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Maištai Rusijoje esą 
prasimanymas

Pasakos apie tikybinius 
neramumus Meksikoje 

irgi tik pasakos
Francuos nacionalinis seimas 
priėmė konstitucijos papildy

mą dėl krašto finansų
Maištai Rusijoj esą spau

dos prasimanymai
Kova tarp valstybės ir baž

nyčios Meksikoj
Pasakos apie neramumus, areš

tus ir žudynes gimusios už
sienio korespondentų vaiden
tuvėj

MASKVA, rugp. ’ll. [Chica
go Daily News koresp. Junius 
Wood . — Klaikios pasakos 
apie revoliuciją, areštus ir ek- 
zekucijas sovietų Rusijoj, iš
plaukusios iš imaginacijos ko- 
respondentų įvairiose vakarų 
Europos sostinėse, nepagundė 
Maskvos laikraščių ne atsakyti 
j jas. Dagi praeito mėnesio 
vaidai komunistų partijoj, ku
rie, matyt, ir sukėlė užsienio 
pasakoriuose pasakų apie Rusi
ją rungtynes, dabar aptilo. 
Kartas nuo karto tik pasirodo 
laikraščiuose straipsnių, ku
riuose diskusuojami klausimai 
iš doktrinierių žiūrimojo taško.

Zinovjevas, kurs pastaruose 
incidentuose buvo centrinė fi
gūra, išvyko dviem mėnesiam 
vakacijų, kiti suinteresuotieji 
išsiskirstė po įvairius rezortus 
Krime ir Kaukaze.

Daug amerikiečių, kurie pa
staromis dienomis atvyko 
Maskvą, šią savaitę iškeliaują i 
Volgos sritis, į Ukrainą ir 
K rimą. Jie žada grįžti apie šio 
mėnesio pabaigą.

Kaimui dabar pati darbyme- 
tė, ūkininkai valo laukus, tuo 
tarpu kai fabrikai dirba pilną 
laiką ir nesuskuba prigaminti 
daiktų, kiek jų reikia. Dagi 
partiniai ginčai nutilo ir tur 
būt taip pasiliks iki rudens, 
kol susirinks trečiasis interna
cionalas ir įvyks komunistų 
partijos suvažiavimas.

Vienintelė sensacinė pasaka, 
dėl kurios sovietų vyriausybė 
matė reikalo atsiliepti ir pasa
kyti, kad tai prasimanytas me
las, buvo pranešimas iš Bucha- 
resto, kad dėl sukilimo Uk
rainoj Rumanija mačiusi reika
lo koncentruoti savo kariuome
nę Besarabijoj. Sovietų valdžia 
sako, kad Rumanija mobiliza
vus savo kariuomenę dėl to, 
kad bijanti neramumų namie ir 
ypač Besarabijoje.

Gandai apie neramumus ir 
kraujo liejimus įvairiose vie
tose niekuo nepamatuoti

MEKSIKOS MIESTAS, rup. 
11. — Kova tarp Meksikos val
džios ir katalikų bažnyčios dėl 
valdžios išleistų religinių įsta
tymų tęsiasi toliau. Ta kova ei
na žodžiais. Katalikų bažnyčios 
vyriausybė dagi pareiškė, kad 
ji neremtų jokios revoliucijos 
prieš valdžią, ir jeigu atsitiktų, 
kad Meksika butų priversta sto
ti karan su svetima valstybe, 
sako episkopatas, bažnyčia [r 
jos nariai remtų Meksikos val
džią pilniausiu lojalumu.

Meksikos Mieste visados pil
na gandų apie neramumus, 
kraujo liejimus įvairiose Meksi
kos dalyse, tečiau tie gandai 
vis pasirodė niekuo nepamatuo
ti. Nė katalikų episkopatas," nė 
valdžia, nė laikraščiai dar nega
vo nė jokių informacijų, kad 
kur nors butų buvęs užmuštas 
koks kunigas.

Vietos laikraščiai įdėjo pra
nešimą, kad Acambare kariuo
menės teismo buvo pasfnerkti ir 
nužudyti trys asmenys. Jie bu
vę kaltinami dėl vadovavimo 
govėdai, kuri andai užmušus 
du valdžios inžinierius. Violan- 
to ir Almedia, manydama,* kad 
tie inžinieriai buvę valdžios a- 
gentai dabartinėj religinėj si
tuacijoj.

Laivas paskendo; 26 įgu
los žmonės žuvo

HALIFAX, N. S., rugp. 11.'— 
Gauta pranešimas, kad Atlanti- 
ko vandenyne, ties Sable salo
mis, sudužęs laike smarkios au
dros ir paskendęs škuneris Syl- 
via Mosher. Laivo įgula susidė
jo iš dvidešimt šešių žmonių, ir 
manoma, kad jie visi yra žuvę, 
šešių jų kūnai buvo rasti vilnių 
išnešti salos krantam

NUŠOVĖ DETEKTIVĄ JO PA
TIES REVOLVERIU

Judėjimas atsteigti mo
narchiją Graikijoj

ATĖNAI, Graikija, rugp.'11. 
laikraštis Eleutheros Tipos 

paskelbė tariamai konfidencia-

NEW YORKAS, rugp. 11. — 
Policijos stoty vienas negras, 
Gene Pearce, įtartas dėl auto
mobilių vogimo, nušovė detekti-
vą Johną Singerį. Detektivas 
buvo ką tik pargabenęs negrą 
iš Hammontono, N. J., kvoti
mui. čia betgi areštuotasis, pri-

linį Janinos policijos pranešimą tykojęs, ištraukė detektiVui iš 
ministerių kabinetui. Savo dėklo revolverį ir jį nušovė. Po 
pranešime prefektas sako, kad,to piktadaris buvo pabėgęs, be^ 
Janina esąs centras judėjimo, ’ veikiai vėl buvo sugautas.
kurio siekinys esąs atsteigti; -----------------
Graikijoj monarchiją. Monar- GALESBURG, III., rugp. 11. 
chistų judėjimą remiąs pinigais — Netoli nuo Čia anglies kasyk- 
princas Christoferas. lose įvyko dinamito sprogimas,

Vyriausybė betgi iš to prane- kurio vienas angliakasys, Fred 
Šimo juokiąsis Cąrr, buvo mirtinai sužalotas.

*
[Pacific and Atlantic Photo]

Passaic, N. J., audinyčių streikierių vaikai ir steriko vadas Albert VVeisbord

Poincarė fiuansinai planai 
seimo priimti

PARYŽIUS, rugp. 11. — 
Premjerui Poi nearė savo pro
gramas Francijos finansams 
reabilituoti pavyko pravesti su 
nepaprastu spartumu. Naciona
linis seimas Versalėj 671 balsu 
prieš 144 priėmė konstitucijos 
papildymą, kuriuo numatoma j- 
steigti fondas krašto skoloms 
amortizuoti ir aplamai finansi
nei padėčiai pataisyti.

Nacionalinio seimo posėdis 
buvo tečiau begalo triukšmin
gas,- tarp kraštutinių kairiųjų 
ir kraštutinių dešiniųjų atstovų 
įvyko dagi pasikumščiavinių ir 
posėdis buvo tris kartus nu
trauktas.

Clemenceau apie savo i 
laišką Goolidge'ui

ST. VINCENT-SUR-JARD,, 
Francija, rugp. 11. — Atlan-I 
kiusiam jį čia United Press 
korespondentui, Georgės cle
menceau, buvęs Francijos 
premjeras, aiškino, kam jis ra
šęs Jungtinių Valstijų prezi
dentui Coolidgeui laišką.

“Aš žinau amerikiečius,” sa
kė senas “Francijos tigras.’L 
“Jei kada buvo žmonės, milėję 
Francija, tai Amerikos žmonės.1

Kerenskis lemia galą so- 
vietą diktatūrai

Buvęs laikinos valdžios galva 
sako betgi, kad carizmas Ru
sijoj nebegrįšiąs

PARYŽIUS, Francija, rugp. 
11. — Pasikalbėjime su užsie
nio spaudos atstovais Aleksan
dras Kerenskis, buvęs galva 
provizorinės Iftisijos valdžios 
carą nuvertus, pasakė, kad il
gai netrukus sovietų diktatūra 
pasibaigsianti. Monarchija

Lenku kunigas pasmerktas 
sušaudyti už šnipavimą
MASKVA, rugp. 11. — Iš 

Kijevo praneša, kad ten tapęs 
pasmerktas sušaudyti vienas 
lenkų kunigas, vardu žilinski, 
kaltinamas dėl šnipavimo Len
kų generalinio štabo naudai. 
Tuo šnipavimu kun. Žilinskis 
užsiėmęs per šešerius metus.

Kiti kunigai ir lenkų karei
viai, kaltinami taipjau dėl šni
pavimo Lenkams, buvo nuteisti
įvairiems terminams kalėjimo.
10 banditų pasmerkta sušaudyti

TIUMEN, Sibiras, rugp. 11. 
— šiandie čia buvo pasmerkta 
sušaudyti dešimt banditų, kalti
namų dėl nukovimo daugiau 
kaip šimtą žmonių. Tarp pa
smerktųjų yra ir viena jauna 
moteriškė, Ekaterina Pišianova, 
banditų šaikos vado pati, kuri 
buvo paškilbusi kaip “Uralo 
žvaigždė” ir kuri savo aukas 
žudydavus kirviu. Ta banditų 
šaika terorizavus Uralo sritis 
per penkerius metus. Ji pulda
vus ne tik šiaip gyventojus, 
bet ir valdžios sandėlius.

Austrija vėl leido sovie
tu delegacijai atvykti 

j Vienną
MASKVA, rugp. 11. — Au»-> 

trijos vyriausybė, kuri buvo už- 
gynus trims sovietų Rusijos de
legatams atvykti j Vien-
ną dalyvauti tarptautinia
me švietimo darbuotojų 
kongrese, tą savo uždraudimą

Britu angliakasiai atmetė 
taikos planą

LONDONAS, rugp. IĮ. — 
Britų anglies kasyklų darbinin
kai, streikuoją jau keturiolika 
savaičių, atmetė tą taikos pla
ną, kurį prieš keletą savaičių 
buvo pasiūlę bažnyčios vadai, 
nežiūrint, kad streikininkų va
dai buvo patarę tą planą priim
ti. Pasiūlymas buvo atmestas 
367,650 balsų prieš 333,036.

Lenkų “nezaležninkai” 
susijungę su rusų 

stačiatikiais
VARŠUVA, I/enkija, rugp^ 

11. — Lenkų tautinė bažnyčia, 
kurią buvo įsteigę grįžę iš A- 
merikos ir Galicijoj apsigyvenę 
lenkai, dabar susidėjo su rusų 
stačiatikių bažnyčia. Einant 
padarytu traktatu, lenkų tau
tinė bažnyčia pripažįsta rusų 
stačiatikių bažnyčios autoritetą, 
bet palaiko atskirą organizaci
ją ir nuosavą liturgiją.

Kolektyvi kaimynų 
nota Bulgarijai

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 11. 
Diplomatiniai Jugoslavijos, 

Rumąpijos ir Graikijos atsto
vai šiandie įteikė Bulgarijos už
sienio ministeriui kolektyvią 
notą dėl Bulgarijos komitadžų 
arba partizanų veikimo.

Audra paskandinus ke
turis laivus

vėl atkaukė, ir rusų delegatai '-----------
šiandie išskrido į Austriją ae- ST. JOHNS, N. F., rugp. 11.
roplanu. »— Pranešimai iš Labradoro sa-

Prieš Vienuos, vyriausybės ko, kad per audrą, kuri praeitą
užgynimą atvykti rusų delegaci- sekmadienį siautė, jūrėse ties 
jai kongresai! aštriai užprotes- į Lance-au-Loup paskendę keturi 
tavo ne tik Francijos ' ir kitų •aivai. Ar kas žmonių taipjau

Kinai reikalauja sovietų 
ambasadoriaus 

atšaukimo
PEKINAS, Kinai, rugp. 11.— 

Sužinota, kad sovietų užsienio 
ministeris čičerinas prižadėjęs 
apsvarstyti reikalavimą, kad 
sovietų ambasadorius Kinams, 
Leonas Karachanas, butų at
šauktas. Karachanas kaltina
mas, kad jis remias jėgas, ko
vojančias prieš Kinų valdžią.

svedija-Austrija pasira
šė arbitracij’os sutarti
STOKHOLMAS, Švedija, rug

pjūčio 11. — šiandie tapo pasi
rašyta neribotos arbitracijos 
sutartis tarp Švedijos ir Aus
trijos. Panašias sutartis Šve
dija iki šiol yra padarius su 
septyniomis kitomis valstybė
mis — su Norvegija, Suomija, 
Danija, Lenkija, Belgija, Če- 
choslovakija ir Vokietija.

Žaibas padegė namus;
3 asmens žuvo ugny
l’NI()NTOWN, Pa., rugp. 11. 

— Clifton Mills kaimely, West 
Virginijoj, apie dvidešimt mylių 
į pietus nuo Uniontown, užėjus 
perkūnijų audrai žaibas uždegė 
vieno vietos gyventojo namus. 
Kadangi tai buvo nakties metu, 
kai visi miegojo, tai visa šeimy
na — tėvas, motina ir jų treje
tas vaikų žuvo ugny.

Jie daro paklaidų kaip ir visi betgi Rusijoj niekados nebegrį- 
mes, bet jie yra padarę tokių šianti. Ji gaišus amžinai, dėl 
šaunių dalykų, kad mes galime to, kad Rusijos ūkininkai esą 
juos franeuziškai pagirti — jie įsitikinę, jogui, carizmui grįžus, 
toki chic žmonės. • lis jų vėl butų atimtos žemės ir

i “Pastaruoju laiku tas senti--atiduotos ponams.
mentas betgi ėmė taip kitėti, Pastarieji pranešimai apie 
kad aš. nusitariau rašyti laišką, į sukilimus Rusijoj, pasak Ke- 
judba kad daugelis manęs p ra- renskio, esą labai perdėti. Kron- 
šė. Aš nenorėjau savo laišką štadto jūreiviuose visados buvę 
daryti politiniu ar finansiniu ‘ nepasitenkinimo, ten visados 
argumentu. Norėjau (karo sko- buvę rūgimo, taip lad jų maiš
ių) klausimą atskirti nuo ban- tui negalima duot didelės svar-- 
kų. Aš nieko neturiu prieš bos.
bankus, bet jų misija yra biz-1 Prisiminus caro nuvertimą, 
nio klausimas.” Kerenskis pasakė, kad 1917

Člemenceau pabrėžė, kad sa- metais \ Anglijos premjeras 
vo laiškan jis nelaukiąs atsaky- Lloyd George atsisakęs progos 
mo. Klausiamas, kaip jis manąs išgelbėti caro Nikalojaus II ir 
geriausiai galėtų būt išspręstas jo šeimos gyvastis. Jis, Kerens- 
skolų klausimas, Clemenceau kis, būdamas tuomet provizori-
atsakė: nes valdžios galva, buvęs pa-

Į “Nesisakysiu. Aš turiu tam siuntęs privatinę telegramą 
'savo nuomonę, bet jei ją parei- Lloyd George’ui, prašydamas jį 
kščiau, aš pasistatyčiau save atsiųsti karo laivą ir paimti ca- 
prieš valdžią.” į rą ir jo šeimyną į Angliją, bet

----- ,----------- ' -Anglijos premjeras prašymą 
ignoravęs.DEBESŲ PRATRUKIMAS

ZAGREBAS, Jugoslavija, 
rugp. 11. — Debesų prakiuri
mas Zagrebe, ypač vakarinėj 
miesto daly, padarė didelės ža
los. šimtai šeimynų buvo pri

verstos apleisti savo namus.

Dar du bandė perplauk
ti Lamanšo kanalą

DOVER, Anglija, rugp. 10.— 
(Francuzas Georgės Michel ir 
egiptietis Išak Helmy bandė 
perplaukti Anglijos sąsiaurį 
(Lamanšą), bet jiems tatai ne
pavyko. Po trylikos valandų 

'plaukimo buvo priversti paliau
ti. Jie buvo išplaukę iš Gris 
Nez, Francijoj, vakar vakarą.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Debesuota; gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros atmaina ; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi
nimom 67°, maksimam 75° F. ,

šiandie saulė teka 5:54, 
džiasi 7:56 valandą.

DVIKOVA DVIEJŲ ITALIJOS 
RAŠYTOJŲ

ROMA, Italija, rugp. 11. — 
Tarp italų poeto Giuseppe Un- 
garette ir dramaturgo Vassi- 
ninto Bontempelli vakar įvyko 
dvikova kardais. v Poetas buvo 
sužeistas rankop. Duelis buvo

Jei- pasekmė ginčų, kilusių vienose 
literatūros diskusijose.

kraštų švietimo darbuotojai, bet žuvo, pranešimai nemini.
ir patsai kongresas, kurs jau j -----------------
buvo pradėjęs savo posėdžius.1 STERL1NG, (.ai., rugp. 11.— 
Tie protestai paveikė. .Užėjus baisiam audros verpetui

 netoli nuo Padroni, Cal., vienas
DU FARMERIAI DVIKOVOJ 4 metų vaikas buvo užmuštas ir 

VIENS ANTRĄ NUKOVĖ itrys kltl asmens pavojingai su
žeisti.

SWEETWATER, Tex., rugp. 
11.'— Du Camp Spring taime
riai, Ware, 70 metų, ir Reed 
65 metų, tarp kurių jau kelin
tas mėnuo ėjo kivirčai, nutarė 
pagaliau savo bylą išrišti gink
lu. Vakar įvyko jų dvikova 
šautuvais, pasibaigus tuo, kad 
vienas antram suvarė po šovinį 
ir netrukus abudu mirė.

A—, ..

OMĄ II A, Neb., rugp. 10.
Praeitą naktį gaisras sunaikino 
čia Ilotel Fontenelle, padaryda
mas $250,000 nuostolių.

LONDONAS, rugp. 11.— Iš 
Maskvos praneša, kad Rusijos 
laivynas Kronštadte išplaukęs 
į Baltijos jūres manevrams.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnaviųią ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose

/ Jus mokėsit tiktai 50 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštų, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W, 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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US.S. Pildomasis Komitetas

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2185 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St
A. Grebelis, 10225 .Perry Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
em Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius -r K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

ŠAKIŲ APSKRITIES DARBI
NINKŲ, BEŽEMIŲ, MAŽAŽE
MIŲ, NAUJAKURIŲ SUVA
ŽIAVIMAS IR L. S.-D. P. AP
SKRITIES ORGANIZ. ATSTO

VŲ KONFERENCIJA.

(Musų korespondento).

kalbėjo drg. Gylikis, Kasparas 
ir k. t. Kalbėtojai savo kalbose 
nurodė, kad dabar yra laikas ir 
geras momentas pradėti mums 
stiprintis, šviestis ir organizuo
tis, kada yra juodoji buržuazija 
parblokšta. Ir prieita prie to, 
kad tik turint Šakių apskrityje 
nuolatinj organizotorių galima |

šių metų liepos 18 dieną, Ša- bus sustiprėti ir susiburti skait- 
kiuose Sutkaičio salėje įvyko , tingai po socialdemokratų vėlia- 
gausingas apskrities darbininkų, I vą. Organizatoriaus pasiruplni- 
bežemių, mažažemių ir nauja-.mas pavesta Komitetui.
kurių suvažiavimas. Tokį su-( Pasitarus ir pasikalbėjus apie 
važiavimą šakiai seniai yra ma- kitus reikalus, rinkta Komite

tas. Komitetas apskrities pa
likta tas pats, senasis. Apskri
ties Komiteto būstinė ir antra
šas: Jonas Kasparas, Naumies
tis, Tilto g. 21, šakių apskritys.

Konferenciją baigiant buvo 
pasakyta dar keliatas karštu 
kalbų, kuriose darbininkai ir 
darbininkės buvo kviečiami prie 
vienybės, prie suderintos ir or
ganizuotos kovos su savo prie
šais dėl naujos tvarkos, dėl ga
lutinio nugalėjimo ir sutriuški
nimo juodo klero Lietuvoj, kad 
paskui galėjus būti tikrais ir 
pilnais gyvenimo šeimininkais.

Konferencijai bei suvažiavi
mui užsibaigus apie 8 vai. vaka
ro, visi išsiskirstė namučių su 
pakilusiu upu ir kietu pasiryži
mu dirbtie ir kovoti su visais 
darbo žmonijos priešais ir pro
vokatoriais. Kapsas...

Suvažiavimai! atvyko daugiau 
kaip 350 atstovų. Atstovų bu
vo veik iš visų valsčių bei mies
telių ir daugumoj vyrai; atvy
kusieji nevisi sutilpo į salę ir 
daugeliui prisiėjo tik per atvi
ras duris* klausytis.

Suvažiavimą atidarė l’/y vai. 
po pietų Šakių Apskrities L. 
S.-D. P. Komiteto pirmininkas 
Kasparas, sveikindamas atvy
kusius suvažiaviman ir linkėda
mas pasekmingų darbų. Suva
žiavimui vesti pirmininku iš
rinkta drg. Kasparas, į sekreto
rius pakviesta drg. Gylikis ir į 
padėjėjus Brazauskas. Per
skaitytoji dienotvarkė priima
ma ir klausimai svarstomi iš ei-

Darbininkų, bežemių, maža
žemių ir naujakurių reikalo 
klausimu referavo drg. Kaspa
ras, savo kalboj palietė opiau
sius biednuomenės reikalus ir 
nurodinėjo kaip atitasyti buvu
sius krikščioniškos valdžios pa
darytas skriaudas. Po refe- 
rendo kalbos paėmę žodį iš eilės 
išsitarė visa eilė kalbėtojų, ku
rie savo kalbose papasakojo ga
na daug įdomių dalybų ir nusi
skundė krikščioniško šeiminin
kavimo neteisingumu, ir reika
lavo daryti žigių, kad' tie visi 
neteisingumai ir padarytosios 
skriaudos butų veikei atitaisyta. 
Daugelis įteikė prezidiumui sa
vo skundus raštu ir prašė įteik
ei juos kam priguli, šakių mie
sto butų nuomininkai skundėsi 
ir rodė kvitas, kad iš jų vietos 
savivaldybė ima mokestį nuo 
mokamos sumos už butą ir jei 
iš neturto laiku nesumokama, 
tai su policijos pagelba išieško
ma.

Po kalbų ir nusiskundimų su
sidarė pilnas pasitikėjimo savo 
pajėgomis ūpas. Ir suvažiavi
mas pasitikėdamas Soimo atsto
vais ir ministeriais — socialde
mokratais (išskiriant vieną kuo
pininką Pranaitį, kuris savo ne- 
razumnom kalbom kėlė visų lai
ką triukšmą ir ardė suvažiavi
mą) priėmė prieš 3 ir kelis susi
laikiusius tam tikrą rezoliuciją, 
kurioje išdėjo pagrindinius savo 
reikalavimus. !*<> rezoliucija
į.'aliota pasirašyti prezidiumui 
ir keliatui iš dalyvių, ir pavesta 
įteikti darbininkų, bežemių, ma- 
ž ižemių ir naujakurių atsto- 
vims Seime ir ministenams so- 
c aldemokratams, kad ja vaduo- 
t jsi ir įvygdintų gyveniman iš
čiustytus rezoliucijoj reikalavi
mus.

Po trumputės pertraukos ei
nama prie L. S.-D. P. Apskrities 
1 konferencijos dienotvarkės dar

Musų Draugai Gerai
Dirba

Kaip tik j Lietuvos valdžią 
įėjo musų draugai, socialdemo
kratai, mes tikėjome^, kad jie 
savo darbais daug prisidės prie 
šalies sutvarkymo.

Mes neapsivylėm. Taip yra.
Socialdemokratų partijos or

ganas savo vedamuose straips
niuose taip gerai nušviečia Lie
tuvos gyvenimą ir partijos nu
sistatymą, kad jau geriau nerei
kia. Jau vien tik “Socialdemo
kratą“ skaitydamas, gali sau 
žmogus kuopuikiausiai pamaty
ti, kaip Lietuvos valstybė dide
liais žingsniais eina prie geres
nės tvarkos ir darbininkų būvio 
pagerinimo.

Socialdemokratų ir liaudinin
kų koalicinė valdžia veikė tiktai 
apie pusantro mėnesio ,o žiūrė
kite kiek daug dalykų jau tenai 
yra pagerinta. Čia paduodu ke

is “Socialdemo-
krato“:

“Pusantro
džiavęs Seimas išsiskirsto vasa
ros atastogoms. Nuo jo darbų 
pradžios praėjo dar tik trumpas 
laikas, bet mes norime suvesti 
vienon vieton tai, kas liko jau 

ryta.

Panaikinta karo stovis.
Priimta amnestijos įstaty- 
politiniems kaliniams. 
Įstatymu panaikinta spau-

mėnesio paposė-

Organizaciniu ir einamojo 
momento įvertinimo klausimu.

2) 
mas 

I 8) 
dos ir susirinkimų suvaržymas.

4) Pataisyta įstatymas apie 
ligonių kasų Vyriausių Draudi
mo Valdybų.

5) Dviem skaitymais priimtos
pataisos apie paties ligonių kasų 
įstatymų, kurių svarbiausia yra 
ta, kad dabar darbininkų drau
dime ligoje dalyvaus ir Valsty
bė lygiomis su darbininkais ir 
darbdaviais. ' L

6) Priimta žemės reformos gale laimėti. Tik atsargiai ,iš- 
įstatymo pakeitimas, sulig ku- tvermingai, su vieny tomis jėgo- 
kiuo naujakuriams duodama tei- mis, nepasiduodami saldžioms, 
sė pasilikti dvarų trobesiuose klastingoms tariamųjų draugų 
tris artimiausius metus, lig jie 
pasistatys savuosius.

7) Priimta žemes reformos 
vykdymo įstatymo pakeitimas, 
kuriuo einant bus galima duoti 
skundai Vyriausiam Tribunolui 
ant žemės Reformos Valdybos 
dėl neteisingo žemės paskyrimo. 
Pats žemės reformos komisijų1 
veikimas apskrityse padarytas darbininkas Amerikoje, I 
viešas ir-į jas bus įvesti vietos nori eiti sykiu su prakilnia Lic 
taikos teisėjai.

8) Greitųjų peržiūrėta šių 
metų valstybės biudžetas, suma
žinta arba išbraukta ffai kurios 
išlaidos ir tuo budu sudaryta ne
didelė atsarga skubiausiems rei
kalams. Iš tos atsargos pas
kirta vienas milionas litų savi
valdybėms ir viešiesiems dar
bams organizuoti.

9) Seimas apsvarstė visą eilę 
interpeliacijų, kurių dalį įnešė 
Seiman krikščionių blokas, pul
damas naująją vyriausybę, da
lį įneše pačios valdančios parti- 
jos. Iš tų interpeliacijų pati 
triukšmingoji buvo ta, kuri iš
kėlė aikštėn krikščionių darbų 
pirmutinį žiupsnį, būtent seno
jo kabineto išdalintus klerikalų 
organizacijoms iždo pinigus, iš 
viso apie 950,000 litų.

10) Jau iškelta ir 
valstybės gynėjui visa 
jų bylų ir atnaujinta 
sustabdytos savo laiku 
niškosios vyriausybės.

11) Svarbų ir skubotą naujos 
vyriausybė darbą sudaro dabar 
valstybinio aparato apvalymas. 
Juodųjų laikais valdininkuose 
įsigalėjo išdidumas, kyšininkys- 
tė, sauvaliavimas, tarnavimas 
krikščionims, ne kraštui.

“Kas gi laimėta darbininkų 
naudai”? — Klausia “Socialde
mokratas”, ir atsako:

“Mes neturime reikalo ypatin
gai džiaugtis jau pasiektais 
laimėjimais, bet turime aiškiai 
pasakyti, kąd į tuos pusantro 
mėnesio liko padaryta darbinin
kų reikalui daugiau, • kaip išti
sais metais valdant kraštą juo
diesiems. Aįęs duodame dide
lės svarbos tam, kad sauvalė ir 
smurto rėžimas jau pradeda lik
viduotis, statant jo vieton de
mokratinę ,teisėtą tvarką. Męs 
nesijaudiname tuo, kad valymo 
darbas vyksta nepergreitai. Ki
taip negali ir būti.- Bus reika
linga metų, kol žingsniu po žing
snio liks išravėtos reakcijos 
usnys ir bus padiegta nauja gy
venimo kryptis.

Mes skaitome didžiausiu dar
bininkų laimėjimu tai, kad jau 
artimoj ateity pradės kurtis 
darbininkų ligonių kasos, pagrį
stos pataisytu įstatymu. Tai 
bus musų pirmutihis ' žingsnis 
socialiam 
mui.

pakuštoms.”
Kaip nuosakiai, kaip aiškiai 

išdėstoma socialdemokratų nu
sistatymas. Kaip taktingai nu
rodoma darbi nhfkams reikalas 
vienytis ir suglaustomis jėgo
mis, pilnu įsitikinimu kovoti ir 
eiti prie savo galutino tikslo.

Todėl kiekvienas susipratęs
kurię

t u vos Socialdemokratų Partija, 
turi būtinai jų remti visuomet. 
Taipgi turi giminėms Lictuvo-

ir žurnalų '‘Naujųjų Gadynę”. 
Nes tie laikraščiai tikrai nuro
do, kokiais keliais Lietuvos dar
bininkai privalo eiti.

Lai gyvuoja Lietuvos Social
demokratai! —A. žymontas.

Išeina “Naujoji Gadynė“

nuliu . ^iowwĮr—'1 nu 
neužilgio statytis Sofijoje nau
jų namų ir leisti savo organų.

Bet tuo tarpu, kai profesinis 
darbininkų judėjimas Bulgari
joje vienijasi, tai politinėje jų 
organizacijoje , dar tebeina ki
virčui. Keletas socialdemokratų 
vadų, kuriuos nepersenai parti
ja išbraukė, rengiasi steigti nau
jų socialistinę partijų. Iš to žy
mių pasekmių, žinoma, nebus, 
liet laikinai jėgos bus suskal
dytos.

NEDARBAS RUSIJOJE

u HllllM'H ..................... WMI ■ w.

LYONO SOCIALISTAI PRIEŠ 
RADIKALUS

perduota 
eilė nau- 
senosios, 
krikščio-

darbininkų draudi

lengvai neįvertiname 
Mus laukia sunkus 

kovos kelias. • Priešininkų musų 
siekiams mes turime ne lik 
laikinų musų sąjungininkų tar
pe, su kuriais kartu sudarome 
daugumų Seime, bet ir pačiam 
darbininkų judėjime, pačiose 
darbininkų gyvenimo sąlygose. 
Darbininkų suvargimas yra la
bai didelis. Naudodami tą sun
kią padėtį, komunistai iš kai
rės, federantai iš dešines bando 
ir bandys ją pasunkinti, kursty
dami darbininkuose norą grei
čiau pasivaduoti iš vargo pur
tydami juos prie neapgalvotų ir 
ne laiku keliamų streikų.

“Tą viską mes gerai žinome 
ii- via tik drųsiai žiūrime iitoi- 
tin. LietuVos darbininkų „mil
žiniška dauguma jau kietai su
sibūrė ties musų partija. Jos 
vadovaujami darbininkai kuria 
ir vysto savo organizacijas, kur 
galima kelią kovą už savo būvio 
pagerinimą. Lietuvos darbinin
kai jau parodė, kad jie pakan
kamai supranta savo reikalus, 
blaiviomis akimis įvertina da-1 
bartinę padėtį ir nesiduos vilio-1 
jami į šuntakius. Tai esant to
kiam supratimui, mums nebus 
persunku išlaikyti imtynes ir su 
stipriausiu priešu ir vis tik galų

“Mes 
padėties.

Senai kalbama apie reikalą 
leisti socialdemokratinį žurna
lų. Dabar reikalas jau tiek pri
brendo, jog ilgiau laukti nub
lunka ir šiomis dienomis, liepos 
mėn. galo, išeina socialdemokra
tų mėnesinis žurnalas “Naujoji 
Gadynė“. Žurnalas eis per mė
nesį kartų. Žurnalo turinį suda
rys pirmon galvon politiniai 
straipsniai, apžvalgos, kronikos 
ir t. t. Vėliau prisidės ir dailio
sios literatūros skyrius.

Svarbų, kad žurnalas kuo 
plačiausiai pasklistų darbinin
kų tarpe ir lodei visi musų par
tijos draugai tuoj turi imtis 
žurnalą platinti. Musų partijoj 
neturėtų būti draugo, kurs ne
skaitytų “Naujosios Gadynės“.

Žurnalo kaina metams 10 li
tų. Atskiras nr. 1 litas. Pusei 
metų — 6 Lt., trims mėnesiams 
— 3Lt.

Partijos nariai ir žiožirbinili
kai, kurie nori žurnalą skaityti, 
bet šiuo metu į negali užsimo
kėti (bedarbiai ar šiaip netur
tingi) gali per savo vietos or
ganizaciją gailai žurnalą tam 
tikram laikotarpiui nemokamai. 
Dalykas toks, kad aukomis, ku
rias mes tikimės surinkti žur
nalui leisti, bus galima kai ku
riems draugams žurnalas siun
tinėti laikinai nemokamai. Par
tijos ir “žiežirbos“ organizaci
jos, nurodydamos tokius drau
gus, turi žiūrėti, kad nemoka
mai žurnalų gautų tiktai tie, 
kas jį skaitys ir kas negali už
simokėti. Bendrai, tokių nemo
kamų prenumeratorių galės bū
ti ne daugiau šimto. 

f I
Prenumeratorius reikia tuoj 

rinkti ir siųsti šiuo adresu: 
Kaunas, Kęstučio 40 “Naujajai 
Gadynei“ arba Šiauliai, Vilniaus 
g-vė 135 nr. “Naujajai Gady
nei“.

Straipsnius, informacijas ir 
k. taip pal reikia siųsti vienu 
ar kilu čia paduotu adresu.

“N. G.“ at. redaktorius
J. Januškis.

[“Socialdemokratas“]

'Pastaruoju laiku kominlerno 
šelpiamoji spauda daug rašo 
apie pramonės kilimą sovietų 
Rusijoje. Bet jeigu pramone 
Rusijoje kyla, tai kodėl tenai 
yra tiek daug .bedarbių ?

Oficialiais sovietų valdžios 
daviniais šių mętų gegužės men. 
1 d. -bolševikijąje buvo 1,100,- 
000 (vienas milionas ir šimtas 
tuksiančių) pramonės darbinin
kų be darbo, šilam skaičiuje. 
18,3 nuošimčių sudaro amati
ninkai (kvalifikuoti darbinin
kai) ir 42 nuoš. ;— nekvalifi
kuoti darbininkai. Palyginant 
su pernai metais, amatininkų 
bedarbių skaičius sumažėjo, bet 
nekvalifikuotų darbininkų nuo
šimtis pakilo nuo 20 iki 12.

ni ionos departamento, Fran
ci joje, socialistų organizacija 
nutarė nutraukti ryšius su ra
dikalais socialistais ir su res
publikiniais 's/icialistais, su ku
riais jie nuo 1921 m. gegužės 
mėnesio buvo bloke. Socialistai 
sako, kad radikalai ir respubli
konai neišpildė nė vieno savo 
pažado finansų reformos srity
je, bet visą laiką pataikavo de- 
šinomsioms partijoms.

Badikalų socialistų partijai 
priklauso Herriot, o respubliki
nių socialistų partijai — Briand. 
Būdami bloke su šitomis parti
jomis, socialistai savo balsais 
išrinko Eduardų Herriot mies
to burmistru Lyone, kuris ran
dasi Rbonos departamente. Ka
dangi Lyono miesto taryboje 
socialistai turi absoliučių dau
gumų balsų, tai jie dabar gal 
bul privers ponų Herriot pasi
traukti iš burmistro vietos.
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Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir linksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbų” visada busi linksmas. Pri- 
siųsk 10c įdėjęs į konvertą 'gausi 
vieną numerį. Prenumerata metam 
tik $1.00. Kas neturi “Rimbo** tas 
ne vyras. Moterims ir merginoms 
“Rimbas” irgi reikalingas. Reika
lauk sekančiu antrašu:

“RIMBAS”
3 Batcman PI., So. Boston, Mass.

Garsinkites ĮįaujienosB

Bendras Frontas - Bet 
Ne Bolševikiškas

Liepos men. pabaigoje susi
rinko Sofijoje, Bulgarijos sp-

kongiVas, kurio tikslas buvo 
sujungti dvi iki tol skirtingais 
keliais ėjusias profesinių sujun
gti grupes “Laisva Profesinę 
Sąjungą” (Amsterdamo kryps
nio) ir “Nepriklausomų Sųjun- 
MTJįJ.” (pirmiau?* p ri k I aus i usi;} 
Maskvos internacionalui).

Kongreso darbas buvo sek- 
mingesnis, negu daugelis tikė
josi. Jisai neapsakomu dalyvių 
entuziazmu priėmė rezoliucijų, 
kad vietoje minėtųjų dviejų or
ganizacijų toliaus Bulgarijoje 
gyvuos viena “Jungtinė Prqfe-- 
sinė Sąjunga“, kuri biis Amster
damo unijų Internacionalo na
rys. Bulgarijos’ darbininkai, ma
tyt, jau įsitikinu, kad 

kartu, jeigu nori 
ginti savo reikalus. 
Profesinė Sąjunga

eiti 
gai 
nė

jie turi 
sekmin-

ke tina

Ar Jusą 
Oda Niežti 
Arba Dega

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Ix)uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškes ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Daug kentėjimų nuo 
ligų galima jprašalind 
jant Cadum Ointment. 
niežėjimų ir degimų iš 
labai minkštinantis 
tik yra oda sužeista 
si. Cadum Ointment yra geras nuu 
išbėrimų, spuogų šlakų, slogų 'išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų. šašų, de
dervinių. niežėjimų, išbėrimų žaftdų 
įsidrėskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalu įkandimų h t. t 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje. tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avcnue, New York.

ir

visokių odos? 
laiku varto

ti is prašalina 
sykio ir yra 
Kylantis kur 
paraudonavu-

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesj:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė* (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra. •

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

4*

Kokia Nauda Iš Indėlių į 
Lietuvos Koperacijos Banką?

9% į metus, arba $9 nuo kiekvieno $100, eis j jūsų kišenę. Tuos pinigus 
jus pridėsit prie kitų ir padauginsit savo turtų. Arba jus galėsit praleisti 
juos: pasiimti sau vakacijas, pasilsėti, sveikatų pataisyti; galėsit nusipirkti 
sau naujus rubus, automobilių, pianų ar abelniems šeimos reikalams sunau
doti; galėsit vėl padėti Koperacijos bankan ir dar daugiau nuošimčių gauti.

Lietuvoje jūsų pinigai bus paskolinti ūkininkui — gal būt jūsų giminai
čiui ar draugui — ukiui pagerinti, naujoms mašinoms nupirkti, geresniai gy
vulių veisliai užveisti ir pastatyti ūkį xant pelningų pamatų. Ūkininkas pa
gerinęs savo ukj, prisitaikę^ prie aplinkybių ir marketų savo produktams, 
pelnys šimteriopai, atmokės paskolų ir bus dėkingas.

9% į metus yra geriau negu 6, ir daug geriau negu 3. Indėlis yra daug 
patogesnis negu investmentas ant morgičių ar bonų.

SAUGUMAS PILNAI UŽTIKRINTAS

Lietuvos Koperacijos Bankas
KAUNAS — LIETUVA

Pinigus pasidėti i šift įstaigą galite visi Amerikos lietu
viai, iš visų vietų ir miestų per

Naujieny Bendrovę
1739 So. Halsted St., .Chicago, Illinois.

i
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Reikalaudami

RAKANDU
Kas Dedasi 

Lietuvoj
Sveikatos Dalykai

KIEK LĖSUOJA VAIKO 
AUGINIMAS.

Šiauliai Rašo Dr. J. Montvidas.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
7^ Pęo^ĮesJuraiįnre &mpaįjĮ

h—a
1922-32 So. Halsted Street 

Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue 
Kampiyt Richmond Gt.

BOHEMIAN
APYNIŲ-
SKONIS

uriIa 
Malt

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit 
ji

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

oarda vniėtoį ų

TURTINGIAU-

0h 
Henry!

Candy!

Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1729 Haisted Stm. e

Lietuvos gyyvenimas be kai- 
kurių svyravimų įėjęs dabar į 
“normales” vėžes, matomai to
kia padėtis- greit nepasikeis. 
Darbas ir nedarbas vienodai sto
vi. švietimas truputį apsnūdęs, 
mažiau judėjimo negu okupa
cijos laikais. Daug prisidėjo 
“deržimordį” katalikų priespau
da. Bet spauda išsirutuliojo aug- 
štai. Begalės laikraščių centruo
se ir provincijoj. Kas 40-50,000 
žmonių turi laikraštį, nors skai
tytojų procentas labai mažas. 
Kaimiečiai beveik kaip ir ne
skaito. Išsirašo tiktai kaimo in
teligentai ir miestelėnai. Užtai 
laikraščių tiražas siekia nuo 
1000 iki kelių tukst. egzemplio
rių. Nereikia suversti neskaity- 
ma vien tiktai žmonėms, bet ii 
viešos skaityklos neturi laikraš
čių. Jog Universiteto skaitykloj 
stalai apkrauti , pundais “Ber- 
liner Tageblatt” ir kitais vokie
čių laikraščiais, o lietuviško rei
kia ieškoti su žiburiu. Ameri
kos lietuvių laikraščių į metus 
pasirodo čia tiktai apie porą eg
zempliorių. Studentams, niat^’t, 
mąža kas siunčia. Spauda svy
ruoja žiūrint ekonominio (gal ir 

•politinio) gyvenimo: geriau 
gyvenasi — daugiau spaudžia
ma, atvirkščiai užsidaro. Kiti 
laikraščiai gyveno mirgančios 
žvaigždės gyvenimą: kas mė
nuo rinkosi naujus vardus ir 
kėlėsi iš numirusių. Bet dabar
tinių laikraščių pamatas grįstas 
spiaudalais — vos keletas laik
raščių siekia apie kelius tūk
stančius tiražo, o visi kiti, kaip 
gandras ant vienos kojos, laiko
si įsikibę tūkstančio, kiti ir to 
neturi. Valdžios oficiozas turi 
tiktai apie 8,000! Štai popule- 
resniųjų vardai: [Valstiečių 
liaudininkų pakraipos] Lietuvos 
žinios, Lietuvos Ūkininkas, Jau
nimas, Moksleivių Varpai, Mo
kykla ir gyvenimas, Šiaulių 
Naujienos’ Biržų žinios, Žemai
tis ir kt.; [socialdemokratų] 
Socialdemokratas, Aušrinė, žie
žirba, Darbininkų Balsas ir tt.; 
katalikiškųjų J Rytas, Vienybė, 

Ūkininkas, 
Prančiškaus 
Pavasaris, 
egzempl.), 
židinys, Logos, Kosmos, ir dar 
kiti. - Be to Klaipėdos Žinios, 
žiburėlis (vaikams), Ūkininko 
Patarėjas žemės Uk. Ministeri- 
sterijos dovanai duodamas kai
miečiams), Lietuvos Ūkis (Mi
nisterijos), švietimo darbas 
(Ministerijos), Panevėžio Bal
sas, Ukmerkės garsas, Šešu
pės bangos, Spaktyva (jumoris
tinis), Lietuvis (tautininkų), 
Raseinių Magdė (katalikiško ju
moro), Echo ir daug kitų. Ben
drai paėmus, provincijos lai 
raštu kai ir neitralieji valstiečių 
liaud. nusistatymo. Kairieji tu
ri 2-3 kart daugiau skaitytojų 
negu katalikų. Nors katalikiš
kų vardų daugiau ,bet vargiai 
egzempliorių skaičių atsvertų. 
Knygų spaudimas eina tokiomis 
pat pėdomis .

Darbininkas, Šv. 
raktas, Ateitis, 

Šiaulietis (1600 
Naujoji Vaidilutė,

Dr. W. A. Evans, pasiremda
mas Metropolitan Life Apdrau- 
<los kompanijos skaitlinėmis, 
įrodinėja, kiek atsieina vieno 
vaiko auginimas iki 18 metų 
amžiaus. Pasirodo, kad vidu
tiniškas vaiko auginimas iki ši
to amžiaus atsieina $7,238. Tai 
yra skaitlinė, jei ant vaiko iš
leidžiama tik biskj viršiau $400 
į metus. Po $400 išleidžiant 
susidarytų $6400. Gi skiriant 
tik $400 metuose vaiko augini
mui, jis bus auginamas pusėti
nai skurdžiai. Juk tai išeitų tik 
biskutį vivšiaii dolerio dienai, i 
iš ko turi užtekti ir drabužiui, 
ir valgiui, ir butui, ir teatrui, ir 
įvairiems pasismaginimams, ir 
gydymui ir t. t. Juo vaikas 
auga didyn, tuo daugiau išlaidų 
jo aprėdimui ir pasismagini
mams. Kas nori vaiką dailiau 
rėdyti ,pramokanti muzikos, dai
nų, šokių ar ko kito ir duoti šo
kių — tokių smagumų, toks 
vaikas atsieina bent $700 me
tuose. Bet ir pusėtinai skur- Į 
džiai auginamas vaikas iki 18 
metų atsieina $7,237. Jei šitas 
išlaidas (virš $400 metuose) vis 
dėti į banką ant legalių .nuo
šimčių, tai per 18 metų vienų tik 
nuošimčių priaugtų $2,624. Tai
gi sudėjus auklėjimo išlaidas 
7,238 ir nuošimčius $2,624 susi
daro $9,826. Nėra abejones, 
kad kiekvieno vaiko auginimas 
iki 18 metų amžiaus lėšuoja virš 
$10,000. Į šitą sumą visai ne
įeina motinos ir kitų darbas, 
įdėtas į vaiko auklėjimą. Taip 
gi neįskaitoma mokslo lėšos 
(pradinės, augštesnės mokyklos 
ir kartais universiteto), nes nu
matoma, kad mokinimo lėšas pa
kelia valstija, kurios irgi siekia 
šimtus ir tūkstančius. Sveika
tingumo skyriai valstijose ir 
miestouse irgi išleidžia didelius 
pinigus vaikų sveikatos palai- | 
kymui ir priežiūrai. Jei ir už 
visą mokslą ir higienos dalykus 
reikėtų mokėti patiems tėvams, 
tai kiekvienas vaikas iki 18 me
tų lėšuotų bent $20,000. Tėvas, 
kuris uždirba apie $2500 metuo
se, turi sudėti visą keturių metų 
uždarbį tik vieno vaiko išaugi- 
nimui. Jeigu jis turi 5 vaikus, 
jis turi dirbtinėj; 20 metų, pats 
visai nevalgęs, nesirėdęs, be bu-

to, žodžiu nieko savo reikalams 
neišleisdamas. Kadangj tai yra 
fantazija — kadangi jis pats ir
gi turi lėšų, tai galite suprasti, 
kaip skurdžiai auginami jo vai
kai ir kaip vargas slėgia motiną 
ir tėvą.

Ar gali darbininkas svajoti 
apie leidimų, savo vaikų j moka
mas mokyklas ir ilgesnį jų lavi
nimą muzikoj ar kokioj kitoj 
dailės šakoj? Ypač jei jis turi 
kelis vaikus. Nestebėtina, kad 
daugelis tėvų neištesėja auginti 
vaiko iki 18 metų, o jaunutį jau * 
stato uždarbiauti.

pildosi, vienok tėvai tikisi para
mos iš suaugusių vaikų. Dide
lė dalis vaikų miršta.. Tuomet 
žlunga visas į juos sudėtas kapi
talas. Taigi vaikų auginimas 
musų gadynėj yra didelė rizika. 
Taigi tūlų tikėjimų atstovai ir 
tūli patriotai, kurie kalba už 
šeimynų skaitlingumų, kalba 
užsimerkę prieš skaitlines.

“Jei žmonės tiktai žinotų 
kaip greitai Severa’s Esko gy
do niežiejimo suskirdimus; aš 
ęsu tikras, kad jie nevartotų 
nieko kito”, rašo Mr. Mike Dze- 

Aš sirgau
nuo niežieji-

Darbininkų šeimyna negali dzei, Pellston, Mich. 
auklėti daugiau kaip vieną ai mūnesių-mėnesius 
du vaiku, jeigu geidžia auklėti mo, kuris nesidavė jokiems gy- 
ir mokinti tinkamai.

Nors tankiai troškimai ne-

LIETUVON

Tel. lafayette 4223
Plumbing*, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

jdymams, kol tik aš užsisakiau 
SĮevera’s Esko. Po pirmo uždė
jimo gyduolių, niežiejimas pra
dėjo menkėti, ir j trumpą laiką 
mano oda visai pasveiko”. 
Nusipirkite už 50c slovikėlj Se- 
vera’s Esko nuo savo vaistinin
ko, arba rašykit pas W. F. Se
verą Co., Cedar Rapids, Iowa.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto 5ki 4 p. p.
Gyoenimo Viela

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. jState St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEK

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.. 
Telefonus Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: x 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. .
77 W. Washin<ton St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John BaKdzitinas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

7

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Specialiuos Abstraktų

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

29

Vak. 
t

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage A vena e 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia

• visokias legali i kas popieras.

Naujas, Kraujo, Nervų ir 
Stiprumo Budavotojas.

Daktarai Surado, kad Jos Suteikia 
Gerą Palengvinimą Kaip Jauniems 

Taip ir Seniems
Daug tukatančių žmonių vartoja taa gy- 

duotos, Nuga-Tone, ir Kauna puikų palenK- 
viniiną tik | keletą dienų. Nuga-Tone grei
tai Htigrąžina p«p, punch ir vigor dėl nu. . 
vargusių, nuaidevčjuaių nervų ir muskulu. 
Joh biulavoja raudona kraują, atipriun. nuo- 
IntiniuH nervus Ir nuteikiu didelę spėką gy
venime. Nuo blosro nevirškinimo, u ±kiet įė
jusių vidurių, nemalonaus kvapo, Kalvom 
skaudėjimo, prasto miegojimo, nėra nieko 
geresnio kaip Nuga-Tone. padaro dar-' 
bą gerai ir greitai. Nuga-Tone suteikia ' 
puikų apetitą, ramų, atAvi<*žinnnt| miegų, I 
Ktimulioja kepenis ir r<vulioja inkstus, 
skilvį ir žarnas labai gerai. Musų skai
tytojai privalo suteikti toms gyduolėms ban- i 
dymų, nes jie nieko neprnlaimės. Iždirbė- *

tikimuose, jie privertė visus aptiekoriua su
teikti garantijų ir sugražinti pinigus, jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pas visus gerus ap- 
tlekoriui. •

Dr. Anelia KausJiillas
CH1KOPRACTOR ir MIDVVIFE 

Pasekmingai gy« 
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa- 

jai Kerai žino kfj jos padaro tokioje atni- tumilUJU prie Jifimdymo. Paturimai

OR. IIERZMAN^
— Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
t Dienomis: Canal 

3110. Nakt j 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. v.

dovanai.
3252 So. Halsted St.

Tel/Yards 4951 
valandos: Utarninkais, Seredomis,

Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Telefonai:

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor

• of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčidieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Kės. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
,9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,,
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

rz j J J nuo 9 ikt II vai- ryte; 
Valanaos į nuo 5 jįj q Val. vakare

*

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 (|ieną.

! Res. telephone Hyde Park 4100 
k——— ■ ■■ u n

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. I)rexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Kine 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Faiyfax 6358

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint Kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie- 

metus ir sugrįžti į Sųv. Valsti- 
iuosai neįskaitant kvoton.

ūsų dideli laivai milžinai, kaip 
M A J ESTI C, didžiausiai pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANI)-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, AR ABIC 
siūlo greitą kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskiras kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir mauda 
gumas.

Kreipkite, prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, I1L

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

♦ ♦ ♦
Apie liepos 28 d. tikisi paliuo- 

suoti amnestuotuosius. Jau by
los pavesta peržiūrėti tvarkoma- 
jin posėdin. Šiaulių kalėjime 
paliuosuos apie 100 kalinių. .

Kažin koks vėjas užputę “re
formatorius”: metodistų, bibli- 
stų ,subatninkų, babtistų, ku
rie apsikabinėję kryžiais skelbia 
religijos imtynes. Po keletą 
žmonių jau turi kiekviena sek
ta. Ir kiekvieno lupos skelbia 
geresnį dievą.

— Tindi—Rmdi.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios^ 
skelbiasi Naujienos e.

tų

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

Kampas Nprth Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolėtini šviesa ir diathermia

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W. *

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, aklų, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humlmldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk ši kuponą kasdieną ir pridubk į Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje! ( y skaitytoja turi teisę' gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami Priduodant kuponus apmainymul, turi būt priduodama Tar
dai pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kti- 
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Ui metus—150, ui pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

......... ....................   Atkirp čia .
Data: Rugpiutis 12 d., 1926

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospečt 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
ir. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Anhland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospečt 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hnlnted SI..
Chicago, III.

W. J. STANKŪNAS 
fotografas 

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas. 
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipęd su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.



Rugp. 12, 1926

NAUJIENOS
The LJhu 'uian Daily News 

Published Daily Except Sunriay

paltu:

Kditor P. «RI«AITIS - -
1789 Soatk Halsted Street 

Ckicago, UL 
Teiepbone Rooeevelt 8MB

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year oųtside of Chicago. 
$8.0$ per year in Chicago.

8c. per copy.
Entored as Second Class Matter 

March 7th, 1914, et the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879. ’

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadeinius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
UI. — Telefonas i Eoosevalt S6M

Chicagoje 
Metams ............    |8.(M

Uiaimokijimo kainai
Pusei meti--------------------------- 4.(M
Trims mlMSiama  
Dviem misMiams 1.M
Vienam minėsiu!.76

Chicagoje per neMotojusi
Viena kopija ...........   8c
Savaitei --------------------- 18c
Mineliui____76c

Suveinytoae Valatijoae, *ne Chicagoje, 
paltui

Metanui ---------------------------- _ >7.00
Pusei meta --------   8.50
Trims minėsiant?______ ___   1.76
Dviem mėnesiam ________   1.25
Vienam minesiui — *75

Lietuvon ir kitur utaieniuosei 
(Atpiginta)

Metams  _____ |8.0t
Pusei metų __________
Trims mėnesiams---------------- 2.00
Pinigus reikia siųsti paito Money 

orderiu kartu su uisakymu.

4.00

ŽINIOS APIE KRUVINAS RIAUŠES MEKSIKOJE

RELIGIJA IR ALIEJUS

KURSTYMAS PRIE INTERVENCIJOS MEKSIKOJE

KOVA TARP NACIONALIZMO IR INTERNACIONA
LIZMO RUSIJOJE

STALINO NACIONALIZMAS PAĖMĖ VIRŠŲ

Anądien, kalbėdami apie Meksikos klerikalų paskelb
tų “ekonominį boikotą”, mes išreiškėme nuomonę, kad 
tuo įrankiu klerikalams nepavyks suparaližiuoti krašto 
ūkį, bet jiems gali pavykti prirengti dirvą riaušėms ir 
kruviniems susirėmimams.

Apie riaušes ir kruvinus susirėmimų^Atarpe klero 
[ dabar telegramos praneša kas-pasekėjų ir valdžios jėgų

dien. Gal būt, kad tose žiniose yra blofo. Bet jeigu ir taip, 
tai visgi matyt, kad Meksikos kunigija kursto žmones 
prie pilietinio karo.

Kaip tečiaus klerikalai moka piktintis “kraujo lieji
mu”, kuomet jie kalba apie revoliucijas!

Įdomu, kad tuo pačiu laiku, kai Meksikos dvasiški ja 
paskelbė kovą valdžiai, tai tenai subruzdo ir visokie sve
timų šalių aliejaus biznio atstovai. Jų daugiausia yra iš

protestus, kad Meksikos valdžia juos skriaudžianti. Gir
dėt, kad tų biznierių reikalais ketinąs šiomis dienomis 
parvažiuot iš Meksikos ir Jungtinių Valstijų ambasado
mis. , a.

Aliejaus kompanijos, žinoma, nori pasinaudot tuo 
momentu, kada prezidentas Calles turi keblumų su kata
likų bažnyčia. Bet maišymas religijos su aliejum bažny
čiai kažin ar išeis jį sveikatų.

Prezidentas Coolidge veikiausia dešimtį kartų pagal
vos pirma, negu šitokiu momentu darys kokį nors žinksnį 
prieš Meksikos valdžią. Didelė dauguma žmonių šiame 
krašte nenorėtų nė girdėt apie tai, kad Jungtinės Valsti
jos duotų kokią nors pagalbą religinėms sektoms sveti
mose šalyse.

Bet įsivaizduokime, kad Washingtonas paklausytų 
tų kurstytojų, kurie reikalauja intervencijos Meksikoje: 
kas butų tuomet? Tuomet visa Meksikos liaudis imtų 
žiūrėti į katalikų kunigus, kaip į išdavikus, užtraukusius 
karą ant savo krašto!

Del to, kad Romos papa padarė konkordatą su len
kais, pripažindamas jiems Vilnių, tai net tikinčios mote
rėlės Kaune laidė supuvusiais kiaušiniais į arkivyskupo 
Zecchini’o rezidenciją. Bet pagalvokite, ką padarytų Lie
tuvos žmonės, jeigu jie išgirstų, kad Romos papos kur
stomi Lietuvos kunigai šaukiasi lenkų pagalbos prieš “be
dievius”.

Pagalvoję apie tai, jus suprasite, kas atsitiktų Mek
sikos dvasiškiams, jeigu dėl jų riksmo Jungtinės Valsti
jos pasiųstų armiją prieš prezidentą Calles!

Atėjus žiniai iš Maskvos, kad Rusijos bolševikų va
dai išmetė iš politinio biuro Zinovjevą, šioje vietoje buvo 
nurodyta, jogei bolševikų partijoje yra keletas opozici
nių srovių, kurios dabar eina visos kartu prieš Stalino 
vadovaujamą centrą. Šitą musų nuomonę paskui patvir
tino vadovaujančios bolševikų srovės atstovų — Rykovo, 
Bucharino ir k. — pareiškimai. Jie, būtent, nurodė, kad 
Zinovjevas einąs pirmesniųjų opozicinių grupių (ypač 
Trockio) pėdomis, pats nesugebėdamas pasigaminti nuo
savą programą, ir kad jis palaikąs ryšius su įvairiais “nu
krypusiais” elementais trečiamjam internacionale.

Bet kyla klausimas: ar yra koks bendras obalsis, ku
ris vienija tas opozicijos sroves?

Į šitą klausimą duoda atsakymą Rusijos socialdemo
kratų organas “Socialigtičeskij Vestnik”, kuris eina Ber- 
line. Jisai sako, kad tuos visus mišrius elementus Rusi
jos komunistų partijoje ir trečiojo internacionalo sekci
jose, kurie šioje valandoje eina prieš Maskvos centrą, 
jungia “internacionalizmo” obalsis — prieš Stalino “na
cionalizmą”.

Stalinas reikalauja, kad komunistų internacionalasf socialistus, o nesistengia susipar 
nesikištų į Rusijos politikos reikalus. Kominterno propa- su tuo> kas yra sveika ir 
gandą jisai laiko žalinga Rusijos vidaus reikalams ir už- konstruktinga socializmo judėji- 
sienio politikai. Komunistų partijas kitose šalyse jisai neZitikas^8
pripažįsta naudingomis tiktai tiek, kiek jos tarnauja na- 
cionaliems Rusijos interesams.

Stalino nusistatymas prieš kominterną, beje, aiškiai 
pasireiškė ir tame nuosprendyje, kuriuo bolševikų parti
jos centras pasmerkė Zinovjevą. Tenai pasakyta, kad vi
si Zinovjevo konspiracijos siūlai aiškiai vedą į trečiojo 
internacionalo pildomąjį komitetą, žodžiu, komunistų in
ternacionalas tapo apšauktas konspiratoriy įnagiu, su 
kuriuo pagalba vedama nelegalis darbas sovietų Rusijo- 
jei ' - 'J a.A&iAijAMAlOli:

Bet daugumai senųjų bolševizmo vadų šitokia pažval- 
ga j komunistų internacionalų jšrodo baisiausia “herezi- 
ja”, atsižadėjimu švenčiausių principų ir tradicijų.

Jeigu kominternas niekai, tai reiškia — pasaulio re
voliucijos idėja yra palaidota amžinai!

Jeigu komunistų internacionalo sekcijos užsieniuose 
turi tiktai tarnaut tautinei Rusijos politikai, tai kam jas 
rems Vokietijos, Francijos ir kitų šalių darbininkai? Ka
me tuomet yra trečiojo internacionalo gyvavimo pama- 
tas? ‘ •

Taigi ne tik Zinovjevas, bet ir Kamenevas, Trockis, 
Radekas, Krupskaja (Lenino našlė) ir beveik visi kiti as
mens, iš kurių susideda vadinamoji “senoji bolševizmo 
gvardija”, prieš tą nacionalizmo politiką stato interna
cionalizmą. -Su jais eina kartu ir senesnieji komunistai 
svetimose šalyse.

Bet Stalino geležinė kumščia uždėjo juoda antakį 
tiems “internacionalistams”. “Nepo” (naujosios ekono
minės politikos) metais susikurusi buržuazija sovietų 
Rusijoje paėmė ant “proletarinės revoliucijos” šalininkų 
viršų.

—i ■■.■.■n 1——^——

Apžvalga
NORVEGAI IRGI TEISIA 

MINISTERIUS

Kai Lietuvos Seimas nutarė 
traukti atsakomybėn buvusius 
ministerius už valstybės iždo 
aikvojimą, tai klerikalų spau
da pakėlė didelį triukšmą. Ji 
įrodinėjo, kad tai esą neteisė
ta, nes pirmesnieji ministeriai 
buvę atsakomingi tiktai tam 
Seimui, kuris juos buvo pasta
tęs, o ne dabartiniam Seimui. 
Tečiaus yra faktas, kad ir ki
tose šalyse esti tokių atsitiki
mų, kur parlamentas ima į na
gą buvusius ministerius. Tokią 
bylą kaip tik dabar turi, pav. 
Norvegija, apie ką gana plačiai 
rašo Lietuvos laikraščiai.

Kauno “Lietuvyje” įdėta 
kia žinia:

“Norvegų parlamentas 62 
halsais prieš 50 nusprendė 
šaukti tieson buvusį ministe- 
rj pirmininką Berge ir visus 
jo kabineto buvusius minis
terius ~ viso 7 asmenis, už 
tai, kad buvusioji vyriausy
bė 1923 m. slapta, be parla
mento sutikimo, pavedė pri
vačiam 
hank”, 
tas, 25 
bankąs 
tais subankrutavo ir likvida- 

'cinė komisija aptiko iš vy
riausybės gautą pašalpą. Mi- 
nisteris pirmininkas Berge, 
kuris tada jau buvo atsista
tydinęs, kaltu prisipažino, o 
įstatymu' ir konstitucijos su
laužymą motyvavo tuo, kad 
buk šis žingsnis šalies inte
resams buvo būtinas, kadan
gi tuo momentu ekonomine 
Norvegijos padėtis ant tiek 
buvo silpna, , 
stambaus banko 
nuo i 
paslėpti. Nežiūrint šių moty-’ kišenių j e 
vų parlamentas buvusio ka- j akmenį”

tuo budu patsai į nusikalti
mą buvo įpainiotas. Nors šis 
Liukke nusikaltimas visiem 
yra žinomas, tačiau parla
mentas keldamas bylą apie jį 
nutylėjo. Labai galimas daik
tas, kad netolimoje ateityje 
įvyks Norvegų kabineto kri
ze, juo labiau, kad jau ir da
bar du apkaltinti ministeriai 
atsistatydino.”
čia mes matome, kad iš val

stybes iždo buvo paimti pini
gai ne asmeniškiems ministerių 
reikalams. Bet vistiek parla
mentas pripažino ministerius 
nusidėjusiais įstatymams, ir 
teismas turės nuspręsti, ką su 
jais daryti.

Lietuvos klerikalų ministe
riai yra nusidėję dar aršiaus, 
nes jie valstybės pinigus dalino 
savo sėbrams ir savo partijos 
žmonėms!

BURBULAS.

So. Bostono “Darbinin- 
pučia burbulą apie “spau- 
persekiojimą” Lietuvoje.

Lankui, “Ilandels- 
kuriam grėsė bankro- 
mil. kronų. Nelaimei, 

vis dėlto kitais inc-

kas” 
dos
Jisai rėkia, kad liaudininkų ir 
socialistų valdžia nubaudusi kle
rikalų savaitraštį “šaltinį”.

Tuo gi tarpu jį nubaudė ne 
valdžia, tik teismas — už šmei
žiantį straipsnį. Ir teisėjas, ku
ris išnešė nuosprendį prieš “šal
tinį”, yra paskirtas ne šios, bet 
pirmesnės valdžios.

TIKĖJIMAS Į NIEKUS

“Vienybė” kartoja p. II. L. 
Mencken’o pasaką, kad socialis
tai turį palinkimą tikėti į nebū
tus daiktus.

Mes esame tą Mencken’o 
straipsnį matę ir mums išrodė, 
kad pats Mencken’as ten pat 
duoda įrodymų, jogei jisai turi 
kaip tik ir tą silpnumą, kurį ji- 

jog reikėjo šį'saj prikaišioja socialistams. Ji- 
---- - bankrotą* saj 1)av sįgja> kad Marksas ti- 
pasaulinės biržos akių'kgjęs į astrologiją ir nešiojęsis 

• “laimingą pasiutėlio 
j — kas, žinoma, yra 

juokingas išmislas.
Tam pačiam straipsnyje 

Mencken’as paskelbiu Uptpn’ij 
Sinclair’ą, “vieninteliu žymiu 
Amerikos socialistu” (!), o dvie
jų dešimčių metų ąmžiaus vai
kiną, Oliver’ą Baldvvin’ą (Ang
lijos premjero sūnų, keletas 
mėnesių atgal įstojusį j Darbo 
Partiją), — Anglijos “socialis
tų vadu.”

Kuomet Mencken’as rašo ši
tokias nerimtas pasakaites apie

bineto elgesį pasmerkė, o jo 
narius nutarė pašaukti tie
som Dalykai dar daugiau 
susikomplikavo, kada paaiš
kėjo, jog pasmerktųjų tarpe 
atsidūrė du dabartinio kabi
neto ministeriai — krašto ap
saugos ir viešųjų darbų mi- 
nisteris, o dabartinis minis- 
teris pirmininkas Liukke tuo
met buvo seimo pirmininkas,! 
ir nors post faktam apie afe-i 
rą Berge jam pranešė, jis vi-j 
sa ką paslaptyje »užlaikė ir|

Mencken’as yra nusistatęs 
prieš socializmą dėl to, kad jisai 
nepripažįsta demokratijos, žmo
nių dauguma, jo nudmone, yra 
“galvijų banda’, ir jeigu ji savo 
balsais valdo kraštą, tai iš to ne
galį nieko gera išeiti. Jisai no
ri, kad valdžia butų “apšviesto
sios mažumos” rankose. Išeida
mas iš šitos “idėjos”, jisai laiko 
visas teorijas, kurios pripažįsta 
teisę valdyti daugumai, “kvailo-

ko džiaugiasi jo balabai- 
“Vienybė”, kuri sakosi 

“demokratijos šalinin-

mis”, “prietaringomis”, “idio
tiškomis” ir t. t. Todėl jisai ir 
socializmą vadina “tikėjimu į 
niekus”.

Bet 
komis 
esanti 
kc”?

Jeigu Brooklyno laikraštis 
tikrai priklauso tų “kietaspran
džių” rūšiai, “kurie reikalauja 
įrodymų, pirma negu jie patiki 
kam”, — tai ji turėtų netikėti 
be įrodymų ir tuščioms pasa
koms apie socialistus. Bet, ma
tyt, jo tiktai sprandas kietas, o 
smegens visai skysti.

Profesinės darbininkų 
sąjungos Lietuvoje

Darbininkų profesinis judėji
mas Lietuvoje pasireiškia dar 
toli prieš pasaulinį karą. Dar 
1903—15)04 metais ir ypatingai 
1905 m. revoliucijos laiku ta
sai judėjimas sparčiai auga. Vil
niuje, Smorgonyse įsikuria odos 
ir šerių darbininkų prof. sąjun
gos. Organizuojasi spaustuvi
ninkai, siuvėjai. Provincijoj vie
noj kitoj vietoj bandoma suda
ryti lauko darbininkų sąjungos. 
Visą šitą darbą veda socialde
mokratų partija. Kur tik buvo 
partijos kuopa, ten buvo rūpi
namasi patraukti savo pusėn 
darbininkus masiniai ir tuo 
tikslu daroma ekonominiu pa
grindu masinės darbininkų or
ganizacijos — profesinės sąjun
gos. Kaip socialdemokratų par
tija, taip ir profesinės sąjun
gos tada buvo nelegalės — vei
kė slaptai. Betose tik vielose 
sąjungos galėjo’ pasirodyti vie
šai. Nežiūrint šito, visgi šių 
organizacijų įtaka buvo didelė. 
Mes matome jau tuomet daug 
iškilusių streikų: Vilniuje — 
odininkui, Kaune — lentpjūvių 
darbininkai, dvarų darbininkai 
Suvalkijoje (Gavronskio, Fren
kelio, Zabielskio ir kit.), Šiau
lių, Ukmergės apskrityse.

Numalšinus revoliuciją atsi
gauna caro valdžia. Įsiutę caro 
tarnai puola darbininkų judėji
mą stabdyti. Darbininkų orga
nizacijos — prof. sąjungos tam
pa dikčiai paardytos. Pasauli
nės, skerdynės (karas) galuti
nai sukrikdo profesines darbi
ninkų organizacijas.

1917 metų revoliucijos ban
gos pasiekia ir Lietuvos kraštą. 
Iškrikusiose darbininkų minio
se atsiranda didelis noras or
ganizuotis. 1919 metais įsiku
ria daug profesinių sąjungų, bet 
daugiausia ir skaitlingiausios 
prof. sąjungos įsikuria pirmą 
pusmetį 1920 metų. Didesniuo
se miestuose (Kaune, Šiauliuo
se) įsikuria šių profesijų dar
bininkų sąjungos: metalo pra
monės, spaudos, . gelžkelininkų, 
tartokų ir malūnų, tabako fab
rikų, prekybos pramonės tar
nautojų, juodabarbių, sunkiųjų 
vežikų, kirpėjų, maisto pramo
nės. Provincijoje įsikuria visa 
eilė prof. sąjungų, kurios vadi
nasi tuo plotu (teritorija), ku
riame veikia: pavyzdžiu, Pane
vėžio miesto prof. sąjunga, Uk- 
niergės apskrities prof. sąjun
ga, arba kokio nors valsčiaus, 
ar rajono prof. sąjunga. Be to, 
įkurta daug atskirų laukų dar
bininkų profesinių sąjungų. Vi
sos darbininkų profesinės sąjun
gos buvo skaitlingos narių skai
čium, kuris nekuriose vietose 
siekė iki 10—15% visų gyven
tojų.' Daugelyje valsčių, prie 
liendro 4000—6000 gyventojų 
skaičiaus, prof. sąjunga turi 
300—500 narių. Suprantama, 
kad toks judėjimas ir augimas 
buvo nenormalus.

Revoliucinio ūpo pagauti į 
sąjungas dedasi ne vien darbi
ninkai, bet ir smulkieji savi
ninkai, pavyzdžiui, ūkininkai 
iki 10 ha žemės, įvairus pleci- 
ninkai ir kit. Labai retai kur 
sudaromos sekcijos, dažniausia 
tai buvo mišinys įvairių profe
sijų darbininkų ir smulkiųjų 
savininkų, žinoma, prie tokio 
narių sąstato sunkiai rišdavosi 
ir klausimai darbininkų būviui 
pagerinti — ekonominė kova.

Sunkumų buvo ir dėl to, kad 
tos visos atskiros prof. sąjun
gos (lenkų darbininkų buvo 
apie 30, gi miestų ir miestelių 
dar daugiau), beveik neturėjo 
tarp savęs jokių ryšių ir ka
dangi jų buvo daug, tai ir su
vienijimo ir suvienodinimo dar
bas ėjo sunkiai. Reikia primin
ti ir tą, kad anuo metu labai 
mažai 'buvo prityįrusių prof. są
jungų darbuotojų.

Didesniuose miestuose sąjun
gos labiau buvo pasiskirstę pro
fesijomis ir buvo geriau susi
tvarkiusios. Nokusios turėjo iki 
2000 narių (gelžkeliečių, meta
listų, prekybos ir pramonės tar
nautojų).

Jau 1919 metais bandoma 
šias visas sąjungas suvienyti ir 
tuo tikslu įkurtas Profesinių 
Sąjungų Ccn tralinis Biuras. 
Valdžiai jį uždarius, 1920 me
tais toks Biuras buvo vėl suda
rytas. Tais* pačiais metais bir
želio 20 d. šaukiamas prof. są
jungų kongresas, kuris atsto
vauja 38,000 organizuotų pro
fesinių sąjungų narių.

Nors ir tokio savo charakte
rio organizacijos, profesinės są
jungos vis tik pajėgė daug ką 
padaryti ekonominei darbinin
kų padėčiai pagerinti. Pramo
nėje buvo įvesta 8 vai. darbo 
diena daugelio pramonės šakų 
(malūnų, .iartokų, spaudos dar
bininkų, maisto pramonės ir 
kit.) fabrikantai buvo privers
ti sudaryti kolektyves sutartis, 
apmokėti uždarbį ligos metu, 
duoti medicinos pagalbą, padi
dintas atlyginimas. Dvaruose 
atlyginimas padidintas 70—100 
ir daugely vietų įvesta 8 vai. 
darbo diena (dabar su pagalba 
federacijos buržuazija tą panai
kino įstatymo keliu). Daug bu
vo įkurta knygynėlių, suorgani
zuota keliose vietose darbinin
kų koperatyvai. Kaune veikė 
koperatyvinė\darbininkų kepyk
la, leidžiami buvo keli laikraš
čiai. ,

1919 m. ir pirmas pusmetis 
1920 m. buvo didelio augimo ir 
profesinių sąjungų laimėjimo 
laikai. Po to laiko sąjungos pra
dėjo irti ir krikti. Šio apsireiš
kimo buvo dvi priežastys: ne
tikslus sąjungų susiorganizavi- 
mas ir labiausiai valdžios rep
resijos. 1920 m. rugpiučio mėn. 
pabaigoje areštuota daugybė 
profesinių sąjungų darbininkų. 
Didžiuma sąjungų tapo uždary
tos ir jų turtas konfiskuotas. 
Uždarytas ir Centralinis Biuras. 
1920, 19^1 ir 1922 m. buvo jau
no Lietuvos. darbininkų profe
sinio judėjimo dideliausias kri- 
zis. Išlieka tik kelios stipriau
sios sąjungos, bet ir tos apirę.

1923 m. prof. sąjungos vėl 
pradeda organizuotis. Dabar 
jau sąjungoj kuriasi kitais pa
grindais: centralizavimas ir 
griežtai profesijomis (pagal už
siėmimo). Viena iš tokių pir
mųjų sąjungų įsikūrė Liet. Že- 
mčs Ūkio.Darbininkų Prof. Są
junga. Jos veikimas apima vi
są Lietuvą. 1924 metais tais 
pačiais pagrindais įsikuria šios 
darhin. prof. sąjungos: Metalo 

■ Pramonės (dabar turi narių 
400), Odos Pramonės (160 na-l 
rių), Maisto Pramonės (narių 
apie 10(R)). 1925 metais įsiku
ria Bendroji Darhin. Prof. Są
junga, kuri vienija visus darbi-1 
ninkus, neturinčius savo atski-

ros prof. sąjungos, šioje są
jungoje susiorganizavę dektukų 
fabrikų darbininkai Kaune 
I skyrius (narių — 180), lent
pjūvių ir malūnų — II skyrius 
(250 narių), stalių dirbtuvių 
darbininkai — III skyrius (100 
narių), betono fabr. darb.
IV skyr. (80 narių). Be to, pro
vincijoje yra 12 skyrių. Viso 
sąjungoje yra apie 1000 narių. 
Taip pat pereitais metais suor
ganizuota Gelžkelio Darbiu, ir 
Tarnautojų Prof. Sąjunga, ku
ri per trumpų laikų įkuria 6 
skyrius su 900 narių. Bet tais 
l>ačiais metais lapkričio mėne
si karo komendantas, be jokios 
priežasties, sąjungą uždarė. Be 
minėtų sąjungų veikia dar šios: 
Prekybos, Pramones bei Visuo
menės Įstaigų Tarnautojų — 
500 narių, Bubu, Skalbinių ir 
Kepurių darbininkų — 170 nu
lių, Spaudos darbininkų — 000 
narių, Valstybes ir Savivaldy
bių Įstaigų tarnautojų — apie 
2000 narių, Mokytojų Prof. Są
junga — 1500 narių, Kopcraty- 
vų tarnautojų prof. Sąjunga — 
150 narių, Nešikų ir juodadar
bių prof. sąjunga — 80 narių. 
Pirma jau minėta Liet. Žemės 
Ūkio I>arbin. Prof. Sąjunga tu
ri 60 skyrių su 2000 narių.

Visos minėtos sąjungos yra 
centralizuotos ir turi savo sky
rius visoje Lietuvoje. Apart šių 
sąjungų yra dar tabako fabri
kų darbiu, ir transporto darbi
ninkų prof. sąjungos, bet šiuo 
metu jos yra pakrikę ir gyvu
mo nerodo. Viršminėtos Sąjun
gos, išskiriant dvi, organizavo
si padedant socialdemokratams 
ir dabar artimame kontakte su

Prisiėjo padėti m žmoniškų 
pastangų iki šios sąjungos bu
vo suorganizuotos ir,Šiek tiek 
sustiprintos. Klerikalai tykojo, 
momentui pasitaikius, jas pra
ryti. Bet nežiūrint to, šios or
ganizacijos auga ir stiprėja. 
Klerikalai su savo murzina fe
deracija ne šiandien, tai ryt 
bus nušluoti nuo tikrojo darbi
ninkų judėjimo kelio. (“Ž.”J

Vargas.

Įvairenybės
Atidarymas Panamos 

Kanalo
Rugp. 13, 1914 m. Suv. Val

stijų laivas Christobal, perėjo 
per Kanalą. Buvo didelio laivo 
pirma kelionė. Bugpiučio 15 d. 
kanalas buvo atidarytas pasau
liui. Po atidarymu laivas Ancoii 
buvo pirmas pereiti. Nuo Chris
tobal ant Atlantiko į Balboa, 
ant Paeiti ko, ėmė devynias va
landas perplaukti. Pabudavoti 
tik kanalą kaštavo $357,000,090. 
Darbas pradėtas gegužės mėn. 
1905 m. ir tęsėsi per devynis 
metus. [FLIS].

Nauju Madų Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų Šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

*1739 So. Halsted St«, Chicago. III. 
Užsakiniams.

LIETUVON - /
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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NAUJA BUTLEGERIŲ AUKA

Konfiskavo alaus 
krovinį

Prohibicijos agentai konfis
kavo tris vagonus alaus iš Wis- 
consino ir Kanados. Konfiskuo
tas alus turįs apie 4^ nuoš. 
“kiko”.

OulbraaMD Tradc Mark

GULBRANŠEN 
REGISTERING 

PIANAS
Yra pripažintas visų artis
tų muzikos už geriausj pia
ną pasaulyje. Tai yra nau
jos rūšies ištobulintas Gro
jikus Pianas.
Patirkite didžiausj smagu
mą iš muzikos — smagumą 
iš dainavimo sykiu su MU
ZIKA, KURIA JUS PATYS 
GRAJINATE.
Gulbransen padarė tai gali
mu — nors Jus nesuprastu- 
įnėt muzikos nė vienos no
tos. * »
Gulbransen groja iš rolių. 
Bet Jus vistiek galite kon
troliuoti -grojimą. Jus gali
te akompanuoti balsą ar ki
tus instrumentus groti grei
čiau ar palengviau.
Jus galite padaryti akcentą 
ant meliodijos arba sulaiky
ti muziką iki šnabždėjimo,' 
ar leisti malonų, aiškų bal
są. Ir tai atlikti lengva ir, 
aišku.
žodžiu, Jus galite daryti 
viską, ką galėtumėt daryti, 
jeigu Jus grotumėt su ran
komis. Tas tiesa vien tik 
apie Gulbransen Pianą. Vie
nintelis Pianas tokios rųšies 
pasaulyje.

JOS. F. BUDRIK
Piany Krautuvė

3343 So. Halsted St.

• Rugp. 9 d. prie 1520 So. 
Ayers avė. tapo nušautas Louis 
Smith, pagarsėjęs butlegeris. 
Prieš porą metų jis buvo iš 
New Yorko atgabentas ir tapo 
vieno butlegerių vado sargy
biniu. Chicagoj jis greit pasi
darė žinomas kaipo vienas drą
siausių butlegerių. Jis,su savo 
šaika užsiiminėjo ne tiktai but- 
legeriavimu, ale ir vogtų daiktų 
pardavinėjimu.. Kelis kartus 
Smith buvo areštuotas ir ap
kaltintas vieno ar kito butlęge- 
rio nužudymu. Jį nušovė, ma
tyti, priešai butlegeriai. Žudei- 
kos privažiavo automobiliu prie 
stovinčio gatvėj Smitho ir 
be jokio įspėjimo keturiais šū
viais nudėjo jį.

Smith buvo Rumunijos žydas.' 
Už piešimus jis kai kurį laiką 
sėdėjo kalėjime.

Ekspliozija munšaino 
dirbykloje

832 N. Ashland avė. trobesy j 
ekspliodavo 350 galionų munšai
no dirbykla. Policija rado eks- 
pliozijos vietoj apie 1,000 ga
lionų alkoholiaus. Po ekspliozi- 
jos kilo gaisras, kuris padarė 
ant $500 nuostolių.

Policija sako pastebėjusi ge
rokai apdegusį žmogų, kuris 
po ekspliozijos kažkur pabėgęs.

Sudegi plieno liejykla

Kūgi). 9 d. sudegė Butler 
Street Foundry and Iron kom
panija, 2424 Normai avė. Nuo
stoliai siekią $100,000.

Sudegė taipgi (Juality Metai 
Bcd kompanija (1800 S. Kil- 
bourne avė.) Apskaitoma, kad
nuostolių padaryta už $1,000,- 
000.
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Užsimušė kinietis 

aviatorius

Visam amžiui kalėjimo 
už policmano nužudymą

Joseph (Lovely Joe) Crown, 
negras, tapo pasmerktas kalėji
mai) iki gyvos galvos už nu
šovimą policmano Blazeko, ku
ris buvo jį areštavęs.

Automobiliai jau užmu- 
šo 503 žmones

Nuo Natijų Metų iki šiol Cook 
paviete • automobiliai jau už
mušė 503 žmones. Tai daug 
daugiau nei praeitais metais 
tuo pačiu laikotarpiu.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kum jie priklauso, tegu 
nueina j vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rel 
k i a klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
^ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas Jaik< 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

pa-

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iŠ Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
3311S Halsted St. Chicago

Tel. Yards 6062

Joseph Yun Chew, 110 Hoyne 
avė., užsimušė netoli Elmhurst, 
kai aeroplanas, kuriuo jis va
žiavo, staiga nupuolė ant že
mes. Chevv lankė Chicagos 
universitetą ir kartu studijavo 
aviaciją.

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė., Chicago, III.

Chicagą aplankys 200 
Europos dentistą

Apie pabaigą šio mėnesio Chi- 
cagą aplankys du šimtai Euro
pos dentistų, kurie vyksta į 

I Philadelphijos parodą. Vietine 
'dentistų draugija priims juos 
kaipo svečius.

Fair krautuve nubausta

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Fair krautuvė tapo uždėta 
i nepaprastai didelė bausmė už 
I nepristatymą “asmeninės nuo
savybės sąrašo“ įkainuotoj ų ta
rybai. Ta bausmė siekia $450,- 
000.

I .\

13
29
35
40
44
51
58
59
65
67
69
74

Batkewicz S ,
Cvirko Jniosas 
Kibartas Jozas
Likenie Eliana Breivitie 
Mileika Steve 
Nemizovvski Aron
Puria M
Shukis Bessie 
Shebalskie John 
Struzinski Zygmont 
Vaikus Antanas 
VValacvas Domnikas 
Žilvitis Kazimieras

lietuviu Rateliuose.
SLA. 6-to Apskričio 

Išvažiavimas

zacijų. Prie to, šis 6-tas apskri- reti, idant aukos tektų tam, 
tys nemažai prisidėjo prie ap- kam jos aukojama, 
galėjimo komunistėlių praeitam nutarė streikięriams 
SLA seime. Kitaip sakant, vi- $425 ir pasiųsti jiems tiesiu kę
sui’ kovota su jais, kur tik bu- liu, be jokių tarpininkų. s
vo proga. Kad veikimas ir dar
buotė yra visų rimtų lietuvių 13 metų kliubo 
užginama, tai čia gali būti aiš- kaktuves Liuosybės 
ku iš to, jog prie 6-to apskri- Darbas pavesta komitetui.
čio jau priklahso šešios- SLA 
kuopos ir daug dar prisidės, 
nes yra pasižadėjusių.

Kadangi dabar šis apskritys 
rengia išvažiavimą bendrai dėl 
visų lietuvių, jau nekalbant 
apie narius, tai nėra abejonės, 
kad visi privalome nuvažiuoti 
ir pasidžiaugti šiuo 6-to apskri
čio parengimu.

Na, jeigu lietus lytų — kas 
bus? Ogi visi važiuokime į Mil
dos salę, taip pramogų komisi
ja sako; reiškia, vistiek 
galini sueiti; ar vienur, ; 
tur. —Senas Narys.

Kliubas 
paskirti

Spalių 23 d. nutarta surengti 
gyvavimo su- 

svetainėj.

; visi 
ar ki-

Liėtuvių Raudonos Rožės 
šelpos kliubo darbuotė

l’a-

Lietuvių Raudonos Rožes 
šelpos Kliubo susirinkimas, 
ris buvo šauktas atvirutėmis, 
įvyko rugp. 6 d. Susirinkimą 
atidarė pirm. L. Švėgžda. Pri
duota kelios aplikacijos. Nauji 
nariai bus sekamame susirinki
me priimti.

Seka raportas komisijos, kuri 
rūpinosi surengimu karnivalo 
ir automobiliaus laimėjimu. 
Raporte pasirodė neaiškumų dėl 
išlaidų. Buvo pareikalauta pri- 

1 statyti vardai tų, kuriems pini
gai išmokėta. Tai ant vietos bu
vo padaryta. Pasirodė, kad ma
žiausia veikusieji daugiausia už 
darbą parėkavo. Nariams tai 
reikėtų įsitėmyti ir tuos ponus, 

’ kurie dirba ne kliubo, o savo 
gerovei į jokius komitetus nebe
rinkti.

Visa kita buvo aišku. Rapor
to pabaigoj priduriama, jog pel
no liksią $3,338.65. Ant rapor
to pasirašo Ben. Tumavich, L.

ku-

A. Balčius. Du komisijos nariu 
—J. Pauža ir J. Bilauskis — su
sirinkime nedalyvavo.

Dapkus įnešė, kad visi nariai 
ištartų 
minga 
darbo, 
ačiavo

ačiū komisijai už sek- 
atlikimą tokio sunkaus 
Neriai atsistojimu pa

komisijai.
Pasirodo, kad musų

niekas negali pralenkti

Kraujo, odosv chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Baigiant susirįnkimą paaiškė
jo, kad kliubas turi ant rankų 
$4,200. Pakelta klausimas, kur 
tie pinigai investuoti. Įnešama 
padėti juos į spulką. Skaitoma 
L. N. Bendroves direktorių at
sišaukimas suteikti $1,000 pas
kolą. B. Tumavičius pasisako 
už taij kad Bendrovei tebūtų 
skolinama tik $500, o ne $1,000. 
O tai todėl, kad tos Bendrovės I 
direkcija nemoka tinkamai reu 
kalus tvarkyti. Ji ne tiek krei
pia dėmesį į biznio pagerinimą, 
kiek į visokią politiką,

C. Genis sako, jog taip iš 
tiesų yra, bet už tai atsakomy
be puola ir ant musų narių: ne
dalyvaudami susirinkimuose, 
jie leidžia tai betvarkei įsivy
rauti.

Po to kliubas nutarė pasko
linti Ben<lrovei $1,000, bet me
tiniame Bendroves 
pareikalauti, kad 
butų nuo Šerų. ’ "

Tuo susirinkimas
— B. T.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO .

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA:
2226 Meihall Bivd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480
TELEFONAS CANAL *464

ONA ŠEDVILAITĖ

Paminėjimas Metinių
Mirties Sukaktuvių

susirinkime 
balsavimai

jr pasibai-

Bridgeportas
Lietuvių Auditorija pagražinta

dienomis tapo išmalia- 
kvietkontis išdekoruo-

VAITUSH
OPT()METRISTAS

AKIŲ SPECIALISTAS
A V JUO CIAAlf j 1 / A B I JCį f

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Pamaldos atsibus rug
pjūčio 13, penktadieny, Vi
są švėntų parapijos baž
nyčioj, Roselande. Gedu
lingos mišios prasidės 8-tą 
vai. ryto. Nuoširdžiai už
prašome gimines, pažįsta
mus ir draugus dalyvauti 
pamaldose.

Lietuvių Dentistas patar- 
v: naus geriau.

Traukimas dantų ' be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausiAmai- 
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 

. žemas musų kainas. Sergėkite savo 
i dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
I Netoli Ashland Avė.

Pasalink Kotui i, Šalti/ Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Tėvai Pranas ir Ona 
Šedvilai ir broliai 
Pranas ir Kazimieras

šiomis 
votos ir 
tos abidvi mažosios Auditorijos 
svetainės. Dabar įžengęs į vidų 
svetainės žmogus gerai jauties, 
nes visur švaru ir gražu. 
maliavoj imo darbą užmokėjo 
ponas Evaldas iš savo kišenės, 
nes jis neims algos iš bendro
vės už .savo darbą ir paveda 
tuos pinigus užmokėti už pa
gražinimą mažųjų svetainių.

Man užklausus pono Antanai
čio, svetainės užžiuretojd, kaip 
bus su didžiąją svetaine, ar ir 
tą šį metą išmaliavosit? Anta
naitis atsake, kad nebus šį me
tą maliavojama didžioji sve
tainė, nes nepakanka pinigų tam 
darbui. Daug dar serų ncišpar- 
duota, reikia mokėti morgičių 
nuošimčius ir dėl pagražinimo 
svetainės pinigų nelieka. Mud
viem bekalbant su Antanaičiu, 
įsikiša į tarpą ir ponas B. But
kus, svetainės- manadžerius ir 
sako: “Ateinantį sekmadienį, 
rugpiučio 15 d.,’ Bargmans dar
že (River Side) Auditorijos 
bendrovė rengia didelį pikniką 
su visokiomis fonėmis ir geru 
šokių orchestrų. Ir jei visi Au
ditorijos šėrininkai, rėmėjai ir 
pašaliniai žmonės atsilankys į 
pikniką, tuokart ir užteks pini
gų dėl pačios Auditorijos išma- 
liavojimo.”

Man tas- pono Butkaus pata
rimas patinka. Turėtumėm ne- 
dėlioj tūkstančiais važiuoti į 
Auditorijos rengiamą pikniką 
ir tuo mes paremsim savo pa
čių įstaigą. Mes lietuviai galė
sim tuo pasididžiuoti, kad tu
rim grynai lietuvišką svetainę, 
papuoštą ir be skolų. Užtai vi
si j Bergman daržą rugp. 15 d.

Aš ir busiu.

341 E. Kensington Avė.
VIm>m apti«koM—35c ir <Sc puoduką* Ir 
dudeli. Childran’s Muiterofo (lengvas* 

n6 forma) 35c.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

Simpatiškas *- 
Mandagiu' 
Geresnis ir Pi- 

iMMįi-JB gesnis Už Ki- 
' Patarnavi- 

mas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGKABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Aven«e, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. E remi no
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai- 

Inelę ir užmirši, dvąsios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
riuntimu $1.50.

kliubo 
veiki-

SLA 6-tas apskritis, suside
dantis iš Chicagos ir apielinkės 
kuopų, rengia draugišką išva- mu. 
žiavimą i Beverly Hills ant Bi
rutės kalnelio prie Western avė. portas atidėta sekamam susirin- 
ir 85-tos gatvės. Išvažiavimas kimui, kadangi ne visi tos ko- 
jvyks nedėliojo, rugpiučio 15 d.,‘misijos nariai teatvyko.’ Neiš- 
prasidės nuo pirmos vai. po duota ir pikniko rengimo komi- 
pietų. i sijos raportas, nes dar nėra vi-

šio 6-to apskričio įsikūrimas si tikietai sugrąžinti.
ir jo gyvavimas yra labai svar-j Paskui buvo nutarta paskelb
iąs reiškinys pažangiajai vi-'ti, kiek kuris narys pardavė iš- 
suomenei, o dar labiau SLA or-1 laimėjimo tikietų. Pasirodė, 
ganizacijai. Kadangi 2-ro bolše- kad kai kurie nariai nič nieko 
vikuojanČio apskričio valdyba neveikė, o tuo tarpu plaukšti 
nachališkai suvažiavimuose ei- jie labai daug mėgsta. Išreikš- 
gėsi su jiems nepatinkamais at- ta padėka Baltos žvaigždės 
stovais, kaip šiandie 36-toje Kliubui iš West Sides, kuris 
kuopoje, tai ačiū drąsiems dar- pardavė tikietų už $27. 
buotojams kelių kuopų susi-’ Po to C. Genis pasiūlė pirkti 
kure naujas apskritys. tekstilinės pramonės streikie-

šiandie visi šios kolonijos rių knygutes. Visos tapo išpirk- 
lietuviai gerai žino, kad jeigu tos. Pakelta klausimas, kad ir 
nebūtų įsikūręs 6-tas SLA ap- pats kliubas streikieriams šį tą 
skritys, tai musų Maskvos pa- paaukotų. B. Tumavičius stojo 
slumdčliai nebūtų iššluoti iš už tai, kad reikia aukoti, bet 
nekuriu kuopų bei kitų organi- tuo pačiu laiku reikalinga žiu-

Knygų revizijos komisijos ra-
Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, .viauomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulcvard 5203 
Privatiniai Ambulans&i

L J. ZOLP
Graborius ų Pugrabų direktorių 

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktį

1646 W. 46th SL, Chicago
» !■■ .................... BU ......................................... ....

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam ' "

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

f

BILLY’S UNCLE
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BEEU

< TtACUEE.! y
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' UJUV^

tGNPTlfr.NS'? Šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jąs
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją;
Už metus _150 kuponų 
Už pusę metų .... 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 85 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtad., Rugp. 12, 1926

Lietuviii Rateliuose
Pasitarimas apie “Lietu 

viy Dieną”

bes įstatymų jis negalėjo to 
padaryti. Vienok iš savo pažįs
tamų sužinojęs, jog Chicagoj 
randasi žmogus, I
kaip iš Lietuvos galima j Kana
dą atkviesti.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PA;MiW HAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

Už $25 kiekvienas gali patekti 
į “istorišką knygą”

Visi kurie esate apsiėmę dilyti 

nike, Bergman’s Darže, rugpiučio 15 
d., susirinkit prie Auditorijos nedė
lios ryte, 8 vai., iš čia paims trokas 
ir atveš j daržą prie darbo.

—< Rengimo Komitetas

» • » • • * I <V M < Iv ' •'cllt* cl J»” 1 v I I l Iii I Ull

kuris žinąs, Lietuvių Auditorijos rengiamam pik-

Janušonis nieko nelaukdamas I 
kreipėsi į Matulevičių. Pastara
sis už $300 prižadėjo jo brolį 

•atgabenti. Vėliau esą dar išga- 
[ Kana- 

tiek
------------ Ivęs $200, sakydamas, jog

Antradienio vakare, rugpiu- dos valdžia reikalaujanti 
čio 10 d., Lietuvių Auditorijoj kaucijos.
subrinko būrys vietinių veikė
jų ir biznierių, kuriuos sukvie
tė Laikinasis “Lietuviu Dienos”

Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 
“Lietuva” laikys savo mėnesinį susi
rinkimą Ketverge. Rugpiučio 12 d., 
8 vai. vak., Davis Sųuare Park sve
tainėje. — Valdyba

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvarc Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STORAGE PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS

Mes turime keturis gerus grojik- 
lius pianus vertus nuo $600 iki $800, 
kurie turi būti parduoti tuojau, kai
nos nuo $100 iki $175. Atsakan
tiems žmonėms leisime išmokėjimais, 
$10 įmokėti ir po $2 į savaitę.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St.

FARMOS
VIDURY

WISGONSIN

pasitarti kaip gerinu butu 
galima lietuviams pasirodyti 
Phifadelphi jos parodoj, 1‘irmi-

Kuu. Matulaitis plačiai pa
aiškino apie rengiama* iškilmes, 
kurios susidėsiančios iš eisenos 
ir programos. Bus apie 1(1(10 
dainininkų. Pradžioj buvę mano
ma priruošti apie 15 vežimų su

gi tai perbrangiai kainuos.

“Lietuvių Dienos“ 
išleista tam, kad at- 

pilną musų 
praeity ir

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienj 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsil^nkykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash, $50 j mėnesi 

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biskj įmokėjimo, mes palaiky

sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite dkIŽiausj šių metų 
bargeną.

5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge- 
ros transportacljos.

ŲKTma 120 akrų, 6 mylios nuo 
Thorp, Wis., geras namas, 40 akrų 
išdirbtos, 40 akrų girios, kita žemė 
ganykla, ppr lauką bėga upė, kaina 
$5,000, išmokėjimais.

Farma 40 akrų, pusė mylios nuo 
miesto, 20 akrų išdirbtos, kita dalis 
miškas ir ganykla, geras namas, kai
na $2,500, išmokėjimais.

Farma 132 akrų, pačiame mieste, 
2 blokai nuo bažnyčios lenkiškos, 
bunko_ iv Ve. u t ta-v i vj , 4><> akrų. <livl>xjv-
mos, bu.iinkai, numan 8 kamba
rių, mūriniu pamatu, naujus staldas 
mūriniu pamatu, arklininkas, maši
nos, garažas, kiaulininkas, vištinin- 
kas, vėju . varoma pumpa, gražus 
sodnas, parduosiu lengvais metiniais 
išmokėjimais.

M. DURSKI LAND CO.

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo (rūbelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitus vei
kimas. Advokatus \Vallace, 2201 
Michigti. . Cnl. 1143.

KAS norite pirkti gerą 
meat market, tai pirmiau
siai pažiūrėkite tą: — apy
vartos duoda $75,000 i» me
tus, renda pigi, ilgas lysas, 
ir randasi puikioj apielin- 
kčj. Galima mainyti ir j gc- 
rą namą.

Kreipkitės i
NAUJIENOS 

Box 829

Kriaučių Skyriaus 269, 
of A. mėnesinis susirinki- 
Pėtnyčioj, A u gust 13, 1926,

Lietuvių 
A. C. W. 
mus įvyks 
7:311 vai. vak., 1561 N. Robey Street.

i yra visiem nariam 
svarbus. --  ./A» M.

LS3. VIII Rajono valdybos susi- 
sakojo visa dalyka Hammondo ketverge, rūgo. 12 d.,

• . ‘ (Naujienų name. Visi turintys pikni-
policijai, kliri pflskyrė (letekty- ko tikėtus, sugrąžinkite, kad galima 
vą Singer ištirti Matulevičiui butų padaryti atskaitą. Yra svarbių 
(829 E. 46 st., Chicago) laišką, 
sakydamas, jog Lietuvoj jis tu
rįs giminių, kurie norėtų į A- 
meriką atvažiuoti. Laiške jis 
nurodė adresą, kur jie galėtų 
sueiti.

Praėjo keli mėnesiai, o brolio
Janušonis kaip "nesulaukia, taip susirinkimas

galvą, kini kartais čia juili

Matulevičius pakliuvo ant tos 
meškerės; jis atvažiavo į nuro
dytą vietą ir tapo areštuotas. 
Dabar jis sėdi Crown Point 
kalėjime ir laukia teismo.

Istt i i nė 
knyga bu« 
vaizdinus 
gyvenimą 
Kiekvienas, kurs aukos “Lietu
vių Dienai” po $10, galės įra
šyti savo vardą i tą istorinę 
knvga. Taipogi to. kurs paaukos , .
minėtam liksiu. $25. bus i.lėla Matnlevič.aus oliso^adresas pa- 
vardas ir paveikslas, o kurs au
kos ne mažiau $100. tilps var
dą-, paveikslas jo paties, rezi-

Pas jo žmoną policija surado 
apie 50 laiškų ir telegramų ir 
daug plakatų, kur buvo garsi- 

, narna, jog jis galįs atkviesti 
žmones iš Lietuvos į Kanadą.

duodamas toks — 303 VVyando- 
tte avė., VVindsor, Ont., Canada.

Iš konfiskuotos koresponden
cijos policija spėja, jog Matule
vičius yra prigavęs apie 200 
žmonių. Iš jo pareikalauta $5,- 
000 kaucijos. Byla bus nagrinė
jama Cro\vn Pointe.

Pasak Hammondo laikraščio 
“The Times”, Janušonis gavęs 

pagelbėji-

Žinoma, šis būdas- yra labai 
geras koleklavimui pinigų, bet 
istorinei lietuvių dienos kny
gai jis vargiai ar tinka. Už do
lerius nusipirkta Amerikos lie
tuvių istorijoj vieta yra nedi
delės vertės. Žymesnieji musų $500 atlyginimo už 
veikėjai, kuriems ištikro pri- mą suimti prigaviką, 
klauso garbinga vieta, skaitys 
sau pažeminančiu dalyku mo-‘ 
kėli pinigus. Kas gi tuomet at
sitiks? Tas, kad “islorinėn kny- 
gon” pateks ne tie, kuriems 
reikėtų. K. Gineitis, nesenai iš
leidęs knygą “Amerikos Lietu
viai”, įdėjo taip pat paveikslų 
fotografijų, bet nei iš vieno ta
čiau nereikalavo už tai $25. Ko- 

ir kun. 
išimtis?,

Pranešimai

reikalų.

Birutes choristai visi renkasi į dai
nų pamokas 8 vai. vak., Augusto 12 
dienoj, Mark White parko svet. Ve
dėjas A. Vanagaitis mokina dabar 
naujas dainas. Visi turite lankyti pa
mokas. Dabar yra priimami ir nau- 

dainininkai. Galit ateiti ir prisidč- 
prie Birutės.

ii
I i

Birute

Svarhus pranešimas Roselando, 
Pullinano ir Kensjngtono 

Lietuviams

Nuo liepos 1 dienos, palengvini
mui viršpąininėlų koloivijų lietu
viams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarėme “Nau.įie-

kampas Front Street.

nų” pardavinėjimą ant sekamų kam
pų:

ROSELAND:
Michigan Avė. ir 1117 St.
Michigan Avė ir IO<S St. abiejų

kamnų
Michigan Avė. ir 111 St.
Michigan Avė. ii- 113 St.
IMJchigan Avė ir 115 St.

KENS1NGTON.

111 St. ir Cottage Grove Avė.
Visose Čia paminėtose vietosef 

“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.

\Vestern Avė ir
CHICAGOJI

dėl gi kun. Draugelis 
Matulaitis turėtų Luti

buvo iškeltas pageidavimas, kad 

susirinkusieji (lėliai geresnių 
darbo pasekmių pareikštų, jog 
principe jie pritaria ir rengitv- 
mam Philadelphijos seimui. Bet 
šis dalvkas liko atmestas 7 bal-
sais prieš 2. —Rep.

Burnside
Šis tas

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEIST! SI 00.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 Į metus per visą 

likuaj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikr^ darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
4i-xitą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums' jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant 
tll 00.00 — pamislyk 
Šimtas uždirbtų jei 
čia j»er 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted 8t.

Jeigu kur yra numatoma, kad rei
dą įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku-. 
rioje dalyje miesto Chicagos arba j 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga- 
ite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
mis tinkamai ištirtas Ir Ištyrus, va
lus tinkamas sąlygas tokios sto- 
ies įsteigimui — stotis bus įsteig- 
a. Sykiu su pranešimu apie reika- 
ingumą stoties, priduokite ir savo 

pilną adresą.
Julius Mickevičius, 

“N-nų” Cirkuliacijos Vedėjas.

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji
su sekretorių 
o nuo jo su

dauginsi* j ŪSŲ

ASMENŲ JIESK0J1MAI
PRAŠAU atsiliepti Petrui ir Ka

ziui Tumėnams arba Tumėnams, 
1914 metais dar gyveno Bostone, 'pa
eina iš Ginaičių sodžiaus, Pundelio 
parapijos, Naujoalexandrovo, o dabar 
Ežerėnų apskričio.

Paieško JONAS STORAS, prieš 
pasaulinį karą gyvenau Chicagoje, o 
dabar gyvenu Lietuvoje, Klaipėda, 
Bomelsvvitte 108 No.

8705-- 8706

RU5IN BROS.
NAMU STATYTOJAI 

r 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

Title garantuotos per Chicago Titlo 
X' Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
į musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofinį, Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lown<lalc 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas. žemos kainos. 

Sostheims, 19’. 2 So State St.

ĮVEDAME elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesniu informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC
3453 So.z Auburn Avė.
Tel. Boulevard 7590

REIKIA DARBININKU ąjiZ ipę J J* *-*'■" **~ **' **

VYRŲ fr MOTERŲ
BERNIUKŲ ir mergaičių' rei

kia dėl sudėstymo cibulių an 
fartnų, darbas nuo štukų. Imkit 
63 St. karą, pažymėtą 63-Aus- 
tin einantį j vakarus iki Cen
tral Avė. iki užsisuka.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų dirbti malonų dar
bą namuose. lengva išmokti, gera 
mokestis. 8 E. Randolph St., Room 
1632.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį pianą su geru rinkiniu rolių, 
apie 70, su benčiumi ir kabinet. 
Vėliausio išmarginitno keisai. Vis
ką už $90. Del atsakančių žmonių 
išmokėjimais.

6512 S. Halsted St.
1 floor.

PARSIDUODA mažas štorelis vi
sokių daiktų ir visai pigiai^ parduo
siu. Esu priverstas parduoti, apleid
žiu miestą, tai parduosiu taip kaip 
už dyką. Tai prašom nepraleisti pro
gos. šita apielinkė tai apgyventa lie
tuvių ir kitokių tautų, tai gali gy
venti, renda nebrangi. Ruimai pagy
venimui tinkami ir sykiu garadžius 
vienam karui, tai kas pirmas ateis 
tai gaus bargeną. Tai kaip už dyką.

Atsišaukite:
3518 So. Wallace St.

PARSIDUODA Meat Market 
šalę A. P. Biznis daroma cash. 
Įplaukų į dieną $90—$100. Par
davimo priežastis patirsit ant 
vietos.

7307 So. Racine Avė.

PIGIAI parduosiu gerą res- 
taurantą, Brldgeporte, nes tu
riu greit išvažiuoti iš Chicagos. 
Kas nori gero bargeno, lai pa
siskubina. Nupirkęs džiaugsis. 
Savininkas 3103 So. Halsted St.

PARSIDUODA su laisnįu nesvai
ginamų gėrimo įstaiga. Biznis išdirb
is per kelioliką metų. Priežastį par- 
davimoz patirsit ant vietos. Parduo
siu nebrangiai. Atsišaukti po 6 
care.

4539 So. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 8329

va-

PARSIDUODA maža groser- 
ne ir delicattesęn su 7 kamba
rių namu ar be ir 2 karų gara- 
džius. (steigta 10 metų.

7416 So. Peoria Street
Tel. Vincennes 0775

PARSIDUODA grosernė, geras 
pelningas biznis, išdirbtas per pen
kiolika metų. Parsiduoda dėl nesuti
kimo partnerių.

4606 So. Paulina Street

2318 N. Western Avė.

BIZNIO namas, 3 aukštų, 
mūrinis, garu apšildomas, gara
žas užpakalyje, 
mefus $3600. 
$26,000; peikia 
$8,000.

neša rendos j 
Parsiduoda už 
tiktai įmokėti

Vieta 3343 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 8167

Savininkas perka didesnį na 
mą.

A RNORI BŪT 
BIZNIERIUS?

PARSIDUODA ‘bizniavus na
mas, Storas su bučernės fikče- 
riais, 6 kambariai ant viršaus, 
karšto vandenio apšildomas, 
cementuotas basementas. Na
mas- randasi 1036 W. 69th St. 
Savininkas mainys ant kitokio 
namo; priims lotus už pirmą 
įmokėjimą. Perkant reikia įmo
kėti $2,000.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

2 FLATŲ mūrinis namas (4—4), 
naujas, karštu vandeniu Šildomas, 
aržuolo trinias, 30 pėdų lotas, neto
li naujos katalikų bažnyčios, prie 
Harding ir Archer, 1’/» bloko nuo 
karų $11,500, įmokėti $2,500, išmo
kėjimais. William C. Kašte, 4055 
Archer Avė.

MES turime keletą farmų, Michi- 
gan, Illinois, Wisconsin ir Indiana, 
taipgi mažų vištų farmų netoli Chi
cagos, dėl mainymo į Chicagos na
mus.

JOHN M. GIBBONS & BROS.
11415 Michigan Avenue 

Phone Pullman 0500 
Klauskite Paul Sesnauski

EDGEBROOK lotas, 35x125, prie 
parko ir golfo lauko. Yra suros, van
duo, šąlytakiai, gatavas dėl staty
mo namo. NAUJIENOS, Box 836.

2 FLAT1J mūrinis namas, $11,000, 
5 ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, netoli Garfield bulvaro, 
$4,500 cash reikia. Jos. J. Sandner, 
Boulevard 1392.
/ s~

2 AUGŠTŲ medinis numas, 4 ir 5 
kambarių, taipgi viškai, naujai de
koruotas, naujas 2 karų garažas, 
greitam pirkėjui už $6800. Savi
ninkas Belniont 6473.

PARDUODU 25 karų garad- 
žių su namu 2 flatų arba mai
nysiu į bfenj arba namą.

Kreipkitės:
2857 So. Francisco Avė.

MAINYSIU savo namą ant 
farmos. Meldžiu farmerių pra
nešti apie savo farmas. Katras 
norit mainyt į Chicagos namus.

3307 W. Lemoyne Street 
Tel. Albany 0594

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, uždaromos lovos, iš 
šono įėjimas, viskas modemiška, 2 
karų garažas, parduosiu pigiai iš 
priežasties turėjimo kito namo. Bis- 
kj įmokėti.

Matykit savininką
6240 So. Francisco Avė.

6 KAMBARIŲ naujas bungalow, 
moderniškas. Yra visi įrengimai. 
Puikus bargenas, kaina $6,750, tik 
biskį įmokėti, kitus lengvais išmokė
jimais.

MILO A. CORNELL 
30 N. Dearborn St.

State 8478

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsimu gera kainų. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St. Box 837.

MORTGECIAI-PASKOLOS

25 d. V. K ričių no dar- 
SLA 63 kuopos pikni- 
blogo oro žmonių ne- į 

daug teatsilankė, tai ir pelno 
kuopai mažai teliko.

Bugp. 6 d. įvyko kuopos susi
rinkimas. 1'apo nutarta atnau
jinti išvažiavimą, kuris dėl blo
go oro rugp. 1 d. neįvyko. Iš
važiavimas įvyks rugp. 15 d. 
Prie 10^6 E. 93 st. 9 vai. ryto 
lauks trokai. Kurie turite rugp. 
1 d. tikietus, tai jie bus geri. O 
tie, kurie tikietų neturi, bet 
nori išvažiavime dalyvauti, tai 
tikietus gali gauti pas pim. A. 
Macukevičių (1050 E. 93 st.)

Tikieto kaina vienas doleris. 
Už tą dolerį jus nuveš ir par
veš ir dar gausite uždandžių.

—Sek r. B. Barniškis.

Liepos 
že įvyko

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių saviŠelpos 
draugija Chicagos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs J šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų avižiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuviu Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijos nariais.

JIEŠKAU Vinco Miliausko, paeina 
iš Juodeliškių kaimo, Seinų valsčiaus, 
apie 22 metai atgal gyveno VVilmcr- 
ding, Pa. Dabar gyvena Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą. Jei kas žinote 
meldžiu pranešti, atlyginsiu už visą 
klapatą arba pats atsišaukit.

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

ROŽĖ SKRIPKAUSK1UTĖ

JIEŠKAU (Dan) John Bouzis. Jis 
pirmiau gyveno 2956 So. "Emerald 
Avė., Chicago. Svarbus reikalas, te
gul 
kai

tuojau atsišaukia, visi jo 
yra sutvarkyti gerai.

JUOZAPAS AŽUKAS 
3303 Auburn Avenue 

\ Chicago, III.

daly-

J1ESK0 PARTNERIŲ

iki 
šios

PRIIMSIU partnerį j bučernės ir 
grosernės biznį; arba mainysiu ant 
mažesnio biznio. Vienam perdaug 
darbo. 3349 So. Wallace St.

RASTA-PAMESTA
Matulevičiaus darbeliai

Prigavęs apie du šimtu žmonių

šioj vietoj jau buvo rašyta, 
kaip Antanas Matulevičius 
(Mathevvs) iš Chicagos išvilio
jo iš Petro Janušonio $500, ža
dėdamas atkviesti į Kanadą jo 
brolį. Dabar vienas naujienietis 
i£ Hammondo prisiuntė mums 
daugiau žinių apie tą 
pridėdamas iškarpų iš 
laikraščių.

Pasak tų laikraščių,
uis labai norėjęs atkviesti savo 
brolį į Ameriką. Bet dėl ateivy-

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’!
“Naujienas” pradedama ilneiioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinarni ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušro* 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tai 
Boulevard 9668).

Nedėlioj, rugpiučio 8, Naujienų 
piknike, Chernausko darže, žemiau 
pasirašiusi panelė pametė vieną sa
vo čeveryką, oxford, rudą, dėvėtą 
tiktai keletą savaičių, (čeverykas 
iškrito iš automobilio). Jei kas tą 
čeveryką rado, malonės sugrąžinti 
žemiau pasirašiusiai arba į Naujienų 
Ofisą.

JEANETTE JONĖS
8326 So. Auburn Avė.

ISRENDAVOJIMUI
paukštį, 
angliškų

Januso-

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršna- 
minėtame apskrityje aprūpint) lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že-| 
miau pažymėtu adresu, o aš regu- toriaus 
liariai atnešiu jums “Naujienas”’ 5 i J 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau- . S1U1 
iieny” I__ ______ 7_____ _________ __________ ________F__
5tįS Sx Paulina St. Tel. 'Prospect^ KIRAS, 8335 S. Halsted St.

PASIRENDAVOJA 6 kam
barių moderniškas flatas. Jani- 

prižiurėjimas. Bendos 
$65, flatas randasi 

išnešiotojas Pranas /Jurėnas, 3209 Auburn Avė. Klauskite pas

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo. Ųeras užmokestis. 2342 So. 
Leavitt St. Canal 1678.

PARDAVIMUI grosernė, 5 kamba
riai gyvenimui, renda $30, lysas 2,1Xs 
metų. Priežastis — kitas biznis.

3642 So. Pamell Avė.

PARDAVIMUI medinis namas 5 
šeimynų, modemiškas, pigiai. Savi
ninkas: 725 W. 17th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RARGENAS. Grosernė ir bučemė, 
netoli 21 St. ir Robey, didelis elek
trinis ice box, daug stako, 4 dideli 
gyvenimui kambariai, rendos $50 į 
mėnesį, 3 metų lysas, kaina $8,000 
cash. Savininkas eina lauk iŠ biznio. 
Boulevard 1392.

Turiu parduot šią savaitę
S. E. kampas North Avė. ir Cen

tral Park Avė. 2 krautuvės, 4 flatai, 
$38,000, cash $9,000, bartrenas? L. 
BAUM, 4707 N. Central Park Avė. 
Phone Irving 8054.

REIKALINGAS pirmarankis 
pekorius, turi mokėti kepti juo
dą ir baltą duoną ir kėksus. At- 
sišaukit tuojaus. 1510 Main St., 
Melrose Park, III. Tel. Melrose 
Park 787.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Senai įsteigtas biznis, cash. Lie
tuvių ir kitų tautų apgyventoj apie- 
linkėj. 2136 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė su namu 5 ruimų, šiltu vandeniu 
apšildoma- Biznis išdirbtas^ arti 
kur nėra tokio biznio. Priežastis 
davimo liga. Nupirksit už didelį 
geną.

2901 W. 88th Plące

me-
par- 
bar-

ANT pardavimo 6 kambarių 
bungalow ir 2 po 6 naujas mu
ro namas. Taipgi turiu parduo
ti rakandus. Viską parduosiu la
bai žema kaina iš priežasties 
važiuoju į Kaliforniją ant žie
mos.

JOŠEiPH GAUDIETZ 
6551 So. Francisco Avė.

Phone Republic 8761

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Kartu arba atskirai. Mažai var
toti, 
laiką.

Turi būti parduoti į trumpą NAMAI4EME
PARDAVIMUI 2 flatų, 6-6 kam- 

jarių, karštu vandeniu šildomas, 2 
boileriai, aržuolo triinas ir dekoruo

tas, 2 karų garažas, prieš naują par- 
tą, Cicero. Matykit savininką, 1811 
— 51st Avė. Tel. Cicero 2183-R.

827 W. 34th Place 
1 lubos iš fronto

PARDAVIMUI visokie namų ra
kandai, parduosiu pigiai. 839 W. 83rd 
St. beizmente.

— ------------------------------------- \—
PARSIDUODA furničiai ir pečius 

pigiai. 2000 So. Halsted St., 4 floras.

PARDAVIMUI

DARBININKAI TfiMYKIT
Parsiduoda kaip maža farmukė, 4 

ruimų namas, didelė barnė, 2 karvės, 
2 arkliai, 10 avių, 40 žąsų, 
tų, 10 ančių, 30 tonų šieno, 
nos dėl šieno plovimo. Yra 
giaus stako. TUri būt greit 
ta. Nebrangiai, tik $3,500; 
$1,000, kitus kaip rendą, po 
mėnesio. Ątsišaukite pas J. 
NA1TIS, 6036 So. Mason 
Clearing, III.

100 viš- 
2 maši- 
ir dau- 
parduo- 
jmokėti 
$25 ant 
LAURI- 
Avenue,

PARSIDUODA muro naiftas 
6 ir 4 kambariai, elektra, mau
dynės, naujas plumbingas. Visas 
naujai ištaisytas. Geras skiepas, 
lendos $53 į mėnesį. Kaina $4,- 

300. Atsišaukit vakarais.
3717 So. Parnell Avė.

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

Petrzilek Bros. & Co.
1647 W. 47th St.

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nš darantį gerą biznį. Lietuvių ir 
kitų tautų apgyventoj apielinkėj, ar
ti Chicagos.

1739 So. Halsted St.
Box 835

3006 N. Natoma Avė.
Tikrus pigumas. Parduodu lotą, 

80x125, aptvedas, cementinis šalyta- 
kis, frontas į vakarus, vanduo ir dū
dos, parduoda savininkas gyvenantis 
šule. Į šiaurę nuo Wellington St. Tel. 
Merrimac 8226.

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
Šalę lotas, didelė barnė dėl karvės.' 
Namas $3,400. Reikia įnešti $2,000, 
likusius pagal sutartį.

10718 So. Albany Avenue 
Mt. Greenvvood, III.

PARDAVIMUI lunch ruimis, 
kaip tik tokis kurio jus jieško- 
te, mažas ir švarus, teisinga 
kaina.

6315 So. Kedzie Avė.

PABSIDUODA 2 lotai krū
voj, palei Summit, 2 blokai nito 
Archer Avė. Prekė labai 
$350. Atsjšaukite

N. U.BBANOWICZ 
4100 Archer Avė.

PARDAVIMUI naujas muro ’ 
namas ant Bridgeporto., 4 fla- 

pigi, tų, 2 po 6 kambarius ir 2 po 5 
kambarius, arba mainysiu ant 
farmos. JOS. AUGAHIS, 4100 
Archer Avė. Lafayette 6719.

Vasarinės Klesos
Mes dabar turirhe vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, UI.

Phone Seeley 1643
M. E, HŲTFILZi. ^tanager

M* ‘MA 4Mb ■r W'


