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Mušis West Virginijoj
Sujudimas Vokietijoje

Siųs daugiau kareivių Silezijon

Angliakasiai susirėmė su 
valstijos policija.

Gal penki ■angliakasiai užmušti. 
Gubernatorius siunčia taikin
tojus. Susižinojimas pert
rauktas.

Prieš konfh’enciją su prezi- 
tentu sekretorius davė suprasti, 
kad federalinini kareiviai nebus 
siunčiami į West Virginiją, jei 

jįguberną torius Morgan neat
naujins savo prašymo.

ANGLIAKASIŲ bEMONSTRA
- CIJA.

Valstijos policijas kapi29.
tonas Brockus pranešė guber
natoriui Morgan, kad jo polici
ja ir mušeikos nedėlioj susirė
mė su buriu nežinomų žmonių 
ties Beach tegrok, arti Boone- 
Logan pavieto linijos. Besišau- 
<lant jis matęs, kaip 5 žmonės 
krito, bet jis nežino ar jie už
mušti, ar tik sužeisti, kadangi 
jis tuoj pasitraukęs. Kitomis 
žiniomis, tame susirėmime už
mušta 4 ar 5 angliakasiai ir ke
li sužeisti.

DUŲUOIN, III., rugp. 20. ----

Angliakasių delegatai iš kiek
vienos dalies pietinio Illinois 
šiandie buvo susirinkę Rosic- 
lare, Harding paviete, kur skal- 
špačio kasėjai streikuoja 
kelintas mėnuo. Skaitoma, 
5.000 angliakasių atvyko į 
monstracijų padrąsinimui 
sėjų.

—............. 1-----------------------------

Didelis sujudimas
Vokietijoje. .

jau 
kad 
dc- 
ka-

Vakar momarchistų tvirtinėj 
Potsdam, kur. seniau gyveno 
kaizeris, militaristai su monar- 
chistais buvo surengę paminė
jimą sukaktuvių Tannenberg 
mūšio. 30,000 darbininkų iš 
Ęerlino ir apielinkių, vadovau
jamų komunistų ir nepriklau
somųjų socialistų, nuėjo į tą 
priemiestį ir*, padarė savo de
monstraciją prieš monarchis
tus. Policija bandė neleisti dar
bininkams demonstracijos lai
kyti ir susirėmime su darbinin
kais 2 liko užmušti ir vienas su
žeistas. Bet darbininkai nustū
mė policiją ir užpuolė milita- 
ristų parodą, kurioj dalyvavo 
tarp kitų ir daug oficierių. Pa
roda tapo išvaikyta, o daug mi- 
litaristų sumušta. Taipjau iš- 
<Ia.užytt> lanjęirs snlčs, Rili" tuvv- 
jo įvykti apvaikščiojimas, o 
susirinkusi publika išvaikyta. 
Monarchistų vėliavos tapo nu
draskytos, o ir šiai)) abelnai 
monarchistai gerai nukentėjo 
nuo darbininkų kumščių ir tu
rėjo sprukti kur tik kojos nešė.

True translation filod with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 80, 192: 
as reąuired by the act of Oct. 6, 19T'

Turkai sumušė graikus.

teisinasi tuo, kad dėlei esančio 
sukilimo reikalinga didelė eko
nomija. Viešas vartojimas te
lefonų ir telegrafo tapo panai
kintas. Aštriai dabojama Costa

Graikai pastatyti j keblių padė
ti. Juos sumušusi stoka van
dens.

PARYŽIUS, rugp. 29.— Pel
nyčio) paskelbtas Turkijos ka
reivių užėmimas Bieližik, pas
tatė dideliu pavojun Graikijos 
komunikacijas, pasak žinių iš

700 indy žuvo mušyj su 
anglais.

Sukilimas nuolatos plėtojasi.
Karo stovis praplėsta. Plėšia 
ir indus.

Gavęs tokia žinių gulbema4 
torius tuoj pasišaukė angliaka
sių distrikto prezidentę Keeney 
ir po ilgam pasitarimui tapo 
pasiųsti specialiam traukiniu » 
mūšio apygardų generalinis 
adjutantas Charnock ir anglia
kasių pildomosios tarylx>s na
rys A. C. Porter, kuris veikia 
kaipo asmeninis atstovi Kee
ney ir turi nuo pastarojo atsi
šaukimų į angliakasius. Tame 
atsišaukime Keeney kviečia 
angliakasius užsilaikyti ramiai, 
pasilikti namie ir daboti tvar- 

'■ kų, taipjau grjšti į kasyklas 
dirbti. Jis sako, kad valstijos 
valdžia prižadėjo, jog Logan 
pavieto mušeikos ir kiti gaiva
lai neįeis į tų dalį valstijos.

Sužinota, kad jie atvyko j 
Sbarples, bet daugiau apie juos 
neturima jokių žinių, kadangi 
susižinojimas visoje toje apy
gardoje yra pertrauktas ir 
gaunama žinių apie tai kas 
dedasi.

Darbininkai reikalauja suval
dyti monarchistus. Išvaikė 
monarchistus Potsdame. Grę- 
sia valdžios krizis.

True translation fil/»4 with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 30, 1921 
as repuired by the act of Oct. 6. 1917

Talkininkai siys kareivius 
Silezijon.

Graikai nuvaryti už Sakaria 
upės.

KONSTANTINOPOLIS, r. 29. 
— Po trijų dienų smarkaus 
iTtušio, turkai 'priverlč $ęi-ail<iis 
pasitraukti u'ž Sakaria upės. 
Graikai neteko daug belaisvių, 
daug karo medžiagos, kanulių 
ir vežimų.

Visas graikų suformuluotas 
kampanijos pienais tapo laiki
nai suardytas,^

Sakoma, kad graikus išti'k- 
rųjų sumušė tik sūrusis tyr
laukis — stoka vandens ir dau
gelio kareivių susirgimas ma- 
elria. Pasirodo, kad ta stoka 
vandens gali sustabdyti karinį 
veikimą kelioms savaitėms. 
Graikai deda didžiausių pastan
gų aprūpinti vandenių savo ka-

CALICUT, Indijoj, rugp. 29.
— Apie 
pietryčius 
užmušta 
kareivinis,
liko užmušti,

700 sukilėlių indų į 
nuo šio miesto tapo 
mūšyje su Anglijos 
Keli europiečiai irgi 

o 70 kareivių ir

Apie tai pranešta Vokietijai ir 
pareikalauta traukinių.

ne- 
ten

Neišduoda žinių.
LOGAN, W. Va., rugp. 29. — 

Kas dedasi Logan ir Boone pa
vietų kalnuose, ' šelpiama yra 
Logan pavieto šerifo Don Cha- 
fin. Po vakarykščio mūšio še
rifas įvedė aštrią cenzūrą, kuri 
neprileidžia jokių žinių, o raš
tinėj mušeikos atsakinėja, kad 
nėra ko pasakyti. Tokį pat at
sakymą duodama ir į paklausi
mus telefonu.

Angliakasiai vėl renkasi?
CHARLESTON, W. Va., r. 

29.— Pasak žinių iš kasyklų 
savininkų šaltinių, |iasiuntiniai 
tapo pasiųsti į Gabiu Creek dis- 
triktą, kurie kviečia sugrįžu
sius namo iš Boone pavieto 
angliakasiui vėl susirinkti tuo
jaus Marinet stovykloje. Tos 
žinios nėra patvirtintos iš kitų 
šaltinių.

Taipjau nepatvirtinta • žinia 
stiko, kad viena moteris tapo 
nušauta naujame susirėmime 
šįryt arti Ethei.

Vėl tarėsi su prezidentu.

VVASHINGTON, rugp. 29 — 
Kard departamentą pasiekė 
šiandie žinios, kad ginkluotos 
ąngliakasių' spėkos vėl renkasi 
West Virginijoj. Karo sekreto
rius Weeks tuoj pasitarė su 
prezidentu ir įteikė jam rapor
tą, kurį patiekė gen. Bandholtz, 
kuris tyrinėjo West Virginijos 
padėtį.

BERILINAS, rug)). 29. — Iš 
priežast ic^f sJ) už udymo ka ta lik ų 
centro vadovo Mato Erzberger, 
visoje Vokietijoje viešpatauja 
didelis sujudimas; kuris dabar
tiniai valdžiai nieko gera neža
da.

Dklži’umos socialistai nori 
sudaryti stiprų blokų lsu neprik
lausomais soicalistais. Tarybos 
apie tokio bloko sudarymų jau 
eina nuo tūlo laiko ir jos yra 
sėkmingos. Didžiumos socialis
tai kviečių neprikalusomuosius 
prisidėti prie valdžios, Komu
nistai irgi siūlėsi įeiti j tų blo
ką. Bet tapo nutarta, kad ko
munistai, kaipo pavieni žmonės 
gali į blokų įeiti, bet kaipo par
tija, jie nebus priimti:

Kabinetas laiko pasitarimus 
ir nujaučia, kad bus permainų 
valdžioje. Kalbama, kad kanc
leris Wirth, kad išsilaikius val
džioje, ketina pasukti į kairę 
ir j ieškot i paramos sočiai i s t uo- 
se.

Darbininkai gi spiria valdžia 
griebtis aštresnių priemonių 
prieš monarchistus, kurie pas* 
tanioju laiku pasidarė labai 
veiklus. Reikalaujama, kart 
i n on tfrchis t i n i a i '» u si rinik i n ui k-
butų uždrausti ir kad už iškėli
mų monarchijos vėliavos butų 
skiriama didelės bausmės.

Dabartinis sujudimas Vokie
tijoje netik atsiliepia į viduri
nę padėtį, bet taipjau galės at
siliepti ir į ratifikavimų taikos 
sutarties su Jungt. Valstijomis. 
Reichstagas turi susirinkti prieš 
rūgs. 27 
bijosi jo 
aprims.
pačiame
kilti susirėmimų ir kumštinių. 
Abelnai Erzbergerlo užmuši
mas gali permainyti partijų nu
sistatymą ir koalicijos sąstatų. 
Vokietijos žmonių partija jau 
norinti išeiti iš koalicijos, delei 
kaltinimų, kad ir ji yra atsa- 
kominga už žmogžudystę.

Seredoje bus Erzbergerio lai- 
dotuvėte, Delei to socialistai ir 
darbininkai pienuoja surengti 
didelę demonstraciją prieš re
akcionierius! Centro, kurio va
dovu Erzberger buvo, ir de
mokratų partijos irgi rengs tą 
dieną demonstracijas.

BERLINAS, rugp. 28. — 
Anglijos, Francijos ir Italijos 
ambasadoriai pranešė Vokieti- 
. ai apie tų valdžių nutarimą 
pasiųsti daugiau kareivių į 
AugŠt. Sileziją. Ambasadoriai 
nrašo Vokietijos padaryti rei
kalingus prirenginrus trans- 
jortavimui tų kareivių.

True translation filed with the nost- 
master at Chicago, III., Aug. 30, 1921 
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Svarsto Silezijos 
klausimą. .

Tautų lygos taryba jau pradėjo 
rišti tą keblų klausimų.

mobilius su tūkstančiais stati
niu vyno ir odas ir kubilus įsu 
vandeniu. Turkai, kurie nuken
tėjo iš priežasties graikų tran
sporto sistemos, siūlo $1,000 už 
sugavimų ar užmušimų šoferio 
ir $3,000 už sugavimą ar užmu
šima automobilių kapitono.

, Didelis nepasisekimas 
graikams.

PARYŽIUS, rugp. 29. — Pa
sak žinių iš Konstantinopolio, 
dešinysis sparnas graikų armi
jos, kuris atakavo turkus pa
lei Sakaria upę, susitiko didelį 
nepasisekimų ir la|>o atkirstas 
nuo didžiosios graikų armijos.

Žinia priduria, kad. visa grai
kų armija tuo atsidūrė labai 
keblioj strateginėj padėtyj. 'Pur
kai atakuoja ir kaip matyt, tu- 

užtok I i na i am u n ici j os.n

d. Bet valdžia dabar 
šaukti, kol viskas ne- 

Prisilbijoma, kad ir 
redebstage galėtų iš-

GKNEVA, rugp. 29. — Tau
tų lygos taryba šiandie pradėjo 
rišti painiausj ir sunkiausį 
jai pavestą išrišti klausimą — 
tai Augšt. Silezijos klausimą. 
Japonijos' amibasadov-iuis Fran
ci joj ir tautų lygos tarybos pre- 
zidentas Ishii pirmininkauja 
tarybos suvirinkime. Jis sako, 
kad visa Europa nekantriai 
laukia išrišimo Silezijos klausi- 
'mo. Susirinkime dalyvauja vi
lu tarybos nariai.

Tuo pačiu laiku talkininkai

vių į Sileziją ir apie tai jau 
pranešė Vokietijai. Dabar bus 

po du batalionus 
ir Italijos

siunčiama
Anglijos, Francijos 
kareivių. Franci ja taipjau' pa
siųs kavalerijos pulką.

Žinios iš Silezijos sako, kad 
visame distrikte yra palygina
mai ramu, nors lenkai vis dar 
žvairuoja į vokiečius.

28 šalįs prašo įkūrimo inter
nacionalinio teismo, kuris bu
tų prie tautų lygos. Kiekviena 
šalis gali nominuoti 5 kandida
tus į teisėjus. Penkios šalįs jau 
nominavo žinomą Amerikos at- 
galeivį, Elihu Root.

Karštis ir sniegas kartu.- - - - - - o
SAN BERNARDINO, Cal.

29.— Vakar čia buvo 103 laips
niai karščio. Biskį pakilus į 
kalną, 6,000 pėdm aukštumoj} 
už 50 m. nuo šiosyvietos, pir
mą kartą buvo sniegas. Prisni
go apie pusę colio.

r.

Bedarbės konferencija
Bet nieko apie bedarbės prie

žastis negalima bus svarstyti.

WAS1HNGTON, rugp. 29.— 
Prezidentas Hardingas rengiasi 
už kelių savaičių sušaukti čia 
bedarbės konferencijų. Tokiai 
konferencijai pienų jau išdirbo 
prekybos sekretorius Herbcrt 
1 loover.

Bet konferencija bus savo
tiška. Joje negalima bus svars
tyti ginčijamų klausimų. Nega
lima bus svarstyti ir apie be
darbes priežastis. Taip negali
ma bus kalbėti apie tai kaip 
atsiliepia j bedaifbę “open 
shop” kampanija ir kiti kapi
talistų žygiai prieš darbininkus. 
Viskas kas galima bus svarsty
ti, tai kaip pašalinti bedatfhę. 
O pienų kaip pašalinti bedarbę 
patieks pati valdžia, kuri tą sa
vo pienų paskui priduos konfe
rencijai patvirtinti.

Sukilimas Nicaragua.
MANAGUA, niĮjp. 29. — 

Smarkus mušis siaučia tarp 
valdžios kariuomenės ir sukilė
lių ties EI Sauce, į šiaurę nuo 
Leon. Valdžia dabar turi surin
kusi daug kareivių.

Daug žmonių tapo areštuota 
už politinį veikimą.

Valdžia nukapojo 20 nuoš. 
algas visiemls valdininkams ir 
uždarė viešąsias mokyklas. Ji

dų išskersta.
SukillimaĮs nuolatos plėtojasi 

ir dabar apėmė ir Calicut dist- 
riktų, kuriame sukilėliai turi 
15,00 žmonių. Sukilimo apie- 
linkėj gręsia badas.

Karo stovis tapo paskelbiąs 
dar šešiuose distriktuose.

Sukilėliai kaujasi ne 
europiečiais, bet plėšia 
gina pačių indų namus, 
me distrikte visi indų 
apo sudeginti.

Sukilimų veda mahometonai 
moplahsai, kurie neapkenčia 
netik europiečių, bet ir indų 
nemahometonų. Jie yra labai 
amsųs ir fanatiški ir visada 

yra pasirengę mirti už maho- 
metonizmą. Prisibijoma, kad ir 
šiaurinės Indijos mahometonai 
gali sukilti. Jie yra neblogai 
apsiginklavę, gavę ginklų 
amunicijos iš indų policijos 
plėšimuose.

tik su 
ir de- 
Vi e n a- 
namai

ir 
n

Japonija nenori apleisti 
Siberijos

O tai
vis

dėlto, kad buk bolševikai 
dar užpuldinėją japonus.

HONOLULU, rugį). 27. — 
Nariai Japonijos deilėgacijos į 
W asbingtono nuteigi nkla vi mo 
konferencijų išvažiuos į Jungi.

gautų Čia žinių.
Žinios taipjau priduria, kad 

Tokioj manoma, jog ištrauki
mas Japonijos kareivių iš Sibe
rijos bus sutrukdytas delei at
sinaujinusio bolševiku veikimo 
palei Usstiri geležinkelio.

Rugp. 24 d. bolševikai antru 
kartu šį mėnesį užpuolė japo
nų ginkluotų traukinį ant U's- 
suri geležinkelio, užmušdami ir 
sužeisdami daugiau kaip porų 
desėtkų kareivių ir oficierių.

Japonija esu tikėjosi išrišti 
Siberijos klausinių pilnai pasi
traukdama iš ten dar prieš Wa- 
shingtono konferencijų, bet iš 
priežasties atsinaujinusių bol
ševikų užpuldinėjimų 
csų

Lietuvos žinios
P. Hymanso raštas Lietu

vos vyriausybei.
WASHINGTONAS, rugp. 25 

dieną (Liet. linf.^Biuras). Lie
tuvos Vyriausybei atsisakius 
priimti Tautų Sąjungos Tary
bos pasiūlymus Ženevoje š. m. 
birželio mėn. 28 d. ir apie tai 
pranešus p. Ilymansui savo iio- 
ta iš liepos m. 25 d., Lietuvos 
Atstovas prie Tautų Sąjungos 
gavo iš p. Hymanso šitokį raš
tą:

“Ponai Ministeri: — Turiu 
Tamstai pranešti, kad 

esu gavęs liepos 25 dienos no
tą. Ji man buvo p. p. Milošo ir 
Naruševičiaus įteikta Briusely
je liepos 26 d. Jei Lietuvos Vy
riausybės nutarimas ir butų 
buvęs palankus, aš dėl to bu
čiau gailėjęsis, kad jis taip vė
lai yra mane pasiekęs, nes liue
sas laikas, kurį aš sau buvau 
imslkyręs deryboms pirminin
kauti, didžioje savo dalyje jau 
praslinko. Dar labiau aš gai
liuosi, ir Taryba tikrai ims tų 
pačių jausmų, kad Lietuvos 
Vyriausybė nemato galimu
mo vykinti Tarybos birželio 
26 dieną rezoliucijoje išreikštų 
patarimų.

“Turiu garbės Tamstą pak
lausti, ar sulyg išreikštais pas
kutiniame Tamstos rašto pa
ragrafe pasirašymais (ILietuvos 
Vyriausybė išrdiškė noro su
rasti budo konfliktus su len- 
<ais likviduoti. — L. L B.) Lie- 
uvos Vyriausybė sutiktų siųs

ti savo atstovus ženevon rūg
inčio 25 dienai, kad ten susi- 
ikuis, man pirminirtkaujant, 

su Lenkų Vyriausybės atsto
vais ir j ieškojus su jais, ar ne
būtų galima surasti dirvą dvie
jų šalių susitarimui tais klau
simais, kurie jas skiria. Aš 
jausčiausi neįvykinęs Tarybos 
man pavestojo uždavinio, jei 
nesistengčiau dar kartą suvesti 
krūvon dviejų šalių delegacijas 
ir šauktis į jų politinę išimtį, 
kad suradus išrišimą konflik
tui. Be to, dviejų delegacijų at
vykimas man atrodo butitni, 
kad galėčiau paruošti praneši
mą, kurį aš turėsiu pristatyti 
Tarybai, kad išaiškinus moty
vus, kuriais vadovavosi abi vy
riausybes savo nusistatymuo
se.

Teikitės priimti, Ponas Mi
nisteri, mano aukštos pagarbos 
pareiškimą.

—Povilas Hymans.”
Kaip jau Liet. Inf. Biuro 

pirmiau pranešta, Lietuvos Vy
riausybė sutiko su aukščiau 
pažymėtu p. Hymanso pasiūly
mu ir pasiuntė iš Briuselio sa
vo delegatus Ženevon, kur šian
dien, rugpiučio 25 d., prasidė
jo derybos.

Apkaltino unijos virši
ninkus.

Dabar apkaltina pieno išvežio- 
tojų unijos valdybą.

CHICAGO. — Valstijos pro- 
k u r oras Crowe tebetęsia savo 
kovą teismuose prieš organi
zuotus darbininkus, šį sykį jis 
savo žygį padarė prieš pieno iš- 
vežiotojų uniją. Vakar jo pas
tangomis Hugo Pam teisme 
išnešta apkaltinimas prieš pen
kis tos unijos viršininkus ir tris 
narius. Juos apkaltinta 9 pra- 
sižengimuse ir pareikalauta už- 
sistntyti po $5,000 kaucijos.

Kaltinama gi juos, kaip pap
rastai, suokalbyje lioikotuoti, 
puldyti biznį, naikinti turtą, 
kurstyti ir vartoti prievartą.

Kaltintojai sako, kad unija 
boikotavusi ir persekiojusi ne
organizuotas pieninyčias, už- 
puidi nėjusi jos darbininkus, 
naikinusi turtą ir abelnai ken
kusi tų pieninyčių bizniui.

Airiai prašo tarybą.
LONDONAS, rugp. 29. — 

Sinn feinerių atsakymas į pre- 
nriero Lloyd George pereitos 
pėtnyčios notą tapo išsiųstas 
Londonan šiandie.

Tūli laikraščiai spėja, kad 
siūlo tuojaus atnaujinti tiesio
gines tarybas tarp Anglijos ir 
Airijos atstovų.

Bombos mėtomos Belfaste.

BELFAST, rugp. 29.— šian
die Queen gatvėj buvo smarkių 
riaušių. Keli žmonės krito. Bu
vo mestos bombos, taipjau šau
doma iŠ revolevrių. Tuojaus 
pasiųsta policiją ir kereivius, 
kurie ir įvykino tvarką.

Vaigšto nepatvirtintų gandų, 
kad vieton de Valeros galva 
Airijos delegacijos Londone 
busiąs daug griežtesnis Artbur

varg’ai 
galima bus tai padaryti.

Streiko balsavimas
prasidėjo. ■

CHICAGO. — Keturios gele
žinkelių brolijos ir svičmenų 
unija užvakar išsiuntinėjo vi
siems savo skyriams streiko 
balotus. Geležinkeliečiai dabar 
patįs turės nuspręsti ar priimti 
$400,000,000 algos nukapojimų, 
ir ar jį atmesti ir skelbti strei- 
k9. ■

Keturios unijos vartoja bend
rų balotų, o trainmenų unija 
atskirų. Betgi didelių skirtumų 
nėra.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S”

Auksinai dar 
neina brangyn

Iš pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarų ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarų 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 žiemų. . —

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius yra di- 
t džiausią lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri

koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnep pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
Korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 

. Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
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Tatophone RoosareJt 8500
S-ubscription Rateai 

>84X1 p«r year ia C&nada. 
87.00 per year outaide of Chicago. 
|8.00 per year ia Chicage.

8c per copy.
Entered aa Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, Oi., uadar tha *ct of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
aedildiemua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicggo, 
111. — Telefonas] Roosevelt 8500.

Uisisakomoji KainA:
Chicagoje » paltu;
Metama$8.00 
Pusei motq  4.50 
Trims mineaiama . ,...... . 2.25
Dviem miueeianae ----- • .., 1.75
Vienam mėnesi ui 1U0

Chicagoje — per nelioUJnsi
Viena kopija r----- -  ------ „ „ - - 08
Savaitei_____ - . - - - - 18
Mėnesiui 75

Suvienytose Valstija** ne Chicagoj, 
paltui
Metams>7.00 
Pusei meti-------- -----------------  4.00
Trims mėnesiams ----- 2.00
Dviese mėnesiams 1.50
.Vienam mėnesiui .................     .75

Metuvon ir kitur uleianinca»4 
(Atpiginta) 

Metams __
Pusei metų.....................  . 4.50
Trims mėnesiams ____ ______ - 2.25

, Pinigus reikia siųsti palto Money 
Drderiu, kartu su atsakymu.
e . ■ v w i e^Kfeaesaa.-

>8.00

PEIKIA LIETUVOS 
“APSILEIDIMĄ”.

“Tėvynė” labai nepatenkinta 
tuo, kad Lietuvos valdžia esan
ti labai apsileidusi ir perdaug 
pataikaujanti tiems elementams, 
kurie einą prieš Lietuvos reika
lus. Tarpe pavyzdžių, kuriais ji 
remia šitą priekaištą ,yra teisin
gąjį’ neteisingų. 

Ji rašo:
“Lietuvos vokiečių partijos' 

organas ‘Litauische Runds
chau’, kurio atsakomuoju re
daktorium yra p. O. Bichle- 
ris, — Steig. Seimo narys ir 
Lietuvos Gynimo Komiteto iž
dininkas, atvirai agituoja, kad 
Klaipėda turi likti vyriausiuo
ju Lenkijos uostu. Ir taip ra
šo Lietuvos vyriausybės privi- 
legiruotas dienraštis: laisvas 
nuo cenzūros, valstybės spaus
tuvėje atspausdinamas, kredi- 
tingas (? “N.” Red.), nes įsi
skolinęs . spaustuvei 138,000 
auksinų.”.
Antras panašios rųšies pavyz

dys:
Tūlas Voronka, beministe- 

riaudamas gudų reikalų minis
terijoje, įteikė anglams raštu 
pareiškimą, kad jie nepripažin
tų Lietuvai Vilniaus, nes tai 
esąs ‘belorusų’ miestas ir sa
koma, kad šitas p. Voronka ir 
po šhu dienai 
IJetuvoje”.
Tai, žinoma, yrą keisti apsi- pasakyt, kad tautinis elementas

reiškimai, ir Lietuvos valdžią jie lyra geriausias dalykas sutveri- 
rekomenduoja nekaip. Bet vie
name punktu mums yra sunku 
sutikti su “Tėvynės” nuomone.* 
Ji paduoda dar ve kokį “apsilei
dimo” pavyzdį:

“Nėra pasaulyje valstybės, 
kuri neturėtų oficialės valsty
binės kalbos, kurią gerbia 
kiekvienas tos valstybės pilie
tis, nežiūrint kokios tautos jis 
nebūtų. Tačiau Lietuvoje ši
to nėra, štai Kauno mieste 
naujai išrinktas Tarybos pir
mame posėdyje, įvykusiame 
liepos 19 d., prof. A. Voldema
ras pareiškia, jog įstatymai 
pripažįsta, kad vienintelė lie
tuvių kalba- tėra valstybės 
kalba, ir nors savivaldybių į- 
statymai leidžia vartoti disku
sijose ir kitas kalbas, bet pa- 
briežia, kad visi raštai turi 
būti valstybine kalba vedami, 
todėl, anot prof. Voldemaro, 
kiekvienas valstybės ir savi
valdybių valdžioje esantis 
žmogus, mažiausiai nors su
prasti turėtų valstybinę kalbą, 
nežiūrint, kad savo nuomonę 
ir gali išreikšti tokia kalba, 
kurią geriausiai moka. Rodo
si, teisingas reikalavimas. Ta
čiau jisai nepatinka nė len
kams, nė žydams, nė rusams. 
Bet tai dar butų pusė bėdos. į 
Visi žino, kad šitos tautinės 1 
mažumos nepakenčia ( ? “N.” i 
Red.) lietuvių kalbos. Tačiau 
šitoks teisingas prof. Volde-1 
maro pareiškimas nepatinka ir 
lietuvių frakcijai su p. Sleže
vičium priešakyje, kuris pa
reiškė , kad lietuvių frakcija 
neįgaliavusi prof. Voldemaro 
jos vardu kalbėti ir kad ji (lie
tuvių frakcija) nėsanti su 
prof. Voldemaro pareiškimu1 
solidaringa. Vadinasi, lietu- Į 
vių frakcija yra priešinga1 kJ 
tam, kad Kauno miesto Tary
bos nariai turėtų suprasti val
stybinę kalbą ir Taryba nu
taria, kad valstybinės kalbos I

LS.S. Reikalaimui stiprios ir gaivios valstybės 
(valstybės, sudėtos iš tautų mi
šinio, subyrėjo karo laiku į šmo- **— ......... .
tus). Bet ,£eja, nevisuomet esti St. Strazdas turi būt at- 
taip, kaip mes norime. Lietuvo
je gyvena ne vienos tautos žmo
nės, keleto, ir tautinių mažumų 
teisių varžymas ne padėtų suce- 
mentuot Lietuvos valstybę, o 
greičiau atvestų prie jos suskal
dymo. Lietuva neturėtų eiti tuo 
keliu, kuriuo kitąsyk ėjo cariško
ji Rusija.

šauktas iš Centro sekre- 
' toriaus vietos.

ŠMEIŽIKAMS NESISEKA.

Užvakar Strazdo-Jamonto 
frakcija vėl mėgina padaryt 
triukšmo prieš “Naujienas”, pa
naudodama tam tikslui L. S. S. 
VIII rajono konferenciją. Triuk
šmo, tiesa, ji sukėlė nemažai, 
bet rezultatas išėjo visai ne toks, 
kokio jo autoriai geidė.

Konferencija priėmė rezoliu
ciją, kurioje išreiškiama nepasi
tenkinimas tais elementais, ku
rie šmeižia “Naujienas” ir jų 
vedėjus. Be to, rezoliucijoje ra
ginama, kad organizuotieji dar
bininkai remtų “Naujienas”, 
kaipo pirmutinį lietuvių laikraš
tį, kuris savo spaustuvėje įvedė 
darbininkų uniją.

Strazdas su savo šalininkais B 1
. dėjo visas pastangas, kad pakrei
pus savo pusėn konferenciją.

, Tuo tikslu jisai mėgino, viena, 
sulošt didvyriško kankinio rolę, 
pasakodamas, kad jisai nukentė
jęs dėl savo “principų”: girdi, 
Grigaitis norėjęs “papirkti” jį ir 
siūlęs jam daugiau algos, kad ! 
tik jisai tylėtų (kas yra begėdiš
kiausias melas!); bet jisai nepa-* 
sidavęs piktai pagundai, ir štai 
dabar netekęs džiabo. Antras | 
Strazdo “argumentas” buvo nie
kinimas Grigaičio asmens. Jisai 
tarp kitko papasakojo konferen- i 
ei j ai tą žioplą Jamonto išmislą, 
kad “Naujienų

.-skundęs pastarąjį valdžiai (fak- 
Yertimas turi būti oficialiai L- • • . ..v, ., . , x , „ , .. Į tinai-gi yra tai, kad valdžiai apdaromas j kitų tautų frakcijų i 

kalbas. Kas matėte didesnį 
absurdą?”

“Tėvynės’ nuosprendis yra ne
apmąstytas. Ji perdaug lengvai 
riša klausimus, kurie net pa
tiems Lietuvoje gyvenantiems 
žmonėms yra keblus išrišti. Tas 
vienas faktas, kad net lietuvių 
frakcija Kauno Taryboje nepri
taria tokiam siauram nusistaty
mui valstybinės kalbos klausimu, 
kokį išreiškė p. Voldemaras, tu
rėjo parodyt “Tėvynės” redak
toriui, kad čia yra apie ką pa
galvot.

s Yra klaida sakyt ,kad pasau
lyje nesiranda nė vienos valsty
bės, kuri neturėtų vienos oficia
lus valstybinės kalbos. Tokia 
valstybė nuo senai yra Šveica
rija (kur valstybinėmis kalbo
mis skaitosi vokiečių, franeuzų ir 
italų kalbos), ir tokios valstybės 
yra kai kurios nesenai gimusių
jų, kaip, pav. Čecho-Slovakija ir 
Jugo-Slavija.

redaktorius I

skundė “Nujienų” Bendrovę, jos 
Direkciją ir redaktorių pas Ja- 
montas).

Vienok nė verksmai, nė šmeiž
tais jie Savo tikslo neatsiekė. 
Konferencija, kaip augščiau mi
nėjome, nupeikė juos ir išreiškė 
savo simpatiją “Naujienoms”.

Po šito nepasisekimo strazdu- 
kai ėmė grūmoti: jie ,girdi, ne- 
apsileisią, jie kovosią toliaus, jie 
“parodysią” ir t.t.

Nors tam smarkaujančiam 
vyrukui, matoma, neduoda mie
got komisaro Stilsono liaurai, bet 
jam vargiai pavyks padaryt ant
rą “kairiasparnišką” eksperi
mentą Lietuvių Socialistų Sąjun
goje. Sąjungiečiai šiandie jau ; 
geriaus, negu dveji metai atgal, 
numano, kad ne to yra tiesa, 
kuris moka rėkti ir nepatinka
mus sau asmenis niekinti, štai i 
L. S. S. kuopa Waterburyjc jau . t I
išnešė protestą prieš dezorgani- 
zatorišką Strazdo veikimą ir rei
kalauja jo prašalinimo iš Pild. 
Kom. sekretoriaus vietos.

Waterbury, Conn., L. S. S-gos 
35 K-pa savo susirinkime rugp. 
21 pakėlė klausimą dėl d. St. 
Strazdo nusistatymo prieš “Nau
jienas” ir prieš d. Grigaitį.

Kadangi “Naujienos” užima 
L. S. S-goj vadovaujamą pozici
ją, kurią mes pripažįstam kaipo 
teisinga ir tobula;

Kadangi “Naujienos” visuo
met ir nuo visokių musų priešų 
gynė ir gina musų poziciją ir vi
suomet L. S. S-gai patarnauja 
patalpindamos visokius L. S. S- 
gos reikalais raštus,

Todėl, kas eina prieš “Naujie
nų” gerovę, kas eina prieš Gri
gaitį, tas eina ir prieš L. S. S-gą:

St. Strazdas jau pirmiau 
“Naujienų” streiko buvo nusi
statęs prieš Grigaitį (užėmė ko
munistų poziciją) su tikslu pa
griebti kontrolę ant “Naujienų”. 
Na, ir jeigu planas jam butų pa
vykęs, tai d. Grigaitis butų bu
vęs pašalintas, ir “Naujienos” 
butų atsidurusios kapuose, arba 
butų virtusios šlamštas .

Pirmas “streikas” nenusisekė, 
tai St. Strazdas su savo Ko. su
kėlė kitą skandalą—“streiką” su 
tuo, matyt ,tikslu, kad jei jau 
nepavyks pasigriebti kontrolės 
ant “Naujienų” ,tai bent “Nau- 

’ j ienų” bizniui pakenkti.
Jeigu tie streikai butų buvę 

grynai bizniški, t. y. už darbinin
kų algas ar atstatymą be reika
lo iš darbo ,tai nebūtų kišamas į 
šmeižimo sitkurį d. Grigaitis, 
kuris kaipo redaktorius, su dar
bininkų algom ar kitais biznio 

I reikalais nieko bendra neturi.
St. Strazdas praeitą pavasarį 

pasiuntė į “Laisvę”—tą didžiau- 
sį socialistų šmeižiką — Straips
nį, kuriame šmeižė ' Grigaičio 
poziciją; dabar vėl tokį pat 
šmeižtą patalpino tokiam pat 
komunistų šlamšte “Vilnyj” bei 
klerikalų “Drauge”.

Dar toliau einama. St. Straz
das tą savo provokatorišką dar
bą ir į L. S. S-gą perkėlė. Jis, 
susiagitavęs frakcijėlę, išmetė iš 
L. S. S-gos 22 kuopos seną sąjun-

žą; taipgi girdėti, kad ir ant d. 
Grigaičio galvos rengiasi.

besidarbuoja grynai tautine valstybe, kas pats 
savaime nėra bloga; galima net SKAITYKIT IR PLATINKIT 

a “NAUJI E N O S“

Šitoks darbas stačiai veda prie 
į skaldymo vėl L. S. S-gos.

Komunistai trokšta “Naujie
noms” pragaišties — St. Straz
das tame su jais darbuojasi.

Komunistai stengiasi įvairiais 
I šmeižtais d. Grigaitį diskredi- 
tuot, St. Strazdas parūpina tam 
medžiagos.

Komunistai geidžia L. S. S-gai 
suirimo bei suskylimo — St. 
Strazdas tame darbuojasi.

L. S. S. 34 kuopa visa tai pa
svarsčius priėjo prie išvedimo, 
būtent, kad St. Strazdas tokį 
pragaištingą L. S. Sygai darbą 
dirba kaipo komunistii nusamdy
tas provokatorius, arba kad jis 
tatai daro delei savo nesuvaldo-

10 piktumo.

L. KAPUANA. Vertė K. SĖJIKAS.

SUGESTIJA
' (Tęsinys).

! VI.
Atsipeikėjusi Emilija nustebo. Ji gulėjo lo

voj. Kambaryj buvo daug žmonių, kurie šypso
jo jai . Vienok ji aiškiai matė tų žmonių veiduose 
susirūpinimą. '■ ' »

Daktaras Riežė stovėjo prie galvos; šalip jo 
—poni Makri, kurią pakvietė sūnūs. Iš kitos pu

sės stovėjo ponas Puaci su teta Magdalena. Prie 
kojų stovėjo Ugo. Veidas jo buvo išblyškęs,, lu
pos išdžiuvusios — jis negalėjo pratarti nei žo
džio tik laužė savo rankas.

— Kas atsitiko? Su manim kas tai negera 
pasidarė... juk fai tiesa? — paklausė silpnu balsu 
Emilija dairydamosi aplinkui.

v— Tai niekis... biskutį galva buvo apsisuku
si... Ir kalbėdamas tai, daktaras ranka davė su
prasti, kad ji nevargintų savęs kalba.

Ji lyg iš miego prabudo ir negalėjo suprasti 
ar tai dėjosi tikrenybėj ar tik jai taip prisįsapna-

pa-

vo. Į daktaro, giminių, o ypač Ugo klausimus ji 
atsakinėjo labai atsargiai. Kas su ja ištikrųjų 
atsitiko, jeigu ji turėjo slėpti tatai nuo kitų?

Daktaras keliais atvejais klausė pono Puaci:
—■ Ar jus tikrai atsimenate, kad su panele 

nepasitaikydavo tokių priepuolių jaunystėj ?
— Niekuomet!
— Ir pereitą savaitę ji jautėsi gerai?
— Visą laiką.
— Vienok turėjo kas nors atsitikti, kas

gimdė šį krizį. Gal išėjo koki^ nors -nesusipra
timas su Ugo?

— Emilija sako, kad jokio nesusipratimo ne
buvę. Tatai patvirtina^Ugo ir mano sesuo.

— Keista! — sušuko daktaras. — Tečiau 
nervų suirimuose, reikia tiesą sakyti, mes, dak
tarai, da nedaug nenuvokianti. Bet aš visgi pra
šyčiau jūsų, kad leistute man pakalbėti su jūsų 
dukteria viens ant vieno. Aš įtikinsiu ją, kad 
daktaru ji privalo pasitikėti ir išpažinti viską. 
Daktaras paslapčių neišduoda. Kas žino? Gali 
būti man pasiseks sužinoti ką nors, kuo remdamos 
bus galima pašalinti arba bent nedaleisti, kad to
kia priepuolis vėl pasikartotų.

— Meldžiu pamėginti, daktare.
Emilija panorėjo, kad ir tėvas dalyvautų pa- vis da buvo sutraukti, .

Šiaip ar taip, St. Strazdas yra 
nepatenkintas asmuo; jis negali' sekančioje konferencijoje pa
eiti tokios svarbios pareigos kai-1 darys programo škicų ir pa
po Centro Sekretorius. Todėl duos jį spaudai apsvarstyti; 
mes reikalaujam, kad L. S. Są- taipgi paduos savo nuomonę, 
jungos Pild. Komitetas atšauktų kur butų tinkamiau suvažiavi- 
St. Strazdą Centro Sekretoriaus • mas laikyti. Bet tai ne galuti

nai.
Mano manymu, suvažiavi

mui parankiausi vieta butų 
Brooklynas, N. Y.

K. Ramanauskas.

vietos kol aiškiai bus ištirta jo 
(Strazdo) darbuotė.

Mes, L. S. S-gos 34 Kuopa, nu
tarėm pertraukti ryšius su St. 
Strazdu kaipo Centro Sekreto
rium, kol ankščiau suminėti jo 
darbai ne paaiškės.

L’ S. S-gos 34 Kp. sekretorius
K. Ramanauskas.

Pasėjai, tai ir priakėk
Suvažiavimo klausimu.

ir Tevy-
Laik- 

“Kclei- 
“Naujic- 
“Ameri-

Waterbtirio Pirmeivių Sąry
šis pakėlė klausymą dėl suva
žiavimo progresyves visuome
nės. Paskuliniom dienom pa
sirodė spaudoje reikalavimų, 
kad suvažiavimas įvyktų rug
sėjo mėh. pabaigoje, ir kad 
kurios organizacijos nurodė 
lokio suvažiavimo svarbą, kad 
jis galįs daug gera padaryt 
Lietuvos valstybei. Ir paskuti
niuoju laiku watehburiečiai 
pradėjo judinti, teirautis, norė
dami surinkti žinių,, ar daug 
visuomenės veikėjų tokiam su
važiavimui pritars, ir kaip di
džiųjų organizacijų centrai į 
tai žiūrės. Tuo tikslu jie, Wat. 
Progr. D-jų Sąryšis išsiuntinė
jo laiškučius didžiųjų organi- 
z<4cijų centrų komitetam Su 
užklausimu, kaip jie į tai žiu
ri, ir į progresyviąją spaudą, 
kad per ją pasiekus plačią vi
suomenę ir smulkiąsias organi
zacijas.

Didžiųjų organizacijų šiem 
centram tapo pasiųsta laiškai: 
Susivienijimui Lietuvių Ameri
koje, Liet. Socialistų Sąjungai, 
A. L. Taut. Sandarai
nes Mylėtojų Draugijai, 
raščiams: “Sandarai,” 
vi ui,” “Vienybei,” 

noms,” “Tėvynei” ir
kos Lieluv.” Atsakymų jau yra 
gauta. Vieni su noru pritaria, 
kili sako, kad reikėję sudaryt 
sykiu ir suvažiavimo progra
mas darant tokį atsišaukimą; 
kiti nurodo, kad1 i partijas ne
norį kištis, prisilaiką neutra
liai; dar kili sako, kad reikią 
padaryt koaliciją (?) tarpe par
tijų pirm suvažiavimo.

Waterlburiečiai, man rodos, 
ir pakėlė klausimą suvažiavi
mą, kad nebūtų partijinis, bet 
aplamai progresyvis, bepartinis 
(išskiriant komunistus ir kle
rikalus), kuris turi pats per sa
ve būti ir sueiti į koaliciją.

Kai dėl programo suvažiavi
mo, lai nemanau, kad vieni 
\vaterburiečiai ims ant savęs 
tą atsakomybę. Programo klau
sime ir jo sudaryme turiu 
minty, kad visi aplamai turi 
jį pagaminti per spaudą — 
koks jis butų ir kaip genaus 
priėjus prie tikslo; tada nebūtų 
rugonių ir trukumų ir tada visi 
imtųs atsakomybę, o ne vie
ni waterlbiiricšiai. Watcri)urie- 
čiai negeidžia būt nė autorite
tais. '

Be abejonės, wateri)uriečiai

apsvarstyti;
nuomonę,

PAUDO

GRAŽIAI
ATLIEKAMI

DARBAI

Daugiau jo duoti unija ne-

Dalinsis darbu, kokį turi.
CloakmekeriiJ unija New Yor- 

ke susirupinus, kaip palengvinti 
savo narių padėtį. Darbo ma
žai,
gali, nes gamybos įmonės ran
dasi samdytojų rankose. Taigi 
unija kreipėsi į savo narius, kad 
tie jų, kurie turi daugiau darbo, 
užleistų dalį savo darbo visai 
neturintiems jo. UnijosZvirši- 
ninkai tikisi, kad jų atsišauki
mas turės pasekmių, kadangi 
tarp narių yra solidarumas.

Musų Moterims
Suknia No. 1010.

! 1010

suknios to-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Salk St. Room 824 
Tel. Central 6390 

▼ak.: 812 W. 33rd St„ Chicago 
Tel. Yards 4681.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurnr.destyji
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Salk St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų.

Panedčliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir 
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.

Papuošimas vasarinės 
kiais raukteliais kaip kad parodo ši
tas paveikslėlis yra labai gražus ir 
šįmet ypatingai madingas. Šitos suk
nelės blusc yra kimono styliuje, o si
jonas surauktas.

Tokiai sukneliai pavyzdys No 1010 
yra sukirptas nuo «36 iki 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3l/x jardo 
36 colių pločio materijos ir 8V2 jardo 
rauktei ių.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankut^, p«r 
žymėti niierą, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus J 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centu, ir prašau at
siųskite man pavyzdį No. 1010.

Mieros ..................................... metų.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

sikalbėjime. Jfos atmintis pasidarė aiški. Prieš | — Na ką, daktare? — pasiskubino jis pa
jos norą visą savaitę jos smegenis įtemptai dir- Į klausti daktaro, kaip tik jie atsidūrė gatvėj.
bo, taip, kad ir mažiausį mažmožį ji pastebėjo.

Bet tie pasireiškimai daugiau jau nebesikar
tojo ir ji suprato, kad jie daugiau nebegrįš nie-]kuriozu” 
kuomet. Tatai ji suprato iš to, kad jos organiz
mas atgavo pilną lygsvarą. O po krizio ji jautėsi 
stipri esanti ir linksma.

Apie savo galiucinacijas, kurios tęsėsi kelis 
mėnesius ir beveik neišvarė ją iš proto, ji papa
sakojo daktarui ramiausiu budu. * Jos galvoj da
bar negimė nė fnažiausios nuožiūros, kad ji galė
tų matyti tai, ko kiti nematė. Ugo jai rodėsi da
bar sveikas ir gražus, kokiu ji sutiko jį pirma 
kartą.

— Tai netikėtina, ar netiesa? — užbaigė sa
vo kalbą Emilija. — Na, tėvuk ,tu jau sutraukei 
antakius. Blogas ženklas! Daktare, įtikinkite 
jį, kad aš sveiką.

— O, kad visi ligonys butų panašus į jus! 
Vienok reikia Jums parašyti .receptą — vaistų, 
kurie da labiau sustiprins jūsų nervus. Jeigu aš 
to nedaryčiau, tai aš bučiau niekam tikęs dakta
ras.

Ponas daktaras palydėjo daktarą; jo antakiai

— Tai jūsų kaltė; jus privedėte ją prie to 
savo sugestija. “Musų organizmas pilnas fatalinių

— Tatai sukosi jos smegenyse kai ma
lūno ratas. To visai nereikėjo sakyti įsimylėju
siai merginai.

— Aš skaičiau vienok, kad esti atsitikimų...
— Ak, nekalbėkite man apie tai! Atsitiki

mų! Visi tie atsitikimai, nepatvirtinti mokslu, 
yra niekas daugiau kai pseucfo-mokslininkų fanta
zijos. Jie tik klaidina žmones. Ir jus tikite vi
siems tiems niekams ? Pasakykite dar, kad tikite 
į kalbančius stalus ir dvasių pasirodymą!... Ir to- 
kis da inteligentiškas žmogus kai jus!?.. Pasisku
binkite geriau su vestuvėmis.

Daktaras Riežė nebedrįso panašiai kalbėti 
vienam mėnesiui praslinkus, kada į kokias pen
kias dienas Ugo’s kūnas, tas gintarinis kūnas, 
pradėjo nykti ir gęsti. Rienzė pakvietė savo mo
kytus kolegas konsultacijai, bet nė vienas jų ne
galėjo suprasti tos keistos ligos, kuri išblaškė lai
mingus įsimylėjusios poros sapnus.

(Pabaiga).

NAUJIENT T 
spaustuvėj

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvf A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva- » 

kortes, pašportai ir tt. 
NOTARU ŪSAS

Real Efltate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

8B9 W. 35th St., Kamp. Halsted 84. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną .
Vak.! Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.i iki 8 po pietą.

o

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone 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. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbažeuklis užreg. S. V. Tat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir 
būda voto jas.

Budavojame ir taisome.
1401 W. 47th St. Chicago.

DR. A. M0NTV1D
Lietuvis Gydytojas ir Chirargae 

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

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avė.

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

Telephone Boulcvard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimo. « 
8261 So. Halsted St., Chicago, III
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TIKTAI PER 10 DIENŲ Skaitytoju Balsai
f.

CALIFORNIA VYNUOGĖS
“Puikiausios ant Marketo”

VYNO VYNUOGĖS — puikiausios, saldžiausios, didelės bal
tos uogos, 30 svarų dėžė ...................................... $4.50

MUSKATAI.Y VYNUOGĖS — California pasididžiavimo, <30 
svarų dėžė .... „..........................................................  5.00

MAMOTO RIEŠUTAI —'popieriniai lukštai, puikiausi ant mar
keto. 10 svarų dėžutė už .<......................................... 3.50

RAZINKOS — Saldžios ,be sėklų, 30 svarų dėžė .............   5.50

[Ui tire t kitas ilame įkurtoje 
nuomonei Redakcija neatsako,)

BE MELO IR ŠMEIŽTO — 
> Nfi ŽINGSNIO.

Gvarantuojame viršminėtus produktus kaipo augščiausios 
rųšies ir aplaikysi geriausiame stovyj. 

Vynuoges išsiųsime ekspresu ,kitus dalykus freitu, jei ki
taip nebųsjpeikalauta. 

Kad aprūpinus savo kostumerius, išsiųsimo su kiekvienu 
užsakymu 100 svarų. 
CUKRAUS — čysto smulkaus, 100 svarų maišelį........... $4.98

Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk su užsakymu.

• CALIFORNIA < GRAPE AND ORANGE COM
607 Congress Bldg., Ik* t r oi t, Mich.
{dėta rasite nioney orderį ant $............... už ką prisiuskit man
............. ....svarų VYNO VYNUOGIŲ ....................... $..................  
.............. ...svarų MUSKATALY.VYNUOGIŲ........?.... $................... 
.......... ........svarų RIEŠUTŲ .......... ........................... $..................  
J............... bavarų RAZINKŲ . ................. ............... $,.................
...................svarų CUKRAUS .... ................................. $..................

Vardas ................-................................. miestas ..............................
Valst .............................. gatvė ar box No................1........./

ASHLAND DENTJSTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną 
sveikatą. Prastai pataisyti 
“platės” ■■ ir “bridges”, reiškia 
prastą maisto virinimą ir per- 
degimą pilvo. Gvarantuojame, 
kad galėsi • kramtyt kiečiausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”. •

SPECIALISTAI ;
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarais ir nedėlioms.
Tel.: Blyd. 9660

l)r.Vaitusli,O.D.
Lietuvis Akių Specialistas'

Palengvins akių įtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo< skaudamą 
akių karštį, atitaiso'v kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Špe- 
cialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. ,

Valandos nuo 12 iki 8' vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

1553 W. 47th St„ kampas Šo. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush Į

Kam Reikalingi Pinigai?
Skolinu Pinigus ant 1-mo mortgedžio, 
6% nuo $500.00 iki $10,000.00 dolerių.

JUSTIN MACKIEWICH
Real Estate, Loanš & Insurance.

; Siunčiu pinigus j Lietuvą.
2312 S. Leavitt St., Chicago, III. Phone :XSinal 1678

John Ruski n
BEST AND BIGGEST CIGAR

Vietos komunistų lapelis ir jo 
bendradarbiai Stasiai, Eo Ipsai 
ir kiti taip įprato šmeižti ir nie
kinti sau nepatinkamus asmenis, 
kad be šmeižto ir melo jie negali 
nė žingsnio žengti. Kiekvienas 
jų lapelis išpuoštas melų špalto- 
mis. Taip, komunistėliai ir jų 
bendradarbiai maitina diena iš 
dienos savo skaitytojus.

Jeigu jau komunistų toks už
siėmimas — mulkinti savo skai
tytojus, tai jiems nieko nepada
rysi. Mat tai jų kasdieninė 
duona. Bet visas blogumas yra 
tame, kad jie nesitenkina vien 
savo skaitytojų mulkinimu; jie 
pradeda drabstyti purvaią ir pa
šalinius žmones, pravardžiuoda
mi, meluodami ir šmeiždami. Jie 
pasidarė toki “drąsus”, kaip 
apuokai. Dienos šviesos jie bi
josi. Jie šmeižia apsimovę kau
kėmis. Mat “teisybę” rašyda
mi bijo ,kad kas jų vardų ne
sužinotų.

Vienas geras komunistų sėb
ras (ne nuo labai senai) pyškina 
sieksninius straipsnius į komu
nistų lapelį ir kiekvieną kartą 
vis kitokiu vardu pasirašo. Iš 
vieno kailio neriasi į kitą, bet 
ant tos rusų patarlės “hot’ i v 
novoi kožie, a serdee vsio tože.” 
Taip yra ir su Stasiu. Jeigu 
Eo Ipso rašo teisybę, tai kokių 
galų jis nenori pasirodyti viešai. 
Nerkis, Stasy ir Eo Ipso, iš tų 
svetįnių kailinių ir lįsk lauk lyg 
apuoKSb iš palėpės ir pasirodyk 
viešai, tada žinosim, kad kalbi 
tiesą.

Kadangi Stasys ir Eo Ipso jau 
antru kartu ir man asmenį už
kliūva, tai ir aš noroms-nene- 
roms turiu tam ponui, ar tiems 
ponams pareikšti teisybės žodį.

Komunistų lapelio 35 num. jų 
bendradarbis rašo: “O kaip su 
Utis ‘unijistais’/\ kurie dirbo 
streiko metu?” Girdi, Naujie
nose buvę rašoma, kad jų spau
stuvėj nedirbąs nei vienas, kur 
neturėtų unijos kortos ar nebū
tų padavęs aplikacijos unijon. 
Aš turiu pasakyti, kad tai buvo 
rašoma tikra teisybė. Visi tie, 
kurie pasiliko dirbti, kuomet kiti 
“streikavo”, buvo padavę apli
kacijas vasario mėnesyj ir tudė- 
jo unines kortas. Tiesa, kaiku- 
rie buvo užsilikę su -mokestimis, 
taįp kaip ir visur pasitaiko. Bet 
gerai, jeigu jau tas komunistų 
bendradarbis taip gerai “žino”,

smuko j šmeižtų ir melų dumbly
ną iš kurio jis vargiai kada nors 
išsikrapšys. Šitaip per akis me
luojančio žmogaus, kuris dar ne
va skaitosi apsišvietusiu, man 
neteko matyti. Bet žmogui pas
kendusiam iki ausų šmeižtų 
purvyne viskas galima. Taip 
kaip jam lengva iš vienos sku- 
ros įsinerti į kitą, taip lygiai 
daug kartų jam lengviau šmeiž
ti ir purvais drabstyti kaltus ar 
nekaltus žmones.

Aš apie save turiu pasakyti 
tiek: Aš esu unijistas nuo va
sario 16 dienos. Priguliu Chi- 
cagos Typpgraphical Union No. 
16. Del detalių patariu Stasiui, 
Eo Ipso ir kitiems kreiptis tenai. 
Jie jum pasakys nuo kada aš 
priklausau unijai ir ar aš pri
klausau ar ne .

Komunistams ir jų bendradar
biams rupi ne unija, nes jie pa
tys neturi pas save unijos ir jie, 
be abejones, nėra unistai. Jiem 
rupi visai kas kita. Jie tik 
dangstosi dideliais darbininkų ir 
unijų užtarėjais. Jiems rupi 
sukelti kerštas, neapykanta tar
pe pačių Naujienų darbininkų ir 
Naujienų biznio vedėjo. Ot kas 
jiem rupi . Kuomet Naujienose 
<įla koks nors nesusipratimas, 
tai jie sau vaizduojasi, kad jau j 
;ikrai kįla “pasaulinė revoliuci
ja”. Jie patys ir dalis (gal ir 
visi?) jų skaitytojai gyvena ir 
aukia “pasaulinės revoliucijos”. 

Ta revoliucija, jų manymu, turi 
prasidėti ant Halsted.

Baigdamas šį rašinėlį tikiuosi, 
jei dar pas komunistus, Stasį ir 
Eo Ipsą yra nors kiek doros ir 
teisybės ,atšauks savo tuos vi
sus šmeižtus, kuriuos jie paleido 
savo lapelių skiltyse ant manęs 
ir mano draugų. Su jais bus ga
lima skaidytis kaip lygus su ly
giu tik 
nuo pu

PERTIKRINANTIS 
PRIRODYMAS.

Kad Lydia E. Pinkhams Ve- 
getable Compound turi ne
paprastą gydymo spėką nuo- 
tikiuose motery negalavimų.

Columbus, O. — “Aš kentėjau la- 
bai daug skausmų laiko mėnesinių 

perijodų ir jaučiau- 
silpna ir visai 

nuv:u’gnsi. Ban- 
| džiau daugel vais

tų ir daktaras sa
us - " : jog reikės tu-

rot OĮieracija. Kuo- 
niet PrieS gimsiant 
miin” kūdikiui tu- 
rojau baisius skau-

Br smus šonuose. Tuo
met pavartojau Ly 

■ .............. dia E. Pinkhams
Vcgetable Compound ir tas pagelbė
jo man stebėtinai. Esu turėjusi du 
kūdikiu nuo laiko pradėjimo imti var
toti jūsų vaistus, dirbau visus darbus 
apie namus priskajtant skalbimą, lai
ke nėštumo. Galiu taip jau rekomen
duoti Lydia E. Pinkhams Sanative 
Wash. Jus galite vartoti šį laišką, 
kaipo liudijimą, jei norite”. — Mrs. 
Thomas L. Christy, 704 West Mound 
St., Columbus, O.

Toksai padėjimas kaip Mrs. Christy 
kad buvo, nurodo tiesiai į suirusias 
sąligas moteries sistemos ir sekant 
jas pavyzdį imant Lydia E. Pinkhams 
Vegetable Compound, moteris gali 
būti apsaugotos nuo tokių negalavimų 
ir gali būt sugrąžinta į normalę svei
katą ir stipruma kaip ir ji kad buvo 
sugrąžinta.

AKUŠEBKA 
Mrs. A. Michniewicz

3101 S. Halsted St., kampas 31os gaį.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 3654.

Baigusi Aka- 
ierijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
■fivanijos hoa- 
pitaliM. Pa
sekmingai pa
tarnauja pri« 
ginudymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Severos G’yduoIes užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Tūkstančiai
Moterių

4

silpnų, nervuotų, su nudėvėtą svei
katą ir kentanciu vargingais ir na- 
regulariškais perjodais, aplaika pa<- 
gelbą per vartojimo

SEVERA’S
REGULATOR

raida, kada jie nusivalys 
vų ir taps patys unistai.

V. K. Rušinskas.

PLUNGĖ.
Liepos 16 d. įvyko naujai iš

rinkto Plungės valsčiaus Tary
bos pirmas posėdis. Tarybos 
pirmininku išrinko kun. Gudelį, 
jo padėjėju ūkininką J. Urboną 
Purvaičių. Valsčiaus viršaičiu 
išrinktas ūkininkas Stanys, Puč- 
Ifonių k., jo padėjėju ūkininkas 
BrSzgys iš Truikių k. ir iždinin
ku ūkininkas Simaitis iš Vainai-

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

SEVERĄ CO.
CEDAR^RARIDS, IOWA

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKĮS
savininkas

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

Tarpe Hermitage ir Paulina.

I
UHHHHHHHHMHHHHHng

Telephono Yards 5382 ■

DR. M. STUPNICII į8107 So. Morgan St«

Chicago, III.

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

Telephone Van Buren 294
Kee. 1189 Ludepeu<Jei.ce Blvd. Chlcag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 So. Halated St. Chicago 
Telephone Drover 9698

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

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai-' 
ką ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

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

Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.

J. LEWIS CIGAR MFG. CO„ NEWARK, N. J. 
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

Tel. Monro* 2804

Specialu mas: Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 MILVVAUKEE AVĖ. ' CHICAGO.

■

h

Paštininkų Balsas
Profesinis paštininkų laikraštis, eina kas dvi savai- 

ti, Kaune. Rūpinasi darbininkų reikalais.
v

<. Turime numerį 8. Kaina 5 centai.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

apie tuos, kurie dirba, unijistus 
ir jų mokesčius ,tai kodėl jis tyli 
apie tokius jau “prasikaltėlius”, 
“streikierius”, kurių irgi vienas 
turėjo tik unijos koftą ir dabar 
dar rodos su ja dirba, gi antras 
irgi turėjo daug užsilikusių mo
kesčių užsimokėti, likusieji gal 
geriau stovėjo. Tečiau kaip pir
mieji taip ir antrieji buvo ir yra 
unijistzn. Unija ,žinoma, už tai 
nė vieno nenubaudė nė neišmetė 
iš unijos. Dabar visi dirba, 
kaip ir dirbo prieš paskutinį 
“streiką”. Visi skaitosi unijis- 
tais nuo vasario mėnesio. Kai 
dėl darbo, tai jo nėra užtektinai 
visiem darbininkam ir darbą da
bar dalinamės lygiai, t. y. tokį 
darbą,\ kuriame esame kurie spe- 
cializavęsi.

Tai ve, kaip tas klausimas iš
rištas, kad pirma nebuvo darbo, 
o dabar “yra” visiems. Ką ęla- 
bar sakys Eo Ipso? Ar jis vis 
sakys dar kad Valinskas, Pa- 
jauskas ir Rušinskas neujistai? 
žmogus praradęs visą doros su
pratimą vargiai iškęs, kaip vil
kas nestaugęs. Pirmiau negu 
kalbėt apie uniją panašus ipsai 
turėtų patys pasiskaityti unijos 
teisių.

Primelavęs, prišmeižęs komu
nistų bendradarbis apie Valinską 
ir Pajauską preina prie manęs ir 
sako: “Gi Rušinskas — jis iki 
antrojo darbininkų streiko uni
jai visai nepriklausė. Taip sa
kydamas Eo Ipso smuko ir nu-

Taryba nutarė lig* šio valsčiais 
išlaikytą Plungės Realinę Gim
naziją pavesti Saulės D-jai ir j 
duoti šiems metams sąmatoj nu
matytą' pašelpą, ir sekantiems 
metams paskirti atatinkamą pa- 
šelpai sumą.

1920 m. kalbama Realinė Gim
nazija turėjo 5-ias klasės, 185 
mokinius ir 8 mokytojus, šįmet
prisidės 6-ta klasė.
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Pinigai Iš 
(enoshos 
Lietuvon

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

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

Parduodamos laiva-
ir iškortes Lietuvon

Lietuvos.
; j 't , .

Kreipkitės pas

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^

Kenosha, Wis.
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Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res j 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

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

Darbą vi- 
gvaran

5 vimą. 
suomet

i tuoj ame. 
m.....i ) Taipgi,
‘ * elektr.
krautuvę ir taisomo viską namieje. 
Musų kainos prieinamos.

DRABUŽIAI.

laikome 
jrankių ■■■■■■

8203 So.
Valandos:

▼. ▼. NedJliomir 10-12

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

Į DR. V. A. ŠIMKUS
i lietuvis gydytojas, Chirurgas

AkuMras
Halsted St., Chiea 
10-12 v. r., 1-8,/6-8 •

IS RUSIJOS
Persikili nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 feo. Halsted St.

Gerai lietuviams šinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyru, motorą ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Htikhyi 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal
T.l.phoiudJ „811° “•>» 867 

j Naktimis: Drevei 
k 959 - Drovar 4186 

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

r> t

T. Pųįlman 6482

A.SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai požiū
riu ligonę ir kūdi
kį laiko ligos. 
10929 S. State Si.

Chicago, IB

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
8149 & Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOSi

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

po piet.
Telephoee Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
f Praktikuoja 15 metai 
/ Ofisas

472tt So. Ashland Aven 2 luboe 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriiką, Vyrišką Ir 

Vaiką Ligą. 
OFISO VALANDOS:

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

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

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

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

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augSčiau.
Vaikams drabužiai, trunkai ir va- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

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

ned. iki 6 vai.
S. G0RD0N, 

1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947

Rašomoji 
Popiera 

po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos 

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

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

DR. C. Z. VEZELIS
Lietovis Dentistaa 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-toa gaivia

Telefonas: Boulevard 7042

‘S

DR. mu

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryte iki 
8 vakare.

Reaidencija: 2811 W. 63rd Si.
Tel. Prospect 8466

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279
■■ .....................

DR. C'. K. KLIAUGA
DANTISTAS

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

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

................. —........... - ■

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

.. ... .. ..... .
Tel. Pullmsan 342 I

DR. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 

10900 Michigan Ave^ Roselanda. { 
VaL ir iki 12, 2 iki 6 Ir 6i8l 

Ud 8:80 vak.

Telefonas Pullruan 866
• DR. P. Rj ZALLYS

Liet avys Dentistaa
10801 So. Michigan Av., Roeeland.

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

---------------------------------------- — S



CHICAGOS
ŽINIOS

šimtis tūkstančių dolerių. Po 
to jis sugrįžo prie savo senojo 
darbo. Jo žmona sako, kad 
jis per tūlą laiką nerimavęs (Jei

■■■■I J ■ ■ J ■■ '■■■ .................. ...

draugai surengė jam išleistuvių 
vakarėlį Palhitio Bestorarie.

Vakacijų laike K. Augusti- 
navičius dirbo “Naujienų” re
dakcijoj. Ir jis savo rašiniais

NAUJIENOS, Chicago, III. Utarnikas, Rugp. 30 d., 1921
—L-JJ.J!1__ _ _ RSSSSSSM

IŠPLĖŠĖ MASONIC TEMPLE. 
Plėšikai paėmė apie $250,000.
Pereitą sekmadienio vakarą 

penki banditai, kurie persista
tė save kostumeriais, išplėšė 
Masonic Temple saugiąsias de
pozitų skrynutes. Įstaiga yra 
operuojama Security Trust & 
Deposit kompanijos. Viso iš
plėšta devyniolika skrynučių ir 
paimta apie 250 tūkstančių do
lerių. Visi banditai pabėgo au
tomobiliu.

Plėšimas įvyko tuo laiku, 
kuomet žmonii) minios rinkosi 
prie gretimais esančio teatro. 
Depozitoriai bogo žiūrėti ar jų 
skrynutės tapo išplėštos.

Numatoma, kad plėšimas 
buvo iš anksto sumaniai sup
onuotas, kadangi lieveik vi

sos skrynutės, kuriose butą 
daugiausia pinigų, tapo išplėš
tos. Didžiuma išplėštų skrynu
čių buvo randuojamos C.hica- 
gos gemblerių draugystės^ 
Tuo laiku įstaigoje radosi du 
sargu — Weber ir Jonas. Plė
šikai išpildę indentifikacijos 
korteles ir atėję prie skrynučių 
prigrasino sargus revolveriais 
ir surišo juos. Sudaužę kai ku
rių skrynučių užraktus ir gal
vatrūkčiais paėmę pinigus ir 
kitas brangenybes pabėgo.

Abu sargu tapo areštuoti. 
Nužiūrima ar čia tik nebus pa
darytas koks nors sumoksiąs.

Paslkorė drapanų vertelga.
George M. Wjinan, darbavę

sis Marshall Field kompanijai

reitą nedėldienj pasikorė savo 
namuose, 353 Washington blvd. 
River Forest. Jo žmona pagrį
žusi su devyniolikos metu sū
numi iš bažnyčios, atrado jį

Seši mėnesiai atgal Wyman 
buvo užsidėjęs savo drapanų 
krautuvę prie 58 E. Handolph 
gatvės. Bet susilaukė labai blo
gų pasekmių — nusibankruti-

CAhADiAh ji, Pacific
■ >nvi(Ls

I IR Iš LIETUVOS 
dw ir daugiau išplaukimų kas savsitl 
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkanąs po 2, 4 ir 6 lovele* 
kambaryj.

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

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St, Chicago, IU.

I LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, modemiško laivo.

Red Sfar. Line
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York 
Samland) New York j (Rūgs. 1

Hamburgą.
Tik 3-čia klesa

New York (Rūgs, 
į (Rūgs. 10 

(Rūgs. 24 
. Spalio 1

Kroonlan)
Zeeland)
Lapland)
Finland) .

> American Line
Hamburgą

17.

New York (Rūgs. 8
į (Rūgs. 22 

Hamburgą (Spalio o

Norėjo nusižudyti.
J. Pači. 29 metų moteris, 
Clinton avė., telefonavo 
vyrui, kad ji esanti prisi- 

Jos vyras 
vidurmiesly.

minais.
savo “Vita-

nijos taisykles, unijos reikala
vimus ir savo unijos užsaky
mus neša į nelinijinę šapą?

Reikia vis dėlto labai abejo
ti, kad pati unija, tariant A. 
C. W. of A. 269 Skyrius šitam 
savo komiteto žygiui pritar-

RASTA-PAMESTA

Mongolia)
Minnekahda)
Manchuria) _

Tikietai tiesiai į Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

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

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

Arba prie vietinio agento. >

1129 
savo 
rengus nusižudyti, 
tuo laiku radosi
Ant greitųjų jis davė žinią poli
cijai, kuri pribuvus rado ponią 
Pale gulančią ant grindų ir už- 
troškusią nuo gazo. Ret polici
jai pasidarbavus pasisekė ją 
atgaivinti. Nei ji, nei* jos vy
ras negalėjo tinkamai išaiškin
ti nuotikio priežasties.

Banditai laimėjo $6,000.
Ponas Fred Anderson virši

ninkus A. H. Anderson liejyk
los, 218 N. Ann gatves, ir jo 
žmona ta|K> dviejų maskuotų

įvyko prie jų namų. 927 Cor- 
nelia gatvės. Jiedu neteko pen
kių deimantinių žiedų, $6,009 
vertės, Codillac automobiliam 
ir $140 pinigais. Banditai susė
dę Andersono automobiliu nu
važiavo.

Jam keliaujant atgal Mis- 
souri universitetan molkslo 
baigti, susirinkęs draugų būre
lis prie vakarienės teikė jam 
komplimentų už jo darbą ir, 
suprantama, linkėjo, kad jis 
parvažiavęs su diplomu nepa
liautų dirbęs visuomenes labui.

Vakarėlis darė malonų įspū
dį. Visi jautėsi esą artimi drau
gai.

Humoro atsirado pas visus 
ir jie parodė tatai savo įprakal- 
bėlėse. Tas man patiko.

Aš mėgstu humorą (ir dau
gumas kitų mėgsta), bet pasta
ruoju laiku pas mus nors ir 
menkus dalykus vis imdavo 
rimtai. Ir iš to didelio rimtumo 
galų gale išeidavo nejaukumas.

šiame
Norėčiau, kad nuo dabar tarpe 
chicagiečių prasidėtų (kita era 
— era humoro ir draugingu
mo. —Tastmasteris.

O jeigu ji nepritaria, tai gal 
pravartu butų jai ištikro ar
čiau susipažinti sii to savo ko
miteto skymais “keisti dabar
tinių unijų sistemą” ant “nau
jos sistemos,” apie kurią, iš 
viso matyt, nei jie, patys sup
ratimo neturi?

Pažiūrėsime, ką į tai pasa
kys Rubsinvių Lietuvių Sky
rius. * —Unijistas.

KAS pamėmėte ne savo švar
ką Jefferson giriose, nedalioj, 
August 27 d. Kreipkitės

T. VENCKUS,
1800 W. North Avė., 
2-rų lubų iš fronto.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS $25.00

6 kambarių mūrinė cottage, ant 8 
pėdų akmeninio skiepo, 3832 Union 
Avė., arba

Parduosiu cottage ir 2 lotu (50 pd.) 
už $2,800. Lengvi išmokėjimai.

A. L. Z AM WINKLE, 
Tel.: Roosevelt 2097.

vakarelyj to nebuvo.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE: \

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI I
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis senas ir geras. Parduosiu 
greit ir pigiai, nes važiuoju 
Lietuvon.

821 W. 34th St.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj. Nirintieji pirkti, ga
lit matyt savininką prieš pie
tus.

2723 Emerald Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj, lie
tuvių apgyventoj vietoj ant Town of 
Lake. Parduosiu pigiai. Barai, be
liniai (pool tables) stalai ir kiti visi 
įrenginiai. Savininkas turi kitą biznį.

4547 So. Ashland Avė. , 
Tel.: Boulevard 1152.

NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCL 

JA ROS’ELANDE,
< 24 West 108th Stree
2 augštų, 9 kambarių ir “sun par- 

lor”, viskas ‘naujausios mados; garu 
šildomas. Randasi ant kampo, lotas 
60x160, šviesu iš visų pusių. Apsūdy
tas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai 
graži viefx Garadžius. Iš priežas
ties mirties savininko, turi būti grei
tai parduota. Bargenas. Atsišaukite 
pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie 
St. — Tel. Randolph 2898 arba Hyde 
Park 3395. .

Ragina streikuoti pieno 
naudotojus.

Bussell J. Ponio, aukšto pra
gyvenimo kainų invdstigacijos 
komiteto sekretorius, ragina 
streikuoti visus pieno naudoto
jus. Poole sako, kad tai priver
siu pieno kompanijas nupigin
ti pieną iki dešimts centų kvor
tai.

Nuo pirmos rugsėjo pieno 
kompanijos pradėsiančios mo
kėti ūkininkams už pieną po 
tiek, po kiek jos mokėdavusios 
kuomet pienas buvęs pardavi-1 
nėjamas po septynis 
kvortai. Bet išnaudotojų 
imama po dvylika centų 
tai.

Toliau Poole sako, jei
kompanijos imtų |>o devynis 
centus kvortai, tai ir taip da 
pieno kainos butų peraukštos. 
Jei naudotojai pirktų pieną 
vien tik kūdikių reikalams, tai 
kompanijos butų priverstos 
numušti jo kainą. Jis sako, kad 
dabartinis 
paprastas

ROSELAND.

centus 
busiu 
kvor

pieno

tų u piginimas esąs 
akių muilinimais.

tų ūkininkai nupiginę 60 nuo
šimčių, kuomet tuo pačiu lai
ku kompanijos nupiginusios jį 
tik 25 nuošimčių. Tuo žvilgs
niu pieno kaina esanti perauk- 
šta.

Nusižudė.
5 Kaizinski, 18 metų 

1907 N. Califomia 
atrasta negyvą savo 

Ji nusižudė gazu.

amžiaus,
gatvės, 
namuose.
Saužudystės priežastis nepatir
ta.

LiBtuviu
V. ČARNECKIO GREITU LAI

KU BUSIĄS CHICAGOJ.
Iš Lietuvos atstovybės rašti

nės mums praneša, kad Lietuvos 
atstovas V. Čarneckis busiąs 
Chicagoj ateinančio rugsėjo mė
nesyj 11-14 dienomis . Rug-sejo 
11 dieną busią prakalbos “visai 

Chicagai”, o rūgs. 13 d. prakal
bos Cicero j.

Grįždamas atgal į Washingto- 
ną p. Čarneckis atlankysiąs dar 
šias lietuvių kolionijas: rugsėjo 
15 d. Clevelande, 16 ir 17 d. 
Pittsburge, 18 d. Detroite, 20 d. 
Rochestere.

BRIDGEPORT
Išleistuvių vakarėlis.

Nedėlios vakare,, ’ nigpiučio
28, Kasto Augustinavičiaus

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

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

Teko girdėt Roselando lietu
vius nusiskundžiant ant Lietu
vos Misijos, kad neišmokanti 
nuošimčių už L. L. P. Bonus. 
Dėlto vietos L. L. P; Stotis atei
na į pagelbą dėl gavimo nuošim
čių. Kiekvieno panedėlio ir pėt- 
nyčios vakarą bus Stoties pir
mininkas Savickas, arba raštin. 
Pivariunas Real Estate ofise, 
10715 Michigan Avė. priimti 
1920 m. bonų kuponus, kuriuos 
stotis pasiųs Liet. Misijai, iš 
kur kupono savininkas gaus če
kį išmainomą, bet kuriame ban
ke.

L. L. P. St. pirm. Savickas.

Rubsiuviy unijos 269 sky
riaus “komitetas” keičia 

unijy sistemą
Gatvėj įteikta man 

lis. Stambiom raidėm 
dinta:

m
plaka tė- 
išspaus-

Viešos Prakal-

Babris Juozas 2, 
į Bawdziaw Kaz., J 
i Bieliūnas J., / 
į Budria Jona<2, 
| Būdvietis Mrs. G., 
I Daugėla Dom., 
j Dubinskas St. 2,

Dundulis A. 2, 
Gvildis George, 
Herman K. J., 
Jasmantas Kl., 
Jucaitis Zenonas A., 
Juknis J.,' 
Kasulis St., 
Kaunetis John 7, 
Latvis K., 
Mackevičius P. 3, 
Marcinkus Ant., 
Markus Peter, 
Miką Leon,
Palubinskas Juozapas, 
Putramentas Kast., 
Putramentas Valerijonas 
Raudonis J.
Sabas Sam,
Schultz Chas,
Shevokas Chas A., 
Shileikis M. J., 
Shinski Chas., 
Starkienė Franciška, 
Turskis J. 2, 
Urkutienė Marija, 
Vasiliauskas Silv., 
WftTimas Mike
Willis J.,
Wingis Louis, 
žadeikas Joe., 
Žilinskaitė Julija, 
Žilinskas J. O.,

 MOTERŲ
REIKIA 

metų amžiaus, namų darbui, 
alga, gerai merginai .

Atsišaukite:
R. STEIN, 

1550 So. Redevvay Avė.
Tel.: Lawndale 2317.

merginos nuo 18 iki 25
Gera

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
gražioj lietuvių apgyventoj vietoj, 
biznis įdirbtas per daugelį m-etų. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vištos.

36 Avė. ir Lake Street, 
Melrose Park, III.

TIKRAS BARGENAS.
Pardavimui 2 augštų mūrinis na

mas po 5 ir 6 kambarius, furnace 
heat, elektra, vanos, visur kietmedžio, 
augštas cementuotas skiepas, 8 me
tai kaip statytas, rendos neša $70.00 
į mėn. Namas randasi puikioj vie
toj Jackson Park ir G3rd St. ‘Kaina 
$8,000. Jmokėt $2,000, likusius iš- 
mokesčiais. Tokis namas toj apielin- 
kėj kainuoja $10,000. Atsišaukite pas

J. NAMON, 
3452 So. Halsted St. 

2-os lubos.

bos Bengia 
269 Skyrius 
pjučio-Aug.,

su šitokiu atsišaukimu 
siuvius:

a—essaiĮ___ i____ -.i'j-jhjmmuii

Pranešimai
1921,” etc.

“Draugai Darbininkai Bub- 
siuviaih Nepraleiskit šių 
svarinu pralkalbų, nos šis 
svarbus momentais, skurdas 
ir išnaudojimas verčia ju
mis protauti, '["odei jūsų at
silankymas į šias ])rakalbas 
bus jums patiemis ant nau
dos. Nes dabartinių unijų 
sistemą reikia pakeisti, šitas 
klausimas yra pakeltas A- 
malgameltų Unijos skyriuo
se, todėl ir męs turim 'susi
pažinti su nauja sistema, 
taigi šis klausimas bus pla
čiai išaiškintas šiose prakal
bose. Kviečia skaitlingai atsi
lankyti. Ižan#?a -visiemis* vel
tui. Komitetas.”

Nežiūrint 
kratinio, šaip visa kas plaka
tėly butų all right.

j akį ir pasirodė

t ---------------------

Brighton-Parkiečianis. — L. 
L. Paskolos Stotis šaukia nepa
prastą susirinkimą visų draugi
jų atstovų ir veikėjų pasitarti 
dėl pasitikimo gerb. V. Čarnec
kio. Susirinkimas įvyks sere- 
doj rugp. 31, lygiai 8tą vai. vak. 
Nek. Prasidėjimo par. svet., 
ir Fairfield Avė. Kviečia L, 
Paskolos Stoties Valdyba.

Pirm. J. Pudziuvelis, 
Raštininkė E. Stakienė.

L.

Lokalus 269 A. C. W. of A. ren
gia viešas prakalbas rugp. 31 d.’ 7:30 
vai. vakare Unijos svetainėj, 1564 N. 
Robey Str., kampas Mihvaukee Avė. 
Bus geri kalbėtojai iš kurių vienas ką 
tik atvykęs iš Europos. Kviečia vi
sus kriaušius atsilankyti, nes įžanga 
veltui. Komitetas* Alex Brazis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
viso to minčių

Kas man 
dūrė j akį ir pasirodė ne all 
right, tai viena plakatėlio teks
to apačioj eilutė, kuri šiaip 
skamba:

JIEŠKAU Kazimiero Shake, paei
na iš Kauno rėd., Telšių apsk., Plun
gės valšč., Varkalį} sodas. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbių žinių i§ 
Lietuvos — nuo tamistos tėvų.

PAUL GARIANIS,
P. O. Box 382 Indiana Harbor, Ind.

2513'
Halsted Street, ,Chica-

dos?
reikia? Vietoj uniji-

JIEŠKAU savo vyro Petro Mika
lausko, apie 40 metų amžiaus, šeš
tas metas kaip sirgo ir buvo ligonbu- 
tyj. O dabar nežinau kur. Jei svei
kas esi, meldžiu parvažiuoti; busi ma
no mylimas. Parvažiuok.

VIKTORIJA MIKALAUSKIENĖ, 
8028 Poplar Avė., 

Chicagoi III.*

REIKIA augusios moters už 
šeimyninkę ir prižiūrėjimui 
dviejų nemažų kūdikių — 6 
metų. Atsišaukite greitai.

J. KASČIUKAS, 
2617 W. 40th PI.

ir 7

PARDAVIMUI grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis 
nuo seno išdirbtas. Atsišaukite: 
3244 So. Morgan St., Chicagę.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų po 
4 kambarius mūrinis namas. Visi 
pagabumai: elektra, gasas, maudy
nės, skiepas, 30 pėdų pločio lotas. 
Galima matyt nuo 5 vai. vak. ned. 
visą dieną.

4602 S. Mozart

REIKIA patyrusių merginų 
ir moterų sortavimui naujų vil
nonių atkarpų. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Atsišaukite.

B. COIIN & SONS
1244 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis 40 
metų senas ir garas.

1755 W. 18 St.

PARDAVIMUI namas (bungalow) 
5 kambarių; vana, cemento skiepas, 
elektra; viskas gerame stovyj; pini
gais arba išmokėjimais.

A. YTSMA, 
10566 Homan Avė., 

Mt. Greenwood, III.

REIKIA DARBININKU
PARDAVIMUI barbemė, 3 

krėslai ir kiti įrengimai. Parduo-

Puiki Illinois valstijoj 60 akerių 
farma; žemė prie molio, visa dirbama, 
nauji budinkai: 11 karvių, 3 arkliai, 
6 kiaulės, apie 300 vištų, apie 100 žąsų 
ir visos reikalingos mašinerijos. Mai
nysiu ant gero namo Chicagoj. At
sišaukite:

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

VYRŲ
siu greit ir pigiai.

3787 Archer Avė.

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
ke 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 saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis eina 
gerai. Pardavimo priežastis — 
turiu kitą biznį.

558 W. 37 and Wallace St. ♦

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

545 W. 32nd St.

431

MUTUAL CASUALTY

S. Dearborn St.
Room 911-912.

PARDAVIMUI soft drinks 
parlor, 4 ’ pagyvepimui kamba
riai; 5 metų lysas. Bargenas.

3759 Wallaęe St.

Naujos 4 ir 5 kambarių stucco bun- 
galows ant 60x125 pėd. lotų, 5719 iki 
5729 So. Mobile Avė. 2 blokai į pietus 
nuo Archer Avė. gatvekarių, $3,600 
ir $3,800, už cash ar išmokesčiais 
įmokant $500.

A. T. RONER,
64 W. Randolph St., 
Tel.: Central 2216.

REIKIA bučerio, atsakančio, 
kuris tikrai suprastų savo darbą 

T. ŠVEISTIS
926 W. 32 PI., 1 fl. in rear 

arba į bučernę 35 St ir Lowe Av.

PARDAVIMUI saliunas.
J. K. >

5359 S. Carpenter kampas
54th ir So. Carpenter St.,

REIKIA salesmanų (pardavėjų) 
Chicagoj, pardavinėti adjustable 
thread eutters, po garadžius ir ma- 
šinšapius.

M. ALEKSIUNASbv 
3331 So. Halsted St.,

Mane galite matyt nuo 2 iki 7 v. v.

ĮVAIRįlS SKELBIMAI
Ar norit, kad Jūsų pinigai 

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

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI duonos keptuvė ir 
mūrinis namas su visais įtaisymais 
lietuvių apgyventoj vietoj, labai pi
giai, priežastis — savininkas Lietu
voj. Atsišaukit per laišką ar ypa- 
tiškai.

W. BABITZ, 
147 Broadvvay, Melrose Park, III.

Nuolatinis rėmėjų skait- 
liaus augimas 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 saliunas labai ge
roj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Kito saliųno nėra per 6 blokus aplin
kui. Arti dypo, netoli Runtauzės ir 
geležinkelio. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Savininkas eina kitan biznin.

2126 W. 63rd St.

EXTRA!
Pardavimui grosernė ir 

bučernė. Pigiai. Važiuoju 
Lietuvon. Priešais šv. Kry
žiaus bažnyčią.
4551 So. Hermitage Avė.
P ATIDAVIMUI saliunas arl>a 

puse jo, apgyventa visokių tau
tų. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

2114 S. Halstod St.

PARSIDUODA groseris visokių 
tautų apgyventoje vietoje. Parsiduo
da pigiai. Randa pigi. Priežastis 
pardavimo, savininkas ant ūkės iš
važiuoja. Kreipkitės

3700 So. Emerald Avė.
—

PARDAVIMUI saliunas; biznis iš
dirbtas per daug metų, dirbtuvių 
apielinkėj. Biznis randasi arti 18 ir 
Canalport Avė. Parduosiu cash, ar
ba mainysiu ant automobilio,

1864 So. Seward St.

AUTOMOBILIAI
I’.ARDA Vi M l'I 2 a.utomok>ili«i 

arba mainysiu ąnt žieminio For
do, bile vieną. Abudu automo
biliai gerame stovyje.

2859 Lowe Avė.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

PABDAVIMUI bučernė ir 
grosernė Brighton Park apie- 
linkėj. Pardavimo priežastis 
liga. Atsišaukite į Naujienas 
No. 381.

RAKANDAI
“Lithuaniart Press,

South 
go, IH.”

Vos iz
Ką tai

nio spaustuvės ženklo, padėtas 
“open sbop”. (neu rojines) spau
stuvės vardas ir adresas!

Darlbininikų unija, Amalga- 
meitų Uni jos 269 Lietuvių Sky
rius savo spaudos darbus neša 
į neunijinę spaustuvę!?

Ar tasai plakatėly pasirašęs 
269 Skyriaus Komitetas grau
dendamas draugus darbipin- 
kits rubsiuvius “dabartinių 
unijų sistemą pakeisti,” patsai 
sava valia jau tą “keitimą” pra
deda nuo to, kad ignoruoja u-

J1ESKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI saliunas lietuvių 
apiėlinkej, biznis išdirbtas per ilgą 
aiką, gera proga, 5 kambariai pa

gyvenimui, pigi renda. Atsišaukite 
greit— važiuoju Lietuvon.

720 W. 35th St.

REIKALINGAS kambaris ve
dusiai porai bite dalyj miesto. 
Prajaeškite į Naujienų ofisą pa
žymint No 383.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kambariai dėl inte

ligentiško vaikino arba dėl vedusios 
poros. Mylėčiau, kad atsišaukti! kat
ras griežia smuiką.

5548 Harper Avė., 2 fl.
Phone Dorchester 9300.

PARDAVIMUI saliunas tarp 
lenkų ir lietuvių apgyventoj 
vietoj, prie pat Ashland Avė., 
arba priimsiu už pusininką.

Atsišaukite:
1614 W. 46th St.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyventoj vietoj. Norintis 
pasidaryti gerą gyvenimą, atsi
šaukite: A. B. S.,

639 W. 18th St.

RAKANDŲ BARGENAS.
Puikiausia proga jaunai porai; 5 

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

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDUODU 4 kambarių ra
kandus (furniture) labai pui
kius tik už $125.00. Parduodu 
taip pigiai, todėl, kad turiu grei
tai išvažiuoti.

M. BAKUNAS,
2026 W. Coulter St.

IJesiRning, aci r *»« ** u
siuvimo vyrišky ir motertšky drapanų.

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktualijai kerpa, mienioja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmoki n am 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.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison. 
185Ū N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley IMa.
SARA PATEK, plrmiaiaka.

... ....  - ■ ..... _ 4

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.


