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Vėl susikirtimars šel 
pimo tarybose

Saužudystės didėja.
Saužudystės šiemet padidėjo 

Amerikoj 134 nuoš.

Smerkia San Domingo 
užgriebimą.

Nepripažins Airijos 
nepriklausomybės

Sumažins taksus 
vedusiems

NELAIMĖS
6 žmonės užmušti traukinio.

Saužudystės tankėja

Graikai pradėjo naują ofensivą

Vėl susikirtimas Rusijos 
šelpmo tarybose.

rikos savastis po Amerikos kon
trole.

2. Maskvos valdžia sutinka 
ne rekvizuoti maisto ir šelpi
mo darbuotojams ir maistui 
duos pirmenybę ant geležinke- 

I lių. šelpimo darbuotojai taip- 
I jau turės pirmenybę prie tele- 

- - v. .. fonų ir telefrafų.1HGA, rugp. 15.— šiandie e • Y
Amerikos šelpimo administra-( 3. Nenu>kama transportaci- 
cijos tarybose su Maksimu IJt- 
vinovu įvyko susikirtimas. Sa
koma, kad reikalingas bus \Va- 
shingtono ir Maskvos nuosp
rendis to klausimo išrišimui.

Ar Amerikos šelpimo admi
nistracija padarys kompromi
są ir pakeis savo senovinį me
todą, tuo prileidžiant soįvietus 
prie didesnes kontroles sąstato 
ir išdalinimo Amerikos maisto, 
negu kad buvo prileidžiamos 
kitos šelpiamos šalįs, priklau
sys nuo Hooverio, kuriam tas 
klausimas tapo pavestas išrišti.

Iki nebus gauta atsakymas 
nuo Hooverio, konferencuju 

svarstys menkesnius klausi
mus. Bet sprendžiama, kad 
Litvinov griežtai laikysis savo 
nuosprendžio nesirašyti po 
tartim iki Maskvos valdžia 
įsakys jam pasirašyti.

Įsako nenusileisti.

\VASHINGTON, rugp. 15.
Sekretoriuis Hoover paskelbė, 
kad Amerikos šelpimo draugija 
įsakė Walteriui L. Brown Ry
goje nedaryti jokių nusileidimų 
nustatytose sąlygose aipie Ru
sijos šelpimą.

Hooveris tikisi, kad Rusuja 
priims visas sąlygas.

Ikišiol sovietų atstovas rodė 
norą pasilaikyti kontrolę dali
nime maisto badaujantiems, 
sakė Hooveris. Taipjau nebuvo 
didelio nom gvarantuoti nelie
čiamybę šelpimo darbuoto
jams.

Hooveris sako, kad žinios 
apie didumą bėgimo iš Rusi
jos yra perdėtos. Administraci
jos agentai patyrė, kad nuo 
birž. 1 iki rugp. 15 <1. į Lenki
ją įvažiavo 65,000 Įmonių, jų 
tarpe 3,500 vaikų.

Hoover įsakė nenusileisti. Ti
kimasi, kad Rusija galiaus 
priims amerikiečių sąlygas.

15.— šiandie

su-
ne-

Trufi translAtlon fflorl with the post- 
master at Chicago, III. Aug. 16, 1921 
fnaster at Chicago, III, Aug 12, 1921

Daugely j klausimą jau 
susitaikyta.

Amerikiečiai jau yra prisiren
gę pradėti gabenti maistą j 
Rusiją.

RYGA, rugj). 15. — Ameri
kos šelpimo ahninistracija šian
die jau yra prisirengusi pradė
ti gabenti maistą, drabužius ir 
vaistus į choleros ir bado dist- 
niktus Rusijoje kaip tik bus 
gauta žinia, kad ir likusieji 
Amerikos piliečiai jau yra ap
leidę tą šalį.

Amerikos šelpimo administ
racijos direktorius W. L. Brown 
sako, kad svarstymuose su Lit- 
vinovu susitarimas jau pasiek
tas 16 iš 25 punktų.

Jau atsiektieji susitarimai

1. Kad maistas pasiliks Ame-

ja bus duota šelpimo darbuo
tojams ir maistui. Rusija <hios 
visas transportacijos reikmenis.

4. Amerikos administracija 
kontroliuos geležinkelius ir 
vandens kelius choleros apy
gardose.

5. Sovietai turi teisę vetuoti 
paskirimą rusų pagalbininkų. 
Amerikiečiams nebus leidžia
ma samdyti dabar nesančius 
Rusijoje rusus.

Kiti punktai apima menkes
nės vertės dalykus.
Amerikiečiai susilaikys 

maišymas į politinius 
lūs.
RYGA, rugp. 14. — Tarybo

se su Walter L. Bro\vn, sovietų 
atstovai sutiko parūpinti virtu
ves virimui maisto, kuris bus 
siunčiamas į Rusijos bado dis- 
triktus. nors jie prisipažino, 
kad tokių virtuvių kartais gali 
būti trukumas. Sovietai taip
jau sutinka parūpinti triobė- 
sius, kurą , butus ir lėšas vie
tų administracijai, pirmenybę 
prie nemokamų šelpimo teleg
ramų, gasolino ir aliejaus dėl 
transportacijos automobiliais, 
rubežiaus teises, įskaitant ne 
darymą kratų, liuosą importą 
ir eksportą ir rekvizicijų nelie
čiamybę maisto.

Įdomiu dalyku yra tai, kad 
sutartis pabrėžia, jog negalima 
importuoti alkoholio, išėmus 
grynai medicinos reikalams ir 
tik po daktarų priežiūra. •

Sovietai taipjau sutiko, kad 
kur siaučia epidemijos, jie pir
miau turės suvaldyti epidemiją, 
duoti tinkamą apsaugą, vande
nį ir reikmenis, pirm negu pra
šys pašclpos. Apie 
dalinimo sovietai 
kad pašelpa nueitų 
vietas; principe tas 
po sutartas, bet smulkmenos 
dar neišdirbtos, šitam punktui 
sovietai priduoda didelę svar
bą, nes jie prisibijo, kad tūli 
elementai gali panaudoki mais
to dalinimą kontr-revoliuci- 
niams tikslams.

Taipjau yra palinkimas ap- 
rubežiuoti sąstatą Amerikos 
šelpimo administracijos Rusi

joje. Sovietai nenori, kad d'e- 
sėtkai tūkstančių amerikiečių, 
po priedanga šelpimo darbo, 
įvažiuotų į Rusiją. Brovvn bet
gi jau senai yra paskelbęs, kad 
jis mano dirbti su kiek įgalima 
mažiausiai darbininkų, pasi
kviečiant talkon vietų gyvento
jus ir organizacijas.

Amerikos administracija su
tinka parūpinti maistą, vais
tus ir drabužius sergantiems ir 
vaikams 
kyti nuo 
dalykų.

nuo 
reika-

kontrolę iš
turi daboti, 
į tinkamas 
dalykas ta-

ir absoliučiai susilai- 
kokių nors politinių

rugp. 15. — 
šiemet 

nuoš. 
mėn. 
žmo- 
laiku

NEW YORK, 
Skaičius saužudysčių

Į Amerikoj padidėjo 134 
Pernai per pirmuosius 6 
papildė saužudystės 2,996 
nes. šiemet gi tuo pačiu 
papildė saužudystės 7,016 žmo
nių. žudosi daugiausia vyrai, 
bet tarp jaunimo žudosi dau
giausia mergaičių. Taip pagal 
lytis šiemet nusižudė: vyrų 
4,527, moterų 1,982, berniukų 
214, mergaičių 293. Pernai 
(iper pirmuft 6 mėn.): vyrų 
1,810, moterų 961, berniukų 
88, mergaičių 137. Vien New 
Yorke šiemet nusižudė 443 
žmonės.

nuoš. saužudysčių 
delei Įvairių nepa- 
to seka nedarbas, 

nesveikata,

papildoma 
laimų, po 
meilės prietikiai, 
apsivylimas gyvenimu, pinigiš- 
kos bėdos, perski ros ir t. p. De
lei padidėjimo skaičiaus sau- 
žudysčių kaltinama karo atbal
sius ir, nedarbą. Taip New 
Yorke daugiausia žudomąsi 
utarninke. Utarninką čia ir va-| 
dinamą “saulžridyščių tliena.” 
Tam priežastis esanti sekama: 
peržiūrėjęs nedėldionio laik
raščius žmogus išeina panedė- 
lyj jieškotis darbo, bet radęs 
visas vietas užpildytas ir neno
rėdamas dar vieną savaitę 
skursti ir gal badauti, utarnin-

Francija priėmė kvietimą
WASHINGTON, rugp. 15 — 

Francija formaliniai priėmė 
Jungt. Valstijų pakvietimą da
lyvauti nusiginklavimo ir toli
mųjų rytų konferencijoje Wa- 
shingtone, laipkr. 11 d. Fran- 
cijos delegacijai vadovaus pats 
premjeras Briand. Apie tai pas
kelbė valstybės departamentas.

Francija yra pirmutinė šalis 
atsiliepusi į keletą dienų atgal 
išsiųstą formalinį pakvietimą, 
o Briand yra pirmutinis aug
alas viršininkas, kuris apsiėmė 
pats dalyvauti toje konferenci
joje. Pirmiau išsiųsti įvairioms 
valdžioms paklausimai buvo 
neformaliniai, tik tyrinėjantįs 
įvairių šalių nusistatymą. Vi
soms šalims prielankiai atsilie
pus, pereitą utarninką tapo iš
siųsti ir formaniiiiai pakvieti
mai į konferenciją.

Japonai reikalauja didės 
niy teisiu Azijoj.

TOKIO, rugp. 15.— Buvusia 
premieras Okuma paskelbta
me pasikalbėjime pasakęs, kad 
jei kuri valstybė bandytų kliu
dyti Versailles padarytai su
tarčiai apie Yap šąlą ir šan- 
tungą, Japonija turi pasiprie
šinti tokiam maišymuisi vien 
išlaikymui imperijos garibčs.

Jis tvirtino, kad faktais turi 
būti pripažintas, jog Siberija 
yra labai surišta • su pietine 
Manžurija, kur Japonija turi 
investavusi 450,000,000 yenų. 
Tad Japonijai turi būti suteik
ta specialinė pozicija Siberijo- 
je

Aplamai kalbant, sakė Oku
ma, Japonijos delegatai atei
nančio! konferencijoj rytų 
klausimuose, turi reikalauti 
Japonijos žmonėms teisės 
gyventi ir apsiginti nuo Arijos

SKAITYKIT IR PLATINK1T

Amerikos kariuomenė ten ei- Lloyd George paskelbė tekstą 
ginsi nuožmiai ir bereikalin- susirašinėjimų su de Valera. 
gai persekioja ir kankina gy- -----------
ventojus.

VVASIHNGTON, rugp. 15. — 
šiandie viešai paskelbtas ra
portas Horacc G. Knowles, pa
tarėjo ir pagelbininko San 
Domingo nacionalinės komisi
jos Jungi. Valstijose, 
kad šios valdžios 1916 m. pa- 
siųsti į San Domingo Amerikos ' 
jurininkai papildė baisių žmog
žudysčių, terorizavo gyventojus 
ir degino jų namus. Tas rapor
tas tapo įteiktas senato komi
tetui, kuris tyrinėja < 
okupaciją tos salos.

Raportas sako, kad pašinu-. 
tintas ginkluotų spėkų į tą res-i 
oubliką buvo padarytas be jo-. 
kios priežasties ir reikalo ir. 
todėl yra “karo aktu.” Atvykę, 
kareiviai papildę nuožmiausių 
aktų, terorizavo gyventojos, 
degino narnos; jiems duodami 
įsakymai irgi buvo nuožmus, 
neteisingi, nedori. Pati kai^ ad
ministracija yra netikusi, iš
laidi ir tik rūpinasi persekioji
mu ir pavergimu gyventojų. 
Delei tokio karo administraci
jos ir jos agentų elgesio visa 
šalis ir žmones aplankė dide- 
liausių nuostolių ir skriaudų.

LONDONAS, rugp. 15. — 
PremierasLloyd George vakar 
paskelbė Hekstą visų susiraši
nėjimų su Airijos “prezidentu” 
de Valera, taipjau pasiūlymus 
ir vakar duotą Anglijos atsaky
mą į de Valeros pereitos suvai

kai tina, tfs laišką.

Lloyd George pasiūlymas

.sumažinti 
uždirban-

BOWLING GREEN, O., rug. 
15. 6 žmonės liko užmušti
VVetson, O., traukiniui užbė
gus ant sustojusio ant bėgių 
automobilio.

dyti priespaudą ir persekioji
mus ir ištraukti nuo salos Ame
rikos kareivius.

gu kad ikišiol buvo manyta. 
Airijai siūloma ne tik plati sa
vivalda, bet leidžiama jai lai- 

\merikossav0 ar,nU<« Reikalau
jama tik laisvos prekybos ir 
pilnos Anglijos laivyno kon
trolės prie Airijos prieinančių 

^Ijurų. Tokie Lloyd George pa- 
I siūlymai, be abejo, susilauks 
i smarkios kritikoos iš ulsterie- 
I čių pusės.

Airiai betgi tuo nenori ten- 
jkintis. De Valeros laiškas at- 
I meta tuos pasiūlymus ir rei- 
I kalauja pilnos nepriklausomy- 
I bes. Bet jo laiškas neuždaro 
kelio taryboms. Vakar Lloyd 
George į tai atsakė, kad jokiame 
atsitikime negalima duoti ne
priklausomybės ir kati šiuo 
klausimu nebus kompromiso. 
Jo laiškas yra labai ilgas, bet 
irgi tolhnesnėsm taryboms ne-

WASH1NGTON, rugp. 15. — 
Atstovų buto biudžeto komi
teto nariai nutarė 
taksus vedusiems, 
tiems mažiau kaip $5000 į met.
Ikišiol jie būdavo paliuosuoja- 
ini nuo taksų iki $2,000 meti
nio uždarbio. Dabar jie bus pa- 
liuosruojami iki $2,500, o už 
kiekvieną vaiką bus atskaito
ma po $400 į metus, vieton 
dabartinių $200. Ne vedusiems 
mokesčiai pasilieka po seno
vei, t. y. turės paliuosavimą tik 
iki $1,000 metinio uždarbio.

5 žmonės prigėrė potviniuose.

RYMAS, rugp. 15.— Penki 
žmones prigėrė ir keli namai 
liko nuplauti patvinus Isarco 
kalnų upei.

Paskelbimas tų susirasi nėj i-

Ta

Albanu ir serbu karas
RYMAS, rugp. 15. — Mažas 

karas, bet labai smarkus siau
čia tarp serbų ir albanų šiau
rinėj Albanijoj. Pasak žinių iš 
Scutari, 2,000 Serbijos regu- 
liarinių kareivių, remiamų ban
dų partizanų, užpuolė albanus 
palei Drin upę. Mušis tęsėsi 11

2 darbininkai užtroško.
AURORA, III., rugp. 15. — 

George Rerg, dirbęs pas ūkinin
ką Kirk, arti Geneva, nusileido 
į pusiau pripildytą kornais “ši
lo” ir užtroško nuo gaso. Kitps 
ėjęs Jo pagalbon Kruger irgi 
užtroško. Kirk irgi buvo nusi
leidęs juos gelbėti ir buvo pri- 
troškęs, bet kaimynai jį išgel
bėjo. Kitus du išimta jau ne
gyvus.

Lietuvis kaltinamas vagystėje.

Susikurusi nauja 
respublika.

respublika esanti susikurusi 
pietinėj Vengrijoj.

BIĘDGRADAS, rugp. 15.-< 
Madžiarai ir jugo slavų ele
mentai pietvakarinėj Vengri
joj laikė didelį masinį susirin
kimą Eunfkirchen (Pecs), 100 
myl. į pietvakarius nuo Buda
pešto. Susirinkimas įvyko nedė
lios vakare ir, kaip praneša
ma tapo paskelbta Baranya 
respublika (vardu provincijos, 
kurios sostine yra Pecs) .Prezi
dentystė tapusi pasiūlyta 
fui Karolyi.

45 žuvo ant laivo

gta-

KOBE, Japonijoj, rugp. 15. 
— Laivas Shoshu Maru tapo 
pagautas juroje viesulus ir su
daužytas į Loochoo salos uo
las. Tik vienas jurininkas teiš- 
sigelbėjo ir manoma, kad liku
sieji 45 juirninkai yra žuvę.

kaltinama, kad Lloyd George 
tuo sulaužęs pasitikėjimą. Ai
riai tuojaus sušaukė įsavo ka
bineto susirinkimą. Tvirtina
ma, kad tuo paskelbimu Lloyd 
George daro manevrus patekti 
į pirmą poziciją. Tečiaus tary
bos delei to nebusiančios per
trauktos.

Tikisi taikos.
DUBLINAS, rugp. 15. —At- 

sakomingi sinn feinerių vado
vai žiuri optimistiškai į taikos 
prospektus. Jie sako, kad tai
ka tebėra užmatoma ir kad 

'dalykai nėra taip juodi, kaip 
juos piešiama.

Ryto prasidės sinn f ei nerių- 
parlamento susirinkimas. Pir
mas viešas pc&ėdis bus trum
pas, bet paskui prasidės slapti 
posėdžiai, kurie tęsis keeltą 
dienų. Airiai sako, kad jei ir ne
pavyktų tarybos, tai ir tada 
kariavimas tarp Airijos ir Ang
lijos vistiek neatsinaujins iki 
initįs anglai nepadarys užpuoli
mo.

Saudo savo oficierius.
LONDONAS, rugp. 15.— Pa

sak žinios iš Revelio, gen. Klen- 
bovik ir gen. Gutor, nariai 
gen. Brusilovo karo tarybos 
sovietų Rusijoje, taipjau 46 ki
ti armijos oficieriai ir 2 mote
lis, oficierių pačios, tapo su
šaudyti, 

i. .i.......
PINIGU KirRSAS.

True translatton ffled with the post- 
nvaster at Chicago, III. Aug. 16, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Graikai pradėjo naują 
ofonsivą.

Turkijos nacionalistai skubiai 
traukiasi.

Albanai, remiami gyventojų, 
privertė serbus bėgti, palikus 
daug užmuštų ir sužeistų.

Serbai suorganizavo tam tik
ras bandas, kurios sudegino 41 
albanų kaimų ir išžudė gyven
tojus.

Lenkija protestuoja.
VARŠAVA, rugp. 15.— Len

kijos kabinetas nutarė pasiųs
ti talkininkų valdžioms - notą, 
kad atidėjimas išrišimo Augšt. 
Silezijos klausimo padarys Len 
kijai neatlyginamų nuostolių. 
Nota tvirtina, kad pavedimas 
to klausimo tautų lygai, kaip 
tą nutarė vyriausioji taryba- 
atidos neaprubežiuotam (laikui 
įkūrimą pastovios valdžios Si
lezijoj ir bereikalingai 
gins dabartinę padėtį.

NEW YORK, rugp. 15. - 
Našlė Marė Lukoševičiene iš 
Brooklyno patraukė teisman 
Aleksandrą Bukantį, kurį ji 
kaltina pavogime jos $3,440. Ji 
priėmusi jo pakvietimą važiuo
ti maudytis ant Mill salos, bet 
jis pats nėjęs maudytis. Ji pa
davusi jam savo krepšį su pi
nigais palaikyti, bet kada sug
rįžo iš maudynės, sugrąžinta
me krepšyje piiugų nebebuvo. 
Rūkantis neprisipažįsta prie 
kaltes. Iš jo reikalaujama 
$10,000 kaucijos.

prail

Čitos puolimas tebėra
, nepatvirtintas.

TOKIO, rugp. 15. — žinios 
apie nuvertimą Čitos valdžios 
tebėra nepatvirtintos, nors jos 
tėtevaigšto Tokio. Vladivosto
ko žinia sako, kad puolimu 
ant Čitos vadovavo gen. baro
nas Ungern Sternberg. Laik
raščiai sakosi gavę bevielinių 
pranešimų apie sukilimus ryti-

4 žmonės žuvo gaisre. 
‘ PHILADELPHIA, Pa., rugį). 
15.— Keturi žmonės žuvo, 2Įnėj Siberijoj ir apie didėjančią 
miršta ir daug sužeista gaisre, paniką tarp bolševkių spėkų 
kuris sunaikino Point Breeze j Bolševikų laikraščiai 'neužigin- 
aliejaus dirbtuvę, priklausau- . či ja vaigštantiems gandams, 

čią Atlantic Refining Co. Gaiš-Į  
ras dar tebėra neužgesintas ir LONDONAS, rugp. 15. — 
.nuostoliai siekia $1,000,000. William Tyson, buvęs iparla- 
Jeigu visa dirbtuvė bus sunai- mento narys iš Lancashire, pa
kinta, nuostoliai sieks $3,000,- simirė. Jis per daugelį metų 
000. 0 č * buvo Darbo partijos vadovas.

Auksinai dar 
neina brangyn

Vakar, rugp. 15 d., užsienio pini
gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Angijos 1 svaras ................... $3.65
Austrijos 100 kronų ............... 15c
Belgijos 100 frankų ........... $7.56
Danijos 100 kronų ............... $15.90
Finų 100 markių ..................  $1.50
Franci jos 100 frankų ........... $7.80
Italijos 100 lirų ................... $4.42

Lietuvos 100 markių ........... $1.20
Trenku 100 markių ................... 5c

Olandų 100 guldenų ........... $31.75
Norvegų 100 kronų ........... $12.87
šveicarų 100 kronų ............... $16.94
švedų 100 kronų ................... $21.10
Vokietijos 10'0 markių ........... $1.20

SMYBNA, rugp. 15.— Grai
kai pradėjo antrą ofensivą prieš 
Turkijos nacionalistus, kurie 
skubiai traukiasi linkui Saka- 
ria upes, 05 m. Į vakarus nuo 
Angoros. Tikimąsi, kad turkai 
bandys ten smarkiai pasiprie
šinti, pirm negu jie pasitrauks 
arčiau savo sostinės.

Atidarė konsulatą.
—— ..... -

BERL1NAS, rugp. 15. —
šiandie čia tapo atidarytas rc- 
gnliarinis Rusijos konsula'tas. 
Ikišiol Maskvos valdžią čia at
stovavo “agentas 
paliečiančių karo 
reikalų.”

kontrolei 
belaisvius

Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va- 

• sąrą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiemą.

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

bolševikiško ko- 
šalininkas, A. A. 
išreiškia mintį,

Aprašydamas priespaudą, 
terorą ir* badą Rusijoje, A. 
A. Karalius sako:

“Tai yra pasekmės ban
dymo prievarta įkurti ko
munizmą.”
Šituo klausimu žmonių 

nuomonės šiandie dar labai 
skiriasi. Klausime faktų, 
paliečiančių Rusijos padėtį, 
publikos opinija šioje valan* 
doje jau yra beveik vienoda. 
Rasi nedaug žmonų, kurie 
dabar dar manytų, kad Ru
sioje esą daugiaus laisvės, 
negu kitose šalyse, arba kad 
jos industrija ir sodžiaus 
ūkis kylą kaip ant mielių 
(kaip dar nesenai skelbdavo 
komunistų spauda), arba 
kad Rusijos darbo žmonės 
turį gerovę. Bet klausime, 
nuo ko pareina Rusijos žmo 
nių vargas ir ekonominė su
irutė, ginčai dar nepasiliau
ja ir tur-but dar ne greitai 
pasiliaus.

Buvusia 
munizmo 
Karalius,
kad tą vargą ir suirutę pa
gimdė bandymas prievarta 
įkurti komunizmą. Bet pa
tys bolševikai anaiptol nesu
tinka su tuo. Jie sako, kad 
kaltę reikia versti ne ant 
jų politikos, o ant jos prie
šų ir ant tų kliūčių, kurioje 
ji buvo ■ vykinama. Jeigu, 
girdi, ne ilgas karas, kuris 
pakirto Rusijos jiegas, ir 
jeigu ne “kontrrevoliucio
nierių” trukdymai, tai ko
munistiškas eksperimentas 
butų pasisekęs.

Šituose jų žodžiuose, be 
abejonės, yra tiesos. Negali-I 
ma užginčyti, kad bolševi
kai butų galėję atsiekti sa
vo tikslo, jegu ir šalis nebū
tų buvusi nuvarginta ir pa
sipriešinimo jų politikai ne
būtų buvę. Bet šitos kliū
tys juk ne iš dangau® nupuo
lė ant bolševikų galvos: jos 
buvo tose sąlygose, kuriose 
bolševikai veikė, ir kiekvie
no politiko pareiga buvo jas 
matyt ir įvertint. '

—'i ................ n.. ........  -

1917 metais, po caro nu
vertimo, tarpe Rusijos so
cialistų kilo ginčas: kas da
ryti tolaus — tenkintis de
mokratines respublikos stip
rinimu, ar žengti tuojaus į 
socializmo tvarką? Socialde 
mokratai ir didžiuma social- 
revolucionierių sakė, kad ei
ti tuojaus prie socializmo 
Rusija negali, kadangi ji 
yra perdaug’atsilikusi eko
nominiu žvilgsniu, turi per- 
mažai industrinio proleta
riato ir dagi yra baisiai nu
alinta karo. O bolševikai 
tvirtino, kad visa tatai nesą 
kliūtis socializmo įvykini- 
mui; jie apsiimą visas kliū
tis pergalėti — tik tegu, gir
di, revoliuciniai darbininkai 
ir ūkininkai paveda jiems 
valdžią.

Valdžia pateko į bolševi
kų rankas ir beveik per ke
turis metus jie turėjo ją; 
reiškia, ta vienintelė sąlyga, 
kurios jie reikalavo įvyki- 
nimui socializmo, buvo iš
pildyta. O betgi rezultatas 
yra visai ne toks, kokio jie 
tikėjosi. Jisai yra toks, ko
kį numatė bolševikų oponen 
tai.

Kaipgi tad dabar bolševi
kai gali teisintis blogomis 
sąlygomis ir “kontrrevoliu
cionierių” trukdymais? Ar 
jie nematė, kur jie randasi, 
kuomet jie pradėjo savo ko
munistišką bandymą?

Apžvalga |
r TiiFn' - - b

NARSUS KAREIVIAI”.

Buvusis “Vienybės” ir “Tėvy
nės” redaktorius, p. P. J. Purvis, 
kuris dabar yra Lietuvoje ir tu
ri vyresniojo leitenanto činą, ra
šo “Vienybei”:

“...Klerikalų ir vyčių keletas 
čia atvažiavo Tėvynės ginti, 
tai ir tie dabar gaudomi kai
po desertirai...”

NEDEDA PROTESTŲ.

Clevelando “Dirva” redakcinia 
me straipsnyje sako:

“Redakcijon laiks nuo laiko 
ateina iš įvairių kolonijų vi
sokių protestų prieš Lietuvos 
Valdžią, ir jeigu juos visus 
imtume talpinti, ištikro išei
tų tik maišatienė.”
Kad “maišatį enės” nebūtų, 

“Dirva” deda į savo špaltas tik
tai tokius dalykus, kurie rodo 
Lietuvos valdžios “gerumą”, o 
priešingai pusei neduoda balso.

ĮDOMUS POLITINIAI BLOKAI.

“Socialdemokrate” 
tokią žinią iš Panevė- 

metų liepos 6 dieną 
pirmasai Panevėžio 

Tarybos posėdis. Ja-

Kauno 
skaitome 
žio:

“šių 
įvyko 
Miesto
me paaiškėjo, kad kr.-dem., 
darbo federacija ir žydai, su
darę vieną bloką, nutarė sa
vo didžiuma užstelbti visas 
kitas Taryboj esančias gru
pes. Jų jau išanksto buvo nu
matytas miesto valdybos są
statas ir burmistras. Del tos 
priežasties socialdemokratų ir 
darbininkų atstovai pareiškė, 
kad valdybos rinkimuose jie 
nedalyvaus.”
Krikščionys, kaip matome, 

Panevėžyje sudarė bloką su žy
dais. Ar šitas faktas nesumuša 
visų klerikalų pasakų, kad jų 
partijos pamatas esąs religija?

Socialistai visuomet sakyda
vo, kad religija klerikalams yra 
tiktai priedanga, po kuria jie 
slepia tam tikrus ekonominius 
ir politinius klesti reikalus. Jie 
yra buržuazijos partija.

Tame pačiame ’ “Socialdemo
krato” numeryje įdėta sekama 
žinutė iŠ žaliosios (Vilkav. ap- 
skrit.):

“Musų valsčiuje savivaldy
bių rinkimo metu susijungė 
ir padarė bloką ‘Darbo Fede
racija’ su ‘Darbininkų Pro
fesine Sąjunga’.1 Įdomus tai 
apsireiškimas, rodąs, kaip 
lengvai spręsta tš kuniginės 
įtakos sveika darbininkų kla
sinė sąmonė.”
Vadinamoji “Darbo Federa

cija” yra klerikalų suorgani
zuota ir vadovaujama. Darbi- 
ninkų-gi profesinė sąjunga yra 
radikalė organizacija; Lietuvos 
profesinėse sąjungose iki šiol 
vadovaudavo net bolševikai.

Bet klesinis tų dviejų organi
zacijų sąstatas yra vienodas: 
kaip darbo federacija, taip ir 
darbininkų profesinė sąjunga 
susideda iš darbininkų. Ir kle- 
sos reikalas pas juos paėmė vir
šų ant partijų.

KOMUNISTIŠKI 
“ARGUMENTAI”.

Kiek laiko atgal šioje vietoje 
buvo pakritikuotas tūlo St. Sa
bo straipsnis, tilpęs Škotijos 
“Rankpelnyje”. Tuomet buvo 
parodyta, kad St. Sabas iškrei
pia faktus, aiškindamas skirtu
mus tarpe Rusijos bolševikų ir 
menševikų.

Sabui į pagalba dabar atėjo 
vienas “Laisvės'’ bendradarbis 
ir parašė pusšeštos špaltos, mė
gindamas parodyti, kad “Nau
jienos” kritikavusios aną rašy
toją neteisingai. Mes čia pralei
sime to “Laisvės” bendradarbio 
insinuacijas ir koliones (nes tai 
yra perdaug priprastas pas juos 
dalykus, idant vertėtų į tai 
kreipti domę), o tiktai pana
grinėsime kai kuriuos jo “argu
mentus”.

Kritikuodami Sabą, mes nu
rodėme, kad jisai klysta, skai
tydamas Plechanovą menševikų 
vadu. Mes paminėjome, kad an
trame Rusijos socialdemokratų 
suvažiavime (1903 m.), kur ap
sireiškė aiškus skirtumas tarp 
bolševikų ir menševikų frakci
jos, Plechanovas rėmė Lenino, 
o ne Martovo pusę; kad po 1905- 
6 metų revoliucijos

L. KAPU ANA. Vertė K. SĖJIKAS.SUGESTIJA
— Galiu eiti laižybų, — tarė ponas Guaci, 

kad jąs atėjote į mane su reikalu, kuris liečia 
mano dukterį. Vienok mano duktė privalo žinoti 
mano mintis kas dei levų valios. Jeigu mes, tė
vai, turime nelemtos teises duoti gyvybę tiems, 
kurie musų to neprašo, — gamta, mielasai ad
vokate, ne visuomet išmintinga savo veikime, — 
tai musų pareiga saugoti visais galimais budais 
gyvybę tų sutvėrimų, kurie atsirado šiame pa
saulyj ne iš liuoso noro.

— Aš atvykau ne tuo tikslu, kad svarstyti 
teoretinius dalykus, nutraukė jį šypsodamas ad
vokatas Konforti.

— Aš nenoriu gilintis į svarstymus, o tik 
pareiškiau savo įsitikinimą ir stengiaus jį ap
ginti. O kad gamta antdeda mums tas pareigas 
jau matome iš to, kad gyvūnai visai kitaip atsi
neša į savo vaikus. Kaip lik jų vaikai gali patys 
surasti sau maistą, tai tėvai pameta juos ir nu
traukia su jais visus ryšius... žinoma, yra žmo
nių, kurie atsineša į savo vaikus da blogiau ne
gu gyvuliai. Jie ne tik kad nebando apsaugoti sa
vo vaikus nuo klaidų, bet da nelemtomis suges
tijomis stumia juos į prapultį.

Tiesa; bet aš nemanau, kad šiandie jums 
butų reikalas perspėti dukterį nuo nelemto žing
snio arba paduoti .pragaištingą sugestiją. Daly
kas čia eina apie jūsų sutikimą skirtis su duk
teria. Kaip jus žinote, juodu mylisi. Apie jų
dviejų gėrusias kokybes nėra reikalo abejoti: 
abiem to netrūksta. Kalbėdamas tatai, aš visai 
neturiu omenėj saldliežuvauti apie jūsų dukte
rį arba apie pagarbos vertą jauno žmogaus, nuo 
kurio šiandien aš čia atėjau.

Jeigu jus įsivaizduojate, kad aš esu su
sirūpinęs medžiaginėmis, ekonominėmis sąlygo
mis, tai jus klystate. Aš pažįstu jauną žmogų 
tik iš matymo ir negaliu suprasti, kokiu budu 
jųdviejų atsinešimai 'neatkreipė mano domės. 
Ant nelaimės, tiltų dalykų pastebėjimui reika
linga motiniškos akys; Emilija gi neteko moti
nos būdama du devynių metų. Aš noriu, kad

mano duktė apsivestų su pilnai sveiku žmogu
mi. Sveikata atneša laimę, akstiną valią, daro 
žmones gerais ii*darbščiais. Ir todėl pareiškiu, 
kad aš nesipriešinsiu, jeigu jaunas žmogus ne
sipriešins tinkamam daktarų išegzaminavimui. 
&u tąja išlyga...

Pakanka pažiūrėti į jį, — nutraukė ad
vokatas, — jog tokia egzaminavimas nėra rei
kalingas. Nežiūrint į tai, aš savo draugo vardu, 
priimu jūsų išlygą ir prašau nurodyti daktarus.

- Mano gyvenime įvyko drama. Mane net 
dabar, brangus advokate, kankina sąžinė. Jus 
žinote mano vyresnįjį sūnų; jis apsivedė su mer
gina, kuri atrodė sveika kai gintaras. Ji jau daug 
metų kai randasi beprotnamyj, o sūnūs numi
rė dėl didelio kamaviųios... Ir aš žinojau, kad 
jos šeimynoj keli išėjo iš proto! Ir nežiūrint to, 
aš daleidau tą nelaimę. Naujo sąžines graužimo 
aš nebenoriu turėti. Tuo klausimu aš nedary
siu mažiausių nusileidimų, ir tikiuosi mano duk
tė nesipriešins mokslo nuosprendžiui. Ji pada
rys tatai dėl manęs.

— Laimingi jus, kurie tikite į mokslą ir į 
mokslininkus! — prabilo advokatas Konforti su 
pastelhiama ironija. — Man prisimena atsitiki
mas su vienu mano draugu dailininku. • Dakta
rai surado pas jį greitąją džiovą ir nusprendė, 
kad jis gyvensiąs neilgiau dviejų mėnesių. Ne
žinau jau kokiu budu jis sužinojo apie tą baisų 
nuosprendį ir pareiškė: aš važiuosiu įnirti tė
vynėn! Jis išvažiavo iš Florencijos ir, kad tin
kamai sunaudojus savo neskąillingas gyvenimo 
dienas, nutarė naudotis visomis gyvenimo ge
rybėmis. Jis girtuokliavo ir darė tokių paikys
čių, kurios, rodosi, galėtų pakirsti ir Sveikinusį 
žmogų... Ir vieną gražią dienų jis staiga vėl at
sirado tarp musų, raudonas, storas ir linksmas. 
Manau, kad jis ir dabar da laimingai 'tebegy
vena.

— Nežinau jau, kokie asilai buvo jūsų dak
tarai! —sušuko ponas Guaci.

— Du mokslo žibintuvai!
Na, kai kurie žibintuvai, pavelykite man 

jums pasakyti, tankiai pasirodo esą paprasti šar
latanai!... Aš pasirūpinsiu išrinkti rimtus žmo
nes.

(Bus daugiau).

Vtts vėl susidėjo su Leninu ko
vai prieš Martovo frakciją, ir 
kad didžiojo karo laiku Plecha- 
novaa buvo ne tiktai pertrau
kęs ryšius su menševikais, o 
net ir prašalintas iš socialdemo
kratų partijos.

“Laisvės” Mislinčius mėgina 
atremti šituos faktus ištrauko
mis iš kokios tai Zinovjevo bro
šiūros. Jis cituoja sekamus lod
žius:

“Antrame partijos suvažia
vime, kaip tiktai jisai (Le
ninas) pamatė, kad su Mar- 
tovu, Akselrodu ir kitais ji
sai skiriasi pažiūrose ne dėl 
kokių menkniekių, kuomet ji
sai pamatė, kad čia atsirado 
tasai pats oportunistinis ju
dėjimas, tik nauja vėliava 
prisidengęs, kad iš kapų ke
liasi tasai pats legalinis 
marksizmas (kurį menševi
kai bandė įkūnyti 1909-10 m. 
— M.), su kuriuo Leninas 
taip smarkiai kovojo dar de
vyniasdešimtais metais; kuo
met jisai pamatė, kad Marto- 
vas, su kuriuo jisai trėmime 
darbavosi, kuris jam buvo 
taip artimas, kurį vadino ‘tu’, 
pradeda krypti iš vagos; kad 
Plechanovas, kurį jisai ligi 
šiol taip brangino, pradeda 
išsižadėti tūlų marksizmo 
principų, kad Plechanovas 
jau paduoda oportunistam 
savo rankos pirštą ir oportu
nistai greitai pasiims visą jo 
ranką, — kuomet Leninas vi
sa tai pamatė, tuomet klausi
mas glel jo buvo galutinai iš
rištas, •— jisai pasakė: ‘Nors 
aš vienas liksiu, bet nepalei
siu iš savo rankų revoliucinio 
marksizmo vėliavos.’ Tuomet 
jisai persiskyrė su Plechano- 
vu.”
Jeigu p. Mislinčius turėtų 

bent truputį nuovokos apie Ru
sijos revoliucinio judėjimo isto
riją, tai jisai žinotų, kad visa 
šita Zinovjevo tirada yra melas 
nuo pradžios iki galo.

Zinovjevas pasakoja, kad Le
ninas antrame Rusijos socialde
mokratų partijos suvažiavime 
pasipriešinęs “legaliniam mark
sizmui”, su kuriuo jisai smar
kiai kovojęs dar devyniasde
šimtais metais. Tuo-gi tarpu 
Leninas tiktai 1900 metais įsto
jo į socialdemokratų partiją! 

Plechano- Iki to laiko jisai buvo liaudinin-

t y. neliktai “legalinio”, o 
ir visokio marksizmo prieias. 
Socialdemokratu-marksistu jisai 
pavirto tiktai ištrėmime, po 
Martovo ir kitų 
įtaka.

“menševikų”

Zinovjevo pasakai, kad Leni
nas už trijų metų po įsirašymo 
į partiją, jau pasirodė geresniu 
principų žinovu už tos partijos 
steigėjus, veikusius per 20 me
tų, — gali tiktai kūdikis pati
kėti. Faktas yra tas, kad Leni
no šalininkai, kurie antrojo par
tijos suvažiavimo gale turėjo 
didžiumą balsų, pastatė Plecha
novą priešakyje centralinio or
gano redakcijos.

Bet “Laisvės” Mislinčius ne 
tiktai aklai tiki neteisingoms 
Zinovjevo pasakoms, o ir nesu
geba sutvarkyti pats savo min
čių. Vienoje vietoje savo straip
snyje jisai sako, kad Leninas 
redagavo centralinį partijos or
ganą “Iskrą”, kurioje jisai jau 
1901 ir 1902 metais “savo ugni
niuose straipsniuose pere kailį 
Plechanovui, Martovui, Deičui ir 
kitiems”. Vienok toliaus tas 
“Laisvės” bendradarbis štai ką 
sako:

“Iki suvažiavimo prie kal
bamojo laikraščio (t. y. “Isk- 
ros” buvo menševikų stam
biausi pilioriai (Martovas, Po- 
tresovas, Plechanovas ir ki
ti)....”
Šitais žodžiais jisai užginčija 

tą, ką pirmiaus pasakė, nes pa
sirodo, kad tą laikraštį redaga
vo, ne Leninas, o ištisas būrys 
žmonių, tarp kurių radosi ir 
stambiausi jo frakcijos priešai. 
Ištiesų, “Iskros” redakcijoje iki 
antrojo suvažiavimo “menševi
kų pilioriai” turėjo net didžiu
mą.

Dabar apie bolševikų ir men
ševikų skirtumus karo klausi
me. Aną kartą mes nurodėme, 
kad komunistų išmislai apie Ru
sijos menševikų “social-patrio- 
tingumą” neturi pamato, kadan
gi menševikų atstovai * dalyvavo 
Zimmenvaldo konferencijoje, 
kurios tikslas buvo kova prieš 
karą. P-as Mislinčius atsako į 
tai:

“ ‘N.’ redakcija tyli apie tą 
faktą, kad toj pačioj Cimer- 
valdo konferencijoj buvo dvi 
frakcijos....”

šitą faktą visi • žino ir nėra 
jokio reikalo jį slėpti. Bet ką 
bendro tatai turi su tuo klausi
mu, ar menševikai stojo už ka
rą, ar ne? Nežiūrint to, kad 
menševikai buvo priešingoje Le
ninui frakcijoje, jie, lygiai kaip 
ir visi kiti Zimmervvaldo konfe
rencijos dalyvautojai, buvo su
sirinkę kovot prieš karą, ir ši
tuo žvilgsniu jie visi stovėjo 
vienodoje pozicijoje. Nejaugi 
komunistiški rašytojai nė tiek 
negali suimti į galvą?

Bėda su jais vesti ginčus, 
kuomet jie nė dalykų nežino, nė 
logikos neturi. Tik nachališku- 
mo tai pas juos yra daugiaus, 
negu reikia.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Straipsnyje “žodis apie ‘Rau
donąjį Terorą’ ”, vienoje vieto
je išspausdinta tokie žodžiai:

“Kada Lietuvoje vienas so
cialdemokratas tapo nuteis
tas mirčiai, tai net kitų šalių 
laikraščiai prisiuntė protestus 
prieš tokį nuosprendį, ir nuo
sprendis atmainytas.”
Vietoje “Lietuvoje” turėjo 

būt Latvijoje. Straipsnio auto
rius, matoma turėjo omenėje 
nuteisimą drg. Braun’o, žydų 
Bundo pirmininko Latvijoje. Ji
sai, ištiesų, buvo pasmerktas 
nririop, bet paskui, delei pro
testų, kilusių kaip pačioje Lat
vijoje, taip ir užsieniuose, mir
ties nuosprendis tapo panaikin
tas.

Iš Įvairių Sričių.
Ar gali mergina vaikiną arba 

vaikinas merginą kokiais 
vaistais ar priemonėmis ap
duoti, primasinti?

Atskirų lyčių asmenų prit
raukimas dar toli gražu dak
tarų neištirtas. Vyriškis ir mo
teriške viens prie kito traukia
mi kuone visais penkiais jaus- 

‘iriais. Ne paskutines reikšmes 
čionai turi uoslės. Žmonių 
praktikoj vartojama tokių prie
monių — duodama mielam 
asmeniui suvalgyti obuolys po 
pažaste palaikytas, dovanojama 
skepetaite ir tokiu pat budu 
palaikyta. Gal tai lir gelbsti? 
Bet tikrų vaistų niekas neturi 
tam. kad nemylintį padarytų 
mylinčiu. Taip pat nesurasta 
tikrų vaistų, kaip atsikratyti 
meiles. Kiek gelbsti įkalbėji
mas (atkalbėjimas), bet tam 
reikia daktaro-spccialisto, ku
ris ipiiotizavimu užsiima. Ne 
visi ir daktarai ipnotizavimu 
užsiima, ne visi išranda tokį 
gydymo būdą geru.

(L. Uk. “Sveikata”).

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 VVabunsia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzio 7715

Telephone Boulevard 5052
Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted S t., Chicago, 111

l LIETUVĄ

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, moderniško laivo.

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę 

Pier 58-62 North River, New York 
Samland) Tiesiai į Danziga (Rūgs. 1 
-uothland) “ “ “ ]<Ugs. 22

Tik 8-Čia klesa
Kroonlan) New York (Rūgs, 17. 
Zeeland) į (Rūgs. 10
Lapland) Hamburgą (Rugp. 27 
Einland) ..........   Rug!,. 27

American Line
Mongoliu) Danziga per (Rūgs.'8 
Minnekahda) Cherbourg (Rūgs. 22 
Mahehuria) j Hamburgą ir (RUgp. 25 

Danzigą.
International mercan- 

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

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

Arba prie vietinio agento.

Eurcpean American Bumu 
Faraonas ir Mickicwicz 

vedėjai
Buvę A. Petratia Ir S. L, Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva- » 

korte*, pašportai ir tt. 
NOTARIJUAAS

Keal Estate, Paskolos, 
Insulinai Ir tt.

809 W. 35th Kamp. Halated 88.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną

Vak.i U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Neda iki 8 po pietų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. Ixa Šalie St. Room 334 
Tel. Centrai 6399

Vak.: 812 W. 83rd Chicafo
Tel. Yarde 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose 

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

Vi ■■ ■ ........ I ,/

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phane Central 2560 

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.
ITh—t -l*—-t -. I . ......

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunuiestyji 
ASSOCIATION BLDG.

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

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

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir 
budavotojas.

Budavojame Ir taisome.
1401 W. 47th Št„ Chicago.

A« MANAI AFIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon* 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
kų ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir 
pasibud^vojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žcngk prie telefono
Pašauk National Head- 

quarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 Š. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Neryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headquafters,
Rand. 5886,

Rooips 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

189 N. Clark St.
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JŪSŲ BUVĘS SENAS 
Prietelius Patarėjas

H1EIBOWITZ
Dabar yra naujame biz

nyje visokios rųšies 
INSURANCE 
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėlė atgal į savo 

seną vietą.
1652 W. Van Buren St.

Chicago, 111.

irarMeM I

L. S. Sąjungoje
LSS. yin RAJONO EKSTRA 

SUSIRINKIMAS.

Petnyčioj, nigpittčio 12 <1. 
Aušros salėj (Halsted ir 30-os 
tfat.) buvo sušauktas USS. VIII 
Hajono narių ekstra susirinki- 
mas. Kuomet atėjau, jau susi
rinki mas buvo atidarytas. Tvar
ką vedė d. Kunigas. Ėjo svars
tymas Socialistų Partijos kon
stitucijos kai kurių paragrafų 
pataisymų, kurie liečia svetim- 
kalbių federacijas, ir naujus 
Socialistų Partijos patvarky
mus taip pat svetimkalbėm fe-

■■H

LAIVAKORTES Į LIETUVA 
PER KLAIPĖDA

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10

Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.

1 LIETUVA nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Ant- 
werpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems 
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir 
sutvarkome Income Taksus veltui.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite 
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon 
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės Šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus 
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl 
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.

Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių 
apie laivakoi'tes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

Lithuanian Sales Corp., Lith. Sales Corp.
3313 So. Halsted St., 300 Savoy Theatre Bldg.
Chicago, III. Tel. Yards 6062. Wilkes-Barre, Pa.

Cbicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare. 
Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne- 
dėliomis: 10:00 ryte iki 3:0*0 po pietų.

Tel. Monroe 2804 •
DR. W. F. KALISZ

S pečiais mas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE*E AVĖ. CHICAGO.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame | senuą Ir naujus namus, taipgi 

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

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

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

deracijom. Tie visi S. P. suva
žiavimo nauji patvarkymai, 
kiek padiskiisevus buvo susi
rinkimo vienbalsiai užgirti ir 
priimti..

Po to seko L. S. Sąjungos rei 
kalų svarstymas. Kai kurie na
riai, uži-nteresuoti f raketiniais 
“N.” Bendroves kivirčials, kal
tina d. Grigaitį ir biznio vedė- 
jį Jurgelionį dėl suirutės, 
kiti gi išsireiškė, kad dėl tų su
iručių mes patys kalti. Priėjus 
prie naujų reikalų, pagal susi
rinkimo dienotvarkį, St. Straz
das pasiūlė savo pagamintą re
zoliuciją prieš “N.” Bendrovės 
biznio vedėją Jurgelionį, jų re
daktorių P. Grigaitį, ir jų rė
mėjus. Perskaitęs d. Strazdas 
tą rezoliuciją susirinkimui pa
siūlė, kad priimtų be jokių dis
tonijų, nes toj rezoliucijoj esą 
išrodyta tas, kas šiandie reikia 
daryti. “Jus visi žinote/ kad 
Naujienų” Bendrovė, tai yra 

darbininkų organizacija, veda
ma socialistų, laužo uniją. Dėl
to mos su tais unijois laužyto
jais ir turime ką nors daryti, 
kad neleidus jiems socialistų 
vardu laužyt uniją. Taip ta re
zoliucija ir nurodo. Ir mes nuo 
tokių socialistų kaip Grigaitis 
ir Jurgelionis turime apąivalyti. 
Mes, 22-ji, jau padarėme * (pra
džią : pereito j nedėlioj kuopos 
'susirinkime išmėtėme du na
rius: Žymontų, kurio čia nėra, 
ir štai Keinežą, kuris randasi 
čia. Jie žinojo, kad “Naujieno
se” kįla streikas dėl darbininkų 
išmetimo iš darbo, o ar jie pro
testavo prieš biznio vedėją Jur
gelionį? Ne; tai už tai mes juos 
ir išmėtėme kaipo Naujienų 
Bendrovės direktorius.”

Kalba Juknis: —Mes, Aštun
tas Rajonas, esame Naujienų 
šėrininkai ir turime tenai da
ryti tvarką, kad unija nebūtų 
laužoma ir kad Naujienų me
nedžeris neemstų unijistų iš 
darbo, o jų vieton neimtų ske
ltų. Aš stoviu už tos rezoliuci
jos priėmimą.

Kalba Dvylis. Jis ne šerinin- 
kas. Nurodo, kad jis dirbęs ke
lis metus prie “Nauj.,” o visuo
met ten buvę panašių nesusip
ratimų ir kivirčių. Bet tų Nau
jienų Bendrovės kivirčų nieką- 

KEflUOTEPIYNlT“
ILGUS METUS

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė-

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

NAUJAS IŠRADIMAS
Labai naudingas kiekvienam vyrui, 

įsigykite šį musų naują išradimą, tai 
nereikės tankiai pirkti kaklaraikščio. 
Galimu išprosyti jūsų seną kakla- 
raikštj, nors butų ir labiau susiraukš
lėjęs. Išprosyt yra taip lengva, k«<l 
i tris minutas padarysite kaip naują 
Kaklaraikštj. Tą darbą gali atlikti 
vyras ar moteris vartodami paprastą 
prosą. Prisiiiskite 30ė. ,o Mes išsių
sime musų naują Išradimą. įrankis 
padarytas iš stiprios medegos, taipgi 
aiškus nurodymai kaip vartoti.

JUOZAPAS ATKOČAITIS, 
1328 Heath St., Chicago, III.

Galutinai pasigydė Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 

poundu.

Ravenswood. W. Va. — “Per sep
tynis ilgus mėtus kenčiau moteriškus

Į IR Iš LIETUVOS
de ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesioginiais laivais j ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, 'turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS. .

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovele* 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musu dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.

Phone Boulevard 491
ASHLAND 

MUSIC
JEVVELRY 
STORE

Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Colum- 
bijos Grąfonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

SKAITYKIT LR PLAT1NEJT
40 N. Dearborn St, Chicago, Ui. “NAUJIENOS”

nesmagumus ir už
degimus tokius, 
kad nepajitgiau 
stubos apžiūrėti. 
Kreipiausi prie ke
lių gydytojų, bet 
nei vienas nepagel- 
bęjo. Skaičiau laik 
raštyj Lydia E. 
Pinkham Vegetable 
Compound, tad nu
sprendžiau išmė

gint ir pirm nei pirmą banką išnau
dojau, patyriau didelį palengvinimą, 
todėl be pertraukimo išnaudojau aš
tuonis butelius. Dabar jaučiuosi la
bai gerai ir galiu savo darbą atlikti. 
Linksma rekomenduoju Lydia E. 
Pinkham gyduoles kenčiančioms mo 
terims”. - Mrs. BERTUA LIERING 
R. F. D., Ravensvvood, W Va.
Daugiausia yra šeimininkių papras 

tomis dienomis .kaipo nepaliaujamas 
kojoms mašinų sukimas, skalbimas, 
virimas lopymas, šlavimas, dulkių va- 
ymas ir vaikučių prižiūrėjimas. Daug 
sunkiau yra savo užduoties atlikimas, 
kuomet kokios negalės vargina, kai
po, galvos skaudėjimas .strėnų skau
dėjimas, skausmų kankinama ir ne
virškinimas. Kiekviena panaši mo
teris turi pasinaudoti p. Liering pa
tyrimu. Atsiminkit, kad per ketu
riasdešimta metų su virš Lydia -E. 
Pinkham Vegetable Compound svei
katą gražino.

dos nesvarstė L. S. Sąjungos 
Rajonas: juos svarstydavo šė- 
rininkai Naujienų bendrovės 
susirinkimuose. “Taigi ir čia 
visai ne vieta Naujienų daly
kus kišti į Socialistų Sąjungos 
reikalus. Ta rezoliucija įneš 
tik daugiau suirutes Sąjungom 
Mos ne jokiom revoliucijom 
Naujienose nesusipratimų <ne- 
prašalinsinio; jie išnyks nebent 
toninei , kai Naujienų nebus.“

Vainduskas: — Kol Strazdas 
dirbo Naujienose kartu su Gri
gaičiu, tai Viskas buvo gerai ir 
mum, Aštuntam Rajonui, nie
ko nesakė; o dabar, kaip Straz
dų Grigaitis atstatė iš darbo 
už suirutes kėlimą, • tai jis ra
šo rezoliucijas prieš Grigaitį. 
Aš priešingas tam.

Strazdas: — Aš nepaisau, 
kad mane išmetė Grigaitis iš 
darbo, aš gausiu darbą ir da 
daugiau uždirbsiu negu Nau
jienose.

Danilevičia (surinka): —
Tai gal tamsta gavai nuo Gri
gaičio du doleriu, kad už jį 

agituoji!
Kondraška: — Draugai; jus 

žinote — /nors man sarmata sa
kyti, betf turiu sakyti — kad 
musų Sąjunga smunka, o tai 
vis dėl šitokių, kurie darbinin
kus mėto iš darbo, kaip tai 
Naujienų biznio vedėjas Jur
gelionis. O Grigaitis štai, drau
gai, šios dienos Naujienose re
dakcijos straipsny, kur mini
ma apie streiką, lai žodis strei
kas įdėtas į svetimženklius. Ar 
tai ne pasityčiojimas iš strei- 
kierių? Aš stoviu už tą rezoliu
ciją.

Čeponis: — Draugai, mano 
supratimu, mes su šitokioms 
rezoliucijoms nieko gera Są
jungai neduosime, o tik įneši
me didesnę suirutę. Grigaitį 
mes galime kuopoj nubausti, 
išmesti be jokio triukšmo, ra
miu būdu ir -nekeldami Sąjun
goje suirutės. Šita rezoliucija 
liek naudos atneš, kiek per pe
reitą Rajono konferenciją iš
neštoji prieš Naujienas rezo
liucija atnešė Sąjungai nau
dos: iš jos pasinaudojo tik mu- 
sų priešai. Aš matau, kad šito
kia rezoliucija čia ne vietoj. 
Naujienų vaidus tegul šėrinin
kai per savo susirinkimus riša, 
o mes svarstykime tik Rajono 
ir Sąjungos reikalus. Mes dei 
tik ir susirinkome.

Danilevičių: — Gerbiamieji, 
aš nesuprantu tos rezoliucijos 
sakinių, ten, kur sakoma, kad 
mes neiname prieš Naujienas, 
kad m eis buvome Naujienų 
draugai ir busime; taipgi aš 
nesuprantu, kokiais mes gali
me būti Naujienų draugais, 
kad Naujienų redaktorius šian
die jau išmetė viena redakci
jos darbininką sakydamas: tu 
nemoki rašyti, — dirbusį kelis 
metus redakcijoj. Aš, draugai, 
stoviu, kad mes įsigytume sa
vo Sąjungos organą, nors tokį, 
štai, kaip šitas (plaikstydamas 
lenkišką laikraštį) — kad ir 
šitokį lapiuką, bile jis bus mu
sų nuosavas. O dabar Naujie
nų bosai neduoda mums vietos 
išsireikšti.

Kučinskas: — Draugai, toks 
atsitikimas jagu butų įvykęs 
komunistų ar kunigų laikraščių 
spaustuvėse, tai nieko nebūtų 
įstabaus, nes jie papratę juodus 
darbus dirbti, bet kad Naujie
nose bosai lauže darbininkų 
uniją, tai tuos juodašimčius 
Jurgelioniiis, Grigaičius mes 
turime nuo jų apvalyti Sąjun
gą, nes sarmata; socialistų laik
raštis išmėto unijistuls darbi
ninkus, tai sakau, kad toji re
zoliucija tinka.

Jamonlos: — Draugai, jeigu 
jus kaikurie sakote, kad ta re
zoliucija negera, tai, vyrai, ko
kie jus socialistai? Jus visi ne- 
socialistai, ule jiioklayąmčiai, 
provokatoriai, šnipai, išdavi
kai!

Visas susirinkimais pasipikti
no Ja'inonto kliedimais. Salėj 
kilo užimąs. Visi šaukė: “sus
tok!” “šalin!”

• Tvarkos vedėjas sustabdė 
Jainontą ir atėmė jam balsą.

Po to dar Strazdas aiškino, 
kad, girdi, “mes prieš popierą 
Naujienas nieko neturime, o 
tik principo žvilgsniu, kaipo so

cialistai, mos skelbiame kovą 
tam tikriems asmenims, kurie 
socialistų vardu prisidengę ar
do darbininkų uniją... AŠ ma
nau, kad jus, draugai, visi bal
suosite už tą mano rezoliu
ciją.”

Raišuojant didžiuma balsų 
rezoliucija tapo atmesta.

Diskus uoto jų buvo daug, vi
sų čia ne neminėsiu.

Reikia (pasakyt, kad Straz
das vartoja tokią pat taktiką, 
kokią vartojo komunistai, 
kuomet metė patį Strazdą iš 
Dvidešimts Antrosios, ir tokią 
pat purviną agitaciją ir sky- 
inus vartoja prieš sau nepatin
kamus asmenis, kaip ir anais 
laikais komunistai.

Taigi, draugai, kuriems ru
pi socialistų idėja, ar duos ką 
gero Sąjungai tokie nelemti 
Strazdo ir jo suagituotų asme
nų besikarščiaviinai?

—Narys.
(Reikia pastebėti, kad Straz- 

do-Jamonto frakcija iš anksto 
buvo prisirengus prie šito mi
tingo; jie ne tiktai turėjo pasi
gaminę sieksninę rezoliuciją, 
o ir pasikvietę visus savo gar
siuosius rėksnius. Priešingos 
gi puses žmonių buvo nedaug, 
nes jie nemanė, kad susirinki
me kils tokių aštrių susikirti
mų. Vienok, to neveizint, triuk
šmadariai prakišo.

Kas dėl tų priekaištų, ku
riuos Strazdas ir kiti darė “Nau 
jienoms,” tai jie yra perdaug 
žiopli, kad reikėtų čionai juos 
nagrinėti. Kas taip nesąmoniš- 
kai ir nepadoriai pliauškia, kaip 
jie, tas pats save žemina.

Ažuot šukavę apie “Naujie
nas,” jie geriau padarytų, kad 
nueitų pas komunistus, su ku
riais jau jie senai sėbraujasi,— 
ir įsteigtų darbininkų uniją jų 
laikraščio spaustuvėje. Red.)

AKUSERKA
Mrs. A. Michniewicz

3101 S. Halsted St., kampas 81os gat- 
Ofiso Teh: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 8054.

AKUIERKA I
Baigusi Aku 
ierijos kolegi 
ją; ilgai prak 
tlkavuctl Pena- 
Bilv&nijon hos- 
pitaliM. Pa* 
sėkmingai pa 
tarnauja pri« 
gimdymo, Duc 
da rodą viso 
kiosa ilgose 

moterim* Ir 
merginoms.

DR. V. A. ŠIMKUS 
lietuvis gydytojas, Chirurgas 

AkuMras
3203 So. Halsted St., Chicago. 

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 Be. Halsted SU Chicago, III.
kampa* 18th St.

Valandos! 9—12 ryto ir 1—9 vai.
Phone Canal 257

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akiu Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak 

Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS į
Lietuvis Dentista*

4712 Soath Ashland Avė., > E 
arti 47-toa gatvii \

OR. YUSKA ]
1900 So. Halsted S t

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki

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

Tel. Prospect 8466 
a -inij.. — ur 'L-a,.-,.,,..’. u , s^

T. Pullman UM

A.SHDSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterą ligose; rū
pestingai 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, UI.

Cigarette
Ifs T oasted

■■■naasBuaBiaaiBnii
DR. G. M. GLASER S

Praktikuoja 30 metai 
Ofisas?

8149 S. Morgan 81., kerti 32 St. E
Chicago, Illinois. E
SPECIALISTASl

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą. 

OFISO VALANDOdi
Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8 
vakare. Nodėliomis nuo 1Q—2 ■ 

po piet.
Telephoue Yards 687

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvy b Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Re*. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašalin skausmą 
ir regulujo moterių priedermę. Per 
keturios dešimtys metu davo užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.26, 
Gaukite pas sava Aptiekonaus ar 
rašykite pas

Severos GydUoldS užlaiko 
šeimynom sveikata.

silpnu, nervuotų, su nudėvėtą svei
katą ir kentanciu vargingais ir no- 
regulariškais perjodais, aplaika pa- 
gelbą per vartojimo

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgu

8308 So. Morgan Streel, 
Chicago, III.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RĄPIDS, IOWA

Telephone Yards 5882

OR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St„ 

Chicago, III.
VALANDOS; Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare. <—■ ...... -
Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurge* 

10900 Michigan Avė. RoMlande. J 
▼ai. III iki 12, 2 iki 4 ir 6i8l 

Iki 8i80 vak.

DR, J. KULIS S
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
Gydo visokias ligas moterų, vai- g 
ką ir vyrų. Specialiai gydo lim- ■ 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas. į

3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Tūkstančiai
Moterių

l

SEVERAS 
REGULATOR

KAM KENTĖTI?
Ratiniaiizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EZPELLER £
Vftizbnžonklls užrog. S. V. Put. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum-tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turč.tti Ikaro (Anclioi
Vakbaženklį.’

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

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedillomis 10-12 dieną

Daktaras Petras Šimaitis 
Naprapath 

Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai. 

2:00 iki 5:00 vai. vak. kasdieną, išski
riant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Vakarais:, 4509 S. Ashland Avo.
Tel. Yards 1053

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

. Lietuvy* Dentista* 
108D1, So. Michigan Av., Roselaud. 

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

DR. CHARLES SEGAL' 
Praktikuoja 15 .meta!

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą.'”...........

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

valandos ryto iki 1 vai. po piev. 
Telefonas Dreael 288(1 

----------------------------------------------/

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedifiomis nuo 9 iki 12 ryta. 
1821 S. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St
J

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
TeU Yards 413 

Tarpe Ilerinitage ir Paulina.
Suvedame dratua 
ir sudedame fixtu 
res į,6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
nvus arba telefo- 
nuokite, o mes su 

1 teiksime apkaina- 
J vimą.
* suomet 

tuoj ame.
Taipgi, 

elektr.
krautuvę ir taisome viską 

/ Musų kainos prieinamos.

Darbą vi-
gvaran

laikome 
įrankių 
namieje.



CHICAGOS
ŽINIOS

Subadė peiliu žmonos tėvus.

Išplėšė restoraną.
Du banditu įėjo restoranan, 

1417 Wilson avė., ištiesė revol- 
/verius į savininką Sam Vlashas, 
Į ir paėmę jį uždarė iceboiksin. 
Tuomet banditai išplėšė regis- 
terj, paimdatni iš jo $600 pini
gais. Už valandos duonos išve- 
žiuotojas įėjo valgyklom ir pa- 
liuosavo Šamą.

NAUJIENOS, Chicago, III,

ASMENŲ OOJIMAI Į REIKIA DARBININKŲ
VYRŲJIEŠKAU dviejų draugų Adolfo 

Lozenko, ir Petro Am-braziuno. Abu 
Vilniaus rėd., Švenčionių apskričio, 
Sierečių volosties, Vitėnų kaimo. Ma
lonės atsišaukti, nes labai svarbų rei
kalą prie jų turiu Kazimierą Bilenie- 
nė,

šancai, Martyno gatvė Nr 7. 
Kam. Nr 1, Kaunas LITHUANIA

Utarninkas, Rugp. 16, 1921
F— .  —< " . '.■■fflLI

AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME NAMAI-2EME.

James Galo, 1013 W. 11-tos 
gatves, susiginšijo su savo žmo
na. Įvyko muštynės. Moteris, 
paėmusi du savo kūdikiu, bė- 
go pas savo tėvus, 1013 So Pe- 
oria gatvės..

Įtūžęs vyras nusivijo savo 
pačią ir šaudydamas revolveriu 
įsilaužė į jos tėvų namus. Frank 
Marcelio susirėmė su savo žen
tu. Pastarasis pagriebęs buče- 
riaus peilį pervėrė du kartu sa
vo uošvio vidurius. Poni Mar
celio, kuri norėjo nusileist virvę 
pro kambario langą, gavo tris 
žaizdas pašonėm

Nelaimės automobiliais.

Pereitą nedėldienj nelaimėse 
automobiliais Chicagoj ir apie- 
linkėse dvi ypatos užmuštos ir 
virš trisdešimtis sužeistos.

Noel W. Miller. chicagietis, 
3152 VValnut gatvės užmuštas 
arti Zion City, kuomet automo
bilius susidūrė su kitu karu ir 
apvirto griovin. Martin O’- 
Connor, 3424 Canal ga-t. ir Fred 
Naus, 3323 Madison gatvės, 
Millerio draugai sužeisti. Naus 
nugabentas ligoninėn į Wau- 
kegan’ą.

Suėmė tris kišelninkus.
Pereitą nedėldienį policistas 

Martin Conriaughton suėmė tris 
vaikėzus kišelninkus 
pal piere. Suminėtieji 
Srakowski, 12 metų, 
Dargis, 14 metų ir
Dargis, 11 pietų. Pastarieji <lu 
lietuviai. Visi trys nugabenti 
policijos kvatieron.

munici- 
yra Leo 

Petras 
Antanas

Prigėrė lietuvis.
Pereitą nedėklienį prie 79-tos 

gatvės maudykloj prigėrė [lie
tuvis, Augustinas Meilius. Ve
lionis gyveno prie 1635 North 
Girard gatves. Laidotuvės 
įvyks seredoj, pirmą valandą 
po pietų.

Apiplėšė policistę.
Nedėlios rytą du negru 

puolė p-lę Mobel Rockwell, 
licistę, einant jai 29-ta gatve
prie S. Park gatvės. Banditai 
atėmę iš jos šemuolę su pini
gais ir Žvaigždę pabėgo.

už- 
po-

Nušovė vaiką.
John Zidon, 8 metų, 12949 

Commercial avė., ir Thomas 
Labauskis, 8 metų, žaidė aky- 
veizdoje kaimynų ir kitų vai
kų. Zidon paėmė savo levo 
šautuvą ir Ištiesęs į Labauskį 
paleido gaiduką. Trys šmotai 
perėjo vaiko širdį. Tuoj pasi
mirė.

Pavogė 13 automobilių.

Pereitą sekmadienį Chicagoj 
vagiliai pavogė trylika automo
bilių. Policijai nepasisekė su
imti nei vieno vagiliaus.

Gatvekaris sužeidė žmogų.

John Wadl, 32 metų am
žiaus, juodveidis, 5324 S. Dear
bom gat., tapo užgautas State 
gatvekario jam einant skersai 
gatvės arti 51-os. Jis nugaben
tas Provident ligoninėn. Jo 
va sudaužyta. Gal mirs. v

gal-

Nubaudė kišelninką.
Joseph Ordando iš Detroit 

tapo nubaustas So. Clark gat
vės teismabuty užsimokėti šim
tą dolerių dėl kraustymo kiše
nių. Jis buvo atkeliavęs Chica- 
gon vakacijų.

Nusižudė.
Joseph Cinkler, 38 metų, ta

po atrastas uždusęs nuo gazo 
savo kambaryj, 2615 Io\va gat
vės. Jo žmona sakė, kad jis bu
vęs labai susirūpinęs savo blo
ga sveikata.

Nudurė peiliu.
Fred Cnrnell, 83-1 N. Orlcans 

gatvės, negras, tapo nudurtas 
mirtinai peiliu užpraeitą naktį. 
Sako, jis susiginčijęs su Pau
line McCoy, negre, 221 Locust 
gatvės.

Apiplėšė teatro manadžerj.
Louis Wiol, manadžeris Har- 

|X'r teatro, 5236 I Tarpe r avė., 
tapo apiplėštas. Keturi auto
mobilistai banditai pasigriebė 
jį savo automobili n ir grasin
dami revolveriai, atėmė iš j d 
$319.

Berta Schrolder, 70 metų mo
teris, 1612 Artisian /avė. tapo 
užmušta prie 61-mos ir Wes- 
tern gatvių automobiliu, kuriuo 
važiova Albert Witt. Vežėjas 
sulaikytas Engeiwood policijos.

Septyni žmonės ta]X) sužeisti 
prie Clark ir Monroo gatvių, 
kuomet jų automobilius susidū
rė su taxicoh. Keturi sužeistų
jų nugabenti Lakeview ligon- 
butin.

Lietuviu Rateliuose
TOWN OF LAKE

Susivienijimo Lietuvių organi
zacijų likimas.

Pabaigoj 1918 metų Town 
of I^ake kolonijoj buvo įsikū
ręs Susivienijimas lietuvių or
ganizacijų, kuris buvo pasista
tęs sau tikslą pastatyti visų 
draugijų vardu svetainę. Apie 
pradžią 1919 metų buvo pada
ryta sutartis su advokatu dėl 
inkorporavimo. Kadangi tuo 
laiku kasoje pinigų nebuvo, tai 
sunku buvo darbas varyti 
priekyn, bet laikui bėgant su
rasta būdas ir kapitalui surink
ti. kad padengus pirmas advo
kato lėšos: apie gegužės mėne
sio pabaigą 1919 m. buvo su
rengtas bazaras, kuris davė 
apie $150 pelno. Bet po to su
sirinkimai pradėjo retėti ir ga
lų gale tas susivienijimas žlu
go. O pinigai? Jie kieno nors 
globoj tebėra ir jie neturėtų 
mirti. Jie yra iš visuomenės 
suplaukę, tatai geriausiai butų 
pasiųsti tuos pinigus Lietuvos 
bėdnuomenei, ar moksleivijai, 
ar kitiems kuriems 
kalams. Tų pinigų 
su m šimtas dolerių; 
panaudota Laisvės
leistuvių parodos papuošimui, 
bet po trumpo laiko draugijos 
tas išlaidas prisiėmė pačios 
padengti ir pinigai buvo sugrą
žinti į susivienijimo kasą.

Taigi tų draugijų, kurios 
priklausė susivienijimui, turė-

tautos rei- 
yra suvir- 
dalis buvo 
Varpo iš-

iš buvusios susivienijimo val
dybos pilno raporto, ir padėti 
tuos pinigus ten, kur labiau 
reikalingi. —Townofleikieti8.

Pranešimai
West Side.— Liet. Viešas Knygy

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

— Knygius J. Vilkas.

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė- 
dte išrinkti delegatus į konferenciją 
r iš anksto prirengiate naudingų su

manymų musų organizacijos labui.
J. J. Čeponis, Sekr.

Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelio nepaprastas susirini- 
mas įvyks šį vakarą, 16-tą Klieną 
Rugp. Strumilo svetainėj 7:30 vai. 
vakare. Bus skaitoma konstitucijos 
projektas Visi turi būtinai dalyvauti.

Konstitucijos Komitetas.

JIEŠKAU savo tėvo Stanislovo No- 
roševičiaus, Vilniaus rėd., Namenši- 
nų par. Girdėjau buk gyveno Chica
go, o dabar nežinau kur. Meldžiu at
sišaukti-

TEKLE NOROSEVTČE, 
6820 S. Racine Avė., Chicago, 111.

KALNIERINIŲ.
OFF PRESERIŲ
Prie puikių vyriškų katu. Nuo 

latinis darbas, augščiausia už
mokestis.

COĘN — RISSMAN & CO.
418 S. Wells St.

7-as fl.

AUTOBOBILIŲ BARGENAS.
Nash, touring automobilius, 

važiuota tik 500 mylių, aprūpin
tas biflex bumperiu ,extra taje- 
ris, transmission lock ir nuo vė
jo uždangalai. Automobilius 
kainavo keli mėnesiai atgal ne- 
mažiu $1,775.00, dabar $1,375. 
Cash nupirks .

AJAX AUTO CO.
882 E. 43rd St.

Tel.: Oakland 2791.

PARDAVIMUI PIGIAI 
mūrinis namas su dviems 
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam 
padėjimu randasi

545 W. 32nd St.
JMOKĖKIT PENKIS ŠIMTUS

Gausi 80 akerių ūkę arba mainy
siu ant namo, loto, šėrų arba ant bile 
kokio biznio

M R. C .P. SUROMSKI and CO. 
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinis namas eonerete funda 
mentas, cemento skiepas, nau
jas garadžius užpakalyj. Namas 
praktiškai naujas; turi būt par 
duota greitai. Savininkas eina 
ant ūkės.

825 E. 87th St. Savininkas.

JIEŠKAU brolio Stanislovo Gu
dausko, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Kaltinėnų valsč., ir miestelio. Pir
miau gyveno Chicago, dabar nežinau 
kur, bet girdėjau, buk ten pat gyve
na. Malonės atsišaukti, arba žinanti 
teksis pranešti-

JONAS GUDAUSKAS, 
P. O. Box 17, Dadson, Md.

JIEŠKAU Onos Seveikaitė, Pane
vėžio apskr., Krinčiną miestelio ir 
Kaz. Krasausko, gyvenusio Chicago. 
Turiu labai svarbų reikalą, malonės 
atsišaukti.

STANLEY RINKUNAS, 
Box 686,.

Painsdale, Mich.
--------/---------------------------------- —

JIEŠKAU sąvo draugo Adomo 
Berškio, paeinančio iš Kretingos 
valsčiaus, seniau gyveno ant Bridge- 
porto ,Chicagoj. Turiu labai svarbų 
reikalą, norėčiau sužinoti. Pats ar 
kas jį pažįsta, malonėkite pranešti.

ALBINAS'SAUS,
634 W. 18th St. , Chicago, III.
4—-------1----
Aš Kazimiera Leleikaitė, po vyru Ža
lienė, jieškau Amerikoj savo brolio 
Jono Išdinskio, gyvenusio Chicagos 
mieste ir seselės Stanislavos Daukai
tės, Kaltinėnų parap., Telšių apskr. 
Kas juos žino, arba jie patys, jei dar 
gyvi, meldžiu labai atsiliepti. Mano 
adresas: Kazimierai Žalienei, Maldė- 
nų sod., Triškių pašto, Šiaulių apskr. 
Lithuania.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos arba našlės, 

nuo 20 iki 30 m*, amžiaus. Turiu biz
nį, tai noriu, kad ir mergina apie tai 
nusimanytų. Atsišaukite laišku pri- 
siųsdami paveikslą. Paveikslą grąžy
siu. ,

W. U.
6820 S. Racine Aąe., Chicago, 111

JIESKO KAMBARIU
REIKIA kambario vedusiai 

>orai, kurių abudu dirba. No
rėtume, kad užlaikytojo! flato, 
pažiūrėtų trijų metų amžiaus 
kūdikį. Kreipkitės į Naujienas 
No 371.

REIKIA kambario vienam 
vaikinui, 
ant

Butų geistina gauti 
Westsaidės. Praneškite:

M. Stankelis, 
2320 W. 23rd PI.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

BUTTONIIOLES MAKERS 
FINISHERS,
Pire puikių vyriškų siutų. Nuo 

latinis darbas, augščiausia alga.
COHN—RISSMAN & CO,.

418 S. Wells St.,
7th fl.

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo pas našlį—ypatų 
nedaug ir nemaži. Su mokesčiu sutik

sime: arba vedusiai porai: duosiu 
kambarį ir primokėsiu. Malonėkite 
atsišaukti vakarais, pusė po penkių, 
ypatiškai ,arba per telefoną: Van Bu- 
ren 2196

JONAS GEDVILE, 
730 N. St., Louis Avė.

Arti Chicago Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

GERA PROGAR.
gera proga keliems su $50.00 
mėnesių Special Investment;

.00 ir daugiau kas 
pinigą galima išsi-

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa- 
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- 
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ko tapti superintendentu. Jei esi 
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.
CHICAGO

PARDAVIMUI

431

MUTUAL CASUALTY 
CO..

S. Dearbom St.
Room 911-912.

PARDAVIMUI saliunas su 
barais ir visai įtaisymais labai 
geroj vietoj, prie pat švento 
Kryžiaus bažnyčios. Pardavi

mo priežastis, važiuoju Lietu
von.

4547 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų po 5 ir 4 
kambarius stuba, cemento fundamen 
tas, ir skiepas — elektros šviesa, ga
ro šiluma, cemento grindys vištininko 
aržuoliniai apvadai, kietmedžio grin
dys. Kaina $5,600. Kreipkitės prie 
savininko.

M. NOEL, 
6407 S. Oakley Avė.

PARDAVIMUI 40 akerių ūkė, pu- 
šė mylios nuo miestuko, arti mokyk
la, upelukas bėga per lauką; 5 nau
ji budinkai, 5 kambarių stuba, gyvu
liai ir apsėti laukai; 2 arkliai, 10 gal 
vijų, 2 kiaulės ir 80 vištų. Už viską 
$3,700, tik už vieną farmą $2,500. Pir
kit dabar, nes galite matyt, kas au
ga. Kreipkitės

A. P.
Box 3, Irons, Mich.

REIKALINGAS bučeris kai 
bantis lietuviškai, lenkiškai 
angliškai. Atsišaukite

ZATPAS MEAT MARKET 
3432 S. Halsted St.

ir

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Tu
riu parduoti greitai. Parduosią 
pigiai—už pirmą pasiūlymą.

927 W. 54th St.

/ ŪKĖ.
43 akeriai, visa dirbama, vertės 

$8,000.00. Pardavimo priežastis, mo
teris nenori būt ant ūkės. IY2 mylios 
nuo Kart, Hich. miestelio, prie pat 
boulevaro. Arba mainysiu ant namo 
Chicagoj. Kreipkitės

' PETER KARNECKAS, 
,E. R. 4, Kart, Mich.

Ui----- L

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI 10 šėrų Elgin Mo

tor Co. $57.50; 10 šėrų Co-operative 
Society of America $210.00.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Tel.: Englevvood 187

REIKIA jauno vaikino, pardavėjo 
patyrimas nereikalingas. Mes išmo
kysime pardavot. Užsidirbsi besimo
kindamas, 
ryto

Atsišaukite po 9:00

Sales Manager, 
UNITED TRIFT ASS’N.,

129 S. La Šalie St., 
3rd fl.

vai.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lietuviais, rusais ir len
kais apgyventoj. Biznis nuo se
nų laikų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

828 W. 14th St.

J—

PARDAVIMUI mūrinis ant 3 pa
gyvenimų 6 šeimynų namas su sa
liunu. Užpakalyj didelis garadžius. 
Pardavimo priežastis išvažiavimas, 

Parduosiu labai pigiai. Atsišaukite 
pas savininką

AND. SOBEY,
1338 S. Miller St.

Stock-šėrai.
Parduodu 10 Cooperative Society 

of America šėrų po $35.00 arba visus 
už $350.00. Savininkas namie kai 
5:00 vai .vakare.

J. J. MOSGERS 
3255 So Union Avė., antros lubos.

REIKIA mums pilnai patyrusio par 
davėjo, kuris yra gerai žinomas šioj 
apielinkėj, mokintis pardavot ir vesti 
lietuvių skyrių. Tokiam- vyrui mokėsi
me gerą algą ir komišinus ir duosi
me kiekvieną propgą išnaudot atei
čiai. Kreipkitės

Sales Manager,
UNITED THRIFT ASS’N., 

129 S. La Šalie St.
3rd fl.

PARDAVIMUI grosemė, biz
nis gerai išdirbtas; priežastį pa
tiriate ant vietos.

358 Kensington Avė.

DIDELIS BARGENAS 
Biznio Prapertės, 

šiaur-rytinis kampas 37-os ir IJowe 
Avė., lotas 50x125 pd., dubeltavas 2 
augštų muro namas, (ant kampo) 622 
ir 624 W. 37th St., turi dvi krautuvi 
ir 2 flatu po 4 kambarius, taipgi į- 
eina 2 augštų mūrinis namas (3649 
Lowe Avė.) turi 2 flatu 5 ir 6 kam
barių ir maudynės. Kaina $16,000.00. 
Lengvi išmokėjimai, visi išrendavoti.

7 kambarių muro cottage: elektros 
šviesa, ir maudynė; 4 miegruimiai, 
taipgi išvieno šmoto enemeliuota siu> 
,ka. Galin-ja užimt nuo rugsėjo 11.

Kaina $3,000.00. Išmokėjimai. 
____ _ realty

736 W. 35th St., 
Klauskite Mr. Burke.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lietuvių ir kitų tautų &P-| first NATIONAL 
gyventa. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

724 W. 31st St. ir 
Emerald Avė.

co.,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BUDAVOJU ir taisau namais pri

einamomis kainomis, kontraktu arba 
valandomis.

Phone

ADOLPH POVILAITIS,
Dailydė ir budavotojas, 

3149 So. Halsted St., 
Yards 7282.

REIKTA pavienio patyrusio 
bučerio, žinančio savo darbą ir 
mokančio lietuviškai ir lenkiškai 
kalbėt. Gera alga.

J. P., 2316 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI paint krautu
vė, geras biznis, geram žmogui, 
lietuvių apielinkėj.

4632 WdftbVoirth Avė.

IKI PĖTNYČIAI ,turi būt parduota 
sekamos farmos:

40 ak. sn bud., $1,800; 40 
bud. $1,500; 120 ak. su bud. 
120 ak .su bud., $1,200; 90 
viskuo, $9.500.

P. ANDREKAS,
3933 S. Artesian Avė.

ak. su 
$3,000; 
ak. su

Ar norit, kad Jūsų pinigai 
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
žiaus kaip ketunas savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. St., Chicago, III.

rjtasn1

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.

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

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas.

4213 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI saliunas iš 
priežasties važiavimo tėvynėn.

1537 W. 46th St.

PARDAVIMUI grosernė lie
tuvių apgyVentoj vietoj. Biznis 
nuo seno išdirbtas. Atsišaukite: 
3244 So. Morgan St. Chicago.

DIDELI FARMŲ BARGENAI
120 akeru, 50 nuvalyta, budinkai. 3 

karvės, 3 telyčios, 2 arkliai, 30 vištų, 
4 mylios iki miestui, geras kelias. 
$3,500. Pirmas ^mokėjimas $2,000.

80 akerių, 25 akeriai nuvalyta, 4 
kambarių namas .tvartai. 5 karvės, 2 
arkliai, mašinerijos, javai, P/4 mylios 
nuo miesto, $4,000; pirmas įmokėji- 
mas $2,000.

80 akerių. 75 akeriai nuvalyta, 15 
karvių, 3 arkliai, 10 kambarių na
mas ,soda,s mašienrijos, javai. Sll,- 
000. Pirmas įmokėjimas $5,000. Far- 
ma 2 šeimynoms.

J. F. RADŽIUS.
668 W. 18th St.,

ROSELAND
Chutro ir Savickas

Siuntimas pinigų, laivakortės, pas- 
portai ir t. t. Real Estate. paskolas, 
insurinai, ir t. t

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

Nuolatinis rėmėjų skait- 
liaus augimds parodo, kad LIBERTY 
LAND & INVESTMENT CO. ofise 
visi reikalai yra atliekami teisingai, 
gerai ir greitai. Pasakysiu kodėl.

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 ^ojilkilai 
pianai ir 3 upright pianai. Par
duodame už bargeną už stonage 
lėšas — yra suoleliai ir milai. 
Galima matyt pas

RAPP’S MOVTNG CO. 
5130 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai. parduosiu ant syk, ar atskirai -- 
pigiai ,nes važiuoju į Lietuvą.

S. MASKOLIŪNAS, 
2050 W. 23rd St., 

2-os lubos užpakalis.

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ BARGENAI
Reo — Studebaker — Max- 

well ir Overland touring karai 
$100.00. Cash, likusius ant 12 
mėnesių išmokėjimo, nupirksi 
bile kurį iš visų. Pirmos klesos 
mechaniškam padėjime, gva- 
rantuoti.

AJAX AUTO CO. 
832 E. 43rd St.

Tel. Oakland 2791.

Štai 
ant 3 
proga pelnyti $75.00 ir daugiau kas 
mėnuo arba savo 21-2
traukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl 
savęs.

Reikalaujame keleto gerų vyrų re- 
presentuoti mus; geras atlyginimas, v ui automoouius, urmu
geriems vyrams. Savo visą arba liuo- ?he.r.‘ sėdynių, 1919, kaina $6,50.00 
su laiku .

GARY BROKERAGE CO.

PARDAVIMUI automobilius, Chan

ir limosinas Cunningham 1916, kaina 
. $800.00. Abu yra pirmos klesos pa- 

- --------dėjime. Turi būt parduoti į labai 
1538-127 N. Dearbom St. Chicago. trumpą laiką — savininkas išvažiuo-

dėjime. Turi būt parduoti į labai

ja Lietuvon. Galima matyt visuo- 
' met.

REIKIA agentų. Patyrimas; 3222 So. Hąlrted st. 
nereikalingas, jokio mokslo ne-1 __ u , _>i
reikia. Mokame savaitinę algą , TAJERIAI.
ir komišin. Lengvai uždirbsite Į Visokios rųšies, nauji ir perdirbti, 
$10,000.00 į metus. Kreipkitės pardavimui labai žema kaina. ‘Taip- 
į Naujienų ofisą 370, prisius- į j ząres,
darni savo antrašą, ir kur ga-« Weetern Tire Retreading 
Įima bus pasimatyti. sT'Halst^^t.

NAMAI ŽEMĖ.
2 pag .namas: 5 ir 5kambarių, elek

tros šviesa; kaina $3,000. Įmbkėt 
$500, ir po $80 į mėnesį.

8šeimynų namas .cemento pama
tas, visi įrengimai ir apmokėti. Kai- 

tykia su 2 modemiškoms ke- > .Imokj‘$,5,°K0 ,J . i nesi. Rendos neša $75 j menesi,
dėms; vieta nuo daugelio metų j Turime puikiose vietose lotų ir prie

ĮRENGIAME.
Jei turi savo |atą nepaisant kurio] 

miesto daly ar priemiesty ir turi iš
mokėtą ir nori pasistatyt namą ant 
jo. Atsakyk ant šio pagarsinimo. Bu 
davojam(x'bungalow8, namus, 2 flatų 
apartmento namus. Mažas imokė- 

jmas, likusi suma mėnesiais. Naujie
nos 368?

PARDAVIMUI barzdasku-

MOKYKLOS
įdirbta ir gana tirštai lietuviais geros transportacijos. Parduodam pi-
* giai tik po $195 ir augščiau.apgyventa ir kitataučiais. A t- e Jei turi $100 ar daugiau, pastatysi-
sišaukite j Naujienas No 375.

PARDUODU karčiamą ir fix- 
tures geroj vietoj, apgyventa vi
sokių tautų, biznis gerai išdirb
ta; pagyvenimui 4 kambariai.

Priežastis pardavimo — noriu 
greitu laikų važiuoti Lietuvon.

353 Kensington Avė.

m e 8 ar 4 kambarių namelį su ma
žais išmokesčiais ant mėnesio. Platės 

’ nes informacijas aplaikvsite, atsišauk 
■ dami pas Wm. Murdock & Co., 4400 

i. I S. Kedzie Avė., Pie-vak. kampas Ar
cher Avė.

DIDELIS BARGENAS 
Saliunas ir Namas.

Puikus mūrinis ant kampo na
mas, su saliunu ir pagyvenimu, 
garu apšildomas, ir didelis mu-

VALENTINE DRKSMAKING 
COLLEGBS

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

187 Mokyklos Jupgt. Valstijęse.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designlng bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoktjimals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirminiai*.

V. ...■.2 ... ------------------------------------------------ ...

PARDAVIMUI bučemė ir gro nnis garadžius 3 karam, ant 
sėmė lietuvių ir kitokių tautų Bridgeporto. Parduoda už pusę 
apgyventoj apielinkėj;*biznis į- kainos, savininkas išvažiuoja į 
dirbtas per daug metų. Turi bu- Į Lietuvą—nepraleiskite šios pro- 
ti parduota greitai— savinin 
kas išvažiuoja Lietuvon.

4104 So. Campbell Avė.

gos.
FIRST NATIONAL REALTY 

CO.,
736 W. 35 St

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

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI
RESTAURANTAS.

3212 S. Halsted St.

NAMAI-2EME

TIKRAS BARGENAS. $6,700 nu
pirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam 
barių. Elektros šviesa, maudynė, auk§ 
tas cementuotas basementas ir pasto
gė, Namas randasi gražioj vietoj 
Brighton Parke, Atsišaukite tuo jaus, 
nes pardavimo priežastis yra laba! 
svarbi.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archeif Avė.

PARDAVIMUI — 4628 Wentworth' PADAVIMUI 2 pragyvenimų, pusė
Avė. Krautuvė ir flatas, gerame pa- muro ,puse medžio namas, apačioj 
dėjime; kietmedžio grindys ir elėk- duonkepykla ir krautuvė. Savininkas 
tros šviesa. Kaina $4,000.00 . i 12 metų tame biznyj, o dabar nori

atidaryt kitonišką už $3,000. Viena 
duonkepykla verta daugiau $4,000. 
Pečius didelis, mūrinis, 2 kepėjai dir- 

m * rrrvfTYr n j t ba ir vienas pagelbininkas. OrderiųPARDAVIMUI 2 flatų 4 IV 5 nereikia niekur važiot. Randasi pui- 
kambarių medinis namas, arti kioj vietoj South Side, netoli 69. Par- 

• tt • rritA aa - duoda namą ir biznį tik už $9,500. No 49-os ir Union. $2,750.00. Pusę progos, atsišauikte pas
cash. 1 J- namon,
n i ..u weea 3452 S. Halsted St.Tel.: Stewart 7550 2.0B lubos>

DRAPER & KRAMER
6707 Stony Island Avė.

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia, čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą, 
aktuališkai kerpa, mieruoj 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų- Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

Mokiniai
kerpa, mieruoja ir siuva


