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SUKILIMAS AZERBAIDŽANE Dabartinės pasaulio finansinės sistemos padėtis

Klerikalų intrigos Bavarijoj
'i \ ’ ■ ' ■ i ' 'į

Vokietija duos Francijai budavo
jimo medžiagą

Sukilimas Azerbaidžane 
prieš bolševikus plėtojasi

33 žuvo nelaimėj Pary 
žiaus tunelyj

Rūgo Stinnes traukiamas 
kriminaliniu teisman

MARAS INDIJOJE
šimtai žmonių miršta nuo ma

ro Indijos .mieste.

1,000 rusų užmušta ir 3,000 
sužeista mūšiuose su toto
riai8.

Susidūrė du požeminiai trau 
kiniai.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, Ilk, Oct. 7, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, spalio 6. —< 
Azerbaidžano informacijų biu
ras gavo žinių, kad Azerbaidža
no respublikoj sukilimas prieš 
sovietus nuolatos plėtojasi ir 
didėja.

Paskutiniuose mūšiuose Ka- 
rabagh Rusų raudonosios spė
kos neteko 1.000 kareivių už
muštais ir 3,000 sužeistais, 
taipjau daug amunicijos ir ar
tilerijos.

Sukilimas dabar plečiasi 
zokų distrikte.

PARYŽIUS, spalio 6. — Ma
noma, kad daug lavonų dega 
griuvėsiuose susidūrusių prie-

Šimtus tukstančjy rūsy ■ 
laukia bado mirtis

Be maisto, rusams labai 
sta ir vaistu, vnelyj arti Lazare geležinkelio 

stoties.
Susidūrimas įvyko vienam 

traukiniui užbėgus iš užpaka
lio ant kito. Nelaimę padidino 
dar tai. kad j 
eksplodavo ir liepsnos apsėmė dengia milžinišką

Ka

Bavarijos klerikalu 
suokalbis

Nori pasigriebti Tyrollu 
kui Midv'tį ;.(8k rą 
kišką valstybę.

Parkerio kompaniją, kaipo “įsi
vaizdintą”, o Great Western Se- 
eurities Co., (jo paties kompani
ja), per kurią jis pardavinėjo Tai yra pirma tokia kolegija 
savo “serus”, kaipo prigavingą. į

truk- -----------------------

SAMARA, spalio 6. Mė
nesio kelionė iš Konstantinoju)- 
liaus Į Maskvą per Kaapijaus

Ir Lenkija tariasi apie 
žemės reformas

Kaltinamas renpmokėjlme ga
nėtinos aiyos belaisviam*, 
naikinime Ide.Los industri
jos ir U.iro pv nagaudystė’e. Indijos micMe Jabbulpur, sako 

žinia iš Allahabad.
Tiek daug žmonių miršta, 

kad nespėjama lavonų laidoti 
ar deginti. Mieste viešpataujan
ti panika.

Jabbulpur yra sostine to pa
ties vardo provincijos. Jis yra 
centru prekybos ir pramonės. 
Daugiausia išdirbama bovelni- 
niai dalykai ir kaurai. Gyven
tojų turi apie, 90,000, didžiu
ma/ kurių yra indai.

LONDONAS, spalio G. 
šimtai žmonių iniVė nuo maro

BERL1NAS, spalio 5.
Kallin mia prigavime Vokrdi 
ios karo departanu rito ani ud 
lionų markių, 
ro belaisviams
Hugo Stinnes «?< Co. 
traukti k r įmina nin 
Esscnuose.

ši byla bus pirmas

išmokant k?.-
ių pilnų algų, 

bus 
■ tei > n 11

oficiali-
ii'j - j i • • i ii •• nis tyrinėjimais daugybes kal-Atidare darbininku kolegija tinimų, kuriuos atvirai darė

socialistai reichstage, kad Hu
go Stinnes buvo didžiausias 
Vokietijos kare pelnagauda; 
kad jis turėdama* ryšių ncu- 
titalinėse šalyse, pardavinėjo 
karo medžiagą abiems pusėms 
ir kad ,;is laike k iro. turėda
mas augštą valdišką vietą, sis
tema tiška- įsakinėdavo naikin- 

*ti nieku rite. Franci jos ir Bel
gijos industrijas viei tik tuo 
tikslu, kad neleidus toms kon
kuruojančioms jam industri
joms atsisleigti po karo.

Manom • kad ši Esseno by
la duos labai svarbių pasek
mių. Jei i ’»si k ringą, ka
ro departamentas tikisi atgau
ti daugelį milionų markių, ku
rias pasiglemžė pelnagaudos. 
Hugo Stinnes šiandie yra tur
tingiausias Vokietijoje žmogus 
ir jis kontroliuoja anglių ka
syklas, laivus ir visokias indus
trijas.

Amerikoje ir rengs darbininkų 
darbuotojus.

Anglija užmokėsianti sa 
vo skolas Amerikai

KANTONAI!, N. Y., spalio 6. 
'— šiandie, dalyvaujant daugiau 
kaip 30 vyrų ir moterų studen
tų, atidarė turbut pirma grynai

Bet tam reikės labai daug laiko.

LONDONAS, spalio 6.
Anglijos iždo ir užsienio reika
lų ministerijos griežtai užgin- 
čia Daily Ežpress paskelbtoms 
žinioms, kati Washingtonas rei
kalauja tuojaus užmokėti Ang
lijos skolas.

Anglijos nusistatymas yra 
toks, kad ji užmokės skolas, 
bet ims gana daug laiko. Du 
metai atgal padarytas pasiū
lymas panaikinti visas skolas 
tapo priimtas \Wasbingtone be 
jokio entuziazmo ir Anglija 
daugiau nieko nebeveiks šiame 
dalyke, /

Jeigu % bus reikalaujama tuo- 
jaus užmokėti skolas, Anglija 
to paties turės reikalauti iš 
Francijos, Serbijos, Italijos ir 
kitų talkininkų šalių, kurioms 
ji yra paskolinusi daugiau, ne
gu kad ji pati yra pasiskolinu-' 
si

gaso rezervuarai jurą ir Volgos . apygardą ati- Tariasi išpirkti niekurius dvarus, darbininkų kolegija Amerikoje 
i bado ratą,'  (— Brookwood. Tą kolegiją įku-

Samara ir: VARŠAVA. — Lenkijos sei- įvairios darbininkų organiza-
Tpas, kuris ikišiol labai vilkino 
su žemės reformos klausimu, da
bar nepaprastai to klausimu su
sidomėjo. Vyliausioji žemės ko
misija turi pagaminus projektą 
ir jį priėmus žemės reformų vy- 
kinimui. z z ; . —-r—T

| Sulig to projekto bus išperka-' Brookwood bus netik kolegi
ja, bet kartu ir komuna, nes 
studentai gyvens bendrai ir pa
tįs kolegijoj ir namie apdirbs vi
sus reikalingus darbas. Mokyk, 
la bus grybai demokratinė ir 
bus valdoma pačių studentų. į

abu traukinius.
Iki šiol atgauta šešiolika la

vonų. Kiti 17 mirė ligonbučiuo- 
se. Kiek žinoma, 20 žmonių 
yra sunkiai ir apie 60 lengviau 
sužeistu. Tečiaus tas dar nepa-

dar
bet
tikrai turės

nemirė 
šimtai

ir iras-
RaMU* prie Huotlingu dujų, o ug

nis plėtėsi su nepaprastu grei
tumu. Išpradžiu buvo girdėti 

Bo Vėlavimai sužeistųjų, I
turinti £ra^os viskas nutVlo. tik girdė- 

autoriteiingų žinių, k; d eina 
platus -udejimas už Tyroliaus
siri’nngir. ą su Bu* arija.

Daug šautuvų ir rnunicijos 
gabenama slapta aei Bavarijos 
rubežių vokiečių ša'ininkams

BERLTN'S, .-polio 6. 
šen ’ 7« itung snkofi

Gahitinu gi to ji ('ėjimo tik
slu sako \ <.rwarr»s, įkurti 
kataliko k j valstybę iš Bavari
jos ir Vengrijos^ į kurią taip
jau įeitų ir Austrija.

Atskirimui Bavarijos nuo 
Vokietijos pritaria ir Francija.

Ex-karalius Karolis mano 
sugrįšti į Austriją, bet jo daly
vavimas šiame judėjime gal 
nėra perdidclis.

Vokietija duos Francijai 
budavojimo medžiagų ’ “T- - - -

VVIESBADEN, spalio 6. ->• 
Šiandie Trancijos išliuosuotųjų 
žemių ininisteris Locheur ir Vo
kietijos rekonstrukcijos minis- 
teris Walter Rathenau pasira
šė sutarti, sulig kurios Vokie
tijos valdžia bėgyje trijų metų 
pristatys Francijai 7,000,000,- 
000 auksinių markių vertės bu
davojimo medžiagų.

Ta sutartis buvo padaryta jų 
pereitą rugsėjo mėn. ir dabar, 
patvirtinus jų valdžioms, ją pa
sirašyta.

Australiečiai siunčia atstovą į 
nusiginklavimo konferenciją.

MELBOURNE, spalio 6. — 
Senatorius Pearce taix> paskir
tas Australijos atstovu nusi
ginklavimo konferencijoje Wa- 
sbingtone. Pats premjeras 
Hughes negalės į ją važiuoti.

“Socialdemokratas”
Musu drausru savaitinis laikračtb

Ii Kauno. Skaitykit visi. >
Gaunam aa Naujienose.

Kaina 5c

kurio centru yra 
Kazanius.

Ikišiol nuo bado 
milionai žmonių, 
tūkstančių žmonių
mirti atėjus pirmiesiems dide- 

rodo tikrųjų pasekmių baisios liems spalio m. šalčiams. Nie- 
ndlaimės, kadangi ugniagesiai 
dar negalėjo įeiti į tuneli, dė
lei ten esančių gasų. Gal dar 
daug žuvusių tebėra traukinių 
laužuose, apsemti liepsnos.

Ugniagesiai buvo neprisiren-

ti buvo smarkus dėvimas medi
niu VP| 
davo pajuodęs pasažierius ir 
maldaudavo beiiegiu ugniage
sių. policijos ir kareivių Įeiti į i 
tunelį ir išgelbėti ten mirštan
čius.

Viešųjų darbų ministcyis Le 
Troauer anksti pribuvo i ne
laimės vietą. Jis sako, kad vis
kas išrodė i tikra in nokia. Jis 
neskelbė, kad žuvusieji bus pa
laidoti ir sužeistieji bus gydo
mi valdžios lėšomis. „<t

cijos ir jos tikslu bus prirengti 
ekonomikus, statistikus, rašyto
jus, mokytojus, kalbėtojus, or
ganizatorius ir kitus darbininkų 
darbuotojus, ir tai tokius dar
buotojus, kurie butų kįlę iš pa
čių darbininkų eilių.*kur nėra maisto daugiau kaip 

dviem ‘mėnesiams.
Be bado dar yra ir didelė mi didieji dvarai. Keliolikos dva- 

stoka vaistų, kuomet dideliu- rų išpirkimas jau yra galutinai 
mc plote siaučia materija. Kur- nutartas. Naujuoju komisijos 
tu su šauksmu duonos šaukia- patiektu projektu gali būti pri
ma duoti ir ątiinino. Visi Ii- verstinai išpirktos visos -žemės 
gonbučiai yra pilni ligonių, bet centralinėj Lenkijoj ir Pozna- 
juos gydyti nėra kitokių vai- niaus provincijoj, kurių savinin- Mokytojai valdyme mokyklos 

bet ixi- stų, kaip v,eik vien iodinas. .kai turi virš 60 hektarų. Nieku- turės lygų balsą.
riose pakraštinėse viebose ir Kursas tęsis dvejis metus.' 
apie Varšavą savininkams bus Kas norės, trečiais metais galės (

■ paliekama po 400(hektarų, o ki- imti specialinį kursą. Pirmais' 
tose Lenkijos dalyse — po 180 metais bus mokinama socialinių 
hektarų.*

gonų Retkarfiais išlys- <^68^60'’ PaikU
>aniodęs pasažienus ir

rio “kooperacijai”
Išreikalavo receiVerj jo paties 

“šerintnkai”.

Ragina boikotuoti Anglus
Ragina indus neiti <kariuome- 

nėn ir pertraukti visus ryšius 
su Anglijos valdžią.

BOMBA Y, spalio 6.,— 48- 
nekooneravimo vadovąi, jų tar
pe Tndiios nacionalistu vado
vas Mahatma K. Gandhi ir ame
rikietis vardu Stockes, išleido 
manifestą, pakartoiantį, kad 
vra priešinga • tautinei garbei 
indui tarnauti Anglijos vald
žiai. vpač kareiviu, ir raginan
ti kiekviena Indą kareivi ir ci
vilini žmogų nertraukti ryšius 
su valdžia, “kuri'atnešė Tndiios 
ekonomini, moralinį ir politi
nį niiTmolima”.

Gandhi rašo Bombav laik
raščiui. jog eina nuolatinių 
gandu, kad jis busiąs areštuo
tas. Jis atsišaukia į žmones, 
kad tokiame atsitikime iie pa
siliktu ramiais, susilaikyti? nuo 
streiku ir vien tik parodytų 
iam atsidavimą dar labiau vei
kiant savvvaldos reikalui, tuo 
naskiihinant atėjimą pilnos ne
priklausomybės.

Atšaukė Triesto streiką.

Japonija pašalino senai j 
Rusijos “ambasadoriy”
TOKIO, spalio *6. — Krupen- 

ski, kuris buvo am basu dori u 
prie senosios Rusijos valdžios 
(kuris ir ikišiol buvo pripažį
stamas, kaip pripažįstami se
nieji, nieko neatstovaujantis 
Rusijos ambasadoriai ir kitose 
šalvse) ir viršininkas vietos 
diplomatinio korpuso, jau nu
stojo veikęs. Sprendžiama, kad 
Japonijos nutarimas daugiau 
nebepripažinti jo kaipo, oficia- 
linio Rusijos atstovo, yra su- 

gubernatorius, kuris buvo nuvy- s^itudento.-1"0 ' .... ..........’.riš,as.su dnha5 JaPoni'os ve<ta-
kęs tartis su Api< vadovaujamų j » ’ j momis tfu Tolimųjų Rytų Res-
filipiniečių banda. Api irgi tapo< Tarp kitų, prie tos kolegijos publika derybomis Dairene. 
užmuštas I ikurimo <lau# Prisidėjo socialis- ,___ „_______________________

tas James II. Maurer, preziden
tas Pennsylvania Darbo Fede- 

GRAIKAl ATMUŠĖ TURKUS. racįjos jr John Fitzpatrick, prer- 
zidentas Chicagos Darbo Fede- 
acijos.

į 9 filipiniečiai užmušti

problemų, civilizacijos istorijos, 
1 anglų kalbos, literatūros ir mok- 
’slo. Antrais metais dar bus pri
dėta niekurie praktiški kursai, 
kaip statistikos, darbininkų or

ganizacijos, žumalizmas, darbi- 
nįiikų švietimas ir t. p. .

Studentus kolegijai parenka
MANILA, P. L, spalio 6. - 

9 filipiniečiai liko užmušti susi-. 
rėmime su Filipinų ^onstaĮje“ pačios darbininkų organizacijos, 
’iais Šulu provincijoj. Konsta e- apmoj<a visas lėšas ir 
iiai vadovavo pats provincijos prggyVenhną leidžiamo mok-

ATHENAI, spalio 6. — Ofi- 
daliniai paskelbta, kad Graikai 
Mažojoj Azijoj atmušė stiprią 
Turkijos nacionalistų ataką ar
ti Afhm-Karahissar. Graikai ta
da padare ofensivą ir pridarė 
Turkams didelių nuostolių.

DR. GRINIUS KALBĖJO

is Jungt. Valstijų.

Mikado eina blogyn.

TOKIO, spalio (». — Oficia
li ni« pranešimas sako, kad Ja
ponijos mikado (karaliaus) 
’iosihito sveikata nuolatos eina 
blogyn. Jo fizmii ir protu:is 
rtinliegumas kaskarlą silpnėja 
ir jis velk visai nebepaįjiegia 
vaigščioti ir galvoti. Manoma, 
kad jis turi smegenų ligą.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“M A TT T T T? KT n C»»

CHICAGO. — Teisėjas Eva n 
A. Evans vakar bankrute by
loje paskirė Central Trust Co. 
receiveriu Co-operative Society 
of America, kurią yra įkūręs 
Harrison M. Parker ir kurią jis 
vedė pagelba dar dviejų žmo
nių. Receiverį išreikalavo jo 
paties “šerininkai” — turintie
ji jo “pelnų certifikatus”.

Co-operative Society of Anie-1 v 
rica pastaruoju laiku valdė 191 
sankrovas, kontroliavo apdrau- 
dos kompaniją, turėjo groserių 
sandelį ir didelį Peoples Life 
triobėsį prie Randolph ir Wells 
gatvių. Bet ištikrųjų tai nebuvo 
kooperacija, o tik “trustas”, ku
rios savininkais buvo Parkeris, 
Hawkinson ir Coe. Ir jos “Šerai” 
visai nebuvo Šerais, bet tik pa-;
skolos certifikatais. Daug tų Naujas sukilimas Nicaragira. 
Parkerio “Šerų” turi pirkę ir 
lietuviai darbininkai. Jo “koope-!
racijai” įsigalėjus Parkeris pe- Naujas sukilimas ištiko ties 
reitais rinkimais net statė savo Hondūras nibežiu. Maištininkai 
kandidatūrą į Illinois gubernato- išnlešč nedidelį miestelį ir k' 
rius. Apskaitoma, kad jis parda
vinėjimu “Šerų” yra surinkęs 
apie $10,000,000, nors tikrosios 
skaitlinės nežinoma, kadangi jo
kių atskaitų jis neišdavinėjo.

Įvairios bylos už paskirimą re- 
ceiverio Parkerio' “kooperacijai” 
vedamos yra jau nuo*senai, bet 
jam vis pasisekdavo laimėti.

ŠitąM^įa. vedė keli jo “šeri- 
ninkai’^Jirbandė prirodyti, kad 

(turintieji certifikatus yra tik
rais šerininkais ir .todėl netu
rinčiais teisės reikalauti recei-

1 RIEŠKE, snalio 6. — Šiuri- verio, bet teisėjas kitaip nu- 
die čia lapo atšauktas genera- sprendė. Teisėjas Evans išnešė 

(link streritas. kuris ; sėsi ke- savo nuosprendį po ilgos bylos 
___ j dienu. Streikierini jau su- Master in Chancery. Ko

lei j dienų tas teisėjas pavadino

MANAGUA, spalio - ,5.

tokių piktadarybių papildė. Val
džia į sukilimo vietą siunčia 
būrį gerai apginkluotų karei
vių.

I BĘRLINAS, spalio 6 (žydų 
- “Forverts“ korespondentas N.
Šifrin). — Lietuvos premjeras 
Dr. K. Grinius nesenai lankėsi1 
Košedaruose, kur jis be kitko 
aplankė žydų įstaigas ir žydų 
mokyklą, kurioj laikė prakalbą 
susirinkusiems teh žydams. Jis 
kalbėjo Lietuvos reikalais, ap
gailaudamas, kad jis nepažįsta 
užtektinai žydų- kalbos, kad 
jiefns galėtų f lydiškai kalbėti. 
Betgi savo prakalbą Dr. Gri
nius pabaigė žydų kalboje.

I lėtą 
J grįžo į darbą.

HINIGUKURSAa
g, kX: perkant^ų* neUmažiau A"KU* atiduos kar0 relkm*"‘a- 

už 25,000 dolerių, bankų buvo akai-, 
tomą Amarikofl pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras.................... $3.76
Austrijos 100 kronų ......... *..t..... 7c
Belgijos 100 frankų ........  $7.08
Danijos 100 kronų .... . ........  $18.70
Finų 100 markių ................... $l.R0
Franci jos 100 frankų ........... $7.20

/ Italijos 100 lirų .......................$4.00
Lietuvos 100 auksinų . ............... 85c
Lenkų 100 markių ....1........ l%c
Olandų 100 guldSnų ........... S32.J15
Norvegų 100 kronų ..........   ‘
Švedų 100 kropų ..........   $22.45
šveicarų 100 kronų .............  $17.53
Vokietijos 100 markių ........... 85c

LONDONAS, spalio 6. — Sa
koma, kad Anglijos valdžia nu
tarė atiduoti Anglijos Raudoną- 
iam Kryžiui išdalinimui Rusijos 
badaujantiems niekurį perviršį 
karo sandeliuose, susidedantį iŠ 
vaistų ir drabužių. Tie sandeliai 
yra verti apie 250,000 ir dabar 
laikomi Kryžiaus tarybos žiny
boje.

Auksinai tebėra 
labai pigus

Dabartinisiaikas vis dar tebėra markių ir auk
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio 
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai yrą 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 j spekuliaciją. 
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri- 

’ koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
siekė Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
dunda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
SNew Yorlce ar Chicagoje. Naujienos yra 

espondentu didžiausio Lietuvos binko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1789 So. Halfcted St., Chicago, UI.

as.su


Kas Dedasi 
Lietuvoj

ir galingą padaryti, ir betarnau-1 
jam tėvynei jau 7 mėnesiiai ant 
3-čų metų, nuo 1919 metų kovo 
mėn.

i n i— Petoyčia, Kpalio 7 d., 1921

IMBHADAS, Ežerėnų

Netvarka pašte. Du sykiu sa
vaitėje parveža iŠ Ežerėnų paš
tą ir valsčiuje jis taip laikomas, 
kad svetimi gali paimti kitų 

laiškus ir laikraščius sukti pa
pirosams. čia pastebėta, kad 
vienas žmogus dažnai naudojasi 
panelių laiškais rūkymui, žino
ma už netvarką* atsako viršaitis 
ir raštininkas.

DALGAI, Rietavo vai.

Vagys. Čia prie vokiečių buvo 
susidariusi vagių kompanija, ku 
rią vokiečiai išardė, vagilius ap
mušė gerai ir buvo ramu. Pas
taruoju laiku vėl pradėjo atgyti 
ta kompanija ir jau bandė vie
nose vestuvėse išnešti degtinę 
ir k. daiktus. Pasisekė išnešt, 
bet nabagus pastebėjo, suėmė, 
sumušti prisipažino vogę ir ati
davė viską.

PAŠIAUSIS, Šiaulių apskr.

Žipot visokių valandų teko 
perleisti, nes per tą visą laiką 
priešų turėjom aplink save ne
lyginant uodų vasaros laike, vie
ną numuši, čia kitas tave kan- 

■ da, ir vis jų yra. Mes per tą lai
ką turėjom iš visų keturių pu
sių savo tėvynės priešus,.ir visi 
jie tykojo, kaip toji gyvatė, įkas
ti į sveiką kūną ir jį savo nuo* 
dais užnuodyti, tai jie norėjo 
musų tėvynę kožnas pagrobti, 
išplėšti paskutinį kąsnį duonos 
atimti, paskutinį rūbą nuo pečių 
nuplėšti, nu ir mes Lietuvos jau
nuoliai pasiryžom žūt ar būt 
gyntis, ir ačiū Dievui beveik ko
ne visus priešus sumušėm, duo
dami jiems didžiausius smūgius, 
kad kits jau nė nebando savo 
snapą į Lietuvą kišti.

Aš buvau papuolęs pas vokie
čius į nelaisvę ir teko pavargti 
apie mėnesį laiko, potam pavy
ko pabėgti iš jų, paskiau su 
kais bekovojant taipgi papuo
liau į nelaisvę 1920 m, rugsėjo 
24 dieną, ir iš tenai greitai ga
lėjau ištrukti —vos 10 dienų 
prabuvau ir atbėgau pas savuo
sius; žinot, nepoilgo laiko, bet 
gana daug jie mane nukankino. 
Tatgi nors mums dabar ir mir
tinai prisieitų kariauti, tai aš 
su mielu noru apsiimu, nes ži
nau, kaip brangi yra laisvė, ka-

Milda Teatras
Permainė savo Managerių! •.

Puikiausi nauji kratantieji paveikslai kas dieną 
.NEPAPRASTAI PUIKUS VODEVILIAI.

Įžanga po senovėj: Balkonas 17e., Apačioj 28c.

PRAKALBOS
Nepaprastos ant Town of Lake

Spalio 8-tą d., 8-tą vai. vak., p. J. J. Elias svetainėje, 
bus įdomios prakalbos. Kalbės žymus Lietuvos veikėjas p. 
M. Yčas Bonų reikale. Bus ir daugiau garsių kalbėtojų. 
Gerbiamieji, malonų mums skaityti žines, kad Lietuva žen
gia stambiais žingsniais pirmyn kasdieną.

Kur seniunBta, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

VIENYBE

Musų Moterims.
MOTERIMS SUKNIA — NO. 1108.

Europaan American Uureau Į 
FabtoDAB Ir Mickiewicz j 

vedėjai
Burę A. Patrath ir S. L Fablono
Siuntimas pinigų, laiva

Kurtės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUIAS 

Seal Eetate, Paskolos, 
Insulinai ir tt.

M» W. 35th St., Kamp. Habted 84- 
Tel.: Boulevard 611. 
Va!.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
NacLi Ud 8 po pietą .

Užmirštas kampelis. Rodos 
nėra Lietuvoje tokio užmiršto 
valsčiaus, kaip Pašiaušis. Jokio 
politinio judėjimo čia nėra ir 
apie politiką Čia niekas nieko 
nežino. Žmonės laikraščius labai
mažai skaito. Ir sunku jų frau- dangi teko nelaisvėj būti. Getai 
ti, nes artimiausias paAtas — 
Šiauliai apie 25 'varstus atstu. 
Ripkimų laiku į valsčiaus tary
bas jofcių politinių sąrašų nebu
vo. Buvo keli sąrašai, bet žmo
nės balsavo už vieną ar kitą są
rašą tik dėlto, kad jie geriau ži
nojo to sąrašo kandidatus. Jo
kios agitacijos čia niekas neve
dė. O dirbti yra kam: yra ke
letas mokytojų, šaulių, musų 
valsčiuje dirba matininkai, yra 
keletas inteligentų. (L. Uk.)

Ką žmones rašo
(Iš laišky iš Lietuvos)

Tarnaująs Lietuvos kariuome
nėj Juozas Kreivėnas rašo savo 
giminėms į Clinton, Ind.:

Brangi tetule ir tetėnai! Nors 
mes vieni kitų asmeniškai ne- 
esam matę ir nežinotumėm kad 
ir kur susitiktumėm, bet mes ga
na gerai atsimenam kaip mums 
musų mamytė sakydavo, dą kaip 
maži buvom, kad mes turim te
tulę ir tetėną. Kazakevičius kur 
tai toli Amerikoje. Mums tai tas 
viskas buvo lyg sapnas, bet da
bar kada mes jau užaugom, pra
dėjom daugiau įdomautis, tad 
mums labai yra malonu su savo 
tikrais giminėmis pasikalbėti 
nor$ per laiškus, ir sužinoti kaip 
jus ten begyvenant svetimoje 
šalyje. Nors ir mum čionai sa
vo tėvynėj gyvenant kartais rei
kia ir gana daug pąkentėti, bet 
kartais ir džiaugiamės, skaitom 
sau už garbę, kad mes; esam savo 
šalyj, savo tėvynėj naudingi ir 
turime progos jai daug ką pa
dėti, ir ją gelbėti nuo žiauraus 
priešo.

Žinot, miela tetule ir tetėnai, 
sakau, labai mums malonu su 
jumis (Susirašyti, ir ar jums pa
siskųsti savo vargus, nelaimes, 
ar jeigu kas mums gerai pavyks
ta, pasigirti, nes ištiesų ir yra 
kuom pasigirti, ką mes per pus
trečių daugiau metų esam nu
veikę. Atgal su viršų m* 3 metų 
mums buvo tik svajonės, o jau 
šiandien tos svajonės pavirto 
darbais, ir tokiais dideliais, kad 
ištiesų negėda man yra pasigir
ti į savo tikrus gimines, kokią 
mes užduotį turim, ir beveik jau 
baigiam atlikti.

Kada gavom mažą kibirkštėlę 
laisvės nuo vokiečių, kaip mes 
buvom suspausti per pustrečių 
metų, stojom abudu su Jonuku 
musų Lietuvos kariuomenėn sa
vanoriais, niekieno neverčiami, 
skaitei^ sau už garbę, kad mes 
galim būti Lietuvos kareiviais 
ir eiti skint kelią per priešus į 
laisvę, kad savo 'tėvynę laisvą

žinau kad laisvė visai šaliai rei
kalinga, tat nors mes ir žutuni 
karo laukuose, bet turim vilties, 
kad iškovosim laisvę visai musų 
Šaliai.

Nors musų tėvynė Lietuva nė
ra taip labai didelė, bet galinga, 
turi narsius savo sūnūs karei
vius. Taip mes betarnaudami 
nors kartais pasitaiko gyventi ir 
nelabai toli namų, už 50 ar už 
100 varstų, bet, žinoma, tarnys
tė: ant metų tiktai du kartu ga
lime atsilankyti į svečius pas 
savo tėvelius.

Į Lietuvą, dabar daug parva
žiuoja amerikonų, tai jie sako, 
kad jau pas mus geriau gyventi 
kaip Amerikoj. Valgių visokių 
yra, gėrymų taipgi visokių yra 
ligi valei. Valdžia snapsą daro, 
parduoda ir alų. žmonės sau 
taipgi dirba, ale ir pas mus drau
džiama kožnam dirbti degtinę, 
kaip ir pas jus.

—Juozas Kreivėnas. 
Vilkmergė 30 rugp. 1921.

BAŽNYTINĖS ŽINIOS.
Atsibus naujų Altorių pašven

tinimas sekmadienyj/ spalio 9, 
kaip 11 vai. iš ryto, Lietuvių 
Tautos Katalikų bastayčioj, po 
vardu M. D. šidlavos, 35-ta gat
vė ir So. Union Avė., Chicago, 
111.

Apeigas išpildys Jo Malonybė 
kun. Vyskupas S. B. Mickevi
čius, D. D.

šv. Mišios bus laikomos Jo 
Malonybės Vyskupo lietuvių 
kalboje. Pamokslą sakys Cele- 
branty. Įžanga į bažnyčią vel
tui.

Kviečia visus Klebonas.
Vaikams mokykla. Kurie eina 

į viešąsias rąokyklas, šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto. Mokykla 
randasi po bažnyčia, 35-ta gatvė 
ir Union AVe. Mokinama lietu 
vių kalbos.

3509 So. Union Avė.
Klebonas

I daibą kas gyvas.
Pasirodykime kuomi esame.
Padarykime savo Tėvynę, tauta pilnoje žodžio prasmėje

Įsigykime kiekvienas L. L. P. Boną.

Kviečia visus L. L. P. B. STOTIS.

Nauji ir Antrarankiai

Cash Registeriai.
Registeriai pardavimui lengvomis mčnesinėnfis mokes- 

. timis,. be palukų. Didelis numušimas daromas ant senų
registerių. v t **■' • '

’ Kiekvienas registeris parduodamas su rašyta gvarantija 
ant dugno Cach Registerio, pasirašyta The National Cash 
Register Company.
Mes turime visas reikalingas reikmenis Caeh Registe- 
riams.
Pašaukit musų taisymo departamentą, jei jūsų registeris 
reikalauja pataisymo.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY,
172 N. Michigant Avė., Tarpe Randolph ir Į,ake Sts.
Phone Randolph 4600 Vienatinis ofisas Chicagoj.

» * , 

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. !

Sviesti. - '
Socialdemokratas taktingai nurodo val

džios klaidas ir kovoja su ja. !
Socialdemokratą visuomet galima gauti

NAUJIENŲ OFISE,
Oicago, Itt1739 South Halsted Street

TEATRAS
— Rengia —

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 tragedišką dramų — 
“DVI SESERĮ’*. Parašė M. DUNDULIENĖ.

Šitas veikalas pirmu kartu švėnoje bus loštas, dar iš rankraščio

Parduoda laivakor-, 
tęs 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 Jr ki
tus portus 
nūs ir į pat Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

, M5 ■ SS
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.

, r. ■ 1
"VIENYBES” 
SPAUSTUVE 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas,. laiškams popieras, 
plakatus,' Vizitines korteles, 
baliams tlkietus ir tt.

VVIENYBfi” 
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
"TARKA”

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

Eidkū

'1103

Naujausia mada — rankovė 
yra kirpta nuo juosmens — 
Šioj dailioj suknioj iš “crepe

kur! 
yra kirpta nuo juosmens — randasi 
Šioj dailioj suknioj iš “crepe de chi- 
ne”. Norint daugiau pagrąžinti ga
lima vartoti, pagal pavyzdžio, gėlių 
juostą.

Šiai sukniai pavyzdis No. 1108 su
kirptos mieros 36 iki 42 colių per 
krutinę, 36 colių sukniai reikia 3 U 
jardo 4(T colių materijos ir 12 jardų 
1U colio raikščio.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prafiom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę p* 
žymėti mierą, parašyti savo varde 
pavardę ir aiškų adresą Ir, įdėjus * 
konvertą kartu su 15 centų (pašt> 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mum> 
Haip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Kalstė- 
(t., Chicago, TU. ;

Norint daugiau pagrąžinti ga-

NAUJIENOS Pattera Dep.
1739 S. Hahted St.. Chicago. 11) 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1108.

Mieros ........................ per krutinę

Pirkite "Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendui 
mokami,. Ateityje bus di
delis pelnas.•

Vienas Šeras $10.
MIK

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst)
vi-

in-
ra-

rei-

Roika/aukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUftNIRN
VIENYBE PUBL. 6o.
193 Grand St. ® 

Brooklun, N. Y.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St
Tel.: Yards 413 

tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratua 
ir sudedame fintu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00.
Persi tikriaimid 

kreipkitės pas 
avus arba telefo- 
euokite, o mes su 
telksime apkaina- 
rimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuojame.

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių 

krautuvę ir taisome viską namieja

IR BALIUS!
Svetaine atsidarys 54$ v. vak. Teatras prasidės lygiai (>:30. 

Tikietų kaina 50c ir 75c.

“DVI SESERĮ” PIRMĄ KARTĄ SCENOJE.
Dvi sesori, kurias tėvai, atvažiuodaipi i šią šalį, ant rank 

Vėliau likusios nadlaitūmis, kęsta ditiolį vargą, ir esti 
jųjų rnotinžudžio. Tėvas kuris. slaptosi nuo bausmės 
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 suvaidintį šį veikalą yra pakviesti 
gabiausi lošėjai Ghlcagos ir Roselando. Todėl, reikia tikėtis, kad 
veikalas bus labai gerai suloštas.

Meldžiam nepasivėluoti. Kviečia KOMITETAS.

ų atvežė. 
>ei^iekiojamos 
:artuvių, tar-

Kviečia KOMITETAS.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS 
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. i 

čioj ofise šiuo

’ • < A * O *4 t,“ v/ A JY t U V . I

Panedėlb Scredoj ir Pėtny- 
adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir nadirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius 
Skolina Pinigus ant ph.'no morge 
Čiaus ant lengvų išlygų.

Tai. Randolph 2896

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisą? ridurn4cetyj» 
A8SOCIATION BLDG.

19 So. La Saite St.
Valandos; 9 ryto iki 6 po pietą 

Panedžliuib iki 8 vakare.
Narna Tel.: Hyde Parfc

...................  -■ ■ ................ . ......f

V. W RUTKAUSKaS 
Advokatas

W 8e. La Šalie St. Room 124
Tel. Ctetnd 6390

Jaku 812 W. 33rJ ('b.cagv 
Tel. Yards 4681

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

Pradedant Spalio 7-ta diena, kiek
vieną PėtnyČią tilps moterims įdomus 
straipsniai skyriuj “Musų Moterims”. 
Mes dėsime raštelių apie valgio gami
nimą, namų rėdymą ir tt.

Norėtume šį skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo galėtų 
moterys ir merginos kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti, 
jei turėsime bendradarbių iš pačių 
musp skaitytojų tarpo. Deltogi kvie
čiame bendradarbiauti. Moterys, 
merginos, kurios ką nusimano, ką go< 
ro žino, kas butų naudinga ir kitoms 
sesėms žinoti, tegul rašinėja ir da
linasi savo žiniom' su kitomis skaity
tojomis. * A. V-te, Vedėja.

šiuo laiku kada dar galima gauti 
nunokusių tomėčių musų šeimininkės 
padarys gerai konservuojant jas.

Čia paduodame porą receptų: — 
*i 

Konservuotos Tomėtčs:
* Tomėtės turi būt gerai išnokę, bet 
kietos. Jas reikia užpilti karštu van
deniu trumpą laiką, kati lengviaus 
luptųsi. Nulupkit ir sudekit į puodą 
ir tegul užverda. Jeigu didelės, per- 
skelkit ir vandenio nepilkit, jeigu ma
žos, dėkit čielas ir užpilkit biskį van
denio. Kaip tik užvirs, atimkit nuc 
ugnies ir perleiskit per koštuvą (sie
tą). Sugrąžinę ant ugnies virinkit 1(1 
minulių. Nuliekit nereikalingą van
denį. Sudekit į kenus, įdėkit kenus į 
bliudą karšto vandenio, pripildykit su 
kaupu ir greitai užsukit viršų.

Chili Sbuce:
Reikalinga: Dvidešimts keturios nu

nokę tomstės, vienas dideis cibulis, 
trys pipirai; sukapokit smulkiai ir už
pilkit su viena kvorta acto, kuriame 
dėta po vieną valgomą šaukštą kve
piančių pipirų (allspice), gvazdikų 
(coves), cinamono, muskatinių žiedų 
(mace), salierų sėklų ir puse valgo
mojo šaukšto druskos. Maišykit tan
kiai ir pamaži virkit dvi valandas. 
Sudekit karštą į bonkas' ir gerai ųž- 
libdykit su parafinu.

Kaip prirengt kenus.
Kenus prirengt reikia šitaip: Nu

mazgojus kenus gerai sudekit juos 
ant abruso į bliudą ir užpilkit su šal
tu vandeniu. Kaitykit pamaži iki 
užvirs ir virkit nuo 15 iki 20 minu
čių. Laikykit karštus iki reiks pri- 
pidyt. Išėmę iŠ vandenio us ilga ša
ke padėkit ant abruso ir tuojau pri
pildykit. Dangtis ir.gumus (rubbers) 
reikia įdėti į verdantį vandenį valan
dėlei. Vortoklt naujus gurnus kiek
vieną kaitą.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

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

Seeley 3670

Phone Boulevard 630)
ANTANAS GREDUŠKA

Generalin
Kontraktorius ir 

budavotojaa.
Budavojame ir taisome, 

1401 W. 47th St, Chicago.

Lietuvig Jaut. Kataliku!
BAŽNYČIA į

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

3509 So. Union Avė.
l’honc Boulevard 6576

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

Wauksgano 
Lietuviai“
Norėdami SIŲSTI PU IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, I
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, BĮ.

I 1 i X' ? ■ !
n
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M ūsų 
tuviai
lavėjai 

kia jūsų.

lie-
par-
lau

Ponia Miller pas mus. Leiskite jai, kaipo garsiai dezainerkai su
kirpti ir pritaikinti naują rudeninę dre.tę, siutą, apatinius drapanas 
arba kotą už mažas lėšas.

■ j. .. . ~ ""J '..i.111!1" L. - 1

Didžiausis musy $21 drabužių išpardavimas! 
overkotai arba 2 kelinių siutai!Jūsų pasirinkime

- rrr~.

į KOEESPONDENCIJŪS
INDIANA HARBOR, IND.

Išpardavimas, kuris sutrauks daugybę žmo
nių. Puikus naujas overkotas arba pui- 
kiausis 2 KELINIŲ SIUTAS tik už $21. 
Mes nežinome kitos krautuvės, kuri siūly
tų tiek daug tikros vertės.

Devyni mėnesiai atgal, būtent 
gruody] 1920 metų, kasyklose 
buvo baisiai sužeistas jkyyreR- 
nis sūnūs Jonas, 21 mefit am
žiaus, kurs trumpu laiku ir pasi
mirė ir tapo palaidotas gruodžio 
18 dieną. Dabar tas pat atsiti
ko su jų antru šunimi Stasiu:ka
syklose buvo taip baisiai sužeis
tas, kad atgabenta* į kasėjų Ii-' 
goninę tuojau pasimirė. Tapo 
palaidotas spalių 2 dieną Lietu
vos Sūnų Draugijos kapuose.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Lydėjo daugybė — gal 
apie 50 automobilių ir buvo dau
gybė puikių gyvų gėlių vainikų.

Velionis paliko • giliausiame 
nubudime tėvą, motiną, seserį 
Emmą 20 metų ir broliuką Alek
są 12 metų. —Westfrankiotis.

. .................. 4U---{i-

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
į v BUQADWAY _________  N EW YpRK, N .¥. * *

AKUŠERKA 
Mrg. A. Michniewicz

8101.S. Halsted St„ kampas 81os gat- 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 3654.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Penu- 
■ilvanijoB 
pitalis*. 
sėkmingai 
tarnauja 
rin.dyino.
da rodą viso
kiose ligos* 

moterim* ir 
EntirginoinR.

Tiesi kelionė i LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauka) 
Alba per LIBAVĄ, IIAMBURGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų paiaŽierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
Į PU JAVĄ.

Lietuviai važiuodami j Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

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

POLONIA ..........  Oct. 19 LATVIA .......'....... Nov. 9
L1T11UNIA ........... Nov. 2 ESTONIA ..........  Nov. 23

Taipgi tiesi kelione tarpe Libavos-Danztgo-Halifakso ir Canado.s

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Pas mus lietuviai visai apsnū
do. Niekas nieko neveikia. Jau 
ilgokas laikas, kaip nebuvo su
rengta nei jokių paskaitų.prakal- 
bų, dagi jokių žmoniškų pramo
gų. Tikras apsileidimas!

Kiek laiko atgal buvo čia su- 
sikurusi Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos kuopa. Iš karto bu
vo prisirašę regis dvidešimt pen
ki ar daugiau narių. Taigi pra
džia buvo graži padaryta, reikė
jo tik toliau darbą varyti. Bet 
kas tau. Vos vienas prakalbas 
surengė, to ir pakako. Daugiau 
nei susirinkimų niekas nebešau
kia. Argi ne apsileidimas pačių 
organizatorių ?

Dar prieš kuopos suorganiza
vimą musų “didvyriai” pasako
jo, kad, girdi, kai įkarsime lais
vamanių kuopą, padirbėsime 
energingai, tai klerikalus suva
rysime į ožio ragą. Na, mato
te, ir dirbo taip energingai, kad 
bedirbdami užmigo, o klerikalai 
vėl ištruko iš to ožio rago, į 
kurį jie nebuvo suvaryti....

Vasarėlei su savo kaitromis 
prašvilpus, reikėtų gi kas nors 
vėl imti veikti 
•tiko. Seniai,

hot-

pa- 
prie 
Duo

DR. A. R. BLUM ENTH Al

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

Tel. Boulevard 6487už

Headquarteris Hart Schaffner & Marx drabužių

i kiekvieną Lietuvos dalį ir už

tikriname greitą persiuntimą.

WEST FRANKFORT, ILL.
I

Visų žmonių Bankas.
Tel. Rockweil 30453319 W. 26th St

Overkotai visokių įvairių ir gražiausių 
stailų ir audimo, kad tik kiekvieno vyro 
skoniui; $25 iki $30 vertės į

; DR. G. I. YEZELIS =

Simmons plienine lova

Dviejų kelinių siutai čysto vilnono, mėlyno 
kerdžiaus, unfinished worstcd, kašmiero ar
ba tweeds; single ir double breasted stailų 

vyrams ir vaikinams. Visi rankų darbo; 
tinkančios mieros, kad tik visokio $21 
sudėjimo vyrui už

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDELIS

j. b. Aglinskas 
3238 So. Halsted St., 

CHICAGO, TLI

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivcsk elektros Uratus į savo nam^ dabar. Kaina stebėtinai 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

Kampas 471 h St.

Overkotai
Rudeniniai Kotai
vyrams ir vaikinams gatavai pasiūti tiesiog nuo išdirbėjo

ANT JŪSŲ NUGAROS
MES perkame materijas tiesiai iš audinyčių.
MES siuvame savo šapose.
MES turime gražiausias ir vėliausias stailas.*
MES atliekame darbą geriau už visus.
MES turime mažas išlaidas.
MES turime labai didelį pasirinkimą.
MES siuvame ant mieros, jei negalit prisirinkt iš gatavų
MES turime pilną pasirinkimą men’s furnishings labai 

aukštos ruši£s~»žržemą kainą.
• MES duodame’pilną užganėdinimą, arba pinigus sugrą 

žiname.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoju* ir Chirarga* 

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

Telephone Central 3362 
1824 VVahansia Avė.

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

o neleisti veltui 
žinoma, netaip 

rangus, bet juk netrūksta čia ir 
jaunimo. Nagi, pasikrutinkime!

Dar atmename, kaip gražiai 
čia gyvavo LSS-os kuopa. Ar 
nebūtų galima — šiur, kad ga
lima! — atgaivinti ją ir paleisti 
visus jos ratus ir volus dirbti 
darbininkų išsiliuosavimo darbą. 
Pamėgink i me. Pamatysi me, 
taip mums seksis. Juk ir nuo 
Chicagos netoli esame: ten gau
sime visokios pagalbos ir padė
jėjų, kaip pirmiau kad gaudavo
me — kalbėtojų, etc.

Dar galime įkurti ir jaunimo 
ratelį, arba LDLD kuopą. Man! 
regis, butų ypač naudinga suor- 
ganizuot jaunimo ratelį, beparti- 
nį, kur galėtų kiekivenas, norin
tis ką nors veikti, prisidėti ir 
bendrai lavintis ir veikti.

Pagalvokime, o pagalvoję im
kimės darbo. — Kauno Žukas.

Voel į t ai e }$<i n k 
j JLl t AND NORIM AVENUES > į

Siųskit pinigus
koliai kainos žemos

PRIIMAM MONEY ORDERIUS

OSTMARKĖMS

Ateikite prie langelio No 27 ir 
pasinaudokite musų patarnavi
mu.

NUSTOKI SKUTYK ir naudokis šiuo NE- TITĄ I A IT0I 
vUJIVM paprastu pasiulymu ir proga > UvJAUo! 
Nesiųsk IŠ kalno pinigų. 1 ik iškirpk šį paveikslą ir pasiųsk mums su savo 
vardu ir antrašu, o mes išsiųsime šiucs keturis naudingus ir brangius daik
tus, kaipo sampelį ant dešimts dienų veltui išmėginimo! Buk tikras ir 
pirmas pasinaudok šią išimtina metine proga. Jei nori persistayt šių daik
tų didelę vertę, imk progą šio didelio pasiūlyme, o busi musų atstovu.

1. Laikrodį su Gegute. Tik-ką aplaikėme iš Europos. Yra didelės mieros 
laikrodis 8x12, padarytas brangaus ir gero medžio, gražiai rankoms išpjau
stytas. Geriausio darbo ir taip nustatytas, kad laiką teisingai laiko, ka
dangi reguliuojamas dviems vogoms. Gegutė pasirodo per dureles, kad 
įšaukus valandas ir pusvalandžius ir varpelis suskamba po kiekvienam ku
kavimui, labai maloniu meliodišku balsu.
2. Aukštos rūšies geležinkelinį laikrodi. Labai gero išdirbimo ir puikiausio 
inaterijolo ir turi tikins akmenis. Taip nustatytas, kad laiko teisingai lai
ką. Yra įdėtas į sidabrinius lukštus, gražiausiai išmarginti ir nupališiuoti. 
Šis laikrodis gvarantuotas ant daugelio, metų.
3. Automatiškas pištalietas. Labai parankus daiktas apsigynimui savęs.
4. Barometeris ir Thermąmeteris daikte. Jis nurodo orą vieną dieną iškąl- 
no. Instrumentas pritvirtintas prie medžio, kuris rankoms išpjaustytas ir 
gražiai palituruotas. Thermometeris, kuris rodo temperatūrą yra aukščiau 
Barometerio. Tokis naudingas daiktas, be kurio negali nei vienas apsieiti.

ISIDftMftKIT, NE VIENAS, BET KETURI DAIKTAI TIK UŽ $9.00.
Negaišuok! Rašyk šiandien! Įdėk 50 centų įtampoms, kad padengus nors 
pusę persiuntimo lėšų ir dalcisk mums pasiųsti šitą nepaprastos vertės setą. 
Kada daiktus pristatys,, tada laišknešiui užmokėsi $9.00. Parodyk tą setą 
draugams ir kaimynams. Lai jie nusprendžia puikiausios vertybės kiek
vieną daktą. Jei prirodysi, kad šis setas nėra vertas dvigubos musų kai
nos, sugrąžinsime, pinigus. VEIKIT GREITAI! DABAR!

UNION SALES COMPANY,
Dept. 288, 673 W. Madison St., Chicago, III,

Jei norite sau tikrai patarnauti, turite atvažiuoti ir per
sitikrinti, nes tas apsimokės.

Didi nelaimė Gražuolių šeimynoj 
—'antrą jų sūnų užmušė kasyk

lose.

Vietos lietuvių Gražuolių šei
myną ištiko vėl nelaimė. Rug- ’ 
sėjo 28 dieną, 3:48 vai. po pietų 
Orient kasyklose tapo užmuštas 
antras jų sūnūs, Stasys, 18 me
tų jaunikaitis.

JOK SHIMKUS 
Gencralis, Lietuvis 
pardavėjas No. 4

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
B261 So. Halsted St.. Chicago, III.

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ DR. G. M. GLASER 

Praktikuoja 30 m* t ai 
Ofisas t

1148 S. Morgan St.. kerti 82 St 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS i

Moteriškų fr Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 ryto iki 8 po piatų, 0—8 
vakare. Nedėliomis nuo 10—2 

po pieL
Telephone Yardv 687

Adolph Mausner
SU

J. V. Cizek & Son

storas atdaras utarninkais, ketvergais ir subatomis iki 9 vai. vak., ned. 
iki 12 valandai.

COME PUT O F THE B E ATE N PATH

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų.

Metinis Rakandu Išpardavimas, Lengvais Išmokėjimais

3 colių hriilpeliais mi- 
singinfit^ lovoj

Su 2 colių virbalais; ek
stra dideli stulpelių anga- 
liai, brush satin ir polet 
baigimo; gvarantuotas la
kelis. Puikiausios Chica
gos misinginės lovos

$27.50
$3 į mėnesį

Dreseriai

Didelis dre 
seris gero 
išdirbinio, 

ųuarter oak 
baigimo; d i 
deli romai 
už

$2 į mėnesį S 6-75

Krėslai
William
Mary 
bimo;
stu
čiu;
sedėji
muštu
niška
Spcciaiai už

$5.75

ir 
iSdir- 
aug- 

r am s- 
slidžiu 

mu ap 
spa- 
oda. Valgomam kambariui 

stalai
45 colių, storu viršų; 
6 pėdų padidinamas; 
drūto aržuolo; golden 
užbaigimu; storos pa
kojos ir platus pama- 

SiiJT $19.50 
.$2.00 mėnesiui

Keturkampi rėmai ir 
stambus virbalai; Ameri
can walnut baigimo; pa
daryta ilgam laikui; vi
sokio dydžio. Specialiai

$19.50

Lendrinė supa
moji kėdė

Puikaus maho- 
gany; lendrinis 
užpakalis ir sė
dynė; didelė; gra 
žiausis seklyčiai 
šmotas. Specia-

$14.75

Periodinio išdirbimo; 
gvarantuotas aržuolo 
viršus, 48x48; apva
liais; 6 pėdas padidi
namas; puikiai iškar
pytos pakojos; puikiai 
užbaigtas Jakobeniš- 
kai. Spėriajai šiame 
išparda- 7C
vime I O

$4.00 mėnesiui.
KLEIN, TREČIAS FLORAS

Krėslai 
Tikro 
žuolo; 
sinis 
mas; 
škos

ar- 
bak- 

sedėji- 
spani- 
dirbti-

nos odos sli
džiu apmu
šimu; augš- 
tu atsirėmi- 
mu; golden

užbaigimu.
Specialiai po $2.65

T*lephon« Van Buren 294
Rax. 1189 Independence Blvd. Chicaga

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofim: 3354 So. Halsted St. Chicagų
Telephone Drorer 9698 .

Valandos: 10—11 lyto; 2—8 po plot, 
7—8 eak. Nedaliomis 10—12 dionų

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Te). Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryte iki 

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

Tol. Prospect 3466

Telefonai: Boulevard 7042

Lietuvis Dentista* 

4712 South Ashland Ava, 
arti 47-to* gatvl*

Kietų ang. pečius 
Didelės mieros 
pačius; apvalai
nas ugninis puo
das; svarus cas- 
tingai, gražiai iš
dirbtas ir apnike- 
liuotas; suteikia 
puikiausią šilu
mą su biskiu ku
ro. Ekstara speci- 
liai už

$54.75
45 svarų vatinis 

mat rasas
Apvalainais kra- g 
štais, gražiai iš- ■ 
kimštas, specia- ■ 
liai ........... $6.75 ■

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams

Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turingo puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišeniui.

Siutai ir oVerkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunka! ir va- 

lyzos.
Gaus! savo pinigų vertę, arba gau

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

ned. iki 6 vai.
S. GORDON,

1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedšldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo Kaipa:
Chicago je — paštu:

Metams ................... ___ —$8.00
Pusei metų  ------- -——— 4.50
Trims mėnesiams_ _ _ ____  2.25
Dviem mėnesiams ______ 1.75
Vienam mėnesiui .....___ ......— 1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija _ 08
Savaitei ................   18
Mėnesiui .........  -......  75

Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj, 
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.

džiamu balsu užsienio poli
tikoje arba kurioje kitoje 
srityje.

Bet lietuvių delegacija sa- 
vo kontr-projekte daro ne
menkų nusilfeidimų Lenkijai. 
Ji sutinka palaikyti nuolati
nį ryšį su Lenkija užsienio 
politikoje ir tuo tikslu suda
ryt bendrą sekretoriatą. Ji 
sutinka, be to, sudaryt eko
nominę ir militarinę apsigy
nimo konvenciją tarp Lietu 
vos :r Lenkijos.

Ir reikia pastebėt, kad tas 
kontr-projektas yra siūlo* 
nias prieš pradėsiant naujas 
derybas su lenkais. Dery
bose delegacija turėtų dar 
dauginus nusileisti. Bet 
kiekvienas naujas nusileidi
mas reikštų Lietuvos nepri
klausomybės išsižadėjimą.

O lenkai sako, kad net an
trašte Hymans’o projektas 
jiems esąs negeras. Ar ver
ta tuomet tęsti su jais dery
bas?

Lietuvių pasiūly
mai Genevoje.

Šiame “Naujienų” nume
ryje įdėta lietuvių delegaci
jos kontr-projektas, (Lietu-

Čechų darbininkai 
nepasitiki bol
ševikais.

*** t » T*“*

Iš visų Europos šalių Če- 
cho-Slovakija iki šiol dau
giausia šelpė Rusijos badau
jančius. šelpimo darbo 
energingai ėmėsi ir valdžia 
ir darbininkų organizacijos.

Kad sekmingiaus varius 
tą darbą, Čecho-Slovakijos 
darbininkai sudarė bendrą 
organizaciją, į kurią įėjo at-

munistų. Vienok, lęaip ma
tome, bendrame darbininkų 
komitete komunistei vistiek 
pralaimėjo.

Pasirodo, kad didžiuma 
Čecho-Slovakijos darbinin
kų yra priešinga komunis
tams. Rusijos badaujančius 
žmones jie šelpia kiek galė
dami, bet bolševikams jie 
nepritaria.

Ir jie žino gerai, kad bol
ševikais pasitikėti negali
ma. “Naujienose” jau buvo 
rašyta, kad kai kurie čechų 
komunistai, susipykę su 
Maskvos diktatoriais, iškėlė 
aikštėn daug nešvarių bol
ševikų darbų. Tarp kitko 
jie parodė, kad bolševikai 
siunčia deimantus ir auksi
nius daiktus savo agentams 
užsieniuose. Pinigais, ku
riuos bolševikų agentai gau
na už tuos brangius daiktus, 
užlaikoma komunistų laik
raščiai ir agitatoriai.

Čecho-Slovakijos darbi
ninkai gerai ir padarė, kad 
nesutiko duoti savo aukas į 
tas rankas, kurios papirki
mais platina korupciją pa
saulio darbininkų judėjime.

M. PETRAUSKO “KANKLĖS”.

Lietuvių Muzikos Konservato
rija, kurios direktorius yra žino- 
masal kompozitorius Mikas 
Petrauskas, atspausdino vienoje 
didelėje knygoje (netoli 200

giminėms, kurie nėra uždirbę jų. 
“O.” nurodo, kad senovėje, kada 
viešpatavo karaliai, tai privilegi
juotųjų žmonių titulai tekdavo 
jų vaikams; bet tenai, kur pa
ėmė viršų demokratija, tas pa
protys išnyko. Jisai mano, kad 
taip pat bus ir su turtais. Sako:

“Ateis laikas, kada pralo- 
bušieji negales milionus arba 
dešimtis tūkstančių dolerių už
rašyt į testamentą savo pa
čioms, sunams, dukterims, 
broliams, seserims. Našlė ir 
nesuaugę vaikai žinoma pri
valo turėti teisę prie dalies 
turto žmoniškam (ne pliuš
kiam) pragyveimui. O kiti 
lobininko tūriai turi eiti visuo
menes labui <— mokykloms, 
ligoninėms, prieglaudoms.”
Tai yra teisinga mintis. So

cialistai jau senai ją skelbia. 
Tarp kitko, kaipo priemonę bent 
dalinai prašalint tą neteisingu
mą, kuris pareina iš turtų pavel
dėjimo, socialistai siūlo 
stambius mokesčius ant paliki- 
mų.

Bet “Darbininkas” ima tiktai 
paviršių klausimo. Jisai nema
to, kad paveldėjimo tyarka yra 
surišta su visa nuosavybės siste
ma. Kol visuomenėje viešpa
taus privatinė nuosavybė, tol ne
bus galima panaikinti privatinio 
paveldėjimo. Kad mirusio žmo
gaus turtus galėtų pasiimti vi
suomenė, tai reikia, kad jie ir 
skaitytųsi visuomenės nuosavy
be.

Socialistai nenori panaikinti 
privatinės nuosavybės ant asme
niško naudojimosi dalykų (rūbų, 
gyvenamo buto, maisto ir tt.); 
bet jie reikalauja, kad darbo 
priemonės (dirbtuvės, žemė ke
liai) priklausytų visuomenei. 
Kuomet bus įvykinta šitokia 
tvarka, tai atskiras žmogus ne

pildo begėdiškiausią žulikys- 
tę, kokios dar Amerikos lietu
vių viešame gyvenime iki šiol 
nebuvo papildyta: viešiems 
reikalams surinktus pinigus 
Tautos Fondo Seimas nutarė 
perkelti į partijos fondą. TAI 
NE KAS KITAS, KAIP AP
VOGIMAS VISUOMENĖS. Ar 
aukautojai tylės ir dabar?”
Kuomet buvo renkamos aukos 

Lietuvos gynimui, tai klerikalai 
buvo grieštai užsispyrę, kad vi
sos katalikų sudedamos aukos ei
tų į Tautos Fondą. Mes kovo
jome prieš tai ir sakėme, kad, 
jeigu žmonės siųs savo aukas tai 
įstaigai, tai jos gal bus suvarto
tos visai ne tam tikslui, kuriam 
yra skiriamos. Kaip matome, 
taip ir įvyko. Įdomu bus ištie- 
sų dabai; pažiūrėti, kaip elgsis 
tie žmonės, kurie nepaklausė 
musų perspėjimų ir stojo už 
Tautos Fondą. Ar jie protes
tuos?

ŽODŽIAI IR DARBAI.

Komunistinis Internacionalas 
atsišaukime į viso pasaulio dar
bininkus sako:

“Nei vienas darbininkas ne
privalo gelbėti savo mirtinam 
priešui kapitalizmui, kuris 
bando užsmaugti proletariato 
diktatūrą.”
Remti proletariato diktatūros 

smaugikus darbininkai, žinoma, 
neprivalo. Bet, pirma negu 
smerkus kitus, Maskvos Inter
nacionalas turėtų pažiūrėti į sar 
vo paties darbus. Rusijoje pro
letariatas ne tiktai neturi dik
tatūros, o ir jokių teisių. Visas 
teises pasiglemžė ginklais ir te
roru viešpataujančioji komunis
tų klika; darbininkai gi tenai 
negali nei laisvai organizuotis, 
nei savo laikraščius leisti, nei

vių Delegacijos Atsakymas), 
kuris buvo įteiktas p. Hy- 
mans’ui, kuomet pasirodė, 
kad pataisytasai Hymans’o 
projektas nėra priimtinas 
Lietuvai.

Palyginus kontr-projektą 
su Hymans’o projektu (ku
ris tilpo “Naujienose” per
eitą šeštadienį), galima pa
stebėti, kad tarp tų dviejų 
dokumentų yra gana žymus 
skirtumas. Kontr-projek
tas visai atmeta tą Hy
mans’o planą, pagal kurį 
Kauno Lietuva ir Vilniaus 
kantonas turi turėt atski
ras kariuomenes.. Jisai at
meta taip pat Hymans’o su
manymą, kad visoje Lietu
voje butų pripažintos lenkų 
ir lietuvių kalbos kaipo ofi- 
cialės kalbos. Pagalios, jisai 
nepripažįsta galima,kad bu
tų sudaryta bendri Lietuvos

stovai visų partijų. Bet štai 
ką dabar praneša oficialė 
bolševikų agentūra “Rosta- 
Wien” iš Pragos:

“Darbininkų • Šelpime 
Darbo Pildomojo komite
to susirinkime Smeral pa
davė sumanymą, kad visos 
surinktos aukos butų 
įteikiamos Rusijos Sovie
tų ir Profesinių Sąjungų 
atstovams. Tas sumany
mas tapo atmestas visų 
partijų balsais prieš ko
munistų balsus.”
Čecho-Slovakijos darbi

ninkai dalinasi faktinai tik
tai į dvi partijas — social
demokratų ir komunistų. 
Paskutiniu laiku komunistai 
tenai buvo labai sustiprėję, 
kuomet socialdemokratų
partija skilo ir jos kairysis 
sparnas, vadovaujamas,

pusi.) penkių metų “Kanklių” 
leidinius. •

Toje knygoje randasi 56 mu
zikos gabalėliai — dainos, vie
nam balsui, dviem balsam, 
trims ir keturiems balsams, o 
taip pat įvairus dalykai pianui 
ir smuikui.

Lietuvių muzikoje šitoks lei
dinys yra vienintėlis pagal sa
vo didumą ir turinio turtingumą. 
Jo kaina $5. Leidėjo adresas: 
Lietuvių Muzikos Konservatori
ja, 769 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Lietuviai dainininkai ir muzi
kos mėgėjai turėtų išsirašyti tą 
veikalą ne tiktai dėl savo nau
dos, o ir kad parėmus kompozi
torių, nes jisai, be abejonės, tu
rėjo labai daug išlaidų, spaus
dindamas tokią didelę knygą.

galės užrašyti savo vaikams 
namą, kuriame jisai gyveno, ar
ba pianą, ant kurio jisai skam
bino, tai visuomenei nuo to ne
bus jokios skriaudos.

KALTINA TAUTOS FONDĄ.

MILIŪNŲ PAVELDĖTOJAI.

ir Lenkijos organai su spren Smeral’io, prisidėjo prie ko

So. Bostono “darbininkas”, 
rašydamas apie garsiojo dami
ninke, Caruzos, paliktuosius mi
lionus, sako, jogei yra pęteisin- 
ga, kad mirusiojo turtai tenka

“Sandara”, minėdama, kad 
klerikalų Tautos Fondas tapo 
prijungtas prie Rymo-Katalikų 
Federacijos, sako:

“Ar jus numanote, kas pa
daryta, prijungiant Tautos 
Fondą prie Federacijos? Gi 
padaroma didžiausia žulikystė. 
Tautos Fondas rinko pinigus 
TAUTOS reikalams, gelbėji
mui Lietuvai atgauti nepri
klausomybę, gintis nuo išlau
kinių priešų, išvyti želigovvs- 
kį ir t.t. Tiems tikslams Tau
tos F. rinko pinigus, ir tiems 
tikslams jokis lietuvis nesigai
lėjo aukų. Gi Tautos Fondas 
tuos pinigus slaptai ėmė var
toti klerikalų partijos reika
lams ir dėlto gėdinosi išduoti 
pilnas atskaitas. Gi dabar pa

kritikuoti valdžią susirinkimuo
se, nei pagalios pasirinkti darbą.

Kitas pavyzdys — Gruzija. 
Darbininkai ir mažažemiai vals
tiečiai tenai [buvo išsirinkę savo 
valdžią. Bet atėjo raudonoji 
armija iš Rusijos ir sutrempė tą 
šalį: darbininkų išrinktąją val
džią nuvertė ginklais, darbininkų 
veikėjus sugrudo į kalėjimus, 
laikraščius pasmaugė, ir visa ša
lis šiandie dejuoja po komunis
tinės kariuomenės letena.

Antra vertus, bolševikai tik 
savo atsišaukimuose rašo, kad 
kapitalizmas esąs “mirtinas prie
šas” darbininkų, o praktikoje jie 
visai ką kitą daro. Kas duoda 
Amerikos, Vokietijos ir Anglijos 
kapitąlistams koncesijas Rusijo
je — ar ne bolševikai? Kas pa
darė su Anglijos kapitalistine 
valdžia prekybos sutartį ir pasi
žadėjo susilaikyti nuo priešingos 
tai valdžiai agitacijos Azijoje— 
ar ne Rusijos bolševikai? Kas 
kviečia užsienio kapitalistus Ru
sijon daryti biznį ir prižada 
jiems pristatyti reikiamas dar
bininkų jiegas — ar ne Rusijos

komunistai, kontroliuojantys 
“trečiąjį” Internacionalą?

Teisingai sako Europos socia
listai, kad savo taktika komu- 
nistinis Internacionalas panašus’ 
yra į jėzuitų ordeną: vienaip 
šneka, o kitaip daro.

Lietuvių delegacijos 
atsakymas.

Atrasdama, kad Lietuvių 
Lenkų ginčas negal būti išrištas 
Hymans’o projektu, kuris yra 
Lietuvai nei nepriimtinas, Lietu
vių Delegacija paruošė kontrpro- 
jektą. šis jos projektas straips
nis po straipsnio, seka Hymans’o 
projektu ir nurodo maximum nu
sileidimų iš lietuvių pusės. Jo 
turinys yra šis:

Str. 1. Lietuva ir Lenkija pri
pažįsta viena kitą nepriklauso
momis valstybėmis su visomis iš 
to einančiomis išvadomis.

Str. 2. Siena tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, pradedant nuo Vokieri
josi eis antraja Maršalo Fošo 
linija (nustatyta 1919 m. VII— 
27 d.) ligi susitiksiant jai prie 
Nemuno su Curzono linija; to
liau Curzono linija ligi jai susi
tiksiant prie Svisločo upės su 
Lietuvos Rusų Maskvos sutar
ties linija (paliekant Gardiną 
Lietuvai), toliau Maskvos sutar
ties linija ligi Berezinos upės į- 
takos į Nemuną; toliau į rytus 
ligi Rygos sutarties sienos, ir 
toliau į šiaurę Rygos sutarties 
siena ligi Latvijos sienos.

Str. 3. Lietuva pasižada Tau
tų Sąjungai sudaryti Vilniaus te
ritorijoj autonominį vienetą. Jo 
siena eis maž daug pirmąją Fo
šo demarkacijos linija (išilgai 
ir penkis kilometrus į vakarus 
nuo Daugpilės-Vilniaus-Gardino 
gelžkelio). Ją nustatant, privalo 
būt priimta domėn suinteresuo
tų valsčių valia.

Str. 4. Autonominis seimas 
Vilnilaus teritorijai su teise leis
ti įstatymus kalbos, mokymo ir 
tikybos srityse, taip pat ir vie
tos administracijos ir kitais 
klausimais, kuriuos jam pavestų 
bendrasai Lietuvos Seimas, iš
rinktas. esamuoju rinkimų įsta
tymu. Autonominės dalies val
dininkai, kiek galima, parenka
mi iš vietos žmonių. Autonominė 
dalis siunčia Lietuvos seinian 
atstovus, renkamus bendruoju 
Lietuvos Respublikos įstatymu, 
šie atstovai balsuoja visus klau
simus, išskyrus tuos, kurie,pa
vesti autonominiam seimui.

Penktasai Hymanso projekto 
straipsnis, kalbantis apie auto
nominės teritorijos kariuomenės 
sudarymą, visai musų nepriima
mas.

Str. 6. Lietuvių kalba — ofi
cialė kalba visoj valstybėj. Vil
niaus teritorijos autonominiam 
seimui prašant, lenkų ar kitos 
tautinės mažumos kalba gal. bū
ti paskelbta taip pa v. oficiali*
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kalba autonominės teritorijos 
stenose.

Str. 7. Lietuva laiduoja Tautu 
Sąjungai plačiausias teises vi
ščine etnografinėms mažumei^ 
r. ol.ymo tikybos, kalbos ir drau
gijų teisės srityje.

Str. 8. Užsienio politikos ry
šiui palaikyti sudaromas bend
ras sekretoriatas su lygia skai
čium Lietuvos ir Lenkijos valdi 
ninku. Jo tikslas butų studijuo
ti klausimus, kurie bendrai inte
resuoja abu kraštus. Jie paruoš 
bendrą raportą periodinėms 
dviejų vyriausybių konferenci
joms. Bendrųjų organų su 
sprendžiamu balsu nei užsienio 
politikos klausimais, nei kitose 
bet kuriose srityse Lietuvos val
džia yra nusistačiusi nepriimu

Str. 9. Lietuva sutinka suda
ryti apsigynimo militarinę kon
venciją prieš bendrus prieš'nm- 
ka. bet tik tuomet, kai Lenki
jos sienos bus galutinai nusta
tytos ir Didžiųjų Valstybių pri
pažintos. Abi Vyriausybės bend
rai sprendžia, kuomet yra apsi
gynimo karas ir tik šį k’aushną 
pozitingai išsprendus, kitas klas
tas turi duot užpultam pagili 
bos,

Str. 10. Abu kraštai sut/iku 
padaryti ekonominę konvenciją. 
Abu kraštai sutinka sudaryti 
bendrą ekonominį sekretoriatą, 
po 3 valdininkus iš kiekvieno? 
pusėse. Jo tikslas bus studijuo
ti ekonominio susiartinimo tr 
Vienodos muitų politikos siste
mą, bet ne naikiname tarp dvi j, ų 
valstybių muitų sienos. Be to 
ekspertai studijuotų galimumą 
susiartinimo monetos ‘ sistemos 
srityje ir kitus bendrojo intere
so ekonominius klausiniu ;.

Str. 11. Lietuva auje'ktų Len
kijai laisvą priėjimą prie ju- 

nų ir abu kraštai duodi vienas 
antį am laisvą tranzitą. Lietuva 
sutinka leisti Leikijai naudotis 
'Klaipėdos uostu visu kategorijų 
transportams, bet karo tarp Len
kijos ir trečios viešp^ijos me
tu jei Lietuva jame butų neit- 
rale, Lenkija neturės taisės nau

dotis Klaipėdos uostu karo me- 
dž'agos transportams.

Str. 12. Kilus nesuukimaim. 
interpretuojant šią su c.iri i, gin 
čą riš Tarptautinio Teismo Rū
mai. Nesusipratimus, vykdant 
šią sutartį, riša Tautų Sąjun
gos arbitras, abiem kr Vitam su 
tinkant, paskirtas.

Str. 13. Abu kraštai, norėda
mi ateity šioj sutarty] atmai
nų. praneša tai Tautų Sąjun
gai.

Str. 14. Kiekvienas kraštas 
turi teisės atsisakyti nuo šios 
sutarties, pranešęs tai kitam 
kraštui ir Tautų Sąjungai. Su
tartis nustoja savo galios praė
jus 2 metam nuo dienos te pra
nešimo.

(“Lietuva”, rūgs. 21 d. 1921 m.)

SKAITYKIT IR PLAT1NKKT 
“NAUJIENOS”

M. LURJE [Iš Liet. Balso]

Žydų spauda apie Lietuvą.
Butų pavartų ir net labai nau

dinga supažindinti skaitytojų 
lietuvį su tąją literatūros dalim, 
kuri, nors rašyta ne jo gimtąja 
kalba, vis dėlto ta dvasia, kuri 
turi daug ko bendra su lietuviu, 
kaip santykių, taip ir grynos li
teratūros atžvilgiu, nes literatū
ra “apie Lietuvą” juk esmėj yra 
“■lietuvių literatūra”.

Tai yra, taip sakant, žydų-lie- 
tuvių literatūra.

Lietuvos gamta ima nemaža 
vietos žydų literatūroj: žalieji 
Lietuvos laukai, tankios girios, 
kalnai ir slėniai rado žydų poezi
joj giliausi išreiškimą ir gražiau
sius atgarsius; jie sudaryti žino
mų žydų rašytojų ir poetų kla
sikų: A. Mapu, “Mendele Mo- 
clier, Sforini (žydų literatūros 
“senelio”), Dovydo Einhorno, B. 
Lapino ir k., eilėmis ir gamtos 
aprašymais. Lietuvos spalvos ir 
ilgėjimasis, kaip raudonos gijos, 
pereina per Lietuvos žydų rašy
tojų veikalus (Sneurio, Jęhoaš’oj 
A. Reizino, J. Kacenelsono, M,

iTaičo ir daugelio kitų). Net 
' AYnerikoj, kur dabartiniu laiku 
1 randasi geriausios žydų literatū
ros pajėgos ir kur išaugo nauja, 
jauna žydų poezija, mes tebe
randame Lietuvos išeivių kuri
niuose Lietuvos varsas, pasiilgi
mą ir karštą meilę tos šalies, iš 
kur likimas ištrėmė juos. Lietu
va yra jųjų lopšys, jie išaugo 
Lietuvos gamtoje, ji įsisiurbusi į 
jų kraują ir kūną; tai jaučiama 
kiekvienoj eilutėj. Mes sutinka
me tarp jų veikalų tam tikras 
knygas apie Lietuvą, kaip antai: 
M. Orlino eilių rinkinys “Lietu
va”, Zakso — “Sugriuvę Pasau
liai” (“Choruve Velten”), Praei
tų laikų gyvenimas Į/ietuvos 
miesteliuose, t. ir t.

Neveltui Amerikos; ir kitų 
šalių žydai Lietuvos žydus vadi
na “lietuviais” (“litvak”). Kitų 
šalių žydai niekuomet nevadina
mi tos šalies vardu, kurioj gyve
na. Reikia labai daug apie tai 
kalbėti, ir knyga “Lietuva žydų 
lite t ttu •».r u im ■ keletą šimtų

puslapių.
šiame straipsny aš apie tai ne

kalbėsiu; aš net nesustoju ties 
rinkiniais “Lite” (Lietuva) iš
leistais Vilniuje, U. Kacepelen- 
bogeno ir J. Goldšteino, I rinki
nys 1914 metais, II.-as — 1919 
metais, kurių tikslas “supažin
dinti Lietuvos žydus su tuoikraė- 
tu, kur jie yra gimę h’ augę ir 
kur jie gyvena, su tojo krašto 
gamta, gyventojais ir istorija”. 
Apie tuos rinkinius tuomet buvo 
daug ir karštai kalbėta, be žydų 
spaudos, taippat lietuvių (“Lie
tuvos žinios”), gudų (“Naša Ni
va”), ir rusų spaudoj (“severo- 
Zapadnyj Golos”, “Naša Kopei- 
ka”, “Večenniaja Gazeta”), iš
skyrus 'lenkų spaudą (‘‘Gazeta 
Codzienna”, “Kurjer Lit^vski”, 
“Vileskij Viestnik”), kurie šmei
žė ir užpuldinėjo žydus už jų 
susibičiuliavimą su Lietuva ir 
leidimų rinkinių apie ją.

I Šiąme styaipsny. ąš norėčiau 
suteikti skaitytoj ui-lietuviui tik
tai kronologinę apžvalgą tos Lie
tuvoj žydų spaudos dalies, kuri 
buvo rašyta apie Lietuvą per pa
staruosius 4 mėnesius, t. y. pra
dedant nuo to laiko, kai iš Ru
sų krašto ėmė grįžti ištremtieji

žydų rašytojai visuomenės tuvių savotiškumą, inteligentiją 
darbuotojai. ir meną.

Suprantama, jog čia neturiu Pirmame savo straipsny (Idi- 
galvoje tų straipsnių, kurie yra še štime Nr. 482) jis šaukia žy- 
politinio pębudžio. Mes kalbame dus arčiau susipažinti su jauną- 
vien tik apie grynos literatūros ja kultūra ir lietuvių tauta: “rei- 
veikalus apie Lietuvą, lietuvius, kalinga atsisakyti nuo susidomė-
Lictuvos gamtą, meną, ir t. t.

Prigimtas susįdomėjiipas lie
tuvių kultūra: literatūra, menu, 
buitimi, gamta t. ir t., ryškiai 
pastebiamas pastaruoju 'laiku 
Lietuvos žydų spaudoj, žydų
laikrašty “Idiše štime” (žydų 
Balsas) jer pastaruosius 4 mė
nesius buvo išspausdinta tuo at
žvilgiu visa eilė straipsnių, apsa
kymėlių, eilių ir padavimų iš Lie
tuvos (viso apie 30 N-rių). šeš
tadienio priede randame visuo
met tam tikrą skyrių “Iš Lietu
vos”, “žemaičių” ir k., o kartais 
jų randame ir kitopiis dienomis. 
Lietuvos skyrius apima straips
nius apie lietuvių gyvenimą, me
nų, Ljetųyos gąmtos vaizdelius 
ir k. žinomo žyįlų literato ir 
kritiko, D-ro Eijaševo, kuris ga
vo žydų literatūroj slapyvardę 
“Bal-Machšovos” (“Minčių vy
ras”), buvo duota visa eilė 
straipsnių (8), vardu “Pasikal
bėjimai apie Lietuvą”, apie lie-

seną turtingą, klasingą; bet, 
atvirkščiai, kartu su lietuvių tau 
ta pergyventi tautos pavasarį, 
mokytis jos kalbos*, literatūros, 
ir ne tik todėl, kad mes turime 
bendrai gyventi, bet kad dvasia 
gėrėtis dalyvaujant jaunos tau-

daį, kurie savo menu įnešė nau
ją gaidą į pasaulio kultūros mu
ziką”. Jis pasakoja apie Čiurlio
nio parodas Maskvoj ir Petrapi
ly, apie tai, kas buvo rašyta apie 
jį, ir apie tam tikrą “Čiurlionio 
knygą”, kuri stengiasi supažin-

jimo didžiomis tautomis bei jų tos augime ir žydėjime, patiems 
didžiomis kultūromis, ir didesniu gaivintis jaunąja pajėga ir įneš- 
susidomėjimu ir atyda prieiti 
prie mažos tautos, studijuoti jo
sios jauną kultūrą, .t. ir t.”. Jis 
parodo ir greitą atgimimą lietu
vių tautos, kuri trumpu laiku su-

ti į ją to, ko mes galime duoti, 
kaipo sena ir išsilavinusi tauta”.

gebėjo tiek iškilti, jog ji pajė
gia leisti tiek laikraščių, savai
tinių ir mėnesinių žurnalų ir t.t. 
Žydas turi siekti arčiau pažinti 
tą tautą, su kuria jam teko il
gai—ilgai gyventi. Lietuvių tau
ta pergyvena dvasios pakilimo 
laikotarpį, kuomet visa tauta 
pereina iš verguvės į laisvę: 
“Lietuva išrodo šiandien kaip 
pavasario ėjimas, iš kurio dygsta 
nepaprastu • gyvumu visokios žo
lės, gėlės ir švolhųs diegai”.

Kitame straipsny jis vėl sa
ko: “žydų tauta neturi atsito
linti nuo sulyginamai mažos lie
tuvių literatūros ir neįvertinti 
jos, dėlto kad žydai jau turi tri
jų tūkstančių metų literatūrą,

Jis rodo lietuvių inteligentijos 
jėgas, kuri taip urnai sugebėjo 
paversti Kauną tautiškai lietu
višku miestu, surasti adminis
tracinių pajėgų ir griežtai sulie
tuvinti kanceleriją. Tatai paro
do, jog lietuvių tauta seka jos 
pėdomis ir nori ją sekti, o lietu
vis, tylus ir ramus, kuris myli 
ganytoją ir leidžiasi mokomas. Ir 
lietuvių inteligentija auga kas
dien, ir sėkmingai plėtosis...

Ypač daug vietos jis skiria 
lietuvių menui. Visą straipsnį 
(Idįše štime, 544) jis paskiria 
Čiurlioniui. Jis sako, “dar prieš 
tai, kai Lietuva maniusi pasi
skelbti valstybe, Čiurlionio var
das jau buvo pagarsėjęs visame 
pasaulyje, ir dar prieš tai, kai 
Lietuva įėjo į politinį tautų kon
certą, jau skambėjo lietuvių var

dinti menininkus su Čiurlionio 
knyga”, kuri stengiasi supažin
dinti menininkus su Čiurlionio 
savotišku menu. Elijaševas žiu
ri į Čiurlionio meną tautinio lie
tuvių atžvilgiu. Jis jaučia jamcz 
didžią lietuvių dvasią ir mato lie
tuvį jojo kuriamosios kultūros 
šaknyse. Jis kalba apie Čiurlio
nio paveikslų armoniją, jų niuzi- 
kalingumą: “pas Čiurlionį mau
dosi planetos, žvaigždės, saulės 
dievinėj kūrybos armonijoj, o 
viskas pabaigoj, atrodo lyg į- 
temptos arpos stygos, skamban
čios be paliovos žavinančia mu
zika, šventųjų kančių, kūrybos 
kančių gaidas”...

Ba'l-Machšovo “Pasikalbėji
mus -apie Lietuvą lietuvių skai
tytojai turėtu skaityti žodis žo- 
din, ne vien tam, kad žinotų, ką 
rašo apie juos, bet ir dėlto, kad 
naudinga visuomet sveika kriti
ka. '

(Dar bus)
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CHICAGOS
ŽINIOS::

Užklupti užmiesčių polici
jos viršininku®.

Keli mėnesiai atgal prasidėjo 
vajus prieš taikos teisėjus, ku
rie skiria dideles bausmes ir 
teismo lėšas Cooko apskričio 
motorininkains. Vakar šerifo 
padėjėjai užpuolė policijos tei
smus ir suareštavo policijos 
viršininkus trijuose miesteliuo
se: Hillside, Melrose Park ir 
Proviso.

Yra skundžiama, kad šitų 
teisėjų uždedamos bausmės ei
na nuo $10 iki $100, o teismo 
lėšos siekių iki $7.50. Atsitiki
mų buvo, kur vietoj pinigų bu
vo priimama gražnos ir kur 
pabaudų rtiokėjimas buvo pri
imamas išmokestimis.

MotorciklČtiniai policistai vi
si dirbą ant komišino ir gauną 
nemažiau kaip 40 nuošimtį pri
teistosios bausmės už jų su
areštavimą.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
- - ■ ■■ t— —-  * I

LIET. DARBININKŲ TARYBpS KONFERENCIJA.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Tarybos konferenci
jų įvyks nedėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. ryto, Melda- 
žio svetainėje, 2242 West 23 Place. .

Draugijos ir kuopos priklausančios arba, norinčios 
priklausyti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite išrinkti atsto
vus į konferenciją (po vieną atstovą nuo kiekvienų 50 
narių arba dalies) ir prisiųsti prie to didelio judėjimo, 
kuriam vadovauja Lietuvių Darbininkų Taryba

i Ch. L. D. T, Pildomasai Komitetas,

Padaryta# Amerikoj

SVEIKAS 
muilas

Jis patiekti odą minkštą 
ir švarią.

Priimnus Lifebuoy kvapas reiškia 
odai sveikatą.

Po sunkaus dienos dar
bo — Lifebuoy sumažins 
nusiprausimą ant pusės 
laiko.

Jo didelės putos eina 
tidsiai j odos skylutes.

■

Niekad taip gerai nesi
jautei nei smagumą ture-

CpTriAT TdT* A Q Odos, kraujo, chroniškų, veneraliS 
Oi JLi VlJra LulO 1 kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas ‘ Ofisas

Novako Vaistini 5100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. ant viršaus Banko
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 E M. Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M. 
Ned.: 2:30—4:30 P. M. Nedaliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Canal 464 Telephone: Ropublic 805
MBKtoUtoMtototoKMntototoUMUtototoMHMtoItotoMtoBSBtoUrn»»*^  ̂*

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ 

Specialumaa: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE7S AVĖ. CHICAGO.

Dvi niergaiti apvogė.

Vakar autoiftobdliniai plėši
kai apvogė dvi mergaiti. Vie
na, Viola Boller, ėjo iŠ Central 

; Manufacturing District banko 
namo. Arti So. Racine Avė. 
privažiavo prie jos automobi
lius, vienas vyras iššokęs pri
bėgo prie 'jos ir atėmė $500.

Kita mergaite, Marie Rosen- 
; berg, 1311 N. Robey St., ėjo į 
jNoeLState banką, 1608 Mil- 
i waukee Avenue. Už pusės blo
ko nuo banko trys Vyrukai au
tomobiliu privažiavo prie jos, 
atstatė revolverį ir pareikala
vo šernolės. Gavę tą, jie pava- 

i žiavę kiek išmetė ją lauk. Mer
gaitė pasiėmus savo šernolę 
rado dar $40.00 ir savo žiedus. 
Matyt plėšikai visų nesurado 
per greitumą. Jš jos atėmė tik 
$125.00.

Kada matai vyrą mušant savo 
pačią —v nekišk nosies.

Povilas Troy, 654 Southpor! 
Avenue, tapo vakar teisėjo Fet- 
zer, Sheffield Avė. teisme nu
baustas užsimokėt $100, už ką 
jis bandė sulaikyti Augustą 
Zaczek, 2635 Herdon Street, 
nuo mušimo savo pačios. Tei
sme Zaczekienė užsigynė, kad 
jos vyrds ją mušęs.

Berthą Vale ri u s, 53 metų, 
4116 N. Hermitage Avė., rado 
užsinuodijusią lovoj.

Už prietarus gavo dieną viršaus. I

Poni Julia Middleton, 5725 
Lafayette Avenue, vakar teis
me nusiskundė kad jinai jokiu 
buriu negalinti su teisėju su
tikti tame, kad laikas užmokė
jimui remtas jai butų prailgin
tas tik iki 13 d. spalio, nes ji
nai yra įsitikinus, kad 13-tas 
numeris esąs nelaimingas. Tei
sėjas sutiko, prailgindamas lai
ką iki spalio 14 dienos.

H

Gelžkeliečiai prašo leidi
mo streikuoti.

tarnau to
pą*! imte 

formalius

• Gelžkelių traukinių 
jų brolijos skyriai 
brolijos prezidentui 
prašymus, kad jiems __ T ___
sta streikuoti. Jie sako, kad I 
verčiau apleisti tarnybą, negu j 
tarnauti už atlyginimą nustaty
tą Jungt. tValst. Gelžkelio Dar
bo Tarybos nusprendimu.

N»mų savininkų baimė.

Suareštavimas vakar vieno 
namų savininko už nedavimą 
šilumos, pagązdino kitus namų 
savininkus. Vakar sveikatos de
partamentu sanitarinis biuras 
gavo tik 13 nusiskundimų, kad 
namų savininkai neduoda šilu
mos. Užvakar buvo gauta 80 
panašių nusiskundimų.

Vežėjų kompanija prašo 
uždraudimo.

Checker Taxi Cab kompani
ja kaltina majorą Thompsoną 
ir kitus miesto viršininkus, kad 
iie esą susi mokinę su Yellow 
Taxi Cab kompanija padaryti 
monopoli Chicagos vežėjų biz
ny. Minėta kompanija prašo 
teismo, kad jai duotų uždrau
dimą kaltinamiesiems truk
dyti Checker Taxi kompanijos 
ir kitu esančiu panašioj padėty 
kompanijų biznį.

Prašyme sakoma 
niiji komisija 
manis priėmusi 
$3.750 kaipo laistau mokestį 
750 Checker Taxi-cabus, bet 
atsakiusi patarti laisnius 
duoti.

kad lais- 
viešiesiems veži- 

čekį sumoje 
už 
at- 
iš-

Juozapas Compircinno', ita
las, 1135 South Wabash Avė., 
tapti vakar suareštuotas už pa
rašymą Phillipui Gar rote, 201 
W. 28th Place, laiško, kuriame 
jis reikalavo nuo jo $2000 ‘ir 
dukters. Visokių žmonių esa
ma.

Lietuviu Rateliuose Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

ROSELAND
/ —

L. S. M. Ratelio susirinkimas.

-Spalio 4 <1. įvyko Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Batelio mėne
sinis susirinkimas, Chas. Slru- 
milo svetamej. Susirinkimą ati
darė Ratelio pirmininkas, drg. 
PuČkorius. Kalelio raštininkas 
perskaitė praeitų dviejų susi
rinkimų tarimus, kurie tapo 
priimti. Po to Ratelio pirmi
ninkas pranešė susirinkimui, 
kad birželio mėnesio susirin
kime buvo nutarta, delei bu-’ 
vosios rateliečių betvarkės, 
(kurią sukėlė “maskviečiai” su 
ponais Pakaušiais priešakyj), 
per tris menesi lįs sulaikyti pri
ėmimą naujų narių, šis laikas 
jau pasibaigė ir dabar jau no
rintiems galima -prie Ratelio 
prisirašyti.

Toliau buvo komisijų prane
šimai. Rateliui įstatų pagamini
mo komisija pranešė, kad tvar
kymosi Įstatai jau pagaminta 
ir nuo dabar įeina i galią. Kny
gų peržiūrėjimo komisija išda
vė savo raportą. Pasirodė, kad 
Ratelis turi kelis' šimtus 
rių savo ižde.
Ratelio Įgaliotinis, pranešė, kad 
Rietuvių Įsigijimui Nuosavos 
Svetainės Roselande Bendroves 
laikytame susirinkime nutarta,

riole-
Drg. Grėbeliš,

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis AveM 

CHICAGO, ILL.

JUOZAPAS ŽALIS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu spa
lio 4 dieną turėdamas 37 metus 
amžiaus. Velionis paėjo iš Ma
žeikių kaimo, Pakruojo parapi
jos, Šiaulių apskr. Girdėjom, 
kati turi tėvą Amerikoje, bot ne
žinoma kur randasi. Velionis 
priklaupė Palaimintos Lietuvos 

Draugijai taip-pat draugija rū
pinasi laidotuvėms, kurios įvyks 
spalio 8 d. apie 10:00 vai. ryto. 
Lavonas randasi pas graborių 
Masalski ,3307 S. Aubnm Avė. 
Užkvicčianv visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Palaiminta Lietuvos Draugija.

Namas Pragarai
Komedija

Parašo Hurry Newton 
Vertė Jonas Ilgaudas.

Puslapių 28. , 
'*. Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

Atidarymas! Atidarymas!
Ermtuves Sukatoj, Oct. 8,'21

YANCHUS & VILIMAS 

LIETUVIŲ DRABUŽIŲ

KRAUTUVE
4140 Archer Avė., Brighton Parke

Nauja krautuvė -- naujas atakas, naujos, žarnos kainos. 
Lietuviai su lietuviais/ Didelis pasirinkimas vyrišky ir moterišku drabužiu.
Visi kviečiami ant atidarymo.

Yanchus & Vilimas

Akys Neleidžia Pilnai Veikti Smegenims
Ne pilnas regėjimas, tankiausiai nedalei- 

džia pilnai smegenims veikti ir būva prie- 
žasčia neveiklumo. Lengvas galvos skaudė
jimas arba “smegenų pailsimas” po ilgesnio 
žiūrėjimo, tankiausiai yra ne tiesus regė
jimas, kuriam akiniai yra gyduolė.

Duok pritaikyt akinihs okulistui. ( 
Jūsų akys, yra svarbiausiu dalyku jūsų 

darbe. Tankus išegzaminavimas ir teisin
gas nustatymas, suteiks normai į regėjimą 
visam amžiui. Kuomet dar jūsų akys, vie
nintelis patarimas jieškoti pagelbos. Aš 
esu okulistas, gydytojas ir surgikas. Nevien 
pritaikau akinius, bet ir suprantu apie akis 
ir ių ligas. Taipg, galiu suteikti teisingą 
gydymą, kuomet yra reikalingas. Visi, kas 
tik pritaiko akinius, negali suteikti tokio 
patarnavimo.

Apsaugoti daug geriau, nei gydytis. Ne-
♦paisant, ar akys data nesmagumus ar ne, 
iiet tankus egzaminavimas yra reikalingas, 

■ kad užlaikius jas gerame stovyj. C_‘..___
teikti patarnavimą, kokį tik reikalaujat.

Paauksuoti akiniai $5-$10

Galiu su- 
Ateikite šiandien.

Paauksuoti
čysto aukso akiniai $8-$15

FRANKELI N o. carter, m. d.
120 So. State Street 1 Vai.: 9 iki ■

23 metai prie Štate Si. • Ned.: 10 iki 12

VELTUI
Knygelė apie 
žvairų akių 
metodą. Rei
kalauk j0s,.,,.

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

• Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

■■■■>W 1 ■ ■ vPinigai is
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockford a 
Lietuvon galima tiesia i 
siųsti per S. J. Petrais 

‘ ską, Rockford Real Eo 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 

4gų siuntimą pilnai atsL 
Koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, IU

SKAITYKIT IK PLA.T1NKIT

• DATRIJOTIZMAS 5
■ * Pačėdumas turi būt ■

pasargos žodis
I0WA STATE !

■ SAVINGS BANK ■
■ Kapitalas ir Perviršis— ■
■ $120,000.00. «
■ S. E. Cor. Fourth and ■

Jackson Sts.
■ SIOUX CITY, LA. J

i . rnq. — - - - r •. -r -

Kursas Markiu (Auk- 
siny) Šiandien 
prigulintis permainai

1,000 Markių $10.25 
. ..W>.Q0 Markių $49.00 

10,000 Markių $96.00
Virš nurodytas kursas apmoka ir 
persiuntimo kaštus Lietuvon. To
dėl nieko nereikia dadėti prie tu 
sumų.
Ant didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon j trumpiausi 
laiką. Parduodame laivakortes į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Atsišauki
te ypatiškai arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL. ' 

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki 
lmai vai. po piet.

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini 
gus iš Kenoshos savo gi 
minėjns Lietuvon, mo 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas?

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,

Kenoslta, Wis.
1UIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII1IIIIIIUIIIHMII1IIIH

M^OR. HERZMAN=^B
l •' It RUSUOS
I Pereik 41 i nso 8412 So. Halsted St. 

po No. 8313 So. Halsted St.
(torai Uetuvlsune tinomaa put 22 

metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias Ir chroniškas ligas, 
▼yru, motom ir valkų, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir niektai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W.
18th St., netoli Fisk St 

VALANDOS! Nuo 10-12 pietų, 
ir nuo 6 Ud 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal
Telephonaii x 8110 arba 867

) Naktimis: Drezel 
( 958 - Drovai- 4186 

GYVENIMAS: 3813 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8-—9 vai. vak.! V--- j—-------------------------------------------------/

'■■■■■■■■■IlIUBBin
L EuJlmao 4481A. SHUSHO 

AKUSERKA
Turiu patyrimų 

moterų ligose; ru- 
Dostingai priliu- 
riu ligonę ir kūdi
ki la.ke ligos.
10929 S. Stato St 

Chicago, I1L■ ■■■■■■■U
DR. CHARLES SEGAL' 

Praktikuoja 15 Metai
Ofisą*

4729 So. Ashland Are., 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriilcg ir 

Vaiki Ligi.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 Ud 12 ral. ryto, nuo 2 11d 
• vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 Vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ▼<!. 

valandos ryto iki 1 vai. po pia*.
Telefonas Drezcl 2880

TaL Austin 787

DR. MARYA
DOW1ATT—SASS. '

Kątik sugrjio ii Californijos ir 
▼*l tęs savo praktikavimą po Na. 

52D8 W. HarriuoB Si.
Valandos i 8—12 kasdianą Ir U—9 

vakare ilskiriant nadlldieniua. 
v—.i —- J

1 * 11 1
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 & Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
.., . , ... .................. .............

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgaa 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro, 
8801 So. Morgan Street, 

Chicago, IU.

OR. M. T. STRIKOL'IS'
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai

People Teatro Name,
1616 W. 47th Stn Tel. RouT. 180 

VALANDOS:
8 iki 8 vak. Nedll. 10 iki 12 ryto 

Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

Telephone Yards 5382 ■

DR. M. STMPNICK1 9
8107 So. Morgan 8tn 

Chicago, III.

3 VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto | 
ir dus 5 iki 8 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

1881 So. Halsted SU Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 267

-mum i. «■. ii t , i , , „.Z
— I1^SW, — ,

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentlstaa
108D1 So. Blichigan Atn Roeeland. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dienu 
Jiua 1 po plotu Ud 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
781 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279

DR. P. ŠIMAITIS 
Naprapath

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.



($eka nuo 5-to pusi.)

kad bendrovės organizavimo 
laikas butų prailginta dar dve
jiem metam. Jis pranešė, kai 
bendrovė jau turi suvirš septy
nias tuksiančius (7000 dolerių) 
surinkus. Pinigai yra padėti 
banke trijų bendroves narių 
vardais, užsistačiusių po pen
kis tuksiančius (5000) dolerių 
kiekvienas. Taipgi pranešė, kad

cagos .lietuvių <Jarbuotojis, ir 
kiti. Kas nori plačiau patirti

lios, apie Lietuvos valdžių ir 
jos paskolą, tegul ateina.

— Vienas iš Visu.*

PRAKALBOS APIE LIETUVĄ.
Rengia L. S. S. VIII Rajonas.

Utarninke ,spalių 11 d., kaip 8 vai. 
vakare, p. M. Meldažio svetainėj ren
giama didelės prakalbos apie Lietuvą. 
Kalbės Dr. A. Montvidas tema: “Lie
tuvos valdžia ir jos paskola Ameri-

ŽDAVINYS NO. 32.>

NAUJIENOS, Chicago, III Pėtnyčia, Spalio 7 d., 1921

REIKIA DARBININKy PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME.
MOTERŲ

riai neima jokio atlyginimo už 
savo (įnrbą, — visi dirba dy
kai. Toliau buvo delegato į 
draugijų palaikančių viešąjį

rinkimą pranešimas. Jis prane
šė, kad paskutiniame tų dele
gatų susirinkime" “maskviečiai” 
pervarę rezoliuciją dėl Rusijos 
badaujančių šelpimo. (Bet, ro
dos, Aušros knygyną palaikan
čių draugijų delegatai nieko 
bendra su aukų rinkimu badau
jančiai Rusijai neturi. Aukų 
rinkimo iniciatoriai turėtu 
kreiptis į draugijų susirinki
mus; jeigu draugijos pasitikės 
tais aukų rinkikais, tai galės 
jiems pinigus duoti, o jei ne, 
tai galės nutarti pačios draugi
jos ]>cr keno rankas aukas sių
sti. Nes “maskviečių” surink
ti pinigai vargiai pasiektu ba
daujančia Rusiją —- jie už tuos 
pinigus išleis glėbius komunis
tiškų kolionių lapelių). Ant ga
lo buvo vakarui surengti de-

Senas darbininkas, gaunąs algos 4 
dolerius dienai, pakauštas, kaip jis tą 
savo uždarbį išleidžia, atsakė šitaip: 
Vieną doleri imu sau pragyventi, ant
rą — npvevčiu skoloms atmokėti, tre
čią — kitam paskolinu, ketvirtą — 
meste pametu.

Ištiesų betgi tasai.darbininkas, taip 
sakydamas, turėjo visai ką kita ome- 
nė j, nes jis neturėjo nei skolų taip, 
taip mes paprastai skolą suprantame, 
nei niekam neskolino, nei nematė. Tai
gi išspręskite dabar, ką jis turėjo gal
voj kalbėdamas apie mokėjimą sko- 
ų, skolinimą ir meste metimą .savo 

dolerių ?
[šį uždavinį atsiuntė K. Tamašiu- 

nas. Jis buvo tik kiek kitaip jį su
rašęs].

Mvletoiu Ratelio gyvavimo su
kaktuvėms paminėti, komisi
jos raportas. Tam jubilėiiniam 
vakarui, kuris bus sj>alio 23, 
tapo išrinkta darbininkai. Bus | ton; Gost Kevish, 
statomas veikalas “Palocius 
Ežero Duime”.

Belo, Ratelis nutarė susivle- 
nvti dramos-dailes veikime su 
Chicagoj esančiu Dramatišku 
Rateliu. Tam susivienvmui ta-

ATSAKYMAS UŽDĄ V. NO. 31..
Uždavinys No. 31 Ibuvo toks:
Tėvas ir motina svėrė po 200 sva

rų, o du jų vaikai svėrė kiekvienas po 
100 svarų. Vieną kartą reikėjo Vi
siem jiem persikelti laiveliu per upę, 
bet tas laivelis galėjo pakelti nedau
giau kaip 200 svarų sunkumo. Ko
kiu budu jie visi persikėlė tuo laiveliu 
antron upės pusėn ?

Atsakymas: Pirma persikėlė abudu 
vaikai kartu; vienas grįžo atgal ir lei
do persikelt tėvui, po ko grįžta ant
rasis, perkelia per vandenį pirmąjį 
brolį, sugrįžęs leidžiu motinai persi
kelt, po ko pirmasis brolis grįžtu ir 
pasiima antrąjį brolį.

Teisingus atsakymus į šį uždavinį 
atsiuntė: Anthoųy Oshell, A. B. Shim- 
kus, Fr. Augaitis, C. Karvelis, Iz. Ra- 
šketis, visi Chicagiečiai; Wm. Blucu- 
kis Gary, Ind.; K. Tamašiunas St. 
Charles, III., P. Miller Thompson, la.

Į Ųžd. No. 30 dar atsiuntė teisingų 
atsakymų: Kaz. Brazaitis, Kensing- 

St. Thbmas, N
Dąk.

Atsakymai Žaislininkarns.
A. Oshell. — Jūsų uždavinėlis la

bai menkas, neverta nei žaislan dėti.
Wm. Bucukiui. — Uždavinėli, kurį 

atsiuntėt, mes jau turėjome. Tai bu
vo musų užd. No. 8, paskelbtas §. m 
balandžio 12.

narių.
šis Ratelis, rodos, nuo se

kamos seredos atidarys Dra
mos Meno Kursus. Mokys drg. 
Dundulienė.

Reikia pastebėti, kad pas ra
teliams 
didėlis 
naudai 
meno.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI.

yra pakilęs 
noras dirbti 
ir pakėlimui

— Ratelio

ūpais ir
Ratelio 
scenos

Narys.

Martinas Yčas Chicagoj.

Vakar rytą Chicagon atvyko, 
nesenai iš Lietuvos atkeliavęs, 
p. Martinas Yčas. Važinėja jis 
čia biznio reikalais, bet vietos 
Liet. Paskolos apskričio kvie
čiamas apsiėmė Chicagoj lai
kyt keletą prakalbų paskolos 
reikalais.

PRAKALBOS APIE 
LIETUVĄ.

Remti Lietuvos valdžią, 
ar neremti?

Senkamą utarninką, spalių 11 
d., L. S. S. Aštuntas Rajonas 
rengia dideles prakalbas Mel
dažio salėj, 2244 W. 23 PI. 
Prakalbos rengiama tuoju tik
slu, kad Chicagos lietuviams 
darbininkams išaiškinus socia
listų nusistatymą Lietuvos 
klausimu, būtent, kaip jie žiu
ri į dabartinę. Lietuvos valdžią 
ir jos paskolą, kuri jieškoma 
pas Amerikos lietuvius darbi
ninkus.

Kadangi komunistų ir kleri
kalų spauda bei jų agitatoriai 
sužiniai stengėsi diskredituoti 
socialistus, pasakodami apie 
juos įvairių nesąmonių, Jai šio
se prakalbose vietos lietuviai 
darbininkai turės progos patir
ti patys, ar tos klerikalų ir ko
munistų pasakos buvo pama
tuotos, ar ne.

Amerikos lietuviai darbinin
kai turi rimtai susidomėti pa
dėtim Lietuvoje. Jie turi žino
ti. ar toji valdžia, kuri šiandie 
kreipiasi į juos prašydama pi
nigų, verta jų jmramos, ar ne. 
Amerikos lietuviai darbininkai 
turi 
džią 
kai.' 
bus

GROSERNĖ IR BUČERNĖ ATI- DAR NIEKAlf TOKIŲ BARGENŲ 
duodama beveik už dyką. Priežastį NEBUVO KAIP ŠITIE: 
patirsite ant vietos. Mainysiu ant 
automobilio. šaukit South Chicago 
8970. Turi būt parduota ar išmainy
ta greitai. Pirkėjas, nepraleisk di
džiausios laimės.

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.

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina pridabojimui 4 metų mer- 

l namus. Duosiu 
kambarį ir apmokėsiu. Esu našlys, 
einant į darbą neturiu kur palikti 
mergaitę.

J. DEZULSKIS,’
4505 S. Hermitage Avė., 2nd fl. rcar 

Telephone: Yards 7241

koj”. Kitais žodžiais, ar Amerikos 1 mergina pridahojin 
lietuviai darbininkai gali Šitą paskolų gaitės ir apžiūrėti
remti ar ne. Prakalbas rengia L. S. 
S. VIII Rajonas.

Be kita, šiose prakalbose bus išaiš
kinta būtent, kaip į Lietuvos valdžią 
ir jos paskolą žiuri patys Lietuvos 
darbininkai. x

Visus kviečiamo atsilankyti. įžan
ga nemokama.

— Rengimo Koiniteas.* J

S. L. A. Ilro 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 imti da- 
lyvumo suvažiavimo, nes yra daug 
svarbių klausimų išspręsti.

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

REIKIA 20 PATYRUSIŲ mo
terų sortavimui popierinių at
matų. Gera alga, Republic 
Waste Paper Co., 1039 W. Con- 
gress St. i i

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visas arba pusė. Priežastis par
davimo, važiuoju į Lietuvą. Pa
siskubinęs pirkti nesigailės, nes 
gaus už pusdykę, 1715 W. 46 St.

Parsiduoda mažiau kaip už pusę 
kainos. Pamatykit!

I 10 dienų laiko, turi būti parduo* 
tas Coal Yardas ir teaming busines; 
puikus mūrinis didelis bildingas, 66x 
150 pėdų su svlč traekėm, 7 arkliai, 
vežimai ir kitokį įtaisymai tam rei
kalingi, verte $80,000, bet priežastis 
ligos, savininkas turi išvažiuoti į Hot 
Springs ligonbutį ir priverstas par
duoti j 10 dienų laiko mažiau kaip už 
pusę kainos ,tik už $35,000,’su mažu

ANTRARANKIO im,okcJimu. Randasi pietvakarinei da- 
. lyj miesto Chicagos. Atsišaukit ant

Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyČioj, 
spalio 7 d. Unijos salėj, 1564 North 
Robey St. Pradžia 7:30 vakaro. Ma
lonėsite visi draugai ' atvykti, bus 
daug svarbių' reikalu .

— Sekr. F. JuozapaviČia.

Generaline repeticija D. L. K. Keis
tučio Kliubo rengiamo spektaklio “Dvi 
Seserys” bus šiandie, spalio 7 d., 7:30 
v. v. Meldažio salėj. Visi aktoriai 
būtinai atvykite.

—. M. D., Režisorius.

Cicęro Lietuvių Kooperacijos ber- 
taininis ir extra visuotinis šerininkų 
susirinkimas įvyks subatoje, spalio 8, 
7:30 vai. vakare S. Zvybo svet., 1347 
50 Avė., Cicero. Visi šėrininkai bū
tinai atsilankykite, nes bus svarstoma 
apie prisidėjimą prie Cicero Liuosy- 
bės Namo Bendrovės.

— Rašt. W. Stnimiilo.

S. L. A. 176 Kuopa laikys savo mė
nesini susirinkimą nedėlioj, spalio 9, 
11 vai. ryto Liuosyjbės svet., 3925 So. 
Kedzie Avė. Yra svarbių reikalų. 
Nariai nesivėlinkit, nes nuo 1 vai. 
svetainę užims S. L. A. II Apskritys.

— Rašt. J. A. Povilaitis.

M. Yčo prakalbos.

* “ J C v

vykęs Chicagon, apsiėmė laikyti pra
kalbas ir kalbės: subatoj, ‘vakare — 
Town of Lake; nedėlioj, po pietų —
Brighton
panedėlio

Parke, vakare — Ciceroj; 
vakare Bridgeporte.
L. L. P. Ch. Ap. Valdyba.

Palaimintos Lietuvos mė-

-REIKIA MOTERS ABELNAM 
namų darbui. Namo eiti ant nak
ties. Pageidaujama mokančios įkal
bėti lenkiškai ar rusiškai.

M. SKLENSKY, 
3532 Gųenshaw, 

2-os lubos užpakalis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

REIKIA SALESMANO DEL 
propozicijos darymui daug pini
gų, Beverly & Slaterj 30 N. 
Dearborn St., Room 702, Boyce 
Bldg.

REIKIA DUONKEPIO ANT- 
rarankio. Turi suprasti ben- 
čiaus darbą.

ROSELAND BAKERY
10502 S. Michigan Avė. ,

REIKALINGAS KRIAUČIUS 
ant senų ir naujų vyriškų ir 
moteriškų drabužių. Mokestis 
gera, darbas ant visados. Atsi
šaukite 228 W. 47th St.

REIKIA
duonkepio. Turi suprasti gerai žemiaus" nuodyto antrašo." 
savo darbą. Atsišaukit. .

10502 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
(karčiama) visokių tautų apgy
venta. Pardavimo priežastis
— liga,

626 W. 18th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių apgyventoje vietoj. Prie
žastis pardavimo nesveikata.

Atsišaukit
4530 So. Paulina St.

Puikus biznio kampinis muro na
rnas, trijų aukštų, pastatytas ant 31 
pėdos pločio loto . Didelis štoras ir 
6 pagyvenimai po 5 didelius kamba
rius, kieto medžio trimlngais, elekt
ra, vanos, štymu apšildomas ir dar 
vienas extra lotas prie šalies. Rendos 
metams $8,156.00. Namas vertas 
$30,000. Greitu laiku parsiduoda tik 
už $15,500, su mažu {mokėjimu. Gera 
vieta saliuną atidaryti. Piet vakari
nėj dalyj miesto Chicagos, atsifiaukit 
ant žemiaus padėto antrašo.

$8,000 ant syk nukirto kaina ant 
puikaus biznio mūrinio namo, 2 aukš
tų ir baismentas cimantuotas; štoras, 
5 kambariai užpakalyj, ir 2 pagyveni
mai arit antrų lubų 5 ir 4 kambarių; 
kieto medžio trimingai, •elektra mau
dynės, garadžius 3 automobiliams ir 
2 kambariai viršuj garadžiau s ir da. 
extra lotas tuščias prie šalies su ke
liais vištininkais, aptvertas, pereitą 
savaitę. Savininko kaina buvo $12- 
500.00, dabar atvažiavęs ant syk -'ie-

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų apgyventa. Prie- 
v .. .v v. . • -r • i ąvu.uu, uaoar atvažiavęs ant svk =ie-žastis — išvažiuoju į Lietuvą. p§ nukirst $8,000 žemyn ir parduot j

2444 W. 46th Place vieną savaitę, tik už $9,500.00 su ma
žu įmokėjimu. Namas randasi r.pie 
Halsted ir 61 gatvę. Atsišaukit ant 

PARDAVIMUI GROSERNĖ žemiau nurodyto antrašo:
ir kendžių krautuvė. Biznis ge
rai išdirbtas per daug metų. 
Nėra knygučių. Parduosiu* pi
giai, nes važiuoju ant ūkės. 
Kreipkitės 3700 S. Emerald Av.

J. ZACKER.
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- 
dainių, knygų, mokyklai reikmėm}, 
cigarų, tabako, lengvų gėrimų ir vi
sokių mažmožių krautuvė . Norime 
parduoti greitai . Atsišaukite greitai, 
o nupliksite pigiai. Priežastį patir
site ant vietos.

834 W. 33rd St.

KAS NORI MAINYT
Namą ant bizniavo. Turime 2 biznia
vo namu.:>: Turi būti parduoti, ar iš
mainyti įtrumpą laiką.

Kitas bargenas, 3-jų aukštų muro 
namas; aukštas cimentuotas skiepas, 
3 pagyvenimai: 1 5, o du po 6 kam
barius, netoli Douglas parko. Rendos 
neša $90.00. Kas norit gerą, pigiai ii 
geroj vietoj. Kaina $7,500,

■■■- « ■ ■■ ■ .......... . ■ —^1............... .

PARDUODU 2 AKERIŲ GEROS 
derlingos žemės, Chicago priemiestyj, 
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.

BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 
rinis 5 kambarių bungalow su elek
tra ,maudynė, Šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, furnace Šiluma, mūrinis ge- 
radžius ir medinis vištininkas. Arti 
rengianvas didelis parkas, paranki 
transportacija į bile miesto dalį gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St., Tel. Vincennes 4794.

MONTANA — ALYVO SRYTY.
Ateikit ir pasimatykit su mumis 

kas link naujo miesto, AHLE8, 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 am-žiui dėl mažo in- 
veštoriaus. . .

BEVERLEY & SLATER, 
30 N. Dearborn St. 

Room 702, Boyce Bldg.

PARDAVIMUI PIGIAI 5 KAMBA- 
rių namas ir 2 lotai. Galima laikyt 
karvę ir paukščių. Labai gera vieta 
už mažą kainą: pusė bloko nuo Ar
cher Avė. Imkit Archer-Cicero ka
rą.

5125 Tripp Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ant dviejų lubų, 4 flatai, neša ren
dos 75 dolerius į mėnesį, cementuo
tas basementas, vanos, elektrikos švie
sos. Priežastis — savininkas nori 
išvažiuoti į Lietuvą. Atsišaukite ant 
antru lubų iš užpakalio.

3832 Ix>we Avė.FARMERIAI ARBA ŪKININKAI.
Kas turit gerą farmą, geroj vietoj, 

netoli nuo miesto ir gal atsroodo ant 
farmos gyventi, tai atsišaukit prie 
musų, mes turime gerą muro namą, 
bizniavoj vietoj, 5 pagyvenimai, ir 
štoras. Savininkas nori faunos ge
ros žemes nuo 80 iki 100 ar biskį dau
ginus akerių, su budinkais, gali būti 
su gyvuliais ir mašinoms, ne branges 
nė kaip 10 ar 11 tūkstančių. Norinti 
tokio maino, atsišaukit tuojaus.

Klauskit
BRUŽO AR KRIŠČIŪNO 

3251 So. Halsted St.

FARMA PARDAVIMUI, ARBA 
sutiksiu mainyti ant propertės. Far
ma randasi Wisconsin valst. 146 akc- 
riai ant didžiausios upės Wisconsin 
kranto. Didelių medžių girios apie 
40 akerių, apie 40 akerių gražios pie
vos ir virš 60 akerių dirbamos. Visi 
javai, grudai, gyvuliai, mašinos ir 
triobos labai geros. Atsišaukite grei 
tai, nes savininkas singelis, ir ant 
farmos negali gyvent, C. čepukas, 
1648 W. Division St., Tel. Armitage 
1433.

VIENA Iš GERIAUSIŲ GROSER- 
nė ir smulkmėm} krautuvė ant par
davimo. Biznis gerai eina, gražus 
kambariai pagyvenimui. Prieinama 
kaina.

Atsišaukite
3436 So. Western Av.

REIKIA VYRO VIDAUS DARBUI. 
Nuolatinis darbas, gali uždirbti nuo 
$50 iki $75 į savaitę. Didelė proga 
žmogui turinčiam huo $200 iki $300 
kapitalo. Kreipkitės tuojaus.

MR. COOPER, 
Room 604, 105 S. Dearborn St. 

Kampas Mxmroe St.

Dr-stės
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
spalio 9 d. pirma vai. po pietų, pa
prastoj svetainėj. Draugai visi su
sirinkite . Taipgi pranešu, kad turtų 
raštininkas persikėlė į k^ą vietą. 
Draugystės reikalais kreipkitės dabar 
šiuo adresu: D. T. Danta, 1736 N. 
Lincoln St., Chicago.

PARDAV1MUI BUČERNĖ ir 
grosernė Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Bizniu išdirbtas per 
daug metų. Parduosiu pigiai, 
1334 S. 49th Ct., Cicero, III.

žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi j vyriau- 

'sijį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke
turiolika dienų nuo paskelbimo.

502 Alkimowicz Miko 
505 
506 
507 
508 

, 523
526 
539 
540 
551 
554 
556 
565 
588 Januškevičius Madardas 
558 Jasmantas Pranas 
590 Jukins Joz. 
594 
595 
601 
612

• 614 
626 
629 
G30 
682 
639 
647 
648 
649
654 Piliopaiaiciez Aleksandras
655 ~ 
659 
660 
664 
666 
669 
670 
671 
672 
678 
681 
686 
687 
688 Skistimav Jozapay 2 
691 Sluzas Frank 
698 
700 
707 
709 
715 
716 
717 
718 
719 Vinclovas Izivaris 
724 
728 
739 
740 
742

Pranešimai

Ambras F. 
Ambrose A. 
Andrijauskis Adomas 
Arlaikas Joseph 
Byansku Aleksandro 
Blozis Antoninai 
Cazdauskis Juzapas 
Čepulis Stepanas 
Domaciciu Antscnui 
Dvarjanas Adomas 2 
Endruska Leon 
Gedgaudas Anton

Fasaravski Jon. 
Keiba Kaziuepfts 
Knizikevičaitė Agatai 
Lenkauskas F'enk 2 
Linka Wincentas 
Markus Carl 
Masilunas Bronu 
Matejunui Jonui 
Misiūnas S. 
Markūnas A. 
Overlingas Antanas 
Pagareckis John 
Pagojus Natalija

Pocius Petras 
Rimas Justinas 
Rimkunas Een 
Rozukas Wm. 
Rakasis Pet. 
Ruzgui Stanislovui 
Sabas Sam 
Kazimieriu Samu 
Sarapas Joz. 
Sehpokas Poles 
Sermuksnei Jozapas 
Skavidis Aleksanra 
Skipietis T. B. I

Spingis Marcele 
Stankus O.
Salom enas Adams 
Tekorius Frenk 
Ųrbaitytes Elzbietai 
Urbonas Konst.
Uzomeckis Andrews 
Vamanickas Povilas

Wazgird A.
Wieskanta Jozas 
Zelnis Petoves 
Zelvis Benediktas 
Zopkus Kazimieras

žinoti ką sako apie tą val-
patys Lietuvos darbinin- 
šiose prakalbose visa fdi 
išaiškinta.

Prakalbos į
kaip 8 vai. vakare. Kalbės Dr. Ičlami •{8i!an.kyti- 
A. Montvidas, žinomasai Chi- Dor*as <ar uo

PARDAVIMUI
Roseland. — Lithuanian Impro. and 

Benefit Club mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, Spalio 9 d., kaip 1 v. 
po pietų, Aušros kambariuos, 10900 
S. Michigan Avė. Visi nariai malonė
kite atsils/ikyti paskirtu laiku, ncw 
via svarstyt nauji} svarbių reikalų.

—• Finansų Sekretorius. 
i* ■ j,,, I

North Side. — Rytmetinės žvaigž
dės P. ir P. Kliubas ruošia rudeninį 
šokių vakarą nedėlioj, spalio 9 d. 
Wicker Parko salėj, North ir Mihvau- 
kee Avės. Pradžia 7:30 v. v. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su barais, labai geroj vietoj. Biz
nis gerai eina.' Parduosiu grei
tu laiku.

927 W. 54th St.

—....... •■■■ •■■•j—> i--------------------------------

PARDUODU GREITAI smul
kių daiktų krautuvė, trijų gat
vių kampas. Nepraleiskite pro
gos, 4572 Gross Avė., arti 46-os 
gatvės.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
priežastis, apleidžid šią šalį.

Atsišaukite
3858 W. North Avė

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir lunčruimis. Pardavimo prie
žastis, einu didesnį biznį, F. 
Krist, 3259 S. Canal St. Priešais 

*8 coal yardžius.

BARGENAS.
Pardavimui bizniavus 2 pagyvenmų 

mūrinis namas. Ant pirmų lubų sa
liunas ir 4 kambariai, ant antrų lu
bų 6 kambariai į frontą ir 6 į užpa
kalį; garu šildomas, elektros šviesa, 
gasas ir maudynės.

Kampinis lotas prie gatvekarių li
nijos. Viskas įtaisyta ir išmokėta.

| 5 metai kaip statytas. Statymas
I šio namo kainavo savininkui $27,500. 
Parduoda už $20,000. [mokėt tik 
$8,000, likusius kaip sutiksite. Ren
dos neša į mėnesį $250. Kam reikia 
meldžiu atsišaukti.

MURDOCK & CO., 
4400 Kedzie Avė., arti Archer Avė. 

Matykite! J. N. Zewert.

PARDAVIMUI BIZN1AVAS NA- 
mas ant kampo kryžiavojasi gatveka- 
rių linija. Dabar yra saliunas ir da
ro gerą'biznį. Ant viršaus 4. ir 5 
kambarių fatai ir užpakaly biznio, 4 
kambariai pragyvenimui. Norintys 
geros bizniavos vietos, apsimoka pa
matyt. Kaina $17,000.00. Kreipkitės, 
1730 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
geroj vietoj su kambariais pagy
venimui. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Atsišaukite, 
3245 So. Parnel'l Avė.

80 AKERIŲ. FARMA PARDAVL 
mui arba išmainymui ant miesto pra- 
pertės. Nauja 7 kambarių stuba, 
galvijams barnės, vištininkas, kiauli
ninkas, 7 karvės, 3 geri' arkliai, 11 
kiaulių 300 vištų, žąsų ir tt Žemė 
visa dirbama ir aolyerta. Viskas 
nupjauna ir iškulta, nieko nereikės 
per žiemą dirbti, tik valgyti ir gu
lėti. Yra visos mašinos, kokios tik 
ūkei reikalingos; vežimai, bogės ir tt. 
1% mylios nuo puikaus Edgewood, 
III. miestelio. Atsišaukit bile laiku 
pas:

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

4107 S. Ashland Avė.

JIEŠKAU SAVO MOTERIES 
Apolonijos Bartkienės, kuri prasišali
no nuo manęs 27 d. liepos, 1921»-pa- 
siimdama su savim sūnų 3 metų am
žiaus Edvardą. Meldžiu sugijžti, 
o viską dovanosiu, kaip gyvenome, 
taip ir gyvensime, arba kas patėmy- 
site meldžiu pranešti. Ji. yra 5, 6 
col. augščio, Juodų • akių, tamsiais 

antrašo x 
teisingą kainą.

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 4288

plaukais; už pranešimą jos 
bus atlyginta. ,

JONAS BARTKUS, 
1414 Forthland Avė., 
Chicago Heights, III.

-PARDAVIMUI GROSERNĖ Už 
Labai geroj vietoj, 

ant Town of Lake. Toje vietoje visi 
biznieriai pelningi. Pardavimo prie
žastis ,savininkas eina į savo seną 
biznį spaustuvę. Taipgi, parduodu pi
aną su daug lietuviškų rolių. 3 šmotų 

. Galima pirkti viską
JIEŠKAU SAVO BROLIO FLERI- i.......- rs -*

jono Tumoso. Pora mėnesių atgal, seklyčios setą. ...... r............ —
gyveno Chicagoj, iš čia išvažiavo į syk. $r atskirai. Pašaukit tejefo- 
Detroitą. Jis pats ar kas kitas mel
džiu pranešti ,nes turiu labai svarbų 
reikalą.

JOHN TUMOSA,
1944 N. Oakley Avė

nas Lafayette 2599. Parduoda labai 
greit, nes eina naujan biznin.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RANDON KAMBARYS, vai

kinui netoli Humboldt Parko. 
Elektros šviesa ir vana.

3240 Augusta St.

Chicago, III. Hvmo dirbtuvė, labai gero i vietoj. Ma
šinos naujos, visoki įrankiai, G kam
bariai, renda pigi. Elektra visur. 
Pardavimo priežastis .turiu 2 bizniu. 
Atsišaukite tuojaus, G55 W. 18th St. 
Savininkas Store, 639 W. 18th St. 
Tel.: Roosevelt 7997.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
visas arba pus?. Pardavimo 
priežastis liga

ISRENDAVOJIMUI 3201 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI AUTOMOBI- 
lių repair šape. Visai pigiai, 

lis; gera vieta šiaučiui arba bar- Geroj apielinkėj. Yra darbo dėl 
bėriui ir barberio fixtures. Na- 2 darbininkų. Nopinti plačiau ži-

West Side. — Susirinkimas L. L. P. 
stoties įvyks pėtnyČioj,’ spalio 7 d. 
Aušros Vartų parapijos svetainėje,

... . . lygiai 8 vai. vakare. Visų draugijų
prasidės lygiai valdybos, nariai ir darbuotojai kvie-

____
pertas tt ,lYbULWp/satot°is’v^wJba”' Savininkas 5758 S. Trumbul Av, 409.

PASIRENDAVOJA NAME-

FRANK PALASKY, 
5046 So. Kolin Avė., 
Tel.: lafayette 2928

EXTRA BARGENAI.
Parsiduoda mažiau kaip už pusę 

kainos farma, biznis arba mainau ant 
miesto namo. Biznio Įstaiga, namas 
6 kambarių biznio namas su groserne 
ir puiki Svetainė mitingam ir baliam, 
garadžius 8 mašinoms . Ledaunė 
5,000 tonų įtapos; didelė bamė, ang-

i'iTTnMrzir jardas ir elevaitorius 35,000 *įtaL 
DUONKE- pos javų su visoms mašinoms ir skė- 

Didžiausia 
proga įsigyti lietuviui puikų biznį ir 
gyventi ant farnvos. Vieta randasi 
netoli Chicagos.

Taipgi, ant mainų 4 šeimynų mu
ro namas. Randasi ant Bridgeporto. 

i Mainysiu ant bučernčs ar kito kokio 
biznio.

Taipgi turiu kitokių namų pardavi
mui ir mainymui • visose dalyse Chi- 
cagos.

Del platesniu žinių kreipkitės į 
MILDA REAT. ESTATE CO..

751 W. 31 St., 
Phone Yords 6296

PARDAVIMUI
pykla. Priežastis pardavimo, Ii- U ^ąso indžinu.
* v •irrtrrtr+i 1inrlMi in

ga. Atsišaukite
“N.” ofisą’ po 'num. 414

MOKYKLOS

RAKANDAI MOKINKIS
5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MA- 

dos rakandai turi būt parduoti už bi
le sip.itu* vą i;i^»uljmą. Seklyčiai ac 
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas ,kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubel^avu springsu 
phonographas su rekordais ir dei
manto adata.

1922 So. Kedzie Avė.

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

5359 So. Morgan St. 
3 lubos, priekis.

nes

» UŽ BARGENĄ PARDAVIMUI 
dviejų aukštų mūrinis namas po 5 
kambarius, skiepas ir antaukštis. Na- 

, mas vieno meto senas v/skas naujau- 
' sios mados. Rendos $840 į metus.
Kairia tik $7,500. Cash $300, likusius 
mėnesiniais išmokėjimais. Kreipkitės 
subatoj pirm 6 vai. vak., arba nedė I 
lioj prieš 12 pietų, 3721 So. Paulina 
St., 1-as floras.

Deslgn ir pasisiūti sau 
drapanas.

PARDAVIMUI 3 KAMBA- 
rių rakandai gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai, nes važiuoju į 
Lietuvą. Atsišaukite nuo 4 iki 
9 vai. vak. 920 W. 34th St.

PARDAVIMUI PIGIAI ARBA 
inainysim' ant Chicagos namo. Puiki 
farma 80 akrų visa dirbama, 7 pui
kus budinkai naujai nupentinti, visu 
aptverta.su gyvuliais, javais ir Įran- 

,kiais. Puikus sodas su visokiais vai
singais medžiais. Nauja streekarių 
linija dirbama pro šalį, arti Chicagos, 
tik 21 mylia į pietus ir vakarus už 
Blue Island, 111. Atsišaukit greitai 
pas

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

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

Master Šewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

GERA PROGAI STUBOS RA- 
kandai (forničiai) turi būt parduoti j 
3 dienas. Rakandai mažai vartoti. 
Parduosiu pigiai visus sykiu arba po 
vieną.

2050 W. 23rd St., | PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Ant trečių lubų iŠ užpakalio. namas su bučerne, groserne ir dviem* 

---------------------------------- kampiniais lotais. Parduosiu kartu 
arba atskirai. Priimsiu mainais na- 

| mą arba automobilių.
Pardavimui 2 flatų mūrinis namas 

mas su geriausiais įrengimais. Par
duosiu cash arba mainysiu ant ma
žesnio namo. Priimsiu kaipo pirmą 
įmokėjimą autdmobilių arba lotą. At-1 
sišaukite pas A. Grigas, 3114 So.' 
Halsted St.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI NAMAS, ME- 

dinis, 2 pagyvenimų ir saliunas.
Bus išduotas ra- mas randasi 2427 W. 45th St. noti šaukit telefonu Lafayette Rendos mėnesiui $73.00.

919 W. 20 St.

J. ZACKER, 
3301 So. Hasteci St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

»205 S. Halsted, 2407 W. Madisor 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valatiiose
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt 

mo, Designing bizniui ir namam.* 
Vietos duodamos dykai, Diplomai 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalauklt knygėlės.

Tai. Seeley 164b
SARA PATEK, plrmfaiaka.

___________________________________________

aptverta.su

