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Suokalbis pasodinti Karolį Sukilimai Indijoje.
žmonių žuvo mūšiuose su
Svarsto Rusijos šelpimą. ant Vengrijos sosto. Daugkareiviais.
Geležinkelių

Nupigino pieną
pristatytojams.

Moterįs reikalauja lygiy
teisiy unijose.

Popiežiaus pasiuntinis — tarpi
ninkas šiame suokalbyje.

Bet ar pristatytojai
irgi nupigins pieną?

Reikalauja, kad Federacija pri
verstų visas unijas priimti
moteris lygiomis teisėmis.

Visos šelpimo organizacijos su
sivienys. Išpradžių bus mai
tinama 1,000,000 vaikų.

linijos perkirstos.

BOMBAY, r. 24. — Rusti pa
PARYŽIUS, r. 24. — žinia iš dėtis yra, Malabar distrikte, va CHICAGO. — Vakar tapo pa
ATLANTIC CITY, N. J., rug. •
Genevos sako, kad buvęs Aus kariniame pakraštyje Anglijos skelbta, kad pieno gamintojai
WASHINGTON, r. 24. — tro-Vengrijos karalius Karolis Indijos, kur veikė agitatoriai, — ūkininkai, vėl nupigino pie 24.— Organizuotos moterįs pra
Pienai apie sujungimą visų vai suokalbiauja su Vengrijos re kurstydami žmonių religinius ną pardavėjams virš 33 nuoš., dėjo statyti reikalavimus lygių
kų šelpimo organizacijų, užsi gentu Ilorthy sugrąžinti Ven jausmus. Delei jų veikimo kįlo arba arti 2c už kvortą. Ikišiol teisių unijose, kurios priklauso
interesuotų Rusijos šelpime, su grijoj monarchiją ir pasodinti masinės riaušės, kraujo pralie ūkininkai pardavinėjo pieną po Amerikos Darbo
Federacijai.
Amerikos šelpimo administraci Karolių ant sosto.
jimas ir sunaikinimas turto. Ka $2.30 už 100 svarų, arba 46 Darbininkių atstovės šiandie at
ja, buvo svarstomi šiandie Eu Sugrįžimas karaliaus Kon reiviai buvo priversti šaudyti į kvortas. Nuo rugsėjo 1 d. jie silankė į Federacijos pildomo
ropos šelpimo tarybos susirin stantino į Graikiją yra prece riaušininkus, daugelį jų užmuš begaus už pieną tik $1.50 už sios tarybos susirinkimą ir pa
kime, kuriame dalyvavo Hoove- dentas, ant kurio rymo visi Ka dami.
reikalavo, kad taryba tuoj aus
100 svarų.
ris ir pulk. Wm. M. Haskell, rolio ir Ilorthy pienai.
Geležinkelių linijos tapo per
Pristatytojai (pieno kompa padarytų žingsnių, kad priver
kuris ves maisto dalinimo dar Popiežiaus pasiuntinis Berne kirstos. paštai išpiešti ir minios nijos) dabar gaus pieną pigiau, tus visas unijas priimti nariais
bą Rusijoje. Šelpimo tarybą su buvo tarpininku susižinojimuo įstatymai veikia daugelyj mies bet ar jos nupigins pieno kainą ir 1L Meris pilnomis teisėmis.
daro šios organizacijos: Ame se tarp Karolio ir regento.
telių.
ir vartotojams ir ant kiek jie I>bar gi daugelis unijų visai
rican Friends Service (kveikemoterų darbininkių nepriima,
Vienas kaimas, apsuptas mi nupigins kainą?
Vengrija dalyvaus tautų ly
rių), kuri jau veikia Rusijoje, gos susirinkime sekamą mėnesį nios, jau kelis kartus šaukėsi
Visi pripažįsta, kad pienas o jei kuri ir prima, tai neduo
!
Taikos sutartis turėjo būti pa Streikuoja taipjau metalo ir Amerikos Raudonasis Kryžius, ir paprašys priimti ją į lygą. Jei pagelbos.
Chicagoje turėtų būti pardavi da jai jokių teisių. Unijos kur
Federal Council of Churches of lyga ją priims, Vengrijos parla Daugiau kareivių atsiųsta į nėjamas po 12c kvorta, bet pie moterįs turi lygias teises ( kaip
sirašyta vakar. Senatoriai
kiti Varšuvos darbininkai.
Christ in America, žydų Jung mentas tuojaus bus paleistas ir Bangalore, sostinę Mysore dis- no kompanijos lupa po 14c.
rubsiuvių ir k.), daugiausia ne
svarsto sutartį.
BERLINAS, rugp. 24. — tinis šelpimo komitetas, Knights bus paskelbti nauji rinkimai, trik to.
Ūkininkai sako, kad prie dą- priklauso Federacijai.
Po ilgo svarstymo moterų de
Anglijos kareivių komanduo- bartinės kainos, pienas mieste
BERLINAS,
rugi>. 2*1. — Lenkuose kilo visuotinis gelž- of Columbus, Y. A C. A., Ca- kuriuose dinastijos klausimas
Draugiški ryšiai tarp Vokieti- kelių
__ T darbininkų ir tarnautojų. tholic Welfare Commission ir bus svarbiausiu dalyku. Rinki tojas Malabar distrikte išleido turėtų būti nupigintas iki 10c legatėms atsakyta, kad taryba
jos ir Jungt. Valstijų valdžių,'streikas,. Visoks susisiekimas Amerikos šelpimo administraci- muose tikisi laimėti monarchis- proklamaciją, kurioj sako, kad kvortai. Ar kompanijos tą pa negali priversti unijas priiminė
ti moteris, kadangi Federacijbs
kurie buvo pertraukti nuo vas. gelžkeliais visoj Lenkijos susto- Jatai ir tuoj po rinkimų Karolis “atviras sukilimas yra šiauri darys ?
konstitucija gvarantuoja kiek
j Jas kooperuoti kovoje su ba- butų pašauktas užimti Vengri nio Ponani distrikte”, 38 m. į
9, 1917, bus atnaujinti pasirašy- jęS>
vienai unijai pilną autonomiją.
niu šiandie taikos sutarties tarp
Varšavoj streikuoja taipjau du Rusijoje prašo prezidentas jos sostą.
pietryčius nuo Calicut. Papildy
Tečiaus taryba prisižadėjusi pa
tų dviejų šalių, lapo sutarta, metalo darbininkai ir gatveka- Hardingas.
Jei talkininkai Itam priešintų ta ir keletas žmogžudysčių. Tarp
naudoti savo įtaką, kad viso^,
......................
kad viršylais pasirašymo oe- rfų darbininkai
ir tarnautojai, I Pulk. Haskell mano išplaukti si, bus atsišaukta į tautų lygą, nužudytųjų yra armijos oficieunijos pripažintų moterų darbi
reinonijoj bus Amerikos komiLaukiama, kad dėl simpatijos i Liverpool ateinančią savaitę ir kad ji paremtų apsisprendimo rius ir policijos superintenden
ninkių teises.
sionierius Berline
T
Lilis Loring streikuojantiesiems sustreikuos P° pasitarimui su Brown, kuris principą ir leistų Karoliui val tas.
Drcssel ir Vokietijos
i
•_ ’ _užsienio
taipogi pašto ir transporto dar-|ve(^® tarybas su Rusija, tuojaus dyti Vengriją.
(sakė sustabdyti maisto siunti Prie dabartinių unijų nus:
tatymo tūkstančiai moterų darreikalų ministeris Dr. Friedrich 'binfofcaf
važiuoti Rusijon.
mą Rusijon, bet prekyba
“Mažoji entente”, susidedanti
Irininkių negali įstoti į uniją.
Rosen, kurie ir padės savo pa
Pirmasis šelpimo centras bus .
eina šmugeliu.
iš
Čechijos,
Jugp
SJavijos
ir
Ru

Ypač priešinasi priėmimui mo
rašus po sutartim.
įkurtas Maskvoje, nors paskiau
munijos grąsino paskelbti karą
LONDONAS^
rugp. 24. —
galės būti perkeltas į kitur, pa
Niekas iš dalyvavusių tary
BARANAVIČIAI, Baltgudi- terų barzdaskučių unija.
.II*
Vengrijai, kada Karolis bandė
Manoma, kad dabar moterįs
aiškėjus vietos apystovoms. Ikiį
bose nesako kokia bus sutar
Pasak
gautų
iš
Dublino
žinių.
joj,
r.
23.
—
Kad
neleidus
bal atgauti sostą pereitą pavasarį
tis. Sprendžiama tečiaus. kad
šiol tėra išdirbti tik abelni ple-1 ir jeigu ji vėl pakartotų grasi- sinn f‘>ineri'J parlamentas iš- daujantiems Rusijos gyvento- kreipsis į visas unijas atskirai
sau teisių,
jąja bus atnaujinti diplomati
nai.
Oimą, bus prašoma tautų lygos ’ s>,saT°
su atsakymu I jams užplaukti Lenkiją, Lenki- ir reikalaus jose
niai ryšiai tarp tų dviejų šaliys
Haskell sako, kad išptadžių
ileigti kariavimo.
| Anglijai i jas taikos
sąlygas, jos valdžia pienuoja pastatyti remdamosi Denverio konvenci
jos nutarimais, kad nepriiman
bet dalykai liečiantįs prdkyibi- Amerikos nupirktas iš Anglijos administracija mano maitinti ! Karolis' ^ar'nemano apleisti
nius, ekonominius ir finansi didelis orlaivis ekspliodavo 1,000,000 Rusijos vaikų, bet pa-'
tas premjerui
jLlbyd George kas kiekvieną mylią, daboji- čios moterų nariais unijos turi
■ Šveicarijos ir apsigyventi Ispa
vra
nius reikalus paliekami
*
Į mui viso 800 m. ilgia rūbe- tą klausimą tuojaus iš naujo
ore. Tik 6 žmonės išsigelbė skui tas skaičius galės būti pa-1 nijoj ar kurioj kitoj šalyj, nes( pėtnyčios ryte. K
apsvarstyti.
priedinėmis sutartimis.
De Valerą ir kabineto nariai žiaus.
didintas, susitvarkius visam
jo.
niekur kitur jis neras patoges
jau rengia atsakymą. Tuo pa-: Daugiau kaip 150,000 emi(Einant dienraščiui spaudon
darbui ir turint daugiau reik
nės vietos varymui savo suo čiu laiku, kada bus įteikiamas’ grantų iš Ukrainos bado dis- 7,476,168 gyventojai Londone.
dar nėra gauta žinių ar taikos
LONDONAS,
rugp. 24. - menų. Visas darbas bus veda
kalbio.
sutartis tikrai tapo pasirašyta Amerikos nupirktas iš Anglijos mas po priežiūra sekretoriaus
atsakymas Anglijai, bus laiko- triktų perėjo Lenkijos rubežių
LONDONAS, rugp. 23. —
mas viešas posėdis sinn feine- laike pastarųjų keturių mėnesių,
vakar).
už $2,000,000 oro milžinas, vie Hooverio ir administracijos raš
Pasek paskelbto cenzo, Angli
rių parlamento Dail Eireann, nors tik 20,000 užsiregistravo.
nas
didžiausių
pasaulyj
orlai

tinės
New
Yorke.
Haskell
šią
jos sala
(Anglija, Vali j a ir
Senatoriai svarsto taikos
kuriame! tas atsakymas
bus
vių,
ZR-2,
yra
pavirtęs
į
krūvą
savaitę
išvažiuoja
New
Yorkan
Lenkijos
ambasadorius
Mask

Škotija) turi 42,767,530 gyven
sutartį.
perskaitytas.
laužų, kurie guli Humber upės galutinon konferencijon su ad
voje, Titus Filipovičius, grįsta tojų, arba 1,936,134 daugiau,
VVASHINGTON, rugp. 24.—
ministracijos viršininkais.
į Varšavą, kad pasitarus apie negu turėjo 1911 m. Vyrų yra
Graikai tikisi sumušti turkus
RENGIASI
PRIE
STREIKO
Prezidentas Hardingais ir val
Rusijos šelpimą.
Orlaivis ZR-2 rengėsi skristi
į mėnesiai ko.
20,430,623, o moterų 22,336,BALSAVIMO.
stybės
sekretorius , Hughes j Ameriką ir darė paskutiniuo Nansen nesusitaiko su Ameri
Nors valdžia įsakė sustabdyti 907.
Moterų padidėjimas yra
kos šelpimo administracija.
GLEVELAND,
O.,
rugp.
24
šiandie baltąjame name išdės sius skraidymo bandymus. Jis
ATHENAI, r. 24. — Karo
, v. ,
* maisto gabenimą Rusijon, pre- veik du sykiu didesnis negu vy
tė senato užsienio reikalų ko išskrido iš Howden vakar ir
T
Penkių
didžiųjų
geležmkehekyba palei Illbežių eina gyvai
RYGA. rugp. 24. — Garsus ministeris Theotokis, pasikalbė
miteto republikonanis nariams išbuvo ore 35 valandas, kadan šiaurės tyrinėtojas Fridtjorf jime su laikraštininkais, pareiš
brolijų va susmuko, kad , kugeliu; Lenkijos valstiečiai rų.
Didysis Londonas, su visais
Hku.
smulkmenas taikos sutarties su gi delei audros negalėjo nusi Nansen, atstovaujantis Interna kė, kad jei karas ir toliau taip uilboiBUs tvarkymų streiko ba- maino maigt ant
jr vjsokįos
Vokietija. Pasitarimas tęsėsi vi leisti. Orlaivyje buvo 49 žmo cionalinį Raudonąjį Kryžių, te progresuos, Graikų kariavimas boto, kims bus perduotas 409 - eį rakand
gyventojus,
kas reiškia 3.1
rub|i
pradedant nuo
są valandą.
Paskui komiteto nės, jų tarpe 21 amerikiečių legrafavo Šveicarijos ir to Kry su Turkijos nacionalistais Mažo 000 Beležinkdiečiams galbūt Rusi
padidėjimą. Tikrasis
. .
. . . ...
_ nuoš.
pirmininkas senatorius Lodge aviatorių, kurie turėjo orlaiviu žiaus prezidentui Gustav Ador, joj Azijoj užsibaigs už mėnesio dar ateinančią savaitę. Referen-1
.
. paskelbimą
i n•
* -i caro
Londonas turi virš 4,000,000 gy
streiko
. . pmigų, baigiant
. . dabartine> .
paskelbė, kad jis po piet su skrista į Ameriką.
kad jo tarybos su Walter L. laiko. Jis tvirtino, kad turkai dumą apie
. .
i
»• pdu to,
< nils
ventojų ir yra kiek sumažėję#.
tapo nutarta
padaryti
_ bolševikų popierinėmis,
šauks komiteto susirinkimą,
Orlaivis didelėj augštumoj Brown apie kooperavimą šelpi turi 60,000 kareivių.
kuriame
sekretorius Hughes ramiai perskrido per Hull, kaip me Rusijos badaujančiųjų, ne Ministeris tvirtino, kad Grai kaip visos pastangos susitai-'
kinti su geležinkelių kompani
sunulkemniškiau išdėstys sutar- žybtelėjo liepsna, pasipilė dūmų davė pasekmių ir jeigu Hoovekai mano užimti Angorą, bet ne jomis nedavė jokių pasekmių.
kamuotis, pasigirdo
baisus ris irgi atsisakys kooperuoti, tai mano ten pasilikti. Tikslas gi
Niekas iš didžiumos komiteto trenksmas, nuo kurio išbirčjo jis, Nansen, rezignuos
kada paėmimo nacionalistų sostinės Kompanijos netik kad nuka
pojo algas, bet dar atsisakė užnesipriešino taikos sąlygoms, langai Hulle, ir orlaivis pertrū ketverge sugrįš iš Maskvos.
yra
tame,
kad
išgavus
gvarantitikrinti» kad jos vėl to nepada
bet aptenč, visi jas užgiria. Jie ko į dvi dalis, kurių viena nu Nanseno telegrama rodo, kad
jų,
jog
nebus
prasižengiama
betgi atsisakė svarstyti sutar puolė į balą, o kita dalis į Huni- amerikiečiai
nenori bendrai prieš talkininkų padarytus nuo rys artimoj ateityj.
ties įtalpą.
!>er upę. Oralivis nukrito lieps dirbti su tautų lygos grupe, ku sprendžius.
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
Laivas dega.
Prezidentas tikisi, kad su- nose.
rią jis atstovauja.
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
NEW YORK, r. 24. — 5 ir
tartis neužilgo bus ratifikuota.
Kiek žinoma, iš 49 žmonių
2
žmonės
žuvo
nelaimėj
Sulig Nanso pienais, Ameri
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol6-ta prieplauka Hobokene dega
bus’padaryta i šis gelbėjo tik 6, kurių 3 buvo
Bet tai tečiaus
ant geležinkelio.
ir nepajiegiama gaisro užgesim’
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk-t.
tik |M> 30 denų nuo šiandie pra amerikiečiai. Daugelis sudegė kos šelpimo administracija tu
rėjo
maitinti
vaikus,
tautų
lyga
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
ti. Prieplauka 5 (armijos) visai
sidedančios kongreso posėdžių jau orlaivio dalims nukritus ant
butų rūpinusi transportacija ir
GRAND JUNCTION, Colo., tapo sunaikinta. Užsidegė taip- j
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
pertraukos. Vokietijos reichsta žemės.
pristatymu
miltų,
o
Vokietijos
r.
24.
—
Traukinio
inžinierius
ir
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
gas irgi nesusirinks prieš rūgs.
jau netoli esantįs sandeliai ir
Kodėl kįlo ekspilozija ant or
Raudonasis
Kryžius
butų
pasi

pasažierius
liko
užmušti
ir
apie
stum žiemą.
20 d
kariuomenės kazarmės.
laivio, niekas nežino. Išsigelbė
ėmęs
sani'taciją
epidemijos
Ža

25 pasažieriai sužeisti, trauki Nuo prieplaukos užsidegė ir(
Oficialiniš parnešimas sako, ję aviatoriai sako, kad buk su
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius yra di
kad sutartis yra grynai taikos gedus ar ne visai gerai veikus nuose.' Visas tas darbas turėjo niui nugriuvus į upelį, kurio didelis pasažierinis laivas Lebūti
varomas
po
internaciona

tiltą nuplovė debesio pratruki- viathan. Jis jau esąs liepsnos ,
sutartimi ir tik ją ratifikavus tūla dalis orlaivio aparatų.
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
line
kontrole.
mas.
bus padarytos draugiškumo ir
koje, ir Naujienų siunčiam! pinigai greičiaus pa
apsuptas. Gaisras ne tik nėra (
Orlaivis ZR-2 buvo 700 pėdų
prekybos sutartįs. Tekstas su ilgio, galėjo skristi be sustoji
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
užgesintas, bet nėra nė suval
Amerikos šelpimo administ
tarties busiąs paskelbtas, ka mo 9,000 mylių ir gabenti 45 racijos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
dytas.
raštinė yra apgulta
da sutartis bus pasirašyta. Iki tonus daigtų; gasolino jis galė žmonių, prašančių darbo prie
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
Vakar, rugp. 24 d., užsienio pini
to laiko ir Berlinas
neskelbs jo paimti su savim 10,400 ga administracijos Rusijoje. Bet
savo čekius. Naujienos išmaino aidesnes pinigų
Telegrafistai sustreikavo.
gų kaina, perkant jų ne mažiau Kaip
sutarties teksto.
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
lionų. Nupirkuis jį Amerika la kiekvienas aplikantas bus stro už 25,000 dolerių, bankų buvo skai CHICAGO. — 50 telegrafis
Amerikos pinigais šiaip:
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
bai didžiavosi ir džiaugėsi, nes piai išklausinėjamas ir ištiria toma
dirbusių grudų firmoje
Anglijos 1 svaras ............... $3.66 tų,
Korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
ištikrųjų tai buvo didžiausias mas,
pirm negu gaus darbą.
Austrijos 100 kronų ............... 12g James EzBennet & Co., 332 S.
Belgijos 100 frankų ................ $7.54 La
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
ir skaitomas geriausiu orlai Administracija nori neprileisti
Šalie Sta, sustreikavo
Danijos 100 kronų ........... $16.70
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
viu pasaulyje. Amerika išleido jokios propagandos,
išėmus
Finų 100 markių ............... $1.55 kompanijai
sumanius
nuFranci jos 100 frankų ........... $7.70 kapoti
dar $4,000,000 pastatymui pa Amerikoj humanitdrinį idea
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
ir taip
nepaprasItalijos 100 lirų ................... $4.22
šiūrės jam Lakehurst, N. J. ir lizmą.
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.25 tai menkas jos telegrafistų alLenkų 100 markių ................... 5c gas. Tos kompanijos telegrafis
Skyrių.
VTENNA, rugp. 24. — Tai- pasiuntimui aviatorių ir inži
Trįs sandeliai,
6,000 tonų
Olandų
100
guldenų
...........
$31.03
.0
kos sutartis su Jungt. Valsti- nierių atgabenimui to orlaivio įtalpos, tapo pavesti administ
Norvegų 100 kronų ........... $13.30 tai streikuoja ne tik Chicagoje, j
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
jomis tapo pasirašyta šiandie į Ameriką.
Švedų 100 kronų ............... $21.40 bet ir kituose miestuose, kur ji (
racijai, ir prižadėta daugiau vie
1789 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
Šveicarų 100 kronų ........... $16.91
1 vai. po pieta
tos, jei reikės.
turi
savo
skyrių.
Vokietijos 100 markių ....... $1.25

Dideli streikai Lenkijoje

43 žm. žuvo ant didžiojo orlaivio

Taika su Vokietija gal jau Visuotinas gelžkeliečiy
yra pasirašyta.
streikas Lenkuose.

Lenkija sergės rubežiu
nuo alkany rūsy.

Airija atsakysianti ryto.

43 žmonės žuvo ant
didžiojo orlaivio.

Tikisi greitos pergalės

Auksinai dar
neina brangyn

Austrijos taikos sutartis
pasirašyta.

NAUJIENOS, CHcago, III.
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siūlė tai partijai pasiųsti! “Pirma, naujoji konstitucija mums prisiųsto protesto? Jei gų darbų, ir bukime ant sargy
savo delegatus į konferenci-susiaurino atskirų šalių gu taip, tai kodėl Amerikoj ga bos, kad daugiaus tokiems daly
jų su antrojo InternacionafederaciJU savivaldybes lima socializųoti geležinkelius, o kams neduot progos musų orga

Ketvertas, Rucrp. 25, 1921
AR JUS NORIT SVEIKO
KŪDIKIO?

Jeigu taip, tai turit duoti jam
nizacijoje, o taipgi pastokime tinkamų maistų. Sveiki kūdikiai

Europsan American Bureau

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Pvbllahad Daily ascapt Sunday by lo atstovais, idant apsvars- C‘“ntra, kad Internacionaline Europoj ne?”
Buvę
A.
Petratis
ir S. L. Fabionaa
Um JJthuMlan Hawa Pato. CoM l*ckelių
ir
šiam
nelemtam
darbui,
Laiškas baigiama taip:
yra pasidžiavimu ir linksmybe
čius tarptautinio darbinin- Federacija savo atsišaukimais ir ‘‘Jeigu jus norite permainyti kaip tai spendavimui ir brauki kiekvienos motinos —- ir tai yra Siuntimas pinigų, laiva- *
■dltar P. Grigaiti*
kortės, pašportai ir tt
kų judėjimo reikalus, šitas proklamacijoms antdoda Fedcra konstitucijų (autonomijos ir mo mui senų ir rimtų sųjungiečių privalumas, kad kiekvienas kū
NOTARU UBAS
dikis butų sveiku.
kesčių klausimais), tai jus pri iš L. S. S. kuopų.
Beal Ėst ate, Paskolos,
1739 SO. HALSTED ST.» sumanymas veikiausia turės ei j ai revoliucinius principus.
Insurinai ir tt.
“Trečia, kad liko priimta toki valote paduoti artimiausiame L. S. S. Pildomasis Komite Jūsų kūdikis turi būti tinka 809 W. 35th
CHICAGO, ILLINOIS.
pasisekimo.
Kamp. Halsted 84.
mokesčių sistema ,kuri labai ap kongrese nustatytu budu įneši tas taipgi turi imtis apsvarstyt mu pradėtas maitinti maistu
Tel.: Boulevard 611.
Talephoae Roosevelt 8500
Reikia pastebėti, kad An sunkina Amerikos Darbo Fede mų”.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
.
tą taip rimtų klausimų ir, radus kuris padaro jį linksmu ir svei
V
ak.
j
Utar.
Ket.
ir
Sub.
iki
9
rak.
.
glijos Darbo partija pasku racijos narius.
Subscription Kata* t
kaltininkus, išnešt nuosprendį. ku jeigu ne, tai jis bus silpnuo
Ned.i
iki
8
po
pietų.
$8.00 per year in Canada.
Kitaip gi musų L. S. S. gresia liu kiek metų vėliaus.
“Kad ir nesmagu, bet mes tu
$7.00 per year outside of Chicago. tiniame savo suvažiavime
>8.00 per year in Chicago.
iškrikimo pavojus.
Ant puslapio 3 šio laikraščio
žymiai pakrypo į kairę: ji rime pasakyti, kad Amerikos
8c par copy.
V. W. RUTKAUSKAS
Visi L. S. S. nariai žiūrėkite į šiandien jus rasit apgarsinimų
nutarė nedalyvauti valdžio Darbo Federacijos pildomoji ta
Entered as Second Clasa Matter
[Iš Federuotosios Presos]
Advokatas
tokius dalykus atydžiai ir ne apie Bordens Eagle Brand Su
March 17th, 1914, at the Pont Office je kartu su buržuazinėmis ryba, matoma, turi nepilnų ar
29
So.
La
Šalie St. Room 824
klaidingų informacijų. O jeigu
Trenton, N. J. — Jeigu Ku duokite kivirčams išsiplėšt, bet tirštinto (condensed) pieno. Iš
of Chicago, UI., undar the ect of
Tol.
6390
partijomis. Tuo budu ji pa jūsų taryba turi teisingas in Klux Klan, juodaš’mčių organi prie kiekvienos progos stabdyki kirpkite kuponų pasiųskite Bor- ▼ak.: 812 W.Central
March 2nd, 1879.
88rd
Chicago
Tel.
Yards
4681.
sirodė
esanti
kairesnė
už
formacijas, tai sužiniai nesiskai zacija, įsikurs čia ir bandys ei te ,kiek galėdami Labiausiai den kompanijai, o ji prisius
Naujienos eina kasdien, ibsklriant
nodildienius. Leidžia Nhujienų Ben Vokietijos daugumiečius.
to su Amerikos delęgacijos nu ti tokiais pat keliais, kai ir ki draugai chicagiečiai turi tuo rū jums už dykų nurodimus kaip jį
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
Vokietijos daugumiečiuo- sistatymu, nes Amerikos delega tur, tai jie susilauks to, ko vi pintis . Nes jeigu kas nors at vartoti kartu ir “Kūdikių Gero JOHN KUCHINSKAS
OI. — Telefonas t Rooeevalt 8500.
se tečiaus pradeda imti vir tai balsavo už musų konstituci sai nesitiki. Visuomenės saugu sitiktų su Sųjunga, tai ant vė” knygų.
LIETUVIS ADVOKATAS
chicagiečių
pultų
ir
atsakomy

Užsisakomoji Kaina:
jos
skyrių
3,
kuris
skamba
se

mo
direktorius
Labarre
sako,
šų ta srovė, kuri stoja už su
2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Chicagoja — palto:
bė
.
— B. Songaila.
kamai
:
kad
jo
departamentas
pilnai
ga

Telephone Canal 2552.
Matams , ■ ... -.... m*8.00 sivienijimą su nepriklauso
“Internacionalinė Federacija lįs apsidirbti su įstatymų laužy
Pusei motą
—
——— 4.50
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
Trims minaaiams ........ 2.25 maisiais socialdemokratais. susidės iš tų šalių nacionalinių ir tojais ir nereikalaujųs pagalbos
7 iki 9 vakare.
KUOPŲ VEIKIMAS.
Dviem miaeeiama , - - ----- 1.75
Veda visokias bylas, visuose
Vienam mieasiui
...... 1J0 Kuomet Vokietijoje įvyks generalinių amatinių unijų, kur iš jokios slaptos organizacijos,
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
socialistų susivienijimas, tai unijos organizuojamos sulig kuri prisidengia patriotizmo ir Chicago. Pereitas L. S. S.
tus, ir padirba visokius Dokumen
Chicagoja — per aeliotejatl
tus, perkant arba parduodant, Lo
Viena kopija .
■...
~ . 08 nebebus kliūčių ir įsteigi nustatytų taisyklių. Autonomi teisybės skraiste savo brutali- 4-tos kuopos susirinkimas buvo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Savaitei
18
jau turtingesnis narių skaičium,
Skolina Pinigus ant pirmo morgeMėnesiui ...... —75 mui vieno socialistinio Inter ja yra laiduojama kiekvienos nius darbus. Labarre nugirdo,
čiaus
ant lengvų išlygų.
todėl
ir
gyvesnis.
Jame
daug
šalies uniniam judėjimui.”
kad organizuojasi Ku Klux, ir
Suvienytose Valstijose ee Chicagoj, nacionalo.
padarė atatinkamų tyrinėjimų. dalykų buvo svarstyta, daug
The Llthuaniaa Daily Nėwi

Nenori juodašimčių.

paltui
Metame|7.00
Pusei metu ■■■■ ------- ---------- 4.00
Trims mėnesiams - -------------- 2.00
Dviem mėnesiams . ..... . . — 1.50
.75
Vienam mėnesiui .........

Metuvon ir kitur ulsisnlaesei
(Atpiginta)
Metams____ —........... ........ — $8.00
Pusei metų........ ...... -........... — 4.50
Trims mėnesiams----------- —.... 2.25
Pinigus reikia siųsti paita Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
a«.i n.iaa'aa

Apžvalga
IR GRUZIJA BADAUJA.

Berlino “Frciheit” rašo, kad
liepos mėnesio gale atsilankęs
Vokietijos sostinėje buvusis so
cialistinės Gruzijos vidaus rei
kalų ministeris, drg. Ramišvili.
Jisai papasakojo, kad Gruzijoje
dabar siaučia badas, kaipo pa
Kiek laiko atgal mes šioje sekmė bolševikiškos okupacijos.
jisai pareiškė:
vietoje minėjome, kad Vo Tarp kitko
♦
. . i
kietijoje prasidėjo tarp so
Pasibaisėtinas badas, kuris
cialistų judėjimas, kurio tik didėja kasdien, viešpatauja
slas yra suvienyt abi social Gruzijoje. Taip pat nesuskai
demokratų partijas, daugu- toma daugybė susirgimų cho
lera ir dėmėtųja šiltine, kuo
miečius ir nepriklausomuo met vaistų ir kitokių gydymo
sius.
priemonių trūksta. Nuo to
Dabar prasideda panašus laiko ,kada bolševikai okupa
vo Gruzijų, gyvenimas pasi
judėjimas ir tarptautinėse darė
septyniaš dešimtis kartų
socialistų organizacijose.
brangesnis, ir už vienų vokie
Anglijos Darbo partija čių markę dabar duoda tūks
paskutiniame savo suvažia tantį rublių. Bolševikų oku
vime,
laikytame mieste pacijos sunkumų galima su

Anglai reikalauja
socialistų vienybes.

Toliau laiške nurodoma tas
faktas, kad Gompersas neturįs Jis surado, kad ištikrųjų nori
pamato smerkti mokesčių siste ma įkurti tų slaptų organizaci
mų.
Amsterdamo kongrese jų. Tųsyk jis išleido perspėjimų
Amerikos delegacija balsavo už Ku Klux Klanui. Perspėjime satos sistemos priėmimų. Be to, | koma, kad jeigu klaniečiai ir čia
mokestis yra visai, menka, nes bandys terorizuoti gyventojus
tūkstančiui narių antdedama ypač darbininkų darbuotojus,
tik vienas sterlingų svaras. Va tai prieš juos bus stvertųsi
dinasi, kiekvienam nariui išpuo griežčiausių priemonių. Jie be
la mokėti tik vienų cento treč atodairos bus metami kalėj iman
ir, reikalui atėjus, prieš juos
dalį metams.
Paskui nagrinėjama Gomper bus panaudota net kulipkos.
so užmetimai kas dėl Federaci
“Jeigu čia kursis toji organi
jos revoliucingumo.
zacija”, pareiškė jis, “tai mes
“Mums nesmagu sakyti, kad negalime jai niekų daryti tol,
jus, įmatoma, perskaitote tik du kol ji pasirodys savo nelegalisakiniu iš to atsišaukimo (kal niais darbais. Bet kaip tik to
bama apie tų atsišaukimų, kur kie darbai bus papildyti, aš tuoj
Gompersas surado revoliucingu pradėsiu veikimų prieš tų orga
mų). Jeigu jus negalite remti nizacijų. Aš* neprileisiu, kad
atsišaukimo, kur nusistatoma šiame mieste butų vedama rasi
prieš karų, tai mes manome, nis karas. Kiekvienas, kuris ban
kad
jus
daug ' mažiau dys sukurstyti tokį karų, bus
priešinatės
sukūrimui nau- baudžiamas kalėjimu.
jo
pasaulinio
k a r o.
“Aš visais galimais budais
Taip dalykams esant, aišku, kad
bandysiu sužinoti, kas priklau
jūsų nusistatymas griežtai ski
so tai organizacijai. Policijai
riasi, nuo Europos darbininkų
bus įsakyta ypatingu uolumu
nusistatymo. Europoj tam at
sekti klaniečių veikimų. Tegul
sišaukimui pritarė ne tik darbi
jie žino, kad dėl kelinio rasinių
ninkai, bet ir radikalesni ele

kam padėta pradas tolimesniam
veikimui.
Kada augusi krūvoj šeimina
išsiskirsto; o vėliau vėl sueina
krūvon, tai tarp šeiminos narių
yra didelis linksmumas, didelis
džiaugsmas.» Rodosi, turėtų bū
ti tas pats ir organizacijoj, šeiminoj visi nariai kovpja prieš
bendrą blogybę. Organizacijoj
taip jau turėtų būti daroma.
Kuomet organizacijoj atsiranda
kokių nors nesusipratimų, visi
nariai turėtų įtempti savo pajė
gas, kad pašalinus jas ir palai
kius organizacijos garbę. Gi
pas mus ne visai taip dalykai
gerai eina, kaip reikėtų. Nesi
laikymas susirinkimuosna gim
da tarp narių-kerštą. Tą kerš
tą pastebėjau ir pereitame susi
rinkime. Nesusipratimų paša
linimui nesurasta kito budo,
kaip tik rinkti iš trijų narių ko
misiją, kuriai pavesta viską nuo
dugniai ištirti ir taikiu budu išr
spręsti nesusipratimus. Komigijon išrinkta sekami nariai: K.
Mack, Kavaliauskas ir Badžius.
Nežiūrint to, kad vienas-kitas
nai*ys panaudojo aštrių išsireiš
kimų, apskritai pas narius pasi
reiškė noras palaikyti solidaru
mą.
Kuopon įstojo vienas naujas
narys, d. J. Blozis, o 22-ros
kuopos persikėlė Pildomojo Ko
miteto narė, dr-gė Kemėžienė.
4 kuopa užgyrė Pildomojo Komi
teto nutarimą, kuriuo patvarko
ma, kad įnešimas, trijų kuopų
paremtas, gali būti paduota re
ferendumui. Pirma reikėdavo
dešimties kuopų parėmimo. To
patvarkymo bus prisilaikoma
tol, kol padidės narių skaičius.
Nutarta paaukoti iš 4-tos
kuopos knygyno knygų ir pasių
sti jąs Lietuvon. Delegatais į
VIII Rajono konferenciją pas
kirta sekami draugai: Kavaliau
skas, Yuknius, Vainauskas ir
Radžius.
>

Tel. Randolph 2898

%

A. A. SLAKIS
DEL TŲ, KURIE JAU ŽINO.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni

kas tiktai jo vienintelė pasekmė
išnaikinimui pleiskanų, sudrutinimui plaukų.
Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo gerumu. Bet nežinote,
kad mes delei priežasties bedar
bės pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma
pagelba pasipuošimui kiekviena
me reikale. Kad delei brangumo
nebūtų nesmagumo. Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.00, 4 unc., 60c. Dabar 8 unc.
bonką parduosime už 75c., 4 unc.
po 45c., 5 bonkos, kiekviena po

ADVOKATAS
Ofisas vidurnrdestyj*
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet*
J’anedčliais iki 8 vakare.
Namų
Tel.:
Hyde Park 8895
•
T
,

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.

J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel.'Yards 1053

75c. $3.75, mes parduosime už
$3.50; 12 bonkų, kiekviena po
75c. $9.00, už $6.00. 24 bonkos;
kiekviena po 75c $18.00, mes
parduosime už $10.00. Tokis iš Phone Boulevard 6301

pardavimas nesitęs ilgai, nes
riaušių ir kitokios betvarkės jie
ANTANASGREDUŠKA
Brighton, nutarė kreiptis į prasti vien iš to fakto, kad mentai iš buržuazijos.
nedaug
teturime,
todėl
pasirū

šiandie Gruzijoje randasi
Generalis
Internacionale Socialistinių 200,000 rusų kareivių; ta oku “Negi jus norite pasakyti, kad bus baudžiami-kalėjimu ir rei
pinkite greitai nusipirkti. Ku
kalui esant šaudomi vietoj. Jie
Kontraktorius ir
Partijų Darbo Bendruome pacija sustabdė prekyba su pritariate žudynėms, kur papra negali
rie reikalausite per paštą, reikia
čia kelti betvarkės ir ne
būdavotejas.
nę (vadinamąjį Viennos In Vokietija, kuri pirma ėjo la stai užmušama milionai darbi atsakyti dėl to.”
extra pridėti po 10c ant kiek
Budavojame ir taisome.
ninkų
?
1401
W.
47th St, Chicago.
ternacionalą) ir pakviest jį bai gyvai.”
vienos bonkos.
gi laikomės tos nuomo
Adresuokite taip:
sušaukt bendrą kongresą Ramišvili atvyko Vokietijon nės,“Mes
Phone Boulevąrd 491
kad kiekvienas karas, — ne
S.
R.
PLAUKŲ
TONIKAS
kartu su antruoju Interna j ieškoti bent moralės pagalbos žiūrint to, ar jį pradeda autoASHLAND JEWELRY
3238 So. Halsted St.
MUSIC STORE
cionalu. Šitą pakvietimą savo vargstančiai šaliai.
eratinė ar demokratinė valdžia
Chicago, 111.
— turi būti darbininkų sustab
Viennos Internacionalas jau
Deimantai,
Daugiaus
rimtumo
SUKRITIKAVO
”
.
dytas;
tuo
labiau
po
šito
pasau

gavo ir apsvarstė.
Laikrodžiai,
Neneškite
vaidui
į
linio
karo,
kuris
atnešė
žmonijai
Jisai tečiaus nutarė atme
škotijos “Rankpelnis”, kurį
Auksybė, ColumL. S. Sąjungą!
daug nelaimių. Savo mani
sti Darbo partijos pasiųly- dabar redaguoja buvusis Vidiko riek
bijos Grafonolas ir
feste mes tik tai ir pabrėžė
lietuviški naujausi
.mą. Formalė priežastis bu pagelbininkas, duoda šitokį pa me."
| Jau nuo praeitos žiemos Naurekordai.
vo ta, kad savo pakvietime aiškinimų vienam teisybės j ieš Manifestas, apie kurį kalba- j ienų Bendrovėje eina vaidai dėl
Kaip varginama ši moteris
Anglijos Darbo partija sa kančiam skaitytojui, kuris pa na, buvo išleistas antrašu—“ša- tam tikrų priežasčių, bet labai
4537 S. Ashland
buvo, koliai neėmė Lydia E.
Avė.,
Ckicago, III.
Pi nk ha m Vegetable (kimpoundo.
ko, jogei to bendrojo kon klausė jo, kuo skiriasi Ameri in reakcijų, tegyvuoja sociali- apgailėtinas dalykas, kad tuos
greso tikslas butų sustiprin kos Debsas nuo Vokietijos zacija”. Gompersas pasmerkė vaidus kai kurie Sajungiečiai
VELTUI DUSULIU
Kautskio:
;ų manifestų, kaipo revoliucinį, bando perkelti į L. S. S-ga (tuToomsboro, Ga.
(Asthma) Sergantiems
ti antrąjį Internacionalą.
— “Baisiai kentė
“Pavelykite mums pastebėti”, riu omenyje Strazdų, Jamontų
Už dyką bandymas budo, kuri kiek
jau
strėnų
ir
gal

abudu
yra
social“
Juodu
Jeigu Internacionale Socia
tęsia Oudegeest, kad jus taip ir kitus jų sekėjus). Kodėl tie
vos skaudėjimą vi vienas gali vartoti be nesmagumų ir
Skirtumas
tarp
jų
patriotai.
be laiko eikvojimo.
sada, buvau taip
— J. B. Aglinskas.
listinių Partijų Darbo Ben
Mes turime naują būdą, kuris su
silpna, taip nertik toks, kad Kautskis yra paviršutiniai ir neatidžiai skai- sųjungiečiai maišo “Naujienų” ►
druomenė butų priėmusi to gabesnis teoretikas ir gudres :ėte manifestų, kaip ir kitus mu- biznio reikalus su L. S. S.? Živuota, kad jau nei valdo dusulį ir mes norime, kad panežinojau ką beda- bandytumėt už musų iškaičius. Ne
kį pasiūlymą, tai reikštų, nis marksizmo fušeriuoto- sų dokumentus. Tos priežas- noma, jeigut butų idėjos kiauši
ryt, nes negalėjau žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar
des delei jus įtikinote Amerikos mas, tai dar, bet dabar visai kas
nieko dirbti. Ne da nesenai pasirodė, kaipo chro
kad ji likviduoja save, kai jas.”
(Not Ine.)
smagumas
nepa niškas dusulys jus privalote pareika
darbininkus, kad manifeste sa-|kita; vaidai “N-se” kilo daugiauL. DAMBROWSKIS
po organizaciją, ir išnyksta Tas Škotijos laikraštis, kuris koma: “Tegyvuoja socializmas”, šia dėl ypatiškumų, dėl pavydo
naikinamas ir ne lauti ant išbandymo musų budo. Ne
savininkas
reguliariai perio žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo,
antrajam Internacionale. Su šitaip “šviečia” -savo skaityto Kiekvienas, kad ir nelabai išsi-|ir tt. Tad kam tokius dalykus
dai.
Skaičiau laikraščiuose kaip jeigu jus vargina dusulys musų bū
1711 W. 47th St.
Lydia E. Pinkliam Vegetable Coin- das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Tel.: Yards 413
tuo ji, žinoma, nenorėjo su jus, nuolatos maldauja aukų i* lavinęs darbininkas galėtų paaiš maišyt su musų idėjinė organipoundas
pagelbėjo kitoms, tad nu
Mes ypatingai norime pasiųsti
Tarpe Hermitage ir Paulina.
sprendžiau
ir aš išmėgint.
Geras tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,
Amerikos darbininkų.
tikti.
kint jums kad “socializmas” yra zacija? Kur jie kilo ,ten reikia
Suvedame dratus pasekmes aplaikiau naudojant ir da kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
nevisai tas pat ką “socializaci- stengties rast budus ir išrišt, o
Bet buvo ir svarbesnių
ir sudedame fixtu bar galiu atlikti savo darbą. Reko vimus, opiumo sutaisymus, garus,
res į 6 kambarių menduoju jūsų Vegetable Compoundą “patentuotus rūkymus“ ir tt. be pa
kaipo vienos idėjos žmonėms,
ja”.
priežasčių, dėl kurių Vien
namą už $69.00. savo draugėms, kurios turi panašius sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
“Kas dėl paties manifesto, t. y. socialistams, tai ir būtinai
Persitikrinimui
nesmagumus, kaip kad aš turėjau ir
nos Internacionalas neprita
kreipkitės
pas jus galit naudot šiuos faktus kaipo nam už musų iškaščius, kad naujau
tai mes atvirai prisipažįstame, reikėtų taip pasielgt.
mus arba telefo- paliudijimą.” — Mrs. C. F. Phillips, sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
rė Anglijos Darbo partijos
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus
jog negalime suprasti, kaip jus,
Kad musij L. S. S. del tokių
nuokite, o mes su Toomsboro, Ga.
baisius
paroksizmus tuojaus.
teiksime apkainasumanymui. Jisai atrado,
būdamas demokratas, galite kivirčų daug kenčia, tai neuž
Silpnos, nervuotos moterys, padaro
šitas
veltus pasiūlymas yra per
vimą.
Darbą
vi

nelaimingus namus, jų padėjimas er svąrbus kad
[Iš Federuotosios Presos]
kad antrojo Internacionalo
priešintis kovai prieš reakcijų! ginčijamas faktas. Kaip tik
kad ir vieną
suomet
gvaran zina vyrą ir vaikus.
Yra sakoma, dieną. Rašykitepraleisti
dabar
ir
pradėkite var
tuojame.
kad devynias dešimtąsias nervuotų
nusistatymas dar yra per- NEW YORK. — čia paduoda Tuo pačiu metu mums labai ne “Naujienose” kilo kivirčai, taip
toti
musų
būdą
tuojaus.
Pinigų nesių
Taipgi, laikome parblaškia, nervuotos vilties nusto skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau
ma
sutrauka
Oudegeesto
(Inter

malonu,
kad
jus
diskredituojate!nuo
to
laiko
pradėjo
silpnėti
ir
mažai revoliucingas, per
_____
įrankių ja, “mėlynės”, erzumą, strėnų skaus padėtą kuponą. Padarykite tą Šian
nacionalinės Amatinių Unijų Fe viso pasaulio akyse savo prezi- musų organizacija, o dar labinus krautuvę ir taisomeelektr.
mas — kila iš tūlų prašalintų suiri
viską
namieje.
daug nukrypęs į buržuazi deracijos sekretoriaus) atsaky dentų, Samuel Gompersų. Ar tai nuo tos Strazdo “šauniosios Musų kainos prieinamos.
mų moterių systemos. Ponios Phil- dien — jums nereikia mokėti nė už
lip laiškas aiškiai parodo, kad nėra pasiuntimą.
nio liberalizmo pusę.
mo Gompersui. Tuo budu tie, tik ne p. Samuel Gompersas yra rezoliucijos”, kuri buvo išnešta
kitų gyduolių, kurios taip pasekmingai
pakeistų panašų padėjimą, kaip kad
Vienok, atmesdamas ben kurie skaitė Gomperso kaltini garbės pirmininkas Pftnib Pla- L. S. S. Aštunto rajono konfeFREE TRIAL COUPON
DR. A. M0NTVID Lydia
E.
Pinkham
Vegetable
ComFrontier Asthma Co^
Gydytojas ir Chirargaa
dro kongreso sumanymą, mus, turės progos pamatyti, ar no Lygos? Gi ta Lyga stoja už renci j oje prieš Naujienas. O Lietuvis
poundas.
Room 113 N.
/
25 East VVashinfton St.
tie
kaltinimai
yra
pamatuoti.
nusavinimų
ir
sudemokratinimų
kad
tai
yra
faktas,
tai
patarNiagara
and
Hudson
Streets,
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Viennos Internacionalas nu
Telephone Central 8862
Buffalo, N. Y.
Savo
atsakyme
Oudegeest
sako:
Jungtinių
Valstijų
geležinkelių,
čiau
d.
Strazdui
pasižiūrėt
į
L.
Telephone Boulevard 5052
tarė padaryti žingsnį linkui
1824 Wabansia Avė.
Send
free
trial of your
‘‘Jus sakote, kad Amerikos Kitais žodžiais tariant, Plumbo S. S. arkivų, kurį, aš manau,
Valandos:
nuo
6
iki
8
vakare
method
to:
Dr. A. Juozaitis
susiartinimo su Anglijos Darbo Federacija randa negali Planas yra lyginai tas pats, ka turi po ranka.
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
DENTISTAS
Darbo partija (kuri yra mu daiktu priklausyti Intema- Europoj supranta žodžiu sočia- Tad draugai ir draugės sųValandos: nuo .9 iki 9 vai. vakare. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
svarbiausias antrojo Inter cionalinei Amatinių Unijų Fede- Jizaci j a. Mes todėl klausiame, jungiečiai, atkreipkime daugiau SKAITYKIT IR PLATINKIT karius
6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted SU Chicago, UI
nacionalo narys). Jisai pa- racijai, kadangi:
ar jus savo noru pasirašėte po domės į tą nelemtų musų drau“NAUJIENOS”

LS.S. Reikalai

TAIP SILPNA.
TAIP NEfiVUOTA

New Peoples Electric Co

Oudegeesto atsaky
mas Gompersui.

1MPERFECT

IN

ORIGINAL

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Miestas ir kaimas Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

“Atostogų” įspūdžiai.

VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI PIENO
Lietuvė motina iš Bostono rašo:
“Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė viso
kias rųšis ir maišinius pieno, bet niekas kūdikiui ne

buvo tinkamu iki gydytojas patarė naudot

/^ctcLmiA
EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)
kad visiškai biL"\tinkaniu ir taip lengvai virškinusi
kaip jos pačios pienas”.
The Borden Company
New York

Borden Building

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje.
0106

c<Mįi

Vardas
Ądresas

STEBĖTINA MUZIKAI!

VELTUI!

VELTUI!

— Naujausia Išradimas —
L,ii i k roti i-s padarytas taip

tobulai, per savo

imi švarus. l>aii$jiausiai, atrodo,

rekordus, kaipo pasaulinė muzika.

Busi užžavėtu, apmonytu, kuomet išgirsi tokią stebėtiną muziką, iš nau
jai išrasto laikrodžio. Jei nori turėti šią stebėtinai gražią muziką savo na
muose, nereikia jums aikvot sunkiai uždirbtų pinigų augštos rųšiesųinstrumentams, kaipo pianui, phonographams, ant jų rolių ir rekordų ir tt., dėl
to šis laikrodis padarytas, kad jo muzika užima vietą augštos rųšies in
strumentų.
Grajina stebėnas melodijas, parūpintas beveik įžymiausių artistų ir gali
turėt progą išgirsti jas, tik užsukant laikrodį ir paspaudžiant guziką. Jis
grajįs taip gražiai, kad tamista ir tamistos draugai tik stebėsitės. Šis laik
rodis grajina šmotą netoli 20 ncinųtų ir yra visiškai paslėpta.
Šis laikrodis tvirtai iš bronzo padarytas ir storai apauksuotas. Jo gra
žus artistiškas išmarginimas, priduoda didesnę vertybę ir bus tyku ir puoš
nu jūsų namuose. Vokiško isdirbimo viduriai ir taip sudėtas, kad laikys
laiką daug geriau, nei kuris kitas laikrodis, kada nors buvo padarytas.
Muzikališka laikrodžio dalis įsteigta apačioj, kuomi gali išduoti ir ty
kiausi balsą gana aiškiai, gražiai ir maloniai.
šio laikrodžio didžiausia vertė kiekvienam, kadangi teisingai laiką lai
ko, bet kartu ir augštos rųšies muzikalia instrumentą* ir gvarantuotas
ant 25 metų.
Be abejonės vertas virš $25.00, bet, kol musų kaina tik per 30 dienų tik
$8.00. Nepamirškite, kad šis pasiūlymas yra tik ant trumpo laiko, o vėliau
jo kaina bus $20.00. Todėl, VEIK DABAR!
Nesiųsk iškalno pinigų, tik parašyk aiškiai savo antrašą ir prisiųsk kar
tu mums su 50 centų krasos ženkleliais, persiuntimo lėšų padengimui, o
už laikrodi užmokėsi, kuomet atneš tau į stubą. Duodame šį laikrodį de
šimts dienų išmėginimui tavo namuose ir jei atrasit kokį neužsiganėdinimą, sugrąžink, o m-es sugrąžinsime jums pinigus. RAŠYK ŠIĄDIEN.
UNION SALES COMPANY.

Dcpt. 166 — 673 W. Madison St„ Chicago, III.

IeLektra

šviesų Ir pajiegų suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Prus.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

Įkiro begalo karščiai, pagriso
Chicagos dulkės gerti, tat ir nu
sitariau pavažiuoti į Mičhigan
valstiją kaimo oru ijiakvepuoti,
gamta pasigerėti. Norėdamas
daugiau kramto vaizdų matyti,
nevažiavau laivu iš Chicagos,
bet elektrikino South Shore
gclžkclio linija.
Tai buvo liepos 18 diena.
Saulute taip be gailesio kepino,
kad nuo karščio augmenų la
pai buvo kaip ir pavytę; ir aš
džiaugiaus, kad nors trumpą
laiką galėsiu laukuose, medžių
pavėsiuose pasilsėti.
Važiuojant pro Gary, Ind.,
net nejauku pasidarė, kada pa
sirodė tos milžiniškos gelžies
dirbtuvės, plieno liejyklos su
daugybe juodų surukusių ka
minų, iš kurių durnai kamuo
liais vertėsi, o jau tas bildesis
tai kai tame pasakiškanne pra
gare. Nors daug miestelių pra
važiuoji, bet ne vienas jų nėra
toks baisus kai į) kad Gary.
Štai ]>asiekiau ir Mičhigan
City. Nedidelis miestelis, bet
gražus. Namai retai sustatyti,
apie juos daug augmenų-žaliumynų. Kaip Chicagoj turtingų
jų diatriktuose, taip čia atrodo
darbininkų gyvenamame distrikte.
*
Po pustrečios valandos kelio
nes
pasiekiau South Bendą.
Tai vienas didžiausių miestų
šiame Indianos kanųie. Mies
tas nors labai pramoningas, bet
vistiek švarus ir jaukus. Taip
bent atrodo. I>ar truputį dalin
gi au kaip valandą pavažiavus
štai ir St. Joseph (Mich.).
St. Joseph, kaip rezortų mies
telis, paskilbęs plačiai, bet man
jis gero įspūdžio nedarė. Nela

|
CHICAGO.

žy<lų gyvenamas. Ligi vietos,
kur buvau sumanęs apsistoti,
reikėjo dar geras galas pava
žiuoti. Gatvekaris, kuriuo va
žiavau iš St. Joseph, ėjo per
esantį šalę jo miestuką Benton
Harborą, tai ten tik miestuko
vidury nesimatė tiek daug žy
diškai rašytų iškabų, bet pak
raščiuose tai buvo matyt beveik
vien žydiškai rašytos.
loję apielinkėje yra kažin
kokia sekta. Vietos'žmonės juos
vadina “izraelitais.” Jie nešioja
ilgas barzdas, net ir tie darbi
ninkai, kur dirba gatvekariuose, taipjau ilgom barzdom. Sa
ko, kad jie nevalgo mėsos, tik
augalų ir pieno maistą. Žmo
nės jie,, atrodo, labai geros šir
dies, — sprendžiu iš to, kiek
man teko su jais susidurti.
Ta apielinkė labai puiki. Yra
keletas fermerių lietuvių, kai
kurie jų jau apie dešimtį metų
čia gyvena ir jau gerai savo
ukius įsitaisę. Nors žemė smil
tėta,
bet auga viskas gerai.
Laukai betgi slaugiausiai sod
nams užleisti. Pro tą apielinkę
vingiuoja Šv. Juozapo upė, ku
rios vanduo tyras ir gilus, taip
kad pasimaudyti
sunku būt
rasti puikesnė vieta. Atvykęs
čia radau ir daifgiau čikagiečių,
— kai kurie jų mano geri pa
žįstami, — atvažiavusių
čia
pirma manęs šviežiu laukų oru
pakvėpuoti.
Linksmai leidome laiką gė
rėdamiesi 'vasaros gamta, po
pievas bežaisdami, po pavėsius
hesivartydami. Ne justi nepa
jutome, kaip musų atostogos”
prašvilpė ir reikia vėl grįžti at
gal į tą prišvinkusią, surukusią
Chicagą. Grįždamas, važiavau

Suveros Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

Šeši daiktai tiktai už $6.00

Tūkstančiai
MoteriųI
•lipnų, nervuotų, »u nudšvštą svei
katą Ir kentanciu vargingais ir nuregulariškais perjodais, aplaika purgelbą per vartojimo

SEVERA’S
REGULATOR
(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašalin skausmų
ir regulujo moterių priedermę. Per
keturios dešimtys metu davš užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.26.
Gaukite pas sava Aptiekoriaus ar
rašykite pas
W. F SEVERĄ CO.
CEDAR j?AP»DS, IQWA

Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodytų daiktų ir kuomet juos
gausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegul jie sprendžia
AKUŠERKA
apie jųjų vertę.
Mrs. A. Michniewicz
Jeigu nori įsivaizdint didelę vertybę šių daiktų, buk pirmutinis ir nau
dokis proga iš šio puikaus pasiūlymo, o tada tu busi musų reprezentantas. 3101 S. Halsted St., kampas 81os gaf.
Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojimo. Tik iš
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 3654.
kirpk Šitą paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardą ir adresą, idėk 50c. stampomis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie čia
Baigusi Akuant paveikslėlio parodyti.
lerijos kolegi
1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
ją; ilgai prak
kus rankų darbo išpjaustymai. Viskas geriausio darbo ir užtikrintas, kad
laiką rodys teisingai ir taip yra, nes laikas nustatomas pagal vogas. Gvatikavusi Pennrantuojamas, kad laikys visą jūsų gyvenimą.
■ilvanijos hos2. Automatiškas plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie
yra šukuojami.
pitaliM. Pa
3. Gelžkclio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose, gra- i
sekmingai pa
žiai išpjaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laiką ir gvarantuotas
ant daugelio metų.^tarnauja prie
4. Paauksuotas žiedas su jūsų vardo pirmomis raidėmis.
girna ymo. Duo
5. Barometras, naujausiu išradimo, kuris parodo atmainas oro, koks bus
ar už kelių dienų. Jis panašus į namelį, kuriame gyvena vyras ir mote
da lodą viso
T. Pullman 543*
ris; kada gražus oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu bus lietus, tai
kiose
ligose
moteris pasislepia namelin, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo
mu turėti savo name tokį nepaprastą daiktą?
moterims ir
6. Puiki Užrašams Knygelė, skuros apdarais, su veidrodžiu ant viršelių.
merginoms.
Kiekvienam naudinga turėti.
Nei vienas iš šių šešių daiktų neparsiduoda atskirai, nes tik sykiu par
RIIIIIIIIIIIIIKK1I
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuos daik
Turiu patyrimų
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrąžinsim jums pi
Tel.i Yards 6666
moterų
ligose; rū
nigus. šis setas tikrai užinteresuos jūsų draugus i? jie norės gauti juos,
Boulevard
8448
pestingai
pniiuo galbūt ir jus patys norėsite gauti kitą setą. Todėl užsisakyk tuoj. (30)
riu
ligone
ir
kūdi
UNION SALES CO.
ki laike ligos.
DR.
V.
A.
ŠIMKUS
673 W. Madison St., Dept. 230.
*
. CHICAGO, ILL.
10929 S. State St.
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
_
Ckicago, Iii.
Akuliras
("■■■■■■■■■■■■■■■■■n
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8.
▼. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
Gera sveikata, reiškia ilpcą
Lietuvis Akių Specialistas
DR. G. M. GLASER
m
m
aras w ■■■■■’■ ■ m armw ai
gyyenimiĮ. Prasti dantys, reiš

A. SHUSHO
AKUSERKA

ASHLAND DENTISTS

Dr. Vaitusli,O.D.

Praktikuoja 30 metai

kia vidurių neveikimą ir silpną

sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per-';
degimą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiausį
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Ofisas)
3149 S. Morgan
kerti 32 St.

■ Telefonas: Boulevard 7042

| DR. C. Z. VE2ELIS į
Palengvins akių įtempimą,
Kuris esti, priežastimi gąįvųs
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. Specialė 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.,

Dantis ištraukiame be skatsmo
Atdara vakarais ir nedėlioms.

Tel.: Blvd. 9660

1553 W. 47th St„ kampas Šo. Ashland

B-

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Ave^
arti 47-tos gatvių

Lietuviu Ūkininku Kooperatyve Sąjunga
HART, MIČHIGAN

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 įdekite
štampų už 2c atsakymui.

po piet.
Telephone Yards 687

v

|

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466
,

-
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DR. M. T. STRIK0L1S'
People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268
—------------------- --------------- ---- /

——

Malonu atsiminti
vasaros
laukų gražybes, tuos vakarus,
kuomet saulutei nusileidus vi
sais pašaliais ima
čirškėti,
skambėti įvairus paukščių bal
sai.
Vidurdienyj, kada saulė
ima kepinti ir oras
stipriai
įkaista, tai ir visi paukšteliai
išsislapsto (medžių 'lapų jiavėsiuose ir laukia vakaro atvėstant; nebent tik retkarčiais vy
turėlis, ūkininko iš po velėnos
pakeltas, sučirškia, supurpsi ir
vėl skubinas pavėsio rasti.

iš Benton Harboro namo laivu.

Nežinau kaip kitose valstijo

Po keturių
valandų keliones
pasimatė durnose
paskendę
Chicagos “skaiskrėpėriai,” augštieji pabrikų kaminai durnus
ir liepsnas iš savęs metanti, o
jau ta smarve — už keliolikos
mylių dar nuo krašto jau galva
svaigsta... Kol žmogus neišva
žiuoji į tyresnį orą, tai ta prip
rasta
skerdyklų didmiesčio
smarvė neatrodo taip biauri;
bet kai pabūni laukuose, kaip
gauni pilna krutino pakvėpuoti
gryno, nesuteršto oro,
tai ta
smarvė, sugrįžus, darosi tiesiai
nepakenčiama, kol vėl prie jos
pripranti.

se, bet kaip lllinojs, Michigano,
Indianos it Wisconsino, su ku
riom esu gerokai! apsipažinęs,
tai giedančių paukščių tokių,
kaip Lietuvoj, negirdėt.
Gal
būt, kad ne tokia žemė, ne toks
klimatas. O gal dabar ir Lietu
voj, po to baisaus karo, nebe
liko tų garsių dangaus giesmi
ninkų, kurių giesmelėmis Lie
tuvos sodnai, girios ir miškai
skambėjo?...
J. Beliaskas.
I
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”
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Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Askland Avė., 2 labus.
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.
Nedaliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po pinu
Telefonas Drezel 2880

"
............
Tel. Austin 787

*......

“Y

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
Kųtik sugrįžo ii Californijos ir
vii tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrisoa St.

5

R. 1, Kart, Mich.
........................
,»

1)R. CHARLES SEGAL/

Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas

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

SPECIALISTASt
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi

J

DR. TIKU

...

Klauskit Dr. Vaitush

Chicago, Illinois.

Valandosi 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildienius.
y— . ...... ..................
y

...... —

LIETUVIS
g GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
P Gydo visokias ligas moterų, vai■ kų ir vyrų. Specialiai gydo limĮ LIET UVĄ
pančias, senas ir paslaptin-*
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie ■
■
gas vyrų ligas.
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, moderniško laivo.

Red Star Line

Išplaukia kas savaitę
Pier 58-62 North River, New York
Sainland)
New York į
(Rūgs. 1
Gothland) Hamburgą
(Rūgs. 22
Tik 3-čia klesa
Kroonlan)
New York (Rūgs, 17.
Zeeland)
į
(Rūgs. 10
Lapland)
Hamburgą
(Rūgs. 24
Finlund) .............................. Rugp. 27

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 MT4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nadiliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted SU
Kampas 18 ir Halsted St.

> American Line

Mongolia)
New York
(Rūgs. 8
Minnekahda)
į
(Rūgs. 22
Telephone Van Buren 294
Manchuria)
Hamburgą (Spalio (m Ros. 1189
Independence Blvd, Chicag*
Tikietai tiesiai į Pilavą
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonų.
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Chįcągp: F. C. Brown, West. Pass.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Agent, 14 North Dearborn St.,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Arba prie vietinio agento.
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak; Nedaliomis 10—12 dienų

DR. A. A. ROTH

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Pyie Western Avė.,
Chicago.

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas
10831 So. Mičhigan Av^ Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 uakaze.
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CHICAGOS
:: ŽINIOS::
TYRINĖS JUODAŠIMČIŲ
VEIKIMĄ.
Įstatymai turį būti pildomi.

“Kalbama apie sumažinimu
rendų, bet tai įvyks tik tuomet,
kuomet susiorganizavę nuomi
ninkai prispirs namų savinin
kus tą padaryti,” tarė Potter.
“Šį rudenį daug nuomininkų
kreipsis į apieliacijos teismą,
reikalaudami pažeboti savinin
kų užmačias. Apeliacijos suparaližiuos jų įplaukas mažiausiai
aštuoniolikai mėnesių. Mes tu
rime išdirbę
ir kitokius pla
nus, ir rengiamės prie aštrios
kovos trumpoj ateity. Masiniai
susirinkimai bus laikomi pra
džioj rugsėjo.”

Advokatas Robert C. Hardy,
kurio ofisas randasi 19 So. La
Šalie gatvės, pareiškė tyrinėsiąs
Ku Khix Klan
organizacijos
teisę ekzistuoti ir jos veikimą.
Jis pasistengsiąs
surasti, ar
Trauks atsakomybėn
tiems juodašimčiams įstatymai
graborius.
laiduoja specialių privilegijų
Distrikto advokatas Clyne
užpuldinėti ir terorizuoti jiems
rengiasi nau.įon kampan i jon —>
nepatinkamus žmones.
Hordy sako, kad minėtos or užatakuoti “grabų trustą.” Cly
ganizacijos nuveiktieji darbai ne sako, kad pastaruoju laiku
praeity ir jos siekiai statyti sa tfraboriai kraunasi nesvietiš
ve aukščiau įstatymų stumia jį kai didelių pelnų — ima nuo
veikti. Jis peržiūrėsiąs įstaty 1(M) iki 1,000 nuošimčių už pa
mus suradimui
atatinkamų t tarnavimą. Tai esą neleistina.
žingsnių suardimiii klaniečių Tame reikale jis žada pasidar
organizacijos. Tai busią pada- į buoti — surinkti reikiamų įro
dymų - ir pasiųsti juos generaryta neužilgo.
“Kiek aš žinau,
K u Klux liani prdkurorui Dauglierty,
Klan gali būti visiškai nekenk Washingtone.
sminga organizacija,”
tarė
Rengiasi grįsti bulvarą.
Hardy, “be tuo vardu nuveik
Pereitą
utarninką
įvyko
tieji darbai praeity rodo, kad
šitokia organizacija grūmoja \vest parko komisionierių su
sirinkimas.
Nutarta ištaisyti
tautai.
“Reikalui esant aš busiu pri Austin bulvarą pradedant nuo
sirengęs veikti prieš ją, jei ji dvyliktos gatvės iki North ir
mėgins laužyti įstatymus ir Central Park gatvių; nuo W.
vykdinti savo begėdiškas už Lake gatvės iki Fifth avė. Tai
atsieisią apie $278,000.
mačias.
“Tai yra mano pareiga, ir
Reikalauja pilnų rekordų.
aš manau pareiga kiekvieno
Illinois valstija traukia atsa
šios šalies dorą mylinčio advo komybėn nusibankrutijusio Mikato, patarnauti veltui kiekvie chigan Avė. Trust kompanijos
nai ypatai. kuri tarpt ų nusk banko viršininkus ir direkto
riausta minėtos organizacijos.“ rius. Reikalauja visų banko re
kordų ir knygų. Visas dalykas
NAMŲ RENDOS TURĖSIAN pavestas teisėjo Landis žiniai.
ČIOS ATPIGTI.
Randasi šimtai tuščių kambarių

Užvakar tapo padaryta trum
pa revizija Chicagos gyvenamų
namų. Surasta šimtai tuščių
kambarių. Tai esą dėl aukštų
rendų.
Chicagos Nuomininkų Pro
tekcijos lyga apturėjo iš kitų
miestų nemažai pranešimų, ku
riuose sakoma, kai kurie namų
savininkai jau pradėję mažinti
rendas. Tai turėsi# įvykti ir
Chicagoje.
E. A. Potter, Nuomininkų
IVotekcijos lygos manadžeris,
sako, kad visuose miesto daly
se randasi apsčiai tuščių kam
barių. Tai esą dėlto, kad savi
ninkai reikalaują nesvietiškai
aukštų rendų, ir ačiū tam nuo
mininkai jų nerenduoją.

Statys 4,000 namų.

Tomaz F. Deuther, North
\vest side komercinės asociaci
jos sekretorius, pranešė,
kati
minėta kompanija planuojanti
pastatyti keturis
tūkstančius
naujų
namų šiaurvakarinėj
miesto daly.
Planuojama suorganizuoti fi
nansinę korporaciją su $5,000,000 kapitalu. Pinigai busią
skolinami namų statytojams
už prieinamą nuošimtį.
Tai
esąs ne pasipelnymo tikslas.

Lietuviu Rateliuose
IŠLEISTUVĖS.

Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 28 dieną, aštuntą valan
dą vakare, Petro Paliulio na
DR. M. STAPULIONIS' me, ant antrų lubų, 3200 So.
Halsted gatvės, įvyks draugiš
Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Are.
kas išleistuvių vakarėlis. Va
9 iki H ryte‘ir 9 iki 10 vakare
karėlį
rengia būrelis draugų
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
atsisveikinimui su K. AugustiTel.: Canal 279
vJ navičium, kuris ateinantį pir
«***
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madienį,

rugpiuėio

29 dieną,

baigti savo profesijos kursą.
Įžanga vakareiIn bus $1.75 ypatai.
Apie K. Augustinavičių čia
nėra reikalo daug ko aiškinti.
Mes jį pažįstame nuo senai, kai
po rimtą rašytoją-veikėją. Jis
yra dikČiai darbavęsis “Naujie
nų” dienraščio labui.
Ateity
iš jo galima tikėtis naudingo
visuomenės darbuotojo.
Atsilankiusioji nesigailėsite,
čia bus puikios progos susipa
žinti >u lietuviais amerikiečiais
apšviestunais bei visuomenes
darbuotojais. Boto bus duoda
ma gardi vakariene ir bus at
liktas puikus programėlis. Ypa
tų skaičius yra apnrbežiuotas.
Norintieji dalyvauti, telefonuokit “Naujienoms” — Roosevelt
8500. Klauskite A. Dvylio. Da
rykite tai iki penktos valandos
pėtnyčios vakaro.
—Vienas Rengėjų.

Ir vėl iš “Birutės.”

Žinoma, kada kas kam pada
ro gero, kiekvienas kuodaugiausiai stengiasi pasinaudoti
gautomis progomis. Taip ir su
“Birute.” Jeigu geri). “Naujie
nų” rėdyste duoda vietos jos
korespondentams rašyti apie
“Birutę,” tai “Birute” yra už
tai kuodėkingiausia, ir savo lai
ku gal galės kuom-nors atsily
ginti.
Ant kiek jau teko sužinoti,
kad “Birutės” pirmininkui jau
pasisekė surasti mokytoją, jau
ną dar, bet jau paskilbusį tarp
lietuvių kompozitorių. Kolkas
jo vardas
yra slepiamas dėl
tam tikru priežasčių.
Dabar ir vėl jos valdyba dir
ba išsijuosus, kad tik “B.” duo
tų geresnes pasekmes užganėdinimui Chicagos lietuvių vi
suomenės. Ir pilnai galima ti
kėtis, kad “B.” pilnai žavės vi
suomenę savais vakarais taip
pat kaip ir 1918-19 motais. Jau
visos spėkos yra įtemptos dar
bo varymui priekin.
Ketvergi) vakare, (rugp. 25)
Mark White Square parko svetianėj įvyksta paskutinis susi
rinkimas dėl galutino nutari
mo kas link mokytojaus. Ir
tuoj pradžia repeticijų. Jauni
mas yra kviečiamas ir ragina
mas, kad prisidėtų
prie taip
prakilnios bepartyvSsi muzika
lus draugijos, kaip kad yra
“Birutė.” Kas yra su “Birute,”
tas gauna tikrąjį peną dailėj.
Apart to, dar bus svarstomas
visiškai naujas dalykas muzikalėj draugijoj, kurio dar jokia
muzikalė draugija neturi.
Todėl muziką mylintis Žmo
nės — visi prie “Birutes.”
—Adomo Ainis.

Atsišaukimas į draugi
jas, kurios priklausė
Chicagos Lietuvių
Draugijų Sąjungai.

Kaip jau yra žinoma, Chica
gos Lietuvių Draugijų Sąjunga
DENTTSTAS
Missouri valstijos universite yra nustojusi gyvybės; bet li1821 Su. Halsted St., Chicago. Ut.
tan, kur jis mokinasi cheminės
kusis
turtas iki šiol nebuvo
kampas 18tb St.
inžinierystės.
Ateinantį
pavasa

Valandeei 9—12 ryto ir 1—t vak.
sutvarkytas. Valdyba bandė su
Phone Canal 257
rį K. A ugusti navičius
mano
šaukti visų draugijų atstovų su
sirinkimą, bet veltui: atstovai
neatsilankydavo. Valdybai beli
ko vienas kelias —i likviduoti
Sąjungą ir sutvarkyti turtą. Tą
ji ir padarė: paskutiniame jos
— ĮVYKS —
susirinkime tapo parduoti liku
Pėtnyčios ir nedėlios vak. Rugp. 26tą ir 28tą d., 1921
sieji daiktai ir bilos, kurios bu
vo užsilikę, tapo apmokėtos.
Pradžia 8 vai. vakare.
Likusieji pinigai priduota kasieriui, taip kad iš viso pasidarė
BROLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE
pas kasierių $90.00. Tuos pini
107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, III.
gus valdyba dauguma balsų
paskirstė sekančiai: $45.00 LieĮžanga veltui.
Kolektos nebus.
uvos Universitetui, ir $45.00
“Socialdemokratui.”
Bus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbės apie svarbius
gyvenimo reikalus. Taipgi bus geras olandų choras. Prie to dar bus
Kasierius buvo priešingas to
ir solo su kitoniškais gražiais pamarginimais. Užkviečiame visus lie
riam paskirstymui; jis pritarė
tuvius ir lietuvaites atsilankyti.
.
— Komitetas.
Jot. Universitetui, bet buvo
iriešingas “Socialdemokratui,”’
remdamasis tuo, kad Ch. L. D.
S-ga buvus bepartyve įstaiga,
NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
susidedanti iš Visokių pažvalgų
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
draugijų, taipgi ir jos turtas tu
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
rįs priklausyti tik bdpartyvėm
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
įstaigom, kaip ligoninėm, naš
ir daugiaus. Turite puikiausių progų pada
laičių šelpimo įstaigom, kuriose
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
randasi Lietuvoje apie 70,000
Kreipkitės:
vaikučių, ir daug kitų įstaigų.
Taigi draugijos bei atstovai
35 S. Dearborn Str., Duris 205
tų draugijų, kurios priklausė
Chicago, Illinois.
CIi. L. D. S-gai, tarkite savo

DR. C. K. KLIAUGA
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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’ apleidžia Cliicagą. Jis važiuoja
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Didelės Prakalbos

žodį, ar sutinkate su tokiu val
dybos paskirstymu turto, ar ne?
Jei niekas neatsilieps tame da
lyke, aš, nors ir priešingas to
kiam paskirstymui, turėsiu iš
siųsti pinigus pagal nubalsavimą valdybos daugumu balsų,
ir su tuo busiu
paliuosuotas
nuo atsakomybės.
Kasierius K. čepukas,
1648 W. Division St., Chicago.

Pranešimai^

Ketvergas, Rugp. 25, 1921

REIKIA DARBININKU
________ VYRŲ_________
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir komišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$6 iki $20 i 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.

MUTUAL CASUALTY
CO.,
431 S. Dearborn St.
Room 911-912.

CHICAGO

ELIZABETH, N. J., Lietuvių Drau. •
gijų Atstovams pranešimas. — Lietu
vos Laisvės Išgavimo Komiteto ne
paprastas susirinkimas įvyks rugpiučio 26 dieną, 8 vai. vak. A. Lutvino
svet., 69 So. Park St., Elizabeth. Vi
si draugijų atstovai malonėkite su
PARDAVIMUI saliunas geroj
sirinkti, kadangi yra svarbus reika
vietoj, maišytų tautų apgyventa.
las. — Presos Komisija:
F. Soroka,
Biznis nuo senų laikų įdirbtas.
R. Dzovalis,
A. P. Zailskas. Pardavimo priežastį, patirsite

PARDAVIMUI

ant vietos.

North Sidės Draugijų Sąryšio Vie
2235 W. 22nd St.
šo Knygyno delegatų mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketverge, Rugpiuėio
25 d., kaip 8 vai. vakaro, Knygyno
PARDAVIMUI saliunas, labai ge
svet., 1822 Wabansia Avė. Delegatai roj vietoj; biznis eina gerai, tarpe
visi susirinkit.
— Sekr. A. Vilta.
maišytų tautų. Turi būt parduotas
šią savaitę. Priežastį pardavimo pa
West Side. — D-ro V. Kudirkos tirsite ant vietos. Atsišaukite:
D-jos mėnesinis susirinkimas įvyks
1857 W. 13th St., Chicago.
subatoj, rugpiučio 27 d., M. MeldaŽio
svet., 8:00 vai. vak. Visi nariai kvie
PARDAVIMUI saliunas, ci
čiami atsilankyti. — Nut. Raštininkas
Roseland. — Lietuvių Evangelikų
Draugijos rūpesčių, pėtnyčios ir ne
dėlios vakarais, Rugp. 26 ir 28, 8 vai.,
brolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčios vaka
rą bus taipgi graži orkestros muzi
ka. Kviečiame vietos lietuvius gausiai
atsilankyti.
— Komitetas.

ASMENŲ J1ESK0JIMAI
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 Lietuvą į trumpą
laiką — noriu nuvežt jiems žinių nuo
Jūsų.
PETER GALIONIS,
P. 0. Box 382 Indiana Harbor, Ind.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 5 kambarių
fintas. Visi moderniški įtaisy
mai; karštu vandeniu šildoma,
vanos ir tt. Puiki gyvenimui vie
ta, gera transportacija.
9215 S. State St.

. JiESKO DARBO

PARDAVIMUI saliunas
su namu. Galima pirkti vie
ną saliuną arba pusę.
4406 S. Wood St.
PARDAVIMUI saliunas,
cigaretų ir cigarų krautuvė.
Visokių tautų apgyventa.
Pardavimo priežastis liga.
3156 S. Wallace St.

1—.rr-TT-rr

žiaus bažnyčią.
4551 So. Hermitage Avė.

•

PARDAVIMUI galiūnas;
priežastis važiuoju į Lie
tuvą.
1715 W. 46th St.
PARDAVIMUI SOFT
DRINK PARLOR
PIGIAI. ANT KAMPO.
900 W. 21st St.

I

. .... «■» , l

,ii . i..

,

DIDELIS BARGENAS.
Trijų pagyvenimų mūrinis namas
su maudynėmis visais naujausiais
įtaisymais. Rendos neša $720.00 į
metą. Kaina $7,000.00. Pardavimo
priežastis, važiuoju į Lietuvą.
L RUMCHAKS, ‘
2243 S. Irving Avė.

FARM A 80 akerų, su gyvuliais,
mašinomis ir budinkais, 1 mylia nuo
didelio miesto.
Mainysiu ant namo
Chicagoj. Kreipkitės prie savininkės.
J. PUšEVIč,
3019 Poplar Avė.
Arti 31-mos gatvės.

neapšildytas, bet karšto vandens įve
dimai yra. Renda gali būt daugiau
pakelta. Kaina $12,000.00. Išmokėji
mai pagal sutartį ir išgalę. Kreipki
tės Randolph 6624.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, airių ir lietuvių ap
gyvento}. Pardavimo priežastį
WEST SIDE.
patirsite ant vietos.
2 flatų, garu šildomas mūrinis na
3758 S. Normai Avė.
mas, 378 Avers Avė. 1 blokas į va
karus nuo Garfield Parko; elektra,
gasas, puikus cementuotas skiepas ir
tt.; tuščia abi pusi namo. Kaina $8,000.00, mortgečiaus $4,500.00 imsiu
$500 cash ir mažesnį įrengimą arba
farmą ar summer cottage, prie eže
ro, 75 mylioms ‘ nuo Chicagos, kaipo
mokestį.
MR. GRANT, Savininkas,
3419 l^xington St.
Tel.: Van Buren 1114.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.
Puikiausia proga jaunai porai; 5
kambarių vėliausios mados rakandai
turi būt parduoti už bile sąžiningą
pasiūlymą. Vėliausis ir puikiausia
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai,
pastatoma ant grindų lempa davenport, langams uždangalai etc. Viskas
nauja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis
pianas su šėpute ir roliais ir didelis,
dubeltava springsa phonographas su
rekordais ir daimanto adata. Viskas
gvarantuota. Nepraleisk šio bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

3135 West 55th Street,
Ant pirmo floro.
Tel.: Republic 4066.

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 ketunas savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Bluntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. Halstem St., Chicago, UI.

ROSELAND
Chutro ir Savickas
Siuntimas pinigų, laivakortės, pasportai ir t. t. Real Estate. paskolas,
insurinai, ir t. t.
10715 S. Michigan Avė.
Phone: Pullman 3499.
KELETOS kambarių rakandai: 3 Vai.: Nuo 9 ryto^ki 9 vaj. vakare.
kaurai, odos ir velouro seklyčiai se
tai, ant grindų lempa, 2 lovos, misingio Jangų uždangalai ir t.t Par
Nuolatinis rėmėju skaitduosime pigiai, jei pirks tuojaus. liaus augimas parodo, kad LIBERTY
Kreipkitės
LAND & INVESTMENT CO. ofise
1644 So. Lawndale Avė., Apt. 2.
visi reikalai yra atliekami teisingai,
Tel.: Lavvndale 3099.
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
| "I
1 "O11111 M ■ ■I.l—1" . ............................ .
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

NiMAI-ŽEME

PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCL
JA ROS’ELANDE,

24 West 108th Stree
2 augštų, 9 kambarių ir “sun parlor”, viskas naujausios mados; garu
šildomas. Randasi ant kampo, lotas
60x160, šviesu iš visų pusių. Apsodytas 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.

ANT RENDOS didelis gražus
kaniibaris merginoms ar vaiki
nams su visais parankumais.
Taipgi parduodu 2 bartiernčs
krėslus visai pigiai.
3246 So. Union Avė., 1-os lubos

MOKYKLOS

MOKINKIS
į

šaukite greitai, nes turi būt parduota
į labai trumpą laiką.
TIKRAS BARGENAS. $6,700 nu
2655 W» 43rd St.
pirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam
barių. Elektros šviesa, maudynė, aukš
PARDAVIMUI grosernė ir .saldai tas cementuotas basementas ir pasto
nių krautuvė, su namu, ar be namo. gė. Namas randasi gražioj vietoj
Biznis išdirbta per daug metų. Tu Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus,
riu parduoti į trumpą laiką. Prie nes pardavime priežastis yra labai
žastį patirsite ant vietos.
svarbi.
4525 S. Fairfield Avė.
SZEMET & LUCAS,
Brighton Park.
4217 Archer Avė.
»

PARDAVIMUI grosernė
ir bučernė. Geras biznis.
Vienas biznis visame bloke.
Lietuviu ir lenkų apgyventa.
4624 So. Wood St.

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 elektras spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mu
ro namas ant lengvų išmokėjimų.
Įnešti $1,000 ar daugiau, likusius kaip
rendą. Gyvenk savo name už mažai
pinigų. Platesnių žinių kreipkitės pas
K. J. FILIJPOVICH, *
751 W. 31st St.

Master Sewing School
Principalas
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.

PARDUODU cash, arba mainysiu
ant namo, loto, biznio ar automobi
.....................
1
lio. Turiu 8 lotus 30x132 užsėta; bar- f
VALENTINU DRESMAKING
nė, muro namas, naujo darbo, namą
COLLEGBS
reikia pabaigti; šantės, vanduo, lai
koma gyvulių, vieta prie Morgan 62M S. Haleted, >407 W. MacHson,
Park. Nuo 5 iki 8 v. v. Ned. visą dieną
1858 rf. Welb^t.
JOE GAIŽAUSKAS,
10330 S. Turner Avė.,
187 Mokyklos Juugt. VhĮMtiose.
Mt. Greenwood, 111.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
duodamos dykai, Diplomai.
PARDUODU 6 kambarių Vietos
Mokslas lengvais atmoksimais.
muro cottage; 2 metų sena, Klesos dienomis ir vakarais. Pa-

REIKALINGA veiterka ir veiPARDAVIMUI saliunas arija
teris į Victory restauraną. Dar pusė jo, apgyventa visokių tau
bas ant visados, mokestis gera. tų. Pardavimo priežastį patir
Atsišaukite: 158 W. 31st St. site ant vietos.
karšto vandenio šiluma.
MRS. ADOMAITIS,
2114 S. Halsted St.
4445 S. Arteaian Avė.
Tel.: Blvd. 4236

REIKALINGA MERGINA
DIRBTI DANTISTO
OFISE.
DR. P. P. VEŽELIS,
4712 S. Ashland Avė.
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PARDAVIMUI bučernė ir
grosernė Brighton Park apielinkėj. Pardavimo priežastis
NAMAS PARDAVIMUI.
4
augštų,
priekiu namas,
liga. Atsišaukite į Naujienas krautuvė ir 6 akmens
flatai, 2007 Blue Island
No. 381.
Avė. Dabar išsirenduoja už $1,800.00,

PARDAVIMUI bučernės
fixtures, gerame stovyje;
parduosiu už pirmą pasikloPARDAVIMUI PIGIAI
nimą. Atsišaukite į Naujie mūrinis namas su dviems
nos No. 379.
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė; bariais, su skiepu visokiam
biznis išdirbtas per daug metų, lietu padėjimu randasi
vių ir vokiečių apgyventa, biznis cash,
545 W. 32nd St.
tai yra pinigų darymo vieta. Atsi

JIEŠKAU darbo į restaurantą už
veiterį, esu gerai patyręs. Darbo va
landos turi būt neilgesnės, kaip nuo
7 v. ryto iki 4 ar 5 po pietų. Reikiant
tokio darbininko praneškite:
J. A. STROLIS,
PARDAVIMUI grosemė ir bučer5428 S. Wood St.
nė puikiausioj Chicago vietoj; didelė
Tel.; Republic 4151.
krautuvė, rendos $50 į mėnesį; pui
kus fixtures daug groserio stako. Pe
reitą metą padarė $62,500 cash. Par
duosime už $3,250 arba gerą cash
pasiūlymą. Pasiskubinkit.
1123 W. 79th St.
_______ MOTERŲ_______

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI pirmos klesos res
EXTRA.
toranas, pool-ruimis ir barzdaskutyPardavimui 4 pagyvenimų naujas
kla lietuvių kolonijoj. Galima pirkti medinis namas; garadžius 2 automo
viską sykiu — arba po vieną įstaigą biliams. Rendos j mėnesį $60.00. Kai
atskirai — lengvomis išlygomis. At na $4,000.00. Einu į biznį.
sišaukite: 1211-1217-1219 Westmins2928 Emerald Avė.
ter, Detroit, Mich.
2-os lubos priekis

6945 S. Ashland Avė.

Įjr r.

PUIKUS KAMBARIS
ANT RENDOS
VYRAMS, BE
VALGIO.
3215 S. Union Avė.

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI soft drinks,
kendžių, cigarų, tabako ir kitų
garų ir cigaretų krautuvė, tran smulkmenų krautuvė. Su vis
sportinis kampas. Biznis išdirb kuo — fixturcs.
ta per 40 metų ant South Sidės.
1971 Canalport Avc.
5059 So. Ashland Avę.
PARDAVIMUI grosemė ir
‘
PARDAVIMUI saliunas bučernė, lietuvių kolonijoj, biz -4-------------------------------KAM REIKALINGA
geroj vietoj ir gerai apmo nis geras. Parduosiu greit.
PUIKI FARMA?
akerių, visa dirbamą, netoli
kamas biznis. Savininkas Kreipkitės į Naujienų ofisą nuo110Chicagos.
Puikiausi mūriniai buapleidžia miestą.
dinkai.
Kreipkitės
greitai į
mini. 380.

JIEŠKAU Ramusio. Šilagalio, Pašeriaukščių kaimas, Panemunės para
pijos, girdėjau kad gyvena Kanadoj.
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svarbų
reikalą.
K. JASIUNAS,
PARDAVIMUI Parlor soft drinks
25 N. Karlov Avė.,
Chicago, III, visokių tautų apgyventoj vietoj. Tu
riu parduoti greitai, tad parduosiu pi
JIEŠKAU brolio
Stanislovo Gu giai — už pirmą pasiūlymą, arba
dausko, Kauno rėd., Tauragės apskr., mainysiu ant kito biznio. Priežastį
Kaltinėnų valse., ir miestelio. Pir patirsit ant vietos.
2700 Wallace St.
miau gyveno Chicago, dabar nežinau
»i*w »**.{' h—•
kur, bet girdėjau, buk ten pat gyve
DIDELĖ
proga geram žmogui. Par
na. Malonės atsišaukti, arba žinanti
duodu
bučernę
ir grosemę su namu,
teksis pranešti.
visokių
tautų
apgyventa,
nauja kolo
JONAS GUDAUSKAS,
nija.
Pardavimo
priežastį
patirsite
P. O. Box 17,
Dadson, Md.
ant vietos. Atsišaukite:
6059 S. Keldare Avė.
Tel.: Prospect 5590
JIEŠKAU Vinco Masteikos, Plokš
PARDAVIMUI saliunas labai ge
čių valsč., Kubilių kaimo .Yra labai
roj
vietoj, visokių tautų apgyventa.
svarbus reikalas, kreipkis šiuo adresu:
Kito
saliuno nėra per 6 blokus aplin
JOE ANDRUNAS,
kui.
Arti
dypo, netoli Runtauzės ir
K. I. Works, Me.
geležinkelio. Biznis išdirbtas per daug
metų. Savininkas eina kitan biznin.
2125 W. 63rd St.
JIEŠKAU pusbrolių Ambraziejaus
ir Franciškaus Utakių, Šiaulių ap
EXTRA!
skr., Šiaulėnų par., Baroniškių kai
mo.
Pardavimui grosernė ir
JULIJONAS BUNIS,
bučernė. Pigiai. Važiuoju
1401 W. 47th St.,
Chicago, III.
Lietuvon. Priešais šv. Kry

SUKYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI

REIKTA agentų I pardavinėti
labai naudingą daiktą. Galima
PARDAVIMUI 12 kambarių
gerai uždirbti pardavojant die stuba ir krautuvė. Lotas 50x
nomis arba vakarais. Patyrimas 146. Kreipkitės:
nereikalingais. Atsišaukite:
8049 Vincennes Avė.
3130 W. Harrison St.

reikalaukit knygėlis.
Tel. Seeley Itfeo
SARA PATEK, pirmininke. |
>

...... ... ..................... ............ . ....

REIKIA vyrų mokintis barbeno
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.

