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Turkai artinasi prie DardanelųFrancija bandys taikinti
Moterįs turės atskirą pilietybę

Turkai eina artyn Darda- 
nsly. 

»

Reikalauja tuojau* sušaukti 
konferenciją, arba sugrąžinti

Konstantinopolį.

KONSTANTINOPOLIS, rug
sėjo 22. —- Turkijos nacionali
stų spėkos užėmė miestelį Es
me, 25 m. nuo čanako. Da
bar kernaiistai grąso Kum Ka
lėsi, svarbiausiam strategiš
kam miestui Dardanelų Azijos 
pusėje. Nieku rie išreiškia bai
mę, kad turkai gabenasi arti
leriją, tikslu pulti anglus iš 
Esine.

Turkai turėdami tą miestelį 
pagelba sunkiųjų kanuolių len 
gvai gali valdyti plaukianti iš 
Malta į Dardanelus Anglijos 
laivyną.

Kaip Esine, taip ir Kum Ka
lėsi yra neutralinėj zonoj ir 
pirmiau tuos du miestelius lai
kė Francijos ir Italijos karei
viai.

Gen. Harrrington pranešė 
savo 'ministerijai, kad jis gali 
išlaikyti Čanaką, nežiūrint kad 
turkai ir darytų puolimą. Ir 
jis tą miestą laikysiąs, nežiū
rint turkų protesto ir franeuzų 
pasitraukimo.
Tarybos ar Konstantinopolis.

Turkijos nacionalistų vald
žia šiandie pasiūlė talkininkų 
komisionieriams, kad taikos 
konferencija butų laikoma 
Smymoje.

Kernai Paša pranešė Franci- 
jos komisionieriui gen. Pelle, 
kad jei nebus greitai sušaukta 
taikos konferencija, kurioj 
Konstantinopolis ir Trakija 
bus sugrąžinta Turkijai, Tur
kijos armija pradės savo ata
kas, tikslu prasimušti į Euro
pą. Kernai Paša pasakęs:

“Aš nebegaliu ilgiau sulai
kyti kareivių. Aš galėsiu juos 
sulaikyti tik kelias dienas, jei 
nebus tuojaus sušaukta taikos 
konferencija. Mes sutinkame 
įeiti į Konstantinopolį tik ne
dideliu kareivių buriu, kol 
talkininkai laikys ta miestą.“ 

•< c * »

Rusija siūlosi tarpininkauti
Anglija sutinkanti kviesti Ru

siją konferencijom

LONDONAS, rūgs. 22. — 
Užsienio reikalų ministerija 
šiandie gavo notą nuo Rusijos, 
kurioj Rusija siūlosi tarpinin
kauti artimųjų rytų klausimo 
rišime. Ji įspėja, kąd ji nepri
ims jokių Turkijos taikos kon
ferencijos nuosprendžių, jei 
toje konforencijoja nedalyvaus 
Rusija. Nota skaito anglus 
atsakomingus už artimųjų ry
tų krizį.

A
' 1 m w»'

Valdžios pranašas vyriau- 
•nio pašto bokšte orą Chica 

xai ir apielinkei pranašauja 
Ši

šiandie — giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:37 vai., leidžia

si 6:48 vai. leidžiasi
7:54 vai. vak.

Ministerijos rateliuose kal
bama, kad Anglija sutinka Ru
siją pakviesti taikos, konferen- 
eijon.

Graikai rengiasi gelbėti ang
lams išlaikyti Dardanelų per- 
takas, jei kiltų karas.

Rūpinsis neprileisti karo.
PARYŽIUS, nigs. 22. — 

Francijos kabinetas šiandie nu 
tarė, kad iš priežasties Angli
jos atsisakymo pasitraukti iš 
čanak, Dardanelų Azijos pu
sėje, Francijos valdžia turi 
dėti pastangų neprileisti karo 
tarp Turkijos ir Anglijos. Tam 
tikslui tapo sutarta ' tuojaus 
jjasiųsti į Smyrną Franklin 
Boullon. Jis jau pirmiau vedė 
tarybas su Turkijos nacionali
stais, kada tapo padaryta su 
jais sutartis. Dabar jis bandys 
prikalbinti Kernai Pašą pasili
kti Mažojoj Azijoj iki nebus 
sutartos taikos sąlygos.

Prancūzai jau buvo pasiuntę 
į Smyrną gen. Pelletier, bet 
tasis nieko nepelnė. Turkai 
neprisižadėjo neiti Europon, 
■eigų nebus duota užtektinų 
įvaranti jų, kad Trakai bus 
sugrąžinti turkams derybose. 
Konstantinopolio klausimas 
taria nebuvęs svarstytas, nes 
talkininkai jau pirmiau sutarę 
Konstantinopolį tūlomis sąly
gomis sugrąžinti Turkijai.

Bouillon veikiausia išva
žiuos šiandie ir atvyks į Smy
rną dar prieš užsibaigiant ten 
laikomai turku tarybos kon- 
Cerencijai, kuri turi nuspręsti 
tuojaus daryti puolimą ant 
Dardanelų, ar laukti pasekmių 
taikos derybų.

Turkai ketina pulti.
LONDONAS, rūgs. 22. — 

Evening News skaito, kad Mu- 
stapha Kernai Paša prigrumo- 
jimas, kad Turkijos nacionali
stai pradės puolimą bėgyje 
ateinančių 48 valandų, jei jų 
reikalavimai nebus išpildyti, 
esąs ultimatumas.

Valdininkai sako, kad Ang
lija dabar tik laukia ką turkai 
darys.

Manoma, kad Paryžiaus pa
sitarimai baigsis ry to ir kad 
užsienio reikalų ministeris 
Curzon sugrįš ryto vakare.

Atsakydama į Naujosios 
Zelandijos darbininkų unijų 
protestą prieš karą, Anglijos 
Darbo partija pareiškė, kad ji 
taipjau priešinasi karui, nes 
mano, kad visą artimųjų rytų 
klausimą gali išrišti tautų są
junga.

Slys negrus Turkijon.
BERLINAS, nigs. 22. — Vi

si negrai kareišiai, kbiriuos lai
kė Francija Vokietijos oku
puotose teritorijose palei Rei
ną, gavo įsakymus išvažiuoti 
laike ateinančių kelių savai
čių į. artimuosius rytus, sako 
gautosios čia žinios. Jau daug 
Francijos ir Anglijos kareivių 
ir oficierių išvažiavo Turkijon. 
Nėra įrodymų, kad jų vieton 
Vokietijoje bus pastatyti kiti 
kareiviai.

Turkai paduosi? ultima
tumą.

KONSTANTINOPOLIS, rug
sėjo 22. — Talkininkų diplo- 
mtiniuose rateliuose vaigšto 
gandų, kad Turkijos naciona
listai paduosiu talkininkams 
ultimatumą, reikalaujantį 
evakuoti Trakus bėgyje 48 
valandų.

Hamid Bei apsilankė pas 
gen. Harringtoną ir jam pasa
kė, kad tulikai tik nori teisės 
pereiti Dardanelus, t. y. tokios 
pat privilegijos, kokia buvo 
suteikta' graikams.

Gen. Harrington atsake,- 
kad turkų ėjimas prie pertakų 
reikš karo paskelbimas Angli
jai ir kad Anglija ginsis viso
mis savo spėkomis. Hamid 
Bei tada pasakė, kad turkai 
visai nenori kariauti su ang
lais. Tada buvo svarstyti ga
limi liūdai susitaikimo, bet nie 
ko nesutarta,.

Padėtis esanti msti.
RYMAS, rūgs. 22. — ”Ap- Į 

aštališkoji“ delegacija Kons
tantinopoly šiandie telegrafavo 
Vatikanui, kad padėtis ten yra 
labai rusti.

Užsinuodijo grybais.

DETROIT, Micr., rūgs. 22.— 
Albert Moskal, lenko, penkių 
žmonių šeimina guli ligonbu- 
tyje dėl užsinuodijimo grybais. 
Jie visi yra arti mirties. Mos
tai per kelis pastaruosius mė
lis sirguliavo ir todėl visa šei

mina baisiai skurdo. Nesenai 
iuos išvaryta iš namų, tad jie 
Įmokėjo kelis dolerius už lo
tą ir pasistatė ten budelę. Va- 
<ar išsibaigė maistas ir nebu
vo už ką jo daugiau nusipirkti, 
tad vaikai išėjo parinkti gry
ni, kuriuos ir išsivirė val
giui, nepažinę, kad tai buvo 
nuodingi grybai. Už kelių va- 
andų policija rado juos arti 
mirties.

Kardinolas Gasparri bandęs 
rezignuoti.

RYMAS, rūgs. 22. — Rymo 
pranešimu, kardinolas
Gasparri rezignavo kaipo pa- 
)os valstybės sekretorius, te- 
čiaus papa Pins XI jo rezigna
ciją atsisakė priimti. Gasparri 
mvo papos valstybės sekreto
rių ir prie mirusio Benedikto 
XV.

Lenkijos prohibicija bus 
trumpesnė.

VARŠAVA, rūgs. 21.— Vi
daus reikalų ministerijos pa
skelbimas, kad šešios savaitės 
prieš rinkinius bus paskelbta 
visuotina prohibicija visoje 
Lenkijoje rinkimų laikui, su
silaukė smarkių protestų iš 
finansų ministerijos, kuri nu
mato, kad delei prohibicijos' 
labai sumažės valstybės paja
mos. Delei to, manoma, kad 
prohibicijos laikas bus su
trumpintas ir prohibicija veiks 
tik nuo lapkr. 1 d. iki senato 
rinkinių, lapkr. 12 d. Seimo 
rinkiniai bus laipkr. 5 d

Atvarys laikrodžius atgal.

CHICAGO. — Ateinantį ne- 
dėldienį Qhicagoje ir a'pielinkė- ’ 
se užsibaigs dienos šviesos 
taupimo laikas ir naktį visi 
laikrodžiai bus atvaryti vieną 
valandą atgal.— į tikrąjį lai
ką. Laikrodžiai pavaromi bū
na vieną valandą pripkyn va- < 
sarofc laikui.

Nedalioje, Rūgs. 24 d.
Town of Lake, Elias Salėj, 1809 W. 4bth St, 3 vai. po pietų 
įvyks žingeidžios ir pamokinančios prakalbos. Kalbės P. 
Grigaitis, “Naujienų” Redaktorius, ir M. Jurgelionienė, apie 
rinkimus į Lietuvos Seimą ir apie Lietuvos piliečių registrar 
ei ją. Įžanga lėšų padengimui — 10c.

Rengia LSS* Pildomasis Komitetai
f

Rusijos galva

Leonas Kamenev,
kuris tapęs išrinktas Rusi

jos sovietų valdžios galva, vie
ton buk' nustojusio eiti tas 
pareigas premiero Nikolai Le
nino.

Moterįs turės atskirą pi
lietybę.

Atskiros pilietybės bilius jau 
pasirašytas.

WASH1NGTON, rūgs. 22.- 
Prezidentas Hardingas pasira
šė po Cable bilium, kuris su
teikia moterims atskiras pilie
tybės teises Jungt. Valstijose, 
nežiūrint tautybės ar. piliety
bės jos .vyro.

Sulig biliaus, amerikietė ap
sivedusi su t svetimšaliu nepra
ras Amerikos' pilietybės, negi 
tos pilietybės neįgaus ta sve
timšalė, kuri apsives su ame 
rikiečiu. Nuo dabar vyras ir 
moteris turės imtis atskiras 
pilietybės popieras ir vieno pi
lietybė nepriklausys nuo kito 
pilietybės, taip kad vyras galės 
būti piliečių, o moteris ne, taip 
jau moteris galės patapti Ame
rikos piliete, o vyras ne.

PASIGENDA VIENO

JAGKSON, Cal., rūgs. 21.— 
44> lavonai žuvusiųjų Argonaut 
aukso kasykloje mainerių jau 
tapo išimti ir identifikuoti. 
Bet vieno mainerio, Wm. Fes- 
sel, kuris paliko raštelį, kad 
jau 3 vai. daug gaso jaučiama, 
lavono nerandama. Manoma, 
kad jis nusileido į kitą kasyk
los galeriją hrba yra kur už
verstas žemių. Bet gelbėtojai 
buvo taip pavargę, kad toliau 
dirbti ir jo j ieškoti nebeįsten
gė ir į kasyklų daugiau nebe- 
sileido. .

Finansinis krizės Danijoje.

WASHINGTON, nigs. 19.— 
Gauta žinių, kad Danijoje už
sidarius Landman bankui gimė 
finansinis krizis. Danijos bir
ža užsidarė iki nepaprasto su
sirinkimo rigsdago (pariamen- 

' to) apsvarstyti 40,000,000 kro
nų paskolą, kad neprileidus 
visiško susmukimo. Didžiosios 

| korporacijos ketina paskolinti 
60,000,000 kronų.1

Fordas turtingiausias 
žmogus Amerikoje

NEW YORK, rūgs. 21. — 
Ikišiol turtingiausiu Ameriko
je žmogum buvo John D. 
RoCkefeler, aliejaus karalius. 
Bet Wall Street Journal sako, 
kad dabar Henry Ford yra 
daug turintesrtis ir už Rocke- 
fellerį. Fordo grynas pelnas, 
užsimokėjus visus taksus pe
reitais metais siekė $110,000,- 
000, arba po $100 ant kiekvie
no automobilio. Tokį pelną 
turint jo kompanija galėtų 
būt inkorporuota ant $2,000,- 
000,000 ir galėtų mokėti tada 
5 nuoš. dividendų. Jeigu jis nu
pigintų savo automobilius dar 
$80, tai ir tada jis turėtų $15,- 
000,00 gryno pelno į metus. 
Grynais pinigais jis turi $180,- 
000,000.

Laikraštis pajuokiančiai sa
ko, kad Fordas smerkia ban- 
kierius ir Wall gatvę, bet jis 
pats esąs d aižiausias bankie- 
rius pasauly ir pats vienas 
sudaro Wall gatvę. Neužilgo 
jis negalėsiąs smerkti pinigi
nės šalies valdžios, nes jis pats 
vienas busiąs visa piniginė val
džia.

VACEKAS PALIUOSUOTAS.

J. Vacek, savo levo užmu
šėjas, paliuosuotas gubernato
riaus Smaili iš Jolieto kalėji
mo, kur jis iškalėjo 7 melus ir 
dar turėjo kalėti apie 10 metų. 
Jau jis sugrįži namon pas sa
vo šeimyną. Žada būti geru pi
liečiu ■ — tapti elektros inžinie- 
nu m.

DU VAIKAI UŽMUŠTI.
PITTčteUiRGH, Pa., rūgs. 22. 

— 20 vaikų nupuolė į rūsį su- 
lužus grindims Strand krato
mųjų paveikslų teatre. Du vai
kai Ūko užmušti, o 9 sunkiai 
sužeisti.

{nešė naują tonuso bilią.
--------------

WASHINGTON, rūgs. 21.— 
Senatorius Bursum įnešė nau
ją kareivių tonuso hilių, ku
riuo kareiviams butų suteik
tas atlyginamas su uždarbiu 
civilinių darbininkų, dirbusių 
prie laivų būdavojimo karo 
laike. Bet ir šis bilius nepasa
ko kur gauti pinigų tiems iš
mokėjimams, delei ko Hardin
gas vetavo ir pirmesnįjį to
nuso tilių.

Policistas dėl šunies mišovė 
žmogų.

CHICAGO. Policistas
John McEnroe, 8841 So. Mi- 
chigan Avė., kurio prapuolė 
šuo, susibarė už tą šunį su 
August 'Hmm, 332 E. 90 St., 
ir jį ant vietos nušovė ir pašo
vė jo tėvą. Policisto pati irgi 
paleido penkis šuvius. Pašalie
čiai smarkiai sumušė policistą 
ir tas dabar guli ligonbuty ir 
bus atiduotas ttismui,

Trūksta garvežių.
V1NCENNES, Ind., rūgs. 22. 

— Visos anglių kasyklos Knox 
paviete, skaičiuje 16, užsida
rė šiandie ir atsidarys tik pa- 
nedėly. Tai padaryta dėl sto
kos garvežių. Prie kasyklų 
stovi 700 prikrautų vagonų, 
bet nėra jie smgarvežių.

. ................. ................-........... .... ..................... .................

Lietuvos žinios
I f . •

Nepriklausomojoj Lietuvoj. I
LITO KURSAS. — “Lietu

vos” paskutiniame numeryje 
(192) apskelbta įsakymas iš 
rugp. 26 dienos, kuriame nus
tatoma lito kursas: 1 lytas — 
lygus 200 ostmarkių arba vo
kiečių nuu-kių. įsakymu p. 
Dulskio parašas už Fin. Pr. ir 
Pr. Ministerį.

VISUR LAUKU. — Anot 
Eltos beveik visur Lietuvoj 
žmonės laukią savo valiutos. 
Beveik visi maną, kad nauja 
valiuta busianti daug vertesnė 
už ostus. Netikį nauja valiuta 
tik tie, klirie’nepasitiki musų 
valstybės gyveniniu. Visi lau
kią naujų pinigų didžiausiu 
nekantrumu, ypač tarnautojai.

lietuviai Latvijoj.
RYGA. — Lietuvių Latvijoj 

skaitoma 35 — 30 tūkstančių 
Jie įteikė 3 sąrašus rinkimams 
į Latvių seimą: nuo Rygos. 
Žemgalijos ir Kuršo. (Latvis).

Vilniaus krašte.
* • . < J " - . ‘ ‘t. .

—E. KAUNAS. — Vienas 
patikimas asmuo, nesenai at
vykęs iš Vilniaus, mums štai 
ką pranešė: Vilniuje yra di
delė lietuvių prieglauda, ku
rioj laikoma apie 700 lietuvių 
vaikų. Finansinė prieglaudos 
padėtis labai kritinga. Pri •jo 
prie to, kad prieglauda neturė
jo lėšų pataisyti šalygalvio. Už 
milicijos parodymo nepi’dymą 
apie šalygatvių taisymą prie
glaudos Vedėja p. Vileišienę 
buvo pasodinta kalėjiamn, ir 
tik vargais negalais jai pavy
ko laikinai išsivaduoti. Turini 
omeny, prieglaudos sunkias 
materialines sąlygas, Vilniaus 
žydų visuomenė nusprendė jai 
padėti. Rugpjūčio mėn .18 d. 
žydų dienraščio “Unzer Freid” 
redakcija įdėjo atsišaukimą į 
gyventojus* žydus, gyventojai 
žydai labai karštai atsiliepė į 
šį atsišaukimą. Bot to dar ma
ža, reikalinga, kad lietuvių 

DABAR
R eikalingiausia

Jusy giminėms Lietuvoje pinigai yra reika
lingiausi DABAR. Niekad pirmiau jie ne
buvo taip reikalingi. Nes dėl vokiečių mar
kės puolimo ir Lietuvos valdžios baisaus 
nerangumo Lietuvos žmonės dabar patapo 
ubagais. Kas kitas pagelbės Jūsų giminei, 
jei ne Jus? Pagelba dabar turi eiti greitai 
ir dvigubai.

Siųskit Per

NAUJIENOS
Pinigus Lietuvon
7b Prašo Lietuvos Žmonės ir 
Taip Pataria Lietuvos Bankai

■ ■—■■k............ . ............... I I.n-.u,, m ........................................
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visuomenė, tiek Lietuvoj, tiek 
A|mcrikoj teiktų pagalbos tai 
įstaigai, kuri yra dideliu kulr 
turiniu faktorių Vilniaus lietu.- 
vių gyvenimo.

Iš neutralinės juostos.
' — -      —•

—Ek. ONUŠKIS, Trakų apj 
skridęs. — Rugpjučio 10 die-» 
ną, 5 vai. ryto lenkų plėšikai 
užpuolė ant kaimo Panošiškių 
ir susišaudė su neutralinės zo
nos milicija. Laike šaudymosi 
nušautų nebuvo. Lenkų .Yuvo 
atvykę 20: vieni šaudės, kiti 
pradėjo žmones plėšti. Atėmė 
nuo pik Adolfos Venčiaus ark
lį, kuris kainavo 50 tūstančių 
auks., nuo pil. Izid. Kasparavi
čiaus b karves, kurios kainuo
ja 90 tuksiančių auks., atėmė 
taip pat ir rūbus.

LEIPALINGIS. — Naktį 
prieš 18 dieną rugpjūčio I-en- 
kų kareiviai buvo užėmę Kle- 
poČių kaimą neutralinėj juos
toj, bet vietiniai gyventojai 
juos atgal išvijo

MOCKAVA. — Jau nuo per
nai metų lenkai išdavinėjo ne
utralinės juostos gyventojams 
aplink Punską Lenkijos vidaus 
pasus. Tų pasų ėmimas gy
ventojams nėra priverstinas... 
Išpradžių buvo mėginta gąz- 
diniimais, pabaudomis verst; 
gyventojus, kad imtųsi pasus, 
bet toliau liautasi to, tik su
daryta abejose neutralinės juo
stos pusės didžiausias suvaržy
mas, kuris labai padėjo len
kams paskatinti gyventojus 
imti pasus. \

PINIGU KURSAS
Vakar, rugsėjo 22 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų ne mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.42
Austrijos 100 kronų ............... H c
Belgijos 100 frankų ..............  $7.15
Danijos 100 frankų ................ $20.82
Finų 100 mrakių ..................  $2.20
Francijos 100 frankų ........... $7.68
Italijos 100 lirų......................  $4.25
Uotu vos 100 auksinų ............... 8c
Lenkų 100 markių ..................  114 c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.78
Olandų 100 guldenų ........... $38.73
švedų 100 guldenų ......   $26.50
Šveicarų 100 markių ........... $18.69
Vokietijos 100 markių ............. 8«

1 ■■■_! J J1L J 1 ■■■—ĮJ_ .. .
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Iš Mokslo Srities
Gyvenimo eiga.

Įdomus paveikslas.

A. Dvylis.

Gamtos darbuotė.

gyvenimo viršiaus

Gerl>iamas skaitytojau, už
mirškime apie visas šio svie
to mamastis ir sukoncentro- 
Lciine mintis apie 
eigą — evoliuciją. Pamąstyki
me trumpą valandėlę apie pra
eities, dabarties ir ateities gy
ventojus musų planetos — že
mės. Įsivaizduokime milžiną 

dinosaurą ar kokį kitą baisū
ną, kurs milionai metų atgal 
slankiojo ant žemės. Paimki
me peliukę — tą gyvūnėlį, 
kurs yra taip nepakenčiamas 
ir pridaro tiek daug nuosto
lių žmonijai bekovodamas dcl 
būvio. Eikime truputį toliau 
— sulyginkime tą peliukę su 
milžinu dinosauru. Koks mil
žiniškas skirtumas! Eikime 
dar toliau. Paimkime dvide
šimto šimtmečio gabiausį mok
slininką, rašytoją, filosofą ir 
sulyginkime jį su beždžione — 
giminingiausių žmogui gyvū
nu. Koks stebėtinas skirtumas 
proto pajėgose! -

Tai visa sudaro įdomų pa
veikslą — milžiną dinosaurą, 
mažytę peliukę, muskuluotą 
beždžionę ir sąmoningą žmo
gų. Dabar, / skaitytojau, leisk 
man trumpai nupiešti gyve
nimo eigą ant musų žemės pa
viršiaus. Ačiū, kad sutikote 
kartu su manim padirbėti. Se
kite mane ir toliau.

Gamtos problema. x
Sutvertas paveikslas musų 

vaizduotėj verčia mus mąstyti. 
Jis persiūto mums nesupran
tamas gamtos- pajėgas, keistus 
ir labai painius budus, kuriais 
gamta rišo ir teberiša keblią 
žemės paviršiaus problemą. 
Gamtos kebliausia problema 
buvo ir yni sutverti tinkamiau- 
sį gyvūną, kurs galėtų greitai 
ir sėkmingai prisitaikyti prie 
žemes gyveninio apystovų, vys
tyti, tobulinti ir valdyti žemę 
ir jos gyventojus. Gamta tve
ria gyvūną sąmoningai valdy
ti žemę, narį ^licle'les šeimynos 
planetų, kurios keliauja beri
bėj visatoj su saule, sesute 
nesuskaitomų blizgančių dau
sose.

Mažytė žemė yra sesutė Ju
piterio ar kitos planetos. Sau
lė, kuri yra milioną kartų di
desne už žemę, yra sesutė ki
tos •saulės, bilioną kartų dides
nės už save. Panašiai mažytė 
peliuke yra sesutė milžino di- 
nosauro, kurs milionai metų 
atgal dingo praeitis tamsumoj. 
Jie visi yra padariniai tų pa
čių tveriamų gamtos pajėgų.

Eikime truputį toliau. Pa
žiūrėkime į vieną galą gyveni
mo eigos. Ten stovi beždžionė 

stambus, muskutuotas sut
vėrimas, su drutu, storu gal
vos kiaušu, plačia, žema kak
ta ir su žiupsneliu sąmonės. 
Pažvelgtame į antrą galą gyve
nimo eigos. Ten stovi žmogus 
— sąmoningas, miklus ir pla
ningas protavime tvarinys. 
Beždžionė yra jo sesute — to
li atsilikusi evoliucijos kely. 
Žmogaus protavimo pajėgos 
žymiai skiriasi nuo beždžionės 
ir kitų gyvūnų. Tuo žvilgsniu 
jis stovi aukščiau kitų sutvė
rimų.

Per miliomis metų gyveni
mas, stumiamas nematomų jė
gų, žengė pirmyn. Žemės pa

tvari n lai' keitėsi iš 
paprasčiausių į aukštesnes, pai-
nesnes, tobulesnes formas. Tai 
visa ■ priklausė nuo gamtos 
darbuotės. Gamta tvėrė viso
kių rųšių gyvūnus ir tėmijo 
jų prisitaikymą prie žemės gy
veninio sąlygų. Pirmiausia gy
vybė apsireiškė paprastom 
akim nematomoj formoj. Gy
vybei besirutuhiojant, nesus
kaitomi bilionai pavienių ce
lių susijungė daiktai! — gimė 
milžinas dinosauras. Jis buvo 
perdidelis prisitaikinti prie 
žemės gyvenimo sąlygų ir, ne
sugebėdamas kovoti dėl būvio, 
žuvo nuo aštrių gyvenimo ei
gos smūgių. Po jo sekė kito
kie gyvūnai. Kai kūrins jų čia 
trumpai suminėsime.

Milžiniška didžuvė, šiltakrau
jis gyvūnas, gyvenąs šaltuose 
vandenynuose; lakiojantys sut
vėrimai — pirmiausia panašus 
į gyvates, dabar kai kurie su 
sparnais ir plunksnomis, kai 
kurie su šikšniniais sparnais, 
— šikšnosparniai.

Pasirodė arinadilo (šarvuo
čius), apsišarvavęs su kietu, 
kaip riešuto kevalu; suniurę 
tinginiai, gyvenantys pasika
binę galva žemyn ant medžių; 
skruzdės, sudarančios civili
zuotus skruzdėlynus; skruz
džių rajūnai, kurie keliais kąs
niais sunaikindavo čielus skruz
dėlynus; kirminai, gyvenantie
ji žemėj; želviai ir gyvatės, 
šliaužiantys žemes paviršiu; 
austeriai, prikibę prie olų ir 
negalintys judėti; medūzos, 

į blaškomos Vilnių į visas puses; 
sjiondžiai, kurie yra nei gyvū
nai nei augmenys ir kiti sut
vėrimai, pusiau augmuo, pu
siau mineralas; kurmiai, liau
siantys žemę; šlapiai, sunkiu 
stuobriu sąmoningi gyvūnai; 
ilgakaklės ir ilgakojus žirafos, 
kurios maitinasi medžių la
pais ir ūgiais* kiaules, kurios 
knisa žemę ir voliojasi purvy
ne; ir daugybe kitų sutvėrimų, 
kurių negalima čia suminėti. 
Jie visi — tai stebėtini gamtos 
darbuotės padariniai, kurių 
kiekvienas troško bei trokšta 
savistoviai gyventi ir veistis.
Gyvulių veisimosi ir rutu- 

liavimosi budai.
Keisčiausiu dalyku yra gy

vūnų veisimasis ir rutulavima- 
sis. Kokiu misterišku apsireiš
kimu yra gyvybė! Ji praside
da iš “nieko” ir laipsniškai

keičiasi, rutulojasi į aukštes
nes, painesnes, tobulesnes, 
mums sunkiau suprantamas 
formas. Mintijimas apie tai 
mus nuveda prie gyvybės atsi
radimo paslapčių, kurių moks
las ir po šiai dienai negali tin
kamai išaiškinti, ir vargu ka
da išaiškins. Spėjimai gali lik
ti spėjimais per amžius.

Gyvūnai veisiasi bei daugina
si įvairiais budais. Paprasčiau
sios gyvybės formos suaugu
sios slcyla į tlvi ar daugiun <ia- 
li, kurių kiekviena gyvena sa
vistoviai ir iš eiles daugi a 
panašiu budu. Tai yra papras
čiausi veisimos! būdas.

Kiti gyvūnai deda kiaušinė
lius, kuriuose misteriškai apsi
reiškia gyvybė ir išsirutuhio- 
ja į naują gyvūną. Pas kai kū
rins gyvumis kiaušinėlis išsi- 
peri pataitėj ir gyvūnas gims
ta gyvu. Kiti gyvūnai deda 
kiaušinėlius kietu kevalu. 
Saulės ar motinos kūno šilu
mos dėkai kiaušinėliuose apsi
reiškia gyvybė ir laipsniškai iš-, 
sirutuloja į naują tvarinį. Pa
našiai dauginasi paukščiai, gy
vatės, kirminai .ir kiti žemes
nieji gyvūnai.

Yra gyvūnų, kurie gimdo 
mažiuką pusbrendį. Vėliau

motina jį rūpestingai prižiūri, 
auklėja iki mažilėlis užbaigia
Vystymosi periodą — išsiru- 
tuloja subrendusiu tvariniu, 
čia geriausiu ' pavyzdžiu yra 
australiška kengūra. Savo pa
pilvėj ji turi terbą, kaipo ant
rą yščių, kuriame besivystan
tis mažiukus yra nešiojamas, 
maitinamas ir auklėjamas. 
Kai jis pilnai išsivysto, moti
na paleidžia jį.

Dar kiti gyvūnai deda kiau- 
šinolius ir iSpėreĮtŲS vaikus 
maitina savo pienu. Tokių gy
vūnų randasi ma3M< Geriausiu 
pavyzdžiu yra australiškas,an- 
čiasnapis — pusiau gyvulys ir 
pusiau paukštis. Jo galva yra 
panaši į anties, o liemuo— į 
muskvebrio. Tai yra labai žin
geidus gyvūnas.

Aukščiausia vėisimosi forma 
yra pas žynduolius. Per apsi- 
vaisininio aktą patino sėkla 
sūsieina su pataitės kiaušinė
liu. Jiems susijungus įvyksta 
apsivaisinimas. ; Po to seka 
painus celių dalinimasis. Už- 
vaisintas kiaušinėlis vystosi 
motinos yščiujė. Vystymosi pe
riodas įvairiuoja su žinduolio 
veisle. Pas vienus jis užima 
kelias savaites laiko, pas ki
tus — kelis mėnesius ir me-

tus. • Užsibaigus vystymuisi, 
motina pagimdo gyvą kūdikį.

Gamtos tyrimai.
Gamtos darbuote — tai tyri

mai. Ji tveria įvairiausios pu
šies tvarinius ir leidžia jiems 
savistoviai gyventi. Ji temija 
jų sumanumą kovoti dėl bū
vio tinkamai prisitaikinti 
prie gyvenimo apystovų ant 
žemės. Kurie nemoka, tuoj 
žūsta ir užleidžia vietą* nau- 
jiems, gabesniems ir sumanes
niems sutvėrimams. Mokantie
ji prisitaikinti prie gyveninio 
sąlygų gyvena ilgiau. Kurie

(Seka ant B pusi.).
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Office Hours: 10 A. M. to 8 P. M.

Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yuska
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

4193 Archer Avė.
Tek Lafayette 0098

M... ................. i , , i

Dr. V. Šimkus
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

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

Boulevard 5052 
Canal 2118

Naktinis^~-rr~7r,;===fa=-----============

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halated St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

V- >

Seredoj, Spal. (Oct) ll,

Byansko Orch

S AL U T AR A S 
BITTERIS

Šis įžymus Stomach Bitteris padarytas iš šviežių šaknų, žievių, 
ir bumburiukų, tai yra tyra daržovių gyduolė, kuri tinka žmogaus 
sistemai. Turi būt imama tikra miera, kaip kad reikalaujama, ku
rie žmonės viduriais negaluoja, tad gali turėti geriausią naudą iš jo 
gerumo. Mieros nuo vieno iki dviejų stalinių šaukštų ir Riteris sma
giai veikia; 2 iki 4 arbatinių šaukštelių priduoda gerą apetitą ir pri- 
gelbės maistą sužlebčiot. Neveikianti atsakančiai viduriai, yra prie- 
žasčia visokių ligų, kaipo, galvos skaudėjimas, nemiegojimas, inkstų 
nesmagumai. Salutaras Bitteris apsaugos-nuo visokių skausmų ir 
nustatys jausmą. Klausk savo vaistininko Salutaras Stomach Bittc- 
rio; jei jis neturi, parašyk mums.

SALUTARAS DRUG CHEMICHAL GO. ■ 3 Ine. '

1707 So. Halsted St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, Koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, IU.

# • ■.....................   1 ■——m

Svetaines Rendai Capitol Building
(Buvęs Masonic Tample)

159 No. State Street.
Dideiės šokiams svetaines, kas vakaras ir nedėldieniais. 
Taipgi svetainės pilnai įrengtos susirinkimų laikymui 
ir Masoniškoms organizacijoms. Dienomis ar vaka
rais. Prieinama kaina.
Kreipkitės į namo ofisą, ruimas 1315, 159 No. State St.

Phone State 7200.
. j . z!'z

LIETUVAIČIŲ BALTOS LELIJOS PAŠALPINlS KLIUBAS 
Rengia . J i •'

ŠAUNU ŠOKIU VAKARĄ
Kuris įvyks

Subatoj, rugsėjo.23 d.,
M. MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23rd PI.
Svetainė bus labai gražiai išpuošta.. Todėl dėl persitikrinimo jaunimas yra 

maloniai kviečiamas ant naujų ypatingų šokių. Kviečia Komitetas.

O N
Rengia S. L. A. II Apskritys

OAKLAND VARTOTŲ-AUTOMOBILIŲ 
PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS

Perlaidom savo visą namą, kad butų per pilnai vietos musų padi
dėjimą, kokio niekad nebuvo naujų automobilių biznio. Musų išlai
dos ant šių automobilių pamirštos — naikiname juos už tokias kainas, 
neatsižvelgdami kiek kainavo ar verti. Teisingas pasiūlymas- neat
metama.

Dealeriai gali pirkt bile vieną automobilių ir turės gerą pelną.
Šie automobiliai bus parodomi ant tuščio loto, užpakalyj musų 

namo, kur bus galima dienos Šviesoj peržiūrėti, starduoti, važiuoti ir 
pirkti su didžiausiu pasitikėjimu kaip stovio, taip ir vertės. Kaina ant 
kiekvieno automobilio pažymėta aiškiais numeriais ant nuo vėjo prie
dangos.
ŠIS SPECIALIS IŠPARDAVIMAS BUS SUBATOJ IR NEDĖLIOJ 

ATSINEŠK PINIGŲ, JEI NORI PASINAUDOT ŠIAIS BARGENAIS 
IŠMOKĖJIMAI.

DIRBTUVĖS SKYRIUS.
OAKLAND MOTOR CAR CO.

2426 S'o. Michigan Avė.,
Tel. Calumet 5310.

Pranešimas Automobiliu Savininkams
Mekanikas per 15 metų, gerai žinomas brid(geportiečiums

BRIDGEPORT GARAGE

ADAM WIDZIS
Taisau visokius automobilius, generatorius, starterius, magnetus 
ir bateres. Traukiam sulužusius ir taisom ant kelio sustojusius. 
Reikale kreipkitės pas mus, o busit užganėdinti.

3207-09 S. Halsted St., Tel. Boulevard 0261

Kodėl per ! 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmones, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tu o jaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

I

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

*

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

. TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 Wcst 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
• 523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Te], Pnllman 0659

‘ Atidarymo Sezono

••birutes” Šokis
Su specialiu šokią programų.
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Pradžia 7:30 vai. vakare.
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JOHN KUCHINSKAS į 

LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Learitt St-1
Telephone Canal 2552

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

Veda . visokias bylas visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant a:ba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiauš ant lengvų išlygų.

■——■' i, u<

Tel. Ranrfolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG 
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
---------- r. ii --------- -Jr

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 536
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank B|dg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S, W. B ANĖS
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago 
Phone'Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai 

—— ...................................... t
.................
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Į Jos. C. Wolon
LIETUVIS ADVOKATAS

309 So. La Šalie St.
Room 706

Telephone Harrison 0421

Tel. l^rfayėtte 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

K. SIREVIČIA
Lietuvis patarnauja pagrabams ir 
pristato automobilius dėl vestuvių 

Ir kitų atsitikimų.
2146 W. 21st Place 

Tel. Canal 6543 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balzemuotojas
J. WYAND’S, 2055 W. 22nd St.

BALANDŽIAI!! BALANDŽIAI!! j
Pardavimui visokių spalvų vers- j 

tinių su šukom BALANDŽIŲ. į
Kreipkitės:

G. Bendoraitis
520 VVilson St.,

WATERBURY, CONN.

Bankruto
Išpardavimas

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

Atdara kasdieną iki 9 vai.; nedėll> 
mis iki 5 vai.

S. GORDON,
Dvi j eigos: 1401 S. Halsted St. ir 

739 W. 14th St.

Auburn Park Masonic Temple

M. Meldažio Svetainėj, 2244 W. 23rd PI.
Visi S. L. A. nariai ir Chicagos visuomenė yra kviečiama dalyyaūt ant viršui 

minėto koncerto, nes bds sutrauktos gabios spėkos. Programą išpildys visiems 
gerai žinomas BIRUTĖS CHORAS. Programas susidės iš Choro, solo, kvartetų, 
duetų ir kitų pamarginimų. Po koncertui Balius prie geros muzikos.

Taipgi bus kalba, kuiną atliks adv. K. Gugis.
VISAS PELNAS SKIRIAMAS ĮSTEIGIMUI S. L. A. PRIEGLAUDOS 

NAMO. Kviečia visus KOMITETAS.
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Ta įstos Darbo 
Vaisiai

TIKROJI NAUDA TAMSTOS DARBO NĖRA 
TAME KĄ UŽDIRBAI, BET VISA NAUDA TA
ME KĄ SUČĖDIJAI.

Visa žmogaus ateitis ir gerovė remiasi taipgi 
ant sučėdyto pinigo.

TODĖL VISADOS ATMINKITE, KAD UNI
VERSAL STATE BANKAS, kaipo Didžiausia Lie
tuvių Įstaiga, yra tinkamiausis Bankas Lietuviams. 
Moka gerų nuošimtį ir geriausiai Bankinį biznį veda.

Naudokitės šio Banko patarnavimu ir patarimais.

AR NORI GAUTI 6%? KLAUSK MUSŲ.

Banko turtas virš $2,500,000.00

SIUSKITE

Geriausiai ir pigiausiai 
šis Bankas

Siunčia pinigus 
Lietuvon

Doleriais ir Auksinais

KOL ŽEMAS KURSAS.

Universal State Bank
3252 South Halsted St, Chicago, III.

Didysis Bridgeporto Bankas
Su Turtu Virš $6,000,000.00

Patarnauja lietuviams kuogerk usiai.
Priima pinigus į taupymo skyrių ir moka 3%.
Pinigus taip padėtus, gražina ant pareikalavimo.
Priima pinigus ir ant 6% su pilnu saugumu.
Duoda paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų Chicagoje.
Parendavoja saug'as ir nesudegamas dėžes.
Siunčia pinigus Lietuvon Auksinais ir Doleriais greitu 
budu.
Parūpina laive kortos Lietuvon ir iš Lietuvos ant geriau
sių laivų.
Padaro visokias doviemastis ir af fidavitus pagal Amerikos 
ir Lietuvos teisių. Ir abelnai atlieka visas bankines .ope
racijas kuogeriausiai. Tėmykitc minų pinigų kursą laik
raščiuose kiekvieną dieną.

CENTRAL MAHUFACTURING 
DISTRICT BANK

A STATE BANK
1112 West 35th Street

Bankas atdaras kasdieną iki 3 po pietų.
Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 valandai.
Subatomis per visą dieną iki 8 vai. vakare.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
j žagi Joni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

pn pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
A* IT tiekveno plaukus.

Ruffles
' yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 

kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
J,J ’ pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit lluffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš laboratorijos.
. F. AD. R1CHTER & CO.

104-1 U So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

I Sobatoje, Rugsėjo (Seotember) 23 d., 1922 
jOEVERYKŲ IŠPARDAVIMAS 

Po No. 3435 So. Halsted St.
200 poru čcveryku tureh būt parduota
pora po.......................................... 75G
Visi kiti čeverykai po 50 centų mažiau 

ant kiekvieno $1.00.
IŠPARDAVIMAS BUS VISA DIENA 

SUKATOJE. X. % \

NAUJIENOS,- Chicago, III
Maria MM

»»■' — UI ... .....................................................

KORESPONDENCIJOS
t—mm—M—a'aaaaiamataii

BINGHMPTON, N. Y.

1. Jono Biliūno biografija.
1. Mokslas, sveikata ir kultūra.
1. Apie kūno išlavinimą.
1. Kovotojų giesmės.
1. Socializmo minties blaivumas.

- ii 

mM' ■ ■ '

LSS. 33 kp. susirinkimas.

Rugp. 10 d. pas drgų J. M. 
Bučinhkų įvyko LSS. 33 kp. 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė organizatorius. Išklausius 
ir priėmus komiteto ir komi
sijų raportus, išdavė savo ra
portų B. Songaila, kuris buvo 
delegatu Rytinių Valstijų LSS. 
konferencijoj. Delegatas drg. 
B. Songaila smulkmeningai iš
dėstė tos konferencijos darbuo
tę; jo pareiškimu konferencija 
buvo labai pavyzdinga ir tvar
ki, nors šaukiant jų buvo stam
bių klaidų ir apsileidimų iš 
šaukėjų pusės. Jis taipgi pa
pasakojo, kokį įspūdį padarė 
L jį delegatų kalbos. Jo nuo
mone nuo šios konferencijos 
turės prasidėti LSS. tvirtėji
mas rytinėse valstijose; tų sa
vo nuomonę jis remia tuomi, 
kad buvusieji konferencijoje 

delegatai pasižadėjo veikti di
desniu energingumu, negu kad 
lig šiol buvo Veikiama ir kad 
pas delegatus buvo daug pasi- 
rįžimo darbuotis LSS. labui

Delegatui pabaigus savo kal
bų, nariai pagyrė konferencijos 
darbuotę. Tolinus susirinki
mas svarstė budus pasekmin- 
gesniam aukų rinkimui Lietu
vos Socialdemokratams. Tapo 
nutarta kreiptis asmeniškai į 
vietos lietuvius ir prašyti au
tų tam tikslui; tam darbui iš
rinkta komitetas.

Ant galo kuopos sekretorius 
pranešė turįs pakvietimų iš A. 
I,. T. Sandaros 64 kp., kuriame 
kviečiama LSS. 33 kp. prisidė- 
;i prie surengimo pro testo su
sirinkimo prieš lietuvių regis
tracijų, paskelbtų Lietuvos At
stovybės.

Kuopa, apsvarsčiusi tų pa- 
tvietimų, nutarė prisidėti prie 
sandariečių tame reikale, pri
pažindama tokio susirinkimo 
reikalingumų, ir paskyrė tris 
kuopos narius tartis tuo klau
simu su sandariečiais.

Po to buvo svarstoma dar* 
keli smulkesni dalykai ir tuo
mi susirinkimas tapo užbaig
tas.

Butų gera, kad kuopiečiai 
uoliau lankytų kuopos siisirin- 
k i m ufi.—Vytautas.

P. MILLER, CHICAGO, ILL.
3. Kultūros Istorija 1, 2, 3. I ;
1. Palmer Method.
1. Paslaptis.
L Istorija Socializmo Suv. Valstijose.
1. Karė — Ko delei.
1. Sielos Balsai.
L Motinos Širdis.
2. Militarizmas.
1. Dėdės Šamo gyvenimas ir daigai.
1. Apie Rusijos politines partijas.
1. Kas yra taip, o kas ne taip.
1. Darbo žmonių .istorija.
1. Eilėmis ir Proza.
1. Valstybė ir revoliucija.
1. Nauja Skaitymui, Knyga;
2. Anarchizmas ir Socializmas.
L Socializmo minties blaivumas.
1. Songs of Socializm.
L Kaip rašyti laiškus.
L Sexual Knowledge.
L Išgama.
1. Pirmieji žiedai.
1. Kryžius.
L Karės nuotekos.
L. Saliamono Sapnas.
L Meilės Karštligė.
L Socializmas ir darbininkiškasis 

klausimas.
1. Darbas.
1. Socialism.
L Akyvi apsireiškimai sviete.
L Pavydas.
t. The menace of Socialism.
t. Kaip prancūzai ųž laisvę kariavo.
L Amžinos dainos.
1. K. Marks.
.. Literatūros konspektas.
1. Kas slepiasi už žmonių pasakų.
1. Moteris ir Socialižmas.
L Kas yra socializacija.
1. Socialism Summed up.
L Socialdemokratų mokslo pamatai.
1. Rašto Istorija.
L Po priedanga šventenybės.
L Kunigai ir revoliucija.
2. Lytiškos ligos.
L Visuomenės įnamiaį.
L. Žaibas ir griaustinis.
■L
1.
L, 
L.
L

AR TAMSTAI REIKIA PINIGŲ 
PIRKIMUI AR BUDAVOJIMUI
STUB0S ?

JEI jau esi pavargęs nuo mokėjimo 
rendiį ir manai pirkt stubą ir, jei 
neturi užtektinai pinigų, ateik į 

musų banką ir matyk pp. Grišių arba 
Maciką gavime paskolos iš musų 
banko.

MES pagelbejom daugeliui lietu
vių įsigyti nuosavus namus. 
Tad galime prigelbėt ir 

tamstai.
Ateik ir matyk mus.

i

Peoples Bank
' Didelis Bankas ant kam

po 47-tos gatves ir

Ashland Avė

Chicago

t.
I.

t.
3.
1.
I. 
L 
L

t.

1.
1.
1.
i.

1.

i.
1.

MRS. A. MICHMEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri 
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Knygos, paaukotos Lietu
vos Socialdemokratams
F. J. ŠEŠTOKAS, VALPARAISO, 

IND. .
1. Kaip kunigai rūpinasi darbininkais.
1. K. Marks.
2. Kaip žmogus gyveno ant žemes.
1. Dvasiški vadovai.
1. Stabmeldiška Lietuva.
1. Žemės Istorija.
L. Karės Laukuose.
1. Veislių atsiradimas.
1. Pragaro Gelmės.
1. Kada ir kekių budu svietas susi

tvėrė.
1. Kur musų bočiai gyveno.
1. Organizuokitės.
1. Revoliucija.
1. Amerikos cirkas.
1. Apie Dievą, Velnią, dangų ir pra

garą.
I. Apie turtų išradimą.
1. Tikyba ar mokslas.
1. Socialdemokratų mokslo pamatai.
1. Ar socialistas gali būti kataliku.
1. lateraturos konspektas.
1. Lietuvos konstitucija sulyginta su 

Rusijos konstitucija.
1. Anarchizmas ir Socializmas.
2. Istorija Socializmo Suvienytose Vai 

stijose.
1. Socialdemokratijos žlugimas ir re

voliucines kovos Vokietijoj.
t. Keleivio Kalendorius 1916 m*.
1. Oras, vanduo, šviesa ir šiluma.
1. Kunigai ir revoliucija.
1. Kas padarė Dievus.
1. Kaip senovės žmonės persistatyda- 

vo sau žemę.
1. Rusija 1919 metais.
2. Socializmo minties blaivumas.
1. Atmosfera.
1. Žemės išpažintis.

1
1. Moteris ir Socializmas.
1. Pilietybės pradžiamokslis.
1. Aukos karės Dievui.
2. Nuosavybės išsivystymas.
1. Aštuonios Istorijos.
1. Išvogimas iš Paviako 10 kankinių.
1. Gludi-Ludi.
1. Paskaita iš Lietuvos Istorijos.
2. Militarizmas.
1. Valstybė ir revoliucija.
8. Kultūros Istorija 1, 2, 3.

B. JUKNIS, CHICAGO, ILL.
1. Karė — Ko delei.
1, Kunigas V. Depibskis., z r.
1. Kas yra taip, o kas ne taip.
1. Žmogaus Išsivystymas.

G°ogi'afijos vadovėlis.
Ch’nija.
Graži Magelionh.
Trumputė Lietuvos Istorija.
Iš muzikos srities.
Vincas Kudirka.
Naujas lietuviškas kalbamokslis.
Su Lietuva ar pr’e Lenkijos. 
Karolius Maiksas.
Mokslinio SociaHzmo Išsiplėtoji- 
mas.
Rankvedis angliškos kalbos.
K. Marks.
Kunigas Šmitas.
Galutinis klesų kovos tikslas.
Kaip mus apvagia.
Ant rytojaus po soc'alės revoliu
cijos. 1
Kokius Dievus garbino žmones se
novėje.

P. G įlįs; chicago, ILL.
Iš dvasitkų tėvelių gyvenimo. 
Geologija.
Kaip žmogus gyveno ant''žemės. 
Minykų kunigų, darbai Filipinų sa
lose. . ,
Apie dievą, velnią, dangų ir pra
garą.
Chemija.
Technikos stebuklai.

J. VILIS, €H|CAG(), ILL.
13. Naujosios Gadynės psalmės.
L Žydas irf dzūkas.
1. Materijalistiškasis istorijos supra

timas.
L Apie dievą, velnią, dangų ir pra

garą.
1. Darbininko sveikata.
t. Vėliavos aky vaizdo je.
.. Militarizmas.

Pasaulių ratas.
: . šešėliai.

. Kodėl aš netikiu į dievą.

. K. Marks.
Debatai.

Ačių draugams už knygas.
A. žyniontas, 
LSS. Sekretorius.

' ■ !'J '.’.'Lm ’■1 r.lg..".'C-L* __ LIĮU.?!'

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

VVM. J. STOLL CO., 
Balchiunas pagelbininkau 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Cainpan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Markei 62Š4, Market 4526

Anthony Nelson
Advokatas ir Notary Public 

1001 First National Bank Bldg. 
Ofiso vai. 8:30 — 5 p. p., panedė- 
liais ir pėtnyčioms iki 8 vai. vak.

Ofiso tel. Main 9612 
Residence Walnut 1880 W.

DETROIT, MICH.

Gražus Lietuvos žemlapis duodamas kiekvienam veltui

Patarnavimas
Neabejotinas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.
Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 

patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia, 
čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje — veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

f 4 ' .1

Clcaring Housc Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Hąlsted Street, Chicago, Illinois.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto jki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Muzika Visiems Reikalinga
Niekas tiek žmogaus nepalinksmina, jausmus 
sušvelnina ir energiją sukelia, kaip muzika.
FONOGRAFAS yra parankiausia namuose ĮjJrffljį'JĮ fl
muzika, kuris išgroja visokių intstrumentų, ID mML
išdainuoja įvairiausias dainas, visokiose kai- SįS Bl 
bose. I
Namie ramiai sėdėdamas gali klausytis muzi
kos, dainų, monologų ir tt. 
Užlaikau geriausių išdarbių visokius Fonogra
fus, užeikite į mano krautuvę pasižiūrėti ir fflįi J,[į
pasiskirti sau tinkamą mašiną ar Pianą, pat- 4f f
siduodu ant lengvų išmokėjimų. v k

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

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikoma rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muukaliikus toatru- 
mentus. Už darbą gvt Parduodam revolva 
Lietuvą arba ant ūkis.

Uikviečiama atsilaakyti, o busit uiganldbti.

STEPONAS P. KAZLAW8KI,
4032 So. Ahland Avė., Chicago, IŠ

Tel.: Boufevard 7309. .

M^uR.HERZMAN^B
U BOSUOS

Gerai lietuviams žinomas per If 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštraia ir chroniška* Ugar 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nav 
jaustas metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija 102 h W 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis; Cana> 
3110 arba 857

N akt Drexel 951 
Boulevard 4186

8813 So. Halsted St.
Vai.; 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
.vakare. Nedėliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687____

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 luboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

ŪR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Denttotaa 

4712 South Ashland Av«« 
arti 47-tos gatvls

Tel. Pūliniam 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akvlerka
3113 S.Haltrted ai
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak

iurto 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau 
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
vpatifiką 
rijimą, 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
t tižiu 
2«odu

mo 
mergi

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optematrtat
T«L BOU lavari UIT

Kampa* 4 7-to* gal 
2-rog luboa

AS IR CHIRURGAS 
X-Spindullal

OflMR 2291 W. 2*nd 8L, kampu i

<t«sfdenctja 8114 W 42»4 
. Tel. Wayette « 

’’ Vai. 1—4 Ir 7—9 Ne<
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Cha LUha«iu«o Daily Nawi»

Publishad Daily ucept Sunday by 
The Lithuanian New« Pub. (X, Ine.

Bditor P. Grigaitis.

17M Soath Halsted Street 
Ckicato» Illinois.

Pateptame Roosavelt 850$

Subacription Rates:
8.00 per year in Canada.
17.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago, 

3c. per copy.
■ ■ '■ ’ ■ ^L-
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1780 So. Halsted St., Chicago, 
(U. — Telefonas: Roosavelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams________________ *__ $8.00
Pusei metų------—------- ----------4.50
Trims mėnesiams ... ___  2.25
Dviem mėnesiam ' 1.75
Vienam mėnesiui — 1.0$

Chicagoje per nešiotojus*
Viena kopija ■ 8c.
Savaitei  18c.
Mėnesiui.............. .....-...........  75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoje 
paštu:

Metams------ - ... . ,, $7.00
Pusei metų____  . 4.00
Trims mėnesiams 2.00 
Dviem mėnesiam ______._____ 1.50
Vienam mėnesiui.75 
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams....................  $8.00
Pusei metų  4.50
Trims mėnesiams ______  2.25

Pinigus reikia siųsti pašte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

rinys aplinkui tų akylių, ku
rias iškando cenzorius, lei
džia manyti, jogei jisai brau
kė visus tuos sakinius, ku
riuose buvo išreikšta aštrės* 
nė valdžios darbų kritika.

Štai, pirmoje pareiškimo 
dalyje kalbama apie tai, kad 
klerikalų valdomoje Lietuvo
je “vietoj teisėtumo įsivyra
vo sauvalė, vietoj lygybės — 
pataikavimas turtingie
siems”, ir tu o jaus po šitų žo
džių—tuščia vieta. Pareiš
kimo autoriai, matyt, čia bu-; 
vo užkliudę kun. Puryckio 
šmugelį arba kitą kurį “die
vobaimingą” dalyką, ir cen
zorius negalėjo to pakęsti.

Kitoje pareiškimo dalyje 
yra kritikuojamas milįtariz- 
mas ir netikusi 'valdžios už
sienių politika, ir tenai ran
dame net keturis cenzoriaus

NAU.HtfNOS, CMcagč, fil. Šubata, Rugwji 23 d., 1922

Cenzūra 
Lietuvoj.

Šiame “Naujienų” nume
ryje yra įdėtas Lietuvos so
cialdemokratų pareiškimas: 
“Ko eina į Seimą Lietuvos 
Socialdemokratų Partija?” 
Jį, tikimės, kiekvienas skai
tytojas perskaitys atsidėjęs. 
Dabar, kada visų Amerikos 
lietvių domė yra atkreipta į 
besiartinančius Lietuvos 
Seimo rinkimus, tai kiekvie
nam jų yra svarbu žinoti, 
kur stovi Lietuvos partija, 
kuri gina darbininkų ir ma-! 
žažemių valstiečių reikalus.

. Gaila tečiaus, kad tame

“pasidarbavimo” pėdsakus.
Pagaliaus, socialdemokra

tų pareiškimas daro trumpą 
peržvalgą kovos, kurią vedė 
Lietuvos žmonės dėl savo 
krašto nepriklausomybės, ir 
nurodo tą faktą, kad Lietu
vos socialdemokratų partija 
jau su virš 25 metai gina Lie
tuvos darbo žmonių reika
lus. šitame sąryšyje gal bu
vo norėta taip pat paminėti, 
kaip Lietuvos kunigai cariz
mo laikais ėjo išvien su caro 
žandarais ir kaip jie vėliaus 
stengėsi pasodyŪ ant Lietu
vos sosto vokišką karalių. 
Bet tų žodžių išspausdinta
me pareiškime nėra, nes juos 
prarijo cenzorius.

Klausimas: kokios teisės 
turi koks nors klerikališkas 
biurokratas slėpti nuo Lietu
vos piliečių tą, ką jiems skai
to reikalinga pranešti par
tija, kuri stato savo kandi
datus į Seimą? Ir kaip prie 
šitokio biurokratų savivalia
vimo gali Lietuvos žmonės 
patirti tiesą apie šalies rei
kalus, kuriuos turės tvarkyti 
jų išrinktieji atstovai?

vuk-rui, \ irrm yi.jri

Lietuvos piliečius vartoti 
tas savo teises, kurias jiems 
suteikia valstybės konstitu
cija ir paprastieji įstatymai, 
ir susidomėti kaip vidujinę 
šalies gerovę tąip ir jos pa* 
dėtim tarp, kitų taptų.

Jeigu klerikališki biuro* 
kratai drįsta net šitokį dar* 
bą trukdyti;, jeigu jie net kė* 
sinasi suvaržyti žmonių lais* 
vę, renkant atstovus į SeL 
mą, — tai kokia tuomet “de* 
mokratybė” gyvuoja Lietu* 
voje?

Juo greičiaus Lietuvos 
žmonės pasiliuosuos nuo to 
juodojo slogučio, tuo bus 
sveikiaus visam kraštui, pa
dėkime jiems padaryti tai 
jau šiais Seimo rinkimais. 
Paremkime aukomis Lietu
vos socialdemokratus!

fiFroji anglių kaina
Eugene V. Debs.

Daug buvo kalbėta apie ang
lių kainą ilgo anglių streiko 
metu prieš badaujamas algas.

Ištikrųjų itai tik angliakasys 
žino anglių kainą. Niekas ki
tas!

Tikroji anglių kaina nėrą 
skaitoma pinigais. Menki nie* 
kai mokami angliakasiui jį gy* 
vu palaikyti, kad jis galėtų ei
ti į kasyklas iv kasti anglis, ne
daug ką turi bendro su jų kai
na. i

Tikrąja anglių kaina yrą 
žmogaus gyvastis, kuria ang
liakasys turi užmokėti naudai 
tų, kurie jas vartoja.

Kiekvieną kartą, kada ang-. 
liakasys eina į kasyklą, kiek
vieną valandą, kurią jis pralei* 
džia ten, jo gyvastis pavesta 
likimui ir nesuskaitomi tuk-, 
stangiai ja užmokėjo likę pa* 
ląidoli gyvais, ar išnešioti j 
dulkes.

Ar daugelis atsimena šitą, 
skardžiai kalbėdami apie ang* 
liakasių algas ir anglių kainą?

Kiek operatorių pripažįsta 
tą, kad jie pilnai apsaugoti nuo 
kenksmo, kad jie neturi pavo
jaus ir dar pralobsiu begrai
bydami savo didelius pelnus

pareiškime yra keletas spra-, 
gų. Jas padarė Lietuvos \ Socialdemokratų pareiški 
cenzorius, išbraukdamas tas mas juk neragina žmonių uz a»gl»ka.
plakto k™ prie jokio neteko darbo.
jam nepatiko. Kokių grie- Jisai nesako, kad žmonės tu- baisi nelaimė Argonauto 
kų” jisai rado tose vietose, ri sukilti prieš valdžią arba kasykloj, Jacksone, Californi* 
mes nežinome; bet teksto tu- neklausyti įstatymų. Ai-1 joj, kur kcturiosdėšimts sep*

tyni kalnakasiai, kaip žiurkės 
spąstuose, apsupti ūžiančių 
liepsnų, sutiko baisų ir širdį 
veriantį likimą.

Tas tiesa, kad tas atsitiko 
aukso kasykloj, bet auksas ai? 
anglis nedaro skirtumo kalna
kasiui, nes abiejų kaina jam 
ta pati..

Jis negauna aukso ir tik už
tenkamai anglių savo tuščiam 
židiniui-, tečiaus jis iškasa 
kiekvieną unciją aukso ir kiek* 
vieną toną anglių, primokėda* 
mas už abudu savo gyvąsti* 
mi.

Keturiosdęšimts septyni kąb 
nakasiai tapo užmūryti gyvų 
kasykloj arti mylios gilumo;- 
negailestingoms liepsnoms 
siaučiant ir traškant viršuj 
jų neapsaugotų galvų, amžinai 
uolai stovint po jų drebančio
mis kojomis, kiekvienam gali* 
mam pabėgimo keliui esanti 
užkirstu, kada stipriems milži
nų vieku, bet bejiegiams kaip 
silpniems kūdikiams mirtis 
žiuri į baimes ištiktas jų akis 
ir kiekviena sekunda atrodą 
amžinybe, kas gali įsivaizduoti 
tą baimę, kurią tie kasyklos 
vergai turėjo, ir begalinį jų ne-, 
laimės baisumą?

širdis sustoja plakus ir 
kraujas užšąla gįslose, pagaT-. 
vojus apie šitas paišinas, nu-, 
siutinusias, be vilties aukas, 
susispaudusias į krūvą savo 
baisiame kape pragariniuose 
kraštuose, nebylio atsidavimu 
laukiančių myrio malonės, 
kuomet susisieloję jų pačios 
ir kūdikiai nubudę ir nusimi* 
nę vaitoja pas pasityčiojaučią 
kasyklos atvarą.

Ir tas, mielas skaitytojau, 
yra kaina kalnakasio moka* 
ma už auksą, kuris blizga pa* 
razito plunksnose, ir anglis, 
kurios apšildo židinius, apgin* 
kluoja ir aprūpina juodąją p re* 
kybos raitiją ,Jr varo pasauliu 
pramones.

Taigi. kokia yra anglių kai* 
na ir kokios turi būti anglie* 
kasių algos?

Už visą kuomet nors iškas-, 
tą auksą, už yisą pasaulį ir vi* 
sus jo brangius turtus beį 
blizgančas dovanas kasyklos 
savininkas nenorėtų dalintis* 
baisiu tų keturių dešimtų sep* 
tynių kalnakasių likimu Cali* 
f orui j oje, kurio jie nepaisė, 
kad uždirbus duonos plutai ir 
skudurams savo pačioms ir 
vaikams.

Norėčiau, kad tie opera to* 
riai, kurie ištisus mėnesius 
ginčijos <iel savo vergų algų, 
pasižiūrėtų į tą verdantį ka* 
syklinį pragarą ir į graudžius 
našlių ir našlaičių vaitojimus^

Šaukimą dangaus ties ola vir* 
šuj, ir pasakytų man, ką jie 
tąsyk mano apie angliakasių 
algas ir anglių kainą!

Aš sakau, kad tik tas, kuris 
eina į kasyklos pavojus ir kiek
vieną valandą jaučia slaptus 
jos •vylius ir pasislėpusias bai* 
senybes ir kuris gabaus už* 
moka už jus visas savo gyvas* 
tuni, tik jis žino anglių kainą 
ir tik jis turi tiesą nustatyti 
angliakasio algą.

KęU metai atgal, beva?inė* 
jąnt su prakalbų maršrutu po 
Californiją man teko būti ta*, 
me traukiny, kuris susidaužo 
tunely; nekurį laiką atrodė, 
kad mmtts tenka pražūti nuo 
tvaiko iš mašinos, kuris troš
kino siauroj praeigoj. Nesenai 
prięš tai važtinio traukinio 
darbininkai atrado mirtį antį 
šito baisaus kelio tam pačiam 
tunely, šitų kelių valandėlių 
baimė, nežemiški kliksmai, 
kurie spiegė mano ausyse, dau
gybė visokių minčių, atėjusių 
man į galvų lig šiol man tebe- 
prisimena ir aš bent miglotai 
galiu numanyti apie neapsa
komas kančias ir skausmus tų 
gyvais palaidotų žmonių ir 
kąip jie išgąstingai žiurėjo j 
savo baisų likimą, galvodami 
apie sąu mylimus namie, lėtai 
sekundoms skambinant numi
rusioms varpus jų gyvuose ka* 
puošė.

Kalnakasys užmoka gyveni* 
mo lėšas mokėdamas mirties 
kainą.

O koks, gyvenimas ir kokią 
mirtis!

Auglių kąiną yra užmoka* 
ma raudonu angliakasio krąu* 
j u, kuris ją iškasa ir nudažo, 
ir jo nelaimingos , pačios bei 
kūdikių ašaromis ir raudo* 
mis.

Uaughertfo Pūkštąs
Kuomet klaususis valstybinis 

teisėjas Clūcagojc suteikė vy
riausiam prokurorui Daugher
ty laikiną uždraustį prieš strei
kuojančius gelžkeliečius, tai 
buvo manyta, kad šešiolikos 
colių bomba • paleista į orą, pa- 
dąris didelį išnaikinimą, nu* 
krisdama žeąaėn, Bet teisin
gumo skyriaus didžiosios ka* 
nuolės išmestoji bomba nu
krito ir, kareivių kalba beta
riant,, išėjo tik pūkšt.

Mažne vienbalsiai spauda ir 
visuomenė sutiko uždraustį 
pirmą nuosteba, paskui papei
kimu ir ant galo pajuokimu. 
Net Ne\v Yorko laikraščių di
džiuma paprastai tvirti daj’b-: 
davių ir “įstatymo bei tvar-.

kpa” rėmėjai atrado Dąuglver- 
ty’o pilę negalima praryti. Tai 
nemaža senovės ąmerikie- 
tybės bei sveiko proto perga
lė, kuomet tūkstančiai žindo
mų — skaitmuo netilps į vi
sus krikščionijos kalėjimus — 
ima juoktis iš valstybinio tei
sėjo ir ne taip senai buvusio 
visogalio Teisingumo skyriaus. 
Keikia atsiminti, kad nieko 
tam panašaus neatsitiko, kuo
met vyriausias prpkuroras Pal- 
mer gavo dar pavojingesnę ir 
neteisingęsnę uždraustį, suvar
žančią Sus. Kas. Darbininkų 
fondus ir priverčiančių jos virš! 
ninkus atšaukti angliakasių 
streiką. Tuomet, išskyrus ne
žymią mažumą, laikraščiai 
pagyrė valdžią ir tas pats p. 
Gompers, kuris išvadino Dau- 
glierty’o žingsnį republikonų 
išdavimu darbininkų, nei ne
pažiūrėjo į tolygi) demokratų 
išdavimą. <•

Ne tik visuomenė apskritai 
atmetė gelžkelinę uždraustį 
tuojaus po jos išleidimui, o ir 
pats p. Ijaugherty buvo pri
verstas atmesti ją vėliau. Jo 
aiškinimas, kad “valdžia netu
ri jokio noro varžyti asmens 
laisvę ir konstitucines žodžio 
laisvės teises” buvo tuoju at
metimu. Uždraustis reiškė vis
ką, ar nereiškė nieko. Jei p. 
Daugherty nemanė varžyti žo
džio laisvės ir organizavimos 
laisvės, tai nebuvo kas draus
ti; smurtas, ar fizinis streiki
ninkų kišimos jau buvn bau
džiamas einant kriminaliniu 
įstatymu. Kaip New Yorko 
“Evenbig Post” tinkamai pa
sakė: “Jei p. Daugherty tikrai 
mano, kad uždraustis, kurios 
jis prašė, nesiaurina konstitu
cinės žodžio laisvės garantijos, 
tai jis, jei tas galima, dar la
biau netinka būti vyriausiu 
prokuroru, negu kad ji$ pasi
rodė.

Žinoma, p. Daugrerty’o ne
tinkamumas turėjo būti senai 
patėmytas. Jis niekuomet ne
pasižymėjo kuo nors geresniu 
už pardavimą savo draugišku
mo su prezidentu Taftų už 
advokatinį atlyginimą, kad iš- 
liuosavus Charles W. Morse’ą 
ir kalėjimo, pasiremiant to
kiais dalykais, kurie pasirodė 
esą apgavingi. Daugherty’d 
pūkštąs demokratų rankose 
ateinančiame kongresiniame 
vajuj nesuteiks, nieko kita kaip 
tik žalą. Vyriausias prokuro
ras ne tik pats sau pakenkė 
politiniai, o ir visai Hardingo 
administracijai.

Bet žmonių ūpas dąbartinėj 
padėty bus bergždžias, jei jis 
išeis tik reikalavimu, kad

“i tyųgherty turi pą&itrąuVli,” 
ar kad rcpubiikonų partija tu
ri būti pašalinta ir jos vietą 
turi užimti demokratai. Har
dinio administracija, kaip jau 
buvo nurodyta, nebando daryti 
nieko blogesnio prieš streikuo
jančius gelžkeliečius, negu vie
šojo sentimento leidžiama de
mokratų administracija pada
vė angliniame križyj 1919 m. 
Visuomenė privalo reikalauti, 
kad pagrūmojimų ir karo iš
vystytų vykinamųjų įsakymų 
valdžia paliautų buvus; Ame
rikos žmonės turi reikalauti 
įstatybos, kuri atimtų iš musų 
teismų galią uždraustimis pa
keisti tvarkingumo eigas ir 
baudimus įstatymu. —Nation.

W. Macijauskui. Apie O’- 
Brien School mes nieko tikro 
negalime . pasakyti. Tai tarny
stei užimti anglų kalbos žino
jimas yra reikalingas. Kvoti
mai nėra perdaug sunkus. Pil
nas informacijas tuo reikalu 
Jus galite gauti iš Pašto.
... ...................... . ' .K.
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Iš Rusijos Rojaus.
(Tikras papasakojimas, kaip man vyko 1921 m. 

rudenį iš Sovietų Rusijos ištrukti).

Melchioras Račkauskas

(Tęsinys)

Atradęs sekretoriaus vagoną, paklausiau sargy
bos kareivio, ar galima matyti sekretorių. “Pirmas 
tavoriščo Rakovskio sekretoriaus, tovarišč Para- 
monova, serga, ir jos matyt negalima. Antro sek
retoriaus vagonas 2315 N”—atšavė kareivis. Už
sirašęs numerį, ėjau to vagono ięškoti. Suradęs 
jį ir visus formalumus su savo liudyrnais atlikęs 
(ant vieno liudymo sekretorius pastate atspaudą 
—leidimo įeiti į R. vagoną), aš, vieno kareivio, 
sekretoriaus pristatyto, lydimas, nuėjau į Rakovs
kio vagoną. Čią jau jokių sunkenybių nebuvo: 
mano kareivis tik kaž-ką pasakė patylomis sar
gybai iš dviejų raudonarmiečių, stovinčių ties R-io 
vagonu, — ir mes atsidūrėme pačiame vagone.

Puikiam sąlon-vagone, kurio langai iš perono 
pusės buvo aklai uždengti, prie nedidelio raudono 
staliuko, stovinčių žmonių apsuptas, sėdėjo vidu
tinio ūgio ir amžiaus frenčuotas vyriškis, su ruda 
barzdyke ir aukšta kakta, “žydas” — dinktelė- 
jo man: “to tai jau nesitikėjau”. (Paskui teko 
man sužinoti, kad Rakovskis tikrai Rumunijos žy
das). Iš dešinės prie staliuko sėdėjo kokia tai 
žmogyste© ir ką tai rašė, Pats Rakovskis peržiu
rėja kokius ten popięrius. Mano kareivis-paly- 
dovas* drąsiai praskyrė stovinčių būrį ir, davęs 
man ženklą eiti paskui, balsiai pasakė: “Chersono 
ir Nikolajevo lietuvių-tremtinių pasiuntinys su 
prašymu”. Rakovskis pakėlė nuo popierių savo, 
kaip man pasirodė, suvargusį veidą ir paėmė iš 
manęs pareiškimą, kurį buvau parašęs, manyda
mas, kad jei nevyks pasimatyti su Rakovskiu, tai

bent raštu išreikštą savo prašymą įteiksiu jo sek
retoriui. Neskaitydamas mano pareiškimą, jis pa
klausė: “Ko Tamsta nori, “tovarišč?” Trumpais 
žodžiais išdėjau savo reikalą. Rakovskio veidas 
apsimainė. “Tremtinių grąžinimas nevyksta taip 
greit, kaip mums ir jums, tremtiniai, butų geis
tina ne dėl musų kaičios. Jus, svetimtaučiai, no
rite greičiau gauti vagonų ir galimybės keliauti, 
kaip tie trys tūkstančiai sergančių ir sužeistų rau
donarmiečių, kurių delegacija ką tik čia buvo, 
kuriuos mes iš visos Rusijos sukvietėm čion gy
dytis ant limanų (Odesos limanai — kurorto vie
ta), ir kurie, užbaigę savo kuraciją, jau trečią 
savaitę, alkani ir suerzinti, trokšta greičiau ištruk
ti iš čia, o mes neturime galimybės jų išvežti. Tu
rėkite, tremtiniai, kantrybę.. Užrašykite, tovarišč, 
Chersono ir Nikolajevo tremtinių pageidavimą”, 
pasakė R., kreipdamasis į sėdinčią iš dešinės žmo
gystę...

Aš dar norėjau šį tą pasakyti, bet kareivis- 
palydovas stumte išstūmė mane be jokių ceremo
nijų iš vagono ir nuvedė vėl pas antrąjį sekreto
rių, kuriam ir pranešė, kad aš mačiausiu su R-iu. 
Aš pasiskundžiau sekretoriui, kad, tiek vilties tu
rėjęs, nieko gero nesužinojau pas R-ą, tikėdama
sis, kad gal vyks man nors per sekretorių šį tą 
išgirsti apie tat, kas taip kliudo vagonų gavimą 
ir ardo transportą. Bet sekretorius man tiek te
pasakė: “Tamstai, tovarišč, ne čia reikėjo kreip
tis. Yra didesnis ponas ir už patį Rakovskį, tai 
yra “donbas” (Dono baseinas — anglių kasyk
los)”. Tą pasakęs sekretorius prieš mano nosį 
Uždarė vagono duris.

Pąskui jau teko man išgirsti, kad k,aip tik 
tais laikais visai nuslūgo anglių gamyba, nes dar
bininkai, algų ir pajokų negaudami, nustojo dir
bę ir, nepaisant didelių bausmių (iki sušaudymo), 
nestojo visi į darbą.

Grįžti man reikėjo tuo pačiu keliu. Eismas 
peronu pastebėjau daug įvairių daiktų, kurių W’-

miau nebuvau matęs, nes einant čia mano dome
sys buvo atkreiptas tik į vieną dalyką: regėti 
Rakovskį. Visų pirma krito man dabai’ į akis di
džiausias vagonas, — Rakovskio valgykla. Vago
nas tas buvo perskirtas į 3 dalis: vienoje dalyje 
buvo virtuve, tur būt, elektrinė: nors tenai kaž 
ką labai gardžiai čirškino, net man seilės varvė
jo, tačiau ugnies ir durnų pro atidarytus langus 
nesimatė. Antra dalis buvo tat didelis indų ir 
kitų valgomųjų įrankių sandėlis, čia stovėjo di
delis rausvo medžio bufetas, su blizgančiais va
rio papuošimais; kelios merginos, su baltais, kaip 
sniegas, žiurstais ir kepuraitėmis, sukinėjosi ties 
bufetu, ruošdamos pietus. Trečioji dalis buvo už 
imta staliukais, su patiestais baltais abrusais; ant 
tų staliukų buvo kaž kokios pilkos lėkštės, stiklai 
ir visokio didumo krištojii'iės ir sidabrinės tair 
rėš ir taurelės; matyti, viskas jau buvo paruošta 
pietums. Kitame vėl vagone galima buvo paste
bėti pro atidarytus langus daugybę ginklų, sau 
tuvų ir kulkosvaidžių; čia sed,ejo ir stovėjo kel 
raudonarmiečiai ir gruzinai su aukštomis avių 
kailio kepurėmis ir ilgomis juodomis sermėgomis 
tat buvo sargybinis R-o vagonas. Dar vienai 
vagonas krito mano akysna, — vagonas-tipogra- 
fija:. vidury jo stovėjo spaustuvės mašinos, ker
čioje buvo Sukrauta daug gryno popieriaus, ki
toje kerčioje — jau išspausdinti lakštai. Man 
vienas gelžkelietis paaiškino, kad vyriausieji so
vietų komisarai visados savo traukiniuose turi 
tokias1 tipografijas, nes bevažiuodami dažnai 
spausdina visokius įstatymus, atsišaukimus, tam 
tikras ąpie savo kelionę .žipia^biuletinus, prokla
macijų ir agitacijos lapelių^ ir t. t. -

Mano žvalgymąsi pertraukė viena frenčuota 
žmogystė (tur būt, “čekos” agentas), kuri rūs
čiu balsu sušuko: “Ei, tovarišč, ko čia ieškai ir 
žvalgaisi? Parodyk savo dokumentus!” Peržiū
rėjęs mano liudymųs, tarė: “Atlikai reikalą ir 
išeik, čia negalima užtrukti...”

Grįžau miestan nieko nelaimėjęs iš to su 
R. pasimatymo. Reikėjo grįžti Chersonan. Ne
linksmas naujienas rengiausi atvežti savo tau
tiečiams, Chersono laukiantiems, nes visai maža 
teturėjau vilties, kad Chersono ešelonas išvažiuo
tų šį rudenį, ypač kad nieko nesigirdėjo ir apie 
Odesos ešeloną, kuriam buvo paskirta*išvažiuoti 
liepos pradžioje; dabar jau buvo rugpiučio galas, 
o jis vis dar tebesėdėjo Odesoje.

Pradėjau daryti reikalingus žygius, kad iš 
Odesos ištrukus. Nelengva buvo atvažiuoti į 
Odesą, bet dar sunkiau buvo, iš jos išvažiuoti, čia 
prisiminiau senus laikus, kada prieš karą už 75 
kap. pei 8 valandas atkeliaudavau jura iš Odesos 
Chersonan, be jokių kliūčių ir sunkenybių. Pir
miausia reikėjo gauti iš Odesos “čekos” leidimą 
švažiuoti; kadangi tokioje didelėje Odesoje (apie 
300,000 gyv.) buvo tik viena tam tikslui įsteigia 
‘čeką” (kitiems tikslams buvo kitos “čekos”), tai 
galima sau įsivaizduoti, kaip sunku buvo net sa- 
70 eilės susilaukti prie “čekos” durų, jau nekal
bant apie leidirpo gavimą. Būdavo atsitikimų, 
.<ad po ištisą savaitę ižpiogųs turėjo laukti savo 
ulės, stovėdamas kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
I po pietų. Atvykęs į tą “čeką”^ pamačiau dide- 
ę žmonių minią, kuri buvo išsiskirsčiusi įvairio
mis eilėmis: Čia stovėjo'kariškiai, čia koinandi- 
rovkas turintieji, čia ypatingiems reikalams so
vietų valdininkai, čia vėl privačiai asmenys. Ęi- 
'ės atlikdavo savo reikalus tokia tvarka: pirmiau
siai įeidavo į “čekos” šventyklą eilė vadinamųjų 
“koinandirovočrikų”, tai yra tokių asmenų, kurie 
turėjo valdžios išduotus liudymus, kad jie išva
žiuoja iš Odesos valstybės reikalais. Jei “koman- 
dirovočnikų” eilės žmonių nebelikdavo, eidavo ka
riškių jų eilė, paskui—valdininkų ir tik 4 vietoje 
•—privačių asmenų. Aš, žinoma, stojau į priva
čių asmenų eilę.

(Daugiau bus)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII
Nebūk apkurtęs ir netu

rėk galvoj ūžimo.
Išpanijos kunigaikštis norint gimė 

kurčias, bet tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas 

daktaro, kuris priverčia kurčią girdė
ti. Netrotykite vilties, atsineškite ši
tą pagarsinimą už kurį iŠegzaminuo- 
sime veltui, bilo dieną šio mėnesio.

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų; su- 
batoms nuo 1 iki 6; nedėlioms nuo 12 
iki 2.

H. AUPERL, D. C. IR PH. C. 
SPECIALISTAS

Nuo negirdejimo .ir galvos ūžimo 
916 Diversey Parkway 

Netoli “L.” stoties.
Telefonas Buckinghanv 1926

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllli

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ii Chirurgas 

25 E. Wa»hington Si.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 8862 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tel. Kcdzie 7715

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vajų vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 1^. Va
karais 6—9. Nodčl. pagal
3261 Se. Halsted St., Chicago, III.

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visoklfnu 

reikti tnu

® J.-SALAKAS J
1432 So. SMh Ct.

Cicero, Iii.
Tel. Cicero 2537

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

■%3

IBAVID RUTTER & CO„
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai! 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai 'Ąv.

TeL Yąrds
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Ko Eina j Seimą Lietuvos 
Socialdemakracų i’artija?

NAUJIV,Ni’OS, Chicago, Ui.

si visų priemonių, kad tik ap
gintų dvarus, Krikščionių-de
mokratų dauguma atvirai at
sistos musų agrarų pusėj, kajp 
tik pajus, kad darbininkai 
jiems nebepavojingi. Jau da
bar didelė žemių dalis išgrobs
tyta turtingųjų ūkininkų, 
prakutusių spekuliantų, iš 
Amerikos grįžusių karčem- 
ninkų. Valdžios padedama 
musų buržuazija jau paėmė 
ilgame ten nuomon dešimčius 
dvarų, nustuindama nuo že
mės kaimo proletaruš.

Kova dėl žemės dt^ tik pra
sidėjo. Tai kovai musų Par
tija dės didelių pastangų tiek 
Seime, tiek gyvenime. Mes 
reikalausim, kad dvarų žemė 
tikrai butų perduota dvarų 
darbininkams, kaimo beže
miams ir mažažemiams. Mes 
reikalausime, kad miestų dar
bininkams, valstybės ir visuo
menės tarnautojams butų duo
ti žemės sklypai daržui ir trio- 
bai pasistatyti. Naujakuriams 
valstybė turi suteikti pašalpos 
įsikurti ir bent pirmam laikui 
turi' juos paliuosuoti nuo mo
kesčių, rekvizicijų ir kitų sun
kenybių.
MES REIKALAUSIM ĮSTATY
MAIS APSAUGOTI DARBI

NINKŲ REIKALUS.
Šiandien darbininkas ar val

stybės tarnautojas Lietuvoje 
tol gauna duonos kąsnį, kol 
gali vilkti darbo jungą. Bet te- 
>a jam pakryps sveikata, darb
davys tuojau varo jį pro var
tus, o visuomene ramiai duo
da jam mirti badu. St. Seimo 
krikščionys ir jų uodega — 
Darbo Federacija — daug ža
dėjo darbininkams, bet nieko 
nepadarė. Priešingai, jie rūpes
ningai pasmaugdavo, ar 
bent sudarkydavo Seiman 
Įneštus sumanymus darbinin
kų padėčiai pagerint. 1 ,

Tokia padėtis negali toliau 
įasilikti. Mes, socialdemokra
tai, reikalausim Seime:

kad artimiausioj atęity dar
bo diena įstatymu butų su
trumpinta iki 8 valandų tiek 
miestų, tiek žemės ūkio dar
bininkams dvaruose ir pąs 
ūkininkus;

kad butų išleisti įstatymai 
įpie ligonių kasas, apie pensi
jas pasegusiems darbininkams, 
valstybės ir visuomenės tar
nautojams, apie tinkamą atly
ginimą nelaimingais atsitiki
mais, kad valstybė nedarbo 
metu tiektų bedarbiams darbo 
ubą užlaikymą;

kad įstatymo butų nustaty
ta, kurį mažiaus; atlyginimą 
larhdavys turi teisės. mokėti 
darbininkui.

Kartu mes kelsime kovų už 
opiausius darbininkams die
nos reikalus. Reikalausim, kad 
butų apstabdyta spekuliacija 
maisto produktais ir maisto 
butų galima biednuomenei 
gauti, normuotomis, prieinamo
mis kainomis; kad valstybė ir 
savivaldybės patiektų biednuo-= 
menei prieinamo kuro; kad 
miestuos butų pradėta paga
lios statyti pigus butai netur
tingųjų sluogsnių reikalams. 
Kad pažabojus pramonininkų 
sauvalę; kovosime už įgyvendi
nimu įmonių tarybų.

MES REIKALAUSIM SU
TVARKYTI LIETUVOS TEIS

MUS.
Kokie yra musų teismai, 

kiekvienas žinome. Netikę 
darbininkams įstatymai; dar 
netįkesnis jų vykdymas. Poli
tines bylas sprendžia beveik 
vien karo teismai. Civilės by
los metais guli teismų rašti
nėse. Pats musų teisingumas 
aiškiai pakrypęs turtingųjų 
pusėn. Mes reikalausim panai
kinti ypatingus teismus, rei
kalausim, kad teismas butų 
bešalis, greitas, ir darbinin
kams nemokamas.

Lietuvos darbininkai, beže
miai ir inažežcmiai ūkininkai! 
Spaliu 19 ir H dieną visaa 
kraštas, kartu ir jus gausite 
rinkti savo atstovus į Lietuvos 
Seimą. Už ką balsuosite?

Pustrečių metų posėdžiavo 
St. Seimas. Darbą pradėdami, 
krikščionių blokas ir liaudinin
kų partija žadėjo gėrybių kal
nus ir aukštai nešė galvas. 
Darbą baigdami, jie išeina iš 
Seimo paniurę, susipykę, liau
dies pasipiktinimo lydimi.

Ne kas gi pas mus padaryta 
darbo žmonių vargui pamažin
ti, įvesti krašte žmonišką de- 
» i< kratinę tvarką? Ar išpildyta 
!>••• t Hn i iė da’ s to, kąs 
»ciino ši r ninku buvo žadėta 

anais rinkimais?
Dvarų darbininkai iki šiol 

dar nežino, kurie jų ir toliau 
pasiliks ponų vergais, kurio 
gaus plikos žemės sklypelį, ku
riems teks kraustytis iš sukiu- 
rusios kumetyno pastogės, 
lazdos nusitvėrus.

Ūkininkų samdininkai po 
senovei braido vargų baloj, nei 
vieno trupinio nesusilaukę iš 
Seimo ar valdžios savo buičiai 
pagerinti. Jei ką laimėjo iš 
darbdavių;, tai tik *per savo su
sipila t imą ir kovą.

Miestų darbininkai ir bied- 
nuomenė; — kapitalistų iš
naudojami, brangymečio spau
džiami, — visą tą metą vieni 
patys gavo gintis nuo nepa
kenčiamo skurdo. Krikščioniš
kojo Seimo valdžia, užstodama 
turtinguosius, mokėjo tik pulti 
darbininkų organizacijas, tik 
gniužiuti jų kovos žygius. Ir 
tiems savo darbams valdžia 
visuomet rasdavo Seimo dau
gumos širdingo pritarimo.

Musų krikščionys ir jų sėb
rai žadėjo Lietuvos liaudžiai 
laisvę, visiems lygybę*, teisybę 
teismuose ir gyvenime. Dėda- 
mies liaudies draugais, jie ža
dėjo sukurti musų krašte tik
rą demokratinę tvarką.

Kuo virto visi tie pažadai? 
Šlykščių pasityčiojimu iš dar
bo žmogaus. Kuone visą ląiką 
kraštas buvo karo padėty. Vi
sos demokratinės laisvės va
zojos po komendantų ir milici
jos kišenes. Valdžios agentai 
teikė tų laisvių ir paramos 
darbininkų priešams, bet su 
darbo žmonėmis dažniausia 
kalbėjos lazdos dručgaliu. Vie
toj teisėtumo įsivyravo sauva
lė, vietoj lygybes — pataika
vimas turtingiesiems.

[Cenzūros išbraukta]
Nepriklausomoji Lietuvoj 

liuosa pasidarė tik spekulian
tams, kyšininkams, kunigi
niams ir jų sėbrams.

Lietuvos darbi niulcni ir nia-> 
žųžemiai ūkininkai! Jūsų prie

šai per tris pastaruosius metus 
jau gana susistiprino. Bet jie 
ruošiasi įsilaužti nuolatinin 
Seiman da didesniu buriu ir 
da kiečiau pavergti Lietuvos 
liaudį. Tat ginkitės; kol uevė- 
lu! Ginkitės ypač dabar, kai 
eina atstovų rinkimai. Jei apsi- 
leisite, jūsų atstovų vietas už-, 
ims jūsų priešai ir busimasis 
Seimas virą dar piktesnis, kaip 
dabartinis. *

Taigi visi darbininkai ir ma
žažemiai, visi valstybės ir vi
suomenės tarnautojai stokite 
į rinkimus susiderinę ir sąmo
ningai!

Ragindama jus į rinkimus, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tija nori jums ]>asisakyti, ką 
darys jos žmonės, Seiman iš
rinkti. Tat aiškiai ir atvirai 
sakome: einame Lietuvos Sei
man gintų tik darbininkų ir 
biednuomenės reikalus.

REIKALAUSIME ŽEMĖS 
DARBININKAMS IR MAŽA

ŽEMIAMS ŪKININKAMS.
Nesidžiaugsi t, draugai, tik 

tuo, kad St. Seimas nutarė iš- 
dalyti dvarus. Pažiūrėkit, kas 
gyvenime dedasi. Dvarininkai 
ir jų sėbrai žemdirbiui stveria

MES STOJAME Už SĄŽINĖS 
LAISVŲ.

Mes skaitome tikybos daly
kus (privačiu kiekvieno žmo
gaus reikalu. Niekas neturi 
teisės kitą varžyti ar skriaus
ti dėl 
Jokia 
gauti 
pagalbą savo tikslams. Ir to
dėl mes, socialdemokratai, nuo 
lat reikalausim, kad bažnyčią 
butų atskirta nuo valstybės ir 
mokykla nuo bažnyčios.

Taip mes suprantame svar
biausius musų uždavinius Sei
me. Bet mes tuomet tegalini 
laimėti Seime ir gyvenime, jei 
eisim išvien su Lietuvos dar
bininkais, jei musų žygius ga
lingai parems Lietuvos liau
dis.

IR TODĖL MES VISUR IR 
VISUOMET KOVOSIM Už 
DARBININKŲ JUDĖJIMO 
LAISVĘ, KAŲ LIETUVOS 

DARBININKŲ* KLASĖ SUS
TIPRĖTŲ.

Lietuvos darbininkai turi 
gauti galimybės liuosai kurti 

mes ypač stosim už artimus jr Yes(į ^0 profesines sąjun- 
Lietuvos ryšius su Latviais, ’ 
Estais ir Suomiais.

MES STOSIM Už DEMOKRA
TINĮ

Musų 
pabaigė 
armijas 
Tik

SALIN KARAS, MILITARIZ- 
MAS IR VISOS JO SUNKE

NYBĖS.
kaimynai jau senai 
karus, sumažino savo 
ii’ dirba ramų darbą.

Lietuvoj krikščioniškas 
Seimas ir jo valdžia nemoka 
rasti ginčams galo.

[Cenzūros išbraukta]
Kraštą vargina rekvizicijos 

ir stuikos; mokesčiai nuolat 
auga, o musų gyvenimas vis 
eiųfi skurdyn, nes [Cen. išbr.] 
neužtenka pinigų nei algoms 
pakelti, nei švietimui, nei ke
liams, nei savivaldybėms, nei 
kitiems butiniemsiems reika
lams.

[Cenzūros išbraukta]
Tat mes reikalausim Sei

mą, kad greičiau butų suda
lyta taika, kad kraštas pasi- 
liuosuotų nuo karo sunkeny
bių [Cen. išbr.] apsigynimui 
turi būt įvesta Lietuvoj visuo
tinas liaudies apsiginklavimus, 
liaudies milicija. Siekdami tai
kaus sugyvenimo su visais,

Jau

VALSTYBĖS FINANSŲ 
SUTVARKYMU.
ketvirtus metus valdžia 
valstybės lėšų daugu

mą tik iš muitų, akčižių, gelž- 
telių, ir prekybos mokesčių. 
Visus tuos šimtus,milionų su
moka Lietuvos biednuomenė. 
Už tai turtuoliai arba moka 
skatikus, arba sudeda savo 
mokesčius darbo žmonėms. 
\raldžia jų neliečia. Valdžia ne 
lik nemoka mokesčių sutvar
dyti, bet savo nesugebėjimu 
dėl nusmukusios markės pri
vedė krašto ūkį prie galutino 
mirimo. s Ir dabar didžiausia 
vargų dalis prislėgė Lietuvos

Mes ir toliau reikalausim, 
kad mokesčių našta butų per
kelta turtingiems. / Netiesieji 
mokesčiai turi būt panaikinti. 
Turi Į)ut visur įvestas progre
syvus mokestis nuo turto, pel
no ir palikimo. Kol to nebus 
padaryta, maža ką gelbės sa
vųjų pinigų išleidimas.

LIAUDIES ŠVIETIMO REI
KALU.

Musų klerikalai jau siekia 
sąvo raukas, kad galutinai už
grobtų Lietuvos mokyklas. 
Mokykla jiems reikalinga nę 
liaudžiai šviesti', bet žmonėms 
tamsinti, kad lengviau galėtų 
juos vesti savuoju pavadžiu..

Mes ir toliau griežtai kovo
sim užtai, kad Lietuvos mo
kykla butų svietiška ir pritai
kinta darbo žmonių reikalams; 
kad pas mus griežčiau butų 
įvestas visuotinas privalomas 
ir nemokamas liaudies švieti- 
nias. Biednųjy vailtsii turi T>ut 
paliuosuoti nuo darbo ir gauti 
valstybes ir savivaldybių pa
šalpos mokslui eiti.

“The Pudark” Aliejaus

Dega kerosinas su .aru mažame pečiuje. Vie^ 
no galiono užtenka 20 iki 24 valandų, daro 
mėlyną liepsną be durnų, visa smarvė eina i 
kaminą.

Galima matyti Naujienų ofise ant Bridge-. 
porto 3210 So. Halsted St.

Taipgi mes įtaisome musų aliejaus aparatų 
į furnace, boilerį, ar pečių.

THE PUDARK HEATING APPLIANCE CO., 
2634 W. Lake St. Tel. West 6726

tikybinių įsitikinimų, 
tikyba neprivalo pasi

vadžios ar mokyklos

gas ir partines organizacijas, 
liuosai vystyt agitaciją ir švie-i 
timo darbą savųjų tarpe, liuo
sai streikuoti. Be šitų laisvių 
negali augti —■ stiprėti darbi
ninkų- klasė.

Draugai! Jus žinot, kad Lie
tuvos darbininkų kova su jų 
priešais prasidėjo iš tos pat 
dienos, kaip ėmė kurtis nepri
klausoma Lietuva.

Lie t u v os Socialde i n ok ratų 
Partija jau suviršum 25 me
tus stovi sargyboj Lietuvos 
proletarų reikalų. Nepaliaudan
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Chicagos ir apielinkės lietuviams
KAD AŠ

J. ZOLP
Turiu apie 12 me 
tų patyrimo Gra- 
borfystės. Per 9 
metus esu buvęs 
balząnainuotojas 
ir laidotuvių ve
dėjas.

Labai ilgą laiką 
dirbau prie lietu
vio graboriaus J. 
Ęudeikio. ii’ sve
timtaučių grabo- 
rių.

Dabar uždėjau savo locną 
GRABOBIŠKA 

įstaigą
ANT T()WN ©F LAKE 
4603 So. Marshfield Avė.

Automobiliai dėl visokių reikalų, patarnavimas dieną ir 
naktį. '
Visokiais reikalais kreipkitės pas I. J. 5?olp, dievui ar naktj 
Telefonas Boulevard 5203.

Privatiškas ligonvežimis (Ambulance),

ma kovojo ji ir St. Seimo me
tų, gindama darbininkų orgą- 
pizacijas, kurdama ir stiprin
dama naujas, padėdama darbi
ninkams apsišviesti ir susior
ganizuoti.

Musų partija pemainys savo 
veido ateity ir nekeis savo už- 
davinių. Ji gins kiek pajėgda
ma darbininkų reikalus Sei
me, bet dar daugiau dės darbo 
tarp pačių darbininkų visam 
musų krašte. Lietuvos Social
demokratų Partija turi išaugti 
į galingą, masinę ir vienintelę 
Lietuvos darbininkų partiją.

Darbininkų ir jų partijų ko
va neprivalo susimesti tik Sei
me; ji negali prasmegti tik kas 
dieniniuose darbininkų reika
luose. Darbininkų klasė yra 
naujo, socialistinio gyvenimo 
kūrėja. Kova dabartinėj kapi
talistinėj tvarkoj yra mums 
tik erškėčių kelia8 naujon atei- 
tin, tik mokykla naujai tvar
kai pasiruošti. Tam sunkiam 
kely Lietuvos Socialdemokra-s 
tų Partija bus ištikimas jūsų 
draugas ir vadas. Ir todėl visj 
Lietuvos darbininkai, visi da
bartinės 
mieji, 
liaudies 
ateitis, atiduokit savo baisuj 
už Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos sąrašus.
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS TARYBA,

tvarkos skriaudžia- 
visi kam rupi musų 

vargai ir jos šviesi

' " f-JĮ.U. '1.111'1

BOHEMIŠKŲ PLUNKSNŲ
S’iųlo sękauui# bargenus.: 

čystos baltos žąsų plunksnos sv. 89c 
Čystos baltos rinktinės pi. sv. $1.25 
Čystos baltos rainos pi. sv. ... $1.79 
čysti balti maišyti pūkai, sv. $1.89

Pavyzdžius suteikiame aut parei-. 
kalavimo.

Beck’s Dep’t Store
3323-25 So. Hajsted St.

CHICAGO, ILL.

wmRą

PER 12 DIENŲ l LIETUVĄ
Greičiausia vandeniu kelionS

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
Su staptelėjimų prie Southampto- 
nu, dėl Oanzigo, Tiliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KĄS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETĄNIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
SCYTHIA ...1................... Rūgs. 28
TUSČĄNIA i.,‘_...............  Rūgs. 30
LACONIA ........................  Spalio 5

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausiu agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

^RenehJlne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
LA BOURDONNAIS .... Rūgs. 28 
LAFAYETTE.................. Rūgs. 30
PARIS ........ ...................... Spalio 4
CHICAGO ......................  Spalio 5

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
įmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
buris. Valgomasai kamba.ris, rūky
mai, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausia prancū
ziškas vąlgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

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

Lietuviška 
Aptieka

Užlaikome visokių pa
sekmingų gyduolių ir šak
nų parvestų iš Lietuvos. 
Reikalaukite “Bitter Wi- 
ne” kraujo gaivintojo. Su 
reikalavimais visados 
kreipkitės šion aptiekon.

Antanas Ryindeika
1338 S®. 2nd St. 

Philadelphia, Pa.

MENĘSiy-MENESIAI
KENTĖJIMŲ'a

Kaip Baltimorės merge
lė atgavo savo sveikatą.

Baltimore, Meriland. “Per kele-1 
tą mėnesių a§ kentėjau begalinius! 

liTt skausmus galvos 
||įĮ|yįUlUįĮĮ||| ir buvau nusilpusi.

'Negalėjau miegoj 
ti naktimis kaip 
reikia delei skaus-J 
mų nugaroj. Vie
ną dieną namie as 
radau jūsų knygą 
ir perskaičiusi tuo 
jau pradėjau vai
toti Lydia E. Pink- Į 
ham’s Vegetable 

_______ _____Compound. Aš ga-| 
vau labai gerus rezultatus ii' neku-1 
rios mano draugės vaitoja tas gyduo
les ir dabar] Jus galit vartoti šj lai
šką kaipo paliudymą dėl kitų mergi
nų gero, taip, kaip anie laiškai jūsų 
knygoj pagelbėjo man”. — Rose 
VVaidncr, 3018 Roseland, Plaęe, Balti
more, Md.

Ši tiesa labai tankiai yra išreiškia
ma laiškuose rekomenduojant Lydia 

tĘ. Pinkhąm’ą Vegetable Compound. 
Tos moteris žino kaip jos kentėjo ir 
visus savo simptomus išpasakoja sa_- j 
vo laiškuose. Ir kap jos galų-gaie 
pasveiko. Jų yra paprasti papasa
kojimai, kąd pagelbėjus kitoms mo
terims.

Lydia E, Pmkham’s Vegetable Com
pound yra gyduolės padarytos iš gy
dančią šaknelių ir žiedą, be jokią 
priemaišų, kad pagydžius moteris, 
kurios taty, tankiai serga, kur apsi
reiškia skąudcjimu Bugaras, silpau- 
mo, nervingumo iv netuvėjįnią euetgi- 

1 jos ką iw>rp veikti arba, kur nors eiti. 
Jos pagelbėjo daugeliui moterų. Ko
dėl nepabandyti jų?

šiAKDIG PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
9c. už 100 auks.

arba
1,112 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike 

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6.000,000.00

..........................................................................................į............ į
Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 8 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082
!>■ Įi I I , i , I

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St. 
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.
M. a."i ..........  .

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendencp Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 jki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574

Chicago.
J 1 " ■ —' 1 .

Dr. Maurice Kahii
I GYDYTOJAS ir. CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. • 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniaia nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5082

OR. M. STOPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuq 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisaa yra 

uždarytas

Di'. Natalija Žukauskas , 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Patarimai dovanai.

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Telephone Yards 5834

OR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

—»-R—  

Dr. A. J. BĘRTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

Vai.: 10—12 r., 4—8 vai.
Ned. 9—12

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6171

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare 

3259 So. Halsted St., Chicago^

DR. Č. K. KLIAUGA
BATISTAS

1821 So. Mst«4 St.% Chicaffo, III.
kąmpas 18th St.

Valandos: d—-12 ryto ir 1—8 vak* 
Thope Canal 0257

j Į
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Gyvenimo eiga
(Tąsa seka nuo 2-ro pusi.)

suinano tai atlikti geriausia, 
gyvena ilgiausia ir mažiau ga
besnius panaudoja savo la
bui.

Išnykusių gyvūnų istorijų 
galime skaityti iškasenose, uolų 
ant’paudose. Jų liekanos 
mums aiškiai rodo, kokie mil
žinai valdė musų žemę, kokie 
stebėtini sutvėrimai aštriai ko
vojo dėl būvio, kokius milži
niškus tyrimus darė gamta, 
norėdama apgyvendinti žemę 
pastoviais gyventojais. Tos iš
kasenos parodo mums, kaip 
vieni gyvūnai buvo persilpni 
išlaikyti kovos <lcl būvio smū
gius; kiti persunkus, per milži 
niški konkuruoti su greites
niais ir lengvesniais; dar kiti 
taip stebėtinai godus, jog žemė 
negalėjo jų išmaitinti.

Jie visi buvo gamtos pada 
riniai. Žiūrint į tai paviršuti
niai, atrodo, kad visi tie silp
nučiai ir milžinai gyvūnai bu
vo nulipinti iš molio be ma
žiausios dailės, gabumo ir ap
galvojimo. Tai atrodo lig aklo 
žmogaus darbas — be meno ir 
dailės. Žodžiu, tie visi senai 
pranykę gamtos tvariniai 
mums atrodo kaipo aklo aks
tino padariniai,
nučiai ir milžinai!
šiandien? Kodėl gamta tvėrė 
tokius “neapgalvotus” gyvius?

Gamtos darbuotė planinga.
žiūrint į tą viską pavii’šuti

ldai, mums atrodo, kad gam
tos darbuotė nebuvo planin
ga, tikslinga — ji, taip sau, 
lipino naujus tvarinius ir kei
tė jų formas. Bet tikrenybėj 
v ra atbulai. Gamtos darbuotė * 

yra neišaiškinamai planinga. 
Mažiausis tvarinys yra sutver
tas pagal geriausių nustatyta 
planų. Ta planinga ir misteriš
ka gamtos darbuotė tęsis per 
amžius.

Gyveno silp-
Kur jie

Artesniam .susipažinimui su 
tokia planinga gamtos darbuo
te pastudijuokime negimusį 
kūdikį. Nuo dienos motinos 
kiaušinėlio užsivaisininio iki 
dienos kūdikio gimimo perei
na embrioniškas atsikartoji
mas visų gyvybės formų, visų 
procesų, kurius gyvenantieji 
ant žemės sutvėrimai pergyve
na. šešios savaitės po kūdikio 
gyvybės apsireiškimo negimu
sių žmogystų negalima atskir
ti nuo žemesnių gyvybės for
mų. Vėliau jis yra panašus į 
beždžionę jo kojos, rankos, 
galvos kiaušas ir liemuo yra 
kaip beždžionės. Pirm gimimo 
besirutuluojantis kūdikis pri
ima vis aiškesnę ir aiškesnę 
žmogiškų formų. Jis pergyve
na gyvūnų įvairiavimo proce
sų ant musų planetos. Pagalios 
jis gimsta pavidale stebėtinai 
gražios, dailios žmogystos. 

I aip stebėtinai yra planinga 
gamtos darbuotė!

Kai kam lai gali pasirodyti 
baugu, klaiku, nepatikėtina.

Bet tai yra neužginčinami fak
tai. Aš, skaitytojas, musų tė
vai, draugai, kunigai, popie
žiai ir visa žmonija išsirutu- 
lojome motinos yščiuje. Mes 
visi pergyvenome tuos klai
kius ir keistus gyvūnų pavida
lus. Tos pačios gamtos pajė
gos sutvėrė žmoniją, gyvūnus 
ir augmenis. Milžinas ir silp
nutis, baisūnas ir taip vadina
mas civilizuotas žmogus, mil
žiniški papartiniai medžiai, ku
rie sukritę pavirto į anglis, kai 
šildo mus ir aliejus, kai neša 
mus mašinose ir automobiliuo
se, tie visi dalykai yra gam
tos tvariniai, produktai mums 
nematomų ir
pajėgų. Kai)) žingeidi! apie tai

nesuprantamų

ar kadaise 
turi protė- 
senovėj, ir 

turi dar

visa
kad
nes-
per-

Ką tai reiškia?
Skaitanti aukščiau išdės

tytas mintis ir paduotus fak
tus, kįla klausimas, kų visa 
tai reiškia? Pamėginkime da
linai į tai atsakyti.

Nuogom akim neįžiūrimi gy 
viai, silpnučiai, keisti gyvūnė
liai, milžinai dinosaurai — že
mės paviršiaus baisūnai, bež
džionės ir civilizuotas žmogus, 
— jie visi perstato nesustojan
čių gyvenimo eigų. Visi sutvė
rimai yra ilgų amžių evoliuci
jos produktai — sumaningos 
gamtos tvariniai. Tai reiškia, 
kad kiekvienas gyvas sutvėri
mas, kurs gyvena 
gyveno ant žemės, 
vius, bočius žilo: 
tie protėviai-bočiai
senesnius protėvius-bočius dar 
žilesnėj senovėj. Ir taip be 
galo, žemyn evoliucijos laip
tais, protėviai turi protėvius 
iki jie visi susieina prie vieno 
žiliausių senelio.

Tie visi tvariniai, ta 
gamtos darbuote rodo, 
gyvenimas nei valandėlei 
ovi ant vietos. Stebėtinos

mainos, kurios įvyko milionai 
metų atgal, apsireikš ir atei- 
;y. Yra tvirto pasitikėjimo, 
tad kur kas stebėtinesnės per
mainos įvyks laike ateinančių 
nilionų metų. Tų permainų 

mes nebeprigyvensiųie — jau 
busime' dingę praeities tamsu
moje. .

Mes žinome, kad musų pla-( 
neta žemė, šildoma saulės ir 
)alaikoma lygsvaroj jos pajė

gomis, keliaus savo orbita be
ribėj visatoj per milionus mė
ty Mes taipgi žinome, kad tuo
se busiančiuose šimtmečiuose 
įvyks stebėtinų permainų. Pa
saulis nuolat žengs pirmyn — 
ne atgal. Laiks nuo laiko nau
ji pagerinimai bus įkūnyti gy^ 
veniman. Bet tai nebus per 
amžių amžius. Kokių nors die
nų, už šimtų milionų metų 
ateity, įvyks pasibaisėtina, mu
sų protu neįsivaizduojama ka
tastrofa. Ateis diena ir valan
da, kurioj saulės šilima ir že
mės vidurių karštis galutinai 
išsisems. Musų planeta žemė, 
kartu su visa sauline sistema, 
mirs, kaip pavieni žmonės 
miršta, žemė ir saulė pasi
leis 'beribėn visaton ir

Užsilaikyk vėsiai - elektra vėdyklė tai padarys
Užtikimas pardavimas, $7.50 ir aukščiau. Namuose dratus iš- 

vadžiojam, fixtures sudedam, visoki reikmenys ir prilaikytojus.

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

________ Tel. Boulevard 1892 ir 7101.

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

kainas: už ketvirtainę pėdų:
švarių aržuolo išgrindimui po .... .................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ..............................  10c.
Švarių klevo išgrindimui ...................................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO., 
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes prisietom. 1955 W. lllth St.

12th STREET 
Kd. k«u. ma

lėks visu smarkumu per dau
sas į nežinybę. Tuomet įvyks 
teologų aiškinama “svieto pa
baiga.“ Jokie aniuolai netrubyS, 
kaip maldaknygėse . skaitome. 
Jokios misteriškos dvasios ne
darys pokylio toj pasibaisėti
noj dienoj. Vienok svietas tuo 
nepasibaigs žmones, gyvū
nai ir augmenys gyvens ant 
kitų dangiškų kimų.

Bet musų žeme, visi ant jos 
sutvėrimai, saule su visomis 
planetomis yra gamtos tvari
niai. Jie visi yra sutverti ne iš 
nieko, kaip sako “šventas raš
tas,” bet Iš medžiagos. Toliau 
mes žinome, kad medžiaga yra 
amžina — jos nėra galima su
naikinti nei sutverti. Męs ga
lime liktai perkeisti jos for
mas. Medžiaga nuolat keičiasi 

pergyvena '•ritulojimosi pro
cesą. Tai yra aišku iš to, kad 
saulė su visa savo sistema ir 
jos gyventojais, kurią dieną 
pasileidusi dausose, negali pa
virsti į nieką. Iš jų susitvers 
nauji tobulesni pasauliai. To
kį sąprotavimą galime parem
ti faktu, kad numirėliai gra
buose kapinėse nepavirsta į 
nieką. Jų lavonai cheminiai iš
siskirsto į mineralines drus
kas ir dujas. Jie susigrupuoja 
išnaujo gyvūnų organizmuo
se, pavirsta dalimi gyvo kūno 
arba gimsta pavidale naujo 
kūdikio.

(Bus daugiau)

ATIDAI ROSELANDO IR 
APIELINKĖS LIETUVIŲ

Turiu garbės pranešti, kad ati 
dariau gražią lietuvišką aukso ir 
laikrodžių krautuvę.

Ant visų tavorų kainos numa
žintos per visą šią savaitę, nau
jiems draugams ir koštu me
nams.

Taipgi taisau laikrodžius, lai
krodėlius ir visokius auksoriaus 
dalykus. Esu diplomuotas akių 
daktaras, egzaminuoju akis ir 
priskiriu akinius.

CHAS MICHEL,
10837 So. Michigan Avė.

Tel.Pullman 0805 rez. B-lvd. 7027

Rusiškos ii Turkiškos Ynuos

iiiiiiiiiiM

KONTRAKTORIUS
Biidavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą.

3827 Archer Avė.
K a s p a r

Tel. Lafayette 0238.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tel.: Boulcvard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands."

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo Įsigyti Šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais. / v

Kaina 25c.
; NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Geriau ir Pigiau
Užsiprinumeruoti

Naujienas Ant
Cielų Metų

f

Visi Naujienų skaitytojai šįmet gaus dvi labai puikias ir naudin

gas metines dovanas: puikų 12 lapų kalendorių ir didelį gražų 

metraštį su daugybe patarimų, pamokinimų, informacijų, žinių ir 

adresų visų biznierių, daktarų, advokatų, aptiekorių, barberių,
• v x

hotelių, grocerių ir kitokių biznių bei profesijų. Tai vienintelė 

knyga lietuvių kalboje, kuri gali būt naudinga kiekvienam, kuris 

geįdžia turėti naudos iš savo gyvenimo.

Užsisakyk Tuoj aus 
NAUJIENAS 

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

karalius“MIZAR” —
Visų gyduolių gy- 
dumui reumatiz
mo. Gvarantuotos 
gyduolės nuo slo
gų, rankose ir ko
jose skausmų, strė
nose, pečiuose ir 
šiurpulių visame 
kūne. Visos šios li
gos galima išgydy
ti per 3 kartus, var- 
jant Mizar.

Nėra skirtumo, kaip sena ir ap
leista liga, bus išgydyta. Puodas 
kainuoja $4 ir $6. Galima gaut 
pirkt nuo išdirbėjo

JUOZAPAS’ SOROKOWSKIS, 
2424 W. Superior St., Chicago, III.

DR. W. YUSZK’^'VICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
^Tel. Humboldt 5849 •

Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir gyvenimo vieta 
10821 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 3213 
Vai. 8:30 iki 10 ryto; 1 iki 3 po 

pietų; 7 iki 9 vai. vak.

fr ■■■I...... .. ...................... ......................

Rezidencijos Tel. Yards 5142
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.

DR. A. R. MERSCHATIS
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 7179
3243 So. Halsted St., Chicago.

Nedėldienias pagal sutarimų

Dr. I. E. MAKARAS
Lietu vys gydytojas ir Chirurgas.

10900 Michigan Avė., • 
Roseland, III,

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

*■" 1 ... ......... ...
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvis 
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland Avė. 
Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

PINIGAI
West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman,. III. 
Pinigai nueina Lietuvon
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul- 
Iman, III.

Circlet pats veikla, tik užsi- 
i mauni per galvą, susegi per 

juosmenj ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Slzes34t?48.

Nepio Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.

PRICE 
$| 50

NO
1500

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvi* Akie Specialistu

Palengvins akių {tempimą, kuria 
esti, oriežastimi galvos skaudtjimof 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas aki*, nuima kataraktą, atitai
so trumpaTėvystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* •rzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

PUIKIOS NAMINSS GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, ai 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

St, Paul9
828 West 35th PI.

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

GYDUOLĖS NUO REUMA- 
tizmo per 19 metų dirbdamas ap- 
tiekose Lietuvoj ir Amerikoj su
rinkau geriausius receptus nuo 
reumatizmo, lengvai prašalinti 
galima vartojant mano išdirbtas 
gyduoles nuo reumatizmo. Toliau 
gyvenantieji, reikalaukite per 
paštą, prisiųsdamas 1 dolerį, arti 
gyvenantis ypatiškai. Z. Lukau- 
skas, 3327 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Reumatizmas Sausgėla

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga: ALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiea, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
suoja vidurius, 
sada vartokite, 
aptiekose ir pas 
50 centų.
PAINO CHEMICAL Co

1824 Wabansia A ve., 
Chicago, I1L

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

ligą, 
kad

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

OR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St 

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

Priėmimo kambaryi 506, 
Chicago, III.

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

TRISD’EftIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

f. ‘ . *'<•* *1 ' * J Ii ‘ ■
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NAUJAS SVETYS.

Vakar “Naujienų“ redakci
joj! atsilankė Karolis Jablons
kis, kurs trys dienos atgal at
keliavo Chicagon su savo šei
myna iš Siberijos. Jis papa
sakojo labai įdomių dalykų 
apie Rusiją. Pergyvenęs Rusi
jos revoliuciją, Kerenskio val
džią ir nemažai darbavęsis 
prie Sovietų valdžios. Mask
voj dirbęs finansų ministerijoj 
ekonominio skyriaus viršinin
ku, Petrograde ir Čitoj vyriau
sybės knygvėdžiti, Bamaule ir 
Barbinę gelžkelių tarnyboj, 
Kleve ir Omske komunistų or
ganizacijose. \ •

Karolis Jablonskis labai pik
tinasi sovietine tvarka. Vėliau 
žada parašyti Rusijos Revoliu
cijos įspūdžius.

ATSUKS LAIKRODŽIUS.

Rugsėjo 24 dieną, tai yra 
ryto 2 valandą ryte, miesto 
laikrodžiai bus atsukti vieną 
valandą atgal.'Tuo laiku užsi
baigs šviesos taupymo perio
das. Taigi ateinantį panedėlį 
darbininkai, o ir šeimininkės, 
galės pamiegoti vieną valandą 
ilgiau.

Lietuviu Rateliuose
Town of Lake

Svarbios prakalbos.

Atidžiai perskaityk ir pranešk 
savo draugams.

Vyrai ir motėm, vaikinau ir 
rr-MMi, ‘ .socia

listai ir tautiečiai, komunistai 
ir katalikai, parapijonai ir be
dieviai, — visi Tawn of Lake 
lietuviai, jūsų senai laukiama 
diena ir valanda artinasi. Ne- 
dėlioj — Sakau rytoj, rugsėjo 
24 dieną, Elias salėj, 1809 W. 
46-th S t., įvyks svarbios, nau
dingos, žingeidžios ir pamoki
nančios prakalbos. Jas rengia 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Pildomasis komitetas. Prakal
bos prasidės trečią valandą po 
pietų tai yra tokiu laiku, kad 
nepakenkti parapijonų pamal
doms.

Tovvnofieikiečiai, kurie taip 
ilgai laukėte prakalbų, jums 
yra svarbu žinoti kas kalbės ir 
apie ką kalbės. Užtikriname, 
kad nebusite suvilti. Jus ir pa
tys tai gerai žinote. Kalbės 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis, kurio visuomet susiren
ka paklausyti visos lietuvių 
srovės, ir M. Jurgclionienė, vei 
kli, gabi ir lietuvių moterų 
širdis gerai pažįstanti darbuo
toja. Kalbėtojai aiškins apie 
rinkimus į Lietuvos Seimą ir 
apie Lietuvos piliečių registra

ciją. Prakalbų svarbumas 
kalba savaimi.

Amerikos lietuviai darbinin- 
|kai! Kodėl jus manote, kad 
šios prakalbos bus taip svar
bios ir kodėl jus visi eisite jų 
paklausyti? Kalbės Grigaitis, 
lietuvių darbininkų vadas A- 
merikoj. Socialistams svarbu 
skleisti tiesą lietuvių darbinin
kų tarpe ir nušviesti bėgančius 
gyvenimo reikalus kuo nuoaiš- 
kiausiai. Tuo tikslu jie ir ren
gia prakalbas. Visiems — so
cialistams, komunistams, tau
tininkams ir katalikams da
bartinė politinė padėtis Lietu
voj — rinkimų kampanija Sei
man, yra baisiai svarbus klau
simas. Jie girdėjo visokių kal
bėtojų visaip kalbant apie tai. 
Jie nori išgirsti ir socialistus 
tuo reikalu. Išgirdę visus, jie 
galės tinkamai suprasti ir įver
tinti rinkimus į Lietuvos Sei
mą. Štai kodėl jus visi lau-

I kiate tokių prakalbų.
Jums bus aiškiai išdėstyta 

St. Seimo darbuotė, mokyklų 
ir žemės reformos įstatymai ir 
seimo priimtoji Lietuvos kon
stitucija. Bus įrodyta kokios 
valdžios nori Lietuvos liaudis, 
darbininkai, kad padarius Lie
tuvą pilnai laisva nuo Rusijos 
žandaro bato ir kazoko bizūno 
ir demokratinga. Mes visi A- 
merikos lietuviai norime to
kios Lietuvos tvarkos. Bet 
kaip tokią tvarką Lietuvoj įsu 
teigti? Kur apie tai sužinoti? 
Prakalbose — nedėlioj, rytoj, 
3 vai. po pietų, Elias salėj, ant 
Tovvn of Lake. Visi į prakal
bas!

Antras labai svarbus daly
kas — tai Lietuvos piliečių re
gistracija Amerikoj. Žinome, 
kad sulig Lietuvos valdžios pa
tvarkymo, Amerikos lietuviai, 
kurie nenori prarasti turto 
ir pilietinių teisių tėvynėj, tu
ri užsiregistruoti ir užsimo
kėti $10 metinę duoklę. “Pa
raitai juos žino,“ sako parapi- 
jonai, komunistai ir tautinin- 

i kai, “registruotis, ar nesiregis- 
truotį“? , , y. 1 1

Iš tiesų, keblus 'klausimas. 
Bet jis bus lengvai rišamas ir 
suprantamai aiškinamas rytoj, 
3 vai. po pietų,' Elias salėj. 
Vieni mums aiškina nesiregis- 
truoti, antri — registruotis — 
treti — protestuoti prieš Lie
tuvos valdžią ir ketvirti — 
dar kitaip. Žmogau, kur tu 
jų visų ir besuklausysi. Pasis
tojęs kaip ant kryžkelio, neži
nai kuriuo keliu pasukti. Regi
stracija ta i i> kvaršina musų 
galvas. Užsiregistruosi — pra
rasi Amerikos pilietybę ir ne- 

I tekši dešimtdolerinės. Nesire- 
Igistruosi — prarasi tėvynėj pi
lietines teises ir turtą. Nesire- 
gistravęs kada panorėsi tapti 
Lietuvos piliečiu — turėsi ten 
išgyventi 10 ipetų. Pragyvenęs 
Lietuvoj kaipo Amerikos pilie
tis keturis metus, prarasi A- 
merikos pilietybę x— liksi pa
busta: nei Amerikos nei Lietu
vos pilietis. Tuomet Lietuvos 

į valdžia gal tavęs nenorės. O 
tu būdamas mekeno pilietis 
negauni pasporto įvažiuoti į 
kitą šalį. Amžina bėda!

Bet, gerbiamieji lietuviai, 
mums nėra reikalo kvaršinti

Mokestis už mokslą prieina
ma. Pamokos bus po pietų, 
kaip iš kitų mokyklų vaikus 
paleidžia, tai yra. dienos laiku.

Visa Bridgeporto kolonija 
turėtų pasinaudoti tąja proga.

Mokslas prasidės panedėlyj, 
rugsėjo 25 dieną, ketvirtą 
landą po pietų.

Tėvai gali užrašyti savo 
kučius subatoj (šiandie)
pietų iki septintos vai. ir nedė
lioj bile valandą.

Mokyklos antrašas:
816 W. 31 St., Raymond‘o

Institutas.
— Mokyklos Komitetas.

va-

vai-
PO

BRIGHTON PARK. 
Po audros.

Draugai darbininkai, kasDraugai darbininkai, kas su- 
gelbės mus, jei ne mes patys? 
Tai žinoma visiems, bet kai 
kurie to nenori pripažinti. Pe
reitais metais buvo užėjusi au
dra — komunistai griovė mu
sų organizacijas ir mulkino mi
nias. Tiesa, jie dar ir šiandie 
tuo užsiima. Bet jau ta audra 
praėjo — t giedra užstos. Kleri
kalai su komunistais nepajie-komunistais nepajie- 

mulkinti lietuvių dar

Chicagos Lietuvių Taryba yra 
politinė organizacija ir prie jos 
priguli Simono Daukanto 
draugija.”

Dabar tur būt bus Krump
liui aišku. Bet kam šokai 
ginti naują V. Paplausko įneši
mą protestuoti prieš Lietuvos 
valdžią, kaim ji apkrauna

bininkų.
Darbininkai, mes turime ką 

nors veikti, kad supažindinus 
musų busiančius draugus su 
tų pakvaišėlių darbeliais, su 
svarbiausiais darbo klases rei
kalais ir kad juos apšviesti. 
Mes turime jiems teikti teisin
gų informacijų visuose gyveni
mo reikaluose. Darbininkų 
minios jau ilgiau nebetiki kle
rikalų ir komunistų informa
cijoms — tai juos skriaudžia 
ir klaidina. Gyveninio patyri
mai tai aiškiai parode.

Aš manau kad kiekvienas 
protaujantis darbininkas !su- 
pranta, kad po audros turi 
būti giedra. Laikas mums eiti 
arti visuomenės dirvonų — 
skleisti šviesą minių tarpe. Pa
staruoju laiku Lietuvių Socia
listų Sąjunga sujudo darbuo
tis. Prakalbos rengiamos vi
sose kolonijose. Ji neaplenkė 
ir musų—čia vakar įvykusios 
prakalbos gerai nusisekė. Mil
tų vietinė LSS. 174 
sukruto darbuotis.

Bet tai dar neviskas — dar 
to nepakanka. LSS. 174 kuopa 
gali ir turi daugiau pasidar
buoti. Vienomis prakalbo
mis galime .dalelę tiesos pas
kleisti minių tarpe. Bet mums 
reikia pa s i stengt i nepavydėti 
paskleisti miniose visą tiesą. 
Tai galima atlikti surengiant 
daugiau panašių prakalbų. 
Duokime žmonėms progos pa
tirti apie visus politinius įvy
kius Lietuvoj. Lietuviai ame- 
rikiečiar tuo labai įdomauja.

LSS. kuopiečiai parodykime 
savo veiklumą.
bau. Švieskime darbininkų mi
nias.
lyti nuo klerikalų ir komuni
stų informatorių. Rengkime 
daugiau prakalbų ir raginki
me savo draugus ir pažįstamus 
jas lankyti.

Valio LSS. 174 kuopa! —K.

kuopa

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBIN1NKĮI

LIETUVIS AKIŲ DAKTARAS

VACLOVAS PETUTIS
Mirė (motorcycle važiudomas 
užsimušė) rūgs. 6 d., turėdamas 
31 m. ir buvo nevedęs. Palaido
tas ant Sv. Juozapo kapinių 
Yonkers, N. Y., paėjo Vilniaus 
rėd., Trakų apskr., Nemunaičių 
par., Užupių sodž. Paliko nu
liūdime Amerikoj 2 broliu ir se- 

tserj; Lietuvoj seną tėvą ir vie- 
* ną brolį.

Lai būna ler^va ši svetima 
žemelė.

Ant Bridgcporto
Pribukau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau i 
trumpą laiką; užtikrinu visiems, 
kad gausite kuonogeriausią patar
navimą ir užganūdinimą.

Patarimai maloniai suteikiami 
veltui.

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

savo galvas — pulti tokion ne- 
lemton desperacijom Paveski
me tą galvosūkį P. Grigaičiui 
ir M. Jurgelionienei. Lai jie jį 
išriša mums. Jų galvas — tai 
ne kaipusto. Susibuntavokime 
visi ir — marš į prakalbas. 
Nepalikime nė. savo kaimynų. 
Visi į prakalbas! Vyrai ir mo
terys — marš!

— Susirūpinęs Parapijomis.

BRIDGEPORTAS.
Lietuvių kalbos mokykla.
'Nuo rugsėjo 25 dienos šių 

metų, atsidaro nauja lietuvių 
kalbos mokykla. Joje bus dės
toma Lietuvių kalbos gramati
ka ir sintakse.

Tėvai, kurie suprantate savo 
gimtosios kalbos svarbą, tikiu, 
jog visi atsiusite savo jaunus 
vaikučius į tas pamokas, ku
rios bus vedamos tikrų lietu
vių, pasišventusių tautos la
bui dirbti.

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d., 10 vai. 
ryte, Naujienų name, 1739 S. Halsted 
St. Visi delegatai prašomi yra susi
rinkti laiku. — A. Grebelis, Sekr.

“Aušros” Mokykla. — Panedėlyje, 
rugsėjo 25 d., prasidės žieminis sezo
no “Aušros” Mokyklos, 3001 So. Hals-;

... . ted St. Mokinama bus: 1) Lietuvių'
Amerikos lietuvius registraci- laibos — mokytojas A. Dvylis, bai- 
jos mokesčiais. Čia aš ir vėl gęs aukštesnę žemdirbystėą mokyklą; 
atsakau, kad manęs neapkro
vė ir aš neturiu su tuo reika
lo, nes esu Amerikos pilietis. 
Kam sunkus tokie mokesčiai, 
lai tie ir protestuoja pavie
niais.

Tada vice-pirmininkas atsi
stoja ir sako, kad reikia pro
testuoti. Čia dar vienas norė
jo kalbėti tuo reikalu, bet kaž
kas įnešė uždaryti susirinkimą, 
kurį pirmininkas ir uždarė. 
Bet Krumplys rašo, kad nutar-1 
ta išnešti protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos valdžią ir kon
stituciją ir V. Paplauskas įga
liotas pa tiekti protesto rezo
liuciją sekamam susirinkimui.

Tai yra melas. Simono Dau
kanto draugija nenutarė to 
ir neįgaliojo V. Paplauską pa
gaminti jokios rezoliucijos. 
Taigi man rodos, kad Krump
lys, bet ne Janulis vargšas.

— T. Janulis.

2) Anghi kalbos — mokytojas Jonas 
Lazdauskaa, Ix)uis Instituto studentas;
3) Visokios matematikos (rokundų)— 
mokytojas V. Mišeika.

Mokinama bus vakarais. Prisira
šyti galima visada.

3001 So. Halsted Street.

Roseland, III. — lietuvių Darbinin
kų Namo Bendroves direktorių mėne
sinis susirinkimas įvyks rugsėjo 27 d., 
7:30 vai. vakare, Aušros kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė. Visi di
rektoriai malonėkite atsilankyti į mi
nėtą susirinkimu paskirtu laiku, nes 
turimo daug svarbių dalykų apsvars
tymui.—Jonas Tamašauskas, sekr.

North Side. Vaikai, prisižadėju
sieji imti smuiko lekcijas, malonėkite 
susirinkti subatoj, rugsėjo 23 d., 2 vai. 
po pietų, .Dr. Montvido ofise, 1824 
Wabansia Avė.

Pirmyn Mišraus Choro vienų mer
ginų repeticija įvyks subatoj, rūgs. 23 
d., kaip 7 vai. vakar Liuosybes svet., 
1822 Wabansia Av. Visos dainininkės, 
susirinkit, nes turim prisirengt prie 
busiančio savo koncerto.—Valdyba.

................*........ " n—iNii 'i ...................i ii

PER VERGUS PRIE 
ŽVAIGŽDŽIŲ.

Lietuvos Laisvės vyrų ir moterų pa- 
šalpinis ir politinis kliubas turės sa
vo susirinkimą septintadienį, rūgs. 24 
d. McKinley Parko svetainėj ties 39 
gat. ir Western avė., 2 vai. po pietų. 
Kviečiama visi atsilankyti, 
daug svarbių reikalų.

—A. Juzavitiene, nut.

RENDAI du kambariai dviem 
vaikinams sykiu, arba'po vieną. 
Elektro šviesa, garu apšildoma 
ir maudynė.

3031 So. Union(Ave.

KAMBARIS DVIEMSRENDAI 
vaikinams, merginoms arba vedusiai 
porai. Kambaris didelis ir šviesus iŠ 
fronto, su valgiu ar be.
tyt nud 6 iki 9 vai. vak., subatoj nuo 
12 vai. iki vakarui, nedėlioj visą die
ną. J. K., 703 W. 21st Place, 3-os lu- 
jos priekis.

Galima m'a-

RANDASI ŠVIESUS IR PATOGUS 
kabarys dėl vieno vaikino arba dviejų 
su valgiu arba be valgio. Su elektros 
šviesa, vanomis. Reikalaukit tuojau.

3247 So. Union Avė. 
(flątas viršutinis)

RENDAI kambaris vienam 
arba dviems vaikinams — švie
sus ir švarus nuo fronto. Su val
giu ar be valgio. 1919 S. Peoria 
St., 3-ios lubos priekis.

KAMBARIAI parendavoji- 
mui vienam ar dviem arba ženo- 
tai porai. [Dideliai šviesus kam
bariai, elektros šviesa ir vana, 
Ona česnas, 1504 W. 20th St.

MOTERŲ
REIKIA moterų į kenavimo 

kambarį.
BAKER FOOD PRODUCTS

4856 So. Halsted St.

MERG1NŲ reikia prie tvarky 
mo mažų pakelių filling ruime— 
lengvas darbas, smagios sąlygos. 
The Albert Dickinson Co., 35th 
St. ir Galifornia Avenue.

REIKIA MOTERŲ SKUDURŲ 
sortavimui — aukščiausia alga — 
nuolatinis darbas. Ateikite panedė- 
lyj prisirengę dirbt.

HARRY DRAY,
1447 Blue Island Avė.

REIKIA merginų abelnai dirb
tuvės darbui.

Kreipkitės į
Superintendento ofisą

3132 So. Canal St.

REIKIA DIRBININKP

nes yra

, rašt.

užbai- 
reikalo

Bridgeport. — Susirinkimas 
gimui velionio Vlado Undaro 
įvyks nedėlioj, rūgs. 24 d., 6 vai. vak., 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. Vi
si besirūpinę ir veikę tuo reikalu pra
šomi atsilankyti. — V. Mišeika.

IŠDUODU kambarį vienam ar 
dviem vaikinam arba merginom. 
Kambariai apšildomi stirnų, 2-os 
lubos.

3237 Auburn Avė.

Stokime dar-

Padėkime joms apsiva-

BRIDGEPORTAS.
Atsakymas Krumpliui.

‘‘Naujienų” nr. 219 Krump
lys rašo “Iš po Simano Dau
kanto pastogės”. Ten jis me
luoja ir klaidina “Naujienų“ 
skaitytojus. Jis sako, kad T. 
Janulis kalbėjo tokiu užsikarš- 
čiavimu prieš V. Paplausko į- 
nešimą išnešti protesto rezo
liuciją prieš Lietuvos St. Sei
mo priimtą rezoliuciją, kad ne
buvo .galima suprasti ’ ką jis 
kalba.

Tai melas. Krumplys galė
jai suprasti ką aš kalbėjau. 
Štai mano žodžiai: “Tokią pro
testo rezoliuciją išnešė socia
listai su sandariečiais arba pa-

ščiojimą Scvenfli 
salėj nigspj učio 20

žangiešiai, kurie rengė apvaik- 
Regiment 
d. š. m. 
bevertė, 

Lietuvos 
Cbicagos 

O jei dar tokios re
zoliucijos neužtenka, tai Chica-

juk ji buvo pasiųsta 
valdžiai vardu visų 
lietuvių.

stovauja veik visus Chięagos 
lietuvius, gali išnešti kitą.

Pirm 55 m., rugp. 25, 1867 
m., Michael Faraday, did- 
žiausis pasalyj experimen- 
talis chemistas mifė Hamp- 
ton Court, netoli Londono. 
Buvo, ar biskelį, ar visai be 
apšvietos, bet jo sunkus dar
bas pastatė amžinoj neuž- 
mirštyj. Jo dieniniuose už* 
rašuose randame 16,045 skir 
tingus experimentus, kurie 
buvo vien žmogaus naudai 
oateikti, kad pasaulis butų 
laimingesnis ir sveikesnis. 
Lotynų patarlė sako: “Per 
išpera ad astra” (Per var
aus prie žvaigždžių) buvo 
?erai jo užlaikoma, kaip 
pirm jo, taip ir po juom. Ku
rie vartoja Trinerio Kartų
jį Vyną, pasiliuosuoja nuo 
Vidurių užkietėjimo, gasų Jono Nosikos, paeina iš Latvijos Li- 
viduriuose,;5|Hpasto apetito,; ’ 
falvos skaudėjimo ar kito
kių vidurių nesmagumų ir 
tas dar nereiškia metų dau
gumo, arba didžiausių expe- 
rimentų, kuriuos darė pirm 
uos populiarės gyduolės, ku
ri dabar yra iškilusi iki ank
sčiausiam laipsniui; Užlai
kyk visuomet Trinerio Kar-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO VYRO ANDRIE- 

jaus Antanavičiaus, kuris prasišalino 
nuo manęs vasario 26 pasiimdamas'su 
savim vieną 7 metų vaiką ir visus pi
nigus, palikdamas mane ir vieną vai
kelį ant Dievo apveizdos. Kas apie jį 
žinote kur jis randasi, bukite geri pra
nešti. Petronėlė Antanavičienė, 3125 
W. Pershing Road. Chicago, III. Tel. 
Lafayette 3154. ,

JIEŠKAU SAVO TĖVO J. STAČ- 
kaus. Mielas papunėlį, sugrįšk pas 
mumis, mes vienos neturim ką daryti. 
Mamą išvežė į lig'onbutį. Grįžk grei
čiau, mes tave myRšime.

JULIJONA STAŠKUS, 
2917 So. I/0we Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SIMONO BUČIO, PA- 
eina iš Lietuvos Maleto valsčiaus, 
Kavalniškių kaimo. Dabartiniu laiku 

i gyvena Chicagoj. Taipat jįeškau

bavos miesto. Pirmiau .gyveno Broo- 
klyn, N. Y. Turiu svarbų reikalą, 
atsišauk it. Jei kas žinote, malonėkit 
pranešti, busiu labai dėtingas,

ALPONAS BIMBIRIS,
3726 So. Wallace St., 

Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU a.psivedimui našlės 

arba gyvanašlės. Aš našlys, tu- 
tyjį Vyną savo šeimyninėj riu 2 vaiku, 36 met. amžiaus, tu- 
sėputėj! Tamstos vaistiniu- riu gerą biznį. Rašykit J. Keri- 
Kas, arba vaistų pardavėjas kas, 660 W. 14th St. Chicago, III. 
euri ir kitus užtikrintus Tri
nerio prirengimus į stak^— 
Trinerio Linimentą nuo reu
matizmo, Trinerio Kosulio 
Sedative nuo slogų, Trinerio 
Antiputrin, neturįs sau ly
gaus gargaliavimui, burnos 
plovimui ir žaizdų mazgoji
mui etc. — pamėgink juos!

ISRENDAYOJIMUI

SIŪLYMAI KAMBARip

REIKIA 10 AGENTŲ TUOJAUS. 
Jei nori pirkti arba parduoti Real 
Estate arba formos žemę, ateikite ir 
panvatykit mus. Mes tokiame padė
jime, kad suvesime į daiktą.

PUBLIC REALTY CO., 
not inc.

4509 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 1303

Insurance, Foreign Exchange, claim 
adjusting, legal papers. Veltui pa
tarimai. Reikia tuojaus 10 agentų.

L. A. Jacobson, advokatas*
Waltei‘ S. Tadda, Notary Public

REIKIA salesmanų — turime la
bai puilcia pardavojimv propoziciją. 
Apsukrurhas vadovauja — Kerą komi-

KAMBARIS rendai vienam
vaikinui, be valgio. $300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an-

W 1 giiškai. Klauskit Mr. Herris, 611Oėjy v\. bi. Union Bank Bldg 125 Dearborn st<
2-rfjS; lubos priekis. ---------- --------- -- i------------------------

-4------ —---------------------- DARBININKŲ reikia prigel- 
Kiauris’SmiVr gvaran- ^**"“* Prie mašinų,-nuo šmo- 

tuojami, ?4.oo. Automobilių trokų tų darbas, patyrimas nereikalin- 
patarnavimąs visoj Chicagoj ir apie- gas. 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau-1 
siąs ir geriausiai įrengtas stogij den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai Čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

i
Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

pamėgink juos!

Pranešima?
. n ,     ~

G. D. L. K. Vytauto mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, rūgs. 24 d., 
2 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus parapijos 
svet., 46 ir S. Wood gat. Visi nariai 
malonėkit susirinkti, nes bus daug da
lykų apsvarstyti. — N, K. nut. rašt.

Lietuvaičių Baltos Lelijos Pašalpinis

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

F. SELEMANAVIČIA, 
524 W. 33rd St., kampas ParnelI Av.

Medinis namas, 2-ros lubos

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO OFISE AR 

krautuvėje, nesenai išbėgęs iš bolše
vikų Rojaus ir vos kelios dienos pri
buvęs Chicagon kartu su šeimyna. 
Labai norėčiau gaut darbą lietuvių 
įstaigoje. Pagal profesiją esu knyg- 
vedys ir ilgus metus dirbęs Rusijoje 
prie gelžkelių »už bugalterį. Kam to
kio reiktų meldžiu pranešti. Karolis 
Jablonskis, 1739 S. Halsted St.

VAIKŲ reikia ' ne jaunesnių 
16 metų į mašinšapę nuo šmotų 
darbui.

Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

I EXTRA RENDAI SALIUNAS 
prieš pat Crane Co. Vieta gera ir biz
nis išdirbtas gerai. Kam reikalinga 
gera vieta, pasiskubinkite, nes neilgai 
bus. Kas pirmesnis tai visugerfesnis. 
Atsišaukite pas namo savininką.

FRANK URBIKAS,
4147 So. Kedzie Avė., ant 2 lubų

REIKALINGA VIETA DEL NEDI- 
delės grosemės, kad butų kambariai 
dėl pagyvenimo. Adba kas turite ne
didelį namą su ne daugiau kaip 6 
kambariai už prieinamą rendą.

Praneškite:
1940 S. Halsted St.

RENDAI kampinė krautuvė 
ir 5 gyvenimui kambariai užpa-

Kliubas rengia šaunų Šokių vakarą, įa|vj. nr;GgPublic Schon'l 
kurs įvyks subatoj, rugsėjo 23 d., M.1 J ’ Presais 1 UO11C feCnOOl

šiaur-rytinis kampas 51-mo PI. ir 
Morgan St. Prieinama renda. 
Tel. Blvd. 6856.

MeĮdažio svet., 2242 W. 23rd PI. Jau
nimas yra maloniai kviečiamas ant 
naujų ypatingų šokių.

— Kviečia Komitetas.

Cicero, III. — Lietuvos Seserij Tau
tiška Draugystė rengia pasilinksmini
mo vakarėlį, kuris įvyks subatoj, rug
sėjo (Sept.) 23 d., 7:30 vai. vakare, B. 
Lukšto svetainėj, 1500 S. 49th Avė. 
Įžanga 25c ypatai.

— Kviečia Komitetas.
___......... .

Bridgeport. — Vaikai, kurie nori
mokintis muzikus, privalo susirinkti Side apielinkėje. Turėdami tokį kam- 
nedėlioj, rugsėjo 24 d., 10 vai. ryto, į barį pašaukite telefonu Humboldt 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. Vė- i 1292 tarpe 6 ir 7 vakare.
lialti, kada darbas bus pradėtas, muzi
kos mokytojas Sarpalius žada nebe- 
priimti naujų mokinių. Taigi tėvai 
neužmirškite nedėlioj savo vaikus pa
siųsti į Raymond Chapel.

------------------------- i .

Tikietus “Birutes” šokiui, seredoj, 
spalio 11, galima gauti sekančiose 

Į vietose: “Naujienų” red., 1739 South 
Halsted St.; Universal State Bank, 
3252 So. Halsted St.; Kulio aptickoj, 
3259 So. Halsted St.; F.. A. Jozapai- 
čio aptickoj, 4559 So. Heimitage Av.; j 
ir pas Birutlečius. — Vaidyba. 1

JIESKO KAMBARIO
REIKALINGAS APŠILDOMAS 

kambarys dėl merginos su valgiu prie 
gerų žmonių North Side arba West

SIŪLYMAI KAMBABip
RENDAI didelis fruntinis kam

baris — visoki parankumai. 
3356 Emerald Avė.

3-os lubos.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų vald
žios darbui, pašto klerkų, laišk- 
riešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
Street, Room 209.

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

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY, 

4856 S. Halsted St.

REIKALINGAS į saliuną pa
tarnautojas (porter). Nuolati
nis darbas su valgiu ir kamba
riu. Kreipkitės. Wm. Dowgiollo; 
5240 S. Halsted St. BRd. 5155.

REIKIA core makerių į mi- 
singinią foundrę; trumpos va
landos, gera algą. Kreipkitės pri
sirengę dirbti\Sloan Valve Co., 
4300 W. Lake St.

REIKIA grinderių prie įran
kių ir pjautuvų gelandymo 70c 
į valandą.

3226 Belmont Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA vyrų polišerių, grin- 
derių, pielyčia arba benčiaus 
darbui.

Kreipkitės:
3226 Belmont Avė.

REIKIA MOTERŲ IR VIRŠ 
16 METŲ AMŽIAUS MERGINŲ 
Į DĖŽIŲ DIRBTUVE.

Kreipkitės:'
RATHBORNE, HAIR & 

R1DGEWAY CO., 
1418 W. 22nd St.

REIKIA darbininkų į serap 
iron jard.

A. LEVINE & CO.,
1475 So. State SI.

REIKIA darbininkų į found
rę, 43c. į valandą. Kreipkitės į 
samdymo skyrių.

CRANE CO.,
South Kedzie Avė. & 40th St.

REIKIA medinių freitinių ka
rų taisytojų; kontraktinė šapa, 
nuolatinis darbas gerai nuo šmo-

REIKIĄ 50 merginų lengvam 
nuo šmotų dirbtuvės darbui — 
gera alga. American Insulated 
Wire & Cablė Ųo., 945 West 21st1 tų apmokamas. Streets Co., 
Street. 148th & S. Morgan Sts.
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REIKIA DARB1N1NKĮJ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME.
VYRŲ

DARBININKŲ REIKIA.
Kreipkitės:ROSENBAUM BROS.

Feed Mill.
87th St. & Stewart Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sernė puikioj lietuvių kolonijoj, biznis 
geras cafeh ir kredito; parduosiu 
giai. — Važiuoju Lietuvon.

Atsišaukit laišku.
Box 125

1739 S. Halsted St.

Pi-

PARDAVIMUI 
čių gėrimų parloras. 
nas ir 
tams.

nesvaiginan-
Biznis se-

geras. Lysas 3 me-

93b E. 75th St.

NORIU BIZNIO PARDA 
VIMUI AR MAINYMUI

NAMAI-ŽEME
YPATINGAI GERAS 

PIRKIMAS

NAMAI-ŽEME
VIENAS iš puikiausių namų 

Brighton Parke, 2424 W. 45 St.

MAŠINISTŲ REIKIA, GERI PA- 
tikėtini vyrai, gyvenanti West Side, 
kuris galėtų investyti $1,000 už Šerą į 
biznį. Alga $200 į mėnesį ir nuo Še
rų pelnas. Kreipkitės tarp 9 iki 5.

M R. H ART, 
1427 Carroll Avė. 

5-os lubos.

J TRUMPĄ laiką turi būt par
duota Fotografijų Studio. Gera 
proga profesionalui arba amato- 
riui, nes išmokinsiu už dyką. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 
126.

PARDAVIMUI pieno stotis, 
su vežimais ir visais įrengimais. 
Noriu parduot greitu laiku.

2241 W. 23rd Place.

Norėjimas namo, niekuomet jo 
neįsigysi. Turi turėt kaip nervų, 
taip ir pinigų.

$25.00 GALI PRADĖT. ČIA 
TAMSTOS PROGA!!!

Didžiausis pasisekim-as šioj šalyj 
šiandien guli real estate. Už penkių 
metų nuo šiandien pamatysi prapertę 
ant South West pusės, tūkstančių do
lerių vertės, ką gali pirkti šiandien už 
keletą šimtų lengvais išmokėjimais. 
Daugelis laimingų šeimynų čia apsi
gyvenę. Kasdięną čia nauji bizniavi 
ir rezidencijiniai namai statomi. Di-

Kampinis beveik naujas gerai Naujas 2 lubų muro namas, 4 
pabuvotas mūrinis namas 2 pagyvenimų, 3 po 5 kamb. ir vie- 

visi vėliausios ma- 
viskas vėliausios dos įtaisymai. Savininkas mai- 

...... . ' Kaina tik (nys ant mažesnio namo arba lo-
netoli 63-os ir, bulvaro, labai puiki vie- $14,500.00. Nepraleisk ŠIOS pro- to ir nadarvs naskoln Bp inkio ta. Rendos neša $80.00 su viršum į r , -• x , ir paaaiys pasKOlą be jokio

’> Parduosiu pigiai arba mai-: £os* Bandasi apielnikej Seiman komišion ant lengvo išmokėjimo.

Ant bučernčs, grosernės Joto, mažo 
namo ar kito kokio biznio. Turiu 
dviejų pagyvenimų mūrinį namą po 5 aukštų, 2 fl. po 5 kamb. ir 2 fl. inas 6 kamb 
ii* 6 kambarius: elektra, maudynės, vi-, po 4 kamb. ' * ’ 
sur kietmedžio baigta, aukštas cimen-1 , { . . , .
tuotas skiepas. Randasi South Side, madOS (lip-to-ilate).

REIKIA inouldetių ir mokin
tis molderystos, taipgi paprastų 
darbininkų. Kreipkitės tuoj į 
samdymo skyrių. Illinois Malle- 
able Iron Co. 1760 Diversey 
Parkway.

PARDAVIMUI GROSERNĖ GE- 
roj vietoj, tarp lietuvių ir lenkų, visai 
nebrangiai. Pasiskubinkit, nes turi 
būt greitai parduota. Kaina $650.00.

Atsišaukite:
4432 S. Honore St.

PARDAVIMUI 102 raktų
. .. • • • TZ. . 11 XV4<IUVIIV1 IJI1UU I1UII1UI 3UIUHII1. JLH-koncertina, pigiai. Kreipkitės džiausi zoo-ologiški daržai tik kelių 
po 6 vai. vak.

1008 W. 20th St
1-os lubos.

mėnesį. Parduosiu pigiai arba mai-' 
nysiu. Kreipkitės: J. Namon, 808 W. park. 
33rd Place, arti Halsted St. Tel. Bou- 
levard 1550.

Kreipkitės prie savininko, Stan-

VYRŲ * reikia nuolatiniam 
į vidų darbui. 45c. į valandą.

E. F. HOUGHTON CO., 
3534 kiekis Avė.

PARDAVIMUI saliunas arba 
mainysiu ant automobi'liaus, ar 
kokio kitoniškesnio biznio, gera 
proga. Atsišaukit:

2241 W. 21st St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ 
TAISYMO ŠAPA.

Kreipkitės:
813 W. 35th St.

REIKALINGAS PATYRĘS BAR 
berys, darbaš ant visados, geras 
mokestis, ateikite tiesiai į darbą, 
nedėlį ar utaminke.

A. STASIULAITIS, 
1405 So. 49 Avė., Cicero,

už-
pa-

111

REIKIA nituotojų pagelbinin- 
kų į plieno budavojimo šapą.

Kreipkitės:
2611 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
SU 

sma- 
Par-

PARDAVIMUI SALIUNAS 
gerais rakandais, renda pigi» 
gus 4-ri ruimai dėl gyvenimo., 
duosiu už prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo pirkau namą už tai turiu 
parduoti biznį. Atsišaukit:

3759 So. Wallace St.

SALIUNAS ANT PARDAVIMO 
labai geroj vietoj. Vienas saliunas 
ant keturių kampų. Biznis gerai iš
dirbtas. Gera proga dėl reikalingo 
žmogaus.

2956 Emerald Avė.

PARDAVIMUI VIENAS IŠ GE- 
riausių gasinių pečių su 3 kepyklom, 
visas percelino. Perkant 
$200.0°, parduosiu už $75.00. 
naujas ice boksis ir stalavas 
$15.00. Kreipkitės:

5925 S. B:shop St.
Tel. Republic 4623.

mokėjau 
Taipgi 

setas už

PARDAVIMUI groseris ir ds- 
likatesen krautuvė, ant kampo. 
Pardavimo priežastis, nesutiki
mas partnerių.

2058 \V. 21st St.

PUSDYKIAI BUČERNĖ
Parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 

namo, bile kokioj vietoj arba loto. 
Auksinė proga geram biznieriui, ne- 
visada tokia proga yra. Tuoj bus par
duota ar išmainyta šia savaitę. Kreip
kitės pas: Krank G. Lucas, 4116 Ar
cher Avė. Tel. Lafayette 5107.

PARDAVIMUI PUIKUS SALIU- 
nas, geroj vietoj, per daug metų biz
nis išdirbtas, lietuvių ir kitatataučių 
kolonijoj. Parduosime pigiai, kadan
gi aple’džiame Chicago. 538 Bunker ir 
kampas Clinton Sts.

PARDUODU BUČERNE IR GRO- 
semę ant pietrytmetinio krašto, viso
kių tautų apgyventa, ledų dirbama 
mašina, elektriką, kavos ir mėsos ma
lama mašina, daug s t ak o, visas nau
jas, visi geriausi įrengimai. Bizn;o 
daroma $1000 j savaitę. Kaina $5000 
cash arba mainysiu ant bizniavo 
namo.

S. J. M1TCHELL, 
3214 So. Halsted St., 

2 lubos.

EXTRA! EXTRA

Pardavimui grosemė, labai pigiai, 
geroj vietoj visokių tautų apgyventa 
Atsiminkit, kad nedėldieniais toj apie- 
l’nkėj bizniai uždaryti, tarp kurių ir 
groseriai, labai gerai biznį daro. Daug 
lietuvių gyvena. Priežastis pardavi
mo senatvė ir vienas be moters ir be 
vaikų negaliu apseiti.

OTTO AMSDEN, 
5135 So. Halsted St.

BARGENAS — Soft Drink 
Parlor su Ice Cream ir kendėms 
parduodu ar parendavoju. Gera 
vieta, geras biznis, 3316 S.Union 
Av. Savininką matysit ant vietos

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
ARKLYS IR AUTOMOBILIUS.

Atsišaukite:
621 W. 16th St.

PARDAVIMUI 
skanuminų Storas, 
vieta, priverstas 
priežasties 'ligos.

459 W. 38th St.

grosernė ir 
Gera biznio 

parduoti dėl

PARDAVIMUI SALIUNAS LTE- 
tuyiais ir lenkais apgyventoje kolo- 

laiku, 
Sa- 
tik

nijoje, norima parduoti umu 
nes savininkas anleidžia nriestą.

pirJMmr* tinkamos, renda
$30.00 mėnesiui.

4538 So. Marshfield Avė.

VKzKJ UUYlllUinV, uuuii

Gražus ir pigus mūrinis na- ]ey Martinkus, 3335 So. Halsted 
mas 2 aukščių 5 ir 6 kambariai, st. Phone Yards 6894.

TURIU PARDUOTI — PINIGŲ 30 pėdų lotas, elec. maudynės, 
reikia modernišką 2 aukštų muro na- ql{albvklbs bni\pmnnfp mą su skiepu, po 5 kambarius. Kai- SRaluyR1()s Leisemente, steamminutų ėjmo. Geriausia transporta- 

cija, didžiausi bulvarai ėalip praper
šų, mokyklos, bažnyčios, krautuvės 
etc., parankiai. Tai yra geriausia 
vieta ant sout-west pusės tamstos mo
teriai ir vaikams.
MOKĖJIMAS TIK $5.00 Į MĖNESI, 

— DIDELI 60x137 PĖDAS NA
MAMS LOTAI.

Štai kur gali gaut geriausiai pirkti 
už savo pinigus;, gaukit faktus šian
dien.

Adresuckit —• Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 127.

PARDAVIMUI vienas iš pui-

na $9,300—$2,000 cash, likusius Icng- heat, garadžius 2 mašinom ne- 
vais išmokėjimais.

2703 W. 47th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė; lietuvių kolonijoj. Su 
naujais įrengimais. Biznis geras.1 kiaušių namų, prie 60-os ir Lafa- 
Kreipkitės nuo 2 vai. po piet iki yette Avė. Naujas, 2 lubų na- 
8 vai. vak. Naujienos Box 129.PARDAVIMUI • saliunas arba ‘a?si0^ 1"ados ?.taiay’

Rcti^ko S* lafayette 5773. Ed. plis§ Gera proga norinčiam pirk 

EvTRa--------------- toki biznilietuv!ų ir_a;rių
Pardavimui saliunas labai geroj vie- apgyventa vieta. Kreipkitės.
J ‘ ........ ‘ ” .*• 5912 So. State St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė. Visokių tautų * apgyventa. 
Biznis cash. Kambariai dėl pagyve
nimo. Apleidžiu miestą. Priežas
tis. Parduosiu už cash arba mainy
siu ant namo. Galima matyti nuo 8 
ryto iki 6 vak. 5832 S. Western Avė. Į 
Nedėlioms nuo 11 ryto iki 6 vak. 3042

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinė cottage su dviem lotais, 
1 karvė, 75 vištų. Geras barge- 
nas. Pardavimo priežastis — 
einu į biznį. Chas. Nocin, 5207 S. 
Cicero Avė., netoli Archer.

mas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam-

toj visokių tautų apgyventa. Kampi
nis saliunas, sena vieta. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

4900 W. 14th St., 
Cicero, III.

mai. Savininkas mainys ant loto, 
grosernės arba saliuno. Kreipki
tės prie M. J. Kiras, Real Estate 
ImproVement Co.. 3335 S. Hals- 

'ted St. Klauskit Martinkus. Tel. 
Yards 6894.

pa, ge.'oj vietoj apgyventa, lietuvių ir -

SAVININKAS PRIVERSTAS PAR 
duoti puikią, 7 kambarių rezidenciją, 
kuri randasi prie 56-os ir Honore St. 
Furnaso šiluma su mediniu 2 automo
biliams garadžium. 
tam

Bargenas 
pardavime už $9,500.

FRANK WOZNICK, 
2703 W. 47th St.

grei-

PARSIDUODA KRIAUČIAUS ŠA-

Renda labai pigi ir 3 ruimai SAVININKŲ ATYDAI!
PARDAVIMUI restaurantas gyvelnimo, ilgas Tysas, vieta iš- Kas turit namą iŠmokėtalr norit par- 

lietuvių ir nišų kolonijoj, labai 
pigiai. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos. 821 W. 14th St.
Tel. Canal 3113.

PARDAVIMUI bučemė, viso-, nia. 
dų tautų kolonijoj. Biznis ge-' 
ras. Priežastis pardavimo — 
turiu du bizniu.

128 E. 39 St.

Atsišaukite po No. 1504 W. duoti nepaisant koks namas ir kokioj 
Division St. I apielirkėi butų, atsišaukit tuojau pas

_ •* _____________—— I mus, bo bus parduotas i trumpą lai- 
PARDAVIMUI DELIKATESEN ką, nes kostumeriai laukia musų ofise, 

ir groseris, gyviausiam biznio bloke F. J. SZEMET & CO.,
ant North Side. Up-to-date fixtures, 4217 Archer Avė. Tel. Lafayette 6824 

! daug stako, nebrangi renda, cash biz-1 —--------- ------- ———----- --------- -
Turi būt parduota iš svarbios 

' priežasties, $2,250 nupirks viską; rei
kalaujant duosime dalinam išmokėji
mui. 3163 No?,ih Clark St. netoli 
Belmont Avė. *

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė, lietuvių ir kitų tautų apgyven- į

PARDAVIMUI 10 kambarių 
namas su trimis lotais prie 64 ir 
Spaulding Avė. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite. Jokūbas Maluškevi- 
čius. 3238 W. 64th St.

••-k * TiT"\ A TTTUJTTT v 1 1 —< __ o“ I.Ii“, JltžVvlVUl JA i\1H| DUAivų cvx'O«7 ' 1 ~1 - -' 11' ’ 1 " '1 ‘ ’ ' ' '■ ' “ ' 'PARDAVIMUI ceverykų krau t biznis nuo aenai išdirbtas, geri įtai EXTRA PARDAVIMUI NAUJAS
. w « . • • ______ ___________________ ____ u • et;uvė ir ceverykų taisymo prie 

daikto šapa.
813 W. 35th St.

VCC, MlAJlUO liuv K/J C--'■

symai, ice mašina, 4 kambariai pra
gyvenimui. Kitus dalykus patirsite 
ant vietos.

10611 Edbrook Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS, SE- 
ųa, išdirbtas biznis. Pagyvenimai 3 
kambariai. Lysas ant 2 metų. .Par
duosiu už prieinatna kainą. Priežas-, 
;į pardavimo patirsite ant vietos.

3558 Parnell Avė.•f

PARDAVIMUI RESTAURANAS, 
geras biznis, tarp visokių tautų ir ap
link dirbtuvės. Gera proga norin
čiam įsigyti biznį. Pardavimo prie
žastį* patirsite ant vieos. J. L. 1734 
Diversey Parkvvay.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
lietuviais apgyventoje kolonijoje. Biz
nis išdirbtas gana gerai, priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
Naujienos No. 128, 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SOFT DRINK PAR 
lor, lunch room, saldainiai, cigarai, 
barbernė ir knygų mainymo krautuvė. 
Pigi renda, ilgas lysas, 8 metų instai- 
ga, auganti aplelinkė, gyvenimui kam
bariai, 150 vištų. Bargenas už cash.

R. M. HANEL, 
6813 S. Western Avė.

PA RD A V IMU! GRO SERNĖ IR 
smulkiu daiktų krautuvė, gerai b’znis 
eina, išdirbtas per daug metų.

' tūrių ir kitų tautų nugyventa. ] 
duosiu už prjenamą kainą iš priežas
ties li^os.

Atsmaukite:
*624 W. 35th St.

mūrinis namas 2-jų pagyvenimų 5 ir 
6 kambariai elektros šviesa, mau
dynės, aukštas cimentuotas skiepas, 
ir visi kiti naujoj’ mados įtaisymai, 
namas randasi lakiai gražioj vietoj, 
Brighton Parke, parsiduoda pigiai ar
ba išsimaino ant cottage, kur 
vietoj.

geroj

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

230 AKERIŲ FARMA UŽ MIL- 
waukce, Carney,. Mich., puiki vieta, 
pusė mylios nuo miešto ir North Wes- 
tern geležinkelio stoties. Pusė žemės

Lie-, užsėta, kita pusė geros ganyklos ir 
Par-Į miško; upelis bėga per ūkę, didelis 
jžas-' gražus namas, didelis gražus sodas

DIDELIS BARGENAS
Dviejų aukštų puikus namas, cimen 

to fundanjenas, 2 flatai 4 ruimų, mau 
dynjės, gasas, elektros šviesa — vis
kas gerame stovyje. |

Kreipkitės:
’ 4825 So. Lincoln St.

toh nuo Street kario.
Marųuette Park Manor. Kaina 
tik $11,500.00. Kito tokio na
mo šioj apielinkčj už tiek nera
sit.

Gražus beveik naujas mūrinis 
namas, 2 aukštų 5 ir 6 kamba
riai, ant 30 pėdų loto, steam 
heat, elec. maud. ir kiti paran- 
kumai. Garadžius 2 mašinoms. 
Blokas nuo Street kario. Ran
dasi arti Kedzie ir 55tos. Kai
na tik $10,500.00.

Geras mūrinis namas ant 30 
pėdų loto 2 fl. po 5 kamb. skal
byklos baisemente, elek. maud. 
ir 3 kambarių namukas gale lo
to. Kaina tik $8,800.00.
dasi Marųuette Park Manor.

AR TURI $2,000 DO
LERIŲ?

Jeigu turi tai pasinaudok pro
ga ir pirk šį 3 metų gražų muri- 

Aržuolo trimingai ir grindys; nį namą ant 30 pėdų loto, 2 fl. 
stewart P° 5 kamb. elek. maudynės, skal

byklos beisemente, viskas up- 
to-date. Kaina tik $9,000.00. 
Randasi Roselande naujoj kolo
nijoj.

Del platesnių žinių kreipkitės 
pas:

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 
nis modemiškas namas 2-5 kamba* 

. rius, Aržuolo baigimo — mainysiu 
Kanunsi ant medinio namo arba parduosiu 

cash pigiai .
Pardavimui 2 aukštų medinis na

mas ant pilto pamato, 5 ir 6 kamba
rinį, arti bažnyčios ir mokyklos. 
$6,000.

A. J. KODYKOWSKI, 
4265 Archer Avė., 

Real Estate

MOKYKLOS

Ran-

PARDAVIMUI MODERNIŠKA 5 
kambarių bungalow, ant 60 pėdų lo
to; furnaso šiluma, miegojimui prie
angis, 
čerpių maudynė, garadžius, arti par
ko. 7127 So. Talman Avė. L.-------
5795.

PARDAVIMUI NAUJA, 5 KAM- 
bariu su d'dcliu antaukščiu stuba. luo
tas 66x130. 33-čia ir 200 pėdų į šiau
rius nuo North Division St., Melrose 
Parke. Didelis barigenas. Savinin
kas ant vietos sub^toj ir nedėlioj. Pa
šaukit Kildare 1115.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant Ch;cagos prapertės farnros. šios 
yra pirmos klesos formos: 90 akerų 
netoli LA PORT, IND., geri ir dideli 
namai; 111 akerų netoli SOUTH HA-j 
VEN, MICIL. elektrų apšviesta stu
ba, garu apšildoma, gera žemė, 60 
ekeių viduryj Illinois, geri budinkai 
ir gyvuliai, tarngi 80 akerių. 119 ake- 
m, 214 akeni ir 24,0 Jikeru formos su 
st,’^u ir viskuo, neloli MAUSTON, 
WIS., ir daugelis kitų farmų 
Suv. Valst.

J. G. KAWALL,
1111 West 59th Street,

S. L. FABIONAS 
COMPANY 

809 W. 35th St., 
(Arti Halsted, Baltas namas) 

Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS

visose

PARDAVIMUI SALIUNAS, AP
GYVENTA lietuviais, airiais ir vokie
čiais. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Patyrusiam žmogui graži vieta. 
Pardavimo priežastis —nesutikimas 
partnerių.

3601 Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj bizniškoj vietoj, svetainė gale sa- 
liuno, biznis gerais daromas. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukit:
3152 So. VVallace St.

PARDAVIMUI PIGIAI POOL- 
room geroj vietoj. Pardavimo prie
žastis — einu į kitą bizni. Parduo
siu už pirmą pasiūlymą. Rezidencijos 
tel. Pullman 3119, Chesterfield 0909, 
8940 Cottage Grove.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kiu tautų apgyventa vieta, biznis ge
rai išdirbtas, švarus kambariai pra
gyvenimui. lysas 2 metų, renda $45.00

Atsišaukite:
4522 S. Honore St.

PARDAVIMUI VYRIŠKU DRAPA- 
nų, ir visokiu čeveryku. vvriš1rn, mo
terišku ir vai^’i krautuve. Visokių 
tautų anp'vventni vWoi. bet d»utriau- 
s:ai lietuvių. Turi huti parduotas į 
tnimna laike, nes savininkas išvažiuo- 
ia ant f nibres pvvpnti.

J. RIDIKAS.
3354 So. Halsted St.

PARDAVTMUT BUČERNĖ IR GRO 
f’ort'S v:«olrhi tautu apgyventa vieta. 
R<rriq išdir^+pq. k^pnanis namas. 
Parduosiu rio-iai pirm'i teis’n°*a 
nne.’.4irw, priežastis pardavimo turiu 
du biznius.

T.nwp
Td. Boulevard 0517

PAPnAVTMTYT TR
IlMhvin apgyventa viet'’,

1 r~nai Išdirbta*". r*end” T>1<ri, 
priverstas

37R1 C? St.

r> A T>n A VT^fTYT nTTArmW TP r.E’O

. a* Skyrių”,
I Phore Bov1'"’*--!

1614 W. 46th Sh

A -‘rf

PARDAVTMUI IABAI PIGIAI 
krautuvė saldainių, grcserio, tabako* 
ir minkštų gėrimų. Biznis išdirbtas, 
randnci ant kampo, pigi renda. Ne- 
praleisk:t nrngo^.

10501 Fdbrook^ Avė. 
Roseland, III.

aplink stubą, dicl^lė barne, ir kito.niŠ- 
ki budinkai; didelis inventuorius ir vi
sokių mašinų ant'ūkės vartojamų; vi
sų metų javai ir šienas. Pirmos kle- 
ses žemė, nėra plešku. Parduosiu ar 
mainysiu ant namo. Pats savininkas. 
Apidinkė, susiedai lietuviai. Už vis
ką kartu kaina $16,000. Kreipkitės 
laišku:

LEO IVANAUSKAS, 
Box 35, ~ Carney, Mich.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS, 
IŠ fronto storas ir 4 šeimynoms po 4 
kambarius ir dviems automobiliams 
garadžius namas prie Halsted St. 
Kaina $9.300, elektriką, gasas ir visas 
pirmos klesos įtaisymas. Atsišaukite. 
1739 So. Halsted St. Box 120.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
namas, parduosiu pigiai, nes ap-

PARDAVIMUI PIGIAI SALŲJ- 
nas, vienas, arba su namu. Biznis 
išdirbtas tarpe lietuvių. Pigi renda, 
yni kambariai pagyvenimui. Prieža
stis pardavimui — esu ne lietuvis ir 
turiu kitą'biznį.

12046 S. Halsted St.
W. Pullman, III. ■

BARGENAS
Pardavimui lotas 50x212, prie ci- 

mentuotų gat. Ir du namai, po 2 Hia
tu, po 5 kambarius. Moderniški. Dar 
gaJinva pabudavoti du namu. Lietuvių 
kolonijoj. Kaina $10,000. Savinin
kas gyvena.

8107 Viricennes Avė., 2 fl.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda puse arba visas saliu

nas. Lietuvių, ir airių apgyventa vie
ta. Biznis gerai išdirbtas. Pagyve
nimui 4 kambariai, maudynė ir ga- 
radž:us; lysas ant 3 metų. Parduosiu 
prieinama kaina.

3631 S. Union Avė.

PARDAVIMUI DIDELIS LOTAS, 
50x125 pėdas, randasi tarp 56-os ir 
57-o sgatvių, prie Albany Avė. Van- 

i duo. frasas. ir gatve. Parduosiu labai 
pigiai. Lietuvai kolonijoj . Savinin
ke galit matyt visada. C. A. Kakta, 
3251 S. Lowe Avė., 3-ios lubos, užpa
kalis. ,f

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 

su naujais tajei'ais (Oldsmobile) 5 sė
dynių, visas išrodo kaip naujas. Par
duosiu už pirmą teisingą pasiulimą. 
Savininkas išvažiuoja į kitą miestą.

4339 So. Califomia Avė.

KAS TURITE 5 PASAŽIERŲ AU- 
tomobilių sedan arba touring ir norite 
parduot. Pašaukit mane po 5 vai.

Lafayette 1355, 
Klauskite Walle.

PARDAVIMUI automobilius 
3 sėdynių 1919 met. maleva vyš- 
niava, atrodo kaip naujas 5 taje- 
rai. Parduosiu už pirmą pasiū
lymą. 3514 S. Wallace St.

PFSKAITYK Iš LENGVO IR PA- 
irhk $500. 4 ir 5 kambariu muro na
mas. Kaina $2,li00, įmokėk $500', li
kusius kajp reųda, ant Bridgeporto. 
2-jų nan-vvenirnų naujos mados muro 
namas 5 ir 6 kambarių prie nat vie- 
nnolvno. garu apšildomai. Rendos į 
mėnesį $140. Kaina $9,500.

J. J. TAMOŠIŪNAS, 
3234 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 8663

GARADŽIUS BARGEN.
60 automobilių talpinantis, su biz

niu arba vienas bildingas. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo. Perkant ne- 
re kia daug pinigų įmokėti. Randasi 
1714-16 W. 95th St. Beverly Hills. Sa
vininkas. C. P. Suromskis, 3346 So. 
Halsted St. Tel. Boulevard 9641.

FARMŲ BARGENAS
. 3 geriausios farmos netoli Chi- 

Jcagos, parsiduoda labai pigiai, 
arba išmaino ant miesto praper
tės. Kreipkitės. C. P. Suromski 

-- & Co. 3346 S. Halsted St., 
PARDAVIMUI rakandai dėl 

mažo biznio kaip tai (shows 
cases). Visi randasi gerame sto- 
vyj. Parduosiu pigiai. 923 W. 35 
Place. 1 lubos iš užpakalio.

RAKANDAI
REIKALINGA BUČERNĖ

6 flatų mūrinis namas ant kąmpo 
netoli Douglas Park, parsiduoda labai 
pigiai arba mainau ant ani kokio 
b'znio. Mažai neikia įmokėti, kitus 
kaip renda po mėnesiais. C. P. Su- 
romski & Co.. 3346 S. Halsted St. Tel. 
Boulevard 9641.
” PARDAVIMUI NAMAS DVIEJU

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA-
kandai. Parduosiu visus ant sykio _______ _ __ _

. bni-n J ar atskirai. Gali matyt kas vakaras aukštu 4<rių pagyvenimu su saldainių 
nuo 6 iki 9 vai. vak.: subatoi nuo 2 ir visokiu smulkmenų• bizniu. 

Nd 6d.. iki v*?kredėRoi visą dieną; 
2438 W. 45th PI., 
2-os lubos priekis*

Gera 
grogą parduosiu pigiai. prfežalSflk Iš
davimo, patirsite *nt vietos.

1 3233 Aubum Avė*

Į!'

Pardavimui kampinis saliunas ir 
2-jų aukštį mūrinis namas. (Schlitz 
Co.) pastatytas. Gražus barruim-is, 
ruiminga svetaine, dining ruimas iš 
salės. 6 ruimų flatas ant viršaus. 
Garu šildoma, elektra, gdažus bar- 
fixtures, stalai, kresės, indai ir visi 

! kukniniai indai. D delis stakas ciga
rų, tabako, egaretų, saldumynų mink
štų gėrimų. Šita vieta buvo pinigų 
darytoja per 25 metus.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. 

No. 35.

DIDELIS BARGENAS
Trijų aukštų mūrinis namas su sa- 

liunu ir ekstra lotas prie 51-os gat- 
; vės. Greitam pardavime $11,500.

leidžiu miestą, elektra ir telefo- Kreipkitės: J. J. Beran, 1957 w. 5ist 
kampas R<į)bey, ant antrų lubų. lel. 
Prospect 0252.nas suvesta. Atsišaukite:

3426 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MEDI- 
nis namas, 5 ir 6 kambarių. Maudy
nės, skiepe skalbyklos ir šiaip viskas 
gurama padėjime. Lietuvių apielin- 
kėj — parduosime pigiai.

Kreipkitės:
2030 So. Union Avė.

BARGENAI.
Mūrinis naujas namas prie vienuo

lyno, 3 pagyvenimai vėiausios mados 
įtaisymai, renda pigi $90 į mėnesį, na
mas vra vertas $10,500, parduoda tik 
už $8,900. >

Namas mnirinis naujas po 4 kamba
rius. elektriką, vanos, $6,700, įmokėt 
$1000.

Bizniavai mūrinis naujas namas
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS storas ir 5 flatai, garadžius 2 lotai.

3 po 6 kambarius ir 3 po 4; platus lo-j Parsiduodą namas su karčiam ir fix- 
tas, naujas ištaisymas, šviesus, dailioj 
vietoj. Rendos neša $225 į mėnesį. 
Kaina $18,000. Be agentų. 1841 N. 
Lawndale Avė., savininkas 2536 
Coyne St. '

TIKRAS BARGENAS! 2-JŲ PA- 
gyvenimų mūrinis namas 5 ir 6 kom
bainų, gasas elektriką ir maudynės, ci- 
mentuotas beismantas ir antaukštis. 
Parsiduoda pigiai. Kreipkitės 
savininko:

5334 So. Emerald Avė., 
Antras aukštas.

orio

DIDELIS BARGENAS
3 lubų aukštu mūrinis namas, 3 pa

gyvenimai po 7 kambariai, 2 lotai, 
randasi 6815-17 Emerald Avė. Gali
ma nupi^kt su mažu pinigu. Kreipki
tės: M. J. Kiras, Real Estate, Impro- 
vement Co., 3335 So. Halsted St.

turės, visai pigiai.
UNITED LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
4454 So. Westem Avė.

ANT IŠMAINYMO TURIU LOTA 
ir noriu mainyti ant lengvo troko, lo
tas randas ant 36tos gatvės, taipgi 
parsiduoda 2 gasiniai pečiai ir ice bak- 
sas. Savininką galima matyti po 6 v. 
vakare, išėmus subatoj ir nedėlioj. At
sišaukite prie savininko ant 2 lubų iš 
užpakalio, 948 W. 36th St. V. Rum- 
chaks.

DIDELIS BARGENAS, 7 KAMBA- 
rių medinis namas, 2 maudynės, fur- 
nasas, 2 karams garadžius, modemiš
ka, puikiausiam padėjime; dar vienas 
kambaris galima pribudavot viršuj. 
Kaina $8,500, cash $3,000, likusius 
mėnesiniai^ išmokėjimais. 4851 Pat- 
terson Avė. Tel. Kildare 2942.

PARDUOSIU ARBA MĄTNYSIU 
už $3,500.00 ant gero mūrinio namo 
čeverykų ii- vyriškų parėdų krautuvę. 
Biznis neša gerą pelną, išdirbta per 
20 metu. Savininkas apleidžia mies
tą. Atsišaukite tiktai nedėlioj pas įj bažnyčios, puiki pievutė, gera 
Joną Janišką. 1858 W. 47th St., 2ros v ’
lubos iš fronto. Agentai neatsišau
kite.

BARGENAS, 6 kamb. mūrinė 
bungalow, nauja, viskas moder
niška, puiki lietuvių kolonija, ar-

transportacija — cash ar išmo
kėjimais. 6540 S. Campbell Avė.

NAMAS IR^ T.OTAI PARDAVI 
mui ir už <mna nr einamn kaina. No
rinti i^igyti nam'a nepamirškite kreip
tis sekamu antrašu:

2303 West 47th St.
Phone Lafayette 2643

4 KAMBARIŲ cottage, gera 
barnė, elektra ir vanduo.

Bargenas.
3647 W. 55th PI.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
namas: elektra, gasas ir maudy
nė. taipgi garadžius. Prieinama 
k’aina,

1235 S. 49th Avė., Cicero..

PARDAVIMUI BURK KOBINUO- 
tas uečius, tik du mėnesiai vartotas. 
Pardavimo priežastis — nvirtis — *55 
— taingi mūrinis namas, aukšto, 
6 kambarių. Funrnsas, H. Ubtt $6'5TX)'.

F. CH4NEL
5404 So. Honore St*

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Ki *pimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmeking ir patterti ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, ph-mininkė.

Panedėlyj rugsėjo 25 dieną 
prasidės žieminis sezonas

AUŠROS MOKYKLOJ
3001 S. Halsted St.

Mokinama bus:
Lietuvių Kalbos

Mokytojas A. Dvylis baigęs 
aukštesnę žemdirbystės mo
kyklą.

2) Anglų Kalbą
Mokytojas Jonas Lazdauskas, 
Lewis Instituto studentas.

3) Vosokios rūšies matematikos 
(rokundų mokslai) Moky
tojas V. Mišeika.

1)

Tai seniausia ir geriausia mo
kykla. Pradėkite tuoj visi. Mo
kinimas vakarais. Prisirašyti 
galima visada.

3001 S. Halsted St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

"Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Su v. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Gedgrafijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etamalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Designing, kirpimo, litavimo n siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia. Čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, mieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tad nieko ne- 
prekiuoja. *

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CTIICAGO 

Kampas Lake Sfr.. ant 4 lubu

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasias 
mokyklas Dienomis: nuo 9:00 ry 
to iki 4:00 p.p Vak.* 7:30 iki 9*30 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos

3301 So. Halsted St., 
kampas 83čios gatvės.

PRTVATftS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir nasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio iidirbimo automobilius Lals- 
nins ir darba užtikriname.

Dienoms Ir vakarai? kle** 
MUNSON SCHOOL OF MOT0RTNG 

1507 W. Madison St.


