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Nauji smarkus mūšiai MiMIąHanonstrucija
West Virginijoj

Vokietija rengiasi kovon

14 žm. žuvo Belfasto riaušėse
Nauji smarkys. mūšiai 

West Virginijoj
Angliakasiai nepaiso prezidento 

atsakymo grjšti namo ir puo
la Logan pavieto mušeikas, 
šiandie gal paskelbs karo 
stovį.

LOGAN, W. Va., rugp. 31.— 
Pasak mušeikų vado šerifo 
Dan Chafin raštinės paskelbi
mo šiandieniniuose mūšiuose 
trijose vietose viso užmušta 10 
žmčnių ir daug sužeista. Mū
šiai vis dar tebesiaučia ir į juos 
stoja vis dailgiau žmonių iš 
abiejų pusių. Mūšio frontas ir
gi nuohtos ilgėja.

Sakoma, kad 2,500 angliaka
sių mušasi su mušeikomis ties 
Mill Creek. J ten šerifas siun
čia daugiau mušeikų ir ginklų.

Mušis taipjau siaučia ir ant 
Blair kalno, kur angliakasiai 
bando paimti mušeikų tvirtovę. 
Jiems dar nepasisekė tai pada-

r.

pa
tik

Ties Crooked Creek irgi siau
čia mušis. ' ’ -

Visose šitose vietose mušei- 
£>kos turi pasistatę kulkasvai- 

džitis prie visų kalnų perėjimų 
ir manoma, kad jei angiakasiai 
bandytų padaryti, masinį puoli
mą, įvyktų baisi skerdynė.

Kaip tikrame karo lauke.
CRARLESTON, W. Va

31.— šiandie gauta iš Logan
pavieto žinių, kad susirėmimai 
su angliakasiais prasidėjo prie 
Blair kalno apie 7\al. ryto, ka
da tajio nušautas vienas mušei
ka. Angliakasius tada atmušta.

• Po pertraukos po piet vėl pra
sidėjo visuotinas šaudymasis, 
kuris nuolatos plėčiasi ir ei iv 
smarkyn. Vieną mušeiką ang
liakasiai nutvėrė ir paėmė 
laisvėn.

Gubernatorius Morgan 
siuntė į Logan palietą ne
valstijos policiją, liet taipjau 
organizuoja savanorius. Dabar 
tūkstančiai mušeikų, policijos ir 
savanorių yra sutraukta į Lo
gan pavietą. Atsigabenta mu
šeikų ir iš McDowell ir Mingo 
pavietų. Jie yra apsiginklavę ne 
tik šautuvais, bet turi ir daugy
bės kulkas vaidžių.

Visi kalnų perėjimai į Logan 
parietą yra laikomi daugybės 
mušeikų ir visur sustatyta kul
kosvaidžiai. Visas rubežius iš
rodo tikru mūšio lauku. Pir
mas linijas, prie pat kalnų, lai
ko mušeikos su policija. Kiek 
toliau sudaryta antrą “gyni
mos” liniją, kurią laiko mote
ris, kurios gamina valgį mu
šeikoms. Ir šioje linijoje dirba
ma <iieną ir naktį. ■ Dar toliau 
iiuo “fronto” stovi atsarga — 
savanoriai, kurie dar nėra pa
šaukti stoti mūšio linijon.

Už kalnų gi stori ginkluoti 
angliakasiai. Kiek jų ten yra 
Ir ką jie veikia, niekas čia ne
žino, kadangi visos vielos į 
Boone parietą yra pertrauktos 
ir negalima su tuo pąvietu su
sižinoti. O niekas iš Logan pa
vieto nedrįsta ten nueiti. Tai 
butų perėjimas mūšio linijos, 
už ką galima užsimokėti gy-

Berline.
100.000 darbininkų dalyvavo 

demonstracijoj prieš reakcio
nierius. Kabineto nariai buvo 
apelidę miestų. *

vis eiki

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

No. 204

monstracijas, kuriose atvirai 
buvo reikalaujama nuvertimo 
dabartinės valdžios ir atsteigi- 
pno monarchijos su kaizeriu 
ant sosto. / \
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Yap klausimas išrištas? True transjation filed with the post- 
master! at Chicago, III., Sept. 1, 1921 
as reqųired by the act of Oct. 6. 1917

BERLINAS, rugp. 31. — 
[šiandie eRrlino gatvės matė mil 
žiniškas minias darbininkų, 
protestuojančių prieš imi i turis
tų ir monarchistų veikimą ir 
pasiryžusių stoti griežton x ko
von su tais reakcionieriais.

Nors lijo smarkus lietus, de
monstracijoj vičnok dalyvavo 
daugiau kaip IDO.(HM) darbinin
kų. Ją surengė socialistų frak
cijos, prie kurių prisidėjo ir 
komunistai.

Pavaikščiojus gatvėmis, pas- 
jis visoju valstijoj lųirin luįku p ra sidė j c) prak ai bos. 

Vienu kartu kalbėjo 40 kalbė
tojų ir visi jie ragino darbinin
kus sudaryti bendrą frontą 
prieš atgaleivius ir monarchis- 
tus.

Valdžia bijojosi, •kailine’*’ 
tų sumišimų laike demonstraci
jos ir todėl visur pastatė poli
ciją ir reiclis\vebrj, apsiginkla
vusius šautuvais ir durtuvais, 
o vietomis buvo pastatyti ir 
kulkasvaidžiai. Bet demonstra
cija praėjo ramiai ir.nebuvo 
jokių sumišimų. Monar<cbisitai 
su militaristais* bijojosi pasiro-

Išmetė prezidento^ prokla
maciją.

Šiandie aeroplanais tapo iš
mėtyta tarp angliakasių prezi
dento Hardingo vakar išleista 
poklamacija, kurioj jis įsako 
angliakasiam^ tuojaus 'sugrįšti 
namo, grąsindamas, kad jei tai 
nebus padaryta iki rytdienos 
vidurdienio, 
paskelbs karo stovį. Tos prok
lamacijos tapo išmėtytos iš 
aeroplanų po visą Boone pavie
tą ir taipjau dalį Kanawha pa
vieto. Teko jų ir Logan pavie
tui. Sakoma, kad paskiau au
tomobiliais atvyko pas anglia
kasius ir armijos oficieriai, ku
rie irgi dalino angliakasiams 
tas proklamacijas.

Tečiaus angliakasiai į tą pre
zidento proklamaciją neatkrei
pė domės ir grįžimo namo pas 
angliakasius nepastebėta.

Paskelbs karo stovj.
WASHINCrTON, rugp. 31.— 

Prezidentas Hardingas yra pa
sirengęs veikli griežtai West 
Virginijos kare ir ryto pas
kelbs ten karo stovį ir pasiųs 
federalinius kareivius, jeigu iki 
vidurdienio angliakasiai nepra

dės grįsti namo.
Sakoma, kad prezidentas jau 

yra pasirašęs jm) karo stovio! 
paskelbimu. Kopiją to paskelbi- 
tyio vežasi su savim vykstantis 
į West Virginiją gen. Band- 
holtz, kuris jei matys reikalo, 
paskeMis viešai karo stovio 
proklamaciją ir pradės ją vy
kinti. Jis taipjau turės pilnus 
pranešimus apie padėtį karo 
sekretoriui. Jis jau gavo galu
tinas instrukcijas ir tuojaus 
vyks į Charleston, o iš ten ap
lankys “maišto” apimtas vietas, 
galbūt aeropalnu.

Jei prezidentas paskelbs ka
ro stovį, tai bus pirmas federa
linės valdžios paskelbtas karo 
stovis kokioje nors valstijoje 
j>o civilinio karo. Nuo civilinio 
karo nė vienas prezidentas nė
ra skelbęs atskirose valstijose 
karo stovio ir jei į kur siųsda
vo federalinius kareivius, tai 
siųsdavo juos vien gelbėti val
stijos valdžiai, bet ne paimti vi
są valstijos valdžią į savo ran
kas.

kad

Tuo laiku, kada buvo demon
stracija, visi ikPvienam minis- 
teriai buvo išvažiavę į Bavariją, 

t dalyvauti Erzbdrgerio laidotu
vėse. Tūli tvirtina, kad ministe
rini dar ir dėlto išvažiavo iš 
Berlino, kad nereikėtų jiems 
priimti atsakomybės, jei butų 
kįlę kokie sumišimai.

Konservatyvai tvirtina,
prezidentas Ebertas ir kancle
ris Wirth visifri sumišo ir todėl 
paskelbė proklamaciją, kad 
respublika esanti pavojuje. Te
čiaus kiti mano, kad jei val
džia persergėjo žmones ]yrieš 
rengimą kontr-revoliuciją, tai 
ji turbūt žinojo apie slaptus 
suokalbius nuversti valdžią, 
bet tik t oi'neskelbė viešai.

Erzberger palaidotas.
MUNICH, rugp.. 31. — Šian

die Bieberache su visomis ka
talikų bažnyčios apeigomis ir 
katalikų kapinėse tapo palaido
tas Matas Erzlbergeris. laido
tu vėso dalyvavo tuktšančiai 
žmonių, ių tarpe ir visi nariai 
Vokietijos kabineto.

Policija, kuri įieško Erzber- 
gprio užmušėjų, jau areštavo 
apie 50 žmonių, bet tikrųjų už
mušėjų dar nesurasta.

Gan. Sternberg suimtas
Vokietijos respublikai grp 

šia civilinis karas.
RYGA, rugp. 31. —l Oficiali- 

nė bolševikų žinių agentūra 
Uosta žinioj, iš Maskvos palvi- 
tina suėmimą gen. barono Un-» 
gern-Sternberg, kuris kariavo 
su Tolimųjų Rytų respublika 
Siberijoje. Žinia sako, kad gen. 
Ungern-Sternberg tapo pagau
tas Mongolijos Stepuose ir kad 
jis yra gabenamas Rusijon ati
davimui teisman.

TOKIO, rugp. 30. —. Armijos 
viršininkai gavo nepatvirtintų 
žinių, kad anti-bolševikų va
das gen. baronas Ungem-Stem- 
berg, kuris vedė karą prieš To
limųjų Rytų respubliką Siberi- 
joje,tapo bolševikų suimtas 
kartu su 90 kareivių jo asmeni
nės sargybos.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Monarchistai ir darbininkai 
ginkluojasi ir rengiasi ko
von.

BERLINAS, rugp. 31 (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas George White).—“Vo
kietijos respublika yra pavoju
je.” Tokis kanclerio Wirth pa
reiškimas daugiau begu kas 
kitas parodo kaip silpna dabar
tinė valdžia jaučiasi.

Kaip darbininkai, taip ir re
akcionieriai tiek pasirūpino 
ginklų ir amunicijos, kad paša
lietis turi manyti, jog neužilgo 
vėl iškils Vokietijoje smarki 
kova, kuri pastatys respubliki
nę valdžios formą pavojum

Laike pastarųjų dviejų mė
nesių monarchistai atvirai prie
šinosi valdžiai ir rengė viešus 
susirinkimus, kuriuose buvo 
agituojama už monarchiją.

Gen. Ludendorff ir jo globoja
mas princas Eitel Friedrich 
nųolaĮos lindo į priekį, kadangi 
Vokietijos reakcionieriai jau 
nebetiki, kad buvusis kaizeri/ 
Wilhelm galės sugrįšti į Vo
kietiją ir užimti sostą. Bet Vp- 
kietijos monarchistai
laikosi Hohenzollernų ir pe/sa 
ar Eitel Friedrich ar 
ex-kronprioo / sūnų 
kuris dabar yra 15 m. amžiaus 
ir kuris yra monarchistų auklė- 
janu'3 būti “liaudies kaizeriu.”

Tečiaus darbininkai visoje 
šalyje, ir ypač Bavarijoje, jau 
yra paskelbę, kad jie netole
ruos reakcinio judėjimo ir pa
naudos net spėką ^kovoje su 
juo. \

senesnįjį
W:lhelm,

no. \

Persekioja reakcionierius
Uždarė 8 laikraščius, uždraudė 

nešioti uniformas.

BERIL/INAS, rugp. 31. — 
Prezidento Eberto vakarykščiu 
dekretu prieš reakcionierių 
draugijas, uždraudžiančiu mo- 
narebistų ir militaristų susirin- 
l^inuis ir leidimą jų laikraščių, 
šiandie t;ųio uždaryti 8 reakcio
nierių laikraščių dviems sa
vaitėms; 3 tų laikraščių yra 
Bavarijoje.

Kartu tapo išleistas preziden
to dekretas, kuriuo uždraudžia^ 
nia žmonėms, kurie nebėra ar
mijoje, dėvėti armijos unifor
mas. Bausme už peržengimą 
šio patvarkymo skiriama hiuo 
500 iki 10,000 markių ir 6 mėli, 
kalėjimai!. Tai yra didelis smū
gis militaristanis, kurie nors ne
bėra armijoje, mėgsta visuo
met puoštis savo senosiomis 
uniformomis. Tai daro ne lik 
buvusieji gencįrolaii, kaip Lu
dendorff, Ilindenburg ir k., bei 
ir žemesni militaristų - oficie- 
riai.

Dešinieji smerkia tokius pre
zidento pa tvarki mus, o reakcio
nieriai atvirai sako, kad jie ne
paisys jokiij uždraudimų, bet 
veiks ir toliau ir nesustos leidę 
savo laikraščių.

Visa Vokietija yra sujudusi. 
Valdžia jaučiasi nerami ir pri
sibijo galinčios’iškilti savitam1 
nes kovos, nes visoj Vokietijoj 
prasideda apsireikšti aiškus kri- 
pimas į dviwpuses. Konservaty- 
viškesni elementai krypsta prie 
monarchistų, arba kaip jie sa
ko, prie patriotizmo — nacio
nalizmo. Pažangieji žmdnės 
pradeda labiau linkti prie so
cialistų, kurie yra nusistatę 
ginti respubliką! iki pastaros. 
Su pastaraisiais eina išvien dar
bininkai ir net komunistai. Vi- 
duriečių kaipir nėra ir jų įta
ka galutinai nyksta. Esant šalyj 
tokiam pasidalinimui j dvi 
griežtas pozicijas, lengvai gali 
prasidėti atkakli ir cįil kruvina 
kova tarp tų dvieju krypsnių, 
kurioj dabartinė valdžia, ban
danti eiti viduriu, vargiai ga
lėtų išsilaikyti. Todėl tai ji ir 
pradeda krypti j kairę ir griež
čiau eigties su reakcionieriais, 
kurių ji pirma visai ir nemhnė 
kliudyti, kada jie rengdavo vi
sokias parodas, kariuomenės 
suėjimus ir “patriotines” de-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rugp. 31 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankij buvo skai-

$3.72 
.... 13c 
.. $7.63 
$17.87 

.. $1.53 

.. $7.84 
. $4.40 
.. $1.17 
...... 5c 

$31.71 
$18.80 
$21.75 

$17.11 
.. $1.17

tomą Amerikos pinigais šiaip: 
Anglijos 1 svaras............

Austrijos 100 kronų ...........
Belgijos 100 frankų ............ .
Danijos 100 kronų ...............
Finų 100 markių .................
Francifos 100 frankų ..........
Italijos 100 lirų ..................
Lietuvos 100 auksinų ..........
I/enkų 100 markiu .............
Olandų 100 guldėnų ...........
Norvegų 100 kronų ...........
švedų 100 kronų..................

Šveicarų 100 kronų ........... I
Vokietijos 100 markių..........

Smarkios riaušės Belfaste 
nesiliauja

14 žmonių užmušta, daug su
žeista riaušėse. Kariuomenė 
valdys miestą. i

BELFAST, rugp. 31. — Ke
letu dienų atgal prasidėjusios 
riaušės Belfaste tarp sinn fei- 
nerių ir ulsteriečių, netik nesi
liauja, bet darosi dar smarkes
nės. Ypač smarkių susirėmimų 
buvo vakar ir šiandie. Niekurio- 
mis gatvėmis negalimu netik 
praeiti, bet ir pasirodyti ant jų.

bi įlinkai negalėjo 
šaudymus. Šaudytąsi nelik at
virai gatvėse, bet ir iš pasalų 
tyko ja m a ką. nušauti. ‘

Viso nuo pradžios šių riau
šių jau užmušta 14 žmonių. 
Kiek žmonių sužeista, tikrojo 
skaičiaus nežinoma, bet jis yra 
didelis. Visi ligonbučiai yra per
lipyti sužeistaisiais.

Policijai nepajėgiant' sus
tabdyti riaušių, mayoras pasi
šaukė kariuomenę, kuri jau. at
vyko ir užėmė visas svarbes
niąsias gatves. Bet į niekurias 
gatves dar nė kariuomenė ne- 
istenge jeiti. Kareiviams golbs- 
i patruliuoti gatves ginkluoti 

automobiilai. Kariuomenei at
vykus riaušės kiek aptylu. Jei 
nebus vakare padaryta užpuoli
mų ant grįšiančių iš darbo 
darbininkų, skaitoma bus riau
šes užsibaigusiomis.

Daugiausia užpuldinėjimus 
darė sinn femeriai.

Niekurie bando tvirtinti, kad 
čia ištikrųjų nebuvo kova tarp 
sinn feinerių ir ulsteriečių, bet 
grynai religinis karas tarp ka
talikų ir protestonų. Bet Ulste- 
rio ir Airijos nesutikimuose vi
suomet pagrindu buvo religija, 
kadangi airiai yra fanatiški ka
talikai, o ulstcriečiai yra pro- 
testonai. Tik dėl religijos abi 
šalįs ir negali suisvienyti ir 
nuolatos iškjla tarp Jų kruvinų 
susirėmimų.

įeiti delei

Talkininkai vilkina su 
šelpimu* Rusijos

Jie dar 
rusai 
pa.

tyrinės, o badaujantis 
gali palūkėti su pašei*

Jungt. Valstijos susitaikiusios PabaltljOS 18111)08 SU 
su Japonija apie Yap salos * J

Rusija.kabelius._ ;

TOKIO, rugp/31. 

 

cialinių šaltini^ patirta, 
žinios iš Jun . Valstijų apie 
tai, kad Ya Lsalos mandato 
klausimas tapiMšrištas, galbūt 
yra ir teisingos.

Nprs užsienio reikalų minis
terija dar nėra gavusi oficiali-

Iš ofį
HELSINGFORS, rugp. 31. — 

Finlandijos, tankuos ir kitų 
Pabaltijos šalių atstovai pada
rys konferenciją su Rusijos at
stovais rūgs. 10 d., Rygoje, kad 
išsprendus įvairius dar neuž
baigtus rišti klausimus. Tarp 

nio pranešimo nuo savo amba-, tų klausimų yra pašto ir teleg- 
sadoriaus Washingtone Shide- 
hara, tečiaus yra žinoma, kad 
tarybos pasiekė tokį laipsnį, 
jog ussitaikimo galima laukti

ratinis susisiekimas su Rusij

Oficialiniuose rateliuose kal
bama. • kad Jungi. Valstijom' 
Ims suteikta pilna kontrolė ant 
Yap-Guam kabelio, kuomet Ja
ponija pasilaikys kitus, du per 
Yap einančius kabelius j Shan- 
ghai ir Ilolandijos Vakarų In
dijos salas. Gavusios Yap-Guam 
kabelį, Jungt. Valstijos daugiau 
nebesipriešins Japonijos man
datui ant Yap ir kitų iš Vokie-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 1, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Duonos riaušės Rusi joje

j—i______ i

Kulkasvaidžiai prieš 
angliakasius

COPENHAGEN, rugp. 31. -r 
Berlingske Tidende gavo ži

nių, kad duonos riaušės ištiko 
Orei, Tambove, Voroneže ir 
Kurske. Bolševikų kareiviai at
sisakė šaudyti į riaušininkus. 
Niekuriose distriktuose riaušės 
priimančios revoliucinį pobūdį.

Badas, cholera ir buboniška- 
sis maras siaučiąs Odesoj (\ ir 
nėra jokių priemonių* kovoti 
su maru.

UNIONTOWN, Pa., rugp. 31. 
— Streikuojąntjs W. J. Bainey 
Coal & Coke Co. angliakasiai, 
ėję į Allison, kad iššaukus 
streiką Superior Coal & Coke 
Co. angliakasių, tapo išvaikyti 
pavieto šerifo h* jo pagelbinin- 
kų, atkreipus į angliakasius 
(iifkasvaidį. Paskui šerifo vietą 
užėmė valstijos kazokai,

Bainey angliakasiai sustrei
kavo delei nukapojimo algos, 
<as priešinga yra padarytai, 
valdžiai tarpininkaujant, su
tarčiai tarp kasyklų savininkų

Susekę suokalbi Vengrijoj.

BUDAPEŠTAS, rugį). 31.
Policija šiandie paskelbė, kad 
ji susekusi slaptą orgahizaeiją, 
kuri siekėsi sukelti revoliuciją 
Vengrijoje. 56 žmonės tapo,, 
areštuoti, o rastieji dokumentai 
buk rodą, kad ta organizacija

"šėrikais ir aidoblistais, kurie 
buk teikę tai organizacijai pi
nigų.

PARYŽIUS, rugp. 31.— Ne
žiūrint Walter L. Brown ijier- 
sergėjimo, kad kiekviena suvil- 
kinta diena reiškia mirtį šlai
tams žmonių, vyriausios tary
bos įkurtoji Rusijos šelpimo 
komisija nutarė, kad dar nega- Į 
Įima pradėti šelpimo darbo kol t 
nebus gauta daugiau žinių apie 
padėtį sovietų Rusijoje.

Rusų rateliuose nurodoma, 
kad toks tarybos nutarimas 
atidėti šelpimo darbą, reikš, 
kad šelpimo darbas negalės 
prasidėti iki žiemos, kada Ru-| 
sijos žmonės galutinai apims \ 
v argas ir badas.

Rusai kaltina, kad komisija , 
bando politiniais reikalais .pasi
naudoti iš Rusijos bado. Brown 
gi pranešė komisijai, kad ame
rikiečių komitetas rūpinsis vien 
šelpimu vaikų ir tudjaus pasiųs 
i Rusiją 50 savo darbuotojų 
vesti visą šelpimo darbą. Tuo 
pačiu laiku Brown davė supras
ti komisijai, kftd nors amerikie
čių komisija sutinka tartis su. 
vyriausiąja taryba, ji nepriims 
iokios internacionalinės kontro
lės ir veiks savystoviai.

Graikai atmušė turkus
Persilaužė per turkų linijas ir 

vėl perėjo Sakaria. upę.

KONSTANTINOPOLIS, rug. 
31.— Graikų kareiviai persilau
žė per kairįjį Turkijos naciona
listų armijos sparną, kurks bu
vo sulaikytas keletą dienų at
gal ir graikų armija perėjo Sa
karia upę.

Niekurie gariku pulkai perė
jo taipjau Illija upę ir štur
muoja turkų antrą gynimos li
niją. ( Turkai, kurie traukiasi 
šioje vietoje, tik imąsi bandys 
atsilaikyti augštumose apie 
Angorą.

Graikų veržimąsis Suriąjame 
tyriaukyj, kuris buvo sulaiky
tas laikinai delei stokos van
dens, vėl atsinaujino. Turkai 
pasiuntė dvi divizijas kavale
rijos iš tyrlaukio ginti Ango
rą. Smarkus mušis siaučia.

Angoros valdžia pašaukė prie 
ginklo visus sveikus vyrus nuo 
30 iki 45 m. amžiaus. Jie turės 
stoti į eiles rūgs. 1 d. 
______________________ L_________ ______________

Auksinai" dar 
neinabrangyn

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

Jbar vasarą auk- 
bar yra geriau-

Naujienų Pinigų Siuntimo S ius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duodh/ pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kolcs tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Liefiįvos 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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[jos metalo darbininkų sąjungos 
suvažiavimą, kuris turės įvykti 
šį mėnesį Jenos mieste.

Viso buvo paduota 53,517 
balsų, iš kurių 80,523 balsai teko 
Amsterdamo šalininkų sąrašui, 

o 22,994 balsai Maskvos šalinin
kų sąrašui. Tuo budu tapo iš
rinkti kaipo delegatai į Jenos su
važiavimą Amsterdamo šalinin
kai.

Metalo darbininkuose Vokieti
joje komunistai iki šiol turėjo 
didelės įtakos, bet dabar ji 
smunka. Gruodžio mėnesyje pe
reitais metais Amsterdamo sro-v 
vė gavo Berline tiktai 1,339 bal
sus daugiaus ,negu Maskvos sro
vė ; o šį kartą — apie 7,500 bal
sų daugiaus.

Uislaakomoji Kainai 
Chicaroja —• paltu;

M.)tUma .............. . .
PuaN meti     ....
Trima mtaesiam*   ■■■■■ 
Dviem mlaeeiann 

NAUJA MOKSLO TEORIJA.

$8.00
4.50

. &25
1.75
1J0

Chicagoje — per mMoUJvi;
Viena kopija .... ..
Savaitei ____
Maneliui __________________

Suvienytos Vahtijsae m Chlcagoj, 
paltui *

Metams , ... $7.00
Pusei metų 4.00
Trima mėnesiam*  2.00 
Dviem menesiams .    1.50
Vienam auteeahil . . ....... . ■ ... .75

(Atpiginu)
Metams_______ ___ A..-,...—— $8.00
Pusei metų . ..... .4.50
Trims so^nesiame -__ __  2.25

Pinigus reikia siųsti palu Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Vokietijoje iššaukė daug dis
kusijų nauji mokslininkų tyri
nėjimai, kurie rodo, kad Darvi
nas ir Ilaeckel’is klydo, manyda
mi, jogei žmogus paeinąs nuo 
beždžionės. Nauja mokslininkų 
teorija yra tokia, kad žmogus ir 
beždžionė turi bendrus bočius, iš 
kurių jie yra kilę, kaip dvi ša
kos iš bendro kamieno. Beždžio
nė yra išsigimusi gyvūnų veislė, 
kuriai lemta išnykti, — kaip iš
nyko daugelis atsilikusių savo 
plėtojimesi gyvūnų veislių.

Supopulerizavimui šitos teori
jos tapo išleista “Freihedt’o” 
spaustuvėje knygelė angalviu: 
“Ar žmogus yra kilęs iš bež
džionės?’

BOLŠEVIKŲ KALT®.

TROCKIS BUVO
“IŠTREMTAS”.

Nepersenai buvo žinių Ameri
kos spaudoje ,kad Leninas susi
pykęs su Trockiu ir pastarąjį net 
suareštavęs. Nedaug kas tikėjo 
toms žinioms, bet pasirodo, kad 
jose buvo tiesos.

Laikraštis “Socialističeskij 
Viestnik”,^<urį leidžia Berline 
Rusijos socialdemokratų parti
jos užsienio delegatai, MartOv 
ir Abramovič, paskutiniame sa
vo numeryje (12-ame) įdėjo to
kio turini dokumentą:

Maisto komisaras Briucha- 
nav gavo nuo karo komisaro 
Trockio sekamą laišką:

“Gerbiamas drauge! Kaip 
Jus žinote, musų C. K. (Cent
ro Komitetas) pripažino, kad 
man esąs naudingas sodžiaus 
oras, ir aš atsidūriau Archan
gelsko kaime feetoli Mask
vos ,o V. Č. K. (Vserossijska- 
ja črezvyčainaja Komisija — 

, žvalgyba), rūpindamasi tur- 
‘ būt m&no ašmens saugumu, 
• apsupo mane ginkluotais žmo

nėmis. Bukite toks geras ir 
atsiųskite tiems alkaniems 
žmonėms 4 dėžes konservų.”

Augščiaus paminėtojo laik
raščio redakcija prie to laiško 
pastebi ,kad ir iš kitų šaltinių 
ji žinanti, jogei Trockis buvęs iš
siųstas į Archangelsko kaimą.

Tai įvyko prieš trečiojo Inter
nacionalo kongresą.- Trockis, 
mat, smarkiai pasipriešino Le
nino politikai kompromisų su 
kapitalizmu. Viešuose susirin
kimuose ir spaudoje jisai aiški
no, kad pataikaudama kapitaliz
mui, bolševikų valdžia nieko 
gera neatsieks, o tiktai sukom
promituos savo darbininkų 
akyse. Taigi bolševikų popie
žius ir nutarė \ prašalinti karo 
komisarą iš Mf^kvos.

Tyram ore pagyvenęs tečiaus, 
Trockis apsimalšino, ir kuomet 
sugryžo į'Maskvą, tai jo “įsiti
kinimai” jau buvo nepriešin/i 
Lenino politikai. Komunistų 
kongrese jisai jau nedrįso eiti 
prieš savo viršininką.

Neveltui Leninas kartą atsilie
pė apie Trockį, kaipo apie “re- 
vohucionnaja balalaika.”

METALO DARBININKAI 
REMIA AMSTERDAMĄ.

Liepos 25 ir 26 dd. Berline bu- 
buvo rinkimas delegatų į Vokieti

_ Visas pasaulis šiandie disku- 
suęja klausimą :ar Rusijos bol
ševikai yra kalti, kad tos šalies 

žmones’ ištiko badas.
Bolševikai ir akli jų sekėjai, 

žinoma, sako ,kad Rusijos dik
tatoriai esą niekuo nekalti. Visą 

1 nelaimę pagirdžiusi kaitra, kuri 
išdegino laukus Rusijoje, ir 
septynerių metų karas.

Iš, antros pusės, fanatiškieji 
bolševikų priešai stengiasi su
vergti visą kaltę vien ant sovie
tų valdžios. Jie tvirtina, kac 
jeigu Rusijoje butų buvusi kito
kia valdžia ,tai badas nebūtų į- 
vykęs.

Bet mums atrodo teisingesnė 
i trečia nuomonė, kuri mato da

bartinės Rusų nelaimės priežas
tį ir netikusioje bolševikų poli
tikoje ir aplinkybėse, nepriklau
sančiose nuo bolševikų valios.

Aiškus yra dalykas, kad badą 
Rusijoje pagimdė nė tiktai kait
ra, o ir žemas Rusijos ūkininkų 
kultūros stovis. Rusijos ūkinin
kai dirba žemę labai primityviu 
budu ,todėl, nors jų žemė yra la
bai derlinga, bet ji visuomet duo
davo vaisių palyginamai daug 
i»hžiaus, negu tokie pat žemės 
plotai kultūringose šalyse..

Ačiū tam, badas Rusijos so
džiuje nuo senai yra nuolatinis 
svečias. Ir carizmo laikais, kai 
tiktai pasitaikydavo, kad javai 
kurioje nors gubernijoje užderė
davo blogiaus, tai ūkininkai ne
turėdavo k in va Įgyt.

Su šita neuiime tečiaus jau ir 
caro valdžia kovodavo. Ji žiūrė
davo, kad kaimuose butų javų 
sandėliai, idant butų kuo sušelp
ti ūkininkus, atėjus blogiems 
metams. Jeigu dėl neužderėji- 
mo nukentėdavo ištisos guberni
jos, tai jos gyventojus stengda
vosi aprūpinti centralė valdžia.

Prie bolševikų žemės dirbimas 
ne pakilo ,bet žymiai nupuolė, 
kadangi komunistų kontroliuoja
moji industrija neįstengė paga- 
rnint ūkininkams reikiamų ūkio 
dirbimui įrankių, gyvuliai tapo 
beveik išnaikinti, ir nuolatinis 
karas šalies viduje atitraukė nuo 
darbo milionus žmonių.

Bolševikų viešpatavimo laiku, 
be to, išnyko senasis paprotys 
taupyt tam tikruose sandėliuo
se javus blogiems metams. San
dėliai tapo ištuštinti ir net iš 
atskirų ūkininkų tapo atimta 
beveik visi atliekami javai. Da
bar, kada keliose lygiai guber
nijose javai neužderėjo; tai nė
ra iš kur paimti duonos tų gu
bernijų gyventojams. I

Žemės ūkis prie bolševikų 
smuko žemyn taip pat, kai! ir 
pramonę. Štai keletas skaitli
nių, kurios tatai galr parodyt. 
Prof. Kcįndratjevas sovietų val
džios Organe “Ekonominis Gy
venimas’* balandžio 27 d. šitų 
metų, įrašo ,kad šįmet Rusijoje 
buvo įdirbta 37 milionai ir sep
tyni šimtai tūkstančių desiatinų, 
kuomet 1891 m. buvo įdirbta 90 
milionų desiatinų. Reiškia, šių 
metų dirbamos žemės plotas yra 
daugiaus, negu dvigubai mažes
nis (42 nuošimčiu). Bet prof. 
Petrecky sako, kad ištiesų įdirb
tos žemės Rusijoje šįmet esą 
tiktai 25 ar 26 milionai desiati
nų, t. y. mažiaus ncgu.trcčdalys, 
palyginant su 1891 m.

Prie šitokių sąlygų Rusija 
šįmet vargiai galėtų išsimaitini, 
jeigu derlius butų net kuoge- 
riausias.

Bet kas bus ateinančiais me
tais, kuomet visi javai bus su
valgyti, ir laukai paliks visai ne
užsėti ?!

Aišku, kad tai, kas atsitiko 
Rusijoje, yra ne laikina beda, o 
pasibaisėtina katastrofa, pasta
čiusi ant pražūties kranto vis^i 
šalį.

Kodel-gi Rusijos ūkininkai 
taip susiaurino dirbamos žemės 
plotą? Dėlto, kad sovietų val
džia per keletą metų spaudė juos 
rekvizicijomis, atimdama iš jų 
atliekamus javus ir gyvulius. 
Suardžius industriją savo bepro
tišku “komunizmu”, ji, mat, ne
turėjo ką duoti ūkininkams už 
jų produktus ir buvo priversta 
plėšti juos, kad šiaip taip išmai
tinus raudonąją armiją ir mies
tų gyventojus.

Tiktai viso pasaulio pastango
mis Rusija gali atsiginti nuo ba
do mirties ir atsistoti ant kojų.

jos kooperatyviškam fe judėji
me, taip ir čia kiekvienos koo- 
j>eracijols narys naudojosi tik 
vienu balsu. Anseele tečiaus ne
kopijavo aklai Anglų koopera
cijų formą.

Šimtas penkiasdešimtys šei
mynų mokėdavo už dieną tiek 
pat, ki«k mokūdamo seninus 
krautuvėj, kuri buvo ant gat
vės kampo. Bertainiui moto 
praslinkus tečiaus nedalinta nt 
pelnų, kaip kad Angį i josftbolpe- 
ratyvai darė. Vietoj to, pelnai 
iš kepyklos ėjo į atsargos fon-

Kooperatyvės duonos kopyk-

Belgijos kooperatyvu 
judėjimas.

Rašo V. P-ška.
dar-Mes,-Amerikos lietuviai 

bildukai, esame ytin gerai su* 
sipažinę sk žodžiu 
ei ja. 
kooperatyves Ibendu^ 
jų gyvuoja ir šianįi 
mes turime nedaug, 
nelošia niusli tarpe 
roles.. Kitaip tečiaus 
ei jų\ dalykai stovi
Belgijoj, Vokietijoj, 
AustrijKLjr kai, kuriose kitose 
šalyse? cm jįk operacijos užima 
svarbią vietą darbininkų judė
jime. Kooppratyvis judėjimas 
veik kiekvienoj šalyj turi šiokį- 
tokį ypatingą savo šalies pobū
dį. Man asmeniškai rimpatiš- 
kia usias išrodo Belgijos darbi
ninkų kooperatyvis judėjimas 
ir todėl noriu trumpai ir kaip 
galima suprantamiau papasa
koti apie jį.

koopera- 
Mes net bandome tverti 

ves. Kitos 
e. Bet jų 

jos todėl 
svarbios 

koopera- 
Anglijoj, 

Italijoj,

lai sekėsi. Pirmų metų pabai
goje kepykla priskaitė jau j 
400 narių. Didžiuma narių tur
būt, nė nesuprato Anseele pie
nų, jie tečiaus rėmė kepyklą, 
kadangi pažinojo Anseele as
meniškai kaipo dorą, protingą 
žmogų, kuris daug diaribavos 
vargšų labui. Reiškia, reikėjo 
jo užnian^mW>aremti.

Bet ve, kas atsitiko 
bėgant: Petras, Marės 
neteko darbo. Kaip 
ir ] ‘ I 
rupo, ar kooperatyve krautuve 
skolins duoną, ar du<Ts duonos 
ant bargo, kaip kad1 krautuv- 
ninkas, turįs krautuvėlę ant 
kampo, duodavo. Mare jau bu
vo pasirengus eiti į kooperaty- 
vę kejiyklą, kad paprašius pa
laukti, kol vyras suras darbą.

Tuo-gi tarph duona iš koope
ratyvas kepyklos kaip buvo ve
žama, taip ir pasiliko. Mare 
tik stebėjos. Tuo tarpu Petras 
surado darbą. Marė skaitliavo, 
kiek čia dabar skolų prisieis iš
mokėti. Jos d i delia m ęnusi stebė
jimui, ji išgirdo, kad mokėti 
nieko nereikia. '

Petrą ir Marę ištiko kita ne
laimė: jų sūnus susirgo. Na
mą atlankė daktaras. Mare ren
gėsi užmokėti. Daktaras betgi 
neima pinigų: (kooperatyve ke
pykla jam užmokėjus! Mare 
gą^o sutini vaistų, bet ir už 
juos niekt) neima.

—Kas per stebuklai? — klau
sia Marė vyro. Vyras gi, Pet
ras, kuris lankydavo kooperaty
ves 'kepyklos susirinkimus ir 
buvo susipažinęs su Anseele 
“skymais,” sako jai:

— Matai, Marė, kai mes im
davom duoną iš “grosernės”, 
ką ari(t\kampo randasi, tai pel
nas tekdavo grosernėsf savinin
kui. O dabar, kai inuaif^iš ko- 
operatyvės kepykloj/ tai pelnas 
pasilieka bendrame kepyklos 
turtų fonde. Užtai kai priseina 
bėda, tai mes ir atgauname tuos 
pelnus. Ar supranti dabar, ko
dėl anuomet, man būvant be dar
bo, tu gaudavai duoną be pinigų ?

(Bus daugiau)

laikui 
vyras, 

bematai 
pinigai išsibaigė. Marei pa

būtent, kaip su tokiomis kuo- 
pomia reikia elgtis. Vis dėlto, 
gali būt, kad tų kuopų nariai 
delei to yni nekalti. Gal čia jų 
(kuopų) viršininkų apsileidi
mas. Bet ir tokiam atvejy da
lis atsakomybės puola ant pa
čių narių: jie turi žiūrėt, kad 
jų vršininkai savo pareigas ei
tų. Jeigu tie viršininkai yra ap
sileidę, tai reikia skirti kitus. 
Kito išėjimo nėra.

Dar kartą tų kuopų viršinin
kus raginu: siųskite man savo 
kuopų narių sąrašus. Jie reikia 
siųsti kaip galima1 greičiau. 
Kartu reikia pažymėti narių 
hdrešus iirkiek kuris yra užsi
mokėjęs. 'Paskui Pildomasai 
Komiku narių niokėsnius 
kontroliuok pats — iš prisiun
čiamų mokesnio blankų.

Jeigu gi ir po šio pranešimo 
tos kuopos neprisiųs man sa
vo narių sąrašus ir nepasakys 
kiek jos turi pilnai užsimokė
jusių narių, tai Pildomasai Ko
mitetas bus priverstais suspen
duoti jas. Suspenduoti ir nepri
leisti prie rinkinio Imsimu jų 
musų organizacijos viršininkų. 
Kitaip elgtis negalima. Musų 
organizacijoj turi būt tvarka.

Tegul tų kuopų nariai visa 
tai į ridom ėja ir daro taip, kad 
galimų sau ir pačiam Pildo
mam Komitetui nesmagumų 
išvengus. St. Strazdas,

L.S.S. Reikalai
jimo tėvu reikia Įskaityti Ed
vardą AnsocJ(\/

Anseele buv
go Belgijos miaste Gliente gy
venusio kurpio. Visai dar jau
nas būdamas E. Anseele užsi
manė “pažiūrėti” į pasaulį. 
T’ai-gi apleidęs namus, jis ėmč 
klajoti po Europą. Likimas jį 
pasuko Anglijon. ’Lo-fldbnel, 
dirbdamas ant dokų, Anseele 
•susipažino su Anglijos koopera
cijų darbuotojais, šalininkais 
Roehdale sistemos, t. y. tokios 
sistemos, sulig kurios, koopera- 
tyvių krautuvių (ir kitokių 
kooperatyvių įstaigų) ipeflnai 
išdalinama nariam no pagal to, 
kiek kuris jų pinigų yra įdėjęs 
biznio, bot, pirmom galvom, 
pagal tai, kiek kuris narys iš
perka prekių, išperka produk
tų, padaro (biznio kooperaty- 
vėse įstaigose.

Į Anseele Anglijos koopera
tyvis judėjimas, kuris jau (bu
vo plačiai ten išsiplėtojęs, pada
re didelį įspūdį. Sugrįžęs Bel- 
gijon, Anseele pradėjo agitaj- 
ciją tarp darbininkų itž tai, kad 
steigus Cdiente koopiratyvę 

duonos kepyklą.
Jam pavyko užinteresuof 150 

darbininkų šeimynų. Sukėlus 
2,000 frankų kapitalą tapo už
dėta ir kepykla. Kaip ir Angli-

KAS ČIA DAROSI?

linus ncturtin-
Jau kuris laikas, kaip LSS. 

Pildomasai Komitetas pranešė, 
kad visos musų organizacijos 
kuopos je> (P. K.) sekretoriui 
prisiųstų savo narių sąrašus. 
Vis dėlto dar randasi kuopų, 
kurios nekreipė domės ifetiktai 
į Pildomojo Komiteto prašymą, 
bet dagi į sekretoriaus ragini
mus laiškais ir žodžiu.

Kadir nenorint, o cšini pri
verstas tas kuopas išardyti. 
Jos yra: LSS. 81 kp., Chicago, 
III. ir 228 kip., Harvey, III.

Kas su jomis darosi? Nejaugi 
jos mano, kad musų organiza
cijos reikalai gali būt vedami 
taip, kaip kad jie vesta kiek 
laiko atgal? Jeigu taip, tai ma
no, kaipo LSS. sekretorių, pa
reiga yra pasakyti, jogei musų 
darbas yra bereikalingas. To- 
<ia organizacija, kurioj nėra 
tvarkos, kuri nežino, kiek ji 
uri narių ir kurie asmens tu

ri teises skaitytis jos nariais, 
nėra jokia organizacija. Tai, 
rodos, gali būt aišku, kiekvie
nam.

Tokia organizacija būti Lie
ti vi ų Socialistų Sąjunga neturi 
ikslo. Jeigu tam tikros jos 

kuopos savo pareigų' neeina, 
tai delei to lik jos pačios ir at
sako. Musų konstitucija rodo,

P. S. Siunčiant narių šąra- 
šun reikia adresuoti ne senuo
ju mano adresu, bet naujuoju, 
būtent: St. Strazdas, 2154 W. 
24 St., Chicago, III. Tuo pačiu 
adresu reikia kreiptis ir visais 
kitais musų organizacijos rei
kalais. St. St. j ,

NUO REDAKCIJOS. Ne mu
sų dalykas yra kištis į LSS. 
Pildomojo Komiteto veikimą, 
bet mes skaitome savo pareiga 
tarti žodį apgynimui pirmbs- 
niųjų Sąjungos viršininkų, ku
riuos St. Strazdas visai be rei
kalo užgauna savo rustam pa^ 
reiškinio.

Jisai sako, kad LSS. reikalai 
buvę vedami blogai “'kiek'6’* lai
ko atgal,” t. y. prieš užimsiant 
savo vietos dabartinio Pildomo
jo Komiteto nariams. St. Straz
das užmiršta, kad tas laikas, 
kada veikė pirmutinis persior
ganizavusios Sąjungos komite
tais ir, sekretorius, buvo nepa
lyginamai sunkesnis, negu da
bar. Viena, reikėjo kelti iš nu
mirusių pakrikusias kuopas, 
miblatos susižinoti įvairias klau 
simais su Socialistų Partija, 
nuolatos siuntinėti laiškus su 
įvairiomįs informacijomis kuo
poms ir nariams,r daryti žings
nius atgavimui LSŠ. turto, ku
rį nukniaukė komunistai, ir tt. 
Antra, LSS. viršininkams teko 
ųustalyt organizacijos poziciją 
kibai painiais poHtikos klausi
mais (Lietuvos gynimo klau
simas, paskolos bopai ir k.). 
Atsižvelgiant į tas sunkias są
lygas, kuriose buvo socialistų 
organizacija pirmais dvejais 
metais po skilimo, kiekvienas 
bešališkas f žmogus ‘ pasakys,, 
kad tie uždaviniai buvo atlikti 
gana pasekmingai.

Daugelis pirmesniojo LSS. 
sekretoriaus ir Pild. Kom. dar
bų, tiesa, paliko neužbaigti, 
bet tai, ką jie^yar atlikę, įstate 
Sąjungą į geras vėžes, į pakėlė 
jos vardą visuomenės akyse ir 
prirengė, 
progresui, 
n inkams 
pasin-audot 
būdavot toiliaus ant to pamato, 
kuris buvo tokiomis sunkiomis 
pastangomis sutvertas. Vietoje 
to, St. Strazdas meta akmenį į

SVEIKATOS DALYKAI,
VANDUO LIGOSE.

Kiekvienoj užkrečiamoj’ ligoj 
ir užsiriųodijime svarbu yra, kad 
nuodai liktų prašalinti iš^kuno. 
Viena, reikia žiūrėt, kad' į kūną 
nepatektų niekas, ką^gali pa
dauginti nuodus; antra, jau at
siradusius nuodus reikia naikin
ti vaistais, jei esame speciališ- 
kų vaistų tam tikrai ligai, ir tri
mis keliais — per žarnas, inks
tus ir odą — varyt juos laukan.

Kada kūnas ligos apimtas, 
maitinimosi aparatas susigadina, 
todėl paimtas maistas pūva ar
ba rągsU ir daro daugiau nuo
dų kūne. Todėl aštriose ligose 
imt daug maisto yrą pavojinga. 
Reikia imt tik tiek, kad gyvybę 
palaikius, o kartais.protinga yra 
Visai susilaikyt nuo maisto ėmi
mo.

Vanduo nėra maistas. Juomi 
bakterijos negali maitintis ir gy
vent. Jis atskiedžia ir bakteri
jų padarytus nuodus ir šiaip 
paimtus. Atskiesti nuodai ma
žiau kūnai kehkįįa, negu kon
centruoti.
Vandenio daug imant viduriai 

darosi liuosesni. O svarbu yra, 
kad uždegimuose ir nuodų pa
ėmime viduriai išsivalytų —kad 
skilvyj ir žarnose neliktų pū
vančio ir rūgstančio maisjo. Vie
no vandens tankiai neužtenka vi
durių išvalymui, todėl vartoja
mi arba mechaniški budai arba 
vaistai..

Tečiaus bakterijos ar šiaip 
paimti nuodai patenka į kraują 
ir yra nešiojami į visas kūno 
dalis. Kraujo išliet negalima. 
Prisieina kraują valyt. Keliose 
ligose yra speciališki vaistai ne- 
utralizuot nuodus kraujuose, 
vienok didžiumoj ligų tokių vais
tų nėra. Prisieina kraują valyt 
per odą ir inkstus. Prakaitas 
gal ir išneša kiek nuodų, vienok 
jis padaro daug gero permainy- 
dartuis kraujo cirkuliaciją. Ko
kios priemonės prakaitavimo pa
darymu! vartojamos — vaistai 
armechaniškps — tinkamo pra
kaitavimo negali būti, jei siste
moj nėra daug vandens. Van
dens stoka prakaitavime ir silp< 
numą padaro perdidelį.

Taip pat yra ir košiant krau
ją per inkstus. Kada jis kon
centruotas nuodais, visi jie ne
gali išeiti per inkstus ir pasta
rieji lieka daugiau pažeisti. La
biau atskiestas kraujas ligoj ma 
žiau kenkia kūno mėsoms, ma
žiau trukdo jų funkcijas, mažiau 
užgauna inkstus ir sparčiai ko- 
šiasi iš jo nuodai per inkstus.

žinoma, jei esama širdies, 
kraujo cirkuliacijos bei tam tik
rų inkstų ligų, tuomet gydytojas 
nepatars imt daug vandens, ne
žiūrint kokia liga neatsirastų.

Tankiai gydytojas liepia ligo- 
nui jimt daug vandens, vienok 
kiek yra daug, ne visi vienodai 
supranta. Gydytojas turėtų 
pasakyt tiesiai ir aiškiai kiek 
stiklų vndens gert į 24 valandas.

—Dr. A, Montvidas.

RedakcijosAtsakymai.
Studentui^ 6hgo. — Veikalo 

The Jungle autorius Upton Sin
clair gyvena mieste Pasadena, 
California.' Jis yra vienas žy
miausiųjų Amerikos einamojo 
laiko rašytojų; socialistas.

JIS UŽAUGINO TŪKSTAN
ČIUS KŪDIKIŲ.

Borden’s Eagle Brand Con- 
densed Milk išaugino daugiau 
kūdikių sveikais vyrais bei mo
terims, nei kad kiti kūdikiams 
prirengti maistai sudėti krūvon. 
Jei tamistos kūdikis netarpsta 
prie dabartinio maisto, tad turi 
jį pakeisti.
% Ant puslapio 3 šio laikraš
čio šandien telpa pagarsinimas 
Bordens Eagle Brand Condens- 
ed Milk. Iškirpkite kuponą ir 
pasiųskte jį Borden Companijai, 
o ji pasiųs veltui maitinimo ap
rašymą .ir nurodymus naudoji
mus šio maisto jūsų kūdikiui. 
Jis išaugino daugiau kūdikių, 
nei kad kiti prirengti kūdikiams 
maistai. Taipgi prisius “Kūdi
kių Gerovė” knygą.

European Amsrlcan Bariau1 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvų A. Petratis ir S. L. Fabionas ,
Siuntimas pinigų, laiva- h 

kertės, pašportai ir tt 
NOTARIJUBAŠ

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt. •

809 W. 35th St; Kamp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.i U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 vak.

Ned.> iki 8 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS | 

2201 W. 22nd S t., kerte teari 11 St j 

n 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, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo jnorge- 
člaus ant lengvų išlygų.L—.................... i-..... ,

Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidunriestyji 
ASSOCIATION BLDG.

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

PanedŽliais iki 8 vakare.
Karnų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Saite St. Room 8E4 
Tel. Central 6390 

Taku 812 W. 33rd St., CHcage 
Tel. Yards 4681.

------------ *

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Tel. Haymarket 3669 (
JOSEPH W. GRIG.AL

Lietuvis Advokatą?’ 
Kambaris 306, Home Bsųik Bldg. 
Kamp. MfEvaukee ir .AŠhland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

dirvą tolimesniam 
Dabartiniems virši- 

reikčjo- mokėt tiktai 
jų darbo vaisiais ir

Šitokio “draugiškumo” jisai, 
matoma, išmoko pas vietinius 
komunistus, kurių organui ji
sai ne tiktai rašė purvinus 
straipsnius apie “Naujienas,” o 
ir korektūras skaitė (t. y. padė
jo dirbti redaktoriaus darbą.) Į

Yra tai ypatingos rūšies ar- 
isto darbas: viena ranka rašyti 

pamokslus socialistams apie jų 
pareigas sulig savo organizaci-1 
. os, o antra ranka bjauroti sęrA

Nervoutos, 
Sunaikintos 
floterės

kentančios nuo skausmo nugaroj, 
strėnos®, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermęs, 
gal aplaikyti pagalbą per vartojimo

Severa’s 
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yri 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnfijimu, netvarkų ir ne- 
regulariŠkumų, kuremis moterys 
kenčia. Gaukite pas $ava Aptie- 
koriaus Šianden.

Prekė $1.25.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAŠ

Valandos: nuo J) iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va-

826) So. Halsted St., Chicago, Ui.
nuilstus aršiausių jų ų priešu Nk.nais 6—9. Ned81. pag«il sutarimo.
, .,v. v, v’ , v 1 v 8X61 So. Halsted St., Chicago, Bhleidžiamam šlamšte! 71________ ..

J. P. WAITCHES '
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienoniis: Ėoom 511 —- 
127 nl. Dearborn St. 
Tel. toearborn 6096

Vakarais: 4jW9 S. Ashland Avė. 
Tel. Yards 1053

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Coart 

Cicero, I1L 
Tel. Cicero 231$

Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir 
budavotojas.

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

' DR. A. MONTVID
Liet«TiH Gydytoja* ir Chirurgą* 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Are.

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

V-----------------------------------------------—/
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ĮjtfS DEDAT Į JŪSŲ 
KŪDIKIO BUTELĮ

Darbininky judėjimas.
AUDINYCIŲ DARBININKAI 

VIENIJASI.

Amalgamated Textile Wor- 
kers of America unijos lokalas 
Patersone susivienijo su Associa 
t<>d Šilk Workers unijos lokalu, 
gyvuojančiu tame pačiame mies
te.

Šitą susivienijimą skaitoma 
dideliu žingsniu pirmyn prie 
sujungimo vienon organizacijon 
200,000 darbininkų, narių įvai
rių nepriklausomų unijų.

ASHLAND DENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

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

SPECIALISTAI
Platės ir idges

Dr.Vaitush,O.D
Lietuvis Akių Specialistas

akių pUhmpiiną, 
priežastimi galvos

LAIKO-APALPIMAS.
Ponia Werner aiškina, kaip 
jie nyksta nuo Lydia E.Pink- 
ham Vegetable Compoundo.

Jei jus negalite žindyti jūsų kūdikio, išsirinkite 
maistą, kuris yra maistingas ir taip lengvai virški
nantis, kaip jūsų pačios pienas. Duokite jūsų kūdikiui

EAGLE BRAND
( CONDENSED M ILK )

geriausias maistas kūdikiams — vartojamas per 
1 paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūk

stančių moterų.

The Borden Company
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106 t
Vardas .... ..... —.............................. —............

BRK^

Adresas

VELTUI! P< 30 DIENŲ VELTUI!

Niekad pirmiau nebuvo tokis pasiūlymas atydą kreipiantis teikiamas.
Todėl, pasinaudokit proga dabar, kadangi mes turime *tik $2,000 viršui paro
dytų daiktų setų, kurie turi būt parduoti šiame supažindinimo laike, už to
kių žemų kainą — TfK $7.00.

Parduodami ir aprašomi daiktai ne bus parduodami atskirai. Kiekvie
nas daiktas apkainuotas ir tokie pats, katį) ant paveikslo matome.

1— Augštos rūšies geležinkelio stailo laikrodis. Yra nikelio — sidabro 
viršai, gražiai padarytas ir atrodo $25.00 vertės laikrodis. Viduriai geriau
sio išdirbimo. Nustatytas, kad laikys teisingai laiką ir gvarantuotas ant 
20 metų. •

2— Barometeris ir Thermometeris sujungti. Labai stebėtino išradimo 
per visą amžį, kuris nurodo orą vieną dieną iš kalno. Dalykas prijungtas 
prie medžio, kuris "rankoms išpjaustytas ir gražiai palituruotas. Thermo- 
meteri® nurodąs šaltį bei šilumą, yra augščiau Barometerio. Tokis pa
rankus ir naudingas daiktas, be kurio negali nei vienas apsieiti. <

3— Naujai padaryta mašinėlė plaukams kirpti. Gali pats nusikirpti sau f 
plaukus, be jokio patyrimo ir sutaupys gerą pluoštą pinigų.

4— Augštos rūšies importuotas budelninkas laikrodis, kuris yra reika
lingas kiekvienuose namuose, šis laikrodis importuotas iš Europos ir ge
riausio išdirbimo. Laiko teisingai laiką ir yra gvarantuojamas pilniausią 
užsiganėdinimą. «

5— Kombinuota popieriniams pinigams ir kitoms popieroms susidėti fol- 
deris tikros odos ir keturioms kamaroms, tikrai toks pat, kaip ant paveikslo.

V iskas ko mes reikalaujame, tai 35c. stampoms kartu su orderiu, pa
dengimui persiuntimo lėšų. Užmokėsi už daiktus, kuomet pasieks tave. Pa
rodyk savo draugams ir kaimynams. Lai jie nusprendžia jų vertę. Jei 
atrasite, kad šie daiktai nėra dvigubai verti, mes sugrąžinsime pinigus. Ne- 
gaišyk laiko, nes gali norėti kito seto, koliai 30 dienų pasiūlymas dar neiš
sibaigęs. RAŠYK ŠIĄDIEN! DABAR.

UNION SALES CO., Dept. — 88,
6/ 3 West Madison Street, Chicago, Illinois.

Didelės Prakalbos
— įvyks —

Pėtnyčios ir nedėlios vak. Rugsėjo 2 ir 4tą d., 1921

Pradžia 8 vai. vakare.
BROLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE 

107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, III.
Lžanga veltui. Kolektos nebus.

Bus geri lietuviški ir angliški kalbėtojai. Kalbės apie svarbius 
gyvenimo reikalus. Taipgi bus geras olandų choras. Prie to dar bus 
ir solo su kitoniškais gražiais pamarginimais. Užkviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti. — Komitetas.

EL. ^KTRA
šviesą ir pajiegą suvedame | denua ir nauju* namu*, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pre*.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
v*1*-,-' i •> ’ v'

Kurpių darbininkų ir samdytojų 
ginčas.
--------- T *Batų siuvimo firmos reika

lauja, idant darbininkai sutiktų 
priimti algų kapojimą. Ačiū 
tam, sako firmų atstovai, gali
ma bus pardavinėti ir batus pi
giau.

Darbininkai tečiaus nurodo, 
kad ne dėl algų batai yra bran
gus. Jie nurodo, kad pirm ka
rės, iš $3.50, kuriuos mokėta 
už porą^batų, darbininkų algų 
daliai /išguldavo 60c. Paskiau 
tos pačios pušies batus pardavi
nėta po $12' porą. Gi darbinin
kam, jų algų daliai, tekdavo tik 
$1. Reiškia, jeigu vien tik ba
tų kaina, kurie pirm karės par
davinėta po $3.50 pora, šiandien 
siektų $4.50. Tuo tarpu batų 
kainos šiandien yra ne daug ma
žesnės, kaip kad karės laiku, 
nors odų kainos veik nupuolė iki 
tam laiptui, ant kurio buvo pirm 
karės.

Nori nukapoti zecerių algas.
New Yorko spaustuvninkai į- 

teikė zecerių unijai reikalavimą, 
idant unija prisiimtų algų nuka- 
pojimą 20 nuošimčilų. Tai yra 
samdytojų atsakymas į unijos 
narių sumanymą pareikalauti 5 
dolerių priedą savaitėj.

CHICAGOSĮ 
:: ŽINIOS::

. . . ., "... x

ŪKININKAI PROTESTUOJA.

Grūmoja sulaikyti pristatymą 
pieno/ /

Ūkininkų delegacija iš Mc- 
Henry ir Boone pavietų protes
tuoja prieš Kooporatyvę Pieno 
Pardavinėjimo kompaniją, ku
ri pereitą savaitę paskelbė mo
kėsianti ūkininkams $1.50 vie
toj $2.30 už šimtą svarų pieno. 
Kompanijos paskelbta nauja 
kainų skalė turi įeiti galėn šian
die. Ūkininkų delegacija vado
vauja John Sullivan, brolis 
apskričio teismo teisėjo.

Ūkininkai sako, kad šis pie
no nupiginimas esąs kompani
jos sužinus skymas priversti 
sugrįšti į tą organizaciją (Milk 
Producers Cooperative Marke
li ng association) tuos .pieno 
gamintoj u.s, kurio pasitraukė 
iš jos pereito birželio mėnesį. 
Sulig Robert Grcen, vieno de-
legacijos narių pranešimo tuo 
laiku iš asociacijos rezignavę 
apie 50 nuošimtis ūkininkų, 
kadangi jie nesutikę su asocia
cijos reikalavimu mokėti 50 
nuošimčių kompanijos išlaidų.

Numažinus pieno kainas ūki
ninkai nebegali verstis. Tai ro
do Illinois universiteto-patiek
tos statistikos. Sulig jų, paga
minti šimtą svarų pieno ūki
ninkui atsieina $2.31. Kompani
ja nutarė mokėti jam tik $1.50 
nuo šiandie. Ačiū tam, vienas 
iš dviejų dalykų turi įvykti: 
ūkininkai gali uždaryti savo 
biznį ir pasiųsti savo karves į 
skerdyklas, arba jie. gali siųsti 
pieną į kitas vietas gaminimui 
sviesto ir sūrio. Numatoma, 
ūkininkai laikysis tos taktikos 

susilaikys nuo pristatymo 
pieno Chicagon. Ačiū tani čia 
pasidarytų didelis pieno truku
mas. , | |4<>

Dr. Charles S. Eillmann, 
4034 Sheridan road, praneša,

t

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarais ir nedčlioms.
Tel.: Blvd. 9660

Palengvins 
kuris esti, 
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
dančia mažiausias klaidas. Spe
cialu ’atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

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

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

Tel. Monro* 2804
DR. W. F. KALISZ

S pečiai ūmas: Moterą ligos ir Ckirergija.
1145 MILWAUKEjE AVe£ CHICAGO.

Camden,-N. J. — “Pihn gimimo 
mano kūdikio, ėjau blogyn ir silpnyn, 

skaudėjo strėnas ir 
vidurius, buvau la
bai nervuota, ir 

'TTttjkiai laikinai u- 
mai apalpdavau re 
tkarčiais ir labai 
kentėjau nervišką 
laiko apalpimą. 
Nieko nežinoda
vau kuomet užei
davo, tik šaukda
vau, Gydytojas gy
do nuo alpimo, bet 
nieko negelbėjo.

Buvau naudojusi Lydia ET Pinkham 
Vegetable Compoundą ir Liver Pilis 
pirmiau, tad pradėjau naudot ir vėl, 
Ūmai pajutau pasikeitimą ir galėjau 
atlikti savo darbą be skausmo ir ta
pau išsigydžiusia nuo nerviško laiko 
apalpimo. Dabar turiu mažą riebią 
mergaitę ir lengvą turėjau gimdymo 
laiką. Dėkoju Lydia E. Pinkham Ve
getable Compoundui”. Mrs. William 
C. Werner, 121G Van Hdok St., Cam
den, N. J.

Kuomet moteris patiria savo ener
gijos eikvojimą, ji yra silpna, nerviš
ka, kenčia strėni; skaudėjimą “mėly
nių”, ji turi būdavot savo sistemą 
tuojaus, imant geriausią moterų gy
duolę, Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compaundą kaip kad ponia Wemer.

(Rūgs, 17.
(Rūgs. 10
(Rūgs. 24

.. Spalio 1

New York į (Rūgs. 1 
Hamburgą.

Tik 3- klesa 
New Yoi

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

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York 
Samland)*

Hamburgą
Kroonlan)
Zeeland)
Ltpland)
Finland)

> American Line
Mongolia) New York (Rūgs. 8 
Minnekahda) į (Rūgs. 22 
Manchuria) Hamburgą (Spalio 6 

Tikietai tiesiai į Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO„ 
11Q laivų — 1,250,000 tonų.

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

Arba prie vietinio agento.

Phonc BoJlevard 491

JEWELRY 
STORE

ASHLAND 

 

MUSIC
Deimantai,

Laikrodžiai,

<Auksybė, Co- 
lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland.
Av., Chicago, UI.

DRABUŽIAI.

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

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus. ,

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

Siutši ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

Vaikams drabužiai, trunkai ir 
lyzos.

Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras iki 9 
ned. iki 6 ^al.

va-

val

S. GORDON, 4 
1415 S. Halsted St.

Phone: Canal 947

zuojaSi nauja pieno gamy
bos kompanija, kuri pardavi- 
nėsianti pieną daug pigiau.

--------------------- i-------
NĖRA JOKIOS INVESTI- 

GACIJOS,

Sako Clinnin.

John V. Clinnin, veikiantysis 
Jungtinių Valstijų ditsrikto ad
vokatas, užginčina skelbimus, 
kad jis pradėjęs tyrinėti Ku 
Klux Klan organizacijų ir jos 
veikimų. Jis sako, kad paskelb
tosios laikraščiuose žinios esųs 
darbas tūlų propagandistų, ku
rie neapkenčia klaniečių.

Išteisino mušeikų.

Koronieriauls teismas išteisi
no leitenantų John Joseph 

lO’Meara, kuris prisidėjo prie 
nužudymo J. Schlogl, sūnaus 
buvusio stambaus restorano 
savininko vidumi iesty. J.
Schlogl, kaip vakar bu
vo minėtai, buvo 'atras
tas negyvas ant prieangio jo 
namų, 506 Belmont avė. 
—........—......................., „fa— ---

(Tąsa ant 4-to* pusi.)

jf^=DR.HERZMAIIc^^
16 RUSIJOS

Persikėli nuo 3412 So. Halsted St.
p*l No. 8313 So. Halsted St.

Ceiai lietuviams žinomas p*r 22 
mitu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motorų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-R*y ir Kitokiu 
elektros prietaisus.

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

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

Talephonaii

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

kas tiktai jo vienintelė pasekmė 
išnaikinimui pleiskanų, sudruti
niniai plaukų.

Kad Sen-Rayt</ Plaukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų ton^ 
kų savo gerumu. Bet nežinote, 
kad įneš 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 brangi/mo 
nebūtų nesmagumo. Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos 
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.- 
00, 4 unc., šOc. Dabar 8 unc. 
bonką parduosirtie už 75c., 4 unc. 
po 45c., 5 bonkos, kiekviena po 
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
pardavimas nesitęs ilgai, nes 
nedaug teturime, todėl pasirū
pinkite greitai nusipirkti. Ku
rie reikalausite pęr paštą, reikia 
extra pridėti po 10c ant kiek
vienos bonkos.

Adresuokite taip:
S. R. PLAUKŲ TONIKAS 

3238 So. Halsted St. 
Chicago, III.

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz 

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

Baigusi . Aku 
ierijos kolegi 
Ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
■ilvanijos hoe 
pitallse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligos* 
moterim* ir 
merginom*.

pa- 
pri« 
Duc

DR. M. T. STR1K0UIS
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgą*

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

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

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

Telephone Yards 6$82

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

Chicago, Iii.
VALANDOS: Nuo 8 M 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Bjiren 294
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicags

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką Ilgą

Ofisas: 3354 So> Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

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

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

1. DAMBROWSKIS
savininkas

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

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

kreipkitės pas 
mus arba telefo- 
nųokite, o mes su 
teiksime apkaina- 

•, vimą. Darbą vi
suomet 
tuojame.

Taipgi, 
elektr.

><■

a
I

gvaran

krautuvę ir taisome viską 
Musų kainos prieinamos.

laikome 
įrankių 

namieje.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal ,279

Telephon* Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Speciąliai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

\DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath x

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago. 
h................   ■ - .... m 'ii'..........

Boulevard-. * 18

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgą*

Akuiirąa
Halsted SU Chicago.
10-12 ▼. r., 1-8, 6-8

3208 So.
Valandos:

v. ▼. Nedėliomis 10-12 ryto.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lletivi* Dentista* 

4712 Soith Ashland A ve.

- j i ir.,. ,

Dienomis: Canal 
8110 arba 857 

Naktimis: Dr*xel 
, 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

nrMnBMMMMBMMMMB
DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 30 metai 
Ofisas:

8149 S. Morgan kerti 82 St. 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyriiką
, . Taipgi Chroniiką Ligą.

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriiką, Vyriiką ir 
Vaiką Ligą.

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

valandos ryto iki 1 vaL po piov.
Telefonu Dresel 2880

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 11L 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 ąak.
Phone Canal 257

i ■ n ........................... ,

r 1 '

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentista*
10801 So. Michigan Av^ Roselaud. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 'f Joseph Kotvan, 36 metų am- 
' žiaus, 2049 Emerson gat., tapo 
sunkiai sužeistas, kuomet jo 
motorciklas susidūrė su (kitu 

motorciklu. Dešinė koja su
žeista. , 'f;'f'

... * n ■■■■ .i ....... .. .

Teismo-^ventiktas sako, kad 
mirtis buvo rezultatas perskė- 
limo galvos, 
tai
perkritęs ant cementinio šali
gatvio ir susiskaldęs galvą.

Tai įvykę netike- 
Schlogl, būdamas girtas,

Town of Lake. — Gvardijos D. L. | 
K. Vytauto No. 1 nariai, kurie per i 
paskutiniuosius 10 metų nesirgote it' 
neėmėte pašalpos ligoj,' malonėkite 
urnai priduoti komitetui savo vardą 
^pavardę ji; knygelės numerį, nes 
tunus, kurte per 10 metų nesirgo bus 
dirbai

NAUJIENOS, Chimgo. 1U.

AiiniKiimiMi
2 .> j Ketvergas, Rugsėjo 1, 1921 '

PARDAVIMUI NAMAI-2EME.

' Ekzaminuos mokinius. Lietuviu Rateliuose
i žiedai dovanoms.

Komitetas, W. Sharka,
4512 So. Talman Avė., Chicago.

Dr. H. O. Jonės, vaikų svei
katingumo departamento <H- 
re
mo <

.orius reikalavo sveikatingu- 
artamento< leidimo sam-

LSS. VIII Rajono Centr.
Komiteto susirinkimas.

tojas atlikimui mediką lės ekza-į 
minaci jos 
ateinantį utarninką užsiregist- ’ nio Komiteto susirinkimas. Pir
mos lankyti viešas ar; pri va t iš
kas mokslines.

Skaitlinės rodančios, kad su-;Vavo: J. Čeponis, 'sekr., A. Kaz 
sirgimų <lifterija esą daugiau 
šiais metais, negu pereitais. 
Pirmą pusmetį šių metų buvę 
5,186 susirgimai ir 403 mirimai. 
Tuo pačiu laiku pereitais me
tais buvę 3,520 susirgimai 
327 mirimai.

Praeitą pirmadienį įvyko 
kurie jrSS. VTII-to Rajono Centrali-

mininkavo organizatoriuj drg.
P. Milleris. Narių posėdy daly-

ir

Atrado negyvėlį.

Ant Caluniet upės kranto, 
prie 103-čios gatves, rasta la
vonas nežinomo žmogaus, ku
ris, manoiųg, esąs miręs jau 
kelios sava i les atgal. Koronie- 
rius Sanfuel L. Davis sako, kad 
žmogus esąs penkių pėdų ir 
penkių! colių aukščio ir apie 
dvidešimts metų senumo. La
vono kaklas esąs subraižytas. 

--- ------- ----- 4---- (.
tai.

lauskas iždin., J. Vi lis, J. De
gutis, A^Žyniontas, J. Lapai
tis, J. Kondraška, St. Strazdas 
ir A; Kcm.eža; neatvyko D. šat- 
kus ir V. Pačkauskas.

Perskaityta praeito susirin
kimo tarimai ir išklausyta val
dybos raportas. Valdyba pa
reiškė geidavhno, kad draugai

West Side. — Kadangi trumpu lai
ku atvažiuos J Chicagą Lietuvos at
stovas gerb. V. Čarneckis ir aplankys 
lietuvių kolonijas, todėl mums West 
Sides lietuviams reikia su brūzti ir 
prisiruošti tinkamai jį priimti. Kad 
tam prisiruošus, šaukiamas susirinki
mas visų be skirtumo West Sidės 
draugijų bei kuopų valdybų, Lietuvos 
Laisvės Paskolos Stoties komiteto, 
visų pirmesniųjų Lietuvos Bonų par
davinėtojų ir šiaip geros valios žmo
nių, kuriem tik Lietuvos reikalai ru
pi. Neatidėliojant reikia sutvarkyti 
Lietuvos Laisvės Paskolos Stoties rei
kalai ir stropiai prisirengti ir pradėti 
paskolos vajų.

Susirinkimas įvyks penktadienyj, 
rugsėjo 2 d., Aušros Vartų parapijos 
svetainėje lygiai 7:30 vai. vakare.

 L. L. P. Stoties Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Kazimiero Shake, paei

na iš Kauno rėd., Telšių apsk., Plun
gės valšč., Varkalų sodas. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbių žinių iš 
Lietuvos — nuo tamistos tėvų.

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

kivirčius, dėl kurių ir visa mu- 
. sų organizaci ja nukenčia. Ra
jono pramogų rengimo komi- 
sijon pririnkta dar vienas na
rys vietoj išvažiavusio į Lietu
vą d. Markaus. Komitetas taria 
šį rudenį ar žiemos pradžioj 
organizuoti prakalbų maršrutą 
ir kalbėtoją kviesti iš Rytų 
valstijų. Taipjau nutarta grei
tu laiku suruošti masinį susi
rinkimą Rusijos badaujančių 
žmonių šelpimo reikalu, ir at
sišaukti į plačiąją lietuvių vi
suomenę dėl nešimo pagalbos 
Rusijos baduoliams. Tam rei
kalui tapo išrinkta trijų narių 
komisija. Visos informacijos 
aukų rinkimo reikalu bus pas-

žmona Fxlward J. Cummings, i kep)tos Nau jienose ir kituose 
Suinnierdale stoties policisto, I laikraščiuose.
padavė aukštesniajam teismui i ¥.

Pastebėti reikia, kad šiame 
susirinkime Naujienų Bendro
ves biznio dalykai visai nebuvo 

i kliudyti, deltogi visas posėdis 
buvo tvarkus, tikslingas ir

Bučkiai kenkia svi

Vyrai, jei norite uirėti svei
kas, gražias ir riebias pačiutes, 
tai susilaikykite nuo bučkių. 
Gal netikite. Čia jums pavyz
dėlis: ‘ • ,

Poni Lillian M. Cummings,

skundą prieš savo vyruką. Ji 
kaltina jį dėl nesveikatos ir ki
tų galų. Bėgy <levynių metų že- į 
nybinio gyvenimo su juo ji 
nustojiks keturis dešimts pen
kis svarus svorio, 
ačiū vyro bučkiams.

Vyrai, pasiprovykite. ’
________________________ ____ t_________

Negalį suskaityti plėšimų

Tai įvykę draugiškas. Reikėtų tik pagei-

Teisėjas Charles McDonald 
nuteisė nuo vienų iki dvide
šimts metų kalejiman septy
niolikos metų vaikezą, Joseph 
Tontleiwicz, 2141 Washbum 
gatvės. Tokia bausme paskirta 
jam dėl piešimų. Vaikėzas, iš
girdęs teismo nuosprendį, .nei 
kiek nenusigando. Jis prisipaži
no prie kaltės, sakydamas, kad 
jo “padarytos vagystės esan
čios labai skaitlingos, jog jokiu 
budu jis negalįs jų surokuoti.“

dauti, ^kad ir toliau draugai 
j stengtų* nevclti Naujienų biz

nio dalykų į Sąjungoms reika
lus, tuomet išvengsime daug 
visai nereikalingų vidujinių ki
virčų tarpusavy ir L. S. Sąjun
goj ir musų organizacija su
tvirtės. ‘ j

Rajono koresp. A. Kemež'a.

Pranešimai
Liet. Mot. Dr-jos “Apšvieta”, mė

nesinis susirinkimas įvyks ketverge, 
rugsėjo 1 d., 7:30 vai. vak., Mark 
White parko svet., kertė Halsted ir 
30-tos gatvės. Visos narės susirin
kite laiku^

— Nutarimų Rašt. H. Buchinskienū

Dar vienas pasikėsinimas 
19-tam warde.

Užpereitą naktį devyniolik
tam warde, netoli “mirties 
kampo,“ 1102 Tawnsend gat
vės, įvyko dar vienas pasikėsi
nimas ant žmogaus gyvasties. 
Du piktadariai užpuolė Tony 
Aiello, 23 metų amžiaus, jam 
einant į namus. Paleisti į jį ke
li šuViai. Užpuolikai pabėgo. 
Tony pasveiksiąs.

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčjoj, rūgs. 2 d., 
1921, 7:30 vai. vak., “Aušros” svetai
nėje, 3001 So. Halsted St. Malonėki
te susirinkti paskirtu laiku.

—- Sekretorė.

Roseland. — Lietuvių Evangelikų 
D&ugijos rūpesčiu, pėtnyčios ir ne
dėlios vakarais, Rugsėjo 2 ir 4, 8 vai., 
brolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų 
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčios va
karą bus taipgi graži orkestras mu
zika. Kviečiame vietos lietuvius 
gausiai atsilankyti. t- Komitetas.

NELAIMĖS.

Dr-stė L. K. Mindaugio laikys mė
nesinį susirinkimą pėtnyčioj, rugsėjo 
2 d., 7:30 vai. vak. D. Shemaičio svet., 
1750 So. Union A v. Visi nariai su
sirinkit laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. — Sekr. A. Varnelis.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS ANT RENDOS 

dviem ar vienam vaikinais, be 
valgio. Geistina, kad dirbtų 
dienomis ir švarų darbą.

4742 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 8925

JIESKŪ DARBO
JIEŠKAU DARBO J 

bernę, esu patyręs tame 
Kam reikalingas toksai 
ninkas. Atsišaukite,

BAR- 
amate. 
darbi-

4219 So. Campbell Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos nuo 18 iki 25„ 
metų amžiaus, namų darbui. Gera 
alga, gerai merginai .

Atsišaukite:
R. STEIN,

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

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

B. COHN & SONS
1244 So. Union Avė.

' REIKIA NE JAUNESNES 
kaip 16 metų merginos lietuviš
kai kalbančios už pardavėją. Pa
tyrimas nereikalingas. * M 

3233 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA bučerio, atsakančio, 
kuris tikrai suprastų savo darbą 

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

arba į bučernę 35 St ir Lowe Av.

Reikia trijų ^umanių vyrų, 
kurie mokėtų angliškai ir galėtų 
būti arba išsidirbti į sales ma- 
nagers. Reikia įnešti į biznį ke
letą šimtų dolerių. Į trumpą 
laiką energiškas žmogus galės 
uždirbti bent $5000 į metus ir 
daugiaus. Kreipkitės į Bingol 
Chemical Co., 2816 So. Michigan 
Avė., nuo 1 vai. po piet iki 5 
valandai. 1

Rudolph Pokorny, aštuonlų 
metų amžiaus, 1735 Eilėn gat
vės, tapo užmuštas automobi- 
liaus prie 1314 Mihvaukee avė.

Henry Hopkins, 88 metų am
žiaus, 821 E. 47-to pi., tapo 
sunkiai sužeistas, kuomet už
gavo. jį automobilius prie 47-os 
ir Cottage Grove gatvių, šofe
ris policijos sulaikytas.

Rubsiuvių Unios 269 skyriam mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj 
rugsėjo 2 d., 7:30 v. v. Unijos salėj, 
1564 N. Robey St. Malonėsite pri-’ 
būti visi nariai, bus daug svarbių rei
kalų^ — Sekr. F. JuozapaviČia.

Illinois Lietuvių Pašelpinis K Ii ubas 
laikys savo mėnesinį susirinkimą su- 
batoje, rugsėjo 3 d., 8 vai. wak. pa
prastoj svet., 3301 So. Morgan gat. 
Visi kliubiečiai malonėkite susirinkti 
laiku. A. J. Lazauskas, .Nut. Rašt.

REIKIA 10 LIETUVIŲ VYRŲ, 
kurie gyvena 'Chicagoj 3 metai ar 
daugiau, nori padidinti savo uždarbį 
ir išsimokyti geriausį darbą Chicagoj. 
Galima uždirbti nuo $50.00 iki $100, 
savaitėj ir daugiaus. Atsilankykite 
prię Wm. H. NOVEK, Room 348 — 
29 So. LaSalle St.

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

Kreipkitės: '
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

REIKIA VYRO VIDUJE DIRB- 
ti ,nuolatinis darbas; gali už
dirbti nuo $40 iki $75 į savaitę. 
Labai didelė proga žmogui su 
$200 ar $300, MR. SEGAL, 
ftoom 604, 105 S. Dearbom St.

AUTOMOBILIAI

ANT LAUKO 
IŠPARDAVIMAS 

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

Į PER 4 DIENAS 
PĖTNYČIĄ, 

SUBATĄ, 
NEDĖLDIENĮ 
PANEDĖLĮ, 

RUGSĖJO 2, 3, 4 ir 5 
TUŠČIAS LOTAS 

2340 WABASH AVĖ.
5 SPEEDSTERS
20 ROADSTERS

40 TOURING AUTOMO
BILIŲ

20 SEDANS IR COUPES 
KAINOS $100.00 IR 

AUGŠČIAU ’
Įvairių išdirbysčių, kaipo: 

Buicks, Briscoes, Overlands, 
Mitchells, Paiges, Allens 
Chevrolets, Reos Chalmers, 
Elcars, Studebakers,. Olds- 
mobiles, Premiers, Maxw- 
ells, Saxsons, Yale, Monroe, 
Chandlers, Jeffry, ’Lexing- 
ton, Grants.

KAINOS
NUMUŠTOS ŠIAME 

DIDELIAME ANT LAUKO 
IŠPARDAVIME 

NEPAMIRŠKITE VIETOS 
TUŠČIAS LOTAS

2340 WABASH AVĖ. 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

Tiems, kurie 
paliudijimus, 
ant

IŠMOKESČIO
Įmokei

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

4547 So. Ashland Avė.
Tel.: Boulevard 1152. ■>

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

36 Avė. ir I^ako Street, 
Melrosė Park, III.

i. 1,11 II I............—.........      ,

PARDAVIMUI grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis 
nuo seno išdirbtas. Atsišaukite: 
3244 $o. Morgan St., Chicago.

PARDAVIMUI barbemė 
krėslai ir kiti įrengimai. Parduo
siu greit ir pigiai. 1

3787 Archer Avė. /

3

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

558 W. 37 and Wallace St.

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

3759 Wallace St
turi gerus 
parduosime

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuvė. Priežastis pardavimo sa
vininkas eina j kitą biznį. Lysas yra 
ant 1 metų; renda pigi. Parduosiu 
pigiai.

3530 Pamell Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai geroj vietoj, lietuvių-rusų* 
kolonijoj. Parduosiu pigiai.’ 
Atsišaukite 1750 W. 22nd St. 
Klauskite Joe. ' •

PARDAVIMUI mūrinis namas, sa
liunas iš fronto ir 5 kambariai gyve
nimui. Garu šildomas .elektra, va
nos. Cementinis skiepas, 7 pėdų 
augščio. Garadžius dėl 2 automobi
lių. Biznis vienas ant 2 blokų. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju į Lietuvą.

3601 Lowe • Avė. '

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.

Puikiausia proga jaunai porai; 5 
kambarių vėliausios mados rakandai 
turi būt parduoti už bile sąžiningą 
pasiūlymą. Vėliausia ir puikiausis 
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai, 
pastatoma ant grindų lempa daven- 
port, langams uždangalai etc. Viskas 
nauja; parduosime ant syk, arba at* 
skirai. Taipgi, puikiausis grojiklis 
pianas su šėpute ir roliais ir didelis, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gyarantuota. Nepraleisk Šio barge-

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI rakandai 4 
kambarių ,gerame stovyje apie 
6 mėn. vartoti. Atsišaukite 
greitai.

VINCAS čfcSNA,
617 W. 18th St., lst fl. front

KAS* NORI PIRKTI GERĄ FARMĄ 
tegul perka vieną iš žemiau paduotų: 

PARSIDUODA 80 akerių farma su 
geru namu, bame ir kitais budinkais. 
15 akerių gero miško, 9 akeriai ga
nyklos, 6 akrai užsėta rugiais, 14 
akerii) komais, 4 akeriai sodo suside
dančio iš višnių, obelių ir vynuogių. 
Iš gyvulių: 4 karvės, 2 geri'arkliai, 8 
kiaulės, 150 vištų n* visi padarai ir 
įrankiai. Atminkit visas tas turtas 
parsiduoda už .................  $6,500.00

Tik 75 mylios nuo Chieagos, India
na State, 120 akerių farm& su 7 kam
barių gražiu namu, bariie ir kitais 
budinkais. 95 akeriai ariamos, liku
si miškas ir ganykla. Iš gyvulių: 7 
karvės, 1 jautis, 4 arkliai, 9 kiaulės 
300 vištų. ^Turtingas derlius, rugių, 
avižų, komų ir tt. Visi padarai ir 
įrankiai nuo mažiausio iki didžiausio. 
Parsiduoda iš priežasties ligos ir se
natvės. Kaina tik ..........  $12,50Q.00

Kreipkitės pas m*us, kur galėsit pa
matyti net ir paveikslus triobų ir gy
vulių pirm negu važiuosit farmą pa
žiūrėti.

FABIONAS IR MICKIEVIČE 
809 W. 35th Street, 

Chicago, 111.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
(fumiture) frontruimiui, 3 šmo
tų/ skūra apmuštas, karpetas ir 
player pijanas. Visi daiktai 
nauji, 4238 So. California Avė.

KOGI ŽMOGUI REIKIA? SVEI- 
katos, tai jo turtas. Nusipirk ūkę 
ir busi turtingas. Pasirink vieną pa
gal savo norą ir įmokėk kiek gali, 
čia yra pigių ir brangių, tarpe 798 
lietuvių ūkininkų, art{ puikaus mies
to, cementinio kelio.x Atvažiuokite 
visi, kurie manote ūkę pirkti; o ap
lankysite patarimą veltui ir važiuosi
me rugs.-sept. 3 vakare visi kartu.

AMERIKOS ŪKININKAS, 
3933 So. Artisian Avė., 

Chicago, III.
PARDAVIMUI GERI RA- 

kandai (furniture) už puse kai
nos. Atsišaukite greitu laiku.

5751 So. Carpenteiį St., 
1-os lubos.

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

1864 So. Seward St.

PLAN«.
Mėnesinis 
mokestis 

$25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00

$75.00
125.00
150.00
175.00
225.00
250.00
300.00
350.00
400.00
automobiliai

(nesenesni kaip

PARDAVIMUI saliunas greitu lai
ku. Geroj vietoj. Apgyventa visokh 
tautų. Pąrdavimo priežastį patirsi ; 
ant vietos/

225 W. 31st St., 
Kampas 31st ir Wells Sts. 

% bloko nuo Wentworth Avė.

NAMAI-ŽEME

STOCKAI-SEROSAutomobilio 
j Kaina
$ 200.00

L 300.00
400.00 
500.00 
600.00

| 700.00
i 800.00 

900.00 
1,000.00

I Priimami 
mainus 
1914).

I šeši apkainuotojai ant vie
tos per visą dieną, kurie su
teiks gerą kainą ant jūsų se
nų automobilių. Ateikite pa
sirengę pirkti karą ir parva
žiuoti juomi namo.
Mes stengiamės padaryti š 

DIDELĮ ANT LAUKO 
IŠPARDAVIMĄ 

Už ■ 
REGULIARĘ 

SENŲ LAIKŲ PILNAI
I NUMUŠTOMIS 

KAINOMIS
? Kiekvienas automobilius 
| prirengtas važiavimui ge
nesnieji, todėl pribukit 

ANKSTI
NEPAMIRŠKITE VIETOS 

TUŠČIAS LOTAS 
2340 WABASH AVĖ.

LIS AR piEDRA 
Pardavojimas vedamas -

MITCHELL AUTO CO., 
2328-2334 Michigan Avė. 
Pardavimas prasidės ly

giai 9:30 ryto kiekvieną die
ną, per keturias dienas.

PARDAVIMUI 2 automobiliai 
arba mainysiu ant žieminio For
do, bile vieną. Abudu automo
biliai gerame stovyje.
j1 \ 2859 Lowe Avė.

PARDUODU PIGIAI AUTO- 
mobilių 5 pasažierių. Svarbi 
priežastis pardavimo. Teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas, 
§422 S. Emerald Avė., 2 floor.

PARDAVIMUI
j PARDAVIMUI saliunas; ge
roj vietoj, ir 4 kambariai gyve
nimui. Renda tik 30 dol. 5 me
tai lesąs.

8759 So. Wallace St.

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures,ylabai pigiai. Pardavi
mo priežastis, važiuoju, j Lietu
vą.

558 W. 18th St.
PARDAVIMUI 1919 Chand- 

ler, 7 sėdynių autopiobilius. 
Nauji tajeriai, viskas' užtikrin
tam stovyj. Parduosiu už $650."vimo patirsit ant vietos.

2423 W. 46th St. $956 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučemė, ;biznis išdirbtas per 
daugeli metų. Priežastį pardar

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, airių ir lietuvių ap
gy ventoj. Pardavimo priežast 
patirsite ant vielos.

3758 S.'Norman Avė.

PARDAVIMUI saliunas ir 
fruit krautuvė, geroj vietoj, Tir
štai apgyvento). Parduodama 
labai pigiai: Taipgi yra 8 kam^ 
bariai pragyvenimui.

9342-44 Cottage Grove Av.

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

3700 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI PUIKI RESIDENČt- 
JA ROSELANDE,

į 24 West 108th Stree
2 ąųgštų, 9 kambarių ir “sun par

lor”, viskas naujausios mados; garu 
šildomas. Rahdasi ant kampo, lotas 
60x160, šviesu iš visų pusių. Apsody- 
tąs 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 8395.

Puiki Illinois valstijoj 6b' akerių 
farma; žemė prie molio, visa dirbama, 
nauji budinkai;, 11 karvių, 3 arkliai, 
6 kiaulės, apie 800 vištų, apie 100 žąsų 
ir visos reikalingos mašinerijos. Mai
nysiu ant gero namo Chicagoj. 
sišaukite:

SZEMET & LUCAS, 
_ 4217 Archer Avė.

PARDUODU The Co-operative So- 
ciety of America šėrus už pirmiau 
mokėtą kainą. Sutaupinsit daugiau 
nei, trečdalį pinigų, kaip kad dabar 
Šėrai verti. Atsišaukite.

H. BUCK,
-—30 W. 59th St.

At-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar iiorit, 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. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
8801 So. Halatertt St., Chicago, UI

Kas nori pasinaudoti proga 
gerai indėti pinigus, kad į trum
pą laiką atneštų bent 50 nuošim
čių kreipkitės adresu į- Bingol 
Chemical Co., 2816 Sb. Michi
gan Avė. y

PARDAVIMUI groseris ir prapertė 
su pagyvenimui kambariais užpakalyj, 
lietuvių kolonija, graži apielinkė, nau
jas muro namas, naujas garadžius už
pakalyj. Turi būti parduotas greitai, 
ir už prieinamą kainą.

3965 Archer Avė.

Naujos 4 ir 5 kambarių stucco bun- 
galows ant 60x125 pėd. lotų, 5719 iki 
5729 So. Mobile Avė. 2 blokai į pietus 
nuo Archer Avė. gatvekarių, $3,600 
ir $3,8b0, už cash ar išmokesčiais 
įmokant $500.
7 A. T. RONER,

64 W. Randolph St., 
Tel.: Central 2216.

Nuolatinis rėmėjų sdcait- 
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.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI SALIUNAS SU 

barais. Renda $25.00. Krautuvė ir 
pagyvenimui 5 kambariai. Saliunas 
geroj vietoj ir prie gatvekarių lini
jos. Apielinkėj dirbtuvės. Nuo Hals
ted iki State nėra kito saliuno. Tirš
tai apgyventa. Pardavimo priežas
tis — liga.

611 W.59th St.

PARDAVIMUI namas su gro- 
serio bizniu. Galima pirkti vis
ką ant syk, arba vieną namą, ar
ba vieną groserį. Apie biznio 
gerumą patirsite ant vietos.

4420 S. Hbnore St.

MOKINKIS
PARDAVIMUI KEPTUVE LABAI 

geroj vietoj, lietuvių apgyventa. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos. 
Mylinčiam tpkį biznį, labai gera pro
ga. Atsišaukite tiktai laišku į Nau
jienų ofisą, pažymėdami No. 384. 
Keptuvė randasi 50 mylių nuo Chi- 
cagos.

PARDAVIMUI 5843 So. Halsted 
St. 2 augštų medinis namas (su sa- 
liunu 5 kambariai užpakalyj) 9 kam
bariai ant viršaus. Rendos $90 į mė
nesį. Kaina $6,000 % cash. 

WM. SCHWEMM, 
154 W. Randolph St.

Room* 221.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Priežastį par
davimo patirsit.

2000 W. 21st St.

DVI FARMOS PARDAVIMUI 
Mich. valst. Viena 80 akerių su trio- 
bomis ir išdirbta; su gyvuliais, ar be 
gyvulių. Taipgi mainysiu ant mieste 
namo. Kita, 40 akerių be triobų ar 
neišdirbta. Viena turiu parduoti, nes 
abiejų negaliu apdirbti. Norinti pirk
ti ar mainyti ant mieste namo, 
kreipkitės, ANTON KALDIS, Luther, 
Mich.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
greitu laiku ,gero j vietoj, prie 
pat dirbtuvių.

4107 , So. Ashland Avė*•' p

• PARDUODU FARMĄ ILLINOIS 
valst. 90 akerių, 20 akerių miško; 16 
karvių, 4 arkliai, 1,000 vištų, 1,200 
ančių 300 kurkiu; 30 akerių kornų, 15 
akerių avižų — arba mainysiu ant 
mūrinio namo.

J. LUCAS,
3983 S. Artesian Avė., Chicago, III.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principalas

. JOS F. KASNICKA
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fi.

NORIU PIRKTI ELEKTRA 
pijaną dėl biznio.

12000 Emerald Avė.

PARDUODU PUIKŲ 8 KAM- 
barių medinį namą, iš miesto 
smarvės; gali laikyti visokių gy
vulių. Ganyklos įvales, didelė 
banrnė, J. B. SAKALAUSKAS, 
8933 S. Artesian Av., Chicago.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis eina gerai, per daug metų iš
dirbtas. Parduodamas visas ar- 
5a pusė. Meldžiu atsišaukti grei
tai, Joe šaputis, 127 E. 107th 
St., Roseland.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jangt. Vaistuose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Derigning bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokljimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeloy 164a.
SARA PATEK, ilrmlaiska. |

PRIVERSTAS PARDUOTI 
medinį namą, su štoru ir trim 
: ’latais, kaina $2,200. Vieta 544 
W. 43rd St. Tai bargenas tin
kamam žmogui. Telefonuokit 
Stewart 1979.

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.

I.. .. -Uu. £i!'u',




