metų __________________ 4.00
Trims mėnesiams ____    2.00
Dviem''mėnesiams________ __  1.50
Vienam mėnesiui ______.. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams _............. ............ _____  $8.00
Pusei metų __________________   4.50
Trims mėnesiams ______ ____~ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuviai rubsiuviai 
pabėgo iš Rusijos.

Šiame dienraščio numery
je perspausdiname vieną 
įdomią žinią iš Brooklyno 
“Vienybės”. Ji praneša, kad 
gerai žinomas Brooklyno 
lietuviams darbininkams ko
munistas Matjošaitis atsi
šaukė iš Lietuvos į savo 
draugus, prašydamas, kad 
jie padėtų jam ir jo šeimy
nai sugrįžti Amerikon.

Paminėtasai Matjošaitis 
kiek laiko atgal su buriu 
draugų iš Brooklyno išvažia
vo Rusijon, kad tenai įstei
gus rūbų siuvimo dirbtuvę; 
tuo tikslu jie buvo sudėję pi
nigų ir nusipirkę reikalingų 
mašinų. Bet sovietų Rusijo- j 
je tie brooklyniečiai tapo 
apiplėšti, o kai kurie jų net 
pakliuvo į kalėjimą. Daliai 
jų tečiaus pavyko pasprukti 
Lietuvon, ir iš ten jie dabar 
šaukiasi amerikiečių pagel- 
bos.

Žmogus, kuris pranešė 
apie tai “Vienybei”, sako, 
kad tai esąs jau nebe pirmas 
Matjošaičio atsišaukimas į 
amerikiečius. Bet jisai ra
šęs savo draugams komuni
stams, o tie užslėpę jo laiš
kus, bijodami, kad rubsiu
viai nepatirtų sovietų Rusi
jos paslapčių. Yra vilties te
čiaus, kad nukentėjusiųjų 
brooklyniečių laiškai pasieks 
Amerikos publiką, ir ji tuo
met pamatys visas bolševikų 
ir jų šalininkų šunybes.

Kuomet “Naujienose” til
po Anupro Karaliaus laiš
kai, tai mūsiškiai komunis
tai mėgino išteisinti bolševi
kus, diskredituodami jo as
menį : jisai, girdi, esąs “kro
melninko sūnūs”, o ne darbi
ninkas, ir pasidaręs bolševi
kų priešu dėlto, kad jam ne
pavykę gauti komisaro vie
tą. Bet apie Matjošaitį ir 

^-Iritus Brooklyno rubsiuvius 
komunistai negalės pasakoti 

. tokių nesąmonių, kadangi 
tie žmonės yra paprasti dar
bininkai ir niekuomet 11C

Brooklyno “Vienybėje” įdėta 
šitokio turinio straipsnis:

“Matjošaitis šaukiasi pagel
bės. — Gerai žinomas brook- 
lyniečių komunistų veikėjas 
Matjošaitis, kuris prfVasary 
su keletu savo draugų išvažia
vo į Rusiją, kad ten uždėjus 
rūbų siuvyklą dėl sovietų ir 
tam tikslui prisipirko reika
lingas mašinas, dabar rašo iš 
Lietuvos p. R-niui Brooklyne, 
per kurį šaukiasi prie savo pa
žįstamų, kad tie sudėtų reika
lingą sumą pinigų dėl išpfrki- 
mo laivakorčių jam ir jo šei
mynai, kad jie galėtų grįžti 
atgal į Ameriką. Iš jo laiškų 
sužinoma, kad juos sovietai 
apiplėšė, o tūli iš jo draugų 
net į kalėjimą buvo patekę. 
Kokiu tai budu tūliems iš jų 
teko pabėgti iš Rusijos į Lie
tuvą, iš kur dabar ir rašo.

Matjošaitis tarpe brook-1 
lyniečių komunistų pasižymė
jo savo sąžiningumu ir todėl 
turėjo nemažai draugų ir tar
pe nekomunistų ir, tikimasi, 
kad jeigu jo laiškai bus pa
skelbti viešai, tai rasis asme
nų norinčių sudėti po keletą 
dolerių, kad pagelbėjus jam, 
nes netik jo, bet gaila jo žmo
nos ir dviejų jaunų dukterų, 
nes jos tai niekuo nekaltos 
turi kentėti. Matjošaitis taip 
buvo užagituotas sovietų 
agentų, kad jeigu kas jam pa
tarė dar palaukti su važiavi
mu Risijon,tai to nei klausyti 
nenorėjo. Jis pilnai buvo į- 
sitikinęs, kad Rusijoj tai tik
rai yra pilna darbininko lais
vė ir lygybė: tik pats nuva
žiavęs ir pamatęs tą “darbi
ninkišką lygybę” dabar jau vi
sai ką kita rašo. Nors šis tai 
jau jo nepirmas laiškas, bet 
vietiniai komunistų vadai, ži-

• nodami, kad Matjošaitis turi | 
pasitikėjimą tarpe savo drau
gų, jo laiškus slėpė ir pasako
jo buk netiesa, kad Matjošai
tis ką rašąs; bet kaip jau ro
dos, tai ateis laiškai ir šiaip 
jo draugams, kurie laiku vi
sas šunybes iškels į aikštę, ži
noma,’komunistai, kad ir savo 
geriausią draugą apšaukia iš
daviku, jeigu tas išdrįsta pa
sakyti teisybės žodį apie so
vietus; nes anot jų, jeigu kas 
ir purviniausį sovietų darbų 
iškelia aikštėn, tai tas “prasi
žengia prieš darbininkų kle- 
są. R.
Šitas pranešimas patvirtina 

tą, ką buvo daugiaus kaip mėne- 
sis laiko atgal rašiusios “Nau
jienos”. Nurodydamos tą fak
tą, kad Brooklyno rubsiuvįai ėmė 
atšalti prie komunizmo, “Nau
jienos’ ’rugpiučio 26 d. tarp kit
ko pastebėjo:

“Yienas brooklynietis pra
neša mums, kad į tą koloniją 
ateina laiškų iš Lietuvos ir 
Latvijos, nuo buvusiųjų ame
rikiečių rubsiuvių, kurie buvo 
nuvykę sovietų Rusijon steig
ti komunizmo pamatais rūbų 
siuvimo dirbtuvę; jie tenai te* 
čiaua ne tiktai negalėjo nieko 
atsiekti, bet dar turėjo bėgti 
iš Rusijos ir tapo apiplėšti 
komisarų, šitie laiškai, pasak 
to brooklyniečio, daugiausia ir 
prisidėjo prie to, kad ėmė kil
ti ‘jei ne revoliucija, tai bent 
maištas prieš komunistus.’ ”

Visi yra papratę girdėt iš ko
munistų vien tiktai koliones ir 
paniekos žodžius socialdemokra
tams. Komunistų agitatoriai ir 
laikraščiai kitaip nevadina so
cialdemokratų, kaip “social-bur- 
žujais”, “social-išdavikais”, “ju- 
došiais” ir t.t. Bet štai kokią 
korespondenciją iš Lietuvos mes 
užtinkame Škotijos komunistų 
organe “Rankpelnyje”:

“Iš Mariampolės padangės. 
Mariampole — stipriausia 
krikščionių-demokratų tvirto
vė Suvalkijoj. Yra kunigų vie
nuolynas, moterų vienuolynas, 
mokinių ir vaikų prieglaudos, 
vedamos kunigų arba jų pa
statytų moterėlių, jų norima 
steigti grynai katalikiška gim
nazija prie vienuolyno,' kuri 
ruoštų minyškas, klierikus ir 
krikščionių demokratų lyde
rius. žinoma, dabar jų 'lai
kas, tai kodėl nepadirbėti. 
Prieš realinę gimnaziją krikš- 
čionyš'-demokratai veda aršią 
agitaciją, veikdami per vaikų 
tėvus. *

Miesto Taryboj tęko paste
bėti, kad užsiminus apie tas 
šiltas įstaigas krikščionys-de- 
mokratai ima nepaprastai 
karščiuotis. Pav., mokyklų in
struktorius prašė paliuosuoti 
buvusį mokyklos butą, apie 
kurį jis negalėjęs gauti jokių 
žinių, kas to namo dabar šei
mininkas. Bet iš tolimesnių 
karštų kalbų paaiškėjo, kad 
geraširdis kun. Dargis įsteigė 
mokiniams bendrabutį, kurį 
užlaiko nežinia kokiomis lėšo
mis (tik jau ne savomis!). 
Apskritai, šįmet Miesto Tary
boj ūpas daug netingesnis — 
ne tas, kas pernai. Pernai 
krikščionys-demokratai dirbo 
Taryboj patys vieni, buvo šei
mininkai. Šįmet gi yra so
cialistų frakcija, prieš kurią 
kartais tenka atdengti savo 
kortas. Tie patys žydai šįmet 
nebe tie, — pasidarė neištiki
mi: renkant kokią komisiją, 
kartais ima ir susideda su so
cialdemokratais bei darbinin
kais ir praveda jų atstovą vie
ton krikščionio-demokrato. 
Taip atsitiko renkant Butų 
Skyrių, švietimo Komisiją ir

Panašu, kad krikščionim- 
demokratam neužilgo teks at
sižadėt vadovaujamos rolės. 
Jų viešpatavimas verčia orga
nizuotis socialistines pajėgas. 
Girdėti, kad socialdemokratai 
yra pasiryžę šaukti visos ap
skrities konferenciją. Dabar 
eina priruošiamas darbas. Ne
senai įvyko tuo reikalu pasi
kalbėjimas, kuriame dalyvavo 
žymus skaičius 'liaudies mo
kytojų.
Taip rašo tūlas N. B. 39-ame 

“R.” numeryje. Iš jo kores
pondencijos matyt, kad Suval

kijos centre, Mariampolėje 
svarbiausioji jiega, kovojanti 
prieš klerikalus, yra socialde
mokratai. Jie stovi priešaky
je socialistinio judėjimo ir, kaip 
miesto Taryboje, taip ir visoje 
Mariampolės apskrityje, jie dar
buojasi (ir gana pasekmingai), 
kad sulaikius juodųjų gaivalų į- 
sigalėjimą.

Jeigu jau komunistų organas 
gauna šitokių korespondencijų 
iš savo skaitytojų, tai matyt, 
kad socialdemokratų veikimas 
Lietuvoje ištiesų randa pritari
mo žmonyse.

nio”
to, kitame to paties numerio 

puslapyje, keikia socialdemokra
tus susiriesdamas.

Bet “Rankpel- 
redaktorius, nepaisydamas

Caruso buvo devynioliktuoju 
savo motinos vaiku;

kinį žiburį užgesinę pasileido 
kloniu į Logan apskritį. Ten jie 
susijungė su unijiniais Sharple- 
so,• Blairo ir Clofhiero apylin
kių angliakasiais.

Generolas Bandholtz sugrįžo 
Washingtonan, pirma pasiun
tęs, kad ateitų Keeney ir Moo- 
ney. Jis pagyrė juos už jų 
“veikmingą veikimą.” Paskui 
jis perskaitė pareiškimą spau 
dai, laikydamas juos atsako- 
mingais “už jų atstovaujamos 
draugijos narių darbus.” Kec- 
ney karštai atsikirto jam. Ge
nerolas liepė jam pavartoti sa
vo įtaką angliakasių nuginkla
vimui: “Gana jau šaudymų ir 
korimų po sukilimui. Mes neno
rime (langiaus jų matyti.”

“Šaudymai ir pakorimai ma
nęs nebaido,” atrėžė Kceney. 
“Nemanau, kad tai butų mano 
reikalas atiminėti šautuvus iš 
angliakasių.,Mes turime įstaty
minę teisę ginklus nešioti — 
beveik vienintelę, kuri yra 
mums likusi. Aš norėčiau ma
tyli ką-nots atimant tą ginklą 
— l>e durnų.” '

Generolas William Mitchell 
taipgi išvažiavo. Jis atlėkė ap
sitaisęs pištalietu, keturiomis 
kaspinų eilėmis ir dviem pekti
nais (jis yra oro tarnybos per- 
detinis). “Visa tai galima palik
ti oro tarnybai,”, pasakė jis. 
“Jei aš gausiu paliepimus, tai aš 
galiu atkelti reikalingas pajėgas 
Į tris valandas.”

“Ką jus darytumėte su žmo
nėmis pasislėpusiais grioviuo
se?”

“Pavartočiau dujas,” atsake 
generolas. “Mes nebandytume 
tuojaus žudyti tuos žmones. 
Mes paleistume akis ėdančias 
dujas visu plotu. Jei jie nesis- 
kirstytų, tąsyk mes prisireng
tume su kanuolėmis ir visa 
kuo.”

“Ką manote daryti su kita 
armija iš šerifo pasiuntinių ir 
kitų Kogano apskrity?”

“Gi jie yra ramus piliečiai

lin su mažiau kaip viena gent- 
karte. Kastinė sistema sunai
kinta. Parijai (visuomenės iš
matos) dabar kviečiami valgyti 
prie vieno stalo su braminais 
(aukščiausia kasta). Didelė dau
guma šitų trijų šimtų milionų 
žmonių (apie penktą visos žmo
nijos dalį), kurie daugiausiai 
yra beraščiai mus vartojamo žo
džio prasmėj, turi palengva au
gančią sąmonę ir nuoširdumą 
sekti šitas didžiosios darbuotės 
keliu.

Jo paties istorija.

Išdėjus Ghandi’o paties istori
ja gal bus aišku tos pajėgos, ku
rioms jis nori vadovauti, ir toji 
pažvalga, kurios jis laikosi.

Jis gimė turtingoj šeimynoj, 
kuri yra budhistinė nuo Budhos 
laiko; jo tėvas buvo ministeriu 
pirmininku vienoje nedaugelio 
čiabuvių valstybių Katiavare, 
kuri iš vardo dar vis pasilieka 
po čiabuvių valdžia.

Ghandi ėjo mokslą Anglijoje 
su pagyrimu baigdamas jį kaipo 
teisininkas. Bet net prieš būrų 
karą (dabar jis yra su viršum 50 
metų amžiaus) būdamas Londo
ne jis pastebėjo biaurią kontrak- 
tuojamųjų Indijos darbininkų 
sistemą pietų Afrikoje ir, išsi
žadėjęs savo karjeros, nuspren
dė panaudoti visą savo paveldė
tinį turtą ir visą s 
“kovai dėl tų, kurie yra bejė
giais“.

Jis kovojo tokiu ginklu, kuris 
gąsdino ir pykino valdžią, nes ji 
nežinojo, kaip kovoti su juo. Vie
nui vienas žmogus, be jokių se
kėjų, atsistojo prieš visą Angli
jos valdžią, giliai įsikasusią eko
nominę pietų Afrikos sistemą 
tik neveikiamuoju pasipriešini
mu, ginkluotu tik jo nepergali
mu pasirįžimu atįtaisyti blogy
bę. Jis nusipirko šmotą žemės, 
kur pabėgusis vergas galėjo ras
ti prieglaudą, ir vergai bėgo pas 
jį vis skaitlingiau ir skaitlin- 
giau.1

Valdžios žiaurumai.

į (Tęsinys)

II.
, Tai tiek apie vidaus stovį. 

Lauko pusėj Chariestono laik
raščiai rodė susirūpinimo anglia
kasiais Marmete, kurie užplūdo 
kraštą, plėšė praeivius ir grūmo
jo mirtimi įstatymų viršinin
kams. “Įstatymų ir tvarkos ly
ga” užbėgimui už akių ir “pik
tadarybės bangai” buvo tik-ką 
susitvėrus. Governoras E. F. 
Morgan laikė kalbą į ją; jis pa
sakė, kad už Vakarų Virginijos 
suirutę atsaką trys didelės blo
gybės: “munšainė degtinė, piš- 
talieto čiupinėjimafr ii’ automo
biliai angliakasiai susirinkę 
Marmetan vienui vienam tiks
lui, valstijos valdžiai baidyti.”

Šiaip vakarų Virginija buvo 
normale; angliakasių streikas 
Mingos apskrity tebėjo savo 
penkioliktą mėnesį. Unijos vir
šininkai, prezidentas C. F. Kee- 
ney ir sekretorius Fred Mooney, 
Suv. Kasyklų Darbininkų 17 
Apskričio “nusiplovė rankas 
nuo Marmėto dalyko”.

Ant rytojaus senoji S. K. D. 
prganizuotoja “Močiutė” Jonės, 
prašė angliakasių išsiskirstyti. 
Ji perskaitė kaip ir telegramą 
nuo prezidento Hardhigo, kur 
žadama baldwin-felsiniai ka
syklų sargai prašalinti. Anglia
kasiai per Kecney ir Mooney 
sužinojo iš Baltnamio, kad to
kia telegrama nebuvo siųsta. 
Tą vakarą armija, susidedanti 
iš 8,000 vyrų žygiavo.

Anglies kasimas vidurinėj 
Vakarų Virginijoj sustojo. Ang
liakasiai su šautuvais tūkstan
čiais plūdo Marmetan, kai ku
rie ant pasažierinių traukinių 
viršų sulipę. Charlestone krau- gjna savo nanul.s;” kas dėl ma- 
tnvių languose karo žemlapiai šininių šautuvų ir borribinių 
nusmaigstyti raudonais ir gel-' eroplanų, tai jie priklauso šė
tonais segtukais rodė Sprucc j rifui, ar ne?” 
Forko kalnų nugarą Logano 
apskričio pasieny kaipo “lini
ją,” laikomą šerifo Don Cha- 
fino su savo pasiuntiniais ar 
kasyklų sargais, mašininiais 
šautuvais ir dviem bombiniais 
lakstytuvais. Governoras parei
kalavo fcderales kariuomenės. 
Ketvergo vakarą “armija” bu-j. 
vo nutiesta iki pusei Boones 
apskričio. Jie žygiavo kuopo
mis, panašiai karinei tvarkai, i dideliais sumišimais.

; dažnai kildavo dėl tokių maho
metonų iškilmių kaip karvės už-

, mušimas. Karve indams yra iš 
pasakojančių, padavimo šventa. Be to jie gin-

“ • iv ^JOS naudojimo šulinių, 
atsigu , maudyklų ir daugelio kitų mažų

, . . , . _ ir didelių dalykų, kuriais tos dvi
apsupk juos ir patapyk tautos skil,duvos

Anglai gudriai palaikydami 
mažumos (mahometonų) pusę 
visokiais budais palaikydavo ši
tuos ginčus. Dalink ir valdyk 
buvo sėkminga politika.

Naujas atsinešimas.
Šiandien mahometonai ir indai 

8*eria iš tų pačių indų. Jie val
go drauge, nusileidžia, vieni kitų 
papročiams, veda pačias iš vie
nas kito tautos, nežiūri kastų ir 
visi su didžiausiais asmeniniais 
pasiaukojimais kovoja su savo 
bendru priešu.

Šita darbuotė turi pradžią gy- 
(venime ir darbuose vieno žmo
gaus, Mohandas Ghandi. žino
ma, prie šito tikslo vedė daugy
bė bevardžių jėgų, bet jei jų 
niekas nebūtų pamatęs, sutvar
kęs ir sudėtiniai panaudojęs, tai 
ir vėl butų buvusi tik nauja pra
rastų pragumų pasaka ažuot ši
to vaizdingo dalyko, nepalygina
mo pasaulio istorijoje.

Ghandi’o įtaka.
Ko neįstengė padaryti per am

žius buvę niekinimais, prievarta 
ir spėka, tą padarė kelių metų 
bėgiu vienos i narsios, nepergali
mos sielos pavyzdys ir mokini
mas. Kur misijinė milionų do
lerių vertė nei žymės nepadarė, 
ten vieno žmogaus teisingumas 
ir besalingiimas nusiavė visa sa- prokuroras pareiškė paskyrimą

Kartais jie sustodavo pašilčiau- ! 
syti kalbų, kuriose buvo kei
kiama pabėgėliai, arba pasik
lausyti vadovų, ] 
kaip reikia kovoti prieš maši
ninius šautuvus — 
daboje, kur kulipkos kerta me- 
džii 
šą/idytojus”. Krautuvės Peyto- 

 

noj, Ratinėj ir Madisone par
davinėjo, ar skolino jiems visą 
turimą maistų ir šautuvų san
delį. Moters pakelėj tiekė mais
tą. Prie armijos prisidėjo keli 
gydytojai. Susivaidijusieji turė
jo palikti šautuvus ir šovinius 
ir eiti sau šalin.

rytą brigados generolas Band
holtz iš Washingtono prikėlė 
governorą iš lovos. Ketvirtą va
landą jis pasiuntė, kad ateitų 
Kceney ir Mooney. Jis pasakė 
trumpai, kad padėtis yra jo 
rankose ir kad jis/ neduoda 
svarbos kitokioms kalboms.

“Kame šitų angliakasių tiks
las?”

“Balwino-Fcltso žvalgius iš
vyti.”

“Ar manote, kad jie šitą sa
vo tikslą atsieks?”

“Ne.”
“Ar galite juos sustabdyti ”
“Gal būt.”
“Ar bandysite?”
Penktą valandą Kceney ir 

Mooney vijosi “armiją.” Pa
vakare koliumnas pryšakj jie 
atsuko atgal ir ilepe specia- 
liams traukiniams, pasažieri- 
niains ir elcktriniatns, gabenti 
visus namon. Bet kai kurie vy
rų buvo tiek nepatenkinti, kad 
tą vakarą jie. pasiėmė traukinį, 
privarė jį pilną vyrų ir pryša-

(Bus dauginu)

Mokančias Ghandi ir 
sielos jėga.

Penki metai atgal visoj Indi
jos šaly tarp indų ir mahometo
nų būdavo vienvaliniai kivirčai, 
kurių daugumas pasibaigdavo 

. Kivirčai

b galybę

Veltui valdžia koneveikė, 
še ir persekiojo žmones, 
naudomama kiekvienu organi
zuotos prievartos budu. Grintelės 
buvo atstatoma, išpusti jimai 
atitaisomi ir darbuotė ėjo savo 
keliu, nežiūrint visų nuostolių 
augdama jėga, sekėjais ir išmin
tingais vedėjais. t Nuolatos 
Ghandi — apie dvidešimtį kartų 
— buvo uždaromas į kalėjimą, 
nuolatos buvo kankinamas maž
ne iki nukankinimo laipsnio. Vi
sa tai ir tiškus jo viso gyvenimo 
nuoširdumas tik padidino jo ga
lią jo sekėjuose.

Pastabėlės

pasi-

Jungtinių Valstijų . Senatas 
priėmė Nelsono įstatymo pro
jektą. Šitas projektas, trumpai 
sakant, reikalauja, kad kiekvie
nas pilietis galima butų pa
traukti tieson kokioj nebūk 
Jungtinių Valstijų daly, paimti 
jis iš namų ir nugabenti teisman 
be jokio ištyrimo. Tas reiškia, 
kad žmogvagystė, kokia buvo 
padartya Haywoodo, Mayerio ir 
Pettibone’o byloj, bus pilnai tei
sėta. Jei, sakysime, žmogus gy
vena Chicagoj ir yra kaltinamas 
New Yorke, tai valdžios agentai, 
atėję paims jį, pasodins trauki
niu, nugabens New Yorkan ir 
pradės jo bylą nagrinėti. Šitas 
stebėtinas republikonų įstatymų 
kūrybos darbas nei kiek nenusi
leidžia karo laiko demokratų 
įstatymų kūrybos darbams ir 
yra taikomas darbininkų va
dams.

Chicago Daily News neseniai 
pasakė vedamajame straipsny: 
“Kąrąs yra vaistas karui”. Is
torija parodo, kad begaline dau
gybė šito vaisto jau panaudota, 
o liga vis dar neišgydyta. Ir pa
saulis tolei sirgs šita liga, kolei 
kapitalistinė spauda įstengs pri
sigaudyti skaitytojų šita meške
re.

Jungtinių Valstijų vyriausias

Sereda, Spalio 5 d., 1921
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VViHiamo J. Bums’o Teisingumo 
Skyriaus Tardymo Biuro Direk
toriumi. Jei Amerikos žmonės 
butų mažiaus rimti, tai jie pliš- 
tų besijuokdami iš to. Bums 
ilgus metus gyveno prasimany
damas visokius melus prieš dar
bininkų vadovus, parūpindamas 
slaptus agentus darbdaviams, 
privarydamas unijas šnipų ir 
streiklaužių. Už šitą patarnavi
mą jis dabar paskiriama Teisin
gumo Skyriaus tyrimo darbo ve
dėju. Aiškus Teisingumo Sky
riaus “bešališkumas’*.

f \
Karo metu įkurta daugybė 

medinių laivų 'kareiviams ir 
daitkams vežti Franci j on. Nei 
vienas šitų laivų nebuvo panau
dotas tam tikslui. Kiekvienas 
jų vidutiniai atsiėjo po $430,000. 
Dabar laikraščiai praneša, kad 
205 šitų laivų yra parduota po 
$2,100. Tokia mokesčiais sudė
tų žmonių pinigų dalis: jais pa
sinaudoja kapitalistai.

Musų Moterims.
“ONE PKECE” SEJONAS — 

No. 1125.

šis- sejonas yra truputį parauktas, 
su nepaprastai vartojamai^ kvoldais. 
Nors nepaprastas, jo siuvimas yra 
lengvas.

Tokiam sejonui pavyzdys No. 1125 
sukirptas mieros 26 iki 32 colių per 
juosmenį. 26 colių mieros sejonui 
reikia 2% jardo 36 colių pločio ma
terijos.

Norint gauti tokiam sejonui su- 
i&kirptl žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, {dėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
Šiaip užadresavvs: NAUJIENOS. 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.
f------------------------------------------

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia {dedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1125.

Mieros ......................  per juosmenį

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir ValsL)

i m —— ii ib ..........

Pigiau gausit pas mus

$50 Singer ir White siuvamos 
mašinos, pas mus tik už $27.50. 
Taipgi kitos mašinos nuo $3 ir 
augščiąu.

Iš miesto gyvenantiems iš
siunčiame C. O. D. arba expre- 
su. Rašykite klausdami infor
macijų. Kiekviena mašina gva- 
rantuota.

S'EWING MACHINE CO.
— dvi krautuvi —

1216 W. Chicago Avė., 
970 Milwaukee Avė.

Tel.: Monroe 3839 ir 4626.

DR. A. MONTVID
Lietam Gydytojas IrChirargaa 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Are.

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. NedBl. pagal sutarimo. 
5261 So. Halsted Stn Chicago, HL

41
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKU 

KNYGŲ SANDfiLIS

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

CHICAGO, ILL.
*
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Del busimosios nusigink
lavimo konferencijos.

Apie nusiginglavimo konfe
renciją dabar beveik su tikru
mu galima pasakyti tik tiek, kad 
ji atneš begaliniai gerus laikus 
Washingtono gobšiems namų 
savininkams ir maistiniams pel- 
nagaddoms ir suteiks Washing- 
tono išimtinei ir pagoninei vi
suomenei naujos progos gerai 
posiužti.

Visli sostinė skamba kalbo
mis. Yra spėjama, kad Wash- 
ingtonan rugužės j konferencijos 
baltinamuosius suolus Europos 
sostinių lankytojai, kūnų daugu
mas yra tuščiais titulais. Yra 
skaitoma, kad skaičius europie
čių aplėksiančių svaigias savo ša
lių sostines dėl “žiemos sezono“ 
Washingtone pasieks apie 20,- I 
000. Daugelis Amerikos turčių i 
dukterų, kurios ištekėjo už Eu
ropos susibankrutijusių didžiu-

Rooto paskyrimas.
Viena pamatinių priežasčių 

! paskyrimui Rooto j vietą Borah 
delegatų suolan buvo ta, kad Bo
rah griežtai reikalavo, idant kon
ferencija butų vieša ir slaptai 
padarytomis slaptoms sutartims 
butų padaryta galas. Sutikus 
konferenciją šaukti, jis reikala
vo, kad durys butų plačiai atda
ros ir žmonės, kurie moka pi
nigus didiesiems laivynams už
laikyti ir baisiems karams ves
ti, tikrai žinotų, kas yru daroma 
ir ar šimtmečiais surietėjusios 
klastos, suktybės ir apgavybės 
yra palaikoma šitoj apšvietos 
gadynėj, ar ne. Jam šitaip atsi
nešus Kapitulinio Kalno daly
vauto] ai visi žinojo, kad jo žą
sis iškepta. Dabar visiems yra 
žinoma, kad Konferencijos posč 
džiai bus laikomai už uždarytų 
turų ir l$ad visuomenė tik tiek 

težinos, kiek pasaulio vadovai 
nuspręs.
Ar tas reiškia slaptas sutartis?

gal bus aišku, kad Didžiojo Biz
nio atsinešimas išdėta galutinuo
se nutarimuose. Nebus apsiriki
mo pasakius, kad konferencijose 
nebus padaryta nieko to, kas ga
lėtų užgauti didžiuosius Angli
jos, Francijos ir Jungtinių Vals
tijų finansininkus ir korporaci
jas, kadangi diplomatai dabar 
kontroliuojantieji Šitas šalis šir
dingai tiki, kad tikriausias ke
lias į normalumų, tai Didžiojo 
Biznio kelias.

Jei didieji pasaulio finansinin-

Anglijofi laivynas turi būti ,ga, būtent, jei siūlomasis nusi- 
išlaikytas. ginklavimas paliks Angliją su

Taigi Anglija ir Japonija, po- stipriausiu pasaulyje laivynu ir 
dariusios sutartį, pagal kurią abi. neužginčijama t bei pripažinta 
Privalo stoti kovon su Jungtinė- vanden^ viešpate. Ir jei Ameri- 
mis Valstijomis, jei viena jų Hkos delegatai Waahingtono kon- 
siveltų karan su jomis, su pa- f^rencijoje šią žiemą nesu i s 
skuba vykina savo didžiuosius ®u šiuo, tai galime laukti, kai 
laivyno programas ir jos su pa-ni^lw daroma pastangų dabai- 
skuba vykins juos Anglijos de- Bniams pasaulio galybių laiyy- 
legatams susitikus už uždarytų niiniam« Prograinams sumažin- 
durų su keturiais Amerikos de- *“ N. Wheeler ai .
legatais: Elihu Root, Hughes, Bepublican).
senatorium Lodge ir senatoi’ium 1 .... Ul

Kojy šalimas 
yra liga

^DR.HERZMAN^
♦ n Husuos

nų, žada atvažiuoti su pilnu bu
riu savo tarnų. Didiejie šalies 
bustai, kuriuose per daugelį mė
nesių ir net metų nesimatė švie
sų, dabar yra išdulkinami ir 
pripildomi jų rūsiai.

Skaitant \Vashingtono laikraš 
čiuoje visuomenes skiltis nesu- 
sipažinusiam su dalykais gali at
rodyti, kad konferencija yra ren
giama labiausiai tam, kad Wash- 
ingtono ir New Yorko veltėdžių 
klasė gautų tinkamai palėbauti 
ilguoju žiemos metu. Kiek pu- 
žėtų motinėlių pasigaus, sau pa
geidaujamus žentelius, tai gali
ma tik spėti.

Vulgarus turtų rodymas.
Kas dėl visuomenės, tai mora

lė konferencijos pusė regis visai 
yra užmiršta. Klasė, kuri yra 
priešinga kareivių bonams ir la
bai palinkusi duoti gelžkeliams 
kitą pusę biliono dolerių, po
draug reikalaudama, kad būtų 
panaikinta ant virsim u pelnų mo 

kesčkd, matos yra atsidavusi tik 
vienai minčiai, kad ateinančios 
žiemos puotos, pu i kis ir pasidi
džiuojamas turtų rodymas butų 
pamenami.

Blaivybės pataisa įstatymuo
se dėl tarptautinio įtsatymo pra
manymo ir diplomatinio manda
gumo nebus žiūrėta šitam atvė- 
juje. Užsienio diplomatams bus 
leidžiama perkelti savo vynru- 
sius VVashinsrtonan šitai iškil
mei, jei jie to panorės. Tas reiŠ- 
kia, kad tie laimingieji, kurie 
turės pakvietimus į apsirėžtuo
sius .msi rinkimus; nebus verčia-

Iš to yra teisinamasi tuomi, 
kad Europos diplomatai, ypač 

i tie, kurie pasirūpino, kad tikrie
ji “Didžiojo Ketverto” sprendi-, 
moi, Paryžiuje, įskaitant Wood- 
rową Wilsoną, butų laikomi už 

i uždarytų durų, pasipriešinę to
kiam viešumui ir kad diplomati
niam papročiui butų priešinga 
'leidus visokioms šiukšlėms žiū
rėti savo stačiokiškomis ir ne
apšviestomis akimis į tikruosius 
pasaulio žemlapio braižytojų 
sprendimus.

Taigi galų gale mes turėsime 
i “slaptas sutartis slaptai padary
tas” po viso to tvano kalbų pa
leisto rinkimuose pernai rudenį 
dėl Woodrowo Wilsoiio išsižadė
jimo savo “atvirų sutarčių, at
virai padarytų” — jam patekus 
princo Murato rumuosna Pary
žiuje. Borah nepritiktų tokion 
draugėn. Jis butų nepageidau
jamu žmogum — žmogum visuo
met pasirengusiu suktuvą įmes
ti slapton mašinon. Prie tokių 
apystovų visi protaujantieji 
žmonės skaito Elihu Rootą tin
kamiausiu paprastojo “Bilo” Bo- 
rah’os pakeitiniu. Root, būda
mas meilus, slėpus, skaistus, 
lengvos eisenos, dažnai laikomas 
išmintingu už nepasakymą nie
ko, bus pats tinkamiausias žmo
gus vidinei tarybai, kada durys 
visuomenei uždarytos. Root 
kaip ir senatorius Penrose, šir
dingai stoja už Didįjį Biznį. Ne; 
patogumai, bet principas jam 
rupi ir jis yra jam pilnai at
sidavęs.

kai nenori apsiginklavimą mažin 
ti dabar, tai jis ir nebus maži
namas. Greičiausia jie sakys, 
kad butų pavojinga karo įrankių 
gaminimą stabdyti, kol pasaulis 
neišeis iš dabartinio neramumo 
ir cinizmo stovio, atsiradusio dėl 
didžiojo karo veidmainybės. ši
tos pažiūros su atkaklumu lai
kosi ypatingai pasaulio naudoto
jai dabar, kuomet didelį karą ve
da ispanai Afrikoje, francuzai 
Syrijoje, graikai Anatolijoje ir 
anglai Indijoje bei Airijoje ir 
kuomet diena iš dienos laukia
ma išsiveržimo Balkanuose ir 
Silezijoje, kuris vėl gali įtrauk
ti visą pasaulį karo verpetam

Taigi Borah nepritinka prie 
tokios draugės. Jis butų tiek 
pageidaujamu, kiek parako bo
selis Elkų grougijos susirinkime.

Anglijos atsinešimas.
Bet tikriesiems nusinginklavi- 

no šalininkams liudniausiu daly
ku yra Arthuro Jameso Balfou- 
ro kalba Tautų Lygos susirinki
me Genevoje šio mėnesio pra
džioj. Kada Balfour, išmonijęs 
$10,000,000,000 iŠ Amerikos iž
do be atidengimo slaptų sutar
čių padarytų su Japonija ir Ita- 
ija, kalba apie tarptautinius da
liklis, tai jis kalba kaipo Angli
jos valdžia. Jis sako, kad pa
saulis nėra prisirengęs nusigink
luoti, arba geriaus sakant, kad 
vadovaujančios pasaulio galy
bės kol kas negali sumažinti sa
vo karo pabūklų. Jis sako tie
są, žiūrint Anglijos žvilgsniu, 
nes Anglijos pavergimas 300,- 
000,000 Indijos žmonių, jos pa
vergimas žmonių Airijoje, Ai- 
gipte ir daugely kitų pasaulio 
vietų remias vien Anglijos lai
vyno didumu. Kad ir menkais 
sumažinimas tojo laivyno butų

Underwood.
Visi svarbesnieji Anglijos di

plomatai pastaromis keliomis sa
vaitėmis nustatė tokią taisyklę, 
kad Anglija sutiksianti apsigink
lavimą sumažinti tik viena išly-

Didžiausia pasauly gamtinė 
erčia po žeme yra Wind Cave 
(Vėjo Urvas) Juoduose Pietų 
Dakotos kalnuose, vadinama 
Fair Grounds, arba Gražieji Lau 
kai. Ji yra kelių akrų didumo.

Bjaurus kojij kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosia ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyne, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti 
taip: į kvortą vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj hu kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina ęl-00.

Persikili nuo 3412 So. Halsted St. 
po No. 8313 So. Hdsled St.

Sorai lietuviams tinomae pt 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, cbl- 
rurgae ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
vyra, moterį Ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir Idtekiu 

os prietaisus. <
s ir Laboratorijai 1025 W.

DOS i Nuo 10—12 plotą, 
5 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 8S7

Naktimis: Draxei 
___  , 950 - Drover 4186 

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

Of
18th ąt., netoli Fisk St.

VA “

TalephoDAlt -

mi savo valgius nuplauti nerau- Atsidėjimas ant finansininkų.

tautinė savižudybe Lombardo ir 
Downingo gatvių naudotojams.

Dėlto Anglija šiandien kuria 
keturis milžinus karo laivus, 
kainuojančius apie $160,000,000. 
Lloyd George pats pasakė An
glijos Atstovų Bute, kad Angli
ja negali paliauti laivyną pietus 
kad ir nusiginklavimo konferen-

ODOS SMARVĖ

Priimnus Lifcbuoy kvapas pranyksta 
naudojant.

Tankiausiai paeina nuo prisivėli
mo, užsikimšimo odos skylučių. 
Lifebuoy palaiko odos skylutes at
viromis ir gyvomis.
Tai tuomi ir užlaiko odą visados 

, gražia ir sveika, KUOMET KITI 
NEPADARO TO.

Padarytas Amerikoj 
\

Kojol 
išgydo kojas 
nuo šuUmo

Išsirašyk Kojolo buteliuką, 
šiandien, vartodamas čia 

pridėta kuponą.

Bingo] Chem. Co.
281G S. Michigan Avė.
Chicago, 111.

čia prisiunČiu $1.00 už kurį 
atsiųskite man Kojolo buteliuką 
gydyti kojoms nuo šutimo.

Adresas .....................................

w w . *l* HuAmaa M8f

jftjaAI *. SHUSHO 
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Turi® Patyrimą
Hgoee; m- 

Poetinga! prižiu-

m 
10929 S. State St 

Chicago. UI.

DR. CHARLES SEGAL' 
Praktiknoja 1S metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Ohieaio, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 
• vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

valandos ryto iki 1 vai. po pie^.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Aurtin 787

gintais vynuogių syvais.
Nepavyktmas Borah paskirti.

Kas dėl pačios konferencijos, 
tai pravedusieji darbuotę su
stabdymui eikvotės bilionų dole
rių mokesčių mokėtojų pinigų 
ginkląvimuis, kuriais visuomet 
neudojas užkariavimo godumas, 
apturėjo smūgį, kuomet presi- 
dentas Harding nepaskyrė Jung
tinių Valstijų senatoriaus Wi- 
liaus E. Borah Amerikos dele
gatu. Jo vieton tapo paskirtas 
Didžiojo Biznio gynėjas ir vie
nas gabiausių tarptautinių di
plomatų didžiųjų pinigų mokyk
los, Elihu Root. Pasakius, kad 
tikrieji mažesnės karionės skel
bėjai nustebo tuomi, nebus tei
singo.

Senatoriui Borah pripažįsta
ma, kad jis mažne pats vienas 
privertė sušaukti nusiginklavimo 
konferenciją, bekovodamas Se
nate pereitą vasarą, kur jam pa
vyko sulaikyti paskiriamąjį lai
vyno projektą iki Senato vadai 
sutiko priimti jo reikalavimą 
kviesti europines pasaulio galy
bes nusiginklavimo konferenci
jom Prisilaikant Kongreso priim 
tų parlamentinių taisyklių kon
ferencijos sumanytojas arba spe 
cialė komisija paprastai paski
riama komisijos pirmininku, ar 
bent jos nariu. Karo panaikini
mo skelbėjai su vilčia ir džiaugs
mu laukė, kad Borah bus paskir
tas Amerikos delegatų pirminin
ku. Jatai visur buvo jaučiama 
didelis apsivylimas, kada jis li
ko nepaskirtas nei delegacijos 
nariu.

Ir kuomet visa bus padaryta, ei jos laikui.

A XTrTT VYRAI Už visai mažas lėšas, suteikiama g 11 V I eriaU8is gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo. todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

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

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
Ačiū gydytojui už 

išgydymą”.
35 South Dearborn St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago, 

III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.

1NSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivcsk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c. 
1819 W. 47th St. Tel Boulevard 1892 Chicago, Iii.

C’DlC’r’T A I A C2 Odos, kraujo, chroniškų, venerališ 
□ 1 JCiVlALtlk? 1 -PLkJ kų; inkstų; bei pūsles ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas z

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

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:80 P. M. 

Nedaliomis iki 2:30 P. M. 
Telephonc: Republic 805

Tel. Monroe 2804
'• DR. W. F. KAUSZ

Spėriai u man: Motėm ligom ir Chirurgija.
1145 MILWAUKira AVĖ. CHICAGO,

4.
5.
6.
7.
8.

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.

Virškinimas.
Rūgimas arba fermentacija.
Kas yra alkoholis.
Cirkuliacija (kraujo) 
Kvėpavimas.

9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pi jautiniai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir

de j imas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuojaus:

Labiausiai pasekmin
gas išradimas nuo 
slinkimo plaukų.

Jų priežastis, aplinkybes ir 
ugdymas 100,000 vyrų.
Chicagoj yra plikiai — Kai- 

kurie iŠ jų tuom didžiuojasi, 
bet kiti nusiminę. Netik plikius 
ir plonojimą plaukų galima iš
gydyti, bet ir pražilimą. Jūsų 
ypatos pasirodymą galima pa
taisyti ir jūsų gyvenimo ateitį 
pagerinti. Musų spccialumu 
yra auginti plaukus, prašalinti 
pleiskanas, sulaikyti slinkimą 
plaukų ir išgydyti galvos ne
sveikumus.

Puikiausi rezultatai pasirodo 
po kelių sykių gydymo. Gali
ma parodyti rezultatą augimo 
naujų plaukų po dviejų ar tri
jų savaičių, Gydymas malo
nus. Kainos nebrangios.

Exuminavimas dykai.
The Thomas’ Hair &

Scalp Specialists
300-1 Ganick Bldg., 

64 West Randolph St., 
Chicago, Ui.

Phone Central 5851.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.

V- ,,,

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil 
pimą, narių silpnumą, reumatizmą 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiam? 
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, III 

Phone: Humboldt 5849

Rašomoji 
Popiera

DR. MARYA
DOVVLVTT--SASS.

Kątik sugrįžo ii Californijos Ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

6208 W. Harrlson St.
Valandos i 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare išskiriant nadšldieium. 
----------------------------------------------------------------- ---------------------- -----------------------------------------------------------------------

^3------ ------------------------------- 1------- „-."J---------------  .. - %

Canal 257 
Naktinis Tel. Canal 2118

' DR. P. Z. ZALATORIS j 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

■ediliomis nuo 9 Ud 12 ryto. 
1821 S. Halsted St..

Kampas 18 ir Halsted St

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgai 
VALANDOS: P—12 ryto 

2—9 vakaro.
8803 So. Morgan Street, 

Chicago, UI.

DR. M. T. STRIIOL'IS
Uetąvys Gydytojas ir CkirvrgM

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

VALANDOS:
6 iki 8 vak. NedSl. 10 Ud 12 ryto 

Rra. 2914 W. 43rd Street 
Tęlephone McKinley 268

I
 Telephone Y arda 5882 H

DR. M. STUPNICKI Š
8107 So. Morgan St, 

Chicago, ULVALANDOSi Nuo 8 iki 1.1 ryto j 
ir nuo 5 iki 8 vakare. H«■■■■■■ ■■■■■ąjumuK,

Naujienų Knygynas
1739 So Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS.

po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos 

(bond) rašomosios popieros (ne* 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

G E R B, Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas sankrovas, kurios 

j skelbiasi Naujienose.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St, Chicago, UL 
kampas 18th St

ValandoBi 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

-. .........     9
t ' .... ............................. ■ .......

Telefonas Pullrcan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Liet avys Dentistaa 
10801 So. Michigan Av, Roeelaad. 

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279

DR. P. ŠIMAITIS
Nąprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki fc:00 
v. v. kasdien, išskiriant ketvorgus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45tb St.

Prie Western Avė., Chicago.
.................................  p ■■ į,^
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CHICAGOS
ŽINIOS::

rKlaniečiai kelia neapykantą, —• sielgimo bylų skaičius per ket- 
sako Jung. Valstijų teisinto jas. j veris paskutinius metus eina 

Vakar pirmarankis Jung. Vai- taip: 1917 m. — 55,942; 1918 m. 
stijų teisintojo padėjėjas J. V. 45,414; 1919 nų— 35,608$ 1920 
Clinnin išreiškė papeikimą Kti m. — 32,859.
Klux klaniečiams kaipo organi-1 Bet munšaininė degtinė nei 
zacijai, kuri kelia gilią neapy- j kiek nesumažino didesnių prasi- 

[kantą išskiriamų tikybų ir tau- žengimų. 1920 m. buvo 116 už- 
Įtų žmonių širdyse, ypatingai mušimai, o 1921 m., sprendžiant 

Vidaus pfiakaitymu sau 100 nuošimčių pagal pirmus 7 mėnesius, bus
Netikri mokesčių rinkikai. !

♦ Jungtinių Valstijų
Įplaukų rinkėjas, John C. Can- amerikonybės.
non šiandien išleido pareiškimą, jrt neleidžia,būti savo nariais ne
kurtame jis prasergsti visuome
nę, kad nemokėtų pinigų žvaigž-| * 
duotiems vyrams, vadinantiems 
save rinkėjo padėjėjais, jei jie 
neparodis įgaliojimo ir pažinimo 
kortą su jo parašu.

“Žmonės prisisegę kažkokias 
žvaigždės ęina per piliečius ir 
rodo netikrus užgrėbifno varan- 
tus, kad prisivertus juos užmo
kėti federalinių įplaukų ir kito
kius federalinius mokesčius”, 
pasakė p. Cannon. “Daugelyje 
atsitikimų jiems tas pavyko.

šita organizaci daugiau kaip 130.

grams, katalikams ir žydams.
Argi galima leisti kokiai 

nors klasei, ar kilmei turėti tei
sė savintis sau Šimtanuošimties 
amerikonybės vardas?” — klau
sia jis.

“Organizacijos turinčios sa
vo tikslu savintis valdžios galią, 
pildomąją, kuriamąją, ar teis
minę, yra priešingos visuomenės 
politikai. Korporuotų kūnų, ar 
vienetų klasiniai įtarai, neapy
kanta, persekionė, išskirtis 
spalvai ar tikybai negali suteik- 

Trys apgavikai jau yra areš- tį niek0 kita, kaip riaušes, sui- 
tuoti ir traukiami tieson. Aš 
esu pasirižęs padaryti galą šitai 
apgavybei. Visiems rinkėjo pa
dėjėjams šitame ofise yra drau
džiama nešioti žvaigždes. <” 
turi baltas pažinimo koltas ir 
įgaliojimą, kuriuos jie turi pa
rodyti, jei jiems prisieina įteik
ti varantas, ar pinigai išrinkti. 
Piliečiai privalo reikalauti padė
jėjo kvitos, kada jie moka 
įplaukimų, ar kitokias mokės- . , , , , v,
čiug»» nios gatve, pajuto, kad kažkas
* 'atrėmė pištalietais joms į pe

čius. Du jauni vyrukai jų už
pakaly atėmė iš jų $16. Atėmę 
plėšikai pasakė ačiū ir paaiški
no, kad jie pirštais atrėmę joms 
į pečius, nes pištalietų jie ne
turį.

rutę ir anarchiją. Musų tiesos 
vietomis yra teismai. Kas prie
šinasi šitų teismų nutarimams, 
arba bando pats rasti sau tiesą, 
užduoda smūgį visoms musų lai
svėtas ir paveda mus ūpo ir
gvolto malonei”.

Lietuvių Taut. Kataliky
BAŽNYČIA

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

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

ATEIKIT! ATEIKIT!
ATEIKIT!

Saliuninkų mitingas
Seredoj, October 5, 1921 m., 

8 vai. vakare.
VICTORS HALL, 

4323 So. Wood St.
Bus apkalbami dalykai kas 1 

prohibicijos. Bus geri kalbėt, 
čia liečiasi jūsų reikalai; todėl bū
tinai atsilankykit Ateikit ir prisidė
kit prie musų veikimo ir sustiprinkit 
musų organizaciją.

Draugija atsišaukimui 18 amande- 
mento, Suvienytų Valstijų Konstitu
cijos.

Išklausinėja pakartojo brolį 
veltui.

Sammy Buffington, 14 metų 
vaikas įlydė Park Viduriniosios 
mokyklos mokinys septintadieny 
buvo atrastas pasikorusių. Pa
karuoklį bevaidinant, kaipo bu
vo manęs vyriausis tyrinėtojas 
Ben Newmark. Po to imta iš
klausinėti jo aštuonių metų bro
liukas, bet po ilgų valandų kvo
timo nieko nuo jo nesužinota. 
Greičiausia tad, kad pirmutinė 
nuomonė bus teisinga.

Maistų kainos kįla.
Neskaitant citrinų ir džiovin

tų svcgunų, mažne visi maisti
niai daiktai smulkmeninkų gau
nami iš Chicagos didmeninkų 
nupuolė kainose per paskutinius 
dvyliką mėnesių, gi per paskuti
nę trisdešimtį dienų pakilo kai
nos sviesto, kiaušinių, apelsinų, 
batvinių ir džiovintų svogūnų;

Prasti juokai.
Morgan’ienė ir p-lė M. Brown,

6128 Maryland Avė. vakar eida-' nupuolė kainos išdarytų vištų,
išdarytos jautienos ir citrinų.

Greito važiavimo bylos mažėja.
Nors automobiliai užmušė 438 

žmones, prieš 290 užmuštus
1919 m. skaitlius areštavimų už 
greitą važiavimą pamažu nupuo
lė nuo 8,696 1919 m. iki 3,086
1920 m.

Apštis pinigų ir prekių pavog
tų 1920 m. siekia $4,538,977, 
kurių atrasta $1,553,678. Iš 

panijos ofise, 933 N. Halsted 5,974 pavogtų automobilių poli- 
1 gat. pereitą naktį padarė nuos- ei ja surado 4,340.
. tolių už $800. Sargas matęs, 
kad po sprogimui 
greitai ‘ nuvažiavęs. Dirbtuvės 
darbininkai šešios savaitės kaip

Sprogimas padarė $800 nuosto
lių dėžių kampanijai.

j Sprogimas Republic Bojc kom
panijos ofise, 933 N. 7T ’ "

Per dvyliką mėnesių 4,073 as-
ku-automobilis menų paskelbta dingusiais, 

rių 3,710 surasta, o 363 ne.

link 
kalbėtojai, streikuoja.

1 bu-

1173
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8anir«(iitniotavalabai«nkliaSuv. Valat 
Patonta Biurą.

Naajame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Siamo vaiste idėtos, 
ta priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

Ruffles yra įsoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vals- 
baženklis.

Aptlekoae 
parsiduoda 
po&fo. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašta 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

patiks kad 
ir gačniau. 
•lai ypatai.

lei

Vėl viena tarpykla South Chica
goj pradėjo eiti.

Vakar pramoninė padėtis tru-1 
pūtį paskaistėjo, kada tarpykla 
num. 9 South Chicagos Illino- 
jaus Plieno kompanijos gamyk
loj pradėjo eiti. Ji stovėjo per 
paskutinius šešis mėnesius.

Neunijiniams darbininkams 
džiama balsuoti streiko 

klausime.
Ateinantį šeštadienį streiko 

klausimu balsuos unijiniai ir ne- 
unijiniai pakaunių darbininkai; 
balsavimo blankas iš Chicagos 
išsiuntinėjo Mėsos Piaustytojų 
ir Skerdyklų Unija šiaurinėj

Iš Amerikoj. Blanka atspausta 
vienuolikos tarpyklų dabar eina penkiomis kalbomis šitaip skam-
trys.

’ *
Pašovė paskolos dr-jos kasininką 

ir atėmė $6,500.
Lenkų statymo ir skolinimo 

draugijos kasininką A. Gorecki, 
1715 S. Ashland Avė. vakar iš 
susirinkimo beeinant namo, pa
šovė į ranką ir atėmė $6,500.

: Apiplėšimas įvyko ties 19 gat. ir 
Ashland Avė. Jį 'lydėjo 
draugijos direktoriai.

trys

dau-Girtų mažiau, užmušimų 
giau, — sako policijos pra

nešimas.
Pavėluotas policijos praneši

mas už 1920 m. vakar pasirodė. 
IŠ jo matyt, kad neprideramas 
pasielgimas, kaltinimas apimąs 

'daugybę blogybių, tarp kurių 
svarbiausia blaivininkų prieši
ninkų laikais buvo “paprastai 

1 girtas”, pamažu nyksta iš poli- 
cijoa užrašų. Nepridaramo pa-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

TeL Kedzie M02

co
brooklynHi
NtW YORK

J;'-

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti SI. Louis Avė, 

CHICAGO, ILL.

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

Kreipkitės:
35 S. Dearbom Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

ba:
“Musų sutartis su penkiomis 

didžiosiomis pakaunėmis pasi
baigė rugsėjo 15 d., ar įgalioji 
vyriausią pildomąją tarybą A. 
P. ir S. U. š. Amerikoje šaukti 
streiką, jei jų nuomonė tokis žy
gis butų reikalingas darbininkų 
reikalų apsaugojimui?”

Pakaunių savininkai rugsėjo 
priėmė dirbyklos atstova- 
planą. Streiku bus ban- 
prisiversti unija pripa-

15 d. 
vimo 
doma 
žinti.

Yra dirbama suris dvylikos to
nų sunkumo parodai Syracuse’je 
per New Yorko valstijos mugę.

Sterlingų svaras kaipo matas, 
kuriuo matuojama italų auksi
nė lira, bus pakeistas auksiniu 
doleriu.

Ątsiimkite laiškus
Ambrozas J., 
Babris Juozas, 
Bajalo Antanas, 
Banikonis Juozas, 
Bawdziaw Kaz., 
Beišis Pranas, 
Bieliukas J., 
Dundulis A., 
Erkman A., 
Erkman Tom.; 
Gulbin Alex, 
Gutauskas Jonas, 
Gvildis Geo., 
IgnatoviČ Antoni, 
Jasmantas Kl., 
Latvis K., 
Liet. Koresp. Mokykla, 
Luska J., 
Marcinkus Antanas, 
Mickus Peter P., 
Palabinskas Juozas, 
Paškevičius G. M.,

Putrameentas Kastantas, 
Putramentas Valerijonas, 
Romanas Chas., 
Schultz Chas., 
Shevokas Chas. A., 
Shileikis M. J., 
Shileika V., 
Songaila Jonas, 
Statkienė Pranė, 
Tamošiūnas S., 
UrkutienS Marijona, 
Vasiliauskas Sylvestras, 
Yčas Martynas, 
Žilis J.
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Pranešimai
S. L. A. llro Apskr. kuopų delega

tų suvažiavimas įvyks 9 d. Spalio 
(October) š. m. 1 vai. po pietų Liuo- 
sybės svetainėj, 3925 So. Kedzie Av. 
Brighton Park, Chicago, III. Visos 
apielinkės kuopos kviečiamos lm«ti da- 
lyvumo suvažiavimo, nes yra daug 
svarbių klausimų išspręsti.

II Ap. Rašt. P. J Petronis, 
10727 So. State St., Chicago.

Brighton Park. L. S. S. 174 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketver
ge Spalio 6 d., 7:30 vai. vakare., P. 
Pociaus svet., 3824 So. Kedzie Avė. 
Draugai visi susirinkite paskirtu lai
ku, turėsime daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi yra pageidaujama ir 
nauji nariai, kurie nori įstoti į L. S. 
S. 174 kuopa.

— Kp. Org. J. Kondroška.

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo “Gyvi Nabašninkai” įvyks ket
verge, M. Meldažio svet., kaip 8 vai. 
vak. Kežisorius.

Burnside. — Apšvietus ir 1 Dailės 
Dr-stė laikys mėnesinį susirinkimą 
ketverge spalio 6, 7:30 v. v. J. Ma- 
cikeviČiaus svet., 1036 E. 93rd St. 
Draugai ir draugės malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptarti, taipgi išrinkti 
darbininkus baliui, kuris įvyks spalio 
23 dieną, K. of P. svetainėj, 9231 Cot
tage Grove Avė.
) — Nut. rašt. J. Šinkūnas.

D. L. K. Keistučio Kliubo ruošia
mojo spektaklio “Dvi seserys’’ gene
raline repeticija bus šiandie, spalio 5, 
7:80 v. v. Meldažio salėj, 2242 W. 23 
Place . Visi aktoriai malonėkite būti
nai atvykti. — M. D., Režisorius.

Lietuviu Rytinės žvaigždės P. ir P. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketverge ,spalio G d., 8 v. v. Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai kviečiami susirinkti ir atsivesti 
draugų prisirašyti prie kliubo. Taip
gi prašau įsidomėti mano nauja adre
są. Fin. rašt. J. Makrickas, 1622 N. 
Oakley Avė., Chicago.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU MALVINOS MAR- 

tinkaitės, gyveno Chicago, III. 
Pati malonės atsišaukti, arba ją 
žinanti, teiksis pranešti, Tony 
Mart, C. C. L. A. Co. Camp 5, 
Montesano, Wash.

JIEŠKAU ADOMO KAIRIO, 
jis yra duonkepis. Malonės at
sišaukti tuojau, M. Algminowicz, 
401 Meeker Avė., Joliet, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO FLERI- 
jono Tumoso. Pora mėnesių atgal, 
gyveno Chicagoj, iš Čia išvažiavo j 
Detroitą. Jis pats ar kas kitas mel
džiu pranešti ,nes turiu labai svarbų 
reikalą. *

JOHN TUMOSA,
1944 N. Oakley Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO DRAUGŲ PET- 
ro, Jokūbo ir Jono Shildų, paeinančių 
iš kaimo Griauželių, Biržių Valsčiaus 
ir apskrities. Meldžiu atsišaukti 

CHRIST KLIBAS,
712 W. lOth St., 

Johnston City, III.

JIESKO KAMBARIO
VAIKINAS REIKALAUJA 

kambario Brighton Parke, arba 
Town of Lake. Kad ir prie kito. 
Meldžiu laišku pranešti, Ignacas 
Gudžiūnas, 4406 S. Campbell av.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA VYRO. GALI Už
dirbti $10.00 į dienų. Gera pro
ga vyrui turinčiam $300.00. Pi
nigai apsaugoti. Patyrimo nerei
kia, 82 W. Washingtpn St. 
Room 525.

REIKIA SALESMANO DEL 
propozicijos darymui daug pini
gų, Beverly & Slater, 80 N. 
Dearbom St., Room 702, Boyce 
Bldg.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 

bučernč. Kainai $3,250.00. Arba už 
gerinusį pasiūlymą, ši vieta tiesiog 
aukaujama.

1123 W. 70 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
priežastis, apleidžiu šią šalį.

Atsišaukite
3858 W. North Avė

HARRIS KAZAKONES 
Degtinės ir Vyno bačkos 

bačkelės; olselis ir retai!.
725 W. 18 St.

ir

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DELI- 
catescent ir cigarų krautuvė. Priva
lo būti parduota urnai iš priežasties 
apelidinvo Chicagos. $1,850.00 arba 
geriausiu pasiulymu pinigų, čia yra 
gera krautuvė moterei arba vyrui. 
Ateikit greitai, nes tas bargenas ilgai 
nesitrauks.

1537 W. 51 St.

ANT PARDAVIMO. PARSI- 
duoda Reštauranas. Už pigių 
kainų. — Priimsiu gerą žmogų 
už pusininką, 158 \Vest 31 st St., 
Chicago.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, lietinių ir kitų tautų 
apgyventa vieta. Biznis oash. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą, 2655 
W. 43rd St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų apgyventa. Prie
žastis — išvažiuoju į Lietuvą.

2444 W. 46th Place

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernč. Padaromas geras pinigais 
biznis. Iš priežasties ėjimo į kitą 
biznį, parduosiu tuojau ir pigiai.

8336 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
delikatecent krautuvė. Biznio daro
ma $50.00 iki $60.00 dienai ir.$80.00 
iki $90.00 nedėldleny. Apie $600.00 
mėnesiui. Rendos $50.00. Su 4 di
deliais gyvenimui kambariais. Gra
žus rakandai. Kaina $2,250.00.

5520 Wentworth Avė.
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 

bučernč. ši krautuvė daro biznio į 
savaitę $2500.00. Biznis dar gali pa
didėti, kad nupirks geras biznierius. 
Ši krautuvė verta $8,000.00, bet įneš 
parduosime už $4,000.00 arba duosi- 
nvc lengvais išmokėjimais arba mainy
sime į automobilių kaipo dalį įmokė
simo. Čia yra gera proga žmogui, 
kuris turi šiek-tiek pinigų. Atsišau- 
kit bile kada, nes atdara visą dieną 
nedalioj.

831 E. 55 St.
Netoli Cottage Grove Avė.

Nepralieskit progos nepamatę 
didelio bargeno.

šio

PARDAVIMUI ĮRANKIAI, 
dėl dirbimo cigarų. Priežastis, 
— važiuoju į Lietuvą; parduosiu 
pigiai W. Tįžkunas, 1531 S. 49 
Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
cigarų ir cigaretų krautuvė. 
Biznis nuo senai išdirbtas. Par
duosiu greit ir pigiai;

5059 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, Brighton Parko apie- 
linkėj. Greit. Pardavimo prie
žastis liga. Kreipkitės į “Nau
jienas” num. 409.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir smulkių daiktų krautuvė; 4 
kambariai dėl pagyvenimo. Par
duosiu pigiai, nes einu į kitą 
biznį. Atsišaukite, 2523 South 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
geroj vietoj, seniai išdirbtas biz
nis. Viskas yra geram stovy; 
priežastis pardavimo dasižinosit 
ant vietos. 4618 S. Western Av.

EXTRA! AR NORI PADARYTI 
krūvą pinigų, maž daug su karčia- 
rnos bizniu. Aš turiu vietą kur į 
trumpą laiką galima padaryti $5000. 
Del platesnių paaiškinimų telefonuokit 
arba atsilankykit ypatiškai pas Jo- 
seph J. Szlikas, 3261 So. Halsted St., 
Telephone Yards 3861, ant 3-čių 
lubų.

PARDAVIMUI DVI DRU- 
kuojamos mašinos (Typwriters) 
Gerame stovyje, parduosiu pi
giai. Atsišaukite, Pranas Va
lančius, 951 W. 34th PI. ant 3čių 
lubų.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai geroj vietoj, per kelis blo
kus nėra saliuno. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos, 
1434 S. Solon St.

REIKIA DARBININKO ANT 
fanuos apžiūrėjimui poros ark
lių ir karvę. Seną ar jauną. At- nis gerai eina. Parduosiu grei- 
sišaukit, K. Galinski, 3801 Wa- 
lace St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su barais, labai geroj vietoj. Biz-

tu laiku.
927 W. 54th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, lietuvių apielinkėj. 
Biznis įdirbtas per daug metų. 
Parduosiu su namu arba tik biz
nį, 2956 S. Union Aye.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
maišytų tautų apgyventa. Biznis 
gerai eina. Parduosiu už teisin- 

Igą pasiūlymą. Priežastį patirsite 
lant. vietos. Atsišaukite greitai, 
558 W. 37th St. 

—---- --J-,-.-----
BARGENAS

galiūnas ir lunch room tarp dviejų di
delių dirbtuvių. Gerai biznis eina. 
Pardavimo priežastis, kitame mieste 
gyvenu. Turiu gražią rezidenciją 
gražiausioj vietoj. Partluosiu arba 
mainysiu ant bizniavo namo. 

4107 S. Ashland Avė.

BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 
rinis 5 kambarių bungalovv su elek- 

| tra .maudynė, šilkas vanduo, kny- 
įgoms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, fumace šiluma, mūrinis ge- 
radžius ir medinis vištininkas. Arti 
rengiamus didelis parkas, paranki 
transportacija j bile miesto dalį gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St., Tel. Vincennes 4794.

PARDAVIMUI: 511 W. 37 
13 kambarių namas su vanomis, 
gasas, elektra, didelis lotas. 
Kaina $5000.00.
McDonnell, 3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, CIGA- 
rų, tabako ir kitokių smulkių tavorų 
krautuve. Noriu parduot labai grei
tai, 
ant

MONTANA — ALYVO SRYTY.
Ateikit ir pasimatykit su mumis 

kas link naujo miesto, AHLES, MON
TANA. Kuris randasi centre Alyvo 
Distrikto, prie didžiausios linijos C. 
M. St. P.

Didžiausia proga pradėjimui biznio 
su mažai pinigų naujame garsinama
me mieste. Pinigus galima padaryti 
sekamą pavasarį.

Proga visam amžiui dėl mažo in- 
vestoriaus.

BEVERLEY & SLATER,
30 N. Dearbom St.

Room 702, Boyce Bldg.

Pardavimo priežastį patirsite 
vietos.

ANNA MATULIS, 
719 W. 119th St., , 
West Pullman, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė, lietuvių kolonijoj. Biznis iš
dirbtas, per daug metų. Parduosiu 
greiai ir pigiai iš priežasties, turiu 
eiti į kitą biznį,

2901 Emerald Avė., 
Phone Boulevard 4283

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI PRAEITŲ METŲ 5 

pasažierių automobilius, geriausiame 
padėjime; bėga kaip naujas. Parduo
siu pigiai arba ga sutiksim mainyti 
ant Fordo, loto arba ko kito savo ver- 
čios.

MR. URNICH, 
Phone State 5510.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

dos rakandai turi būt parduoti už bi 
k są/.itd- t ą i i-iul;>mą. Seklyčiai sr 
tas, valgomajam kambariui setas 
miegruimio setas .kaurai, davenport 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu 
phonographas su rekordais ir dei
manto adata.

1922 So. Kedzie Avo.

PARDAVIMUI 5 KAMBA
RIŲ geri rakandai ir pigiai, 
važiuojame į Lietuvą,

5359 So. Morgan St.
3 'lubos, priekis.

NAMAI-2EME

nes

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
barių: elektros šviesa, maudynės, 
augštas cementuotas skiepas ir visi 
naujos mados įtaisymai. Namas ran
dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant Cottage. 
Kreipkitės: Szemet & Lucas, 4217 
Archer Avenue.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 3 pagyvenimų po 6 kam
barius. Elektra ir gasas; maudynės 
ir prausemosios sinkos. Visi trimings 
aržuolo. Esbestos stogas, užpakalinis 
porch uždarytas langais. Lotas 30 
pėdų pločio. Iš priežasties ligos par
duosiu pigiai. Namas yra geroj vie
toj, Brighton Park. Savininkas ant 
vietos, T. P., 4625 S. Francisco Avė. 
ant pirmų lubų.

FARMA PARDAVIMUI, ARBA 
inainimui ant properties Chicagoje.

Farma 120 akrų žemės visa dirbu- 
ma, sodnas puikus. Per fannos vi
durį eina upė. Žemė juoda su moliu. 
Muro namas 9-nių kambarių — for- 
nice šildoma. Visų kambarių pui
kiausi įtaisimai. Arklių randasi 8; 
galvijų 40; 2 traktoriai ir visi kiti 
reikalingi įrankiai prie farm<os. Far
ma randasi už l¥z nuo miesto. Did
žiausias Stato kelias eina palei for
mą. Iš Chicagos nuvažiuoti gelžke- 
liu kainuoja $5.75. Farma randasi 
Wis. valstijoje. Dabar aš savininkas 
šitos farmos esu atvažiavęs į Chica 
gą, norinti pirkti ar mainyti farmą. 
malonėkite kreiptis sekamu antrašu;

P. SHVELNIS, 
1443 N. Paulina St., \ Chicago, 111.

Armitage 1710

PARDUODU 2 AKERIU GEROS 
derlingos žemės, Chicago priemięstyj, 
arti stoties ir netoli gatvekarių lini
jos, arba mainysiu ant kokių vertingų 
šėrų ar Liberty bondsų. Taipgi duo
siu ant išmokėjimo. Atsišaukite tik 
laišku į' Naujienų ofisą, 411.

EXTRA. MAINAU NAMĄ 
ant bile kokio biznio; ant bučer- 
nės ar saliund, nors butų ir ki
tame mieste; kas norit mainyti, 
atsišaukit į “Naujienas” po nu
meriu 410.

BARGENAS
South Side, 6 flatų namas ir 4 kam
barių cottage, verta $6,000, parduosi
me už $4,500. Cash $2,000, likusius 
išmokesčiais. Archer Avė. arti 82nd
St. Kreipkitės

C. P. ROBE
5003 Ashland Avė.

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI GREITU lai

ku 10 šėrų Universal State 
Banko. Pigiai. Priežastis parda
vimo, išvažiuoju į Lietuvą. 
Kreipkitės laišku Naujienos, 
num. 408.

PARDUODU MILDOS 17 ši 
rų už $110.00.

5047 So. Ashland Avė.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

Uesigiiiiig, kupliau, litu v imu, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapaną.

Musų sistema yra geriausia, om 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų- Išmokinant | trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake StrM ant 4 lubų.

VALENTINE DRESMAKJNG 
COLLEGR8

6205 a Halsted. 2407 W. Madisem. 
1850 N. W«Us St.

137 Mokyklos Jongt. ValatUose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnant 
Vietos duodamos dykai, Diplomai 
Mokslas lengvais atmokėjincain 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelis.

Tai. Seeley ItKč
SARA PATEK, girminiskej

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyst&s, ste
nografijos, typewriting, pirklvbos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, po Ii tiki n ės 
ekonomijos, pilietystėa, dailiarašys- 
tes ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
i valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHTCAG4K

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusiu. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, . High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų | visas augš- 
tesniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto Iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:80 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 ▼. p. p. mokinama 
Beturiu gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

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

vartok naudingai. Seni ir jauni vy- 
«-ai ir moters visi neatidiliodami 
iradėkite tuoj. Aulros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, Iii.

8)

L


