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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 23, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Badaujantis rusai puolą parų- 
bežio kaimus

Anglija neįsileis Šaliapino

Siunčia karo laivą Panamon

Badaujantis rusai užpul 
dinėją miestelius.

50.000 rusų perėjo Lenkijos ru- 
bežius. Gabena Rusijon au
tomobilius.

COPENHAGEN, rugp. 22. — 
Pasak čia gautų žinių, 50,(MM) 
išsibudėjusių rusų iš bado dis- 
triktų, perėjo Lenkijos-Ukrai- 
nos rubežius ir užpuldinėja ir 
plėšia kaimus ir miestelius.

Sakoma, kad smarkus mušis 
siaučia tarp kaimiečių ir atvy
kusių pabėgėlių.

Jau siunčia pagelbą Rusijai.
LONDONAS, rugp. 22. — 

Tikrasis Rusijos šelpimo dar
bas ja^ prasidėjo šiandie, šeši

Didelis audinyčiy darbiniu- Austrijos unijy ūgis. Maršuos pas gubernatoriybortinę padėlį, bet jis sako, kad 
Rusijos gyventojai buvo pa
kirsti trijų metų chaoso ir ne
tikusio maitinimos. Po spalių 
mėn., kada išsibaigs visi žalu
mynai, jis tikisi didelio miri
mo iš bado ir išsiplčtojimo epi
demijų. Kada jis važiavo ’* 
Maskvos, padėtis jau tada buvo 
labai rusti ir jis žino, kad kri- 
zis dabar yra tik už dviejų mė
nesių.

Pask u č i a u s i o m is ž i. n iom is,
laike šešių mėnesių, 800,000 
žmonių iš Volgos dist rikto iš
važiavo į sovietų Siberiją ir 
200,000 į Čitos respubliką, 
tos valdžia pris>ipažįsta, 
ji neturi kuo a<mi tinti tuos 
juifhs. Soviet 
nuo įMo laiko

Anglija neįsileidžia ruso 
dainininko Šaliapino. ky streikas Francijoj

či-. 
kad 
ate- 
irgi

> maitinosi Sama
ros Ir Saratovo grūdais. Jei ir 

Visi pirkimai bus buvo čia kiek maitso, jis jau 
senai tapo pasiųstas Maskvon. 
Geležinkeliais Rusijoje gali kc- 

. liauti tik valdininkai ir karei
viai.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Daily Herald praneša, kad Ang

is lijos užsienio reikalų ministeri
ja atsisakė vizuoti pasportą vi
same pasaulyje pakalbusio ru
sų dainininko 'Pado šaliapino, 
kuris norėjo atvykti į Angliją, 
kad davus ten keletą koncertų 
badaujančių rusų naudai. Laik
raštis sako, kad šaliapino Ang
lija atisakė įsileisti todėl, kad 
jis buk esąs komunistas.

VIENNA, r. 22. — Austrijos W. 
darbininkų unijos po karo labai 

Darbininkai streikuoja prieš \ žymiai padidėjo skaičium narių.
algų nukapojimą. | Prieš karą, 1914 m. jos turėjo 

--------- 253,137 narius,.bet dabar jos tu- i
ri 940,000 narių. Moterų narių 
unijose yra 223,000, kuomet 
prieš karą jų buvo tik 26,700. 
Darbininkų vadovai sako, kad

Va. angliakasiai mano pada* 
ryti demonstraciją prieš 

gubernatoriaus rumus.

PARYŽIUS, rugp. 22.

vilną didinamojo maisto.
Sekretorius Hoover apskaito, 

kad Rusijos šelpimas, kada 
prasidės platesnis darbas, atsi
eis į mėnesį nuo $1,250,000 iki 
$1,500,000.
daromi Amerikoje.

Bankeli vadovaus šelpimu.
RYGA. rugp. 22.— Pulk. Wil- 

liani N. Haskell iš Albany, N. 
Y., kuris vedė šelpimo darbą 
Kaukaze, tapo paskirtas pri
žiūrėti Amerikos šelpimo ad-

True translation filoct with the post- 
master at Chicago, 111., Auk. 23, 1921 
as

Siunčia jurininkus 
Panamon.

Paskelbta, 
važiuos ii 
Rusiją.

Nevartos

kad jis tuojaus iš
jungt. Valstijų į

Amerikos 
Rusijoje.

vėliavos

required b y the act of Oct. 6, 1917

Japonijos melai apie 
Rusijos “sukilimus.”

CHARLESTON, W. Va., r. 22. 
— Policijos viršininko Chamock 
žiniomis, ginkluoti angliakasiai, 
esantįs stovykloje ties Marmet, 
W. Va., mano pereiti per Char- 
leston ir padaryti demonstraci
ją prie gubernatoriaus rūmų, 
kada jie pradės savo žygiuotę į 
Mingo pavietą. Jis sako, kad jei 
angliakasiai ateis į Charlestoną,

šiaurinėj Francijoj, įskaitant 
audinyčiaa Lilio, Roubaiz ir 
Tourcoing, stovi uždarytos de- kapitalistai turės dabar skaity
tai streiko darbininkų, kurie tis su šia milžiniška organizuo- 
alsisakė priimti algų nukapoji- tų darbininkų armija, kada dar
nią.

Socialistų laikraščiai Pary
žiuje renka aukas šelpimui 
streikierių. Jie sako:

“Visi mes nukentesime laike 
streiko ir streikas, jei bus pra- 
leimėtas, pataps didele nelaime. 
Bet jis yra reikalingas, kad ko
vojus su nukapojimu algų aud- 
menų industrijoje, nes kitaip 
bus bandoma numažinti algas 
ir visoj Francijoj.”

bininkai, iš priežasties vis nuo
lat kįlančio, delei pinigų vertės 
puolimo, pragyvenimo brangu- jis juos pasitiksiąs prie miesto 
mo, šį rudenį pareikalaus visuo- rubežiaus ir priversiąs juos grį- 
tino algų pakėlimo. šti atgal.

, ------- 1.

Nužudė savo alkaną vaiką. Vengrai užėmė Baranya
PHILADEiLPHIA, Pa., rugp. 

22. šiandie prieš auštant 
superdreadnau-tas Pennsylvauda, 
vyriausias laivas Atlandiko lai
vyne, išplaukė su 400 jurų ka
reivių į Panamą. Taipjau pa
imta daug ginklų ir amunicijos.
Nesitikima didelių 'kivirčių.
WASI1INGTON, rugp. 22.— 

Nors ir siunčiama yra į Pana
mą karo laivus ir jurininkus, 
tečiaus nesitikima, kad jie ras
tų pasipriešinimą ir kad jiems 
prisieis panaudoti ginklą. Tiki- 
mąsi, kad Panama geruoju nu
silenks ir apleis tas žemes, ku
rios tapo atiduotos Costa Ricai.
Siunčiama kareivius tik dėl a f-, įstatymus 
sargu-mo ir jeigu nebus pasi- ■ (apie gabenimą 
priešinimo, nebus nė bandoma 
juos išsodinti.

rugį). 22.
Mrs. Ma- 
kiiri yra 
savo 1

“respubliką”.

Vaiky darbo suvaržymas 
- nekonstitucinis.

BUDAPEŠTAS, r. 22. —< Ven
grijos kareiviai pradėjo okupa
vimą miesto Fėnfkirchen 
(Pecs). Mięstas yra sostine Ba
ranya provincijos, kuri tapo ati
duota Vengrijai taikos sutarti
mi. Ikišiol jokių sumišimų ar 
susikirtimų su gyventojais ne
buvo.

(Prieš kiek laiko Jugo-Slavi- 
ja, kuri ikišiol tą provinciją už
griebus laikė, tikslu ir toliau ją 
pasilaikyti, buvo paskelbusi ten 
nepriklausomą komunistinę “re
spubliką”. Bet matyt nieko tuo 
nepešė ir turėjo provinciją už
leisti Vengrijai).

GLEVELAND, ()., 
— čia tapo areštuota 
ry Beltis (ar Holtis), 
kaltinama nužudyme 
metų kūdikio. Ji sakosi pas
maugusi kūdikį todėl, kad ji ne
galėjusi leisti jam mirti badu, 
o maitinti neturėjusi kuo. Jos 
namuose rasta dar du jos vai- 

----------- • ■ kus irgi alkanus. Rakandų na-
GREENSBORO, N. C7 r. 22. muose jokių nebuvo, nes visi

— Federalinis teisėjas James E. faj)O išparduoti, kad nusipirkus ; 
Boyd pripažino federalinius įsta
tymus apie vaikų darbą nekon- 
stituciniais. Tas pats teisėjas 
kiek laiko atgal pripažino ne- 
konstituciniais

Čitos valdžia netik nenuversta, 
bet nebuvo ten jokio sukili
mo.

nors kiek duonos. Viską ką 
rasta namuose, tai kelis trupi
nius sudžiuvusios duonos ir 
keletą makaronų; kitokio mais
to nebuvo. Jos vyras keletą sa
vaičių atgal išvažiavo į kitus 
miestus jieškoti darbo, bet jo 
niekur negalėjo rasti.

Ir tai dedasi šalyj, kuri neži
no ne kur dėti savo turtus.

Amerikos 
nevar

tos Amerikos vėliavos sovietų 
Rusijoje, kada ji pradės šelpi
mo darbą. Nors didžiumoj ša
lių. kur veikė šelpimo administ
racija, Amerikos vėliava buvo 
iškeliama ant jos sandelių, vir
tuvių ir automobilių, bet Ru
si jos-Amerikos politiniai san
tykiai yra tokie, kad šelpimo 
administracija nutarė vėliavos 
nenaudoti.

motoriniai trokai tapo išsiųsti, šelpimo administracija
iš Londono, kurie bus naudo
jami prie dalinimo maisto, dra
bužių ir vaistų bado distrikte.

Rusijos šelpimo komitetas 
paskelbė, kad siuntinis reik me
nų |NH»M‘ks Maskvą įš Petrog
rado titarninke. Pirmas šelpimo 
laivas su reikmenimis jau iš
plauk? į Rygą ir pasieks tą uos
tą subatoj.

“Rusijos Volgos apygardos 
žmonės turi maitintis duona, 
padaryta iš maltų ąžuolo gile
lių, nors iki balandžio mėn. jie 
dar turėjo ir baltos duonos,” 
sako Maskvos žinia. “Vidurinės 
Volgos gyventojai kasa dar ne-

True translation filert with the post- 
master at Chicago, UI., Aug. 23, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Ko reikia Rusijai
Maistas visai išsibaigs 

mėn. Reikia taipjau 
žią, vaistą ir daktarą.

spalių 
drabu-

bėjus nuo badavimo. Į mažiau 
kaip mėnesį laiko 90,000 val
stiečių iš Volgos apygardos iš
važiavo geležinkeliu ir ganiais 
viais į Siberiją. Daugelis kitų, 
kurie neturi kuo užsimokėti už 
kelionę, eina pešti. Petrogradas 
tikisi susilaukti 15,(MM) pabėgė
lių, pirm negu pagerės padėtis.”

Gen. Thompson, kuris ką t ik 
sugrįžo iš Maskvos, sako, kad 
Rusija daro didelių aipsitanlki- 
nnj savo ekonominėj teorijoj, 
kad kaip nors išsigelbėjus nuo 
bado.

“Cholera jau yra cerai su
valdyta,” sako gen. Thompson.

$1,500,000 į mėnesį Rusijos 
šelpimui.

WASHINGTON, rugp. 22. — 
Dar sykį Amerikos šelpimo ali- 
vai vėl plaukios Atlantiko van- 
denynu, šį sykį, kad sušelpus 
badaujančią Rusiją.

Bado apskričiai prie Petrog
rado ir Maskvos yra lengviau
siai prieinami, todėl jie pirmie
ji susilauks Amerikos maisto. 
Iš New Yorko bus gabenama 
per Danzigą, bet vėliau, mano
ma, bus pradėta gabenimas ir 
per Juodųjų jurų uostąs.

Išpradžių, delei šalies padė
ties, gabenimas maisto į Ruisją 
turės būti aprubežiuotas, bet 
paskui, kada visas darbas su
sitvarkys, hemažai maisto bus 
atgabenama Rusijos vaikams.

Parinktasis siuntimui maistas 
yra taikomas vaikams ir susi
deda iš lengvai suvirškinamų 
dalykų, kaip ryžiai, kakao, cuk
rus, riebalai, pienas, pupos. Da
linamas jis galbūt bus iš šetri- 
nių virtuvių, kur vaikai bus __  ___ _ _ ____ ______
maitinami du sykiu į dieną, ka- nieko negali. pasakyti apie da-

MANČULI, ant Siberijos ru- 
bežiaus, rugp. 22.— Kada pat
vinusi Onon upe nuseks, išva- 
žius pirmas traukinis iš Čitos. 
Juo išvažiuos Dr. A. N. Gnord- 
man, vyriausias sanitarinis in
spektorius Maskvos valdžios, 
taipjau galva pabėgėlių vaikų.

Dr. Gnordman grįšta, kad 
vėl prisidėjus prie kitų dakta
rų kovos su epidemija. Jis val
do 75 sanitarinius traukinius ir 
Rusijos ligonbučius, turinčius 
250,000 lovų. Po ilgos kovos su 
tyfn Volgos apygardoj pavasa- 
ryj, jis lankėsi pas savo šeimi
nę Darbine.

Dr. Gnordman sako, kad Įva
das labiausiai paliete Kaza- 
niaus, Perm, Simbirsko, Sara
tovo, Samaros ir Astracha- 
niaus gubernijas. Jis mano, 
kad siuntimas maisto per Juo
dąsias juras yra nepatogus, ka
dangi navigacija Volgos upėje 
užsidaro viduryj spalių mėn., o 
geležinkeliai ten yra labiausiai 
suįrę. Net ir dabar vanduo dė
lei sausumos yra taip nusekęs, 
kad vietomis tik maži laiveliai 
gali Volga plaukioti. Jis mano 
geriausia pagelbą siuntus per 
Revelj, Rygą ir Murmanską.

Po maistui, jis sako, pirmiau
sia reikia drabužių vaikams. 
Kadangi daug vaikų mirė, rei
kalinga gelbėti likusius — tuos 
ateities piliečius.

Po to reikia daktarų ir vais
tų. Slaugytojų Rusijoje yra už
tektinai. Išvažiavęs iš Maskvos 
gegužės mėn., Dr. Gnordman

v •_ •
žinių

Rusi- 
palei-

TOKIO, rugp. 22.— Per sa
vaitę laiko nesenai skelbtosios 
smulkmenos apie kas mėnesį 
daromą nuvertimą Maskvos ir 
Čitos valdžių, yra tik negudriu 
prasimanimu Japonijos 
biuro.

Parakas apie sukilimus 
i oje ir Siberijoje biuras
do tuoj kaip tik Jungt. Valsti
jos paskelbė, kad jos mano 
dalyvauti Rusijos badaujančių
jų šelpime. Laikinė delei audrų 
pertrauka veikime Čitos bevie- 
linio telegrafo leido skleisti 
melus be jokio užginčijamo. Rot 
dabar pranešama, kad čitos- 
Hahbino traukiniai vaigšto be 
susi trukdymo ir kati nė Mask
voj, nė Čitoj jokio sukilimo ne
buvo.

Japonijos žinių biuras ne 
tik nevertė sovietų Rusijos ir 
Tolimųjų Rytų respublikos 
valdžias, ebt taipjau apkalino 
Čitos valdininkus, sudegino 
miestą ir komisarus. Tik vie
nam buvusiam chicagiečiui A. 
Krasnoščekovui (A. Stroller 
Tobinson) leista pabėgti. ži
nios prieštaravo apie tai, ai* jis 
pabėgę aeroplanu į Mongoliją, 
ar išėjo pėsčias į Maskvą (už 
1,000 mylių).

Pasitaiko ir kuriozų. Biuras 
paskelbė, kad Siberijos žmones 
ir medžiai miršta delei dideles 
sausumos ir stokos vandens, 
kartu paskelbdamas, kad pot
vyniai nuplovė geležinkelių til
tus. Biuras taipjau prikėlė Se
ni ionovą ir gen. baroną Un- 
gern-.Sternberg ir tvirtino, kad 
jie paėmę Verchne-lUdinską, 
Misovaja ir Irkutską, 
ras yra užlaikomas karo minis
terijos valdininkų domė tapo 
atkreipta į to biuro žinias, jie 
pasakė, jog jie manę, kad biu
ras senai nustojo veikęs. Biu
ras yra užalikomas karo minis
terijos.

Kam nauda iš tokių žinių 
skleidimo? Gi štai kam. Tokio 
laikraštis Yomiuri Shimbun 
jau paskelbė, kad karinė val
džia nutarė atidėti ištraukimą 
iš Siberijos ekspedicinių spėkų, 
kadangi Čitos valdžia tapusi 
nuversta.

Iš Čitos gi pranešama, kad ne 
tik Čitoje nebuvo jokio sukili
mo, bet kad ir visoje Baikalo 
šalyje viešpatauja pilniauisas 
ramumas.

Airiai balsuos apie pri 
ėmimą taikos sąlygą.
LONDONAS, rugp. 22.

Kad radus kokią nore išeitį iš
rišimui Airijos taikos klausimo, 
ryto Dubilne bus laikomas vi
sų frakcijų ir pažvalgų vadovų 
susirinkimas, kuris svarstys 
Anglijos taikos sąlygas.

Tikiąmsi, kad susirinkimas 
ori ims Anglijos pasiūlymus ir 
tuo tas savotiškas referendu
mas leis Dail Eireann, kuris pri
taria atmetimui Anglijos sąly
gų, mandagiai nusilenkti vieša
jai nuomonei. Susirinkime be 
sinn feinerių, dalyvaus dar baž- 
nyčių ir biznio interesai.

Svarsto taikos sąlygas.
DUBLINAS, rugp. 22.— Sinn 

feinerių parlamentas Dail Ei
reann šiandie slaptame posėdy
je svarstė Anglijos taikos sąly
gas. Prieš tai jis turėjo ilgą pa
sitarimą su prezidentu de Va
lerą ir Airijos respublikonų ar
mijos komanduotoji! Collins.

Sakoma, kad de Valere. gavi' 
žinią, kuri galinti priskubinti 
taiką.

Aleksandras paskelbtas
Serbijos karalium.

BIELGRAD, r. 22. — Prokla
macija, kad karalius Aleksan
dras užėmė Serbijos, Kroatijos 
ir Slovėnijos sostą tapo per
skaityta bažnyčiose ir viešose 
aikštėse mieste nedėlioj.

PINIGŲ KIKSAS.
Vakar, rugp. 22 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.66
Austrijos 100 kronų ............... 18c
Belgijos 100 frankų.......... . $7.56
Danijos 100 kronų ............. $16.50
Finų 100 markių ............... $1.55
Francijos 100 frankų ........... $7.71
Italijos 100 lirų ................... $4.21
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.15
tenku 100 markių ................... 5c
Olandų 100 guldenų ........... $81.03
Norvegų 100 kronų ........  $13.20
Švędų 100 kronų ............... $21.45
Šveicarų 100 kronų ........... $16.90
Vokietijos 100 fnarkių ....... $1.15

Owen-Keating 
apie' vaikų darbą 

vaikų darbo 
produktus iš vienos valstijos į 
kitą); tą jo nuosprendį parėmė 
ir augščiausias šalies teisinas.

Sulig dabartiniais įstatymais 
kiekviena firma turi mokėti 10 
nuoš. federalinių taksų nuo ] 
no, gauto iš vaikų darbo. Bylą 
užvedė Vivian Spinning Mills, 
Cherrydale, N. C., pareikalau- 
damos uždraudimo valdžios ko
lektoriui reikalauti tų taksų. Ir Anglijos ambasadorius pridavė 
teisėjas Boyd tą reikalavimą iš- notą, kad Anglija priima prezi- 
pildė, nuspręsdamas, kad vaikų dento Hardinio pakvietimą da- 
darbą gali tvarkyti tik valstijos lyvauti nusiginklavimo konfe- 
ir kad federalinė valdžia į 
kius reikalus negalinti kištis.

---------------------——t——

Pei- Anglija dalyvaus nusigink 
i lavino konferencijoj.

WASHINGTON, rugp. 22. —

to-1 rencijoj Washingtone, lapkr.
11 d.

4 žmonės sudegė.
Mirė po 25 dieną be miego.

Prašys tauty lygos 
atgauti sostą.

VIENNA, r. 22. — Buvusis 
Austro-Vengrijos karalius Ka
rolis pienuoja kreiptis prie tau
tų lygos ir prašyti sugrąžinti 
Vengrijoj monarchiją, o jį pa
sodinti atgal ant sosto.

Nieks nenori Karolio.

MACiON, Ga., rugp. 22. — 
Mažiausia 4 žmonės sudegė 
gaisrui sunaikinus naktį seną 
medinį viešbutį. Manoma, kad 
nebus daugiau kaip 11 sužeistų, 
rėčiaus sudegusių skaičius gal
būt bus didesnis, negu 4, ka
dangi vis dar pasigendama ma
žiausia 7 žmonių ir jei ne visi, 
tai daugelis veikiausia yra žuvę 
ir jų lavonai tebėra po griu
vėsiais. Dabar kasinėjama griu
vėsius ir jieškoma daugiau la
vonų.

LA PORTE, Ind., rugp. 22.— 
B. V. Hoover, kuris išbuvo 25 
dienas be miego, pagalios mirė, 
nusilpnintas bemieges, nors 
šiaip jis visą laiką jautėsi nor
maliai. Daktarai nesupranta 
priežasties jo ligos.

GENEVA, r. 22. — Anglijos, 
Vengrijos ir Šveicarijos vald
žioms padarius sutartį, ex-kara- 
liui Karoliui bus leista pasilikti 
Šveicarijoj iki pabaigai spalių 
mėn., kadangi nė viena kita ša
lis nenori jo priimti.

Laikraščiai sako, kad Karolis 
pražudė didesnę dalį 31,000,000 
kronų, kuriuos jis turėjo sudė
jęs Zuricho banke, tam bankui 
bankrutijus.

Auksinai dar 
neina brangyn

5 žmonės užmušti.
CHICAGO. — Užvakar vaka

re ir vakar Chicagoje nelaimėse 
su automobiliais užmušta 5 
žmonės, o 7 sunkiai sužeisti.

SURUKO 46,000.000,000
CIGARETŲ. "

WASHINGTON, rugp. 21. — 
Pasak surinktų statistikų, pe
reitais metais Amerikoje tapo 
išdirbta 61,859,900,000 cigaretų. 
Iš to.skaičiaus 15,834,000,000 
cigaretų tapo eksportuota, taip 
kad amerikiečiai namie sunau
dojo 46,000,000,000 cigaretų į 
metus laiko.

Cigarų išdirbta 8,720,754,000, 
o visokios rūšies tabako 413,- 
891,000 svarų. |

Taksų už tabaką, cigarus ir j 
cigaretus surinkta $294,000,000. j

. Iš pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų, negu pasių
stum žiema.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, m.
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Entered aa Second Claae Matter 
March 17th, 1014, at the Poet Office 
of Chicago, IU., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, llsklriant 
eodėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Habted StM Chicago, 
UL — Telefonas) Roosevolt 8500.

Ikam sakyt, kad tie žmonės/ Karalius atsivertė, tai esą del- 
kurie peikia blogus valdžios ^_kad jisai negavęs “šiltos vie- 
|darbus, esą “bolševikai”? ši 
srovė veikiausia ir nedaly
vautų suvažiavime, nes ji 
skelbia karą visiems, kurie 
neremia jos; o remiančių ją 
žmonių šiandie Amerikoje 
yra nedaug.

Didelė dauguma amerikie
čių nepritaria nei kraštuti
nei kairiajai srovei, nei kra
štutinei dešiniajai. Bet aiš
kaus veikimo plano jie netu
ri. Pasitarti jiems butų nau
dinga.

NAUJIENOS, CMcago, m 
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Lietuvos valdžia per -savo 
atstovybę šaukiasi į Ameri
kos lietuvius, kad jie pirktų 
paskolos bonus.

Bet Amerikos lietuviai 
taip pat ne kartą šaukėsi į 
Lietuvos valdžią, reikalau
dami, kad ji panaikintų ka
ro stovį, paliautų žudžius ir 
persekiojus darbininkų ju
dėjimo veikėjus, pašalintų 
cenzūrą ir sustabdytų vieti
nių valdininkų savivaliavi
mą.

Lietuvos valdžia iki šiol 
neišpildė tų reikalavimų. 
Kodel-gi ji mano, kad ame
rikiečiai turi paisyti jos žo
džių labiaus, negu ji paiso 
amerikiečių žodžių?

Amerikiečiai yra apleidę 
savo tėvynę daugiausia dėl
to, kad joje nebuvo laisvės, 
kuomet ji buvo po carizmo 
letena. Jeigu jie žinotų, kad 
Lietuva šiandie yra tikrai 
laisva, tai vieni jų su džiaug
smu grįžtų atgal, o kiti, gy
vendami čionai, šelptų ją 
kuo galėdami. Nereikėtų nė 
raginti.

Bet kolkas jie tiktai girdi 
gražiai skambančias dekla
macijas apie “laisvą Lietu
vą”, ir jos jau pradeda jiems 
darytis nuobodžios.

Butų laikas Lietuvos val
džiai permainyti savo “tak
tiką” ir imt agituot ameri-| 
kiečius ne žodžiais, o 
bais.

dar-

LIETUVOS VALDININKAI.

Kaune einąs “Lietuvos Bal
sas“ pripažįsta, kad Lietuvos 
valdininkai ištiesų esą labai iš
penėję ir dažnai elgiąsi su žmo
nėmis perdaug biurokratiškai — 
apie ką jau buvo rašyta ne 
tą “Naujienose”. Vienas 
B.“ bendradarbis rašo:

Amerikos Lietuvių “Nau
jienos“ (140 Nr.) straipsnyje 
“Nėra susitarimo“ rašo, kad 
sugrįžusieji iš Lietuvos ame
rikiečiai nusiskundžią dėl ne
tikusio Lietuvos valdininkų 
elgimos su žmonėmis. Ameri
kiečiai, kuriems teko turėti 
šiokių ar tokių reikalų su 
Lietuvos valdininkais peikia 
juos už didelį ir nepateisina
mą nerangumą. Nuėjus Lie
tuvos piliečiui kokiais nors 
reikalais į valdininkėlio rasti- i 
nę tenka laukti kelios valan
dos, nors toks valdininkėlis | 
nesąs niekuo užimtas. Iš
laukęs kiek laiko, žmogus ne
tenka kantrybės ir eina sau 
arba gauna įsakymą ateiti 
kitą dieną. Kurie turi drą
sos piktintis, tokiais tarnau
tojų pasielgimais, ir 'jiems 
priešintis, esą apstumdomi ir 
išvaromi (?). Lietuvos val
dininkai maną, kad jie esą 
pastatyti ne žmonėms pilie
čiams patarnauti, bet valdyti 
juos, davinėti jiems įsaky
mus, kad kiekvienas pas jį 
atsilankęs žmogus turįs bijo
ti ir apie jį tupčiot. Tai esą 
caro laikų činovnikų liekana. 
Labai esą aišku, kad prie to
kio nesusitarimo tarp Lietu
vos valdininkų, iš vienos pu
sės, ir jos piliečių, iš kitos, 
šalis negalinti tarpti ir eiti 
pažangos keliu.

Reikia pasakyti, kad šiame 
Amerikos lietuvių nusiskun
dime, be abejo yra daug tie
sos. Kaip nevienam teko pa
tirti, musų valdininkų tarpe 
ištikro netrūksta labai išpo
nėjusių, ir į praščiokus žiūrin
čių labai iš aukšto. Toki val
dininkai ne tik netarnauja 
tėvynei, bet stačiai, galima 
sakyti jai kenkia! Per savo 
poniškumą jie žemina Lietu
vos ir jos valdžios vardą. Ei
dami tarnybos pareigas, jie 
turėtų būti ypač mandagus 
su žmonėmis, turėtų greitai ir 
rūpestingai patenkinti jų rei
kalavimams.

NA, ŽINOMA!

kar-

teles tarybų Rusuose!
j Sakysime, kad visa tai tiesa. 
Bet kur tuomet yr užtikrinimo, 
kad kiti komunistų lyderiai ne
atsiverčia tiktai dėlto, kad jie 
dar turi šiltas vieteles (arba 
šiaip kokios naudos iš komuniz
mo) ?

Yra faktas, kad Rusijoje ko
munistų partija turi visą politi
nę ir materialę galią savo ran
kose — tuo tarpu kad kitų par
tijų žmonės ir badą turi kęsti ir 
jokių teisių neturi. Yra taip 
pat faktas, kad per kokį trejetą 
paskutinių metų komunizmas 
buvo labai madoje radikaliuose 
sluogsniuose visose šalyse: ko
munistų agitatoriai buvo kone 
ant rankų nešiojami, komunistų 
laikraščiai gaudavo gausių au
kų.

Jeigu Anupras Karalius atsi-j 
žadėjo bolševizmo tiktai dėlto, 
kad negavo šiltos vietelės, tai 
kas bus su Rusijos komisarais, 
su mūsiškiais Daubarais, Juke-| 
liais ir Bimbomis ir 
vės“ štabu, kuomet 
mas išeis iš mados?

O jisai tikrai eina iš mados. 
Jau daugelis žmonių, kurie pir
ma plodavo ir aukaudavo komu
nistų “kalbėtojams“, šiandie 
juokiasi iš jų.

su “Lais- 
komuniz-

ITALIJOS DARBININKU 
UNIJOS IR MASKVA.

Italijos socialistų organas 
“Avanti“ išspausdino Maskvos 

(unijų internacionalo tarimą, ku
riuo Italijos darbininkų profesi
nės sąjungos išbraukiamos iš 
“raudonojo internacionalo“.

Italijos darbininkų sąjungoms 
prikaišiojama, kad jos neper
traukusios ryšių su Amsterda- 

Įmo internacionalu. Toliaus sa
koma, kad jos atsiuntusios savo 
delegatus į Maskvą tiktai infor
macijos tikslais, reiškia — dar 
neturinčios galutino pasiryžimo 
priklausyti “raudonajam inter
nacionalui”. Jos tiktai forma
liai prisidėjusios prie Maskvos, 
bet faktinai tebesančios su Am
sterdamu.

Maskvos unijų internacionalas 
pareiškia, kad toks “sėdėjimą 
ant dviejų kėdžių” esąs negali
mas. Pagalios, jisai kaltina 
ugščiaus pminėtaisiais “nusidė
jimais“ profesinių sąjungų “biu
rokratiją“ ir šaukia Italijos dar
bininkus pasipriešinti jai. į

Iš to šauksmo, žinoma, nieko 
neišeis. Organizuotieji Itali
jos darbininkai turi daugiaus 
pasitikėjimo savo išrinktaisiais 
viršininkais, negu Maskvos dik
tatoriais. s

Kada dabar Italijos darbinin
kų profesinės sąjungos tapo iš
brauktos iš “raudonojo interna
cionalo“, tai kas bepalieka jame? 
Kaip skaitytojai žino, Francuos 
Generales Darbo Konfederacijos 
suvažiavimas, nesenai įvykęs 
mieste Lille atsisakė dėtis prie 
Maskvos. Reiškia, visoje vaka
rų Europoje nėra nė vienos 
stambesnės darbininkų unijos, 
kuri priklausytų komunistiniam] 
internacionalui. Vienok jisai 
giriasi turįs 16 milionų narių! 
Ar tai ne hunibugas?

1905 m. 1914 m. dirbtuvėse 
dirbo vienas milionas darbinin
kų, o 1918 m. jų skaičius pašo
ko iki pusantro miliono”.

Unijų kūrimosi, galima saky
ti, prasidėjo tik po karo su Chi- 
nija, kad Japonijos industrija 
ėmė sparčiai plėtotis. 1897 m. 
“Amatinių Unijų Steigimui 
Draugija” buvo sutverta, kuri 
įkūrė nemaža unijų tarp, gele
žinkeliečių ir spaustuvių ir plie
no liejyklų darbininkų. Unijos 
buvo sparčiai bepradedančios 
plėstis, bet 1900 m. užstojo in
dustrinis krizis, kuris parbloš
kė unijas. Prie to, žinoma, ne
mažai prisidėjo ir atatinkamas 
patvarkymas, kuris leido polici
jai pulti unijistus. Unijos su
klupo ir bėgiu sekamų dešimties 
metų nieko nebuvo girdėti apie 
darbininkų organizacijas. Kaip 
ir visur, valdžia visais galimais 
budais slopina darbininkų judė
jimą.

Tąsyk socialistai pradėjo va
dovauti darbininkams. 1901 m. 
susibūrė nedidelis socialistų bū
relis, kurio priešakyj stovėjo 
Šen Katayama ir Kotoku, revo
liucinis socialistas, kuris moks
lus ėjo Francijoj. Jie įsteigė So
cialdemokratų Partiją. Partijos 
gyvenimas, vienok, nebuvo ilgas. 
Valdžia užgniaužė ją. 1903 m. 
buvo įkurta “Beturčių Lyga“. 
Laike Rusų-Japonų karo ta Ly- 

Iga buvo griežtai nusistačiusi 
prieš karą ir 1904 m. pasiuntė 
Katayamą į Amsterdamo Inter
nacionalinį Socialistų kongresą. 
Tos Lygos nariai irgi valdžios 
buvo persekiojami ir galų gale 
1905 m. Lyga tapo visai užda
ryta.

J Karui pasibaigus Lyga persi
organizavo į Japonijos Socialis
tų Partiją ir 1907 m. pradėjo 
leisti pirmą Socialistų dienraš
tį. Dienraštis neilgai tegyvavo 
— liko sustabdytas. Valdžia 
stvėrėsi aštriausių priemonių ir 
1910 m. 12 darbuotojų, įskai
tant Kotoku, liko pasmerkti my
riop dėl “anarchistinės konspi
racijos“ nužudyti imperatorių. 
Be to, da dvylika buvo nuteista 
visam amžiui 
du judėjimas 
linis.

Pasaulinis
dalykų padėtį. Japonija pra
lobo. Ji ne tik atmokėjo savo 
skolas, bet pradėjo skolinti pini
gus kitoms valstijoms. Preky- 
ba su užsieniu pasiekė tokio laip
snio, apie kurį pirma niekas ir 
manyti nemanė. 1919 m. įsikū
rė laivų kompanija, kurios ka
pitalas siekė $1,000,000,000. Tai 
buvo padaryta prieš pat karo 
paliaubą. Darbininkų tarpe ir
gi pasireiškė judėjimas. Jie pra
dėjo rašytis į Yuai-Kai, progre- 
syvę draugiją, kuri buvo įkurta 
1912 m. darbininkų švietimui. 
Iš pradžių ta draugija nebuvo 
radikalinė, bet laikui bėgant ji 
pradėjo kairėti. 1916 m. įsikū
rė da radikalesnė draugija, Shi- 
nyu-Kai. Streikai pasidarė pa
prasčiausias pasireiškimas. 1914 
m. streikų buvo 50, o 1918 m. 
jų skaičius pašoko iki 417.

Bėgiu 1919 m. buvo tikra 
streikų epidemija. Iš pradžių 
vyriausfa buvo streikuojama 
dėl algų padidinimo, paskui pra
dėta reikalauti trumpesnių dar
bo valandų, geresnių sąlygų ir 
teisės rinkti užveizdą. Ėmė kur
tis naujų unijų ir sulig apskai
čiavimu, 1919 m. gale unijų bu
vo apie 150, kurioms priklausė 
tarp 80,000 ar 100,000 narių.

[iš Federuotosios Presos] I Tūlam laikui judėjimas lyg 
Japonijos darbininkų veiki- apmirė, kada unijos aplaikė ne

maža skaudžių smūgių. Tas lai
kotarpis pašvęsta reorganizaci
jai. 1919 ir 1920 m. Yuai-Kai 
laikė konferencijas ir pagalios 
nutarė susivienyti su kitomis 
unijomis. Tuo budu liko įkurta 
Japonijos Amatinių Unijų Fe
deracija. !

1920 m. Gruodžio mėnesyj, 
nepaisant valdžios grąsinimų, 
Tokio mieste įsikūrė Japonijos 
Socialistų Federacija. Narių su
sirašė apie 2,000. Kad išvengus 
persekiojimų, priinita neperdaug 
radikalus programas, neveizint

1,910,800, ir žve- 
Gi fabri-

linkimų. Bet ir tai neišgelbėjo 
socialistų nuo valdžios puolimų.

1918 m. cenzo daviniai paro
dė, kad Japonijoj ūkio vedimu 
užsiima 5,476,700 žmonių; šilko 
gaminimu
jojimu — 1,399,600.
kuose dirbo 1,676,800 darbinin
kų, jų tarpe 825,000 moterų; 
598,000 dirbo prie geležinkelių, 
ir 465,000 (iš kurių 105,000 mo
terų) kasyklose.

Darbininkams mokama labai 
mažos algos. Nuo 1914 iki 1919 
m. algos pakilo 100 nuoš., tuo 
gi tarpu pragyvenimas pabran
go 189 nuoš.

Iki 1911 m. nebuvo fabrikams 
jokių patvarkymų. Tokie patvar
kymai liko išleisti tik 1916 m. 
Patvarkymas, kuris paliečia tik 
moteris ir vaikus (nesenesnius 
15 metų), nustato 12 valandų 
darbo dieną. Tečiau, reikalui 
esant, darbo diena gali būti prar 
tęsta iki 14 valandų. Po Wash- 
ingtono Internacionalinės Darbo 
Konferencijos liko įnešta Japo
nijos parlamentan naujas bilius, 
kuris turi tikslo pertvarkyti in
dustrinius įstatymus.

Linksmos dienos mum atėjo 
Net malonu ir minėti: 
Restoranuos prie šampano 
Ir valdžiai smagu sėdėti.
Kauno gatvėm matai eidams, 
Degtinė kai kvietka žydi: 
Kiekvienas praeivis mato 
Ir akimis net palydi.
Ant vestuvių ir krikštynų, 
Numirusių pakasynų — 
Visi mes, kai vandenėlį, 
Maukiame tėvynes vyną.
Namuose — žalia, raudona, 
Visokios spalvos degtinė 
Didžiai numylėta tapo 
Lietuvoj, musų tėvynėj!

Kopų Raktas.

Lucky 
Strii e 
cigareHe

Hs toasted

kalėjimo. Tuo bu- 
pasidarė nelega-

karas permainė

JUOKAI
Pats baidyklė.

—Kanapės baigia nokt, kai
myne: ko nepastatau 
žvirbliams?

—O kam? Aš pats 
dieną esu.

baidykles

ten visą

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

langą

Ar tas, kur mažus

ITALIJA.

[Iš Fcderuotosios Presosj
Londonas. — Gautomis 

žiniomis Ryme prasidėjęs ytin 
rimtas judėjimas delei Sacco ir 
Vanzetti pasmerkimo myriop. 
Tuo ypač yra susidomėję Itali
jos socialistai, kurie savo laik
raštyj Avanti ragina valdžią įsi
maišyti į tą dalyką ir išgelbėti 
pasmerktuosius.

Avanti sako, kad pasmerktie
ji yra nekalti. Jie liko nuteisti 
tik todėl, kad veikė tarp darbi
ninkų. Tai esą lyginai tokis pat 
atsitikimas, kai su (Ettor ir Gio- 
vanitti, kurie dešimtis metų at
gal buvo nuteisti dėl tokio jau 
prasikaltimo. Vienok po aštuo- 
nių mėnesių kovos Ettor ir Gio- 
vanitti liko išteisinti ir paliuo- 
suoti.

čia

Kam Marė naktį 
atsidaro.

Jonukas: l— Mama, žiūrėk, 
koks didelis paukštis lekia!

Motina:— Tai garnys, sunut.
Jon

vaikus atneša?
Mot.:— Taip, sunuti.
Jon.— (patylėjęs):— Mama, 

o kaip garnys įlenda į namus?
Mot.:— Ogi pasergeja, kai 

langas atdaras, tai ir įlenda.
Jon.:— A-a, tai dėlto musų 

Marė naktį palieka langą atda-

Nereikalauja globos.
Elgeta (gavus varioką iš

maldos): — Ačiū, ačiū; 
pondies ir visi švientieji 
stelę savo globoj laiko!

Išmaldos davėjas: —
kia, nereikia, nėr už ką..

tam-

Nerei-

Redakcijos Atsakymai.

Bijosi 
suvažiavimo

Japonijos darbininkų 
judėjimas.

ne

ŠIS - TAS
Taipgi: Nė šis, nė tas

22

Alkoholizmo garbės 
pirmininkas.

Elta skelbia: “Rugpiučio 
kviečiamais. Lozanoj XVI-as

tarptautinis kongresas prieš al
koholizmą, kurio garbes pirmi
ninku pakviesta šveicarų pre
zidentas.”

Kavalieriai domėkitės!

Naujienų Redakcijoj teko 
matyt laiškas iš Lietuvos šiaip 
užadresuotas: X %

Chicago Redakcija 
Nort Amerika.

ir šitokiu turiniu:
“Turiu garbės prašyti Nau

jienų įpublikavoti į dienraštį: 
Noriu gauti jaunikaitį 23 m. 
amžiaus. Aš turiu 21 metus ir 
gražiai nuaugusi. Vincenta Ša
ltiniai tė, Šiauliuose, parmina 
g-vė 27.”

R. Mizarai. — Jūsų atsišau
kimo nedėsime. Viena, jame 
yra daug netiesos; antra, pro
taujančių darbininkų minios ne
turi pasitikėjimo prie tų asme
nų, kurie po juo pasirašo. “Nau
jienose” buto įdėtas Socialistų 
Partijos atsišaukimas tuo rei
kalu.

Musų Moterims

European American Bumu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir 43. L. fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortes, pašportai ir tt 
NOTARU ŪSAS 

Kcal Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th SL, J£amp. Habted 84. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieni
V ak. j U t ar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.i iki 8 po pietų.

r

i

i 
i

V. W, RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

▼ak.: 812 W. 33rd St„ CMcago 
Tel. Yarda 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kert« Leavitt St. 
Telephone Canal 2552.

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgė- 
čiaus ant lengvų išlygų.
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S. W. BANES 
ADVOKATAS *

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Dešinieji tautininkai 
pritaria progresyvės visuo
menės suvažiavimo idėjai. 
Viename jų laikraštyje bu
vo išreikšta tokia mintis, 
kad, girdi, į tokį suvažiavi
mą patektų daugiausia “bol
ševikų”, ir jie darytų viso
kių bereikalingų priekaištų 
Lietuvos valdžiai.

Reikia sutikti su ta nuo
mone, kad suvažiavime iš- 
ciesų neapseitų be priekaiš
tų Lietuvos valdžiai; bet J

Brooklyno komunistų orga
nas jau 4 pradėjo “aiškinti“ 
Anuprą Karalių, kuris “Naujie
nose” prisipažino, kad jisai kly
do, kuomet, gyvendamas Ame-Imas ir stiprėjimas netolimoj at- 
rikoje, garbino Rusijos bolševi- eityj gali pasidaryti ytin švar
kus. biu faktorių internacionalinia-

Kol Karalius putė į vieną du- me darbininkų judėjime. Tokios 
Idą su komunistais, tol jisai bu- tai nuomonės laikosi Anglų Pro- 
vo jiems geras. “Laisvės“ ko- fesinių Sąjungų Tyrinėjimo de- 
respondentai su pasigerėjimu partamentas. To departamento 
aprašydavo jo “revoliucingas“ raporte, tarp kita ko, sakoma: 
prakalbas, kuriose jisai keikda- “Karo padariniai, nepaprastas 
vo ir šmeiždvo socialistus. Bet | pragyvenimo pabrangimas, šmu- 
dabar jau tame laikraštyje skai
tome, kad Kar. esąs “kromel
ninko sūnūs”, kad jisai tingėjęs 
dirbti sunkų dalbą, turėjęs daug 
tuščios ambicijos .reikalavęs at
lyginimo už lekcijas (tai irgi, žymiai padidėjo: 1918 m. jų to fakto, kad tarp daugumos ly- 
mat, nusidėjimas!) ir tt. O kad buvo trigubai daugiau, negu derių reiškėsi komunistinių pa-

gelninkų pasakingas pralobimas, 
revoliucinė liepsna užsienyj at
gaivino darbininkų judėjimą Ja
ponijoj. Skaičius darbininkų, 
dirbančių įvairiose dirbtuvėse,

Įdomu; butų dar įdomiau...
Brooklyno Laisvė praneša, 

kad Naujienas prenumeruoją 
Jungtinių Valstijų miestelių še
rifų raštinės.

Įdomi žinia, ištiesų. Butų 
vienok dar įdomiau atsižinoti: 
kokių gi ryšių turi Laisvė ir 
jos štabas su tom miestelių še
rifų raštinėm? -—Rita Titą...

iš Lietuvos Meliodiju
Dabartinei savo valdžiai 
Tarkim žodį pagirtini, 
Kad sumanė Lietuvoje 
Mylimą varyt degtinę.
Ūžia bravarai kaimuose, 
Versmės teka pačiam Kaune, • 
Geria tėvai ir motinos 
Geria ir jų vaikai jauni.

Mergaitėms Suknelė No. 1076.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

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

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKISADVOKATAS
Ofisas vidundestyji 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po piet> 
Panedėliais iki 8 vakare.

Namų Tel.: Hyde Park 8395

I07G
Motinos kurios labai užimtos o vis

gi nori savo dukreles apredyt gra
žiai, tai tam tikslui labai atsako ši
toks fasonos suknelis kuris čia "pa
rodytas ant paveikslėlio.

Tokiai sukneliai pavyzdys No. 1076 
yra sukirptas nuo 4 iki 12 metų am
žiaus. 8 mierai reikia 2 jardų 36 co
lių pločio materijos.

Norint gauti tokiai sukneliai su
kirpti ir pasiūti pavyzd), prašon? 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Ralsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 1076.

Micros ..................................... metų.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst)

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare. >

Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir 
budavotojas.

Būdavo j ame ir taisome.
1401 W. 47th St, Chicago

, DK. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Centrai 3862 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Habted St., CMcago, Iii.

DR. M. STAPULI0NIS
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
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iCANADIANj. PACIFIC
. somas

| IK U LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

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

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearbom St, Chicago, I1L

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

CHICAGOS JUODAŠIMČIAI 
VEIKIA.

Organizuosią moteris.

TRAUKIA TIESON 
DEL ŠMEIŽIMO.

NAUJIENOS, Chicago, III. 

savaitę. Demonstran^^susirin-1■ 
ko Union stotin pasitiktiglelega- 
cijos. Ji tapo nuvesta prie W. J 
22-os gat. ir Marshall blvd., I 
kur paroda buvo surengta. Iš 
čia, visi susėdę į automobilius ■ 

nuvažiavo Chicagos sakalų sa- 
lėn, 26-tos ir Lawndale gatvių.' ■ 

Dclegaūijds galva (buvo se- I 
na torius Vaclav Klofac, buvu
si s čecho-Slovakijos nacionalės ■ 
apsaugos nrinisteris.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.____________ ___ c

Į L I E T U V Ą
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

Vi Red Star Line
Išplaukia kas savaitę

Pier 68-62 North River, New York 
Samland) 
Gothland)

Kroonlan)
Zeeland)
Lapland)
Finland)

> American Line
Mongolia)
Minnekahda)
Manchuria)

Tikietai tiesiai į Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN-

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

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

Arba prie vietinio agento.

New York į (Rūgs. 1 
Hamburgą (Rūgs. 22

Tik 3-čia k lesa 
New York (Rūgs, 

į (Rūgs. 10
Hamburgą , (Kugs. 24 

.............................. Rugp. 27

17.

New York (Rūgs. 8
į (Rugp. 25

Hamburgą (Rugp. 25

Nesenai susiorganizavę Chi- 
cagos juodašimčiai, Ku Khix 
Klaniečiai, rengia labai platų 
veikimo programą. Sulig inst
rukcijų pulkininko Joseph Sim- 
mons, jie tariasi patraukti savo 
juodašimtiškon organizacijon ir 
moteris — suorganizuoti mote
rų klaniečių skyrių.

Sulig pranešimų iš Ohio 
miesto, vyriausia organizacijos 
burtininkas, pulkininkas Sim- 
mons, sutikęs su Chicagos 
klaniečiais, kad moteris kla- 
nietės neturinčios dalyvauti 
kartu socialiai arba vykdinime 
savo painų.

Moteris klanietės turinčios 
vilkėti tokias pat maskuotas 
drapanas kaip ir vyrai. Jos tu
rėsiančios daryti bei atlikti vi
durnakty užpuolimus ant ne
priklausančių jų organizacijai 
moterų, kurios peržengiančios 
klaniečių moralinius įstatymus 
ir principus.

(J

KAM LAIKYTI PINIGUS PAS SAVE IR RUDU UG
NIES IR PLĖŠIKŲ, KAD JUOS GALIMA VISUO

MET PASIDĖTI Į
UNIVERSAL STATE BANKA 

Kur jie bus gerai apsaugoti ir neš nuošimtį. 
Tie, kurie laikote pinigus pas save, 

pagalvokite apie tai.
Suv. Vai. Valdžia ir CHICAGOS MIESTAS laiko savo pinigus Uni- 

versal State Banke. Ar gali būt geresnis užtikrinimas šio 
Banko saugumo?

šio Banko Turtas apie

$3,000,000
DOLERIŲ

GREIČIAUSIAI PASIUN 
ČIA PINIGUS.

Lietuvon ir kitur Universal Štate Bankas, nes išduo
da Čekius tiesiog ant Lietuvos bankų'

aio Banko čekiai ir money orderiai yra išmainomi kiekvienam Lie
tuvos miestely ir išmokami adresatui pilnai, sulig padaryta musų su- 
tarčia su Lietuvos Bankais

PASINAUDOKITE PROGA KOL 
ŽEMAS KURSAS.

Iš kitų miestų siųskite mums dolerius, o mes pasiųsime Lietuvon 
auksinais pagal kurso.
BANKO SKYRIAI:

Pinigų ir Laivakorčių siuntimo, Taupinimo, Komercijos, Paskolos, 
Real Estate, ir Apdraudos nuo Ugnies.

BANKO VALANDOS:
Kasdiena nuo 9 iš ryto iki 4 v. po pietų, ir vakarais: Utar- , 
ninkais nuo 6 iki 8:30 vakare. Subatomis visą dieną iki 
8:30 vakaro.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street, Chicago, III.

Lietuvių Ūkininkų Kooperatyve Sąjunga
BART MICHIGAN

Siuntinėja visokius ūkio produktus dideliais ir 
mažais orderiais į visas lietuvių kolonijas.

Taipgi patarnauja lietuviams norintems 
pirkti farmą šioj gražioj Lietuvių kolonijoj. Rei
kalaudami kokių informacijų visuomet įdėkite 
štampą už 2c atsakymui.

Adresuokite taip: L. U. K. Są-ga c/o I. Smetona — Sec-ry,
R. 1, Hart, Mich.

ELEKTRA
šviesų ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pre».

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

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialu rasa: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEfi AVĖ. CHICAGO.

GarsinkitesNauiienose

Kl. Jurgelionis, “Naujienų” 
biznio vedčjas, pereitu subato. 
padavė teismui (Circuit Court) 
skundą prieš vietinį lietuvių ko
munistų lapelį ir jo leidėjus bei 
redaktorius, A. Kairį, J. Undžių 
ir J. Gasiuną, reikalaudamas 
$50,000 dolerių atlyginimo už 
šmeižimą.

Tame lapelyje jau senai yra
terliojamas drg. Jusgelionio var- Nusižudė,
das, bet ypatingai daug nešva- Polici ja, j ieško priežasčių, ku-
rumų jame tilpo paskutiniu lai- <‘*os priverto Mary Lau Stecb, 
ku. Ir kantriausiam žmogui ga- H^ metų mergaitę, nusižudyti 
Įėjo tatai įkyrėti. savo kambary, 1246 E. 46-tos

Adv. Kl. Jurgelionis pareiškė, 8alves. Jos motina gyvena Mi- - 
kad tai esanti “tiktai pradžia”, oldgan City.
Toliaus jisai trauksiąs tieson ir Numatoma; kad saužudystę 
kitus savo šmeižikus, o taip pat įvyko ačiū dideliam issilgimui 
ir jų pagelbininkus. Pagal įsta- sav() motinos. Mat ji viena ibu- 
tymus už šmeižtą, tilpusį laik- vlls^ Peikta gyventi kamba- 
rašbyje, atsako ne tiktai jo lei- rluose‘ 
dėjai ir redaktoriai, o ir agen- Kiti gyventojai, jausdami ga- 
tai, platintojai ir t. t. zo smarvę, davė žinią namo

 savininkui. Pastarasis atėjus 
Banditai pražiopsojo $20,000. ra(1° h negyvą lovoje, apsiren

gus geriausiomis drapanomis.
Užpereitą naktjį banditai įsi-|šale jos gulėj0 gazo du(Ia. 

Lavonas atiduotas graboriui.laužė Overland Coffce kompa
nijos* ofisan, 914 W. Jackson 
blvd., ir išsprogdino saugiąją 
šėpą. Banditai paėmė $165 pi
nigais, deimantinį žiedą ir auk
sinį retežėlį $250 vertes. Vie
nok banditai, turbūt beskubin- 
dami, pražiopso jo dvidešimts 
tuktsančių dolerių vertės leng
vai išmainomų bonų.

Minia užpuolė negrą 
miestyj.

Pereito sekmadienio 
prie Madison ir Clark 
vidurmiesty, negras 
Cannon pavojingai 
skustuvu leitenantą
iš Camp Grant. Leitenantas ta
po paliuosuotas iš negro nagų 
jo draugo, Daniol 
4748 Prairie gatvės.
milžiniška

vidur-

naktį, 
gatvių, 

Charles 
supjaustė
Joe Mace

Goodman, 
Susirinko 

žmonių minia ir 
grūmodama norėjo pavartoti 
spėką prieš negrą. Pastarasis, 
švaistydamas skustuvu į visas 
puses, mėgino ištrukti iš mi
nios nagų. Bet jį sulaikė poli- 
cistas Guillinan.

Sako, kad tos pasekmės prie
žastis buvus tokia: Cannon su 
kitais dviem negrais ir trimis 
baltomis moterimis ėjęs gatve. 
Žmonės pradėję juos pajuokti. 
Cannon ėmęsis ir paleidęs mi- 
nion plytą, kuri užgavusi leite
nantą.

Muzikantai paskelbė streiką.
Pereitą nedėklienį Chicagos 

burleskinių teatrų muzikantai 
ir kai kurie padėjėjai paskelbė 
streiką. Organizuotieji darbi
ninkai padarė atatinkamų žing
snių suparaližiuoti Columbia, 
Star Garter, Engehvood ir 
Haymarket teatrus.

Pamatinė streiko priežastis 
esanti teatrų savininkų nusis
tatymas įvesti “opcn shop” sis
temą. Unijos vadai sužinojo 
apie įvykusį * streiką, kuomet 
Richard L. Green, scenos dar
bininkų biznio agentas, kuriam 
buvo pavesta sudaryti naują 
sutartį rudeniniu! sezonui, bu
vo savininkų informuotas apie 
įvedimą “opcn shop.” 
informacijos duotos 
O’Hara, muzikantų 
agentui.

Panašios
Ralph 
biznio

gyvybės 
išgelbėjo 

vyrus, 
valtelėse

Išgelbėjo keturis vyrus.
Pusantro šimto žmonių mi

nia plojo Henry Worthnian’ui, 
Wilson maudyklos 
sargui, kuomet jis 
keturis skenstančius 
Jie buvo nuplaukę
apie tris mylias nuo krašto. Vil
nys apvertė jų valteles ir jiems 
grąsino mirties pavojus. Worth- 
man sėdo valtelėn su pagelbi- 
ninkais ir nuplaukęs juos vi
sus išgelbėjo.

čecho-Slovakijos delegatai 
atsilankė.

Nedėtioj tuksiančiai Chica
gos čecho-slovakų surengė in- 
tuziastišką demonstraciją pri
ėmimui delegatų, kurie atsilan
kė iš čecho-Slovakijos. Atsi
lankiusieji delegatai pakviesti 
gimnastikinin pokilin, kurį ren
gia Amerikos Sakalu unija šią

Tuksiančiai 
Moterių

•lipnų, nervuotų, su nudėvėtą avėk 
katą ir ksntanciu vargingais ir n®- 
regulariškąis perjodais, aplaika pa
galbą per vartojimo

SEVERA’S 
REGULATOR

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

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewlcz 

3101 S. Halsted St., kampas 31ob gat- 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 3654. 

BaJfrual Alra- 
lerijoB kolegi 
jų; Ilgai prak
tikavusi Peno- 
•ilvanijos hos- 
pitalis®. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
ginjdymo, Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
marginome.

DR. A. R. BLUMENTHAL

w. F. SEVERĄ CO. 
cedar’rapids, 10 WA

Pinigai iš 
Rockfordo

Areštavo 106 gemblerius.
Pereitos nedėlios rytą polici

ja turėjo didelio giliukio. 1710 
W. Lake gatvės tapo padaryta 
krata, kurioje suimta šimtas 
šeši senai nužiūrėti gembleriai. 
Benjamin Eželi, 1948 Park avė., 
areštuotas kaipo Įstaigos užlai- 
kytojas.

Nelaimės automobiliais.
Pereitą nedėklienį Clucagoj 

ir apiedinkėse keturi žmonės už
mušti ir keletą sužeisti nelai
mėse su automobiliais.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Darbininko Draugas

PflIN-EIPELLER
Vąizbažeuklis užreg. S. V. Put. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tėuiyk Ikaro (Anchor) Vaizha/.enkl|.

PONIOS SELCHERTIE- 
NĖS DUKTERIAI.

Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compoundas sugrąžino 

sveikatą.
Horicon, Wis. — 

“Mano dūkto turė
jo daug nesmagu
mo per keletą me
nesių strėnų skau
dėjimas ir blogi 
viduriai, 
atsisėsdavo 
stalo, nieko neno
rėjo valgyt, kuo
met pirmiau išal
kusi laukdavo pie
tų. Gydytojai davė 

vaistų, bet negelbėjo. Vieną dieną 
skaitau jūsų knygelę, kuri buvo pa
likta ant porčių, tuomet atsiminiau, 
kad jauna būdama sunaudojau keletą 
butelių Lydia E. Pinkliam Vegetable 
Compoundo. Todėl, ji nubėgo vaistinėn 
ir parsinešė butelį ir išnaudojus ant
rą, galėjo valgyt nei strėnų neskauda 
iki dabar. Iš viso sunaudojo šešis bu
telius. Lanko mokyklą ir subatomis 
padeda trųstis stuboje. Dabar ji yra 
normalė ir sveika mergaitė ir šiuomi 
rekomenduojame jūsų vaistus. Palei
džiu paskelbt šį mano laišką, kaipo 
paliudijimą Vegetable Compound”. — 
Mrs. Frank S’elchert, 15/) Larabce St., 
Horicon, Wis.

Visos šalyje motinos patyrė, kad 
Lydia E. Pinkham Vegetable labiau 
patikėtina gyduolė panašiame padė
jime.

Kuomet 
prie

baltos

Rašomoji 
Popiera 

po 18c. svaras
Kam reikia geros

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

Turimę pardavimui didelį 
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 svaro.

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau

ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.
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Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

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

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

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

I-------------------------------- —-----------------

New Peoples Electric Go.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

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

Tarpe Hermitage ir Paulina.

Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuojame. s

Taipgi, laikome 
elektr. įraukiu

krautuve ir taisome viską namieje. 
Musų kainos prieinamos.

I^Tel.i Yards 6666
Boulevard 8448

Š DR. V. A. ŠIMKUS
S Lietuvis

Akiu Specialistas 
4649 S. Ashland Avė. 

Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.<- ■

Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487 
k

gydytojas, Chirurgas
Akušėras

Halsted St., Chicago.
10-12 v. r., 1-8, 6-8

3208 So.
Valandos)

▼. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted SU Chicago, 1U. 
kampas 18th St.

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

Telefonas) Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^ 

arti 47-tos gatvės

DR. rusu
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos) nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466
M J

^=DR.HERZMAN^1 M RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
Telephonah •< _.8.V.0 arba 357

| Naktimis: Drexel
V 950 - Drover 4186 

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

T. Pullman 5481

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų Ilgose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III.
IMIIII1III1IIIIIIIU

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai

Ofisas 
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

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

valandos ryto iki 1 vaL po pie*.
Telefonas Drezel 2880<------------------------------------/

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas)
>149 S. Morgan St., kerti 82 St.

......• » Chicago,- Illinois.........  > 
SPECIALISTAS!

Moteriškų ir Vyriški 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

po plet.
Telephone Yards 687

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name, 
1616 W. 471 h St., Tel. Bosi. 160 

VALANDOS)
« iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 

Ree. 2014 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Ave>

Vai. 1—2; 7—9 po piet

K

DR. J. KULIS =
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago. ■ 
■iiiiiiiiiinirai

Tel. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

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

5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną Ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldieniua.

Telephone Yards 6332

DR. M. STUPNICKI
81D7 So. Morgan SU 

Chicago, Iii.
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryt® 

ir nuo 6 Iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Ree. 1189 Independence Blvd. Chlcagi

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 diena

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago. 
k. .. ■■■■!■■ i r

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

z"1 ■ - ' 1111 ■'
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

1U900 Michigaa Avė., Roselande.
Vai. 16 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80

I iki 8:80 vak.

Telefonas Pullman 866
©R. P. P. ZALLYS

Liet u vys Dentistae *
10801 So. Middgan An, Roselaad. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dienų 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
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Pavogė dvidešimts automobilių
Bėgy pastarųjų dvidešimts 

keturių valandų plėšikai nuk
niaukę viso dvidešimts auto
mobilių Chicagoj. Kol kas va
giliai dar nesusekti.

Lietuviu Rateliuose

jo 7 d., Masonic Tample. Kiek 
vėliau ji mano surengti nema
ža muzika Ii nių vakarų.

—Biru t ietis.

LSS. Ketvirtosios Kuopos 
Susirinkimas.

Jis įvyko praeitą nedėklienį 
Fellowship House salėj, Bridge- 
porte, d. Vainauskui pirminin
kaujant. Komisijai davus ra
portą apie rengtojo išvažiavi
mo pasekmes, kai kurie kuo- 
piečiai pastebėjo, kad ne visai 
gerai buvę padaryta surengiant 
išvažiavimą lą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj su komunis
tais; antra, kam rengta, kada 
Laisvamaniai rengė savo pik
niką, ir trečia, kam kvietė Ku
činską aklbėti.

Priėjus prie nebaigtų reika
lų, tapo pririnkta nariai prie 
buvusios Komisijos surengimui 
Naujų Metų vakaro.

Komisija bylai vesti su ko
munistais dėl knygyno išdavė 
viso veikimo raportą, iš kurio 
paaiškėjo, kad knygynas, kurį 
komunistai buvo pasisavinę, 
atgautas atgal kuopai.

Nauji reikalai. Narys Bad
žius duoda įnešimą, kati butų 
išrinkta trijų narių komisija 
ištirti, ar P. Grigaičio darbas 
Naujienų Bedakcijoj spaustu
vės darbininkų streiko metu 
skaitosi skoba v imas, ar ne. Del 
to kilo karštos diskusijos. Vie
ni nurodė, kad d. Grigaitis ne
dirbo streikuojančiųjų darbo, 
o redakcijoj nė jokio sitrriko 
nebuvo; kiti’ sakė, kad jeigu da
ryli tokius užmetimus d. Gri
gaičiui, tai reikėtų lygiai tokius 
pat užmetimus daryti ir ki
tiems N-nų redakcijos bendra
darbiams, nes ten dirba ir Lalis 
ir kiti. Po diskusijų visgi tapo 
tokia komisija išrinkta.

čia St. Strazdas, piki, k-to 
sekretorius, pareiškia, kad Dvy
lis, kaipo pavienis LSS. narys, 
negalįs turėt kuopoj sprendžia
mo balso, nes jis ne čia gyve
nąs, be to f'sąs moksleivis ir 
nemokąs nario mokesnio. Bu
vęs susirinkime Dvylis tuojau 
paprašė Strazdą 'parodyti, kū
jis ištraukė tokias taisykles. 
Strazdas tylėjo. Taipgi d. Sin
kus pastebėjo, kad dar kuomet 
jisai, Sinkus, mokinęsis Valpa- 
saise, moksleiviai nemokantys 
Sąjungai nario mokesnio ne tik
tai turėjo sprendžiamą balsą, 
bet buvę renkami ir į visokius 
LSS. viršininkus. Pagalios ir 
d. F. Kazlauskas paaiškino, kad 
kol d. Dvylis eina mokslus, na
rio mokesnį už jį užmoka 44a 
kuopa.

Drg. Vainauskas pakėlė klau
simą, ką turime daryti, kad 
musų Sąjungos pildomojo ko
miteto nariai bėga į “Vilnį.” 
Drg. Kazlauskas pareiškė, kad 
jis esąs pildomojo k-to narys, 
bet jisai nebėgęs ir nebėgąs į 
musų priešų “Vilnį” ir nenorįs 
nieko bendra su jais turėti. 
“Aš kalbu apie piki, komiteto 
sekretorių S t. Strazdą,” paaiš
kino d. Vainauskas. Čia dar 
vienas narių pareiškė, kad jis 
žinąs, jog pild. komitete esą 
narių, kurie darą suokalbius su 
komunistais ir bendrai su jais 
sprendžiu, kuriuos, sąjungiečius 
turėtų kuopos braukti laukan, 
štai, sako, komunistų organe 
juodas aht balto nužymėta pir- 
mon vieton mesti laukan iŠ Są
jungos Grigaitis, Kazlauskas, 
Hermanas, Liutkus. Deltogi, 
sako, reikėtų išrinkti komisiją 
tam suokalbiui ištirti ir kalti
ninkus atatinkamai nubausti.

St. Strazdas atsistoja ir la
jai nervuodamasis kalba: —- 
Draugai, aš niekad nebuvau 
comunistas ir nesu, o taipgi ir 
nėjau su jokiais reikalais pas 
uos. Niekas negali prirodyti, 
<ad aš ką nors bučiau rašęs j 
“Vilnį” ar kokį reikalą turėjęs 
su ja. Jeigu neturite prirodymų, 
tai negalite man nė jokio už
metimo daryti. [Na, ko jau čia 
aip šventapetriškai gintis to, 
<as žinoma.]

Sinkus: —* Ogi kas tuos la- 
jelius paraše ir kas “Vilnies” 
špaltas užpildė,' jei ne sekreto
rius Stasys.

“Birutės” darbuotė.
Pereitą ketvergą įvyko svar

bus “Birutės” susirinkimas. 
Narių susirinko ytin daug. 
Kiekvienas tikėjosi išgirsti ką 
nors svabbaus, ypač dėl p. Šim
kaus atvažiavimo. Buvo pra
nešta, kad p. Šimkus ištikrųjų 
atvažiuoja. Bet nariai tatai ir 
pirma žinojo. Pagalios, pirm. 
B. Digris atidaro susirinkimą 
ir praneša, kad “Birutei” yra 
prisiųsta keletas laiškų. Sekre
torius skaito laiškus. Vienas 
laiškas buvo nuo Prano Jaku
čio, gerai žinomo ebieagie- 
čiams dainininko. Jisai rašo, 
kad jau apsivedęs ir džiaugia
si Lietuvos gražybėmis. Buvo 
linksma girdėti, kad musų bi- 
rutietis laimingas Lietuvoj. Gi 
paskutinis laiškas skambėjo 
taip:

Brangus Birutiečiai:
Linksma buvo mums įgyven

ti Tėvynėj Lietuvoj, nežiūrint 
sunkių darbų, nedateklių ir var
go, kuriuos daugumai iš musų 
teko ten pergyventi; ir rodos, 
kad tie vargai kaip tiktai ir ne
duoda mums užmiršti tų gim
tinio krašto linksmybių. Malo
ni mums yra kiekviena žinutė, 
kiekvienas žodelis iš Lietuvos 
ir su kiekvienu apie Lietuvą 
paminėjimu jaučiamės lyg 

esantis ten, ir noras ima grįž
ti tuojaus Lietuvon. O vienok, 
šalčiau apsvarsčius, gyvename 
vis čia, Amerikoje* ir nusis- 
prendžiame pasilikti čia ant to
linus. o pasigerėjimui su gro
žybėmis Lietuvos, pasilaikome 
sau vien tiktai neužgęsta nčię 
viltį visgi kuomet nors grįžti 
Lietuvon.

Kas gi mus toks iš tos links
mos Lietuvos į čia atvarė? Kas 
gi mus čia lyg pririšęs laiko? 
Atsakymas bus visų tas pats: 
čia kova už būvį yra lengvesnė;, 
ji į čia mus atvarė, ji čia mus 
laiko. Kur kova už būvį mums 
atrodo lengvesnė, ten ir gyve
name; kur ją įsivaizdiname 
lengvesne esant, ten link ke
liaujame, Aštrus tai komandie- 
rius, ta kova už būvį.

Po to kamandieriaus ka- 
manda dabar randuosi ir aš. 
Nežiūrint to, kad Chicagoje 
per dešimts metų su birutie- 
čiais man buvo labai, labai ge
rai gyventi, darbuotis, džiaug
tis ar lindėti, aštrioji komanda 
mane siunčia kitur; esu pri
verstas Chicagą apleisti ant ne- 
apribuoto laiko, nes aplinkybės 
mane prie to verčia. Išvažiuoju 
į Port VVashington, Wisoonsin.

Del čia išdėstytų priežasčių, 
mano mieli binitiečiai, šiuomi 
iš “Birutės” rezignuoju kaipo 
jos pirmininkas.

Skaudi yra man šioji valan
da; liūdna yra man su Jumis 
skirtis. Meldžiu atleisti man už 
visa tai, kas Jums mano dar
buose ar pasielgimuose nepati
ko. Atminkite tai. kad “kas nie
ko neveikia, , to niekas nepei
kia.”

Linkėdamas Jums, mieli 
draugai ir draugės birutiečiai, 
vienybės, sątaikos, doro tikslo 
ir pasišventimo, pasilieku

B. Digris.
Gaila buvo netekti darbštaus 

nario. Jam nariai linkėjo lai
mingos kelionės ir kuogeriau- 
sio pasisekimo.

“Birutė” ir ateityj ruošiasi 
nenuilstant dirbti ir tikisi gero 
pasisekimo, nes ją visi myli ir 
ji turi daug narių-remėjų ir 
darbuotojų, kurie dirba di
džiausiu pasišventimu, kaip 
tai: pirm. Uktveris, vice pirm. 
Puišis, susinešimų raštininkė 
p-le Staniuliutė, iždininkė p-ni 
Šatkauskienė ir iždo raštinin
kas advokatas Ant. 01shewskis.

Naują sezoną “Birutė” pra
dės šokiais, kurie Įvyks rugsė

Strazdas pašokęs: — Jus ži
note, kad mes parašę apie strei
ką kreipėmės į Naujienas, Ke
leivį ir Bangą, bet nė vienas 
netalpino, tai mes, Naujienų 
streikieriai, buvom priversti 
rašyti ir eiti į Vilnį.

Vienas narių pastebi:— Mat, 
Strazdai, pirma sakei, kad nie
ko bendra neturėjai su komu
nistais ir nerašei į jų organą, 
o dabar jau sakai, kad rašei. 
»An(ras dalykas, .juk tamsta 
streikieris nei nebuvai...

Strazdas: — Aš juos remiu, 
tai su jais ėjau ir veikiau [Pas
tebėtinas Strazdo širdies kil- 
tumas. Tik kažin, nuo kurio 
meto?]

Ginčams pasibaigus ir susi
rinkimas uždaryta.

Beje, kuopon įstojo keli nau
ji nariai. —Narys.

UŽDAVINYS No. 26

žaislininkas F. Žilinskas — jis gy
vena Detroite, Mich. — duoda savo 
kolegoms žaislininkams-kėms uždavi
nėlį, kuriam išrišti ne vienas turės 
gerokai galvužę palaužyti. Bet galvu- 
žė pasukti, smegenys pamiklinti yra 
geras dalykas, deltogi bandykite. Už
davinys toks:

Tėvas, norėdamas išbandyt vaikų 
buklumą, davė trim savo sunum po 
10 centų ir sako: “Vaikai, kiekvie
nas jūsų už visus savo 10 centų nu
pirkite obuolių šitaip: vienas 10 
obuolių, antras 30, o trečias 50. Bet 
žiūrėkite, kad kurios rūšies ir kokia 
kaina obuolius pirksite vienas, tų pa
čių obuolių imsite ir tokią pat kainą 
mokėsite ir kitu du.” Sūnus taip 
tikrai ir padarė, kaip buvo tėvo įsa
kyti. Jie pirko dviejų rųšių obuolių: 
brangesnių ir pigesnių. Klausimas da
bar tik toks: kiek kuris sūnus pirko 
obuolių brangesnės rųšies, ir kiek pi
gesnės?

ATSAKYMAS No. 25

Uždavinys No. 25 buvo šitoks Ve- 
ros Stradomskaitės pasipasakojimas:

“Vakacijoms buvau su savo mama 
nuvažiavus pas savo senuolius, ir pir
mu pasimatymu aš tuojau suskai
čiau, kad iš viso musų giminių čia 
butą tiek: dvi motinos, dvi dukterys, 
viena močiutė, viena antikė ir tėvu
kas. Tėvukas pasiuntė mane nubėg
ti į vištininką atnešti, kiek radus, 
kiaušinių. Radau tik keturis. Tėvu
kas ir sako man: “Noriu pažiūrėt, ar 
gera šeimininkė tu busi. Imk, išvirk 
tuos kiaušinius ir padalink visom 
moterim po vieną, o kas liks, tai bus 
tau už gaspadinavimą. Man neduok 
nė vieno.” Aš taip ir padariau. Iš
virtų kiaušinių teko kiekvienai mo
terų po vieną, o man pačiai liko du. 
— Dabar klausimas: Kiek gi ten 
musų buvo, be tėvuko?”

Atsakymas: Be tėvuko buvo tik 3 
moterys: pati Vera (anūkė), jos mo
tina ir motinos motina arba močiu
tė.

Teisingai tą uždavinį išsprendė: K. 
Kuszelevvskis, M. Virvele, S. P., V. 
Vilimas, P. Ramonas, visi Chicagoj; 
J. Masilionis iš Milvvaukee, Wis., A. 
Masys iš Grand Rapids, Mich.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

Antanavičia Antanas 
Antanauskis Tony 3 
Babris J. 2 
Bawdziow 
Beišis Pranas 
Beliaskas J. 
Bieliūnas J. v 
Budris J. 2 
Būdvietis Mrs. G. 
Čeponis Juozas I. 
Dubinskas St. 
Dundulis A. 2 
Grėbliunas Vincas 2 
Gricius Jonas 
Gutauskas Jonas 
Gvildis George 
Jankus F. 
Jasmantas Kl. 
Jucaitis Zen. A. 
Juknis J. 
Kaunietis J. 7 
Kasulis St. 
Latvis K. 
Lauriackas Sim. 3 
Lukauskas 
Mackevičius P. 
Markus Peter 2 
Palabinskas Juozas 
Planis Tony 
Rudinskas Albinas 
Sabas Sam 
Schultz Chas. 
Shevokas Chas. 
Shinski Chas. 
štarkienė Franė 
Turskis J. 2 
Valčiukas Frank 
Viskoška John

• Wingis Louis 
Žilinskas J. O. 
Žilis Jos.

rraneSimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją 
ir iŠ anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekr.

....Liet. Laisvės Paskolos Chicagos 
Apskrities Valdyba šiuomi praneša vi
siems stočių darbuotojams, kad ji yra 
gavus žinių iš Lietuvos Misijos, jogei 
Lietuvos Atstovas gerb. Čarneckis pa
sižadėjęs atvykti rug. mėn Chicagon 
ir aplankyti Chicagos srities kolioni- 
jos paskolos reikalais. Tatai stočių 
valdbos malonėkite urnai sušaukti sto
čių susirinkimus, perorganizuoti sto
čių komitetus (jei butų tam reikalo) 
ir pareikalauti iš Misijos reikalingi} 
subskripcijos knygučių ir agitacinės 
literatūros ir tuojau pradėti vajų. 
Boto, reikėtų prisiruošti tinkamai pa
sitikti Lietuvos Atstovą.

Apskričio Valdyba, susidedanti iš 
penkių narių, pagaminus maršrutą 
praneš laiškais apie paskirtas die

nas ir skelbs laikraščiuose .Kame nė
ra stočių, arba jos butų pakrikusios, 
meldžiame tuoj imtis dąrbo. Jei butų 
reikalo, Apskričio Valdyba pasiryžus 
padėti. Tat visi prie darbo savo ko- 
lionijų kvotoms pabaigti..

J. A. Mickeliunas
L. L .P. Chicagos Apskr. pirm.

Pastaba. Kadangi dažnai esti svar
baus reikalo susižinoti su stotimis, 
meldžiu visų raštininkų priduoti savo 
valdybų adresus. Visokiais apskričio 
paskolos reikalais reikia kreiptis į 
Apskr. raštininkę adresu: Mrs. E. 
Statkus, 4434 S. Fairfield Av. Chgo.

Telef. rašt. Lafayette 5948. 
pirm. Yards 2652.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Jeigu kas turėtų žinių apie Mari

joną Trutlerienę po tėvais Bružiutę, 
gyvenusią, o gal ir dabar tebegyve
nančią, Chicagoj, malonėkite praneš
ti Naujienų Redakcijai. Jai yra svar
bus laiškas iš Lietuvos nuo jos se
sers Juzepos Bružiutės.

JIEŠKAU Kazimiero Sakai, paei
na iš Kauno rėd., Elčių apsk., Pa
langos valšČ., Varkalų sodas. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbių žinių iš 
Lietuvos — tėvas nori girdėt nuo Jū
sų. Aš važiuoju į laetuvą į trumpą 
laiką — noriu nuvežt jiems žinių nuo 
Jūsų. PETER GALIONIS, 
P. O. Box 382 Indiana Harbor, Ind.

JIESKO KAMBARIŲ
VEDUSI pora jieško kambario prie 

laisvų lietuviškų janitorių. Geistina, 
kad butų maža šeimyna, didelis švie
sus kambaris, gera lova bei tyki vie
ta. PraneŠkit atvirute.

S (1 P
•3739 S* Lowe Avė.
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SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS vienam ar dviem 

vaikinams su valgiu ar be valgio. 
Kambaris šviesus maudynė ir prie 
gatvekarių.

5101 S. Union Avė.
Tel.: Boulevard 9029.

SIŪLYMAI kambarių. Del vedu
sios poros, nuo t.kambario iki 3 kam
barių. Galima gauti dėl singelių 1 ar 
2 kambariai — vaikinui, merginai ar 
moteriškei. Su visaiš parankamais. 
Kam reikia atsišaukit.

5548 Harper Avė., 2 lubos 
Phone: Dorchester 9300

REIKIA DARBININKŲ
________MOTERŲ________

BEIKIA patyrusių merginų 
sortavimui naujų vilnonių at
karpų. Atsišaukite:

LYONS BEOŠ.
755-759 W. Taylor St.

REIKIA merginos nuo 18 iki 
25 metų amžiaus, namų dar
bui. Gera alga, gerai merginai.

Atsišaukite:
B. STEIN, 

1550 S. Redeway Avė. 
Tel.: Lawndale 2317.

REIKALINGA veiterka ir vei- 
teris į Victory restauraną. Dar
bas ant visados, mokestis gera.

Atsišaukite: 158 W. 31st St.
MRS. ADOMAITIS,

Tel.: Blvd. 4236

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

GERA PROGAR.
štai gera proga keliems su $50.00 

ant 8 mėnesių Special Investment; 
proga pelnyti $75.00 ir daugiau kas 
mėnuo arba savo pinigą galima išsi
traukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl 
savęs.

Reikalaujame keleto gerų vyru re- 
prosentuoti mus; geras atlyginimas 
geriems vyrams. Savo visą arba liuo- 
su laiku .

GARY BROKERAGE CO. 
1538-127 N. Dearbom St. Chicago.

REIKIA pardavėjų parduoti siutus, 
overkotus, rainkotus, stuba nuo stu- 
bos; patyrimas nereikalingas; norin
ti dirbti gali padaryt gerus pinigus. 
Ateik greitai, nes dabar narbo lai
kas. Atdara nuo 7:80 ryto iki 7:80 
vak.
AMERICAN RAINCOAT MANU- 

FACTURING CO.,
1837 W. Chicago Avė.

Tel.: Seeley 7474,

REIKIA
VYRŲ

REIKIA 10 lietuvių vyrų angliškai 
kalbančių. Geriausia propozicija Chi
cagoj. Galima uždirbti nuo $50 iki 
$150 į savaitę ir išsimokinti veltui 
geriausią profesiją, kur galėsi už
dirbti iki $10,000 į metus.

Atsilankykite prie:
WM. H. NOVAK, Mgr., 

Room 348, 
29 S. La Šalie St.

9 A. M. iki 8:80 P. M.

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 j 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 MUTUAL CASUALTY 

CO.,
431 S. Dearbom St.

Room 911-912.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas geroj 

vietoj, maišytų tautų apgyvėnta. 
Biznis nuo senų laikų įdirbtas. 
Pardavimo priežastį, patirsite 
ant vietos.

2235 W. 22nd St.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir kitų tautų apgyventa. 
Pardavimo priežastis, savininkas 
važiuoja į Lietuvę. Parduoda la
bai greitai.

4458 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
GEROJ VIETOJ. APGYVENTA 
VISŲ TAUTŲ.

2013 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas ir restau
racija už $1,200.00. Renda su 6 kam
barių pagyvenimu viršui $52.00. 
Ix>asas 2 metų. Pardavimo priežas
tis — pirkau kitur namą ir biznį.

Atsišaukite:
2463 Roosevelt Road

PARDAVIMUI .saliunas labai 
geroj vietoj. Kriaučių šapa vir
šuj, taipgi aplink dirbtuvės; 
taipgi yra pragyvenimui vieta. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

3641 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
gražioj lietuvių apgyventoj vietoj, 
biznis įdirbtas per daugelį metų. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

36 Avė ir Lake Street 
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI saliunas, labai ge
roj vietoj; biznis eina gerai, tarpe 
maišytų tautų. Turi būt parduotas 
šią savaitę. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite:

1857 W. 13th St., Chicago.

PARDAVIMUI drabužių 
krautuvė su namu ar be na
mo. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Atsišaukite: 

2702 W. 47th St.
PARDAVIMUI saliunas geroj vie

toj, biznis gerai eina, visokių tautu 
apgyventa. Parduosiu pigiai — už 
pirmą pasiūlymą. Pardavimo nrie- 
žastis, savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukite greitai.

1435 W. 47th St.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė, su namu, ar be namo. 
Biznis išdirbta per daug metų. Tu
riu parduoti į trumpą laiką. Prie
žastį patirsite ant vietos.

4525 S. Fairfield Avė. 
Brighton Park.

PARDAVIMUI saliunas, ci
garų ir cigaretų krautuvė, tran
sportinis kampas. Biznis išdirb
ta per 40 metų ant South Sidės.

5059 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų kolonijoj. Geroj vie
toj, geras biznis. Važiuoju tė
vynėn. Taipgi ir pianas. Pigiai.

2230 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI saliunas 
su namu. Galima pirkti vie
ną saliuną arba pusę.

4406 S. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė 
Lietuvių ir lenkų kolonijoj. 
Priežastis pardavimo — 
liga.

3121 S. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė 
ir bucernė. Geras biznis. 
Vienas biznis visame bloke. 
Lietuvių ir lenkų apgyventa.

4624 So. Wood St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pirmos klesos res

toranas, pool-ruimis ir barzdaskuty- 
kla lietuvių kolonijoj. Galima pirkti 
viską sykiu — arba po vieną įstaigą 
atskirai — lengvomis išlygomis. At
sišaukite: 1211-1217-1219 Westmins- 
ter, Detroit, Mich.

PARDAVIMUI PAVEIKSLŲ 
GALERIJA.

Labai puikioj vietoj, pačiam viduryj 
miesto. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Vestuvių atsibuna gana daug, 
lietuvių kolonija 4, tūkstančiai su vir
šum. Biznio vieta žemai su Storu iš 
fronto. Savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą. Sužinojimu reikale, kreipki
tės per laišką ar vpatiškai.

JONAS ANDRIUŠIS,
134 E. Main St., 

Amsterdam, N. Y

PARDAVIMUI ar išmainy
mui kampinis saliunas arba im
siu į partnerius. Gera vieta, tar
pe didelių dirbtuvių.

1458 W. 15th St., 
Kampas Laflin St.

------- —------------------------------

PARDAVIMUI saliunas, 
cigaretų ir cigarų krautuvė. 
Visokių tautų apgyventa. 
Pardavimo priežastis liga.

3156 S. Wallace St.

PARDAVIMUI saliunas,
maišytų tautų apgyventa.

553 W. 13th St.

RAKANDAI
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; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausis grojiklis 
pianas su šėpute ir roliais ir didelis, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantuota. Nepraleisk šio barge- 
no.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

KELETOS kambarių rakandai: 3 
kaurai, odos ir velouro seklyčiai se
tai, ant grindų lempa, 2 lovos, mi- 
singio Jangų uždangalai ir t.t. Par
duosime pigiai, jei pirks tuojaus. 
Kreipkitės

1644 So. Lawndale Avė., Apt. 2.
. Tel.: Lawndale 3099.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCI- 

JA ROSELANDE,
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. Apsody- 
tas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai 
graži vieta. 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.

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

545 W. 32nd St.
TIKRAS BARGENAS. $6,700 nu

pirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam 
barių. Elektros šviesa, maudynė, aukš 
tas cementuotas basementas ir pasto
gė. Namas randasi gražioj vietoj 
Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus, 
nes pardavimo priežastis yra labai 
svarbi.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI FARMOS.
Vištų farma netoli Lemont, arti 

cementinio kelio ir gatvekarių lini
jos. Taipgi 70 akerių pienininkystės 
farma apie 2*6 mylios nuo Chicagos 
ir Joliet gatvekarių ir cenventinio ke
lio. $130 už akerį.

E. H. WINDURLICH, 
307 Glenwood Avė. Joliet. III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na 
mas, krautuvė ir flatas, prie 45-os ir 
So. Westem Avė. Gera vieta saliu- 
nui arba ir kitam, bizniui. Didelis bar 
genas. Tik $4,000.00 — cash, ba
lansą mėnesiais.

F. MATOUSEK & CO., 
2255 W. 47th St.

PARDAVIMUI namas su saliuno 
bizniu, vieno pagyvenimo, 5 kamba
riai užpakalyj. Geras skiepas, garad
žius 2 automobiliams, elektra, gasas. 
Saliunas uždyką. Pasiskubinkit, par
duosiu pigiai, nes noriu greitu laiku 
išvažiuot į Lietuvą.

3601 Lowe Avė.

PARDUODU tik už $5,700 naują 
hama; grindys ir kiti vidaus išdirbi
niai kieto aržuolo, elektros šviesa, ga
ru apšildoma, puikus cementuotas 
skiepas, ant augšto galima padaryti 
4 ruimus; lotas 33*6x125 pėdų, gat
vės, šaligatviai, suros ir tt. išmokėta. 
Randasi puikiausioj vietoj Chicagos 
priemieščių. Atsišaukite pas savinin
ką. 10714 Prairie Avė.

NAMAI-2EME.
EXTRA, EXTRA!

PARDAVIMUI 3 augStų mūrinis 3 
pagyvenimų namas; 7 metai kaip 

įstatytas. Namas randasi Bridgepor- 
te. Kaina $7,500. Įmokėt $2,000.00, 
likusius ant išmokesčio. Labai svar
bi pardavimo priežastis, turi būt par
duota šią savaitę. Kreipkitės pas

J. NAMON, 
3452 S. Halsted St. 

2-os lubos.

DIDELIS BARGENAS.
Mainysiu lotą J automobilių. Lotas 

randasi North Sidūje; labai puikioj 
vietoj. Priežastis mainymo, priver
stas turėti automobilių prie biznio. 
Meldžiu atsišaukti kuogreičiausiai 
pas savininką.

4606 S. Paulina St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
flatas. Visi modemiški įtaisy
mai; karštu vandeniu šildoma, 
vanos ir tt. Puiki gyvenimui vie
ta, gera transportacija.

9215 S. State St.

STOCKAI-SEROS
VISU ATYDAI!

Lietuvių Submarinų Korporacija
Varde 70 narių, atidarė naujo iš

radimo užpatentuotų submarinų dirb
tuvę, Harbos Haven, L. I.

Parduoda Šerus po $25. Norinti 
tapti savininku šios dirbtuvės ir viso 
biznio, nusipirkite keletą Šerų, nes 
nedaug yra pardavimui. Siųsk Money 
Orderį, arba vpatiškai kreipkitės.

LITHUANIAN SUBMARINE 
CORPORATION, 

J. Lapinskas, prez.
169 Butler St., 

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMUI 5 Šerai Co- 
Operative Society of America 
po $35.00. Galima matyti tarp 
5 ir 9 vai. vakarais.

10714 Prairie Avė.

ĮVAIRUS 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 keturtas savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigą Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. St.. Chicago, III.

i

ROSELAND
Chutro ir Savickas

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

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

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

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

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
8301 So. Halsted Str., Chicago, III.

TAJERIAI.
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti, 

pardavimui labai žema kaina. Taip
gi senus sutaisau.

J. ZAKES, 
Western Tire Retreading 

and Vulcanizing, 
2514 S. Halsted St.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicagoj

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

Musų sistema yra geriausia, čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa* mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai {rengtų są
lygų* Išmoki n am j 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 lobą.
..............................—■■■■■..... . ..... *
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madismų 

1850 N. Wells St.
187 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Desiguing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimsais. 
Klesos dienotais ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1648
SARA PATEK, ptrrainiske. | 

...........      i /

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.
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