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Gal teks Berlino turtuoliams 
pažinti duonos eiles

Indijos sukilimas plečiasi

Rusai peržengę šelpimo sutartį
Duonos linijos ir virtuvės 

milionieriams
davė jam paprastus pietus. Net 
ir liūgo Stinnes negali pašalin
ti patarnautojo, kuris privertė 
jį pražudyti tiek daug bran
gaus laiko laukiant pietų, ka
dangi jei jis bandytų tai pada-Pelei patarnautoju streiko Ber-

Kno turčiai neturi ko valgyt}, ryti, visi hotelio darbininkai tuo-
—-------- jaus mestų darbą ir sustreikuo-

BERLINAS, spalio 5. — Ba- tų.
do scenos palei Volgos upę ga
li pasikartoti Berline už kelių 
dienų ir galbūt priseis kurti vie
šas virtuves ir sudaryti duonos 
linijas. _

Bet Berline bado linijos bus i 
ne dėl beturčių, bet dėl milio- 100,000 indų kareivių perėjo 
nierių, sriubos virtuvės dol maištininkų pusėn.
Amerikos turistų ir gal dar teks 
pamatyti nekarunuotąjį Vokie
tijos kaizerį ir brlionierių Hugo 
Stinnes ir Amerikos diplomatus apie 100,000 kareivių indų, ar- 
susigrudusius didelėj salėj ir ei
nant iš eilės prie dalinamo mai
sto.

Tai gali įvykti delei patarnau
tojų streiko ir delei viešbučių 

savininkų nusisprendimo užda
ryti viešbučius, bet nepasiduoti 
darbininkams 
reikalavimus.

Darbininkai 
kuoti ramiai, 
rius ir užpuldinėja ant aristo
kratinių viešbučių ir restoranų, 
išvaiko svečius, apstumdo streik 
laužius, sudaužo indus ir aplie
ja sriuba valgytojus.

Patarnautojai padėties 
viešpačiai.

BERLINAS, spalio 5. — Da
bar tankiai girdžiama sakant: 
“Berlinas iš proto išėjo”. Prin
cai, kunigaikščiai, grafai ir kiti 
didžponiai tarnauja patarnauto
jams. Paprastas patarnautojas 
yra karalium. Jeigu jis pasakys 
“negausi” — tu badausi. Jis 
gali įžeisti jus kada tik jam pa
tinka, o jeigu jus jam patinka
te, tai išlaikys jus tik dvi ar 
tris valandas laukiant paduo
dant pietų.

Nėra skirtumo, ar jus es)lte 
generolu, ar buvusiu ministeriu. 
Jus negausite valgyti, jei kara- 
liui-patarnautojui nepasinorės 
jums paduoti valgį.

Restoranas hotelio Adlon, di
džiausio viešbučio Berline, lan
komo daugiausia amerikiečių, 
laike patarnautojų streiko, šią 
savaitę kasdie scena ramios re
voliucijos prieš turtuolius. Ad
lon yra vienas iš kelių dar at
darų restoranų. Iš tos priežas
ties jis darosi vis labiau užsi- 
grudęs. Duonos linija iš Ameri
kos, Anglijos, Vokietijos ir ki
tų milionierių susidaro laike 
kiekvieno valgio ir kartais juos 
pavaroma visai negavusius die
ninės porcijos.

Pirrųesnis europiečių tvirtini
mas apie visą galintį dolerį yra 
sumuštas atkuklumu visą galin
čio patarnautojo.

Vokietijos industrinis karalius 
Hugo Stinnes išėjo iŠ savo pa
ties hotelio restorano Berline la- • 
bai nusiminęs, kadangi jo paties 
samdomas patarnautojas išlaikė Ridėjusio iškasimo, 
jį tris valandas, pirm negu pa-

Indijos kareiviai dedasi 
prie sukilėli y

maištininkų pusėn.

VVASHINGTON, spalio 5. — 
Čia gauta iš Calcuttos žinių, kad

ir neišpildyti jų

ji vieton strei- 
sudarė savo bu-

ba trečdalis visu indu esančių 
' armijoj, pakėlė maištą ir prisi- 
1 dėjo prie kitų Indijos sukilėlių.

Kaip apskaitoma, Indijos ar
mija susideda iš 296,000 indų, 
148,000 anglų ir 80,000 airių ir 
australiečių. Airių pulkai nese
nai tapo išskirstyti ir kareivius 
prijungta prie Anglų organiza
cijų. Tai Anglijos valdžia pada
rė todėl, kad airiai, prijausdami 
Indijos sukilimui, pradėjo šim
tais bėgti iŠ kariuomenės.
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Deportuos tris lietuvius
SPRINGFIELD, 111., spalio 5. 

— Valdžia gavo žinių, kad dar
bo sekretorius Davis nusprendė 
deportuoti apie spalio 7 d. tris 
lietuvius — Joe Dzęnot, Tony 
Agurkis ir Joe Kersnicky (pa
vardės, matyt, visų iškraipytos), 
kaipo negeistinus svetimšalius.

Jie ir dar du žmonės buvo kal
tinami suokalbyj išsprogdinti 
Illinois Central traukinį 1920 m. 
Kiti du prisipažino prie kaltės ir 
tapo nuteisti kalSjiman. šie gi 
trįs buvo teisiami už tą dalyką 
du kartu ir abu kartu liko ištei
sinti. Teisme buvo įrodyta, kad 
juos įtraukė į suokalbį valdžios 
provokatoriai, delei ko paskuti
nėj byloj jury smarkiai pabarė 
valdininkus už samdymą provo
katorių ir paskui kaltinimą nie
kuo nekaltų žmonių — tų pro
vokatorių aukų. Valdžia, pralai
mėjusi teismuose, betgi juos su
laikė kaipo negeistinus svetim
šalius ir dabar nusprendė juos 
deportuoti.

Tautų sąjunga nustatė 
narystės mokestis

Daugiausia turės mokėti Angli
ja ir Franci ja. Sąjungos tary
ba pasilieka senoji.

GENEVA, spalio 5. — Tautų 
Sąjungos susirinkimas šiandie 
paliko nenuolatiniais nariais tau
tų sąjungos tarybos senąsias ša
lis — Chiniją, Belgiją, Braziliją 
ir Ispaniją. Balsavime dalyva
vo 42 delegatai. Chinija gavo 31 
balsą, Belgija 31, Brazilija 38 ir 
Ispanija 37 balsus.

Pagalios po 40 posėdžių, komi
tetas įstengė nustatyti mokes
nius į tautų sąjungos iždą ir mo
kesčių projektą priduoti pilnam 
sąjungos susirinkimui.

Sulig to projekto daugiausia 
turės mokėti Anglija ir Franci- 

True translation fileci with the post- ja. Jos turės mokėti 9.2 nuoš. vi- 
requiredS>yCthe A Ort. 6, 1917.

RYGA, spalio 5. — Pas Ame
rikos šelpimo administracijos 
kurjerą, važiavusį iš Petrogra
do į Rygą per Re vėl j, buvo pa
daryta krata ir Rusijos sovietų 
rubežiaus valdininkai Jamburge, 
arti Narvos, utarninke paėmė 
niekurius jo. asmeninius daly
kus. Jis atvyko į čia šiandie.

Jis atsivežė uždarytą pakietą 
su šelpimo administracijos ko
respondencija, kurią jis išgelbė
jęs nuo sovietų valdžios konfis
kavimo tik po kovos.

šis peržengimas Rusijos pasi
rašytos sutarties su Amerikos

Kaltina rusus peržengime 
šelpimo sutarties

Rusai padarę kratą pas Ameri. 
kos šelpimo administracijos 
kurjerą.

uXi^Cbyi<:?he’J";foJi.6. UH7.SU išlaidų- Sekam°j kategorijoj 
j stovi Chinija, Indija, Italija ir 
Japonija, kurios mokės po 6.65 
nuoš. kiekviena. Trečion katego- 

irijon įeina Argentina, Brazilija, 
Ispanija, Rumunija, Jugo Slavi- 
Ja ir čecho Slovakija, kurios 
mokės 3.58 nuoš. visų mokesčių 
sumos. Taip mokesčių skalė ei
na žemyn iki 0.21 nuoš., kurį mo
kės Nicaragua, Luxemburg, Pa
nama, Paraguay, Salvador, Cos- 
ta Rica, Guatemala, Hondūras ir 
Liberia.

Tuo nuosprendžiu, Anglija ir

KIEK KAREIVIŲ UŽ 
LAIKO ŠAUS

Daugeliausia turi Chinija. Len
kijos armija 3 sykius dides
nė už Jungt. Valstijų.

\VASH1NGTON. spalio I

biausių pasaulyj šalių šiandie 
užlaiko po ginklu 6,600,000 ka-

Jos armija

450,(XX) kareivių, arba 
3 kartus daugiau kaip 

Ku
ka-

Didžioji 
ta turi tik 538,000

Švedijos socialistai laimė
jo rinkimuose 106 vietas

Bet ir naują jame parlamente nė 
viena pusė neturės reikiamos 
didžiumos. Gal mainys parla
mentines taisykles.

STOCKHOLM, spalio 5.- — 
Vakar rezignavo Švedijos “biz
nio valdžia”, vadovaujama pre- 
miero von Sydow. Prieš šalį vėl 
stovi svarbus klausimas kaip 
pritaikinti pasenusias parlamen
tines taisykles prie naujos ir 
nepaprastos padėties. Metai at
gal rezignavus iš premierystės 
socialistui Hjalmar Branting, 
Švedijoj buvo sudarytas kabine
tas iš žmonių, kurie neatstovau
ja politinių partijų ar koalicijos 
partijų riksdage. Tokia kabine
tas buvo reikalingas, kadangi

100,00(1 nė viena partijų riksdage nega
lėjo gauti reikalingos didžiumos.

Tada buvo tikimąsi, kad šiais 
rinkimais padėtis pakitęs ir vie
na ar kita partija įgys žymesnę 
vietą parlamente. Bet taip ne
atsitiko. Paskelbtosios panedėlyj 

'galutinos rinkimų skaitlinės ro-
sc- do, kad socialdemokratai gavošalįs turi kareivių

Italija 350,000, Japonu 106 vietas, liberalai 41, valstie-
Graikija 255,000, čių unija 21 ir konservatyvai 62 

253,000, Šveicarija vietas.

Daugiausia kareivių turi Chi
nija. .Ii turi 1.370.000 kareivių, 
bet ten verda civilinis karas. Iš 
šalių, kurios nėra paliestos ci
vilinio karo, daugiausia karei
vių turi Fra nei ja.
vis dar siekia 1,031,000 karei
vių. Po jos seka Anglija, turin
ti 710,500 kareivių. Jungt. Val
stijos turi 149,000 kareivių ir 
jas pralenkia mažume armijos 
tik Vokietija, turinti 
kareivių.

Baigianti bankrutytis (Lenki
ja turi 
virs 
Jungt. Valstijos,
sija ir 
reiviu.

Kitos 
kainai: 
ju 300,000, 
Ispani ja
170,000, Turkija 152,000 ir če-Į Nors socialistai turi daugumą 
cho-Slovakija 150,000 kareivių, vietų ir gali nepraleisti jiems 
Beto beveik visos šalįs turi ge- netinkamų įstatymų, vienok jie 
rai išlavinta ir prie pirmo pa- negali sumušti opozicijos visų 
šaukimo galintį stoti prie gink- susijungusių dešiniųjų partijų, 
lo didelį rezervą.

Skaitlines rodo, kad tik vier 
nos Jungt. Valstijos pų karo 
padarė demobilizaciją. Išėmus 
penkias šalis Jungt. Valsti
jas, Anglija, Šveicariją, Chini- 
ją ir Vokietiją, — visos kitos 

priverstiną kareiviavimą.turi

Rublio kursas

Angliakasiai stoja už 
darbininkų partijų

Angliakasių konvencija jau už
sibaigė.

to išrinko 
prezidentą 

ir Williain

Vengrija išpildžiusi sutartį
PARY3IUS, spalio 5. — Pro

tokolas. kad Trianon sutarties 
pavedimas apie Burgenlandą 
(Vakarinę Vengriją), tapo iš
pildytas sulig talkininkų amba
sadorių nota rūgs. 22 d., tapo 
pasirašytas Odenburge vakar 
Francijos. Anglijos ir Italijos 
komisionįerių ir Vengrijos at
stovo Paul Bedegus, sako Bu- 
dajiešto žinia.

(Talkininkų ambasadorių no
ta reikalavo, kad Vengrija ar
timoj ateityj pilnai pasitrauktų 
’š Bnrgenlando, nes kitaip ji 
bus prievarta talkininkų išva
ryta).

NEBUS SVARSTOMA VAL
STYBIŲ SKOLŲ.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

WASIIINGTON. spalio 5. - 
Iš Ahgl’joj nuo įvairiu valdi
ninkų ateina neformalinių pa
siūlymų, kad nusiginklavimo ir 
tolimųjų rytų konferencija taip
jau apavautvla ir internaein 
nalines sk-da®.

Tėčiam; yra patirta, kad pre
zidentas Hnrdingas yra griež
tai nusistatęs prieš svarstymą 
šio klausimo nusiginklavimo 
konferencijoje. Viena, koncre»- 
sas nėra priėmęs prašomų įsta
tymų, kurie įeinu iždo sekre
toriui ve Ji derybas apie sko
las su kitomis šalimis, o be tų 
įstatymų svarstyti skolas vald
žia neturėtu teisės, o antra, ne
manoma, kad skolų klausimo 
kėlimas konferencijoje hutų 
vietoje.

Europa skolinga yra Ameri
kai virš $10,000.900,000. Kon
greso vadovai nemano, kad 
kongresas suteiktų valdžiai įga
liojimą savarankiai tarties apie 
tas skolas be žinios viso kon
greso.

INDIANAPOLIS, (spalio 5. - 
Angliakasių unijos dvimetinė 
konvencija šiandie užsidarė,

Prieš užsidarysiant ji priėmė 
rezoliuciją, pritariančią suorga
nizavimui naujos politines par
tijos iš organizuotų darbininkų 
ir organizuotų farnierių.

Konvencija taipjau paprašė 
Indianos gubernatorių neišduo
ti unijos organizatoriaus David 
Robb iš Terre liauto, kuris vrn 
kaltinamas “užinušėjisteje” 
West Virginijoj.

Konvencija be 
Alexandor Howat, 
Kansas angliakasių
Miteli, sekretorių Indiana mai- 
nerių, delegatais į internacio
nalinį angliakasių kongresą, ku
ris įvyks sekamai* metais Ang
lijoje.

Sekama hngliakasių konven
cija bus laikoma sausy j, 1924 
m., Indiarrapolis mieste.

Duoda pranešimus apie 
streiko bėgį.

PITTSBURG, Kan., spalių 5. 
— RajMirtas apie bėgį savano
rio Kansas angliakasių streiko, 
protestui prieš apkalinhną dis- 
trikto prezidento Alexandro 
IIowat ir vice prezidento Au
gusi Dorchy už prasižengimą 
prieš industrinio teismo įsta
tymus, šiandie tapo įteiktas ap- 
kalintiemsHns Columbus kalė
jime.

Delegatai pranešė apknlin- 
tiemsieins viršininkams, kad 
veik vistjs kasyklos Kansas val
stijoje stovi uždarytos ir kad 
angliakasiai mano laikytis iki 
tol, kol ji? nebus paliuosuoli 
ir kol nebus atšaukti industri
nio teismo įstatymai.

Išrodo, kad reikės mainyti vi
sas senąsiaš parlamentines tai
sykles ir dar per ilgą laiką šalis 
negalės turėti stipraus kabineto, 
kuris galėtų pravesti jam tinka
mus įstatymus visos šalies nau
dai.

Beveik tokia pat padėtis yra 
ir kitose Skandinavijos šalyse. 
Delei to manoma, kad bus laiko
mos tarp-parlamentihės konfe
rencijos, kad susitarus apie ko- 
operavimą šiame dalyke.

Oficialiniuose rateliuose ma
noma, kad Branting gal ir pri
siims sudaryti naują kabinetą,

MASKVA, spalio 5. — 
cialiai 
kursas 
doleris 
rublių;
gų svaras 221,600 rublių; vie- nors jis pilnai supranta dideles 
nas Frannizu frankas 4,400 j kliūtis, kurios visuomet stovės 

ant kelio ir kurios ir pernai pri
vertė jo ministeriją rezignuoti, 
nes atkakli opozicija riksdage vi
suomet kliudys jo veikimui, ne
praleis jokių pažangesnių įsta
tymų ir neleis vykinti socialde
mokratų partijos programą.

*_______________ ____

Ofi- 
tapo nustatytas pinigų 
šitoks: vienas Amerikos 
vertas 64 tūkstančius 
vienas Anglijos sterlin-

ISPANAI ATfcME Iš 
MAURŲ MIESTĄ.

Japonijos mikado arti mirtie®.

rublių; Vokiečių maikė 600 
rubliu; Lenkų markė 15 rub
liu. [Na, mat, Lenkai dar irgi 
gali pasididžiuot! 15 bolševikų 
rublių už 1 Lenkų marke! nors 
už 3 centus gali gaut 200 Len
kų markių]; už sidabrinį rub
lį gali gaut 10 tūkstančių popie
rinių rublių.

Padarė atjauninimo operacija.
NEW YORK, sp, 3. — Dr. 

Edgal, kuris per dviejus metus 
dirbo Paryžiuje su Dr. Sergei

Didieji vagįs pabėgo

Franci j a mokės po 1,800,000 auk Y°ronov, šiandie padarė atjau
simų frankų į metus, antrosios ninimo operaciją advokatui ir 

rašytojui Irving R. Bacon. 58šelpimo administracija, tapo vy- kategorijos šalįs mokės po 1,- ■ -
riausio administracijos atstovo 300,000 frankų kiekviena. Šalįs, amžiaus> persodinant bezdčio-
Rygoje, kapt. John Miller rapor- esančios žemiausioj kategorijoj 
tuotas pulk. Haskell, vyriausiam mokės po 42,000 auksinių fran- 
šelpimo administracijos atstovui 
Maskvoje.

nės giles. Operacija buvo atlik
ta be užmarinimo. Ji pilnai pa
vykusi ir pacientas esą jaučiasi 

Jis pasveikęs ketina vi-

Blinois anglių produkcija 
padidėjo.

CHICAGO. — Illinois anglių 
kasyklose rugsėjo mes. iškasta 
anglių 500,000 tonų daugiau, 
negu kad buvo iškasama viduti
niškai per pastaruosius 6 mėne
sius. Tą mėnesį iškasta 5,000,- 
000 tonų, kuomet vidutiniškai

—-------- r~
Išviliojo iš žmonių apie $1,000,- 

000,000 bevertės Šerais.

kų.
Šiandie tautų sąjunga laiko gp.rat.

galbūt paskutinį savo posėdį. Ja- sa* aprašyti. kaip jautėsi 
me bus svarstoma daugiausia1 Pne^ operaciją ir kokias ji per-
konstitucijos pataisos ir pasku
tinis dalykas — priėmimas mo
kesčių lentelės.

Prašo leisti streikuoti
Trai nmenųCHICAGO.

brolijos viršininkai sako, kad

mainas jame padarė.
Sakoma, kad esą ir daugiau 

senų žmonių, kuriems pasašios 
operacijos buvusios padarytos, 
bet jie tai slėpią.

PINIGU KURSAS.
Vakar, Spalio 5 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip. ---......... ........ —- u . ... KM Kama, perKani jų ne mažiau Kaip
' šiemet buvo iškasama po $4,500-' gauta nuo broli jos lokalų dau- už 25,000 dolerių, bankų buvo akai- 
1000 tonų. Betgi nežiūrint pa-' gybfe prašymų leisti paskelb- *^n W.7«
didėjusio iškasimo, produkcija •' streikus, dėlei geležinkelių Austrijos 100 kronų.................. 7c

I siekia tik 60 nuoš.
'iškasimo rugsėjo m., nes kitais 
metais rūgs. mėn. būdavo iška
sama po 7,500,000, arba 1,500,- 
000 tonų daugiau, negu šiemet. 
__  . . i. __ —___ ~~
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

«XT A TT T T r V n C”

normalinio kompanijų pažinojimo nuka- 
I oti geležinkeliečiams algas.

Prašoma leidimo streikuoti 
todėl, kad trhiimenų streikas 
galėtų supulti kartu sn inžinie
rių. konduktorių ir sviČmenų 
brolijų streikais, kada jos strei
kus paskelbs.

Belgijos 100 frankų ...
„ Danijos 100 kronų .....
Finų 100 markių .......
Francijos 100 frankų .. 
Italijos 100 lirų ........ .
Lietuvos 100 auksinų ... 
Lankų 100 markių 
Olandų 100’ guldfinų ....
Norvegų 100 kronų .... 
švedų 100 kronų .......
Šveicarų 100 kronų v.....
Vokietijos 100 markių

OMAHA, Nebr., spalio 5. — 
30 žymiausių žmonių, daugiau
sia bankierių ir promotorių, pa
bėgo iš Jungt. Valstijų, kad pa
sislėpus nuo arento ir teismo. 
Visi jie yra apkaltinti daryme 
suktybių ir peržengime “blue 
iaw” įstatymų. Apskaitoma, kad 
tie stambieji vagįs išviliojo iš 
žmonių apie $1,000,000,000, par
davinėdami neturinčius jokios' 
vertės Šerus. Jiems tą milžiniš
ką sumą pinigų prisiplėšti gelbė
jo tai, kad jie buvo bankų vir
šininkai ir šiaip laikė augštas 
vietas. Manoma, kad visi jie pa
sislėpė Meksikoje ir Kuboje, kur 
jie puotauja iš žmonių suvogtais 
pinigais.

Iš virš 40 apkaltintų žmonių, 
valdžiai pasisekė pagauti tik 12 
žmonių, bet pakliuvo tik menkes
nės žuvystės.

...... $7.08

...  $18.70

..... $1.50

....... $7.20
’ Busią traukiami į teismą ir 

.....  l%c advokatai, kurie gelbėjo tiems 
$i2.o« žulikams veikti ir nors išdalies 

... $22.45 prisitaikinti vagystėse prie įsta-1 
:z.!1785c t-ymų.

MADRIDAS, spalio 5. _ Ofi- 
cialinis pranešimas sako, kad 
Ispanijos kareiviai Morokoje 
užėmė svarbų miestą Atlaten, 
apie 25 m. nuo Nador, ir dar 
tebeina priekyn.

TOKIO, spalio 5. — šiandie 
buvo paėję gandų, kad Japoni
jos imperatorius mikado Yo- 
shibito pasimirė, bet pasirodė, 
kad tai netiesa, Karaliaus dva
ro išleistas oficialinis biuletc- Du žmonės, telefonų (umtiioIo- 
nas sako, kad mikado taip ser- ja ir ūkininkas, žuvo gaisre 
ga, jog nemanoma, kad pa-t National viešbutyj šiandie. Jų 
sveiks. •• ' lavonai jau rasti griuvėsiuose.

VVASHINGTON, spalio 3.
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biznį svetimos Šalies dirbi
niais, nepaisydama, kad šio
je šalyje siaučia skaudus 
pramonės krizis ir nedarbas. 
Priežastis ta, kad Vokieti
jos darbininkas šiandie yra 
labai pigus.

Kapitalistai visuomet už
miršta apie savo šalies gero
vę, kuomet ji neduoda jiems 
pageidaujamo pelno.
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Švedijos socialdemokratai 
pravedė 106 atstovus j par
lamentą, ręiškia — laimėjo 
apie dvidešimts naujų vietų. 
Del šitokios socialdemokratų 
pergalės liberalų ministerių 
kabinetas rezignavo, ir ma
noma, kad sudaryt valdžią 
bus pavesta socialdemokratų 
vadui, Brantingui.

Lietuvos krikščionys de
mokratai, kontroliuoja Sei
mą. Bet jie nesugeba nei 
tinkamai tvarkyti vidujinius 
šalies reikalus, nei apginti 
Lietuvos nepriklausomybę 
nuo išorinių priešų.

Sekančioji pagal stiprumą 
Lietuvos partija yra liaudi
ninkai (kartu su Valstiečių 
Sąjunga). Vienok jie iki šiol 
tenkinasi klerikalų pagelbi- 
ninkų role. Todėl Lietuvos 
padėtis šioje valandoje yra 
kebli. Jeigu klerikalai bu
tų priversti pasitraukti iš 
valdžios, tai kas galėtų už
imti jų vietą?

Dabartinis Lietuvos Sei
mo sąstatas neatitinka žmo
nių nusistatymui. Jisai tu
rėtų būt pakeistas, kas gali
ma įvykinti, žinoma, tiktai 
naujais rinkimais. Bet kad 
galėtų būt padaryti nauji 
rinkimai, tai reikia, kad St. 
Seimas kaip galint greičiaus 
užbaigtų tuos darbus, ku
riems jisai buvo sušauktas, 
t. y. konstituciją ir žemės re- 
f°rmą.

Reikalauti, kad Seimas 
greičiaus baigtį savo darbą 
ir kad greičiaus butų su
šauktas naujas Seimas, mu
sų supratimu, turi būt šian
die svarbiausias Lietuvos 
socialistų obalsis. Lietuva 
turi pasiliuosuoti iš klerika
lų nelaisvės!

Amerikos Vilnonių Dirbi
nių kompanija (American 
Woolen Company) apsiėmė 
atpirkti 35 Vokietijos audi
mo dirbtuvių produktus ir 
pardavinėt juos centralinė- 
je .Amerikoje ir Europoje. 
Taigi ta kompanija cĮarys

i Apžvalgų į

KRIKŠČIONY S DEMOKRATAI 
PARDUODA LIETUVĄ.

Kaip musą skaitytojai jau ži
no, Lietuvos delegacija Genevo- 
je principialiai sutiko priimti už 
derybų su lenkais pamatą tą Hy- 
mans’o projektą, pagal kurį Vil
nius turi būti padarytas auto
nominiu “kantonu” ir tarp Lie
tuvos ir Lenkijos turi būti pa
darytos tam tikros diplomatinės, 
karinas ir ekonominės sutartys. 
Delegacija reikalavo tiktai, kad 
prie to projekto butų pridėti kai 
kurie pataisymai.

Suprantadamas dalykas, kad 
delegacija Genevoje daro tiktai 
tą, ką jai įsako Kauno valdžia, 
t. y. viešpataujančioji Lietuvoje 
partija, krikščionys demokratai. 
Lietuvos klerikalų partija liepia 
savo įgaliotiniams Genevoje de
rėtis su lenkais; o tos partijos 
spauda stengiasi įrodyti, kad ki
tokios išeities Lietuvai jau nesą, 
kaip tiktai nusileisti lenkams.

Šitokia krikščionių demokratų 
politika piktinasi net dešinieji 
Lietuvos tautininkai, vadinamie
ji “pažangiečiai”. Savo organe, 
“Lietuvos Balse”, jie* sako, kad 
krikščionys demokratai norį duo
ti Lietuvai “paskutinį patepi
mą”.

Tas laikraštis parodo, kaip 
pragaištingas Lietuvai butų tas 
susidėrėjimo pienas, kurį siūlo 
Hymans. Jisai klausia, ką gaus’ 
Lietuva už savo nusileidimus 
enkams, ir sako:

“Gi nei Vilniaus, nei Klai
pėdos. Vilnius bus atskira | 
Valstybė, kaip ir Kaunas, 
Vilniaus Lietuvon neturės 
teisės įkelti koją nei vienas 
Kauno Lietuvos kareivis, o 
Klaipėda bus vadinama Lietu
vos dalis, kur šeimininkaus 
Santarvė su Lenkija ir Vokie
čių Heiniatbundas. Kauno 
Lietuvą valdys per Vilnių 
Lenkija, gudriai sugalvota 
kantonų tvarka su Visai silp
nute centrine valdžia ir su dar 
gudriau sumanyta taryba iš 
Lenkijos ir Lietuvos delegaci
jų, kur lietuvių tūbus ketvir
ta dalis narių ir kur bus visi 
reikalai sprendžiami papras
tąja balsų dauguma”.
Protestuodamas prieš tokį pro

jektą, “Lietuvos Balsas” sako:
“Ne, musų tautos gerovė, 

musų tautos garbė neleidžia 
padėti musų valdžiai parašo nė 
po vienu Hymanso pasiūlymų 
punktu. Ir kas iš musų pridės 
į tą dokumentą savo ranką, tą 
prakeiki* musų sekamosios kar 
tos. Jei T. Sąjunga pripažįs
ta tautų apsisprendimą, te
pripažįsta ji mus nepriklau
somais, kaip ir kitas tautas 
yra pripažinusi, be jokių ypa
tingų varžančių sąlygų.

“Mes norime susiderinti su 
Lenkija, bet ne tokiais vir
žiais, ant kurių parašytas žo
dis laisvė, o jų vidurio įsukti 
nelaisvės pančiai. Norime tu
rėti tik vieną nesuskaldytą 
Lietuvą, o ne dvi, ne kelias, 
dirbtiniais gardeliais supiaus- 
tytą, kad Lenkija ar kas kitas 
kada norint ją mindžiotų, kaip 
kokią turgavietę.”
“Lietuvos Balsas” pagalios 

kaltina viešpataujančias Lietu
vos partijas (t. y. krikščionis de
mokratus ir liaudininkus), kad 
jos visą laiką slėpė tikrą Lietu
vos stovį ir norėjo pamažėle nu
alsinti Lietuvos žmones, kad jie

nukamuoti galų gale pasakytu 
darykite ką tinkami. \

Lietuvos “pažangiečiai” (Sme
tona, Voldemaras, kun. Tumas 
ir kiti) yra artimi klerikalams 
Žmonės, o betgi ii' jie sako, kad 
dabartine Lietuvos valdžia sle
pia tiesą nuo žmonių ir veda to 
kią politiką, kuri gali pražudy
ti Lietuvos respubliką. Ko-gi 
norėt, kad Lietuvos darbo žmo
nės pasitikėtų tąja valdžia!

Amerikos lietuviai darbinin
kai, kurie tiek daug aukų davė 
Lietuvos reikalams, turėtų kelti 
balsą prieš klerikalus ir prieš jų 
pragaištingą politiką.

LENKŲ UŽSISPYRIMAS 
IŠGELBĖJO.

Brookiyno “Vienybė“ džiau
giasi, kad lenkai savo užsispyri
mu sutrukdė priėmimą Hyman
so projekto Genevoje ir tuo bu
di! tapo išgelbėta Lietuvos ne- 

Ipriklausomybė. Sako:
“Turime dabar jau ir Hy

manso panaujintą pasiūlymą, 
kuris niekuo nesiskiria nuo 
pirmojo, tik kitokiomis frazė
mis sustatytas ir švelnesniais 
rūbais įvilktas. Faktiniu Lie 
tuvos suverenitetas tampa su
trempiamas ir Lietuva priri
šama prie Lenkijos tūlo pavi
dalo unijos mazgu. I n domu 4 
kad ir St. Seimas savo dele
gaciją parėmė, kad šitą Hy
manso pasiūlymą imtų sau už 
derybų pamatą!..

“Gerai dar, kad atsitiko ne- 
permatytas nuotikis ir Lietu
vos delegaciją išgelbėjo. At
sitiko tas, kad lenkai net ši
tokio pasiūlymo nepriėmė. Tai 
vienas iš šiandieninės istorijos 
juokų, kad lenkai turėjo musų 
delegaciją išgelbėti iš keblios 
padėties!..’

“Vienybė” sako, kad jiegu 
lenkai Susigriebtų iš išreikštų 
sutikimą priimti Hymanso pa
siūlymą, tai “prasidėtų vykini- 
mas Liublino unijos”.

Bet jeigu “Vienybe” taip aiš
kiai mato pavojų, į kurį Lietu
vos valdžia traukia šalį, tai ko
de! ji nepadaro iš to logiškų iš
vadų? Pašiepimais dalykų nepa
taisysi; kad atrčmus tą pavojų, 
reikia veikti.

štai, Brooklyno laikraštis ste
bisi, kad St. Seimas parėmė 
valdžios įgaliotinių nusistatymą 
Genevoje. Šiandie jau mes ži
nome, kaip buvo gautas tas pa- 

Irėmimas: socialdemokratų frak
cija Seime padarė interpeliaciją 
valdžiai dėl derybų su lenkais ir 
kritikavo valdžios nusileidimą 
lenkams; bet klerikalai, pasinau
dodami tuo, kad jie turi didžiu
mą Seime, šiaip taip pervarė re
zoliuciją, pritariančią valdžiai. 
Tuo budu delegacija Genevoje 
gavo “išrišimą“.

Kovodami prieš valdžios poli
tiką, socialdemokratai gynė Lie
tuvos nepriklausomybę. O už ką 
stoja “Vienybė”, kuri dabar yra 
taip susirupinus, 'kad neįvyktų 
‘“Liublino unija“?

Ji prie kiekvienos progos sten
giasi įkasti socialdemokratus ir 
net pasakoja apie juos, kad jie 
esą Lietuvos nepriklausomybės 
priešai. Tuo tarpu, jeigu kas 
pasako, kad Lietuvos valdžią ne 
galima remti dėl jos netikusios 
politikos, tai ji (“Vienybė”) ba
rasi ir prasimano visokias nesą
mones.

Ar šitoks tautininkų laikraš
čio elgimąsi neprisideda prie to, 
kad klerikalai, nieko nepaisyda
mi, tempia Lietuvą į Varšavą?

Jeigu “Vienybė” mano, kad 
klerikalų kontroliuojamoji val
džia stumia į pragaištį Lietuvą, 
tai ji turi turėt drąsos ir nuo- 
sakumo pasakyt: tokios valdžios 
mes nenorime ir jos mes nėrėm, 
sime!

Naujoje Meksikoje už 20 my
lių nuo La Cruces į šiaurius at
rasta kalkinio fosfato, ar kalkių 
kalnas 25 mylių ilgio ir 10 mylių 
pločio. Kalkės sunkiasi iš že
mės kaip vanduo verdančiame 
Šaltiny ir kuomet saulė jas ap
šviečia, tai negalima į jas žiū
rėti be aprūkytų stiklų.

Žygiuojant po Vakarų 
Virginiją.

HEBER BEANKENHORN 
žurnale The Nation.

(Tęsinys)
Tokios tai tikrenybės. Jos 

neįkvepia užsi tikėjimo valdžios 
darbams ir įstatymui, su kuriuo 
angliakasiai Marniete taip 
smagiai susidūrė. Sveiku protu 
žiūrint, valdžios darbai ir ang
liakasių armija atrodo tolygus.

Kliūtis Vakarų Virginijoj yra 
kelių metų senumo. Jos ypatin
gumai yra vakaravirginiški, bet 
jos pamatai yra pramoniniai ir 
tautiški. Ji yra pažymėta už
mušimais iš abiejų pusių, “ty
rinėjimais,“ pasmerkiamomis 
blogybėmis ir nepadarymu nie
ko.

Išmintingiau butų imtis Va
karų Virginijos pradedant nuo 
susidūrimo su trimis tikreny
bėmis. Viena, dabartinis nami
nio karo fazis, traukiasi nuo 
1919 m., pamatiniai jo dalykai 
neatsimainė iY foderalč valdžia 
lig šiol nebandė jų atmainyti. 
Sumišimas turėjo iškilti. Antra, 
sukilo žymi žmonių dalis, o ne 
padaužų gauja. Armijos skai
čius siekė nuo 10,000 iki 14,000. 
Gal du ar tris syk tiek žmonių 
aktingai kurstė prie žygio, ar 
atvirai pritarė jam. Trečia, ši
tie žmonės paėmė įstatymą į 
savo rankas dėlto, kad jie tikė
jo, jog “antroji pusė” lygiai tą 
patį daro senai.

Jie tiki, kad kasyklų savinin
kai senai laiko privatines ar
mijas, ypač Baldwino-Feltso 
“žvalgus,” kurie muša ar už
muša unijinius angliakasius; 
kad mušeikos kasyklų sargai 
dažnai būna pridengiami aps
kričio, ar valstijos galia. Jie pa
pasakos jums, kad Vėliavos 
Dieną, birželio 14, valstijos kon- 
stabclijos nariai, šerifo pasiun
tinių pagelbiami užpuolė Liek 
Creeko šėtrinę naujoikiją. Šitoj 
stovykloj yra dalis 10,179 vyrų, 
moterų ir vaikų iš Mingos strei
ko, kurie tebeima pašalpą iš 
unijos. Konstabelis nušovė strei
kininką Aleksą Breędlove, pas
kui supiaustč į šmotus daugelį 
šėtrų ir sunaikino streikininkų 
maisto atsargą. Yra dokumenti
nis dalykas, kad naujokai val
stijos konstabelijon yra renka- 
kami iš kasyklų savininkų pa
rūpinamų sąrašų. Įstatymas sa
ko, kad nariai turi būti Vakarų 
Virginijos gyventojais ir turi 
sudėti paranką. Valstijos ka
sininkas nėra priėmęs jokių ši
tos rūšies parankų. Valstijos 
konstabelija liepos 8 d. Wil- 
liamsonc uždare^ unijos raštinę, 
suareštavo dvyliką unijos vir
šininkų ir streikininkų ir suki
šo juos į kalėjimą pasiremda
ma karo stoviu, kurį governo- 
ras Morgan paskelbė Mingos 
apskrity. Yra visiems žinoma, 
kad šitas karo stovis panaudo
jamas lik prieš angliakasių su
sirinkimus, prekininkų ir kito
kioms draugijoms leidžiama 
laisvai susirinkti. Kai kurie šitų 
viršininkų kovoja su unija nuo 
1913 m. Rugpjūčio 1 d. įvyko 
nušovimas Sido Hatfieldo ir 
Edo Chamberso ant teismabu- 
čio laiptų MoDovvellio apskri
ty; juos nušovė Baldwino-Felt- 
so mušeikos. Mušeikų vadas C. 
E. Lively ilgus .metus buvo šni
pu unijoje, paskui metus laiko 
sėdėjo Colorados kalėjime už 
streikininko nukovimą, paskui 
pereitą mėnesį liudijo pas se
nato komisiją Washingtone: po 
suareštavimui už nukovimą 
Hatfieldo jis buvo paleistas po 
laidu. Hatfield ir Obambers bu
vo unijos nariais; kiti du na
riai, Collins ir Kirkpatrick, ku
rie begclami ištruko nuo mušei
kų, drauge sb Hatfieldiene ir 
Chambersiene žadėjo papasa
koti tą, ką jie .matė visuotina
me susirinkime Cbarlestono .1
rugpiučio 27 d. Valdžia neleido 
susirinkimui įvykti.

Tokiu budu 10,000 kalniečių 
angliakasių įsitikino, kad kai 
kurie, žmonės pilnai laiko įsta
tymą savo rankose. Jię atsimo

ka tuomi patim. Jie gali įsiti
kinti, kad federalė, taip kaip ir 
valstijos valdžia užstoja kasyk
lų savininkus, paėmusius įsta
tymą į savo rankas. Tąsyk jie 
daugiau kalbės apie John 
Browną ir Harpero Ferrę.

Lietuvos darbininkų 
padėtis.

«».;■ Į- r ■ - - I -T - ....

(Naujienų korespondencija]
Kaunas, IX II. — Lietuvos 

darbininkų padėtis sulyginant 
su kilų šalių darbininkų 
padėtim (čia turiu omeny j Ru
siją, Lenkiją ir Latviją) nors 
nėra sunkiausia, bet gi nėra 
ir gera. Ypatingai yra neleng
va padėtis fabrikų juodadarbių 
ir tokių pat gelžkeliečių, dirbtu
vių, remonto darbininkų ir sar
gų bei žemesniųjų raštininkų. Gi 
užvis sunkiausis padėjimas tai 
sugrįžusių jų iš raudonosios Ru
sijos netiktai darbininkų, bet ir 
amatninkų. Pastarieji — dau
gelis iš jų — sugrįžo iš to dar
bininkų rojaus lyg kad butų 
šiandien užgimę ant svieto. Tai 
gi tokių vargšų padėtis ne kiek 
tepagerėjo ir sugrįžus į Lietuvą, 
tik tiek jie laimingesni negu bu
vo bolševikų rojuje, kad čia, jei
gu jau kam yra kišeniuje osto 
markių, tai jau be jokio vargo 
gali visko gauti, nereikia važi
nėti šimtus varstų j ieškoti mais
to, ir jei jau ką nusipirkai, tai 
žinai, kad tavo, neatims koks 
nors čekistas bei zagradilaucas, 
kaip kad sovietų Rusijoje.

Daugelis sugrįžusių iš Rusijos 
nors darbą ir gauna, bet dėl di
delio butų trukumo Lietuvoje 
negali niekur surasti sau buto ir 
dėlto yra priversti gyventi sky
rium nuo savo šeimynų. Toks 
nelaimingųjų žmonių, gaunančių 
700—800 auksinų per menesį, 
yra jau nebegyvenimas, bet tik 
skurdžiausis nykimas.

Su butais užvis yra sunkiau 
tai Kaune, kaipo laikinoj Lietu
vos sostinėj, kur sukimšta visos 
valstybinės įstaigos, ir Šiauliuo
se, nes Šiauliai labai sunaikinti 
laike didžiojo karo.

Kaune yra nemažai geležinke
lių ir kitų valstybinių įstaigų 
tarnautojų, neturinčių buto, o 
kiti gyvena nepaprastai susi- 
kimšę po 2—3 Šeimynas vienam 
bute, treti gyvena palaipinėse 
(skladeliuose) ir t.t.

Tokią didelę butų stoką Lie
tuvoj pagimdė netik karo aplin
kybės, laike kurio tapo daug na
mų sugriauta miestuose ir mies
teliuose, bet dar daugiau dėl di
delio iš visų šalių grįžtančių jų 
į Lietuvą išeivių antplūdžio. Jei 
Lietuvoj nebūtų tokio didelio bu 
tų krizio, tai tas išeivių grįži
mas dar padidėtų. Nes pats ži
nau tokių atsitikimų, jog buvo 
atvažiavę iš Liepoj aus Lietuvos 
piliečiai-amatninkai, norėdami 
apsigyventi savo gimtinėj, bet 
nesuradę sau buto Kaune ir ki
tuose miestuose, grįžo atgal.

Taigi matome, kad grįžtant 
į Lietuvą tokiai daugybei savų
jų piliečių, ir daugėjant gyven
tojų skaičiui, Lietuvoj nebeuž
tenka gyvenamųjų namų. Todėl 
būtiniausias reikalas yra statyt 
naujų namų Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose. Vienok dėl to
kios neaiškios padėties tokių 
žingsnių niekas nedrįsta daryti, 
kam ir butų kapitalo, nes niekas 
nežino, ką gali atnešti rytojus. 
Tuo reikalų reikėtų labai susido
mėti musų broliams amerikie
čiams, Esant tokiam dideliam 
reikalui Lietuvoje statyt naujų 
namų, ar kartais negalėtų susi
tverti iš amerikiečių lietuvių ak- 
cionierių bendrovė statyt Lietu
vos miestuose naujus namus? 
Gal tokios bendrovės dalinin
kams, didelio pelno ir nebūtų, bet 
užtai ji atliktų labai svarbų vi
suomenės darbą. Statant nau
jus namus, Lietuvos darbiniu* 
kdms rastųs darbų, o juos pasta
čius, turėtų kur gyventi.

—Liet. Darbininkas.

Pagaminimui medukų skalbi
niams smaigyti Jungtinės Val
stijos kas metai reikalauja dvi
dešimties miiionų pėdų medžio.

Įvairenybės.
ALKOHOLIO VEIKME 

i PELES.

Dr. E. C. MacDowel per pan
kelis metus darė išbandymus 
Carnegie’o institute Cold Spring 
Harbor’e, L. 1. su 472 pelėmis; 
vienas jų Jis šėrė maistu alko* 
olio į jį įdėdamas; kitas be al- 
koolio maistu. Jo išbandymų 
tikslu buvo surasti, kokią veik
mę padaro alkoolis į padermę.

Išbandymų išdavos buvo to
kios: pelės šeriamos alkooliuotu 
maistu geriau augo ir dažniau 
veisės už tas, kurios buvo šeria
mos nealkooliniu maistu. Bet 
pastarosios turėjo blaivesnį pro
tą sugebėdamos lengviaus iš 
pinklių išeiti ir po daugiau vede 
vaikų. Iš to yra aišku, kad al
koolis permaino padermę.

Draustines blaivybės šalinin
kai ir jų priešininkai abeji ran
da sau smagumo šituose išban
dymuose; pirmieji randa jo ta
me, kad jų tvirtinimas, jog alko 
liolis padaro veikmę, yra pateisi
namas; antrieji, tame, kad klau
simas nėra dar išrištas, jei al
koolis, veikdamas kaipo “atran
kinis veiksnys” neišnakina silp
nesniųjų padermės palinkimų, 
suteikia didesnės galimybės stip
resniems jėgunAms plėtotis.

Naujasis Louvaino Universi
teto knygyno trobesys bus daug 
didesnis ir brangesnis negu vo
kiečių sunaikintasis, šitas tro
besys yra Suvienytų Valstijų 
aukotojų dovana, o knygos jam 
bus suaukotos žmonių iš visų ša
lių. Triobėsy, kada jis bus pa
baigtas, palilps daugiau kaip 
milionas tomų.

Yra išrasta automatinis jung
tu vas, kuris sujungia garo, oro, 
signalo, elektrines šviesos ir te
lefono linijas traukiniuose be 
jokio, prisidėjimo rankomis.

Musų Moterims.
SUKNIA — NO. 1112.

Siauras raikštis, pervertas per 
priešakinį ir užpakalinį “panel” ir 
sumegstas ant šono, padailina šią ly
gią suknelę. Galima vartoti ir dir
želį kaip mažas pavyzdis rodo.

šiai sukniai pavyzdis No. 1125 su
kirptos mieros 36 iki 42 colių per 
krutinę, 36 colių sukniai reikia IV2 
jardo 32 colių languotos materijos ir 
2% jardo 32 colių paprastos materi
jos, ir 2 jardu apvedžiojimo.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa 
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą Ir, Įdėjus } 
kohvertą kartu su 15 centų (palte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, TU.

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. ,1112.

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

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir Valst)

European American Bufetu j 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petrakjs Ir 8. L Fabioiu*
Siuntimas pinigų, lafva*

Jkorftės, pašportai ir tt.
NOTARU Ui A 8 

tteal Estate, Paskolos, 
, InHurinai ir tt.

8D9 W. 35th St., Kanp. Haiated 8a 
Tel.:'Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieni

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.» iki 8 po platu. ,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS a 

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavojš Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pitmo morg*- 
ėiaus ant lengvų išlygų.

I——  —— i^———

Tel. Randolpb 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduntdestyji 
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliaia iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyd* Park 8396,

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Salk St. Rooa BM
Tel. Central 6390

Vak.> 812 W. 33rd Stn Ch.eag*
Tel. Yards 4581. v

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. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 3899

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

Seeley 3670

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

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

Phono Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis 
Kontraktorins ir 

būdavote jas. 
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St. Chicairo.
----------------------------------------------------------

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

Deimantai,
/ 

Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
A v., Chicago, III.

Lietuviu Jaut. Kataliky
BAŽNYČIA

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

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

z——- --------- ----------------------------
DR. A. MONTVID 

Lietuvis Gydytojas ir Chirargaa 
25 East Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8362 
1824 VVabansia Avė.

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

v___________ ____________________ /

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6r-9. NedSl. pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, I1L
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StebetinA. muzikai
— Naujausia išradimas —

Laikrodis yra^Emus pasauline muzika.
Busi užžavėtu ir už- ■ ■ .......................— -■ 1
interesuotu kuomet 
išgirsi tokią stebėti
ną muziką paslėptą 
Naujausio išradimo 
laikrodyj, kifris tik- 
ką atsiųstas iš Eu
ropos. šis laikrodis 
grajina stebėtinas 
melodijas, pagamin
tas įžymiausių ar
tistų ir tamista turi 
laimę girdėti, tik 
užsukant laikrodį ir 
paspaudžiant guzi- 
kėlį. j Jis grajina 
arti dvidešimts nrd- 
nutij ir visiškai yra 
laikrodyj paslėpta. 
Nėra reikalo eikvot 
pinigų aukštos rū
šies insti’umentams 
kaipo pianui, pho- 
nographui ar ki
tiems roliams arba 
rekordams ir tt. tam 
mioriui šis laikrodi* Į 
yra padarytas, kadi 
užėmus vietą bile | 
kokio aukštos rūšies Į 
instrumento. I,
Sis laikrodis pada
rytas iš bronzo it 
storai paauksuotas, su jo gražiu, artistišku išinarginimu ir tikrai bua pa
puošimas jūsų namų. Viduriai taip nustatyti, kad užlaikys taip gerai laiką, 
kad kito išdirbimo laikrodis to nepadarys.
Muzika pritaikyta prie apačios, kas palaiko liuosą muzikos veikimą ir per 
tai išduoda aiškų, malonų muzikos balsą.
Šis laikrodis yra tokios didelės vertės kiekvienam, ne vien teisingas laiko 
laikytojas, bet taip pat aukštos rūšies muzikalia instrumentas.
Pilna jo vertė $18.00, bet musų kaina per šį mėnesį tik $6.50 su 25 metų 
gvarancija. Tikrai nepraleisk progos šio didelio pasiūlymo, vėliau, kaina 
bus $18.00. .
Tik iškirpk šį pagarsinimą, parašyk savo vardą ir antrašą AIŠKIAI ir pa
siusk mums su 5pc. stampoms, kad padengus dalį persiuntimo lėšų. Užmo
kėsi likusią sumą, kuomet laikrodis pasieks tave.
Išmėgink per dešimtį dienų, ir jei ne užsiganėdinsi, mes sugrąžinsime tau 
pinigus. RAŠYK ŠIANDIEN!
Union Sale Company, Dept. 110 — 673 W. Madison St.,

CHICAGO, ILL.

VELTUI! VELTUI!

«w» L* *

1

l)r.Vairush,O.D
Lietuvis Akių Specialistas

ASHLAND DENTISTS
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 galėsiu kramtyt kiečiaus; 
maistą su/ musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarais ir nedėliotas. 
Tel.: Bivd. 9660

Koperatyviai
Amerikoje

Daugelis šitų 
labai sokinin- 
žmonems be- 

jiems buvo 
išlaikyti.

prasidėjo

"'""'"tMERGINA 1$ KENTUCKY
Georgijos medvilnes augin-Į , > RAŠO LAIŠKA 

tojai kovoja su spekuliuotojais - . . • • *

Palengvins akių įtempimą, 
kuris esti/ priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
cialu 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 Št„ kampas So. AshlanJ
Klauskit Dr. Vaitush

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

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

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

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

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

Cppri A I ICtT1 A <2 Odos, kraujo, chroniškų, venerališ 
m! DvIflLlM 1 Au kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas •

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

Daugumas amerikiečių į ko- 
peraciją žiuri kaipo į daiktą ne
senai atgabentą iš Europos, bet 
koperatyvės vartotojų draugi
jos gyvuoja Jungtinėse Valsti
jose nuo 1845 m.

Prieš koperatyvių draugijų 
atsiradimą buvo komunistiniai 
naujokynai, kurie, apsdsedę ant 
žemės, dirlio ją ir koperatyviai 
vykino daugelį išdirbystės ir 
paskaidos projektų. Seniausia 
jų buvo įsteigta New Yorko val
stijoj 1787 m. 
naujokynų buvo 
gaiš, bet tolydžio 
simainant sunku 
savo nedalomas

Naujas gyvumas
Amerikos koperatinėj darbuo
tėj, pradėjus plūsti ateiviams iš 
tų šalių, kur korporatyvės 
draugijos buvo gerai įsigyvenę. 
Ūkininkai vakarinėse ir šiauri
nėse valstijose ir ateiviai pra
monės darbininkai visuose ša
lies kraštuose per paskutinį de
šimtį metų padarė daug sėkmin
gų organizavimo išmėginimų. 
Jie priklauso Michigauo ir 
Minnesotos koperatyvams ir 
Pacifiko Pakraščio Kopcratyvų 
Lygai.

Bet Amerikos koperatine dar
buotė didžiausią pastūmė j imą 
gavo nuo 1918 m. Tą padarė iš 
dalies didesips pramonės išplė
timas, iš dalies perdaug aiškus 
pelnavimas ir aiškios lenk ty
li i uojainos tvarkos blogybės, ir 
iš dalies švietimo bei garsinimo 
programas, kurį vykino geriau
siai susiorganizavusios kopera- 
tinės draugijos.

Vartotojų draugijų didžiuma 
visoj šaly laikė krautuves; ypa
tingai sėkmingomis yra kepyk
los ir koperatinės vartotojų pie
nines. Daugelis draugijų laiko 
telefono linijas kaimų apylin
kėse. Taip pat yra koperatinių 
mokyklų, kur mokiniai varto
tojai konfroliuoja ir veda reika
lus tikrais Rochdalės pamatais.

Ūkininkų ugninė apsauga yra 
viena sėkmingiausių vartotojų 
koperacijos formų Jungtinėse 
Valstijose. Savitarpio ugninės 
apdraudos bendrovės laiko ap- 
draudą viršijančią $5,250,000,- 
000 nuosavybei vertinamai arti 
$7,000,000,000. Visa šita ap- 
drauda yra teikiama puse tos 
kainos, kurią skaito komercinės 
bendrovės. Apdrauda yra nu
piginta dėlto, kad išlaidos yra 
mažesnės ir morali s pavojus 
didžiumoj prašalintas.

Amerikos koperatinės orga
nizacijos teikia savo darbinin
kams daug didesnių atsižvelgi
mų negu europinės. Koperaci- 
jų darbininkai apskritai yra ap
mokami geriau negu darbinin
kai dirbantieji tą patį darbą 
privatiniams bizniams.
žemdirbystiniai koperatyvui.
Jungtinėse Valstijose yra 

12,000 ūkininkų koperatinių or
ganizacijų, kurios paskutiniu

medvilne organizavimu ■ Geor
gijos koperatinio pardavinėji
mo draugijos. Medvilnės augin
tojai prisidėję prie draugijos 
pasižada pavesti visą savo už
augintą medvilnę pardavinėji
mo draugijai penkių metų lai
kui. Draugijai duodama pilna 
gale parduoti visą medvilnę ko
kioj nebūk pasaulio daly ir gau
tus pinigus išdalinti tarpe au
gintojų proporcio nuliai tam, 
kiek kuris medvilnės yra įda
vęs.

Georgijos draugiją tveria 
pardavinėjimo plano sumanyto
jas Aronas Sapiro iš Californi- 
jos, kuris turi didelio pasiseki
mo pakrašty; jis sako, kad bus 
galima medvilnės pardavinėji
mą atimti iš New Yorko med
vilnės biržės spekuliuoto jų ran
kų ir panaikinti dabartinis skir
tumas tarpe kainos, mokamos 
augintojui ir kainos, 'mokamos 
verpėjo.

Kaip Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound 
sugrąžino sveikatą.

Ligos

■ ................-.......... .... .....................

Tonsilo
r 3

Jt^DRJERZMAN^A
Ii RUSUOS

Penikili nso 8412 So. Malited St.
po No. 8318 So. Helited St.

Serai lietuviams tinomaa per 82 
matu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškai ligas,

Peštynės dėl 
Chinijos.

' Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

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

Nedėliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone; Republic805

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialnmai: Moterą ligos ir Chirurgija.

1145 MILVVAUKE’E AVĖ. CHICAGO.

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams

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

Turim® puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišenių!.

Siutai ir ovefkotai nuo $12.50 ir 
aukščiau. t

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

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba 

si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras iki 9 

ned. iki 6 va!.
S. GORDON, 

1415 Sj Hahted St.
Phone: Canal 947

—

gau-

val.,

lės Skyriaus pranešimu, meti
nės apyvartos daro su viršum 
bilioną dolerių, šitie koperaty- 
vai apima 4,270 sviesto ir sū
rio dirbtuves, 4,000.malimų ir 
magazinų javams, 2,180 vaisių 
ir produktų draugijų, 530 med
vilnės auginimo draugijas, 250 
gyvulių siuntimo draugijas, 
125 tabako auginimo draugijas 
ir 690 ūkininkų draugijas, lai
kančias paskaidos kraiituves.

Koperatinis anglių pirkimas.

Thomaston koperatine bend
rovė Connecticii'tc ėmė parda
vinėti anglis 4avo nariams ir 
vietos anglinius pelnagaudas 
verčia numušti kainas koralui.

Prieš koperatyvui pradėsiant 
pardavinėti anglis, angliniai 
vertelkos skaitė $18 tonui. Ben
drovė nupirko daug anglių ir 
paleido nariams po $16 tonui. 
Vietos vertelkos nusigando ir 
anglių kaina pradėjo pulti. Į ke
lias dienas ji nupuolė iki $15 
tonui su n i tosikai ta už pinigus.

Tokiu bedu koperatine bend
rovė numušė $3 nuo anglių kai
nos į kelias dienas.

■■■■

Sunnyside, Ky. “Kenčiau dau
giau nei du metu strėnomis ir ner

viškumu, negalė
jau prigelbėti mo
tinai stubos darbe. 
Gydžiausi pas du 
gydytoju, bet jie 
nieko gero nepa
darė man. Motina 
matė pagarsinimą. 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Com- 
poundo laikraštyje 
ir nusipirkau apie 

______ dešimts bonkų. Ji- | 
gai daug gero man padarė. Sveriu 
138 svarus ir esu geroj sveikatoj. 
Mielai nurodysiu Vegetable Com- 
poundą kiekvienai, kurios tik kenčia, 
kaip kad aš kenčiau, ir kviečiu par 
skelbti šį mano liudijimą.” VELMER 
Hendrick, Routc 1, Sunny Sidb, Ky. I

Daugelį merginų gyvenimų yra 
plėšiamų į įvairias ligas, o jų moti
nos turi priduoti pagelbą pašalinimui 
erzumo, strėnų skaudėjimą, galvos 
skaudėjimą ir nerviškumą, kaip kad 
ponia Hendrick padarė suteikdama 
savo dukteriai Lydia E. Pinkham.’ Ve- 
getable Compound. Virš per keturias-

| dešimts metų ši sena gyduolė šaknų 
ir žolių gyduolė, paliuosavo moteris
nuo panašių nesmagumų.

Šiandien Chiniją kontroliuoja 
praktiškai dvi valstybės: šiau
rinę dalį Japonija, pietinę —An
glija. Jų tarpan būtinai briauja- 
si ir Jungt. Valstijos.

Kas jas ten traukia?
Šiandien Jungt. Valstijų kapi

talistinė spauda plačiai gvildena 
Chinijos klausimą: .

Pirmiausias argumentas, kurį 
Jungt. Valstijų spauda viešai pa
reiškia, yra tas, kad atliekamas 
kapitalas ir produktai reikalau
ja rinkų (marketų), idant jis 
galėtų plėtotis išaugti be didelio 
trūkčiojimo.

Toliau nurodoma, kad Chini- 
jai ateityje yra lemta tapti ga
linga pramonės šalimi. Chinijos 
gamtos turtai; jos anglies ir ge
ležies sandėliai, sakoma, esantys 
taip turtingi, kad, rasi, vien 
Amerika tegalinti lygintis.

Įdėtieji svetimų šalių kapita
lai Chinijoj puikiai prigijo. Jie 
auga. O tai liudija, kad jų įdė
jimas į Chinijos pramonę yra 
pelningas.

Kad sėmus pelnus, apart įdėtų 
kapitalų reikalinga darbo spėka. 
Chinijos darbininkai yra nuolan
kus ir pakelia darbo naštą. Jie, 
be to, yra, rasi, pigiausia apmo-1 
kaini visame pasaulyj darbiniu-, 
kai. šitaip dalykams stovint,' 
Chinija yra aukso šalis svetim
šaliam kapitalui.

Kas link rinkų pardavimui iš
dirbamų Jung. Valstijose pro-! 
dūktų, tai Chinija taipgi yra pui-1 
ki vieta. Nors kiekvienas chi- 
nietis pajiegia palyginamai ma-' 
žai pirkti, kadangi jis mažai už
dirba, bet reikia žinoti, kad Chi
nija priskaito 400,000,000 gy
ventojų. Keturi šimtai milionų 
gyventojų reiškia milžinišką per 
karną ją pajiegą.

Jungt. Valstijos, kurių preky
ba su Pietine Amerika po karės 
žymiai sumažėjo; kurios šian
dien išgabena Europon tik ket
virtą dalį to, ką pirmiau išga
bendavo, žiuri godžiomis akimis 
Chinijon. Jo6 vis platesnę pre
kybą varo su Chinija. 1910 m. 
Chinijos produktų parduota 
Jungt. Valstijom už 30 milionų 
dolerių, o iš Jungt. Valstijų Chi
nija nupirko už 16 milionų dole
rių; Gi 1920 m. Chinija parda
vė Jungt. Valstijom prekių už 
<227 milionus dolerių, o iš Jungt. 
Valstijų nupirko už 120 milionų Dapland) 
dolerių. j

Reiškia, Jungt. Valstijos užka-1 
nauja Chinijos rinkas. Bet čia* M?nne°kah( 
jų interesai susikerta su Japoni 
jos ir Anglijos interesais, kuriom 
Chinijos rinkos taip pat patinka.

Laprikčio U d. Washingtone 
prasidės konferencija įvairių ša. 
lių atstovų su radiniui būdų nusi
ginklavimo. Kad galėjus apri
boti ginklavimąsi konferencijos 
atstovai turės siurbti budus 
prašalinimui konkurencijos delei 
Azijos rinkų, pirmiausia. Ar 
pavyks tai atsieiki — štai apie 
ką dabar spelioĮjama.

tankiausiai yra priežastim reuma
tizmo, chroniško gerklės skaudėji
mo, nerviškumo ir abelno siplnyn 
ėjimo.
Pavojus randasi faktiškai tokiame 
stovyj, kad nevisuomet galima pa
tirti, kad nuo tonsilų paeina. Tam 
reikia žinovo egzamino, kad paty
rus, ar tikrai priežastis yra tonsi- 
lų. Niekas nežino, kiek yra nuo 
reumatizmo gydytų per mėnesius 
senoviškoms metodoms be pagelbė
jimo, kadangi priežasčia buvo ton- 
silai.

elektros prietaisus. (
Ofisas ir Labaratorljai 1025 W.

18th St., netoli Fisk St
VA LAN DOS i Nuo 10—12 pietą, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal 

Talmhanaii J 8110 arba 857
į Naktimis: Drwxel 
( 968 - Drovtr 4186 

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

Kreivas akis 
atitaisau

Akinius 
pritaikau

Aš 
vai 
EU 
jas 
mis
mis. Jei turi 
kokią panašią 
ligą, ateik pas 
mane ant eg- 

ząmino ir patirsi, ar tonsilai ken
kia ar ne.

Tonsilus išimu prietemos 
šviesos miegu.

PRIEINAMAS APKAINAVIMAS 
LAIKO IdMOKESTIS.

Franklin O. Carter, M. D.
120 S. State St. ’

Akys, ausys, nosis ir gerklė.
Vai.: 9 iki 6 v. v. Ned.: 10 iki 12

esu žinp- 
tonsilų li- 
ir gydau 
naujausio- 

metodo-
1.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

motorą ligose; rū
pestingai prišiu- 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
19929 S. Stote 81.

Chicago, 111.

Labiausiai pasekmin
gas išradimas nuo 
slinkimo plauky. -

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

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

Puikiausi rezultatai pasirodo 
po kelių sykių gydymo. Gali
ma rodyti rezultatą augamo 

ų plaukų po dviejų ar tri- 
ų savaičių. Gydymas malo

nus. ,Kainos nebrangios.
Examinavimas dykai.

I .4

The Thomas* Hair & 
Scalp Specialists

300-1 Garrick Bldg., 
64 West Randolph St., 

Chicago, III.
Phone Central 5851. 

Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

8101 S. Halsted St., kampas Šios gat 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 3654.

Balgusf Aku 
ierijos kelegi 
ją; ilgai prab 
Ūkavusi Penu 
illvanijoi hoi 
pitaliM. P.

pa 
tarnauja pria 
gimdymo. Dm 
da rodą viso 
kioM ligosi 
moterims i? 
merginoms.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 Metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą-

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

valandos ryto iki 1 vai. po pitv.
Telefonai Drezel 2880

Tai. Auitin 787

DR. MARY A 
DOWIATT-SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijoi Ir 
vii tęs savo praktikavimą pe No.

9208 W. Harrisoa SL '
Valandos: 8—12 kasdieną Ir 6—9 

vakare Išskiriant nedlldieniua.

Kursas Markiu (Auk 
sotų) Šiandien 
prigulintis permainai 

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

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

RUSSIAN-AMERIGAN 
RUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

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

I imi
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. € iki 9 vakaro. “ 

■•diliomis nuo 9 Ud 12 ryte.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halited St.

D leno m s, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8801 So. Morgan Street, 

Chicago, BĮ

I L I E T UV Ą
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, moderniško laivo.

^RkdStarLine
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York_ 
Samlaatd) New York į 

Hamburgą.
./Tik 8-čia klesa

Kroonland^ New York 
i Zeeland) į
’ ‘ Hamburgą

Spalio 15

(Spalio 22 
(Spalio 15 
(Spalio 29 

Spalio 5I Fipnland.................................... SP*110 6

I American Line
Mongolia) New York (Spalio 26 

(Lapkr. 5 
(LapKr. 23

New York 
i 

Hamburgą
Minnekahdn
Manchuria) ---- . .

Tikietai tiesia! į Pilavą 
INTERNATIONAL MERCANi 

TILE MARINE CO., 
120 laivą 1,800,000 tonų 

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

Arba prie vietinio agento.

Praktikuoja 30 metai
Ofisas t

8149 S. Morgan St., kerti 82 St. 
Chicago, Illinois.
SPECIAUSTASt

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ugi.
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephoee Yards 687

KMMMMMM ■

DR. M. T. STRIKŪL'IS
Liet n vys Gydytojas ir Chirurgai

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

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

Res. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

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

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

Specialistas Moteriikų, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chronišką ligą

Ofisais 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9698 

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

įiitiiiimuiiuir
Telephone Yards 5332

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

Chicago, I1L
S VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
CMMMMMMMMMMMMM -----------------j:

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS E
’ LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS E 
Gydo visokias ligas motorą, vai- E 
ką Ir vyrų. Specialiai gydo Hm- E 

pančias, senas ir paslaptin- ■
gas Vyrų ligas. i 

3259 So. Halsted St., Chicago. B 
!■■■■■■■■■■■■»■«»■

DR. C. K. KLIAUGA
DENT1STAS

1821 80. Halated SU Chicago, DL 
kamąaa 18th St.

Valandai r 9—12 ryto Ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

■■■■■■■■■■■H
Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Uetivia Dentlitoi 

1712 South Ashland Are, 

arti 47-toi gatvfa
5

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. j Canal 279

Vokietijoje svarbesniuose ek
spresiniuose valdžios traukiniuo
se žadama įtaisyti bevieliniai 
telefonai, o Bcrlino viešbučiuose 
ir ambasadose įdėti priimamieji 113 policistą; tarp jų yra 5 lei

tenantai ir 33 seržantai.

Perkėlė 113 policistų.
Policijos viršininkas Fitz- 

morris perkčje f kitas vietas!

N. instrumentai.

Telefonas Pullnjan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavyi Dentiataa 
10801 So. Michigan Avn Roieland. 

Valandos: 9 r^to Ud 12 dieną 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

■E

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
8:09 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00 
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., CJiicago. r
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Lietuvaitė laimėjo savo mo
tinos bylą teisme.

P-lė Julija Griniūtė* kuri dir
ba “Naujienų” raštinėj, gyve
na su savo motina Pauliaus 
Nesteckio namuose po num. 
718 W. 31 girt. Pereitą mėnesį 
namo savininkas įteikė motinai 
raštą, kad ji turinti per 5 die
nas išsikraustyti. Julija nieko 
nenusimanė apie įstatymus, bet 
jai atrodė keista, kad verčia
ma išsikraustyti tokiu trumpu 
laiku. Ji nuėjo paklausti pata
rimo į Nuomuotojų apsaugos 
lygą, kur jai buvo patarta pa
imti advokatą. Julija apsiskai
tę, kad advokato nusamdymas 
per brangiai atsieis, nutarė pa
ti būti motinos teisintojo. Ji 
pasiskolino iš draugų įstatymų 
knygas ir vakarais skaitė jas. 
Tuo tarpu ji išreikalavo atidė
jimo motinos bylos iki užva
kar dienos.

Ka<ln l»iwo iššaukta te-i-
sėjo Baraso teisme, Julija Mojo 
motiną teisinti ir aiškiai pripa- 
rodč jos teises. Teisėjas Bara- 
sa davė motinai šešiasdešimt 
dienų laiko išsikraustyti, o Nes- 
teckiui priteisė bylos iškasei u s 
užsimokėti.

Miesto ginčai su gatvekarių 
kompanijomis dėl 5 centu 

važiuotas prasidėjo.
Miesto teisintojas C. E. Cle- 

velamd, Jr. užvakar pradėjo įro
dinėti, kad užtenka nikelio už 
važiuot? Chicagoj. Jis tvirtino 
pas {Ilinojaus komercijos ko
misiją, kad gatvekarių kompa
nijų kapitalas yra atskiestas ir 
kainoms nustatyti nedera. Pas
kui priparodymų matomai 
dviem tikslais. Vienu, parody
mui kiek įvertinamojo kompa
nijų kapitalo turi būti numuš
tą; kitu, duoti komisininkams 
įspūdžio apie kompanijų lipi
nus.

Beto nustatė kinematografą 
miestabuty, kad parodžius ko
misini nkams, kaįp prisigruda 
karai paskubos valandomis Hal- 
stedo ir Madisono gatvėse, Clark 
gat., Archer Avė., ir Grand bei 
Mihvaukee Avė.

ii tie paveikslai parodė pasa- 
žierius įsikabinusius karo ant 
laiptų ir net ant langų kaiku- 
riuose karuose, o kitus nega
vusius progos įsikabinti, palie
kant ant vietos.

Komisija plačiai atidarė du
ris visiems ir priėmė visa, k 
Cleveland pasiūlė, kaipo liudy- 
mą.

Teisintojo Clevelando išdėto
ji miesto byla remias apakai t j’- 
mu įplaukų ir išlaidų dabar ei
namais metais. Kompanijy <K- 
džiąsias įplaukas miestas skai
to suma $59.863.262, o išlaidas, 
suma $45,973,560. Kompani
joms lieka $13,889,702. iŠ ku
rios kompanijų dalies yra 810,- 
623.680 ir miesto dalies $3,266,- 
022.

- 50 užmušysčių nebuvo areš
tavimų.

Iš 116 užmušystės bylų 50 
nebuvo jokių areštavimų; 12 
užmušysčių išėjo į aikštę užmu- 
Šikui ar užmuŠikei pasidarius 
galą. Iš 116 žmogžudžių 3 pa
karta; 5 nuteista pakarti; 21 
nuteistas Jolietan; 17 išteisinti; 
32 bylos nebuvo paduotos ir 25 
bylos dar vis eina.

5,152 policistai su blaivybės 
dabotoju pagalba 1920 m. su
areštavo mažiau, negu 4,706 po
licistai 1918 m. 1920 m. suareš
tuotų skaičius 94,453; 1918 m., 
110,819.

Kitu įdomiu dalyku pranešime 
yra tas, kad smuklės darbininkai 
pasirodo geresniais įstatymų 
gerbėjais negu bankininkai jr 
brokeriai. Smuklių darbininkų 
suareštuota tik 289, o brokerių 
ir bankininkų, 380. Per visus 
metus suareštuota 26 detekty
vai, 113 pienių; 49 policistai;

18,849 šoferiai ir 21,251 praąti 
darbininkai.

Tyrinėtojas gydytojas sako vai
kas ne pats pasikorė.

Pranešdamas, kad Hugb 
Buffinglon, 10 meti) vaikas, 
kvostas per daugiau kaip 24 
valandas santykyje su mirtimi 
jo brolio Samuelio Buffinglo- 
no, kuris septintadienio dieną 
atrasta pakartas savo namuose, 
bus vėl atklausinėjamas įsnau
ja, tyrinėtojas gydytojas J. 
Springer, pranešė tyrinėtojui 
Hoffmanui, kad ’vaikas buvo 
užsmaugtas.

Dr. Springer išduodamas sa
vo pranešimą pasakė, kad už- 
veržimai apie riešus ir kaklą 
liudija, kad mirtis buvo nuo 
užsmaugimo.

Tyrinėtojo B. Nevvmarko 
nuomone tyrinėtasis jaunesnis 
brolis nepasakė to, ką jis žino. 

____________ _____ * \ 
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Viršutinių karų linijų preziden
tas kom. komisijos išklau

sinėjimuose.
Chicagos viršutinių karu li

nijų kompanijos prezidentas 
Henry A. Blair. imąs algos po 
$60,000 į metus, kaip jis pats 
prisipažino. Klausiamas apie 
propagandos foncltj, Įia.siflve, 

kad Komercijos Draugijai t bu
vo atmokėta tam tikra^ suma 
nedatekliaus padaryto užlai
kant garsinimo ir kalbėtojų 
biurą tikslu įkalbėti žmonėms 
priimti 1918 m. siūlytuosius 
gatvekariams patvarkymus.

Inžinierių liudymais ir viešu 
Įrašu įvedimu teisintojas Cle- 
voland priparodė, kad Chica
gos Viršutinių linijų kompani
jos nepaklausė lx>vvdeno viešo
jo patarnavimo komisijos pa
tvarkymo, reikalaujančio, kad 
korporacija duotų užtenkamą 
patarnavimą. Aštuoniacentė va
žiuoto buvusi duota tąja išly
ga, kad kompanijos teiks pa
kankamo patarnavimo. Tarp 
kitko buvo reikalauta, kad bu
tu paleista 200 naujų karu 
1919 m

Degtinė buvusioj Smuklėj nėra 
prasižengimo priparodymų. 
Atšaukiamasis teismas vakar 

atmesdamas nusprendimą prieš 
Paul J. Buše, savininką smuk
lės po num. 75 W. Bandolph 
gat., pasakė, kad svaiginamų 
gėrimu radimas buvusioje 
smuklėje nėra prirarodymu no
ro įstatymą peržengti.

Miesto teismo teisėjas Gem
iniu buvo nubaudęs Buše $100 
bausmės ir 60 dienomis kalė
jimo. Vieninteliu priparodymų 
buvo tas. kad policistas įė j il
sis smuklėn rado bonką degti
nės už baro.

Vėl vienas pašautas 19 
vardos vaiduose.

Vakar westsidęj vėl vienas 
tapo pašautas — Joseph Mari
no; pašautasis arti .mirties gu
li apskričio ligoninėj. Marino 
užpuolė jo užpuolikai pusiau 
septintą valandą rytą ties 2306 
Taylor gat. jam einant į dar
bą. Kada policija jį rado, jis 
gulėjo mažne be sąmonės su 
žaizdomis veide, kairiajame pe
ty, pilve ir pečhios. Policija 
mano, kad jis buvo 19 vardos 
vaidų auka.

Pristojo nauji nariai * 
prie klaniečių.

Užvakar K ir KIux Klan ga
vo daug naujų narių, kurie 
prisirašė svetainėje po* num. 
19 Adams gat. Prisirašusieji 
jauni vyrai nuo 25 iki 35 me
tu amžiaus. Tarp jų buvo va- 
žinėtojų, šoferių, kiemininkų, 
mūrininkų, plėstrininkų. Kla
niečių suėjo į svetainę apie 
300.

Juodveidžių draugija rengia su
sirinkimą prieš klaniečius.
šiandie vakare Wendel 

Phillips svetainėje ties Prairie 
Avė. ir 39 gat. Tautinė Draugi
ja Juodveidžiams Kelti rengia 
susirinkimą su programų prieš 
Kii-kluksus. Kalbės buvusia go- 
vernoras Dunne, rabinas Ak
ram Hertzberg ir James Wel- 
don Johnson. Kalbose bus iš

dėstoma Ku Klux klanicčių dar
buotė.

Budai prisiversti Landiso 
nusprendimo laikytis.

Vakar pietuose ir po pietų 
susirinkime didieji miesto fnor- 
gičinini bankininkai ir kitų di
džiųjų bankinių įstaigų atsto
vai prašomi sutiko padėti įvy
kinti Landiso nusprendime 
kontraktininkų ir statymo dar- 
bininku ginče. Jie pasižadėjo 
reikalauti, skolindami pinigus, 
kad kiekvienas kontraktas, 
morgičius, ar kokis kitas finan- 
sinimo būdas naujiems na
mams statyti turėtų tą išlygą, 
kad Landiso nusprendimo bus 
griežtai prisilaikoma.

Chicago 1920 m. pirmutinė 
(automobilių pavogimais.

Chicago paėmė viršų ant 
New Yorko pavogtų automobi
lių skaičium, nors didesnis ne
surasiu automobilių nuošimtis 
pasilieka New Yorke. New Yor- 
ke pavogta 5,179; Chicagoj, 5,- 
527. New Yorke pavogti! auto
mobilių surasta lik 2,717, o 
Chicagoj, 4,310.

Lietuviu Rateliuose
BPTDGFPOKT

Švento Jurgio parapija ne
tenka šaunaus vargonininko: p. 
C. Sabonis, kurs iki šiol var
gonininkavo, atsisakęs nuo vie
tos, norėdamas atsiduot pama- 
tingesniam muzikos studijavi
mui. Tuo tikslu jis ėmęs toliau 
lankeli muzikos konservatori- 
M. ' 

♦ ♦ •
O teko taipogi girdot, kad p. 

Sabonis esąs pakviestas, ir ap
siėmęs, būti “Birutės“ vedėju.

Ar tikrai taip, tvirtinamų ži- 
nių neturiu.

Jeigu gi pasirodys tiesa, tuo-
met palauksime ir pamatysi- periuj jr barbeHo fixtures. 
me, kiek p. Sabonis sugebės 
valdyti chorą, kurs iki šiol bu
vo pratęs klausyti tik tokios
miklios, kaip Stasio Šimkaus, 
batutos.

* ♦ *
Beje, p. Sabonis apsiėmęs 

dalyvauti Šimkaus “Išeivy”, ku
rį Birutė stato spalio 23 dieną 
Pulaskio salėj. Jis dalyvaus Jo
no rolėj. — A. A.

Pranešimai

S. L. A. Ilro Apskr. kuopų delega
tų suvažiavimas įvyks 9 d. Spalio 
(October) š. m. I vai. po pietų Liuo- 
sybes svetainėj, 8925 So. Kedzie Av. 
Brighton Park, Chicago, UI. Visos 
apielinkės kuopos kviečiamos imti da
lysimo suvažiavimo, nes yra daug 
svarbių klausimų išspręsti.

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

Brighton Park. L. S. S. 174 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketver
ge Spalio 6 d., 7:80 vai. vakare., P. 
Pociaus svet., 8824 So. Kedzie Avė. 
DrauRai_ visi susirinkite paskirtu lai
ku, turėsime daug' svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi yra pageidaujama ir 
nauji nariai, kurie nori įstoti į L. S. 
S. 174 kuopą.

— Kp. Org. J. Kondroška.

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

Burnside. — Apšvietos ir Dailės 
Dr-stė laikys mėnesinį susirinkimą 
ketverge spalio 6, 7:80 v. v. J. Ma- 
cikevičiaus svet., 1036 E. 98rd St. 
Draugai ir draugės malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptarti, taipgi išrinkti 
darbininkus baliui, kuris įvyks spalio 
23 dieną, K. of P. svetainėj, 9231 Cot- 
tage Grove Avė. <

— Nut. rašt. J. Šinkūnas.

Lietuvių Rytinės žvaigždės P. ir P. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketverge ,spalio 6 d., 8 v. v. Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai kviečiami susirinkti ir atsivesti 
draugų prisirašyti prie kliubo. Taip
gi prašau įsidomėti mano nauja adre
są. Fin. rašt. J. Makrickas, 1622 N. 
Oakley Avė., Chicago.

Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
spalio 7 d. Unijos salėj, 1564 North 
Robev St. Pradžia 7:80 vakaro. Ma
lonėsite visi draugai atvykti, bus 
daug svarbių reikalų .

— Sekr. F. Juozapavičia.

We«t Side. — Susirinkimas L. L. P. 
stoties įvyks pėtnyčioj, spalio 7 d. 
Aušros Vartų parapijos svetainėje, 
lygiai 8 vai. vakare. Visų draugijij 
valdybos, nariai ir darbuotojai kvie
čiami atsilankyti. Bus išduotas ra
portas iš darbuotės paskolos reikaluo
se. L. L. P. stoties Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAV SAVO DRAUGŲ PET- 

ro, Jokūbo ir Jono Shildų, paeinančių 
iš kaimo Griauželių, Biržių Valsčiaus 
ir apskrities. Meldžiu atsišaukti

CHRIST KLIBAS,
712 W. lOth St., 

Johnston City, III.

SVARBUS LAIŠKAS Iš LIE- 
tuvos randasi Naujienų ofise, 
Vincentui žemaičiui, kuris gyve
no 4742 S. Halsted St. Malonės 
jis pats kuogreičiausiai šį laišką 
atsiimti.

J IEŠKAU SAVO MOTERIES 
Apolonijos Bartkienės, kuri prasišali
no nuo manęs 27 d. liepos, 1921, pa- 
siimdama su savim sūnų 3 metų am
žiaus Edvardų. Meldžiu sugrįžti, 
o viską dovanosiu, kaip gyvenome, 
taip ir gyvensime, arba kas patėmy- 
site meldžiu pranešti. Ji yra 5, 6 
col. augščio, juodų akių, tamsiais 
plaukais; už pranešimų jos antrašo 
bus atlyginta.

JONAS BARTKUS, 
1414 Forthlaųd Avė., 
Chicago Heights, 111.

JIESKO KAMBARIŲ ~
VAIKINAS REIKALAUJA 

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

...  .............................. ■■■■'■..... —-

INTELIGENTIŠKAS LIETUVIS 
jieŠko vieno arba dviejų kambarių 
inteligentiškoj šeimynoj. Geistina su 
parankamais, kaipo šiluma ir tt., ir 
18 gatvės apiciinkėj. Kreipkitės Į 
Naujienų ofisą laišku po num. 413.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA • NAME- 

lis; gera vieta šiaučiui arba bar- 
, Na

mas randasi 2427 W. 45th St. 
Savininkas 5758 S. Trumbul Av. . .. i j 1 V., . .

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina pridabojimui 4 metų mer
gaitės ir apžiūrėti namus. Duosiu 
kambarį ir apmokėsiu. Esu našlys, 
einant į darbą neturiu kur palikti 
mergaitę.

J. DEZULSKIS,
4505 S. Hermitage Avė., 2nd fl. rear 

Telephone: Yards 7241 ,

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

REIKIA 5 MOTERŲ SKU- 
durų skirstymui. Ateikit pasi
rengę dirbti.

HARRY DRAY, 
1447 Blue Isfland Avė.

REIKIA DARBININKŲ^
______ VYRŲ______

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

REIKIA PATYRUSIŲ RAN- 
kovių siuvėjų prie aukštos rū
šies vyriškų kotų. Ateikite pri
sirengę dirbti.
ALFRED DECKER & COHN 

Lawnda'le & North Avė.
arba

So. West kampas Van Buren ir 
’ Franklin Sts.

REIKIA VYRO Už UŽVEIZ- 
dą (foreman) į skudurų šapą; 
taipgi trijų vyrų abelnam dar
bui, West Side Metai Refiring 
Co., 2917 So. LaSalle St.

REIKIA DARBININKŲ
_________VYRŲ_________

REIKIA ANTRARANKIO 
duonkepio. Turi suprasti gerai 
savo darbą. AtsiŠaukit.

10502 S. Michigan Avė.

REIKIA SALESMANO DEL 
propozicijos darymui daug pini, 
gų, Beverly & Slater, 30 N. 
Dearbom St., Room 702, Boyce 
Bldg.
»-» fc. i «i miii i '—■ii- i <—»■».m* W

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

cigarų ir cigaretų krautuvė. 
Biznis nuo senai išdirbtas. Par
duosiu greit ir pigiai.

5059 So. Ashland Avė.

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

PARDAVIMUI GROSERNfc 
ir smulkių daiktų krautuvė; 4 
kambariai dėl pagyvenimo. Par
duosiu pigiai, nes einu į kitą 
biznį. Atsišaukite, 3523 South 
Halsted St., Ohicfijęo-

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

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

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

927 W. 54th St.

PARDAVIMUI BARBERNfi, 3 
sėdynių, viskas pirmos klesos, randa
si ant kampo Ashland ir W 46th St., 
turi būt parduota greitu laiku.

Atsišaukite 
1551 W. 4dth St.

PARDAVIMUI SOFT DRINK 
parlor, 4 pagyvenimui kamba
riai ; 5 metų lysas. Rendos 
$30.00 mėnesiui. ,

3759 ’Wallace St.

PARDAVIMUI GROSERNfi, MAI- 
šytij tautii apgyvento  j vietoj, par
duosiu pigiai, nes esu priverstas par
duoti, iš priežasties nesutikimo tėvo 
su vaiku.

Atsišaukite,
3518 So. Wallace St.

Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
priežastis, apleidžiu šią šalį.

Atsišaukite
3858 W. North Avė

PARDAVIMUI BUČERNL ir 
grosemė, lietuvių apielinkėj. 
Biznis įdirbtas per daug metų. 

, Parduosiu su namu arba tik biz
nį, 2956 S. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
maišytų tautų apgyventa. Biznis 
gerai eina. Parduosiu už teisin
gą pasiūlymą. Priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite greitai, 
558 W. 37th St.

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

4107 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI GROSERNfi, CIGA- 
rų, tabako ir kitokių smulkių tavorų 
krautuvė. Noriu parduot labai grei
tai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

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

PARDAVIMUI BUčERNfi ir GRO- 
semė, lietuvhj kolonijoj. Bižnis iš
dirbtas, per daug metų. Parduosiu . 
greiai ir pigiai iš priežasties, turiu 
eiti į kitą bizni,

2901 Ėmerald Avė., 
Phone Boulevard 4283

PARDAVIMUI GROSERNfi Už 
teisingą kainą. Labai geroj violoj, 
ant Town of Lake. Toje vietojo'visi 
biznieriai pelningi. Pardavimo prie
žastis ,savininkas eina į savo seną , 
biznį spaustuvę. Taipgi, parduodu pi
aną su daug lietuviškų rolių. 8 šmotų 
seklyčios setą. Galima pirkti viską t 
ant syk ai’ atskirai. Pašaukit telefo; 
nas Lafayette 2599. Parduoda labai j 
greit, nes eina naujau biznin. J

PARDAVIMUI
BUCEBNfi TI- 

rriežastį
GROSERNfi IR 

duodama beveik u: 
patirsite ant 
automobilio. ; ____w
3970. Turi būt parduota ar išmainy
ta greitai. Pilkėjas, nepraleisk di
džiausios laimės.

yietos. Mainysiu ant*( barių:, elektros Šviesa, maudynės, 
Saukit South Chicago į augštas cementuotas skiepas ir visi

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

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

. lio-ji.
' 626 W. 18th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių apgyventoj vietoj. Prie
žastis pardavimo nesveikata.’

AtsiŠaukit
4530 So. Paulina St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir kendžių krautuvė. Biznis ge
rai išdirbtas per daug metų. 
Nėra knygučių. Parduosiu pi
giai, nes važiuoju ant ūkės. 
KreipJcitSs 3*700 S. Iilmeraltl A.v.

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

834 W. 33rd St.

VIENA Iš GERIAUSIŲ GROSER- 
ne ir smulkmenų krautuvė ant par
davimo. Biznis gerai eina, gražus 
kambariai pagyvenimui. Prieinama 
kaina. >

Atsišaukite
3486 So. Westerh A v.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI PRAEITŲ METŲ 5 

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

MR. URNICH, 
Phone State 5510.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MA- 

dos rakandai turi būt parduoti už bi
tę są/.ini'rą jaHuljmą. Seklyčiai se 
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas .kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu 
phonographas su rekordais ir dai- 
manto ridata.

1922 So. Kedzie Avė.

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

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

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

NAMAI-ZEME
DIRBK MIESTE, O GYVENK ANT 

TYRO ORO.

Pardavijtnui vienas ir puse akerio 
žemės su namu pabudavotu 1918 m. 
Prie to viena karvė, septynios de
šimts penkios vištos, dvi kiaulės, bar- 
nė ir visi kiti įtaisymai. Kaina tik 
$8,650.00. Privažiavimas Halsted 
karu iki Ashland Avė. Jmokėjimas 
palei sutarties.

GERAS PIRKIMAS.
Gražus mūrinis namas pabudavo- 

tas 1915 m. 3 flatai po 5 kamb. ir 
vienas 4 kamb., skalbykla beismente, 
elektriką, vanos. Užpakalyje mūri
nis narnąs 5 kamb. su elektriką ir 
vana. Prie to šalia tuščias lotas, kas 
priduoda gražumo ir parankumo. 
Mortgage $10,000. Kaina tik $15,000.

GERAS INVESTMENTAS.
Mūrinis namas ant kampo dviejų 

ąugštų, ant pinno floro 3 Storai, ant 
antro 2 flatai po 5 kamb. ir vienas 6 
kamb., elektriką, vanos ir visi jtaisv-1 
m ai . Storų lysai baigiasi gale šio 
mėnesio ir dėlto galima bile viename 
iš Storų uždėti savo biznį. Beisman- 
tas po Storais. Turi būti parduotas 
greitai. Kaina tik $9,000. Veikite 
tuolau.

Del platesnių žinių kreipkitės pas
FABIONAS IR MICKEVIČIUS 

809 W. 85th St., Chicago, III.
(Arti Halsted St.).

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

naIai-zeme. 7
nis namas 2 p&gyvėnimų-, 5 ir 6 Mhm-

augštas cementuotas skiepas ir visi 
naujos mados^įtaisymai. Namas ran
dasi netoli Garfield Iflvd. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant Cottage.
Kreipkitės: Szemet & Lucas, 4217
Archer Avenue.

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

BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 
rinis 5 kambarių bungalow su elek
tra .maudynė, šiltas vanduo, kny
goms Senos, augštas, cementuotas 
sklenas, fumace Šiluma, mūrinis ge- 
radžius ir medinis vištininkas. Art! 
rengiamas didelis parkas, paranki 
transportacija j bile miesto dalį gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St., Tel. Vincennes 4794.

MONTANA — ALYVO SRYTY.
Ateikit ir pasimatykit su mumis 

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

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

Proga visam amžiui dėl mažo in- 
vestoriaus.

BEVERLEY & SLATER,
30 N. Dearbom St.

Room 702, Boyce Bldg.

PARDAVIMUI ARBA ISMAINY- 
mui 4 pragyvenimų mūrinis namas, 
randasi netoli lietuviškos bažnvČioą. 
Parsiduoda labail pigiai arba išsimai
no ant loto' arba bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKI CO.,
3346 So. Halsted St.

DIDELI BARGENAI.

Pardavimui 3 aukštų mūrinis na
mas su aukštu beizjr.'entu; 3 pragy
venimai po 6 kambarius, elektra, va
nos. Namas puikiausiam stovyj. 
Rendos neša $90.00 į mėnesį. Kaina 
$7,000.00.

Mūrinis katage, 2 pragyvenimų. 
Kaina tik $2,200.00.

Medinis 2 aukštų namas po 6 kam
barius. Rendos $40 į mėnesį. Par
siduoda labai pigiai, tik už $2,200.00. 
• 2 pragyvenimų puikus naujas na
mas, garu apšildomas. Rendos $140 
į mėnesį. Kaina $11,000.00.

FARMOS.
5 dkeriai farma, naujas bongolow, 

arti prie bulvaro ir stritkario, 135 
gatvės. Parsiduoda labai pigiai, tik 
už $7,000.00.

40 akerių farma, Mozuri State, lie
tuviškoj kolonijoj. Kaini $7,000.00.

103 akerių puikios žemės, puikus 
budinkai, pusė javų. Kaina 9,000.00. 
60 mylių nuo Chicagos.

FIRST NATIONAL REALTY CO. 
736 West 35th St,

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

5125 Tripp Avė.

STOCUĮ-SEROr"
PARDAVIMUI GREITU lai

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

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Princi palas

JOS F. KASNICKA
190 North State 8t.

Kampas Lake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnama. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelis.

Tel. Seeley 1048 »
SARA PATEK, pi rainiške. 
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