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Nebus visuotino geležiu 
keliečiy streiko'

yra teisinga, matyt, kad jie su
kilo prieš bolševikų valdžią ir 
siekiasi atgauti savo pirmesnę 
nepriklausomybę, kurią jie ir
gi buvo įgyję tik po Rusijos re
voliucijos).

VOKIEČIAI ATGAVO KAIMĄ. Prašo atidaryti dirbtuvę
No. 231

Lietuva Rusija patenkinta Len 
kijos atsakymu

Streikai8, jei jis įvyktu apimb 
tik niekurias geležinkelių li
nijas.

Smarkus mūšiai Kaukaze, 
Indijoj ir Morokoj

Karo pavojus išnyko, nors dar 
pasilieka niekurie kivirčiai 
ne^utaikintais.

Rusai patenkinti Lenkijos 
atsakymu

Ir Danija pripažino Lietuvą
Telegrama Naujienoms

WASHINGTON, spalio 3. — 
(Liet. Inf. Biuras). — Danija 
pripažino Lietuvą de jure.

(Taigi jau visos tris Skan
dinavijos šalįs yra pripažinu-j 
sios Lietuvą de jure. Kitos dvi 
Skandinavijos šalįs — Švedija 
ir Norvegija pripažino Lie
tuvą keletą dienų atgal).

600 sukilėliy užmušta mu 
šyj su anglais Indijoje

Sukilusieji Indijos mahometo
nai persekioja ir žudo indus.

Latvija remia Lietuvos 
nepriklausomybę

WASHINGTON, rūgs.
(Liet. Inf. Biuras). —• l^atvi 
jos laikraštis “Kareivis” viena 
me savo straipsnyje. Nr. 195 iš , 
rugpiučio 31 d., rašo, kad vie
šint Kaune Latvijos ministe- 
riui pirmininkui Mejerovičiui 
pasikalbėjime su koresponden-1 
tais, taqie kitko, išsireiškęs se
kančiai:

į CALICUT, Indijoj, spalio 3. 
— Melattur distrikte padėtis 
darosi labai rusti. - Maištinin
kams (hioda indams pasirink- 

I ti įnirtį ar priimti mahomel 
niznią. Jei indai abejoja apie 
pasirinkimą, jiems įsakoma iš

 

sikasti duobes ir jeigu\ir tada 
atsisako priimti mah 
mą, juos sušaiMloma ir suver
čiama į jų pačių iškastas duo- 

I bes. •

Distrikte paskelbta pilna sa- 
J vyvalda. Indams priklausantis 
javai tapo konfiskuoti. Indai 
bėga iš to distrikto.

Mušyj Nyalla pereitą savai
tę, kuriame sukilėliai, vadovau

dami fanatiko Abditllah-el-Sog- 
haver užpuolė miestelį, 600 su
kilėlių liko užmušta. Iš Anglų 
pusės krito 51 kareivis.

CHICAGO. -- Ė besirenkan
čių geležinkeliečių brolijų va
dovų pabaigti įkaityti geležin
keliečių balsavimą streiko klau
sime, patiria, kad jei it |ms Pa
skelbtas 800,000 geležinkelie
čių. priklausančių trims broli
joms, streikas, jis nesuparalli- 
žuos visos šalies gelcžinke1 
veikimą. Vieton to geležinke
liečiai mano atkreipti savo 
rtreikas prieš vieną ar dvi did- 

linijas, kn
iubai prie- 

reikalavi- 
____ ____  , kad tuo ge
ležinkeliu bus paskaityta Penn 
sylvanijos linija, kuri atkak- 

i liausiai eina prieš darbininkus. 
1 Tūli tvirtina, kad ta linija ta- 
j po 1 . ...
vedimui kovos už “open shop” 

i ir lik jeigu jai pasisektų šulam 
\ žyti darbininkus, tada ir kiti 
geležinkeliai pasektų jos pavyz- i 
džiu. Pennsylvania geležinkelių 

, sistema kontroliuoja 26 linijas.

BERiLlNiAS, spalio 3. — Ru- -----------
bežių komisija nedelioj sugrą- Rusijos valdžia kviečia Intor- 
žino Vokietijai kaimą Los- 
cheim, arti Malmedy. Gyven
tojai delei to labai džiaugiasi.
Sugrąžinta kaimą todėl, kad vi
si jo gyventojai išreiškė norą 
sugrįžti prie Vokietijos.

n&tional H ar veste r Co. ati
daryti savo Rusijos dirbtuvę.

ctoniz

True translntinn filed wlth th* post- 
master at Chicago, III., Oet. 4, 1921 

re<n>ired by the act of Oet. 6, 1917 | 

MASKVA, spalio 1. — Len-1 
kijos atsakymas į nigs. 22 d. 
sovietu nota tapo priimtas so- v. .. . ‘ ..... : ziasias geležinkeliųvietų rateliuose su p.is.tenkin,-, irod5 č 
mu. SkuUoma. kad karo pavo- darbininkų
jus jau praėjo ir kad gal «<■; I manl9. Manoma, h 
bus pertraukti ir diplomatiniai 
ryšiai. Tikimasi, kad Lenkijos 
atstovas Filipovič neužilgo vėl į 
sugrįš į Maskvą.

Tečiaus visi kivirčiai dar nė-j 
ra sutaikinti. Rusijos valdžia i 
veikiausia užmokės už gfcležin- 

f *' e * j
kelių reikmenis, Lenki jai sut i
kus padaryti reikalingų žings
nių prieš civilinius ir militari- 
nius viršininkus, kurie veikia 
prieš sovietų valdžią. .

Nors manoma^ kad tie ir ki-, 
ti kivirčiai galės būti sutaikin-. 
ti paprastomis derybomis, ko- ( 
niunistų partijos nariai laiko j 
šiame mieste susirinkimą, ku- ( 
name Lunačarskis, Radck, Kol- ( 
lontai ir kiti komunistų vado
vai svarsto apie badą ir “nau-,

Vokietijai turi tekti 
visa Silezija

Taip sako Amerikos ekspertas.

Pripažino Albanijos 
nepriklausomybę

Tautų sąjunga įsakė Albanijai 
klausyti ambasadorių tary
bos nuosprendžio apie jos te
ritoriją.

RYGA, spalio 3. — Interna
tional Harvester Co. iš Chica- 
gos generalinis manažeris Eu
ropoje Thomas Anderson pri
ėmė Rusijos sovietų valdžios 
pakvietimą važiuoti į Maskvą 
pasitarti apie atidarymą savo 
didelės dirbtuvės Rusijoje. į 
tai žiūrima, kaipo į pirmą 
žingsnį prie didelio svetimšalių 
industrijos atsteigimo Rusijoje.

Tikimąsi, kad Anderson iš
važiuos Maskvon sekamą sa
vaitę, lydimas buvusių dviejų 
manažerių Maskvos dirbtuvės.

Sprendžiama, kad Krasinas 
pasiūlė kompanijai atidaryti sa
vo dirbtuvę tąja sąlyga, kad 
sovietų valdžia duos darbinin
kus ir gaus dalį pelno. Dirbt u-

GENEVA, spalio 3. — Alba
nijos atsišaukimas į tautų są
jungos susirinkimą įstinuifišyti 

i Jugo Slavijos puolimą ant Al- 
banijos, buvo svarstomas šian
die. Susirinkimas priėmė rezo
liuciją, kurioj patariama Albu-. ve, sakoma, esanti gerame sto- 

.... ..............j....... ..  nijai priimti ambasadorių ta- vyje.
kitų geležinkelių paskirta ■ ryhos nuosprendį, kuris busiąs 

neužilgo išneštas.
Susirinkimas nutarė prašyti 

tarybos pasiųsti tris atstovus 
į Albaniją prižiūrėti kaip am
basadorių tarybos nuosprendis 
bus pildomas. 

Rezoliucija 
stą Albanijos

Kansas angliakasiai 
užgyni streiką

P.1TTSBURG, Kas., spalio 3.
Keli šimtai angliakasių, su- 

ne-

taipjau pripažsį- 
nepriklausomy-

Pietinės Afrikos 
(toiįos atstovas lordas Cecil.

“Nieužgijanti Balkanų žaizda 
buvo viena priežaščią didžiojo 

; karo”, sakė jis. “Mes neturime 
teisės palikti tokį klausimą ne
išrištu. Aš noriu tikėti, kad

dinose laikėsi pilno bešališku
mo, nes tikimės, kad šis nesu
sipratimas bus išrištas taikos 
keliu. Bet atsitikime, jei Želi
govskis užpultų Lietuvę, tai 
Latvija bus priversta nuo be
šališkumo atsisakyti. Lietuvos 
pripažinimas per Latviją de ju
re nebuvo tušti žodžiai, ir Lie
tuvos neprigulmybės apsergė
jimas yra Latvijai svarbus, n 
aišku, jeigu kas užimtų Lietu
vą, tai su tuo patim prisieitų 
susidurti ir Latvijai0.

1,000 maury užmušta mu 
šyj su ispanais

ją bandymą padaryti interven- brinkę brankUne, nutarė | .
- * grįsti į dariią iki nebus paliuo- l,ri'z K asis ambasadorių nuo-

__________________ supti Alexan<ler Hbyya-t ir A p- J sprendis išsipildys .
iki nebus at- Albanijos atstovas 

Noli .paskelbė, kad 
priims ambasadorių tarybos 
nuosprendį. Spremilžiama,, kad

i rezoliucija <pa- 
skelbs reikalingumą palaikyto 
politinę ir teritorialinę Albani
jos čielybę.

Svarsto narines mokestis.

ciją”.

Apleis Burgenlandą
BUDAPEŠTAS, spalio 3.

Kabineto taryba nutarė išpil-

gust Dorchy ir 
įšaukti Kansas industrinio teis- 
• įuo įstatymai.

Angliakasių priimtosios re-

vyskupas 
Albanija

Lietuvos tremtiniai iš 
Smolensko

WASHINGTON, rūgs. 30. — 
(Liet. Inf. Biuras. — “Eltos” 
pranešimu, Lietuvos Tremtinių 
Grąžinimo Skyrius praneša, kad 
š. m. rugpiučio 25 d. sugrįžo 
iš Tarybų Rusų Lietuvon 500 
tremtinių iš Smolensko.

Vengrija turi 200,000

VTENNA, spalio 3. — Oficia
liais Austrijos militarinis ra
portais sako, kad Vengrija da
bar turi 200,000 kareivių, iš ku
rių 40,000 stovi prie Austrijos 
nibežiaus. Visi kareiviai yra 
prirengti karui ir aprūpinti ne
tik plieniais šalmais, bet ir ran- i 
kinėinis granatomis. Vengrai 
taipjau turi 4 dideles apgulos 
kanuoles hovizerių rūšies.

>■■■ . ................ ———— i i ii . į

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

MELILlLA. Morokoje, spalio 
3. — Ispanijos kareiviai savo 
besiveržime prieš sukilusius 
maurus, susirėmė su jais 10 ki
lometrų fronte Zeluan Ilgumo
se. Daugiau kaip 1,000 maurų 
liko užmušta niušyję,»kuris 
sėsi 15 valandų.

Tūkstančiai krito 
mūšyje Baku

tę-

Bolševikai susirėmė su ®ukilu 
sials prieš juos mahotmeto* 
nais.

zoliucijos ipasmerkia gnbema- njn'hnSiKlorių 
d^i'anias^orių laibos uiti- ,or^ AUcn> Metrinio teismo 
matumą, ^akvieffiantj” Vėn- Į Intymus, angbakasių uniją ir 
griją evakuoti Burgenlandą. preridentą John
Betgi ministeriai sakosi nežinąA^ewls‘ 
kaip jie galėsią suvaldyti Vaka-1 77*
rinžs Vengrijos maištininkus.1D BIT>APEITAS spaho 1 .... 
kurie dabar laiko tą teritoriją, ^.njos e.x-karahus Liudvikas 

, atvyko su savo šeimina i savo. 
' didelį dvarą ir puikią pilį Sar- 
. vare, arti Steinanamanger —

BOSTON, Mass., spalio 1. —.centro monarchistinių machi- 
Valstijos augščiausias teismas nacijų, čia jis mano pasilikt* 
nutarė pašalinti iš vietos, ilgesnį laiką. 
Middlesex pavieto distrikto pro- -------------------- -
kuronj Nathan A. Tufts už grą-1 Unrlinan yXna AmpriLi 
sinimais išreikalavimą $100,- HldlIlHao I bao HllIC -nUJ 
(KM). Mat pereitais metais tūla- —--------—
me nuošaliame kabarete buvo1 B New Yorko mums prane- 
“Fatty” Arbuckle ir kitų kru- ,šo: 
taniųjų paveikslų išdirbėjų ir Šiomis dienomis atvažiavo iš 
artistų surengta “party”, kurioj Lietuvos amerikiečiams jau ži- 
netik degtinės užtektinai buvo, nomas Martinas Yčas su žmo- 
bet ir moterų. Prokurorui pa-

’ j risekė gauti nerradorių fotogra- jog p. Yčas Čia atvažtovo pra
riju iš to pokilio ir paskui jis 
pradėjo grūmoti patraukti da- 
lyvautojus teisman, jeigu jie ne-

Turtuo-

PASALINO PROKURORĄ.

šiomis dienomis atvažiavo iš

na. Iš pasikalbėjimų patirta.

Tn»p tmn«latlon wfth ths pert- ,, .
master at Chicago, III., Oet. 4. 1921 sudės jam $100,000. --------
na reouired by the act of Oet 6. 1917. liai, nenorėdami, kad viskas tas

IjONDONAS, spalio 3. —' išeitų aikštėn, žinoma, tą sumą 
Azerbaidžano informacijų biu-'jam noriai sumokėjo. Bet pas

kui apie tai atsižinojo kiti ir

monės reikalais, nes jisai yra 
Prekybos ir Pramonės Banko 
Kaune pirmininkas ir taipgi 
pirmininkas garlaivių bendro
vės, kuri, sulig pranešimo da
bar yra paėmusi generalę 
agentūrą Wbite Star Dominion 

.... ______ _ „ linijos visai Lietuvai.
patraukė teisman patį prok | P. Yčas ketina atlankyti kai 
rorą.

Azerbaidžano informacijų biu- ’ 
ras šiandie paskelbė, kad tūk
stančiai žmonių krito smarkia
me mūšyje Baku, prie Kaspi- 
jaus jurų, tarp bolševikų ka
reivių ir mahometonų. Žinia 
nėra patvirtinta iš jokių ofi- 
cialmių šaltinių.

Sakoma, kad mahometonai _____
Baku iškėlė vėliavą su užrašu rių, jus lengvai galite tapti mi- 
“Nepriklausomybė ar Mirtis”. Jionieriu. Tik, žinoma, ne Ame- 

Bolševikai paskui pradėjo bom- i ikos, ar kitos didesnės šalies, 
banhioti iš Kas pijam jurų ir bet Lenkijos, nes Lenkiškos 
dalį miesto sugriovė. Baku spė- markės dabar parsidavinėja 
kos gabaus pasitraukė iš inie- veik pigiau popieros, ant ku-1 
sto, kad jį išgelbėjus nuo dar rios jos atspausdintos. Vakar 
didesnio sugriovimo.

(Baku yra Azerbaidžano res- vinėjo po l%c už 100 markių, 
publikoj, kurią nesenai užval- taigi už $1 galima buvo gauti 
dė Rusijos bolševikai. Azer- net 5,708 lenkiškas markes. Gal 
baidžanas yra apgyventas dau- išėmus bolševikų rublius, jokie

1 giausia mahometonų — toto- kiti pinigai nėra taip žemai nu- 
rių ir kurdų. Iš žinios, jei ji puolę, kaip Lenkų.

Norit būti ’milionlerlu? — 
Pirkit Lenkų markes.

NEW YORK, spalio 3. — Jei 
turite nors kelis desetkus dole-

biržoje Lenkų markės parsida-

j kurias didesnes kaliom jas ir 
I pasižadėjo bent keletą prakal
bų Lietuvos paskalos reikale 
pasakyti. Cliicagoje p. Yčas lan
kysis spalių mėn. 8 ir 9 d.

PINIGU KURSAS.
Vakar, Spalio 8 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras........
Austrijos 100 kronų .... 
Belgijos 100 frankų ..... 
Danijos 100 kronų___
Finų 100’ markių ........
Francijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų ...........
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .... 
Olandų 100 guldenų ... 
Norvegų 100 kronų ... 
Švedų 100 krdnų . ........
šveicarų 100 kronų.....
Vokietijos 100 markių

. $3.73 

...... fle 

. $7.01 
$18.05 
$1.45 
$7.0fl

. $3.98 

.... 80r 
. l^r 
$82.00 
$12.30 
$22.85 
$1742 
... 80c

Pirma biznio koncesija.
MASKVA, spalio 3. — Tapo 

paskelbta, kad sutartis apie 
pirmą tikrą biznio koncesiją 
tapo padaryta ir bus sovietų 
valdžios pasirašyta už kelių die
nų. Ji yra daroma su Švedijos 
ratų šratų (bąli bearing) kom
panija. Kada visi formalumai 
bus užbaigti, kompanija pradės 
išdirbinėti Maskvos pakraštyj 
ratų šratus tokioj kiekybėj, 
kad jų užtektų aprūpinimui vi
sos Rusijos industrijos.

Sutartis yra ypatinga. Ta 
kompanija. dirbs dėl sovietų 

I valdžios. Kompanija duos sa
vo patentus ir parūpins dirb
tuvės vedėjus, bet valdžia duos 
visą reikalingą medžiagą ir ap
mokės visas išlaidas. Kompani
ja gi už tą savo 
nuoš. gaminių, 
parduoti pačioj 
juos eksportuoti.

BERLINAS, spalio 3. — Ofi
cialiajai paskelbta, kad Vokie
tijos valdžia įteikė tautų sąjun
gos susirinkimui memorialą, 
užVcriantį David Hunter Miller 
nuomonę, kad visa Augštoji Si
lezija, remianties plebiscitu, tu
ri būti atiduota Vokietijai ne- 
dalinta.

(Miller yra Amerikos valsty
bės departamento ekspertas. 
Jis yra Genevoje ir seka tau
tų sąjungos veikimą).

Memorialo kopija tapo pa
siųsta talkininkų valdžioms.

Milleris sako, kad Augšt. Si
lezijos negalima jiadalinti ir 
neturi būti dalinama? bet visa 
turi būti sugrąžinta Vokietijai. 
Nuomonę Silezijos klausime iš
reikšti jį prašė kancleris 
Wirtb.

Milleris pasikalbėjime pasa
kė, kad talkininkai niekad ne
turėjo. mierio dalinti Sileziją 
ir tik pavesti pačiam plebisci
tui nuspręsti kam visa ta pro- 
vipcija turi priklausyti. Plebis
citą laimėjo Vokietija, tod/ 
jai ir turi būti Silezija sugrą
žinta čielybėie. Padalinimas gi 
jos butų priešingas Versailh 
taikos sutarčiai.

4 užtroško nuo gaso

darbą gaus 15 
kuriuos galės

Rusijoj, ar

CHICAGO. — Trįs. broliai, 
Charles, Fred ir Wiliiam 
Schmidt. gyvenę prie 948 Lin
coln Avė., užtroško nuo gaso 
savo kambaryje. Manoma, kad 
vėjas užpūtė liekną, kada tie
ji miegojo.

James Russel, 53 m., užtroš
ko nuo gaso savo kam ryje 
2945 Edge\vater Avė.

arkyj dar tebestovi rinkimas ■ 13 žm. žuvo eksplozijoj
KaJini išrinko aldemtanu.
PARYŽIUS, spalio 3. — An: 

dre Marty, kuris yra nuteistas 
15 metų kalė j i man, kaipo vado
vas Juodųjų jurų maišto, tapo 
išrinktas Paryžiaus aldemianu.

tvarky 
nenuolatinių narių į tautų są- j 
jungos tarybą priedai prie san-, 
latvės (sąjungos konstitucijos) . 
ir paskirstymas sąjungos iŠlai- sužeista eksplozijoj dirbtuvėj, darbininkų apgyventame kvar- 
dų. įkimąsi z smarkaus susi- kur buvo dirbama trąšos iŠ se- tale ir tapo išrinktas 
kirtiiiio paskirstant išlaidas, nų šovinių, atgabentų iš karo . ketvirtdaliais balsų.
kas įali prailginti posėdžius po- lauko. Vienas, manyta sugedęs, 

 

rai/dienų. Susirinkimą užbaig- šovinis šprogo, padegdamas ki

 

ti norima dar šią savaitę. * tus šovinius.

Niekurios mažosios valsty- i _ 
bės randa, kad priklausymas 
prie tautų sąjungos joms la
bai brangiai kainuoja. Ypač yra 
nepatenkintos Chinija ir Vene- 
zuela. Jos kovojo' su nustatymu 
mokesčių komitete, tikimąsi, 
kovos ir pačiame susirink i n r į

Daugelis delegatų jau išva
žinėjo, o ir vadovų eilės žy
miai praretėjo.

UDINEj, Italijoj, spalio 3.
13 žmonių liko užmušta ir daug Jis buvo komunistų kandidatu

f

Turky delegatai tarsis 
su Prancūzais

KONSTANTINOPOLIS, sp. 3.; 
— Turkijos nacionalistų dele
gatai važiuoja iš Angoros į Ad- 
ana, kur jie pasitiks Francijos 
atstovus, apsvarstymui sąlygų 
Francijos-Turkijos sutarties,; 
kuri parėdo Francijos spėkų 
pasitraukimą Iš tos teritorijos, 
kurią savinas! nacionalistai.

Manoma, kad FrancijU' pirm 
negu pradėti cvakavimą šalies, 
rūpinasi išgauti užtikrinimų, 
kad Turkai nedarys jokios at- 
giežos prieš Armėnus.

Sniegas Michigane.

IRONVVOOD, Mieli., spalio 3. j 
— Šiandie čia buvo didelė dar- * 
gana, o vietomis ir sniegas sni-1

trimis 
Manoma, 

kad jo išrinkimas bus panai
kintas remianties tuo, kad ka
linis negali užimti vietos.

Auksinai tebėra 
labai pigus

Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio 
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai yra taip nupuolę kaip niekad pirmiau. Ka
da markė vietoj 23 centų kaštuoja mažiau negu 
centą, tai jau tas ištikro gan pigu. Ar darv 
puls žemiaus, ir kada pradės eiti bran- 
gyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų 
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul 
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliaciją. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvaratitiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir | vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted St, Chicago, UI.
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“Keleivis” rašo:
“Kazys Pilėnas, žinomas 

lietuvis šnipas, kuris nelabai 
senai da organizavo Lietuvos 
“žvalgybą’, dabar niekina lie
tuvius ir išsijuosęs agituoja už 
lenkus. Paryžiaus laikrašty 
“L’Eclair” tilpo ilgokas jo 
straipsnis, kur jis išduoda 
daug Lietuvos žvalgybos pa
slapčių ir sako, kad kuomet ji
sai, kaipo šnipų galva, nuvy
kęs su Lietuvos valdžia j Vil
nių, kuomet bolševikai iš tenai 
pasitraukė, tai miestas pasiro
dęs grynai lenkiškas ir lietu
viams priešingas. Visam Vil
niuje lietuvių kalbos Pilėnas 
negirdėjęs nei žodžio. Gyven
tojai aiškiai parodę, jog jie 
nenori lietuvių ir laukia lenkų 
armijos grįžtant”.
Sekančiam numeryje “K.” ža- 

1’75 Ida išspausdinti tą Pilėno straips- 
100 nj, kuriame jisai apjuodino lietu

vius.
.03 i,
. 18-------------------

761GRĄŽINA DIRBTUVES UŽSIE
NIO KAPITALISTAMS.

UžsimokSjimo Kaina: 
Chicago je — paštu:

Metams ___ $8.00
Pusei metų ......................... 4.50
Trims mėnesiams ..._________ 2.25
Dviem mėnesiams ___ -
Vienam mėnesiui................

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ___________
Savaitei ________________
Mėnesiui _________ _____

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
pastų:

Metams ....____________ ___ _ $7.00
Pusei metų__ _______________4.00 Chicago “Tribūne” praneša,

1^0 kad Rusijos sovietų valdžia nu- 
Vienam mėnesiui _______ __— .75 Į tarė grąžinti amerikoniškai In-

Lietuvon ir kitur užsieniuose: Į temational Harvester kompani-
(Atpiginta) jaį dideles josios dirbtuves, ku-

Metams .............   $8.00 .
pusei metų .....................  4.50 nos randasi Maskvoje. Ji pa-
Trims mėnesiams ..........  2.25 kvietė tos kompanijos atstovą,

Pinigus reikia siųsti pašto Money Anderson’ą, atvykti Maskvon 
Ord.riu, kartu .. užsakymu. pasikalbėti apie tai, ar jisai pri- 

Mėmė pakvietimą.
Sovietų valdžia siūlo Interna- 

« tional Harvester kompanijai at
naujinti biznį tąja sąlyga,, kad 

1 valdžia pristatys kompanijai 
SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS, darbininkus, o pastaroji turės 

_______  duoti valdžiai tam tikrą nuoŠim- 
Rugsėjo mėnesyje įvyko land-pi pelno.

tago (seimo) rinkimai Thuerin-1 ^o fakto matome, kad Rusi- 
gine, Vokietijos provincijoje. Re p°Je Jau Albumą savo teises ne 
zultatai yra šitokie: smulkioji nuosavybė, o ir stam

busis kapitalas. Be to, kapita- 
Vokietijos Socialdemokratų | jas tenaį bus geresnėje padėtyje, 

Partija gavo 156,548 balsus ir 
13 vietų;

ženw Savininkų Sąjunga 
gavo 127,531 b. ir 10 vietų; 

Nepriklausomųjų Socialde
mokratų Partija 110,811 b. ir 
9 vietas;

Vokietijos Liaudies Partija
109,196 b. ir 9 vietas;

Vokietijos Komunistų Par
tija* 72,441 b. ir 6 vietas;

Nacionalė Liaudies Partija 
50,889 b. ir 4 vietas;

Demokratai 37,674 b. ir 3 
vietas;

Centras (katalikų partija)
7394 b., nė vienos vietos;

Ūkio Partija 4216 b., nė 
vienos vietos.

negu Amerikoje arba kurioje ki
toje buržuazinėje šalyje. Kadan
gi Rusijoje darbininkai yra val
džios pavergti ir ji apsiima duo
ti savo vergus kapitalistams už 
tam tikrą atlyginimą; o kitose 
buržuazinėse šalyse patys kapi
talistai turi rūpintis gauti dar
bininkų ir juos suvaldyt.

Žygiuojant po Vakarų 
Virginiją.

HEBER BLANKENHORN 
žurnale The Nation.

I.

Marmet yra už dešimties my
lių nuo valstijos sostinės ties 
Lens Creeko klonio žiotimi. 
Rugpiučio 22 d. po pietų būrys 
iš 100 ginkluotų vyrų sustoję į 
eilę perkirto žemėmis piltą ke
lią, kasyklos gelžkelį ir upelį,

Šitie rezultatai rodo, kad trys 
darbininkų partijos — dvi so
cialdemokratų ir viena komunis
tų — gavo absoliučią didžiumą 
balsų ir vietų landtage. Jos tu
rės kartu 28 atstovus, kuomet 
visos buržuazinės partijos turės Į stabdydami tiesos viršininkus, 
tiktai 26 atstovus. reporterius ir visus atklausinė-

Kadangi landtagas skiria vai- pančius. Angliakasiai mobiliza- 
džią, tai ji turės būt sudaryta iš Įvoe per keturias dienas. Bešni- 
socialistinių partijų. Bet yra pinėjąs eroplanas tik-ką buvo 
klausimas, kaip pasielgs komu- nuvytas Šimtais šūvių. Ačių 
nistai. Jie pravedė šešis atsto- atsitikimui ir netikėtam susipa- 
vus, ir nuo jų balso priklausys Į žinimui aš buvau įleistas jų 
landtago nuosprendis. Jeigu jie [tarpam 
neremtų socialdemokratų, tai Vyrai buvo kalniečiai, apsi- 
buržuazinės partijos paimtų vir- taisę mėlynais antvalkčiais, ar
šų (nes jos turi 26 atstovus, o ba pilkosios uniformos dalimis, 
socialdemokratai 22). Kad ne- nešini šautuvais sykiu su kas- 
suteikus pagelbos buržuazinėms tuvais ar lazdomis. Jie buvo ti- 
partijoms, komunistams reikės | pingi. Tarytum visas kaimas bu- 
eiti išvien su scheidemanniečiais 
ir su nepriklausomais socialde
mokratais.

Thueringas yra viena tų Vo
kietijos provincijų, kur komunis
tai buvo labai veiklus ir turėjo 
gana daug pasisekimo. O betgi 
mes matome, kad jie tenai toli 
gražu negali lygintis su socialde
mokratais. Jie gavo tiktai 6 vie
tas landtage, kuomet nepriklauso 
mieji socialdemokratai gavo 9 
vietas, o didžiunjiečiai socialde
mokratai 13 vietų.

Amerikos komunistų spauda 
tečiaus pasakoja, kad Vokieijos 
proletariatas pritariąs komunis
tams, socialdemokratai-gi esą 
“generolai be armijos”.

vo išėjęs, išskiriant vaikus, mo
teris ir senius. Pas juos buvo 
paprastas1 mišinys kasyklinio 

I miestelio nuoširdumo ir neužsi- 
tikėjimo svetimiems. Bet kasyk- 
linės stovyklos užuctumo ir sus- 
nudimo nebuvo. Lens Creeko klo
nis apšviestas elektra ir brus- 
dus. Jie suminėjo keliatą New 
River apylinkės, Fayette apskri
čio ir apskričių toli šiaurėje mie
stų, iŠ' kurių jie atėjo. Visi buvo 
unijistai, kai kurie gelžkeliečiai. 
Nuėję mylią kelio paniekėme 
stovyklą. Šimtas iŠ jos kėlėsi —, 
Logano linkui. Daugiau kaip pu
sė jų buvo jaunuoliai, apie ket
virta dalis negrų ir apie ketvir
ta dalis šeimininkų, blaivai žin-

rinčių, blaivai kalbančių. Sto-1 
vykia tapo Įrengta už keturių 
mylių toliaus. Pro mus važiavo 
trekai su valgiais, mėsa, kolonia- 
liais .daiktais ir daiktais sudė
tais j skardines.

“šį kartą mes tikrai eisime į 
Mingo,” tarė jaunikaitis. “Tie 
Baldwin - Feltsai (kompanijos 
žvalgai) turi eiti laukan. Jie tu
ri liautis šaudę angliakasius. 
Paskutinį kartą sugrąžino mus 
Keeney, jis ir paskutinysis gover 
noras. Tuomet gal buvo Kėeney’o 
tiesa. Šitas naujasis govemoras 
buvo išrinktas dėl jo pasižadėji
mo Baldwin-Feltsus išvyti. Jei 
tų mušeikų niekas kitas negali 
išvyti, tai mes, vaikinai, juos iš
vysime. šį kartą mes pabaigsi
me su jais.”

“Iš ko tas prasidėjo?”
“Šitas dalykas rūgo ilgą laiką. 

Paskui du musų žmonių tapo nu
šauti ant teismabučio laiptų — 
gal girdėjai apie Hatfieldą ir 
Edą Chambers? Governoras pa
žadėjo jiems apsaugojimą; jie 
patikėję paliko savo šautuvus ir 
juos nušovė po jų pačių akių. 
Tai buvo vylius.

“Bet tas atsitiko kelios savai
tės tam atgal.

“žinai, ima laiką pranešti vi
siems. Paskui jo užmušėją, tą 
Balwin-Felsą Lively išleido lais
vą po laidu — kuomet šimtas

I angliakasių laikoma kalėjime 
Mingoje be jokio apkaltinimo — 
tik dėl karo stovio. Taigi, mes 
gavome žinią iš aukštupio, kad 
kiekvienas eina į čia. Mes nu
manėme ko. Pamatę, kad dau
gumas yra be šautuvų, mes juos 
pasiuntėme atgal pasiimti juos.”

“Pykšt! Pykšt! išgirdome iš 
klonio apačios.

“Tai yra didžiajėgis,” paste
bėjo vienute.” Kam tie kvailiai 
šovinius darko ? Gal eroplanas 
grįžta, žinai, keli šimtai tarny
bos vyrų šįryt pratimus darė. 
Per penkias miliutas jie daug 
šūvių paleido.”

Mes perbridome upelį kelis 
kartus, perėjome per Hernsha- 
wą — prastai atrodantį kasykli- 
nį kaimelį —- susitikome šimtus 
vyrų; paskui automobilis su mo
terimis pravažiavo.

“Ar matei musų Raudonojo 
kryžiaus slauges?”

Moterys turėjo baltus galvos 
aprėdalus slaugių su didelėmis 
mėlynomis raidėmis “U. M. W.” 
ant kaspino ant kaktos.

Vienas vyras sako: “Aš turiu 
penketą vaikų. Pirmiaus dirbau 
Logane. Galvojau apie šitą da
lyką ilgai pirma negu prisidėjau. 
Dabar aš neigiu atgal.” Jis susi
mąstęs svėrė ilgus misingio šo
vinius rankoje. Keturi kiti toj 
grupėj darė tą patį. Penkios 
sunkiųjų šovinių rūšys atrodė 
kiekviena kitaip, bet kiekvienas 
šautuvas buvo gerai užlaikomas. 
Vienas jaunuolis uniformoje net 
savo užjurinę kepurę dėvėjo. 
“Ar čia atrodo taip, kaip Argon- 
nčje? “šitie kalnai ne tokie skar 
dus.”

Aukštutinėj. stovykloj buvo 
tūkstantis vyrų krūvoj. Pasiry
žimo išraiškos buvo dažnos ir 
su keiksmais. “Armijos tikslo 
aiškinimai nesu^itaikė. Mes no
rime įstatymų. Mes norime tei
sybės. Mes išvysime kasyklų 
sargus. Protestas prieš govemo- 
ro karo stovį Mingoje.”

Malonaus budo žmogus, atsi
žymėjęs savo balta apykakle, iš
sitraukia pištalietą iš savo už- 

I juossčio. “Ką jus, vaikinai, iš
tikto manote galį padaryti?” Jis 
balsu susijuokia. “Taip, John 
Brown kartą šį-tą pradėjo ties 
Harpero Ferre ar ne?” Charles- 
tone aš dar vis nežinojau ką at
sakyti. Bet “armija” atrodė tu
rinčia perdaug galvų, kad ji ga
lėtų žygiuoti.

(Bus daugiau)

Automatiniai pažymėjimai 
oro užteršimui pažinti Anglijo
je yra daromi su pagelba oro 
koštuvo, ties kurio galu per 
plonos sugeriamos popieros 
šmotelį kas penkioliką minutų 
yra įtraukiama tam tikra apš
tis oro. Nuosėdų «ato tamsu
mas paliktas ant popieros pa
rodo apštį medžiagos dalių ky
bančių ore.

dien komunistų tikslas. Bet kad 
galėjus atsiekti savo tikslą, ko
munistam reikalinga turėti tikrų 
ir smulkmeniškų žinių apie dar- 

padėtį,

Ihhjm; kiiiiiiniiriai muilą,,' ja. ScIMyU* *MR^Fti, išblaš- 
-----------  j kyti į visas puses tokias organi- 

Kada Italijos komunistai su- ei jas —• tai ve kokis yra šian- 
skaldė Italijos socialistų partiją 
Lehorno konferencijoj pereitų 
metų pabaigoj, jie nusivedė su 
savimi apie 58,000 socialistų
partijos narių, šiandien-gi Ita- bininkų organizacijų 
Ii jos komunistų partijos dienraš- • apie jų silpnąsias puses.
tis “Ordine Nuovo” praneša, kad| Kaip jas gauti? Well, Ams- 
Italijos komunistų partijoj užsi- Į terdamo amatinių unijų intema- 
liko tik 9,000 narių. | tionulo centras randasi Amster-

Kpdel taip nusmuko Italijos dame, IMandijoj. Reiškia, Hol- 
komunistai. Paaiškinimą gali
ma surasti tūlo Ira Bird, buvu- 
vusio Amalgameitų laikraščio 
“Advance”\ redaktorio kores
pondencijos^. Bird yra žmogus 
komunistuojantis t- jei ne ko
munistas. Jis su pasigailėjimu 
nusiskundžia, kad revoliucinės 
komunistų teorijos neišlaikiusios 
kritikos.

Girdi, manyta, kad nedarbas, 
kryzišai, susikirtimai su atžaga
riais pagreitins revoliucijos 

artinimąsi Italijoj. Bet pasi
rodė kas kita. Kada darbai ėjo 
gerai ir darbininkų ūpas buvo 
karingas. Dabar, kaip užėjo ne
darbas, tai darbininkai žiuri kad 
kaip nors išsimaitinus.

O ir susikirtimai nieko neat
siekę. Ažuot įskiepinę darbinin
kuose
prieš samdytojus, nuolatiniai 
streikai, kuriuos komunistai iš
šaukdavę, kui* tik pajiegdami, 
taip įkirėjo darbininkam, kad 
jie nenori šiandien ir kalbėti 
apie streikus.

Ne geresnių pasekmių, anot 
Bird’o, davusi ir kova su fasci- 
tais, italų juodašimčiais. Grieb
damiesi ginklų netik apsigyni
mui nuo fascitų puolimų, bet už
puolimam ant fascitų, komunis
tai sukėlę didžiumos gyventojų 
piktumą prieš save. Būdami 
mažumoj komunistai turėdavo 
nukentėti. Ir šiandien nusilpo 
ant tiek, kad išlaikymui savo 
partijos jie nusitarę tapti nele- 
gale organizacija, ba viešai ne-1 
begalį gyvuoti. — N.

landi jos komunistams yra paran
kiausia reikalingos Radekui me- 
degos. Bet jie nepajiegia. Tai
gi Radek ir vadina juos idi jo
tais.

Daugumas žmonių mano, kad 
komunistai koliojasi, kada kalba 
apie priešingų jiem pažiūrų 
žmones. Tokia nuomone yra 
klaidinga. Komunistai turi pla
čias burnas ir “garbina” stip
riai ir svetimus ir savuosius.

— N.

Įvairenybės
RADO DIDELĮ TURTĄ.

pasipiktinimą, ‘ kerštą

Surado tikrų vardų.

Lieknuose j pietus nuo Cuxha- 
veno, Vokietijoj, rado žamėse 
užkastą didelį turtą — aukso, 
sidabro daiktų, brangių akmenų 
etc., vertės daugiau kaip už 5 
milijonus dolerių Amerikos pini
gais. Sprendžia, kad tą turtą čia 
užkasė garsus piratas (jūrių 
plėšikas) Stoertebeckeris, gyve
nęs ir veikęs 14-tame šimtmety. 
Skrynia, kurioj rasta sudėtas 
turtas, yra šešių pėdų ilgio ir 
trijų pėdų pločio. Kad ją atka
sę atidarė, iškarto buvo manyta, 
kad tai tik vario ir žalvario daik
tai sudėti, bet arčiau patyrinėjus 
pasirodė, kad tai auksas, sidab
ras ir šiaip brangiosios graznos. 
To turto vokiečiai j ieškojo dar 
nuo 1390 metų.

Stoertebeckeris ir jo brolis Vi- 
talinas buvo paskilbę Europoj 
14-tame šimtmetyy kaipo di
džiausi jūrių plėšikai. Jie turė
jo surinkę titveiką drąsuolių, su 
kurių pagalba jie buvo paėmę 
net visą Gotlando salą, kovėsi 
su Danija, su Teutonų Ordeno 
kryžininkai ir užpuldinėjo bei 
plėšė Hanzos sąjungos laivus. 
Tečiau jie buvo sumušti kovoj 
ties Heligolandu, o paskui dar 
labiau sumušti kovoj, kada jie 
buvo mėginę pasigrobti visą 
turtingąjį Hamburgo miestą. 
Toje kovoj ir pats Stoertebeke- 
ris buvo sugautas ir Hamburge 
pakartas. \

K. Radek, vienas trečiojo in
ternacionalo vadų, laiške, rašy
tame Vokietijos Jungt. Komuni
stų partijos pildomajam komite
tui, išvadino Hollandijos komu
nistus “idiojotais”. Naujas var
das, kuriuo Radek pakrikštijo 
Hollandijos komunistus, skamba 
negražiai. Bet Radek yra vie
nas komunistų vadų — komuni
stų tėvas, taigi savo vaikus pa
žįsta. Ir todėl, reikia manyti, 
jis davė Hollandijos komunis
tam tikrą vardą.

K. Radeko laiškas tapo iš
spausdintas buvusio Vokietijos 
komunistų vado, P. Levi, laik
raštyj, “Unser Weg”. Radek 
rašo:

“Dabar mes ateiname prie 
Amsterdavo klausimo. Vietiniai 
žmonės (suprask: komunistai.
— N.) neturi smulkių žinių, ne
turi net oficialių Amsterdamo 
sekretariato leidinių. Meldžia
mieji, gaukite visą medžiagą ir, 
jei galite, surankiokit visus do
kumentus. Hollandijos idijotai 
(t. y. Hollandijos komunistai — 
N.) turėtų surasti kokį nors as- 
menj, kuris netik leistų durnus į 
akis, bet tikrenybėj suteiktų 
smulkmeningus pranešimus ir 
faktus apie Amsterdamą (t. y. 
Amsterdamo darbininkų uaijų 
internacionalą — N.). Reika
laudamas faktų aš turiu omenėj 
konkrečius pranešimus apie An
glijos unijų vadų politiką, o 
taipgi politiką Vokietijos ir 
Franci jos unijų vadų nuo to lai
ko, kai susitvėrė Amsterdamo 
organizacija”.

Tai šitaip vaišina Radek savo 
komunistinę kaimenę. Bet ku
riem galam Radekuh reikalingi 
yra faktai apie Amsterdamo 
inijų internacionalą?

Well,
Trečiojo internacionalo vadai, 
padarę dabar sutarits su kapita
listinių šalių valdžiomis, nebe- 
svajoja apie kėlimą pasaulinės 
revoliucijos. Bet juo labiau 
pyksta jie ant darbininkų orga- užklojusio a ūks tesnias jos ly-

GAIDYS DEDA KIAUŠINIUS, 
O VIŠTA GIEDA.

Carnegie’o Institute, Cold 
Springs Harbore, L. I. moksli
ninkams pavyko gaidžio skiau
terę ir kitas lyties ypatybes per
duoti vištai, o vištos ypatybes 
gaidžiui. Vista nors dar tebe- 
deda kiaušinius, bet pradeda gie
doti ir sparnais rėžti kaip gaidys. 
Gaidys gi kasdien daros pana
šesnis į vištą.

Nuomone Roberto E. Horto- 
Bo iš Voorheesvilles, N. Y. di 
dieji vidžemio miestai gimdo 
pericunijas.

Perkūnijos atsirandą nuo 
perduodamų kįlančių šilto oro 
pukščiojimų ir gali atsitikti, 
kad vietos sąlygos tam tikrose 
vietose pagimdo perkūniją die
na dienoj#, kuomet gretutinės 
vietos yra liuosos nuo jų. Tam 
tikra rūšis ežerų, pakriaučių ir 
kaikurie upokšniai vakaruose 
pagimdą perkūnijas taip kaip 
miestai.

Rusios komunistai

Nors ryžiai yrą kasdieninis 
valgis CeUono salos gyvento
jams, bet mažne visa jų apštis 
pargabenama iš kitur. Druginiai 
uodai taip labai veisias ryžių 
laukuose, ikad darbininkai ne
gali juose dirbti.

Automobiliniai keliai per Ca- 
lifornijos Sierros Nevarios kal
nus paprastai būna nevažiuoja
mais iki birželio pabaigos dcl 
palengvo sniego tirpimo storai

gumas. Kad paskubinus sniego 
tirpimą ir tuomi pagreitinus 
kelių atidarymą pereitą pava
sarį padaryta išmėginimas su 
juodžemiu ir pelenais, kurie 
išbarstyta ant smego apkloju
sio vieškelį. Kadangi žemės ir 
pelenai daugiau sugeria sauli
nės kaitros, tai sniegas greitai 
ištirpo ir keliai buvo tinkami 
važiuoti keliomis savaitėmis 
anksčiau paprastojo laiko.

Apie trys nuošimčiai gaisrų, 
atsitinkančių Jungtinėse Valsti
jose, paeina nuo perkūno tren
kimo.

___ A.. - ■ ’ •
Yra apskaitoma, kad Jungti

nės Valstijos, išleisdamos $762,- 
259,154 pradžios mokykloms, 
$750,000,000 išleidžia veido dai- 
lintojains (ar darkytojams); 
išleisdamos $20,000,000 moky
tojų seminarijomš, $50,000,000 
kramtomai išleidžia resinai, iš
leisdamos $137,000,000 išleisda- 
džia sodatryškės produktams; 
išleisdamos mažiau kaip bilio- 
ną dolerių visam švietimo dar
bui, išleidžia tris bilionus pa
sivažinėjimams, lenktynėms ir 
smagumo resortams, o paskui 
stebiamasi, kad yra tokis dide
lis nuošimtis beraščių, kurie 
sąžines nuraminimui, priskai- 
tonia ateiviams.

\______

Olandijoj pienas pardavinėja
ma kietame pavidale. Jis yra 
sudaromas į mažus šeštainius, 
kurie lengvai ištirpsta kavoje, 
arbatoje, ar kitokiame skysčiuj. 
Nuėmus grietinę pienas karščiu 
sausai sudžiovinama, paskui su
malama į miltus ir sumaišoma 
su grietine, kad galima butų 
suslėgti į šmotelius, šeštainiai 
ilgai pasilieka svaigiais (švie
žiais) ir geri vartoti ten, kur 
pienas sunku gauti.

Gaminant kakao panaudoja
ma raudonoji šlyną suteikimui 
jai spalvos ir išlaikymui jos. Ši
tas būdas yra panaudojamas 
mažne visų tropikinių išvažybos 
firmų.

Redakcijos Atsakymai.
K. T., St. Charles. — Tamstos 

rašinėlis netinka. Nesuvartosi
me.

S. K—tis. — Eilėraštis netin
ka. Geriau rašinėkite šiaip ži
nučių iš vietos lietuvių gyveni
mo ir darbų.

Musų Moterims.
BLIUZĄ NO. 1105

Plonoms figūroms labai tinka bliu
ze jeigu padarius ją su dviem eilėm 
rauktelių žemiau juosmens.

Šiai bliuzei pavyzdys No. 1105. Su
kirptos mieros nuo 36 iki 42 colių per 
krutinę. 36 colių bliuzei reikia 2% 
jardo 86 colių pločio materijos.

Norint gauti tokiai bliuzei su- 
iškirpti žemiau paduotą blaukutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ii aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvortą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III. ,

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU. 

čia Įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1105.

Mieros .......... «... colių per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

toasted
Eurupaan American Burgiui 

Fabionas ir Mickiewicz 
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L Fabiona*
Siautimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt 
NOTARU USA S

Seal Eatate, Paskolos, 
Insulinai ir tt.

809 W. 85th Kamp. Halsted Bt. 
Tel.: Boalevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak.
Ned.» iki 8 po plati. j

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SL, kerti Learitt SL 
Telephone Canal 2552.

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

Veda visokias bytat, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visjkius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant piimo morge- 
čiaus ant lengvų ičlygų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidumdestyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Salio SL
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet% 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Perk 8895

--■■■.............. . .....

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Valui 812 W. 83rd SL, Cb.cafe
Tel. Yards 4681.

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.

i 

1 1 . ......................
Tel. Hayinarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas

Kambaris 306, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7

iki 9 vakare.

J. P. WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

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

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GRED’JŠKA

Gener&lia
Kontraktorius ir 

.budavotojas.
Budavojame ir taisome. 

1401 W. 47th St, Chicago.

Lietuvių Jaut. Kataliky I
BAŽNYČIA I

Vardu M. D. Šidlavos 
Bažnytinių apeigų patar i 
navimas pagal žmonių iš-1 
galę. Klebonas.

3509 So. Union Avė. I
Phone Boulevard 6576

DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Avė.

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

<........... ...........—---------------------------—/

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So, Halsted SU Chicago, Ui
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I Kas Dedasi Lietuvoj
Iš Kauno..

žydų mokytojų kursų 
užsidarymas.

Į avižas ar kitą naudą, susisvaido 
: į furas ir nudardena. Todėl la
bai vargu mums šįmet dirbti; 
jei nuplovei ką, tai negalima 

! vietoj palikti, kad išdžiūt, reikia
KAUNAS. — Rugpiučio mėn. vežti namo ir čia statinėti į sto- 

9 d. pasibaigė kvotimai švieti- ^as\ prakaito dovanai
mo Ministerijos įsteigtuos 6 sa- išsilieja ir kiek grūdą išsibars- 
vaičių žydų mokytojų kursuos, to!! Tai ką darysi ,vis geriau, 
kuriuose dalyvavo į 150 moky- n©kaip visai pražūt, nors šiaudai 
tojų iš įvairių Lietuvos mies- namuose lieka... (V. Garsas).

Švenčionys. — Atvažiavo aną
dien į miestą motina su sunum 
šio to nusipirkti, žandarai su- 
uodę aukų, pamatę jaunų vyru
kų kaip vanagai apspito veži
mą... Tuojaus vyruką ąž kaunie- 
riaus ir stumdami ir Inušdami, 
klausinėja, kodėl pats nestoji į

Kaž

tų ir miestelių.
Panašus kursai, turinti tik

slo padėti mokytojams tobu
lintis pedagogijos sryty, jau 
steigiami trečią vasarą. šiais 
metais daug domės buvo krei
piama susipažinimui mokytojų 
su praktikos dalykais, kaip an
tai: rankų darbais, darbais so
tie, mokyklos hygieną ir t. p. j

Kursų priešaky stovėjo švie- “verbunkavą komisiją”.
timo Ministerijos pakviestas kur nusivedė... O kaip tada, ne- 
vedėju p. Liubmanas, ir visas plyžo motinos širdis pradėjo 
darbas buvo jo atliekamas ank- . tik laužyti rankas ir rauti sau 
štame kontakte su Žydų Reika- plaukus nuo galvos — tai buvo 
lų Ministerijos mokyklų sky- jos vienintėlis sunehs.
riun. (ž. R. M-jos Spaud. Skyr.) I Kiti kareiviai pradėjo juoktis 

.............  ■ iš to ir tyčiotis sakydami: “Czy 
Vaikų Prieglaudą išdirbinių 1 mam jednym krew przelew«iC? 

parodą atidarė 4—IX Karių ' Niechaj i inni sprobują”.
K Ii ube. Ministeris Skipitis pa
reiškė globojamųjų vaikų esą 1,- 
000; bet ne globojamų esą de
šimts kartą daugiau Kvietė vi
suomenę, kad padėtų tą darbą rugpiučio 21 d. atvažiavo iš so- 
dirbti žmonijos naudai, nes ma
tai, kokių rezultatų galima be- ma, kai prie tokios iškilmės, tai

• globojant pasiekti. O tų rezul- bernaičiai, vestuvių nariai, buvo 
Rankų'jau kiek drąsesni, žandarai gi 

mezginiai, i pajuto, kad galima butų pasi
pelnyti. Tuojaus vieną pajaunį 
capt ir į “savanorius” pradėjo 
vest į “verbauką”. Vestuvninkai 

visi rėkt bartis, net ir verkt....
Nieko negelbėjo....Tad pats sa
vanoris” dasiprotėjo, davė žan
darams butelį degtinės, pinigų 
kiek, ir paleido. (V. Garsas).

tatų ir daug ir gerų, 
darbai — siuviniai, 
sliojdo dalykai, šaltkalvių dar
bai, vaizdų piešiniai yra tiek ge
ri, kad, tikrai vertėtų jiems rin
kos paieškoti. Pirmų vietų sulig 
gautų rezultatų laiko Moterų 
Globos PrieglaudaJ

BUTŲ STOKA.

Liet. Balsas rašo: butų Kaune, 
lygiai ir kituose Lietuvos mies
tuose net ir miesteliuose, pasie
kė aukščiausio laipsnio. Bet nie. 
kur nėra taip bloga, kaip Kaune. 
Čia žmonės, ypač darbininkai 
taip susikimšę, jog viename bu
te gyvena kartais po 3 šeimy
nas, o tremtiniai vis tebegrįžta. 
Daugelis valstybinių įstaigų dar
bininkų bei tarnautojų, negau
dami buto, gyvena skyrium nuo 
savo šeimynų, kiti daržinėlėse, o 
kai kurie, niekur nerasdami sau 
buto, metę tarnystę, apleido 
Kauną.

Vasarų iš bėdos galima kar
tais pakentėti ir be buto, bet tik 
pastogėje; bet artinas žiema. 
Kur gi tada pasidės tie neturin
tieji butų piliečiai?

Kaune yra tuščių kazarmių, 
• kurioms tereikia remonto; ka

reiviai gi turi užėmę privačius 
namus. Beto, kam leisti laikytį 
tokia daugybė visokios rųšies, 
smuklių, kada jaučiamos toks di
delis gyvenimų trukumas? Be- 
negalėtų susidaryti nors iš Ame
rikos lietuvių akcinės bendrovės 
naujiems namams statyti Lietu
vos miestuose? Pradėjus statyt 
daug namų, musų grįžtantiems 
išeiviams rastųsi darbo, o Lie
tuvos darbininkai turėtų kur gy
venti.

Iš lenku okupuotos 
šrities.

Strūnaitis. — Visų žiemų ir 
pavasarį iki šiandien musų tvar
tai ir klojimai pilni buvo lenkų 
raitelių turklių. Atėjo dabar 
darbo metas, reikia geryba na
mo gabenti, o čia nėr kur deda, 
nes užimta. Tik per graudžias 
ašaras vargais negalais išpra
šėm paliuosuoti musų pačių klo
jimus. Bet deja... ką padedi, tai 
ne tavo — viską arkliam suše
ria. Tai gyvenimas! prie savo 
dalyko tiesos neturi... Jei dabar 
taip, tai kaip bus toliau?

(V. Garsas)

želabai (Švenčionių pav.). — 
Per musų laukus eina keletas 
nemažų kelių, kuriais ' tankiai 
tiwikosi kareiviai. Važiuoja su 
furomis, ras pakelėj nuplautas

(V. Garsas)

Švenčionys. — Sekmadieny,

džiaus činčikų vestuvės, žino-

Strūnaitis. — Pas mus jau 8 
mėnesiai kaip stovi legijonin- 
kai. Kiek vargo ir skriaudų 
mes perkentėm, nemokam to 
parašyt, jaučia tą tik širdys....
Jau žmonės maža kas tiki į lai
kų 'pagerėjimą ir atmainų, ne- 
kurie net ir su legioninkais su. 
sidėjo — nereikia stebėtis, pri
vedė prie to aplinkybės.... Visa 
paguoda bažnyčioj.... bet ir čia
jau betvarkė: per lietuviškų sek
madienį bažnyčion prisigruda 
kareivių su visokiomis valkato
mis, tad šaiposi ir tyčiojasi iš 
lietuviškų žodžių. (V. G.)

Kursas Markių (Auk 
siny) Šiandien 
prigulintis permainai

1,000 Markių $8.95 
5,000 Markių $44.75

10,000 Markių $88.00
Ąnt didesnių sumų duodame spe- 
clališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trumpiausi 
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba 
laišku i

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

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

--------------- -

ĮVAIRENYBES

Pabaltą farma arti RockwiaHo 
Texaae, turi apie 600 akrą ge
riausio juodžemio tame krašte, 
kur gali gauti darbo tik bepini
giai pabustos. Jie gauna tris 
kartus į dieną pavalgyti, vietą 
pergulėti ir paprastą užmokestį. 
Tą farmą laiko du broliai, 
riems, sako, gerai sekasi.

NAUJIENOS, CHcMgB, m.
bekasdami griovį Oll įlipi A 
dėti arti Farnha-I vlUi uJA

PASITAISĖ

ku-

Darbininkai I 
vandens gyslai 
mo, Anglijoj, atrado seną romė
nų kelią, ėjusį iš Londono j 
Manchesterį. Kelias esąs gera
me stovy, viršutinis sluogsnis 
pėdos storumo padarytas iš tit
nago ir reikėjo jis gręžtuvais 
gręžti. Inžinieriai sako, kad tas 
kelias galėjo atlaikyti sunkesnę 
važiuotų negu naujovinysis.

Pasekė kaiminkos patarimą 
ir vartojo Lydis E. Pink
liam Vegetable Compound.

AKUfcERKA 
Mn, A» Midmiewfcz

8101 S. Halsted St., kampas 81os gat> 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 8654.

šand Ming (Gyvenimas) yra 
chinų savaitraštis, kuris nese
nai pradėjo eiti iš Chicagos. Be 
jo tik du kiti chinų laikraščiai 
leidžiama Amerikoje, * (Vienas 
New Yorke, kitas San Pranciš
koje. Jie panaudoja tik keturis 
Šimtus rašmenų (raidžių) vieto
je visų 40,000.

Jungt. Valst. farmakopėja yra ' 
verčiama į chinų kalbų ir yra 
laukiama, kad chinams priėmus 
Amerikoje priimtąsias formu- 
las vaistams ir gyduolėms bus 
labai naudinga Amerikos preky
bai vaistais.

pa- 
ne

Paskutiniai išmėginimai 
rodė, kad naminės musios 
mėgsta kambarių išpopieruotų 
šviesiai geltonai. Joms taipgi 
nelabai patinka žalia, mėlyna ar 
palša, labai gi nenori raudonos 
spalvos. ' •
—j-----  , ...............  . -»■-<

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vahbaionklis ulrag. S. V. Pat. Ofiso.

Garsus per daugiau kaip 
50 m e t q.

Tėmyk Jkuro (Anchor) Vaizbažeuklf.

A^DR.HERZMAN^1
U RUSIJOS

Persikill nuo 8412 So. Halsted St.
>o No. 8818 So. Balsted St.

Rerai Uetuvfame tinomes per 21 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
vyrą, motorą ir vaiką, parai nau
jausias metodas X-Ray ir atokius 
elektros prieteisua. '

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

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

( Dienomis: Canal
TalephonAii J 8110 arba 857

) Naktimis: Diesel 
v 956 - Drovar 4186 

GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St. 
VAIh.» >—10 ryto ir 8- -P vai. vak.

Baigusi Aku 
ierijos kolsgl 
ją; ilgai Plak 
Ūkavusi Pono 
silvanijos ho» 
pitallM. Pa* 
sėkmingai pa* 
tarnauja pris 
Kirudymo. Duc 
da rodą viso*. 
IdoM ilgose 
moterims ir 
merginoms.

Vemon, Tex. — “Per tris metus 
kenčiau neapsakomą agoniją kiekvie

ną mšnesį skaus
mus šonuose. At
radau tuom laiki
nius palengvinimus 
gydytojo suteikto
se prycfuolžse, arba 
visai nieko, vienok 
vartojau, koliai 
mano vyras nepa
mato pagarsinimo 
Lydia E. Pinkham 
Vegetable Com- 

___ _______ pound. Minėjau 
apie jį savo kaiminkai ir ji pasako, 
kad ir ji yra ėmusi ir sulauki geras 
fiasekmes, tad patarė pamėgint. Gu- 
ėjau lovoje dalį laiko ir mano gy

dytojas pasakė, kad turėsiu eit ant 
operacijos, bet mes nusprendėme iš
mėgint Vegetable Compoundą, taipgi 
vartojau Lydia E. Pinkham Sanative 
Wash. Esmu siuvėja ir dabar ga
liu' atlikti savo darbą ir apart to stu- 
bos darbą. Kviečių panaudot šį ma
no laišką, kaipo paliudijimą, nes es
mu pasirengusi tarti žodį apie jūsų 
gyduoles.” — Mrs. W. M. Stephens,

1103 N. Commerce St., Vernon, 
Texas.

Siuvėjos, kuomet esate nusidirbę ir 
jaučiatės panašias negales, tad turit 
pasinaudoti ponios Stephens patyri
mu ir imkit Lydia E. Pinkham Ve
getable Compoundą.

Del veido kompleksijos— 
Jus pamėgsit jį.

JAMES S. KIRK & CO.
CHICAGO.

DABAR 10c 
Gerose Krautuvėse 
________ 1-------------- —

Štai yra KODĖL

J AP RUSE
rs

New Peoples Electric Co, 
(Not Ine.) 

L. DAMBROWSKIS 
savininkas 

1711 W. 47th St 
Tel.: Yards 418

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus 
ir sudedame fixts 
res j 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės p.i« 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuoj ame.

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių

krautuvę ir taisome viską namieja 
Kasų kainos prieinamos.

Padaro Plaukus 
Sveikais ir Minkštais 
Kaip greitai gražus perliniai burbulai apsireiš
kia. Jie numazgoja visus plauku nešvarumus 
iki pat šaknų ir porų, trejetų vandens nuskala
vimų ir plaukai lieka švarus. Nepalieka plaukai 
sukibę, nuo neištirpusio muilo, po išmuilinimui 
su J AP ROSE — tik minkšti, malonus ir švarus 
lieka plaukai. Toks yra skirtumas mazgojant 
su J AP ROSE. Kožna moteris, kuri bandė, žino.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

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

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

žetaa. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

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

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas: 
8149 S. Morgan StM kerti 82 St. 

Chicago, Illinoia. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką Ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą* 
OFISO VALANDOS:

vakare. Nedėliomis nuo 10—2 
po piet. 

Telephoae Yards 687 
■OUUIMmUiMMMMM

M

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet

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

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

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drovar 9698

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja , 15 metai

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovoa

Moterišką, Vyrišką Ir 
Taiką Ligą.

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

valandos ryto iki 1 vaL po piau
Telefonas Drexel 2880

—--------------------------------------- -  /

Vėl. Austin 787

DR. MARTA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos Ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrisoa St.
Valandos: 8—12 kasdieną Ir 6—9 

vakare išskiriant nodšldiehius.

Canal 257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet 6 iki 9 vakare.., 

Nodiliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.. 

' Kampas 18 ir Halsted St

--------------------2._______________ __

Tel Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
1801 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

Mokykloms 
vadovėlis

Sutaisė Mokytojas 
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.
Kiekvienas lietuvys ir lietu

vaitė privalo turėti savo na
muose gramatiką ir iš jos iš
mokti taisyklingai lietuvių rar 
Šybos.
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St, 

Chicago. III. '

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

Kreipkitės: 1
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

ęPFf’IAI TC!T1 A Q Odos, kraujo, chroniškų, venerališ 
JLi VlZKLdlO 1 JA.O kųj inkstų; bei pūslės ligų.

BEAUDETTE
O£isss

> 5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko 

Vai.: 1—2:30 ir 6:80—8:30 P. M. 
Nedėliomis iki 2:30 P. M. 

Telephone: Republic 805

DR. J. W.
Ofisas

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

IĮ Tel. Monro* 2804

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

1145 MILWAUKE® AVĖ. CHICAGO.

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

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys 
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.
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E Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

8259 So. Halsted SU Chicago. 
■MBMHBHnnMMadEI

iiiiiruiiiumui 
Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽKIS
Lietuvis pentistas 

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47-toe gatvių

WiP1Tn|

Rašomoji 
Popiera

po 18c. svaras

DR. YDSU 1
1M0 So. Hateted St

Tol. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Reridencija: 2811 W. 68rd SI.

Tol. Prospect 8466

DR. M. T. STRIKOL’IS
UotuV/B Gydytojas ir Chirargaa

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

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

Res. 2914 W. 48rd Street 
Telephone McKinley 268

■uuiiiuiiiiuiir
Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
2107 So. Morgas Stn 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro.

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS

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

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

Kam reikia geros baltos 
(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi i “Nau
jienas”.

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

DRABUŽIAI.
Vyrams, vaikinams ir vaikams

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

Turime puikiausią pasirinkimą nau- 
S, drapanų apkainuotų, tinkančiai 

ekvieno kišenini.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 

augščiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

Vaikams drabužiai, truukai ir va- 
lyzos.

Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., 
ned. iki 6 vai.

S. GOKDON.
1415 S. Halsted St.

Phong: Canal 947

Telefonas Puliman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dantistas 
10801 So. Miehigan Av^ RooelanA

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. 

Thl.: Canal 279

DR. P. ŠIMAITIS 
Naprapath

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago. ;



NAUJIENOS, Chicago, PI,

CHICAGOS
ŽINIOS ::

Unijiniai pašalino vado 
priešininką.

Chicagos Butų Namsargių 
linija šeštadienio vakarą pakar
tojo savo nusprendimą apdėti 
$10 mokesčių kiekvieną narį 
išteisinimui prezidento W. 
Ouesse ir kitų unijos vadų kal
tinamų išpiešime. Gi J. C. Cal- 
cott, organizavusia pasipriešini
mą šitam fomhii siuntinėjimu 
laišku 800 narių su paraginimu 
jų neduoti pinigų, tapo išmes
tas iš unijos, kaipo darbdavių 
nusamdytasis unijai sugriauti.

Jis atmena munšainę, bar
nius ir pokštelėjimą.

mo nuosavybės vertinimą mai
nyti dviejų metų bėgiu nuo jo 
ik u rimo. Jei jo tvirtinimas yi 
teisingas, tai viešojo patarna- 
Vhno korporacijos gali tolinus 
imti pelnus per 13 ar 15 mė
nesių pagal apvertinimą nusta
tytą senosios patarnavimo ko
misijos.

Jei šitas argumentas paimtų 
viršų, tai komercijos komisijai 
yra kitų kelių prisiversti kainas 
už važiavimą, guzą ir telefoną 
numažinti. Vienu šitų kelių yra 
numažinimas dalykų kainos nu
statytam įvertinimui; kitas tvir
tinant, kad medžiagos ir darbo 
lėšos tiek sumažėjo, kad dabar
tinės užlaikymo išlaidos nepa
teisinamos.

Kuri pusė laimės, išklausinė
jimai parodys.

Patikėjimo lošia ištrau
kė $10,000.

popierius ištyrus, pasirodė kad 
jie pavogti. Frank Rio tapo 
tuo jaus areštuotas, o jis pas
kui išdavė kitus du.

Difterija plečias, bet mir
tingumas žemesnis.

Viešos sveikatos komisinin- 
ko pranešimu difterija Chica
go j e pereitą savaitę dar vis te
besiplėtė. Naujų susirgimų bu
vo 42. Bet mirimų skaičiusi su
mažėjo; iš 149 susirgimų tik 8 
buvo pavojingi; savaite pirm to 
iš 112 susirgimų mirčių buvo 
11.

Skaičius susirgimų tuberku- 
lozu žymiai sumažėjo. Širdies 
liga pasimirusių per savaitę 78- 
netoli antra tiek mirčių buvo 
nuo vėšio ligos. 

* i

Parduoda savo kraują, kad 
vaikus maitinti.

saugos vartus golžkclių kryžke
lėms, per kuriuos, jų nuomone, 
jokia automobilinis Vežeika ne
gales pervažiuoti. Jie yra pri- 

< taisyti prie storų geležinių stul
pų ir yra pakeliami ir nuleid
žiami. Jei automobilis įbėgtų j 
juos, kada jie nuleisti, jie pa
siduotų kelias pėdas, bet paskui 
trenktų jį atgal kaip rdzininę 
bolę. 

-------- ---
Gov. Small dovanojo

* negrui pasmerktam 
kalėjimui visam amžiui. \

Govėrnoras Small dovanojo 
negrui tekintojui Robertui S. 
Johnsonui, kuris nušovė tekin
tojų unijos biznio agentą Alex 
Alex 1915 m. Johnson buvo pa
siųstas Jolietan visam amžiui 
1917 m.

Pripažino reikalingumą dides
nės apsaugos kaimu vieškeliams

Bridgcporto kolionijos domei,
Bridgeporto kolionijos L. L. Pas* 

kolos Bonų stotis šaukiu extra susi
rinkimą, kurl.s įvyks utarninke, spa* 
lių 4 d., 1921 m., 7:80 valandų vaka
rą, šv. Jurgio parapijos svetainėj. 
Kviečiame dalyvauti inteligentus ir 
visų draugijų atstovus. Svarbu vi
siems būti!

L. L. Paskolos Bonų Stoties valdy
bos vardu. V. Rukštalis, Rašt.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUčERNR IR 

grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
nis išdirbtas, per daug’ metų. 
Pardavimo priežastis, turiu ant
rą biznį, 2901 Emerald Avė., 
Phone Boulevard 4283.

Frank Donahue, 10 metų, 
119 Lotus gat., paprastas dar
bininkas, vakar prabudo Max- 
\vellio gatves nuovadoj; jo gal
va buvo sunki ir skaudama ir 
jis atsiminė tik svečius, niun- 
šainčs bonkas, kivirčius ir poš
kėjimą.

Vagiliai pavogė $5000.

Strauss & Sėbram rakandų 
krautuvėj, 665 W. Madison gat. 
vagiliai vakar įsilaužė piniginei! 
ir paspruko su $5000 pinigais, 
gera apšlimi gražnų ir nemaža 
apštimi .vertybės popierių.

Vaikutis 12 mėty mirė au
tomobilio suvažinėtas.

Dvylikos metų vaikutis Ni- 
cholas Kilzer, 2617 Southport 
Avė., vakar po pietų pasimirė 
Aleksionų Brolijos ligoninėj nuo 
žaizdų apturėtų penktadieny jį 
automobiliui užgavus ties 
VVrighhvood ir Southport Avė.

Viešojo patarnavimo komisija 
numato kliūtį kainų 

numušimui.

Joseph Wagner, minkštų gė
rimų pardavinėtojas prie 83 
gat. ir Brandon Avė., vakar 
prakišo South Bende, Ind. $7000 
pinigais ir $3000 Laisvės po
pieriais, patikėjęs apgavikam* 
Iš viso jo turto, kurį jis per vi
są savo gyvenimą taupė, jam 
liko tik paliudymas mantos ne
būtoj firmoj “Canada Holding 
Company Syndicate”.

Nupirkimas įvyko Bobertso- 
no viešbuty, kur apgavikai ap
sistojo šeštadienio rytą, atsiga
bendami kelias skrynias, kurios 
tebėra viešbučio žinioj.

Jie atėjo pas Wagnerį į na
mus kelios dienos atgal ir de
rino nupirkti jo biznį. Vėliaus 
jie pakalbino jį eiti su jais 
i partnerius, sakydami, kad jis 
gaus šimtą nuošimčių nuo sa
vo Įdėlio. Jam sutikus, buvo 
sutarta pirkimą užbaigti South 
Bende. Kaip tik apgavikai gavo 
iš jo pinigus, metė jam nieko 
nevertas popieras ant stalo ir 
išrūko pro duris laukan.

Buvusis Illinojaus Aukštuti
nio teismo teisėjas Gco. A. 
Cooke numato kliūtį numuši
mui kainų, kuria Chicagos vie
šojo patarnavimo komisija ža
da pasinaudoti. Minėtas teisė
jas yra Gaso kompanijos teisin- 
tojas. Jis mano, kad Illinojaus 
komercijos komisija, to paties 
įstatymo, kurį ji įkūrė, yra 
draudžiama viešojo patamavi-

Rengi’.! nusiginklavimo 
demonstraciją.

Amerikos Darbo Federacijos 
susirinkime septindadieny tapo 
paskelbta planai nusiginklavi
mo demonstracijai lapkričio 11 
d. Susirinkimui žadama paim
ti Auditorijos teatras, arba 
Ashlandoy bulvaro auditorija. 

____ _ 4 __  
$1,000,000 korespondencijos 

pavogtis išspręsta, sako 
inspektorius.

Penkių vaikų motina, vargo 
prispausta, pardavinėjo savo 
kraują, kad nupirkus duono 
savo vaikams.

Po to, kaip jos vyras aplei
do ją du mėnesiai tam atgal, 
ji pūslėtomis rankomis plovė 
ir valė aslas ofisuose. Bet ke
lių jos uždirbtų dolerių neuž
teko nuomui ir skolai už ra
kandus apmokėti ir pakanka
mai maisto nusipirkti.

Tatai paskutinį mėnesį du 
kartu, visą dieną plovus ir va
lius, suvaikščiojo į ligonines 
savo kraujo parduoti gydyto
jams po $35 pusę kvortos 
kraujo įleidimo operacijoms 
daryti.

Savaitė tam atgal Augusta- 
nos ligonines chirurgai ištrau
kė jos krau jo iš jos rankos dau
giau kaip pusę kvortos. Ji su
grįžo prie darbo ir dirbo vis^i 
dieną. Žaizda atsivėrė ir užsi- 
vietrijo. Dabar ranka taip su
pilto, kad ji negali eiti dirbti.

Jos vyras išėjęs darbo jieš- 
koti negrįžo. Ant rytojaus laišk- 
nešis atnešė laišką, kuriame jis 
rašo, kad darbo negavęs ir 
grįžti negrįš, kol jo negaus.

Ilorald & Ex aini nėr, padavu- 
sis žinią, nepaduoda žmonos 
pavardės.

Chicagos biznieriai, apskričio 
viršininkai ir motorinių kliubų 
atstovai savo susirinkime pa
rėmė tvirtinimą, kad Illinojaus 
ūkininkams, motorininkams ir 
kaimiečiams reikalinga polici
jos apsauga, kurios jie dabar 
negauna.

Jie reikalauja geresnio polici
jos prižiūrėjimo vieškelių ir kc- 
lių, kur ant 235 mylių grįsti 
kelių Cooko apskrity kelia u/ 
iančių žmonių gyvastį ir nuo
savybę saugoją tik dvylika j>o- 
licistų.

Susirinkusieji ypatingai pik
tinosi “suktais taikos teisėjais, 
kurie laukia iš automobilinin
kų išplėšti bausmes už nebū
tus prasižengimus ir pasipini
gauti”.

Liet. Laisv. Paskolos Brighton 
Parko Stoties svarbus susirinkimas 
įvyks šiandie, spalio 4, 7 vai. vak. 
parapijos salėj. Draugijų bei Kliubo 
valdybų atstovai bei šiaip . veikėjai 
kviečiami susirinkti. — Valdyba.

PEpSMir
JIEŠKAU PUSESERĖS, JULĖS 

Pranskunitės po vyrų Dauparianės, 
paeina iš Meškučių miestelio, Šiaulių 
apskr. ir pusbrolio Rulkiuko iš Butė
nų sodžiaus, Linkavos parapijos. Gir
dėjau puseserė gyvena Philadelphijo, 
Pa. ir pusbrolis kur Pa., valst. Mel
džiu atsišaukti jie patys ar kas juos 
žino pranešti, Pranė Vilčauskaitė- 
Pavylaitienė, 5405 So. Hoyne Avė., 
Chicago, III.

ISRENOAVOJIMUI ~
ANT RENDOS 4 KAMBA- 

riai, renda $14.00 į mėnesį.
454 W. 46 Place.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė. Padaromas geras pinigais 
biznis. Iš priežasties ėjimo { kitų 
biznį, parduosiu tuojau ir pigiai.

8386 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
delikatecent krautuvė. Biznio daro
ma $50.00 iki $60.00 dienai ir $80.00 
iki $90.00 nedėldieny. Apie $600.00 
mėnesiui. Rendos $50.00. Su 4 di
deliais gyvenimui kambariais. Gra
žus rakandai. Kaina $2,260.00.

5520 Wentworth Avė.

Utdrninkas, Spalio 4 d., 1921

NAMAI-2EME.
BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 

rinis 5 kambarių bungalow su elek
tra .maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, fumace šiluma, mūrinis ge- 
radŽiuR ir medinis vištininkas. Arti 
rengiamas didelis parkas, paranki 
transportacija į bile miesto dalį gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St., Tel. Vincennes 4794.

PARDAVIMUI 2 . AUGšTŲ 
mūrinis namas ir saliunas, mo
derniškai įrengtas: kietmedžio 
grindys, karšto vandenio šilu
ma, elektros šviesa, lietuvių 
apielinkėj, 535 W. 36th St.

žydai apvaikščioja savo 
Naują Metą šventę.

[ČANADIAN lj, PACIFIC
STEAMSHIPS LIMITED

• NAUJA
TIESI KELIONĖ IŠ MONTKEAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium. 
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų, 

šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete .......................... $200.00
Trečios klesos .......................... $110.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa..........w....................$135.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas

40 N. Dearbom SI., Chicago, III.

Į LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York 
Samland) New York į Spalio 15 

Hamburgą.
Tik 8-čia klesa

Kroonland) New York (Spalio 22
Zeeland) į (Spalio 15
Lapland) Hamburgą (Spalio 29
Fipnland................ '........ ,  Spalio 5

American Line
Mongolia) New,York (Spalio 26 
Minnekahda j (Lapkr. 5
Manchuria) Hamburgą (Lapkr. 23 

Tildetai tiesiai i Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN-

TILE MARINE CO., 
120 laivų 1,300,000 tonų

Chicago: F. C. Brown, We«t. Paša.
Agent, 14 North Dearbom St., 

Arba prie vietinio agento.

Trys menamieji vadovai pa
vogime $1,000,000 apdraustuo
se laiškuose Union stotyj perei
tą sausio mėnesį yra pašto in
spektorių rankose. Dabar vald
žios viršininkai mano, kad vi
si gaujos nariai yra suimti.

Dabar suimtaisiais yra: 
Frank Rio, j>asižyniėjęs daug 
kartų automobilių ir vertybes 
popierių vogimu, ir Tliomas 
Dyer bei Bobert O*Neill. Du 
paskutiniai policijos užrašuose 
figūruoja per 12 metų kaipo 
plėšikai ir mušeikos.

Kaip jie apiplėšė.
Apiplėšimas sausio 17 d. bu

vo drąsus darbas. Keturi vyrai 
automobiliumi privažiavo prie 
platformos, kur valdžios laiš
kinis trokas turėjo iškrauti ap
draustą korespondenciją, gabu 
namą Į šiaurvakarius. Dviem 
pašto darbipinkams atkišta re
volveriai ir laikyta iki maišai 
♦apo perkrauti j plėšikų me? 
ną. Pavogimas taip apsukriai 
tapo padarytas, kad negalima 
buvo duoti žinios iki plėšikai 
pabėgo.

Po to padaryta areštai sekant 
žinias išgautas nuo pardavinė
jančių pavogtuosius popierius.

Tarp suimtųjų yra T. Schu- 
pel su T. Bowe; popierių par- 
davėtojas W. Kreitzer; elektri
nis inžinieris L Goldberg ir ofi
so vedėjas C. A. Jetree, kuris 
areštuota jam bebandant išlei
sti $34,000 vertės popierių, pri
pažintų pavogtais.

Pereitą antradienį federaliai 
viršininkai gavo žinių apie mė
ginimą parduoti $61,000 Lais
vės paskolos popierių, šituos |

Viso miesto žydai vakar pra
dėjo apvaikščioti savo Naujų 
Metų šventę Roš-Hašona. Su ši
ta švente prasideda 5682 žydų 
kalendoriaus* metai. Roš-TIašo- 
na prasidėjo septintadieny sau
lei nusileidus ir tęsis iki saules 
nusileidimui antradieny.

Sinagogose Nauji Metai pra
dėta pamaldomis. Kai-kuriuose 
sinagogose rabinai pasakė kal
bas, paremdami “Keren-Heise- 
do”, arba Palestinos stipendi
jos fondą, kurio tikslu ^yra su
kelti $100,000,000 per penkelis 
metus žydų tėvynei atsteigti 
Palestinoje.

Išėjo iš proto dėl pražu
dytu pinigą banke.

Mrs. Jane Hunt savo sutar
šytais plaukais, nukrypusią ant 
šono skrybėle ir riksmu, kad 
pasaulis užsispyrė jai gyvastį 
atimti, pasakė policijai, kad jai 
galvoj negerai ir jie nuvedė ją 
pietų Clark gat. stotin. Ten ją 
iškrėtę, rado pas ją skustuvą ir 
bankinę knygutę, parodančią, 
kad ji turi pasidėjusi $3000 
Spurgino banke,, pirma Spur- 
gino pabėgimo. Ji gyveno po 
num. 1706 S. Michigan Avė., 
dabar yra ligoninėj sergantiems 
proto ligomis.

Vienas užmuštas, 20 sužeistą 
ant “L“ kelio Oak Parke.

Ekspresiniam keturiais ka
rais traukiniui, beeinant j mie
stą paprastu greitumu susi
trenkus su stovinčio trikario 
traukiniu ties HamNn Avė., 
platforma Oak Parke vienas va
žiuotas tapo sužeistas pavojin
gai ir apie 20 lengviaus.

Darbai bedarbiams par
kus beištaisantA

Policistas turėjo teisę nušauti 
vyrą, sako policijos viršininkas.

Policijos viršininkas Fitz- 
morriis, ištyręs poHcisto J. Mc 
Garrey kovą su Albertu Gud- 
geon, 50 m., 2723 Shieldis Avė., 
pasakė, kad policistas turėjo 
teisę nušauti Gudgeoną, kuris 

į ketinęs policistą šauti, tam at
ėjus į jo namus,, smuklininkui 
pasiskundus, kad jis jam nege
rą čekį davęs.

Viešas garažas Grant Parke.

Viešas garažas su vieta 2000 
automobilių, aptvertas aukšta 
tvora, teikiąs apsaugojimą nuo 
vagių už 25c., bus atidarytas 
Grant Parke spalio 8 d. po Pie
tų Parko tarybos valdyba. Spe- 
cialis pažymėjimo prietaisas at
spaus leismens (laisnio) numa- 
rą, automobilio pavadinimą ir 
savininko pavardę ir duplikatinį 
čeki vežeikai.

__________ L_ •
Išmėgino naujus vartus gelž- 

kelią kryžkelėms.

Chicagos aukštinių linijų vir
šininkai išmėgino naujus ap-

Pietų Parko komisija^ vakar 
įgaliojo tuojaus pradėti vykini- 
mą penkiamilionio projekto 
Granto parkui ištaisyti, čia ga
lės gauti darbo šimtai bedarbių. 
Bus statoma pažerio stadija už 
$2,500,000, Ipįr gaus darbo vi
sokie statomieji amatninkai. 
Bangasienis nuo Fieldo muzė- 
jaus iki Randolph gat. jau pra
dėta statyti. Taip pat bus daug 
darbo Calumeto parke nuka
sant ir išlyginant žemę šešių 
dešimtų akrų plote.

Pranešimai
S. L. A. Ilro Apskr. kuopų delega

tų suvažiavimas įvyks 9 d. Spalio 
(October) š. m. 1 vai. po pietų Liuo- 
sybčs svetainėj, 3925 So. Kedzie Av. 
Brighton Park, Chicago, III. Visos 
apielinkės kuopos kviečiamos imti da- 
yvumo suvažiavimo, nes yra daug 

svarbių klausimų išspręsti.
II Ap. Rašt. P. J Petronis,
-* 10727 So. State St., Chicago.

Brighton Park. L. S. S. 174 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketver
ge Spalio 6 d., 7:30 vai. vakare., P. 
Jociaus svet., 3824 So. Kedzie Avė. 
draugai visi susirinkite paskirtu lai

ku, turėsime daug svarbių reikalų 
aptarti. i Taipgi yra pageidaujama ir 
nauji nariai, kurie nori įstoti į L. S. 
S. 174 kuopą.

— Kp. Org. J. Kondroška.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė. ši krautuvė daro biznio j 
savaitę $2500.00. Biznis dar gali pa
didėti, kad nupirks geras biznierius, 
ši krautuve’ verta $8,000.00, bet mes 
parduosime už $4,000.d0 arba duosi
me lengvais išmokėjimais arba mainy
sime j automobilių kaipo didį įmokė
simo. čia yra gera proga žmogui, 
kuris turi Siek-tiek pinigų. Atsišau- 
kit bile kada, nes atdara visą dieną 
nedėlioj.

831 E. 55 St.
Netoli Cottage Grove Avė.

Nepralieskit progos nepamatę šio 
didelio bargeno.

PARDAVIMUI: 511 W. 37 
13 kambarių namas su vanomis, 
gasas, elektra, didelis lotas. 
Kaina $5000.00.
McDonnell, 3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY- 
mui 4 pragyvenimų mūrinis namas, 
randasi netoli lietuviškos bažnyčios. 
Parsiduoda labai! pigiai arba išsimai
no ant loto arba bile koKio biznio.

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

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina pridabojimui 4 metų mer
gaitės ir apžiūrėti namus. Duosiu 
kambarį ir apmokėsiu. Eąu našlys, 
einant į darbų neturiu kur palikt 
mergaitę.

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

Telephone: Yards 7241

PARDAVIMUI ĮRANKIAI, 
dėl dirbimo cigarų. Priežastis, 
— važiuoju į Lietuvą; parduosiu 
pigiai W. Tiškunas, 1531 S. 49 
Ct., Cicero, III.

MONTANA - ALYVO SRYTY.
Ateikit ir pasimatykit su mumis 

kas link naujo miesto, AHLES, MON
TANA. Kuris randasi centre Alyvo 
Distrikto, prie didžiausios linijos C. 
m; & St. P.

Didžiausja proga pradėjimui biznio 
su mažai pinigų naujame garsinama
me mieste. Pinigus galima padaryti 
sekamą pavasarį.

Proga visam amžiui dėl mažo in- 
vestoriaus.

BEVERLEY JL SLATER,
30 N. Dearbom St.

Room 702, Boyce Bldg.

REIKIA PATYRUSIŲ MAŠINŲ 
operatorių prie maišų siuvimo; taip
gi merginų mokytis operavimo maši- 
nų prie siuvimo naujų burlap maišų. 
Nuolat darbas, gera mokestis. Atsi- 
šaukit.
WESTERN BAG & BURLAP CO. 

2437 W. 14 St.

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

5059 So. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
______VYRŲ______

REIKIA VYRO, DARBAS vi
duj ir nuolat, gali uždirbti į sa
vaitę $50 iki $75. Didelė ateitis 
tam kas turi $200 arba $800. At- 
sišaukit tuoj.’ Mr. Coopev, Room 
604, 105 So. Dearborn St.

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir smulkių daiktų krautuvė; 4 
kambariai dėl pagyvenimo. Par
duosiu pigiai, nes einu į kitą 
biznį. Atsišaukite, 2523 South 
Halsted St., Chicago.

JIEŠKAU SENO ŽMOGAUS PRIE 
dabojimo namų ir vaikų. Geistina 
toks kuris neturi darbo ir negali 
dirbti, nes aš noriu tokį priglausti, 
bus užlaikytas iki mirties.

J. MISEVIČIA, 
Thorp, Wis.

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

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

REIKIA VYRO. GALI Už
dirbti1 $10.00 į dieną. Gera pro
ga vyrui turinčiam $300.00. Pi
nigai apsaugoti. Patyrimu nerei
kia, 82 W. Washington St. 
Room 525. •

REIKIA SALESMANO DEL 
propozicijos darymui daug pini
gų, Beverly Slater, 30 N. 
Dearborn St., Room 702, Boyce 
Bldg.

PARDAVIMUI
----------—I----------------------------

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė. Kaina $3,250.00. Arba už 
geriausį pasiūlymą, ši vieta tiesiog 
aukaujam®.

1123 W. 79 St.

HARRIS KAZAKONES
Degtinės ir Vyno bačkos ir 

bačkelės; olselis ir retail.
725 W, 18 St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, DELI- 
.catescent ir cigarų krautuvė. Priva
lo būti parduota urnai iš priežasties 
apelidimo Chicagos. $1,850.00 arba 
geriausiu pasiulymu pinigų, čia yra 
gera krautuvė moterei arba vyrui. 
Ateikit greitai, nes tas bargenas ilgai 
nesitrauks.

1537 W. 51 St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 6 
kambariais gyvenimui, lietuvių ir len
kų kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
daug metų; turi būt parduota Šioj 
savaitėj. Vieta ant Town of I>ake. 
Krėipkitės telefonu: Boulevard 2066.

PARDAVIMUI BARBERNE, 8 
sėdynių, viskas pirmos klesos, randa
si ant kampo Ashland ir W 46th St., 
turi būt parduota greitu laiku.

Atsišaukite
1551 W. 46th St.

ANT PARDAVIMO. PARSL 
duoda Restauranas. Už pigią 
cainą. — Priimsiu gerą žmogų 
už pusininką, 158 West 81st St., 
Chicago.

EXTRA! AR NORI PADARYTI 
krūvų pinigų, maž daug su karčia- 
mos bizniu. Aš turiu vietą kur į 
trumpą laiką galima padaryti $5000. 
Del platesnių paaiškinimų telefonuokit 
arba atsilankykit ypatiškai pas Jo
seph J. Szlikas, 3261 So. Halsted St., 
Telephone Yards 8861, ant 3-Čių 
lubų.

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

3759 WaDace St.

PARDAVIMUI NAMAS 7 
kambarių, 3 kambariai skiepe. 
Elektra ir apšildoma. $1000.00 
pinigais, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais, 4653 West 
Harrison St.

FARMA PARDAVIMUI, ARBA 
mainimui ant properties Chicagoje.

Farma 120 akrų žemės visa dirba
ma, sodnas puikus. Phr-farmos vi
durį eina upė. žemė juoda su moliu. 
Muro namas 9-nių kambarių — for- 
nice šildoma. Visų kambarių pui
kiausi jtaisimai. Arklių randasi 8; 
galvijų 40; 2 traktoriai ir visi kiti 
reikalingi įrankiai prie farmos. Far
ma randasi už nuo miesto.. Did
žiausias Stato kelias eina palei for
mą. Iš Chicagos nuvažiuoti gelžke- 
liu kainuoja $5.75. Farma randasi 
Wis. valstijoje. Dabar aš savininkas 
šitos farmos esu atvažiavęs į Chica- 
gų, norinti pirkti ar mainyti farmą, 
malonėkite kreiptis sekamu antrašu:

P. SHVELNIS,
1443 N. Paulina St., Chicago, TIJ.

STOCKAI-SEROS '
PARDAVIMUI .GREITU lai

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ, MAI- 
šytų tautų apgyvento) vietoj, par
duosiu pigiai, nes esu priverstas par
duoti, iš priežasties nesutikimo tėvo 
bu vaiku.

Atsišaukite,
3518 So. Wallace St. 

Chicago, III.
e.11, .i .-gaEgg'.'iii. j.ujuu.j 1" ■-■'.■■.■.'i'.i-i

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI TROKAS, 2 

tonų, išvežiojimui anglių. Dar 
naujas, A. Višniauskas, 4107 
S. Rockwell St, Phone Lafayet- 
te 1,184.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MA- 

dos rakandai turi būt parduoti už bi- 
lę sąMnv rą in«iuljmą. Seklyčiai se 
tas, valgomajam kambariui setas, 
miegruimio setas ,kaurai, davenport, 
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu 
phonographas su rekordais ir dei
manto adata.

1922 So. Kedzie Avė.

DesignntK, kirpimu, litavimu, ir 
siuvimo vyrišką ir moterišką drapaną. 

Musų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktualijai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygą. limoldnam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais. 
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Strw ant 4 lubų.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 

nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam- 
>arių: elektros šviesa, maudynės, 
augštas cementuotas skiepas ir visi 
naujos mados įtaisymai. Namas ran
dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu 
ilgini arba mainysiu ant Cottage. 
Creipkitės: Szemet & Lucas, 4217 

Archer Avenue.

▼ALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Deslgning bizniui ir namam®. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlls.

Tel. Seeley IMK
SARA PATEK, pirmlnlake.


