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Anglija siūlo panaikint 
ti karo skolas

Japonijos darbininkai nerimauja

Graikai ir vėl sumušė turkus

Anglija siūlė panaikint 
karo skolas.

Tuo reikalu Lloyd George bu
vo pasiuntęs Wilsonui laišką.

LONDONAS, liepos 14. — Iž
do sekretoris Mellon senato 
komisijai šiandie davė galuti
nių įrodymų, jogei Wilsono 
administracijos metų .Anglija 
norėjo, kad butų panaikinta 
Jungtinių Valstijų paskolos už
sieniui. Senato komisijai Mel
lon įteikė kopiją ilgo laiško, ku 
rį parašė Anglijos premjeras 
Lloyd George. Laiškas datuo
tas rugpiučio 8 dieną, 1920 me
tais ir pasiųstas buvusiam 
Jungtinių Valstijų prezidentui 
VVilsonui. Jame buvo iškelta 
klausimas apie Jungtinių Vals
tijų sutikimą dovanoti tas pas
kolas, kurių jos buvo davu
sios talkininkams ir kitoms su 
jais susidėjusioms valstybėms.

Taipjau parodyta ir kable- 
gramas, kuris tuo pačiu klau
simu buvo pasiųstas Anglijos 
iždo ministerio jo įgaliotiniui 
šioje šalyje, R. C. lAndsay’ui. 
Pasta rasa i tą kablegramą per
davęs tuomet buvusiam Jungti
nių Valstijų iždo sekretorio 
padėjėjui Leffingwe)l*ui.

Ir laišką ir kablegramą se
nato komisijai skaitė, senatorio 
La Follette reikalaujamas, 
dabartinio iždo sekretorio padė 
jėjas Wadsworth.

domesį į 
būtent, 

atsiteistų 
kontribu-

Lloyd George’o nusistatymas.
Savo laiške į prezidentą Wil- 

soną premjeras Lloyd George 
kreipia jo (Wilsono) 
Francijos spyri mąsi, 
kad Vokietija pilnai 
jai nužymėtąją sumą 
cijos, ir pastebi:

“Tamsta gali atsimint, kad 
Anglija talkininkams buvo pa
skolinus veik pusę tos sumos, 
kurią ji buvo gavus iš Jungti
nių Valstijų, gi kada Jungtinės 
Valstijos pačios stojo karan, 
Anglija savo talkininkams pa
skolino lygiai tiek pat, kaip 
kad ji pati buvo pasiskolinus 
iš Jungtinių Valstijų. Delei to 
Anglijos valdžia Franci ją yra 
painformavus, jogei ji sutiks 
tartis dėl by kokio tos paskolos 
sumažinimo ar panaikinimo, 
tik toks pasitarimas turi įvykti 
visų ta paskola užinteresuotų 
valstybių pritarimu.”

Norėtų, kad paskolos butų 
panaikintos.

Anglijos iždo ministeris savo 
kablegrame pareiškia: “Mes 
geist ūme, kad butų pravesta vi
satinis panaikinimas tarpvals
tybinių karo paskolų,” /kadan
gi “šitos internacionalinės pas
kolos neitralės valstybės sulai
ko nuo davimo mums reikia
mos paspirties, privatinio kre
dito ir, aš prisibijau, kad atei
ty visa tai internacionaliniuose 
musų santykiuose gali sukurti 
ytin rimtų painevų.”

Ar prezidentas Wilsonas ir

ATHENAI, Graikija, liepos 
14. — šiandie čia paskelbta ofi 
cialinis pareiškimas, kuris sa
ko, kad savo ofensyve prieš 
turkų nacionalistus graikų ka
riuomenė kas dieną pasistu
mia vidutiniai po dvidešimt vie 
ną ir pusę mylios. Pranešime 
minima, kad turkai traukiasi 
prie stipriųjų savo pozicijų — 
| šiaurvakarius nuo Kskišero ir 
pietvakarius nuo Kutaia- Parei- 
škimas yra toks:

‘‘Liepos 11 dieną musų kareb 
viai pradėjo žygiuotę į pietus 
nuo Adrano upės Harmanžiko 
linkui ( trysdešimts penkios 
mylios į pietryčius nuo Brosos) 

(mušdami netvirtus musų
iždo sekretoris į šituos pasiūlys: šo būrelius. Į šiaurius 
mus yra dav^ kokį nors atsaky- j UŠako musų kareiviai 
mą, dar nepasakyta. Hano linkui.

nuo 
eina

Japonijos darbininkai 
nerimauja.

Streikininkai užėmė dvi lai
vams statyti dirbtuvi.

KOBE, Japonija, liepos 14.
— Darbininkų nerimavimas 
šiame mieste darosi labai rim
tas. Kavasaki ir Mistubiši lai
vams statyti dirbtuvių darbi
ninkai dar tebestreikuoja. Iki 
šiol visa buvo ramu, nors nuo 
to laiko, kai prasidėjo strei
kas, streikininkai suruošė visą 
eilę tam tikrų “tylių procesi
jų’’ ir demonstracijų. Visos jos 
betgi buvo labai tvarkios ir 
ramios.

Vakar tečiaus dalykai virto 
kitaip. Didelė minia darbinin
kų užėmė Mistubiši laivams 
statyti dirbtuvę. Darbininkai į- 
siveržė pro vartus ir daugelio 
triobėsių langus iškūlė.

Sumišimo metu keli žmonės 
areštuota. Belo, besigrumiant 
su minia, keli policistai sužeis
ta.

Šiandie tą patį padarė ir Ka- 
vasaki dirbtuvės <larbininkai. 
Jie užėmė visas kom/j>anijos įs
taigas ir neįsileidžia nė vieno, 
kuris netur lam tikros žymės — 
pačių daririninkų atatinkamos 
komisijos išduotos. Vis dėlto, 
ofiso darbininkai ir inžinierini 
leidžiama ir įeiti ir išeiti.

Iš peniosios dirbtuvės darbi
ninkai jau išvyti ir ji dešimčiai 
dienų uždaryta. Pastarojoj dir
btuvėj darbininkai dar laikosi. 
Policija, matyt, jaučiasi bespė- 
kė ir laukia kol atvyks kariuo
menė.

Nerimauja netik laivams sta
tyti dirbtuvių darbininkai. Tas 
pats yra ir su kitų dirbtuvių 
darbininkais, tik tuo skirtumu, 
kad jie dar nestreikuoja.

Numatoma,- kad tas judėji
mas turi “tam tikrų politinių 
motivų”, nors darbininkai ir 
sakosi, kad jie reikalauja tik
tai padidinimo algų.

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., July 15, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Graikai ir vėl su- 
mu

pastarųjų dvie-Sako, kad b
jų dienų turkų nacionalistai 

pasitraukę net 43 mylias.

Chicago, IiL,Pėtnyčia,Liepos (Jūly), 15 d., 1921

“Liepos 12 dieną miusų karei
viai užėmė Kimprou-Hissaro- 
Nazifo-Pača liniją. Pietryčiuo
se nuo Adrano upės mes pasie
kėme Jeni-Kuei srytį. Beto, 
mes užėmėme Džendizą, esantį 
pakeliui į Ušaką ,ir Kutaia, ‘į 
šiaurius nuo Ilano. Priešas 
traukiasi į stipriai organizuo
tas pozicijas, esančias į šia urvą 
karius nuo Eski-šero ir į pietva 
karius nuo Kutaia. 
naudojasi prievartos 
kad privertus gyventojus sekti 
jį jo bėgštoje. Vidutiniai mes 

Priešas 
įmonių.

šimts kilometrų (anie keturias
dešimta j tris mvlas). Paėjome 
bėgiu dviejų pastarųjų dienų.”
Konstantinooobs s*iko, kad 

eina mušis.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 14. — Gautomis žiniomis, 
turkų nacionalistai ir graikai 
pradėjo mūšį netoli Kutaia, 
apie septyniaisdfc'šimts penkiais

True trnnsiation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 15, 1921 
as required by the act of Oct. G, 1917

Rumanija veda dery
bas su Rusija.

Derybos vedama dėl navigaci
jos Deinstro upe.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
liepos 14. — Rumanijos ir bol
ševikų delegatai veda derybas 
kai dėl navigacijos Dniestro 
upe. Derybos vedama ant lai
vo, kuris randasi juroje netoli 
Bugazo, Besarabijos pakraš
čiuose.

Sako, Obregon “pasida 
vys”.

Atšaukęs patvarkymą, kurio 
buvo arttdėta didesnių 'mokes

čių ant aliejaus.

GALVESTON, Tex., liepos 14 
— Gautomis iš Meksikos sosti4 
nės žiniomis, Meksikos valdžia 
jau kapituliavusi. Po ilgo spyri
ui osi ji, galų gale, sutikusi at
šaukti tą patvarkymą, kuriuo 
buvo antdėta didesnių mokes
nių ant išvežamo į užsienį alie
jaus.

Dabar tenka palaukti, kada 
prezidentas Obregon tuo klau
simu paskelbs atatinkamlą raš
tą.

Senatoriui patinkanti — 
Rusija.

RYGA, liepos 14. — čia gau
ta pranešimas nuo vieno Jun
gtinių Valstijų senatorio, Fran
ce, kuris dabar vieši tarybų 
Rusuose. Senatoris sako, kad 
^ kelionė buvus ytin gera.

Spėjama, kad senatoris Fran
ce į šį miestą sugrįš liepos 25 
dieną. Iš čia gi jis grįš atgal 
į Jungtines Valstijas.

Lenkuose.
Darbininkų bruzdėjimas.

Lodzyj kilų didelis verpimo 
iri audimo pramonės darbinin
kų streikas. Streikuoja apie 
100 tūkstantių darbininkų. Jie 
reikalauja, kad butų padidinta 
jiems alga 120 nuošimčiais ir 
kad dirbyklose butų įvesta 
darbininkų tarybos.

—Varšavos ir apielinkės ge
ležinkelių darbininkai grūmo
ja streiku, jeigu valdžia umu 
laiku neišpildys jų reikalavi
mo, t. y. nepadidins jiems al
gos ant tiek, kad darbininkams 
nereikėtų pusbadžiauti. .

Boriv/rįf

Teks-

Lloyd George tarėsi 
su De Valere.

Buvusia maištininkas dabar 
konferuoja su premjeru, kąd 

užbaigus karą Airijoje.

po pietų 
Famon 

pas pre-

LONDONAS, liepos 
Šiandie, kaip 4:30 v. 
Airijos “prezidentas” 
de Valera buvo nuėjęs 
mjerą Lloyd George, ‘kur jiedu 
tarėsi daugiau kaip dvi valandi 
laiko. Kas buvo kalbėta, iki 
šiol dar nežinoma. Vis dėlto, 
visiems aišku, delko kalbėtasi 
Lloyd George kalbėjosi su Airi
jos darbuotoju, kurį jis pats 
pirma m'aištininku vadino, apie 
baigimą karo Airijoje.

Kada de Valera priėjo prie 
premjero Lloyd George reziden 
cijos, tenai buvo susirinkusi 
didelė minia žmonių, kuri jį

Sekamose konferencijose, be 
premjero Lloyd George ir de- 
Valera, dalyvaus ir kiti Airijos 
darbuotojai, o taipjau 
jos ministerių kabineto nariai.

Kokios bus tos konferencijos 
pasekmės, nieks negali numa
tyti.

Angli-

Paliuosavo tryliką tūkstančių 
kareivių, 

v

’ WASHINGTON, liepos 13 — 
Karo sekretoris Weeks šiandie 
pranešė, jogei pirmosiose šip 
mėnesio dienose iš kariuome
nės paliuosiiota tryliką tūks
tančių kareivių. Ateity busią 
paliuosuojama po šešis tūks
tančius kas menesį — tol, kol 
kariuomenei pasiliks tiek ka
reivių, kiek yra nužymėjus 
kongresas.

Paskandino bnVusį vokiečių 
laivą.

NEWP0RT NEWS, Va. lie
pos 13. — Virginijos pakraš
čiuose šiandie paskandinta vie
nas senas vokiečiu karinis lai
vas — torped ini ūkas. Paskan
dinta jisai orlaivininkų bom
bomis.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, liepos 14 d., užsienio pini- 

S kaina. perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

tom* Amerikos pingals šiaip:
Anglijos 1 svaras ......   $3.62
Austrijos 100 kronų ............... 15c
Belgijos 100 frankų ............... $7.70
Danijos 100 kronų ........... $16.05
Finų 100 markių ................... $1.70
Francijos 100 frankų ........... $7.88
Italijos 100 lirų ................... $4.63

Lietuves 100 auksinų ........... $1.35
Lenkų 100 markių ................... 5c
Olandų 100 guldenų ........... $31.85
Norvegų 100 kronų ........ ,.. $13.62
šveicarų 100 kronų ........... $16.60
švedų 100 kronų ............... $22.20
Vokiečių 100 markių ........... $1.35

Prošepano burtai Lietuvos žinios

Sutinka tartis dėl 
nusiginklavimo.

Bet nieko nemini apie Siberijos 
klausimą.

WASHINGTON, liepos 14.
■—Valstybės departamente 

šiandie gauta Japonijos atsaky
mas į prezidento llardingo pa
kvietimą dalyvauti konferenci
joje, kur bus svarstoma apie 
sumažinimą ginklavimosi ant 
sausžemio ir juroje. Tokioj 
konfenrencijoj Japonijos vald
žia dalyvauti sutinllcanti. Vis 
dėlto, savo atsakyme ji nič nie
ko nemini apie Siberijos klau
simą.

Atmetė skerdykly baronu 
prašymą.

Vis dėlto, dailiai darbininkų 
algos bus sumažinta.

CHICAGO, liepos, 14. — Tei
sėjas Alschuler šiandie atmetė 
skerdyklų kompanijų prašymą 
— sumažinti visiems skerdyklų 
darbininkams algas po penkis 
centus į valandą.

Skerdyklų kompanijos šito
kiu teisėjo Alschulerio patvar 
kymu reiškia didelio nepasiten 
kinimo. Vienas jų viršyla be ki
ta pareiškė, jogei teišėjo Al
schulerio patvarkymas reiškiąs 
tik tiek, kad “kainos mėsai ne
sumažės — bent tuo tarpu”. 
Girdi, darbiu inkų algos esan
čios labai didelės, taip kad kom 
panijos, norėdamos sumažin
ti kainas mėsai, pačios sau nuo 
stolių darytų.

Vis dėlto, vienu dalyku kom
panijos tikrai gali pasidžiaugti. 
O tai tuo, kad teisėjo Alschule
rio patvarkymu žymiai suma
žinta algos gyvulių prieSmė- 
jams ir jų maitintojams. 
Jiems algos sumažinta net po 
aštuonis centus į valandą.

Tuo vėl labai nepatenkinti 
darbininkai. Jie sako, kad tai 
yra labai gudrus “triksas” — 
darbininkų frontui sulaužyti, 
šį kartę sumažinta algos vienai 
daliai darbininkų, paskui taip- 
pat bus padaryta ir su kitais. 
Bet kada tos algos sumažina
mi tik daliai darbininkų, tai 
kiti, kurių algos dar nesuma
žinta, negi panorės streikuoti. 
Tuo darbininkų tarpe busią pa 
sėta tam tikra neapykanta, ku
ri paskui gali daug prisidėti 
prie darbininkų vienybes suar
dymo.

[16 Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

Purickis išvažiavo j Rygą.
KAUNAS, liepos 12 dieną. 

(Elta). Užsienių Reikalų Mi- 
nisteris d-ras Puryckis š. m. 
11 d. išvažiavo Rygon Pabalt- 
jurio Valstybių Sąjungos reika
lais.
St. Seimas išsiskirstė atosto

goms.

KAUNAS, liepos 12. (Elta).
— Š. m. liepos 9 dieną Steigia- 
masai Seimas išsiskirstė atos
togoms. Atostogos tęsis 
ligi rugpiučio 30 d.

Lietuvos žmonės protestuoja.
Visoje Lietuvoje vyksta di

deli presto mitingai. Žmonės 
labai pasipiktinę ir protestuoja 
prieš Tautų Sąjungos pasiūly
mus, o ypatingai prieš kariuo
menės demobilizavimą, nes tuo 
mot Lietuva butų visai atiduo
ta savo plėšriųjų kaimynų ma
lonei. Liepos 10 d. Kaune de
vynių tūkstančių minia griež
tai protestavo prieš Tautų Są
jungos pasiūlymus, prieštarau
jančius teisingumo principams 
ir įžeidžiančius lietuvių tautą.

Del Tautų Sąjungos , 
pasiūlymų.

KAUNAS, liepos 11. (Elta).
— Š. m. 9 dieną užsienių reika 
lų ministeris d-ras Puryckis 
išdėstė Steigiamajam Seime 
vyriausybes nusistatymą dėl są
lygų, kuriomis Tautų Sąjunga 
siūlo tęsti toliau derybas Briu
selyje. Vyriausybė negalėda
ma sulikti su Tautų Sąjungos 
pasiūlytomis Ženevoje sąlygo
mis ir laukdama naujų pasiūly
mų, griežtai reikalauja laiki
nai padėčiai Vilniuje nustatyti 
Suvalkų sutarties išpildymo. 
Tokį vyriausybes nusistatymą 
priėmė visos S>t. Seimo frak
cijos. Krikščionių-demokratų 
atstovas kun. Staugaitis, socia
listų liaudininkų ir valstiečių 
sąjungos Sleževičius ir social
demokratų Kairys — visi svei
kino vyriausybę dėl šio jos 
nusistatymo, kuris visai atatin- 
ka visos tautos valiai. Balsuo
jant vienbalsiai priimama se
kanti opozicijos įneštoji rezo
liucija: Steigiamasis Seimas 
pritaria vyriausybės nusistaty
mui dėl tolimesnių derybų su 
lenkais ir eina prie kitų dieno- 
tvarkio punktų svarstymo.

.. ■ ........... . ..... ..... .. .......

Dabar laikas 
siųsti pinigai Lietuvon

Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu 
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už 
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią 
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant, 
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koką tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
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Prašo remti pramo-< 
mečią uniją.

Haywoodas buvo susikirtęs su 
komunistais.

RYGA, liepos 11. —'Maskvos 
laikraščių žiniomis, Jungtinių 
Valstijų pramoniečių darbuo
tojau, Willium I). Haywood, 
Trečiojo Internacionalo kon
grese prašęs, kad tasai Inter
nacionalas ir toliau remtų pra
moniečių (IWW.) uniją. Bet 
čia prieš Hayvvoodą išėjęs Jun
gtinių Valstijų komunistų par
tijos atstovas Marshall. Su juo 
Haywoodui teko ytin aitriai su 
sik irsti.

Orlaivių paštas su Rusija.
STOCKHOLM, liepos 13. — 

Šiomis dienomis pradėjo skrair 
dyti orlaiviai iš Stockholmo į 
Estonijos sostinę Revelį. Veža
ma pasažieriai ir laiškai. Orlai
vius kontroliuoja Vokietijos ir 
Italijos kapitalistai-

Sako, kad tie patys orlaiviai 
neužilgo pradės lakioti ir j 
tarybų Rusus.

Kėsinosi sudaužyti traukini.

CLEVELAND, liepos 14. — 
Kažkokie piktadariai šiandie 
anksti rytą kėsinosi sudaužyti 
American Raihvay Express 
kompanijos traukinį, kuriuo ve 
žta įvairių prekių netoli už vie
ną milioną dolerių.

Netoli Willougbby miestelio, 
Ohio valstijoj, piktadariai buvo 
išardę geležinkelio šenis. Vis 
dėlto, mašinistas laiku spėjo 
pamatyti išardytas šenta ir ac- 
laimė neįvyko, nors traukinis 
ir buvo nubėgęs nuo senių.

Gaisras nušlavė miestelį.
FINE BLUFF, Ark. liepos 

13. — Gautomis žiniomis, nedi
deliame Arkansas valstijos
miestely, Star City, šiamlie 
kilo didelis gaisras- Didžioji da- *■ 
lis miestelio išdegė. Nuostolių 
busią daugiau kaip už šimtą 
tūkstančių dojerių.

LONDONAS, liepos 14. — 
Gautomis žiniomis, Jugo-Sla- 
vija ir Rumanija padarė defen- 
zyvę uniją-sutartį.

OAKLAND, Cal., liepos 14. 
šiandie— NetoĮli (Modesto šian 
die nupuolė vienas orlaivis. Ke
turi žmonės užmušta.

■
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Anglija siūlo panaikin= 
ti karo skolas

> < ■ " I 1 1 " ' '<

Japonijos darbininkai nerimauja

Graikai ir vėl sumušė turkus

Anglija siūlė panaikint 
karo skolas.

Tuo reikalu Lloyd George bu
vo pasiuntęs Wilsonui laišką.

LONDONAS, liepos 11. — Iž
do sekretoris Mellon senato 
komisijai šiandie davė galuti
nių įrodymų, jogei VVilsono 
administracijos metų Anglija 
norėjo, kad butų panaikinta 
Jungtinių Valstijų paskolos už
sieniui. Senato komisijai Mel
lon įteikė kopiją ilgo laiško, ku 
rį parašė Anglijos premjeras 
Lloyd George. Laiškas datuo
tas rugpiučio 8 dieną, 1920 me
tais ir pasiųstas buvusiam 
Jungtinių Valstijų prezidentui 
Wilsonui. Jame buvo iškelta 
klausimas apie Jungtinių Vals
tijų sutikimą dovanoti tas pas
kolas, kurių jos buvo davu
sios talkininkams ir kitoms su 
jais susidėjusioms valstybėms.

Taipjau parodyta ir kable- 
gramas, kuris tuo pačiu klau
simu buvo pasiųstas Anglijos 
iždo ministerio jo įgaliotiniui 
šioje šalyje, R. C. Ljnosay’ui. 
Pastarasai tą kablegramą per
davęs tuomet buvusiam Jungti
nių Valstijų iždo sekretorių 
padėjėjui Leffingwell*ui.

Ir laišką ir kablegramą se
nato komisijai skaitė, senatorio 
La Follette reikalaujamas, 
dabartinio iždo sekretorio pade 
jojas Wadswortb.

Lloyd George’o nusistatymas.
Savo laiške į prezidentą Wil- 

soną premjeras Lloyd George 
kreipia jo (Wilsono) domesį į 
Francijos spyrimąsi, būtent, 
kad Vokietija pilnai atsiteistų 
jai nužymėtąją sumą kontribu
cijos, ir pastebi:

“Tamsta gali atsimint, kad 
Anglija talkininkams buvo pa
skolinus veik pusę tos sumos, 
kurią ji buvo gavus iš Jungti
nių Valstijų, gi kada Jungtinės 
Valstijos pačios stojo karan, 
Anglija savo talkininkams pa
skolino lygiai tiek pat, kaip 
ka<| ji pati buvo pasiskolinus 
iš Jungtinių Valstijų- Delei to 
Anglijos valdžia Franciją yra 
painformavus, jogei ji sutiks 
tartis dėl by kokio tos paskolos 
sumažinimo ar panaikinimo, 
tik toks pasitarimas turi įvykti 
visų ta paskola užinteresuotų 
valstybių pritarimu.”

Norėtų, kad paskolos butų 
panaikintos.

Anglijos iždo nrinisteris savo 
kablegrame pareiškia: “Mes 
geist ūme, kad butų pravesta vi
satinis panaikinimas tarpvals
tybinių karo paskolų,” /kadan
gi “šitos internacionalinės pas
kolos neitralės valstybės sulai
ko nuo davimo mums reikia
mos paspirties, privatinio kre
dito ir, aš prisibijau, kad atei
ty visa tai internacionaliniuose 
musų santykiuose gali sukurti 
ytin rimtų painevų.”

Ar prezidentas Wilsonas ir 
iždo sekretoris į šituos pasiūly
mus yra dav^ kokį nors atsaky
mą, dar nepasakyta.

Japonijos darbininkai 
nerimauja.

Streikininkai užėmė dvi lai
vams statyti dirbtuvi.

KOBE, Japonija, liepos 14. 
— Darbininkų nerimavimas 
šiame mieste darosi laimi rim
tas. Kavasaki ir Mistubiši lai
vams statyti dirbtuvių darbi
ninkai dar tebesi reik uo ja. Iki 
šiol visa buvo ramu, nors nuo 
to laiko, kai prasidėjo strei
kas, streikininkai suruošė visą 
eilę tam tikrų “tylių procesi
jų” ir demonstracijų. Visos jos 
betgi buvo labai tvarkios ir 
ramios.

Vakar tečiaus dalykai virto 
kitaip. Didelė minia darbinin
kų užėmė Mistubiši laivams 
stalyti dirbtuvę. Darbininkai į- 
siveržė pro vartus ir daugelio 
triobėsių langus iškūlė.

Sumišimo metu keli žmonės 
areštuota- Beto, besigrumiant 
su minia, keli policistai sužeis
ta.

Šiandie tą patį padarė ir Ka
vasaki dirbtuvės <larbininkai. 
Jie užėmė visas kompanijos įs
taigas ir neįsileidžia nė vieno, 
kuris netur lam tikros žymės— 
pačių darbininkų atatinkamos 
komisijos išduotos. Vis dėlto, 
ofiso darbininkai ir inžinierini 
leidžiama ir įeiti ir išeiti.

Iš peniosios dirbtuvės darbi
ninkai jau išvyti ir ji dešimčiai 
dienų uždaryta. Pastarojoj dir
btuvėj darbininkai dar laikosi. 
Policija, matyt, jaučiasi bespė
ja ė ir laukia kol atvyks kariuo
menė.

Nerimauja netik laivams sta
tyti dirbtuvių darbininkai. Tas 
pats yra ir su kitų dirbtuvių 
darbininkais, tik tuo skirtumu, 
kad jie dar nestreikuoja.

Numatoma,-kad tas judėji
mas turi “tam tikrų politinių 
motivų”, nors darbininkai ir 
sakosi, kad jie reikalauja tik
tai padidinimo algų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 15, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Graikai ir vėl su- 
. mušė Turkus.

Sako, kad bėgiu pastarųjų dvie
jų dienų turkų nacionalistai 

pasitraukę net 43 mylias.

ATMENAT, Graikija, liepos 
14. — Šiandie čia paskelbta ofi 
cialinis pareiškimas, kuris sa
ko, kad savo ofensyve prieš 
turkų nacionalistus graikų ka
riuomenė kas dieną pasistu
mia vidutiniai po dvidešimt vie 
ną ir pusę mylios. Pranešime 
minima, kad turkai traukiasi 
prie stipriųjų savo pozicijų — 
į šiaurvakarius nuo Eskišero ir 
pietvakarius nuo Kutaia. Parei 
škimas yra toks:

“Liepos 11 dieną musų karei
viai pradėjo žygiuotų į pietus 
nuo Adrano upės Harmanžiko 
linkui ( trisdešimts penkios 
mylios į pietryčius nuo Brosos) 
mušdami netvirtus musų prie
šo būrelius. Į šiaurius nuo 
UŠako musų kareiviai eina 
Mano linkui.

“Liepos 12 dieną neilsų karei
viai užėmė Kimprou-Hfesaro- 
Nazifo-Pača liniją. Pietryčiuo
se nuo Adrano upės mes pasie
kėme Jcni-Kuei srytį. Beto, 
mes užėmėme DŽendizą, esantį 
pakeliui į Ušaką ,ir Kutaia, ’į 
šiaurius nuo Ilano. Priešas 
traukiasi j stipriai organizuo
tas pozicijas, esančias j šiaurva 
karius nuo Kski-Sero ir j pint va 
karius nuo Kutaia. Priešas 
naudojasi prievartos įmonių, 
kad privertos gyventojus sekti 
jį jo bėgštoje. Vidutiniai mes
paėjome į priekį septyniasde
šimta kilometrų (apie keturias- 
dešimts tris mylas). Paėjome 
bėgiu dvieju pastarųjų dienų.”
KonstantinooolH sako, kad 

eina mušis.
KONSTANTINOPOLIS, lie

pos 14. — Gautomis žiniomis, 
turkų nacionalistai ir graikai 
pradėjo mūšį netoli Kutaia, 
apie septyniajsdršimts penkiais 
mylias įlpietryČius nuo Brųsos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 15, 1921 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Rumanija veda dery-
■ bas su Rusija.

Derybos vedama dėl navigaci
jos Deinstro upe.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
liepos 14. — Rumunijos ir bol
ševikų delegatai veda derybas 
kai dėl navigacijos Dniestro 
upe. Derybos vedama ant lai
vo, kuris randasi juroje netoli 
Bugazo, Besarabijos pakraš
čiuose.

Sako, Obregon “pasida- 
, vys”.

Atšaukęs patvarkymą, kurio 
buvo antdėta didesnių 'mokes

čių ant aliejaus.

GALVESTON, Tex., liepos 14 
— Gautomis iš Meksikos sosti
nės žiniomis, Meksikos valdžia 
jau kapituliavusi. Po ilgo spyri- 
inoisi ji, galų gale, sutikusi at
šaukti tą patvarkymą, kuriuo 
buvo antdėta didesnių mokes
nių ant Išvežamo j užsienį alie
jaus.

Dabar tenka palaukti, kada 
prezidentas Obregon tuo klau
simu paskelbs atatinkamlą raš
tą.

Senatoriui patinkanti — 
Rusija.

RYGA, liepos 14. — čia gau
ta pranešimas nuo vieno Jun
gtinių Valstijų senatorio, Fran
ce, kuris dabar vieši tarybų 
Rusuose. Senatoris sako, kad 
jo kelionė buvus ytin gera.

Spėjama, kad senatoris Fran
ce j šį miestą sugrįš liepos 25 
dieną. Iš čia gi jis grįš atgal 
į Jungtines Valstijas.

Lenkuose.
Darbininkų bruzdėjimas.

Lodzyj kilę didelis verpimo 
ir( audimo pramonės darbinin
kų streikas. Streikuoja apde 
100 tūkstančių darbininkų. Jie 
reikalauja, kad butų padidinta 
jiems alga 120 nuošimčiais ir 
kad dirbyklose butų įvesta 
darbininkų tarybos.

—-Varšavos ir apielinkės ge
ležinkelių darbininkai grūmo
ja streiku, jeigu valdžia irniu 
laiku neišpildys jų reikalavi
mo, t. y. nepadidins jiems al
gos ant tiek, kad darbininkams 
nereikėtų pusbadžiauti.

Prošepano burtai

Lloyd Georgo tarėsi 
su De Valera. ■•z * .

Buvusia maištininkas dabar 
konferuoju su premjeru, ką d 

užbaigus karą Airijoje.

LONDONAS, liepos 14.
Šiandie, kaip 4:30 v. po pietų 
Airijos “prezidentas” Famon 
de Valera buvo nuėjęs pas pre
mjerą Lloyd George, ’kur jiedu 
tarėsi daugiau kaip dvi valandi 
laiko. Kas buvo kalbėta, iki 
šiol dar nežinoma. Vis dėlto, 
visiems aišku, delko kalbėtasi 
Lloyd George kalbėjosi su Airi
jos darbuotoju, kurį jis pats 
pirma maištininku vadino, apie 
baigimą karo Airijoje.

Kada de Valera priėjo prie 
premjero Lloyd George reziden 
cijos, tenai buvo susirinkusi 
didelė minia žmonių, kuri jį 
triukšmingai pasitiko.

Sekamose konferencijose, be 
premjero (Lloyd George ir de- 
Valera, dalyvaus ir kiti Airijos 
darbuotojai, o taipjau Angli
jos ministerių kabineto nariai.

Kokios bus tos konferencijos 
pasekmės, nieks negali numa
tyti.

Paliuosavo tryliką tūkstančių 
kareivių.

WASH1NGTON, liepos 13 — 
Karo sekretoris Weeks šiandie 
pranešė, jogei pirmosiose šip 
mėnesio dienose iš kariuome
nes paliuosuota tryliką tūks
tančių kareivių. Ateity busią 
paliuosuojama po šešis tūks
tančius kas menesį — tol, kol 
kariuomenei pasiliks tiek ka
reivių, kiek yra nužymėjus 
kongresas.

Paskandino bntusį vokiečių 
laivą.

NEWPORT NEWS, Va. lie
pos 13. — Virginijos pakraš
čiuose šiandie paskandinta vie
nas senas vokiečių karinis lai
vas — torpedininkas. Paskan
dinta jisai orlaivininkų bom
bomis.

PINIGŲ KŲBSA3.
Vakar, liepos 14 <1., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinkais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.62
Austrijos 100 kronų ............... 15c
Belgijos 100 frankų ................. $7.70
Danijos 100 kronų ........... $16.05
Finų 100 markių ................... $1.70
Francijos 100 frankų ........... $7.88
Italijos 100 lirų ................... $4.63

Lietuves 100 auksinų ........... $1.35
Lenkų 100 markių ................... 5c
Olandų 100 guldenų ........... $31.85
Norvegų 100 kronų ...........  $13.62
Šveicarų 100 kronų ........... $16.60
švedų 100 kronų ............... $22.20
Vokiečių 100 markių ............ $1.80

Sutinka tartis dėl 
nusiginklavimo.

Bet nieko nemini apie Siberijos 
klausimą.

WASHINGTON, liepos 14.
.—Valstybės departamente 

šiandie gauta Japonijos atsaky
mas į prezidento Hardingo pa
kvietimą dalyvauti konferenci
joje, kur bus svarstoma apie 
sumažinimą ginklavimosi ant 
sausžemlo ir juroje. Tokioj 
konfenrencijoj Japonijos vald
žia dalyvauti sutinkanti. Vis 
dėlto, savo atsakyme ji nič nie
ko nemini apie Siberijos klau
simą.

Atmetė skerdyklų baronu 
prašymą.

Vis dėlto, dailiai darbininkų 
algos bus sumažinta.

CHICAGO, liepos, 14. — Tei
sėjas Alschuler šiandie atmetė 
skerdyklų kompanijų prašymą 
— sumažinti visiems skerdvklu 
darbininkams algas po penkis 
centus j valandą.

Skerdyklų kompanijos šito
kiu teisėjo Alschulerio patvar 
kymu reiškia didelio nepasiten 
kinimo. Vienas jų viršyla be ki
ta pareiškė, jogei teisėjo Al
schulerio patvarkymas reiškiąs 
tik tiek, kad “kainos mėsai ne
sumažės — bent tuo tarpu”. 
Girdi, darbininkų algos esan
čio* labai didelės, taip kad kom 
panijos, norėdamos sumažin
ti kainas mėsai, pačios sau nuo 
stolių darytų.

Vis dėlto, vienu dalyku kom
panijos tikrai gali pasidžiaugti. 
O tai tuo, kad teisėjo Alschule
rio patvarkymu žymiai suma
žinta algos gyvulių prieėmė- 
jams ir jų maitintojams. 
Jiems algos sumažinta net po 
aštuonis centus j valandą.

Tuo vėl labai nepatenkinti 
darbininkai. Jie sako, kad tai 
yra labai gudrus “triksas” — 
darbininkų frontui sulaužyti, 
šį kartą sumažinta algos vienai 
daliai darbininkų, paskui taip- 
pat bus padaryta ir su kitais. 
Bet kada tos algos sumažina- 
tnia tik daliai darbininkų, tai 
kiti, kurių algos dar nesuma
žinta, negi panorės streikuoti. 
Tuo darbininkų tarpe busią pa 
sėta tam tikra neapykanta, ku
ri paskui gali daug prisidėti 
prie darbininkų vienybes suar
dymo.

Lietuvos žinios
.11—iii..    **■ 
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Purickis išvažiavo į Rygą.
KAUNAS, liepos 12 dieną. 

(Elta). Užsienių Reikalų Mi- 
nisteris d-ras Puryckis š. m. 
11 d. išvažiavo Rygon Pabalt- 
jurio Valstybių Sąjungos reika
lais.
St. Seimas išsiskirstė atosto

goms. •
KAUNAS, liepos 12. (Elta).

— š. m. liepos 9 dieną Steigia- 
masai Seimas išsiskirstė atos
togoms. Atostogos tęsis 
ligi rugpiučio 30 d.
Lietuvos žmonės protestuoja.

Visoje Lietuvoje vyksta di
deli prosto mitingai. Žmonės 
labai pasipiktinę ir protestuoja 
prieš Tautų Sąjungos pasiūly
mus, o ypatingai prieš kariuo
menes demobilizavimą, nes tuo 
met Lietuva Imtų visai atiduo
ta savo plėšriųjų kaimynų ma
lonei. Liepos 10 d. Kaune de
vynių tūkstančių minia griež
tai protestavo prieš Tautų Są
jungos pasiūlymus, prieštarau
jančius teisingumo principams 
ir įžeidžiančius lietuvių tautą.

Del Tautų Sąjungos , 
pasiūlymų.

KAUNAS, liepos 11. (Elta).
— Š- m. 9 dieną užsienių reika 
lų ministeris d-ras Puryckis 
išdėstė Steigiamajam Seime 
vyriausybės nusistatymą dėl są
lygų, kuriomis Tautų Sąjunga 
siūlo tęsti toliau derybas Briu
selyje. Vyriausybė' negaleda- 
jua sutikti su Tautų Sąjungos 
pasiūlytomis Ženevoje sąlygo
mis ir laukdama naujų pasiūly
mų, griežtai reikalauja laiki
nai padėčiai Vilniuje nustatyti 
Suvalkų sutarties išpildymo. 
Tokį vyriausybės nusistatymą 
priėmė visos St. Seimo frak
cijos. Krikščionių-demokratų 
atstovas kun. Staugaitis, socia
listų liaudininkų ir valstiečių 
sąjungos Sleževičius ir social
demokratų Kairys — visi svei
kino vyriausybę dėl šio jos 
nusistatymo, kuris visai atatin- 
ka visos tautos valiai. Balsuo
jant vienbalsiai priimama se
kanti opozicijos įneštoji rezo
liucija: Steigiamasis Seimas 
pritaria vyriausybes nusistaty
mui dėl tolimesnių derybų su 
lenkais ir eina prie kitų dieno- 
tvarkio punktų svarstymo.

Dabar laikas 
siusti pinigai Lietuvon

Dabartiniu laiku pęieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu 
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už 
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokių 
kitų dienų nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant, 
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koKų tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—-Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Prašo remti pramo- 
niečiy uniją.

Haywoodas buvo susikirtęs su 
komunistais.

RYGA,, liepos 14. —'Maskvos 
laikraščių žiniomis, Jungtinių 
Valstijų pramoniečių darbuo
tojau, William I). Haywoo<l, 
Trečiojo Internacionalo kon
grese prašęs, kad tasai Inter
nacionalas ir toliau remtų pra
moniečių (IWW.) uniją. Bet 
čia prieš Haywoodą išėjęs Jun
gtinių Valstijų komunistų par
tijos atstovas Marshall. Su juo 
Haywoodui teko ytin aitriai su 
sik irsti.

Orlaiviu paštas su Rusija.
STOCKHOLM, liepos 13. — 

Šiomis dienomis pradėjo skrair 
dyti orlaiviai iš Stockholmo į 
Estonijos sostinę Revelį. Veža
ma pasažieriai ir laiškai. Orlai
vius kontroliuoja Vokietijos ir 
Italijos kaj/rtalistai-

Sako, kad tie patys orlaiviai 
neužilgo pradės lakioti ir į 
tarybų Rusus.

Kėsinosi sudaužyti traukinį.
CLEVELAND, liepos 14. — 

Kažkokie piktadariai šiandie 
anksti rytą kėsinosi sudaužyti 
American Railway Express 
kompanijos traukinį, kuriuo ve 
žta įvairių prekių netoli už vie
ną milioną dolerių.

Netoli Willougbby miestelio, 
Ohio valstijoj, piktadariai buvo 
išardę geležinkelio šenis. Vis 
dėlto, mašinistas laiku spėjo 
pamatyti išardytas senis ir 
laimė neįvyko, nors traukinis 
ir buvo nubėgęs nuo senių.

Gaisras nušlavė miestelį.
FINE BLUFF, Ark. liepos 

13. — Gautomis žiniomis, nedi
deliame Arkansas vaflstijos 
miestely, Star City, šiandie 
kilo didelis gaisras. Didžioji da
lis miestelio išdegė. Nuostolių 
busią daugiau kaip už šimtą 
tūkstančių dojerių.

LONDONAS, liepos 14. — 
Gautomis žiniomis, Jugo-Sla- 
vija ir Rumanija padarė defen- 
zyvę uniją-sutartį.

OAKLAND, Cal., liepos 14. 
šiandie— NetoĮli (Modesto šiam 
die nupuolė vienas orlaivis. Ke
turi žmonės užmušta.
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IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO.
Klaipėda, VI—14. (Elta),

Pasėliai Klaipėdos krašte ne
pergeriausi. Vasarojus kaitros 
metu veik visai išdegė* Bulvių 
sodino dar iki gegužės galo, 
Ar laimingai žiemos pasėliai 
ankstybosios bulvės sušalo, 
peržydėjo, sunku dar spręsti, 
kadangi žydėjimo metu šalo. 
Daugiausiai nuo kaitros 
tėjo dobilai ir pievos, 
čiai žiemai numatoma 
stoka.

svainio
Milici-

nuken- 
Sekan- 
pašafo

ap.).KAPfcNŲ DV. (Mažeik.
Nuo šv. Jurgio čia ėmė veikti 

papkos fabrikas. Labai gerai, 
kad tuo duodama uždarbio dar
bo žmonėms; bet labai gaila, 
kad Amerikos lietuviai užmiršo 
kitą labai svarbų dalyką. Švie
sesnieji pramonininkai senai 
žino, kati apsišvietusio darbi- 
ningo prod u k tingesnis darbas, 
ir katei visomis galčmis sten
giasi platinti žmonėse šviesą;* 
jie laiko pradedamąsias mo-

jį į Liubavo valsčiaus arešto 
namą. Apie 2 vai. piet buvo 
paruošta pastotės padvada, pa
imta iš Ramanausko 
n u vežt jį į Kalvariją.
ninkas suimtąjį Vincą Rama
nauską pasisodino šalę savęs i 
vežimą ir išvažiavo į Kalvariją. 
Bevažiuojant suimtojo svainis 
vežėjas pasuko iš kelio, neva 
norėdamas paimti žolės iŠ pie
vos sunkiai kelionei. Privažia
vus rugių lauką prie pievos iš 
rugių iššoko suimtojo brolis 
Stasys Ramanauskas su šautu
vu rankoj ir sušuko: “rankas 
aukštyn!” Suimtasis tuomet 
griebė milicininką už gerklės, 
išvertė iš vežimo, o jo brolis 
pribėgęs vėrė durtuvu per pa
čius vidurius, persmeigė kiau
rai ir ėmė daužyti sužeistąjį, 
išmušdami akis, dantis, nosį ir 
perplaudami galvą. Kaip pas
kiau pasirodė, suėmus Vincą 
Ramanauską, buvo padaryta 
visų jo giminių slapta sutartis 
—nužudyti milicininką. Čia tas

tuodaini pasakoti lietuviams, 
kaip Lenkijoj gera gyventi.

Naujokus ima, bet mažaji 
kas eina. Žandarai gaudo, bet 
tas jiems sunkiai vyksta. Suži
nota, kad Vilniaus valdžia ma
nanti paskelbti naują naujokų 
ėmimą 18-tų ir 19-tų metą, nes 
vyresnių metų vyrai nesislepia, 
esti namie ir ko ne visi turi 
pasus.
tiesiog vieną gražią naktį su
imt ir išvežt, nes šaukiami vi
suomet suskumba pasislėpti.

moiie, daugių daugiausia jis 
bus nusikaltęs prieš 307 str. 
(klaidingom žiniom - paleidimam 
per neapsižiūrėjimą), nes turint 
daug visokeriopo darbo sunku, 
laikraštį redaguojant, visako 
prižiūrėti, o savo vieton liuo- 
sesnis žmogus rasti sunku, 
nes Vilniaus lietuvių spaudos 
redaktoriai nuolatos. tai admi-

Jų nemaną šaukti, bet Į nistracijos, tai teismo, tai len
kų spaudos yra persekiojami. 
. Teisėjas nuteisė M. Biržišką 
HM) m. bausmės ir 20 m. teismo 
išlaidų užmokėti, o jei neįstengs 
jis užmokėti, (ai 1 parą atsė
dėti.

Streikuoti tramvajus, paskui ki
tos dirbtuves, o nuo vakarykš
čios dieno* sustreikavo visų į- 
nionių darbi n Įnikai. Darbinin
kai reikalauja iš valdžios, kad 
pakistų areštuotuosius delega
tus, kurie buvo išrinkti į ne
partinių darbininkų konferen
ciją. Turbūt šiandien bus lie
jamas gatvėse kraujas, mes 
kiekviename žingsnyj stovi ap
siginklavę bolševikai. Dabar 
jau yra paprastas dalykas, kad

darbininkus malšina ginkluo
tieji'bolševikai.

Buvau užėjęs į Lietuvos at
stovybę, kur beveik visi kalba 
rusiškai arba lenkiškai. Iš kitų 
valstybių atstovybių galima gau 
t i tų valstybių laikraščių, o 
Lietuvos* atstovybėje lietuvių 
laikraščių visai nėra.

Keista gyventi komunistų ro
juje. Vogimaji kiekviename 

žingsnyje. Atsitinka, kad gat
vėje nuo kojų batus pavagia.—

=

kyklas, steigia skaityklas, šel- ^ra nuostabus daiktais, kad
pia aukštesniąsias mokyklas ir 
1.1. Musų gi lietuviai pramo-{ 
įlinkiai pradėjo savo < 
kito galo: pirmomis savo atsi-l 
radimo Kuponuose <_______
pareikalavo atlyginimo už butą, | 
kuriame Žein. Ūkio ministerijos

Vinco Ramanausko* brolis Sta- 
' sys yra pabūgęs dar rudenį 1920 

darbą iš nK 1 PUSV» (Iel apsigyve- 
,-_Įnimo Liubave *ir iki šiai dienai 

dianėmis slapstosi Pasirodo,
kad per 1 valandas buvo pra
nešta tam pa/bėgėliui į antrą

įgaliotinio buvo įkurta pradeda P"8?> ka<1 Jis P”- ,iek laiko «•* 
Toje mokyklo- ,f'’° atv5*,i 1 M l’llsf lr Pal>11’nmji mokykla.

je mokinosi virš 20 to paties 
dvaro darbininkų vaikų. Taigi 
klausimas, ar daug pajus ame- 

. rikiečių kišenė, įdėdama tuos 
kelius skatikus sulyginant su 
žadamoms! milijoninėmis apy
vartomis. (“L. Uk.”)

dyti tokią žmogžudybę. I>el 
šio nužudymo yra nulindęs vi
sas Liubavo valsčius, ypatin
gai lietuviai, nes nužudytasis 
buvo labai darbštus Lietuvos 
labui, blaivus vyras ir nė vie
no nenuskriaudė išbuvęs Liuba
ve 6 mėnesius. — (“L-va”)

Europm American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis Ir S. L. Febionae
Siuntimas pinigų, laivu- 

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUiAS 

Real Evtate, Paskolom, 
Insurinai ir U.

809 W. 35th SL, Kamp. Halsted Sk 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 ik) 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 8 po pietų.

ti. Jauni vyrai suimami ir ve
žami pirma į Švenčionis, vė
liau, kalbama, į Poznanę.

šiomis dienomis viena grupė, 
sudaryta iš 100-to sugaudytų 
žmonių išvežta.

Dabar lenkai uždėjo mokes
ni žemei po 60—100 markių 
nuo dešimtinės.

Švenčionių ir
apylinkėse iškirsti 
plotai ir medžiai

LATVIŲ MINISTERIŲ 
KABINETAS.

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
Švenčionėlių 
dideli miškų 
vežami 'upe

nanę. Paskutinį laiką miškų 
kirtimas turės sustoti, nes se
nesni žmonės turi žemę dirbti, 
o jaunuosius, atvykusius į miš
ką uždarbiauti, pradėjo gaudy
ti ir išvežti. Po to žmonės su
stojo ėję į mišką uždarbio jieš- 
koti.

Už kiekvieną sugautą naujo
ką Lenkai moka 50 lenkų mar- 
kių.

Ryga, VI—16 (Leta). Latvių 
Kabineto sąstatas: Ministeris 
Pirmininkas ir Užsienio reika
lų ministeris Mcjerovitz, Užsie
nio Reikalų Viceministeris Sal- 
nais (soc. demokr.), Vidaus 
Reikalų — Kveesis (ūkininkų 
partijos), Karo — Semgals 
(darbo partijos), Susisiekimo 
—Pauliuks (nepartinis), švieti
mo — docentas Dauge (nepar
tinis), Žemės Ūkio
(tautininkais), Valstybės Kon
troleris Ozolinš, Teisingumo 
Holomanis, (soe. demc(ki(.),

Finansų — Kulnis. /

Atdaras 
SEREDOMS, SUBATOMS 

ir 
NEDEL1OMS

Te). Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduntdestyj i 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėliaia iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8898

Samuels

(“Liet.”),

Iš Vilniaus

Puikus 
Vodevilius ir Krutanti Paveikslai

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M 8o. La Saite St. Room 124
Tel. Central 6390

Vak.t 812 W. 33rd S'tM CMeago
Tel. Yards 468L

PAKALNIŠKIAI, (Kruopių v. 
Šiaulių ap.)

Balandžio 15 d. l'akalniškių 
Ona Gricienė dienos metu va
žiavo į shvo gimines. Už kelių 
varstų nuo namų žmogžudžiai 
nužudė., ją., ir beržyne po šako
mis paslėpė. Jos lavoną pie
menėliai rado, žmogžudžiai į- 
sėdo į jos porą arklių pakinky
tą vežimą ir išdūmė Latvijon. 
Arklius pavyko surasti Latviuo
se Aucės miesteliyj. (“L. Uk.”)

Švenčionyse Ir švenčoinėliuo- 

se lenkai paleido garnius, buk 
jie atveža miltų, druskos, ja
vų, kuriuos skolinu lig rude
niui ūkininkams ta sąlyga, kai 
jie rudeni grąžins vietoj vieno

ŽEM. KALVARIJA.
Čia jau senai susikūręs vals

čius. Pirmasis viršaitis buvo 
išrinktas kr. deni. Bet paskui 
<lol priežasčSių i>uvo
perrinkti visi iš naujo. Tada 

viršaičiu buvo išrinktas val’JH 
lietis. Bet krik. dom. matyda
mi, kad vien pa tenka į vals- 
tardami mandagumo ir kitais 
reikalais, šį pavasarį padary
ta “medžių sodinimo šventė”. 
Visi maži ir didesni dideliu 
stropumu kasė, sodino, liejo 
jaunas liepeles, berželius... 
Pirmas jų toks darbas ilgai pa
siliks atminty. Rudenį ir kilus 
metus taip pat manoma daryti.

Š. m. gegužės 29 d. daryta 
progimnazijos ekskursija į Pa
langą.

Kražių apylinkės be galo 
gražios. Pavyzdžiui Medžio
kalnis gan aukštas, plačialapiais 
aržuolais apaugęs kalnas, kame 
gyvenusi miškų dievaitė. Me
deinė, ežerai, slėniai, kalneliai. 
Be to, iš čią 
musų Dionizo 
tokia brangi 
kuri yra labai
negalėtų kuri atatinkama įstai

Išsirodo, kad lenkai jokių pro
duktų ūkininkams nedalina, bet 
organizuoja tam tikrus agita
cinius punktus (tikriau sakant 
agitacines krautuvas) tokiems 
gandams skleisti. Pasitaikius 
kam nors važiuoti į Lietuvių 
pusę, žandarai važiuojantį su
laiko ir veda ištirti į agitacinę 
krautuvę, čia paklausia ar 
krautuvninkas tą Žmogų pa
žįsta- Krautuvninkui pasakius 

savo nuomonę dėl to žmogaus, 
žandaras pa likęs žmogų išeina, 
o krautuvninkas pradeda siūly
ti miltų, druskos ir kitų prekių 
pigiausiomis kainomis sakyda
mi, kad lenkai atvežu didžiau
sius transportus. Žmogus per-

pradeda pasakoti prekių pigu
mą lenkų pusėj, kurių dalis, 
pavyzdžiui, kvietiniai miltai 
tikrai pargabenti iš Lietuvos. 
Be to, dvarų kumečiai padeda 
skleisti tokius gandus, pasako
dami keliaujantiems šiapus de
markacijos linijos, busią Len
kai dovanoję jiems sėklų, nes 
už tai lenkai ponai žada padi
dint jiems ordinariją. Patys 
žandarai sulaiko einančius šia
pus demarkacinės linijos, agi-

netoli Baublys, 
Poškos namelis.: . . ’ isenovės liekana, i

Ar

Iš Lenku pafrontės,

Liubavas (Mariampoles ap.) 
Gegužes 31 d. 1,921 m. Liuba
ve įvyko liaisi žmogžudybė. Tą į 
dieną buvo suimta visiems ži
nomas lenkų agitatorius Vincas 
Ramanauskas iš Liubavo mies- • 
telio, vos prieš metus sugrįžęs 
iŠ Amerikos. Nuo pat sugrį
žimo pradžios varė kuosmar- 
kiausią agitaciją prieš Lietuvą, 
buvo kelis kartus suimtas, bet 
vis buvo paleidžiamas, 
tą dieną,
Mėšlius 10 vai. rytą 
Vincą Ramanauską ir pasodino

Minė-
milicininkas Julius 

suėmęs

B. Viržiškos byla. “Vilniaus” 
pranešimu, birželio 6 d. IV. 
nuovados taikos teisėjas p. Bu
činskas teise “Vilniaus” Bedak- 
torių M. Biržišką dėl patalpini
mo “V.” Nr. 112 “Gundų”, jog 
lenkai birželio 1 d. gausią už
leisti Vilnių lietuviams. Kalti
namas iš Baudž. Statuto 263 
Str. I d. (platinimas, žinant, jog 
jos neteisingos, žinių, kurios 
gali sukelti visuomenėje nera
mumo) neprisipažino esąs kal
tas, nurodydamas: 1. jog tokių 
gandų butą ir nieko., čia pra
manyto nepaduota, 2 gandai 
paduota lietuvių laikraštyje, tat 
skiriama lietuviams, kuriuos 
tokie gandai galėjo tik raminti 
ir teikti jiems gero ūpo, 3 len
kų spauda, žinoma, tų gandų 
nepakartojo, tat lenkų visuo
menėje jokio neramumo kilti 
negalėjo. Kaltinamojo nuo

Iš Petrapilio gyvenimo.
[“Liet. Ūkininkas” paduoda 

šitokią ištrauką ‘ iš privatinio 
laiško rašyto iŠ Petrogrado š. 
m. gegužės 11 dieną:

Šių metų gegužės 1 d. švente 
praėjo be jokių manifestacijų, 
nes valdžia neturėjo duonos ir 
kito maisto; todėl nega
lėjo priversti darbininkus mar- 
šuoli gatvėmis. Tiktai pasise
kė valdžiai iš vaikų sudaryti 
mažą manifestaciją’. Ties Ma- 
riinsko teatru bolševikų orato
rius pasakė vaikams prakalbą, 
kurią pabaigė žodžiais: tegy
vuoja gegužės 1-oji diena. Bet 
vaikai ėmė reikti: ne gegužės 
1-oji, bet Velykų diena! Per 
šių metų Vclykajs mes visai ne
gavom duonos.

Del duonos stokos darbinin
kai pradėjo streikuoti. Pradėjo

PIKNIKAS
'e • PRIE MENULIO ŠVIESOS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd S t., kerte Leavitt St. 
Telephone Canal 2552.

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

Su muzikaliu programų
Pirmu sykiu toks piknikas Chicagoj

Subatoj po pietų ir vakare. 
; Pradžia 12 vai. dienų

Subatoj, Liepos—July 16, 1921

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1211 Rector Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 8214 S. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE

DIDELIS

Piknikas
Rengia

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoje No. 1
Ned., 17 d. Liepos-July, 1921 m.

LEAFY GROVE DARŽE 
, Willow Springs, III.

Pradžia 9 vai. ryte Įžanga 35c ypatai

Visus kviečiame skaitlingai atsilankyti 
į musų pikniką

NATIONAL GROVE, 
30 St. and Desplaines Avė,

Muzika, šokiai, kalbos, lakiojama krasa 
ir žaislai. I

Visas pelnas eis naujam anglų Socialistų 
Dienraščiui Chicagoj.

Įžanga 20c ypatai.
Vaikams dykai.

DATR1J0T1ZMAS ! 
* Pačėdumas turi būt ■ 

pasargos žodis 
I0WA STATE " 

SAVINGS BANK ■
Kapitalas ir Perviršis— ■

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and ■ 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA. ■ 

■ »■■■»■■«■■■■■■■?

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DOMBROWSKIS 
savininkas

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

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dra- 

tus ir sudedame 
fixturės į 6 kam- 
barių namų už 
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite, 
o mes suteiksi
me apkainavimą. 
Darbą visuomet 
gvarantuojame.

Taipgi, laiko
me elektr. Įran
kiu krautuvę ir

taisome viską namieje. Musų kai
nos pricinamiausios.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

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

Iš Čia pinigai yra pa- 
Biunčianii Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

KreipkitSs pas:

l. Pakšys
220 Milwaukee Aven 

Kenosha, Wis.
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.
AUSTRALIJA.

[Iš Federuotosios Presos]
SYDNEY. — Tolyn vis dau

giau ir daugiau industrijų pri
ima 44 vaalndų darbo savaitę. 
Kova tarp darbdavių ir darbi
ninkų eina ne dėl darbo savaitės 
ilgumo, bet dėl darbo valandų 
paskirstymo. Darbdaviai nori, 
kad butų dirbama subatomis iki 
pietų, o darbininkai reikalauja 
penkių darbo dienų.

SYDNEY. — New South \Va- 
les Darbininkų valdžia atidarė 
mėsos krautuvę. Daviniai to 
tuoj pasirodė: mėsa tuoj atpigo 
nuo 25 iki 50 nuoš. Kad išlai
kius konkurenciją privatiniai 
krautuvninkai ir-gi buvo pri
versti numušti kainas mėsai. 
Nežiūrint tokio didelio mėsos 
atpiginimo, valdžios krautuvė 
padarė gryno pelno $250 pirmą
ją savaitę. Valdžia pienuoja 
atidaryti tokių krautuvių kiek
viename didesniame mieste. O 
tatai, žinoma, turės žymiai at
piginti mėsą.

SYDNEY. — Stambiųjų ūki
ninkų pasimojimas numušti ukic 
darbininkams algas liko atmuš
ta. Arbitracijos teismo teisėjas 
pareiškė, kad ūkininkų reikala
vimas yra nepriimtinas. Karo 
metu ūkininkai padarė milžiniš
kų pelnų. Gi tuo pačiu metu 
darbininkams nebuvo proporci- 
oningai mokama. Tos priežas
ties delei vienų ipetų sunkus 
laikai privalo atsiliepti j ūkinin
kus, o ne darbininkus.

statė lyginai taip pat, kaip bel
gai prieš vokiečius. Jų prezi
dentas, Patrick Crowley, pa
reiškė, kad jie reikalaus pakėli
mo vieno dolerio dienai algos.

Unijų viršininkai mano, kad 
tas “ultimatumas” reiškia nie
ką daugiau, kaip tik pasiryži
mą kolektyves sutartis panaikin
ti. Tuo labiau, kad pasiūlymas 
buvo padarytas ne visoms uni
joms kartu> o skyrium.

“Algos namų statymo darbi
ninkams nekilo proporcioningai 
su kilimu pragyvenimo reikme
nų”, pareiškė Crowley.

Toliau Crowley išreiškė tą 
nuomonę, kad iki sutarties pasi
baigimo da liko penki mėnesiai 
ir tuo laiku esą bus galima tin
kamu budu išspręsti kilusį gin
čą.

JUNGTINES VALSTIJOS.
WASHINGTON. — Gauta iš 

W. II. Johnstono, Internaciona
linės Mašinistų Asociacijos pre
zidento, bevieli nė telegrama. Te
legramoj sakoma, kad neužilgic 
jis busiąs New Yorke.

Kaip žinia, Johnston norėjo 
atlankyti Tarybų Rusiją. Te- 
čiau jo neįsileista. Spėjama 
kad bolševikai jo neįsileido dėl 
to, kad to prašęs W. D. Hay- 
wood. Berne Johnston dalyva
vo pasitarime su Internacionali
nės Metalo Darbininkų Federa
cijos viršininkais. Tartasi apie 
tai, kokiu budu organizuoti dar
bininkai galėtų sustabdyti amu
nicijos išdirbimą.

Nesilaiko sutarties.
[Iš Federuotosios Presosl

NEW YORK. — New Yorko 
darbininkams dar kartą tenka 
įsitikinti, kad Amerikos darb
daviai seka kaizerio pavyzdį. 
Kaizeris sutartį su Belgija pa
vertė į “popierio sklypą”. Tai 
jis padarė militariniais išroka- 
vimais. Amerikos darbdaviai 
irgi moka paversti sutartis su 
darbininkais į “popierių skly
pus”, kuomet jų interesai to 
reikalauja, šiuo kartu taip pa
sielgė Namų Statytojų Associa- 
cija, kuri buvo padarius sutartį 
su vietos amatų Taryba. Sutar
ties terminas baigiasi gruodžio 
31 d., bet samdytojai “paprašė” 
Tarybos, kad jiems butų leista 
numušti $1.00 dienai kiekvienam 
darbininkui. Prie budinkų sta
tymo dirba 100,000 darbininkų.

Kad samdytojai naudojo Prū
sų Valdžios taktiką, — mes tuoj 
pamatysime. Samdytojų “ulti
matumas” skamba, kad darbi
ninkai privalo priimti pasiūlytą
jį algų numažinimą. Priešingu 
atveju, sutarties terminui pasi
baigus jiems bus nukapota $2 
ar net $3 dienai.

Kaip žinia, kaizeris pareiškė 
belgams: “Leiskite musų ka
reiviams žygiuoti per jūsų že
mę, tai mes nieko jums nedary
sime. Jeigu neįeisite geruoju, 
mes eisime visvien — ir jums 
bus blogiau.” Gi Samdytojų 
kalba skamba maž-daug taip: 
“Jeigu jus leisite geruoju sulau
žyti sutartį, tai jūsų algos bus 
numuštos vien doleriu dienai. O 
jeigu jus spirsitės, tai jūsų al
gos bus nukapotos $2 ar net $3 
doleriai.”.

New Yorko darbininkai nusi

Europos darbininkai ne- 
bepasitiki komunizmu.

[Iš Federuotosios Presos]
Vienas svarbiausių klausimų 

Rusijoj yra maistas. Jos da
bartinė padėtis yra nepaprastai 
sunki. Be tolimesnių koncesijų 
kaimiečiams vargu bus galima 
bent kiek nors padidinti ūkio ir 
fabrikų produkciją. Vienok ko
munistų rėžimui susmukus Ru
sija atsidurtų monarchijos ban
gose. Svetimų šalių spaudi
mas vargu gali padaryti kokios 
nors įtakos į Maskvą.

Prie tokių išvadų priėjo Wm. 
H. Johston, Internacionalinės 
Mašinistų Asociacijos preziden
tas. Savo išvadas jis remia to
mis žiniomis ir tyrinėjimais, ku
rie jam pasisekė, gauti Europą 
belankant.

Johston nerustauja ant Mas
kvos valdininkų, kad jam neda
vė progos pamatyti Tarybų Ru
siją. Bet jis atvirai reiškia di
delio nepasitenkinimo, kad už
sienių Tarybų atstovai nesuge
bėjo įtikinti Maskvos valdžią, 
jog jo atsilankymas išeis 
ant naudos abiem šalim. Jis, 
vienok, mąno, kad tas jo neįsilei- 
dimas parėjo nuo to/ kad į Mas
kvos valdžią padarė atatinkamą 
įtaiką radikalesni elementai, 
kaip tai Haywood ir kiti.

Rygoj komunistų atstovas 
pareiškė Johnstonui: “Jie ne
nori jūsų įsileisti .kadangi Mas
kvoj dabar laikoma Trečiojo In
ternacionalo suvažiavimas”. 
Johnston atsakė, kad jo tikslas 
esąs ne susidurti su Trečiuoju 
Internacionalu, o tik įžiūrėti ir 
surasti galimybių užmesgimui 
prekybos tarp Rusijos ir Jungti
nių Valstijų.

Formalinį prašymą išgavimui 
leidimo įvažiuoti Rusijon Johns
ton pasiuntė per Berlino Sovie
tų biurą. Jis prašė prisiųsti at
sakymą Rygon. Jis nuvyko į 
Rygą. Rusijos atstovai patarė 
jam laukti, sakydami, kad Mas
kva greičiausia atsakysianti 
prielankiai į jo prašymą. Pra
ėjo dvi savaiti su viršum, bet 
iš Maskvos nebuvo jokio atsa
kymo. Johnston grįžo Berlinan. 
Iš ten jis pasiuntė telegramą į 
Rygą . Iš Rygos jis gavo atsa
kymą, kad Maskvą nenorinti jo 
įsileisti . Būdamas jau Londo
ne, Johnston gavo iš Rygos so
vietų Rusijos atstovo laišką, ku
riame buvo įdėta ir Litvinovo 
telegrama. Telegramos turinys 
tokis:

“Praneškite Johnstonui, kad 
mes negalime kalbėti apie pre
kybą tol, kol Amerikos valdžia 
laikysis dabartinės savo politi
kos sulig Tarybų Rusija. Ta 
politika nelaiduoja net elemen
tarinių garantijų, be kurių pre
kybos ryšiai negalima palaiky
ti.”

Boris Ilaytin, pirmiau gyve
nęs New Yorke, o dabar užimąs 
valdininko vietą JRygos atstovy
bėj, savo laiške rašė, kad Johns
tonui uždrausta įvažiuoti Rusi
jon dėl politinių santykių tarp 
Amerikos ir Rusijos. Esą tas 
uždraudimas neturįs nieko ben
dra su Johnstono asmenim.

Johnston sako, kad Europos 
Profesinių Darbininkų Sąjungų 
viršininkai ne kartą jam pabrėžė 
tą faktą, kad darbininkų sim
patijos link komunizmo pradeda 
atšalti. Po karo Europos dar
bininkai buvo užsikrėtę komu
nizmu, bet dabar tas kvaitulys 
praeina. Vokietijoj komunistų 
galią buvo pasiekusi aukŠčiabsio 
laipsnio. Ji da ir dabar tebėra 
stipri. Vienok nėra mažiausios 
abejonės, kad komunistų įtaika 
ir ten pradeda smukti. Europos 
darbininkai reikalauja įrodymų, 
kad Rusijos bolševikų taktika 
yra tiksli ir naudinga darbinin
kams . Kadangi tokių įrodymų 
nėra, tai jie grįžta prie parla
mentarinės ir industrinės ko
vos būdų.

$3,000,000 kovai su darbininkais.
[Iš Federuotosios Presos]

San Francisco. — Kova su 
darbininkais prasidėjo. Pas
kelbtasis lokautas namų buda- 
votojams išsiplėtojo ir pavirto 
į visuotiną kovą, kad padarius 
San Francisco ‘open shop’ mies
tu. Prekybos kamera paskirė 
“piliečių komitetą”, kuriame 
yra 37 didieji bankieriai, daug 
namų budavojimo kontraktorių 
ir kitokių fabrikantų. 1 Tam ko
mitetui pavesta vesti fabrikan
tų kovą.

Renkamas yra kovai su dar
bininkais $3,000,000 fondas, 
kurio $800,000 jau surinkti, o 
kiti irgi prižadėti. Komitetas 
pasiskelbė, kad jis gyvuos iki 
tol, kol visos . iki paskutinei 
dirbtuvės nebus operuojamos 
‘open shop’ pamatais.

Keistu dalyku yra tai, kad vi
sa — tai buvimą ‘piliečiu komi
teto’ ir jo $3,000,000 kovos fon
do — iškėlė aikštėn “The Bullet- 
in” griežtai reakcinis alikraštis. 
Dabar tas laikraštis yra arti 
bankruto ir turbut, nematyda
mas kitokios išeities, kreipiasi 
prie savo senųjų priešų, darbi
ninkų, kad jie jį palaikytų.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Halsted SI, 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir / 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th SU Chicago.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

I

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
o BHOADVVAV MAv icrk.n.y_____

Tiesi kelioni be persidimo ii New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkanas

I LIETUVA
Laivai iiplauks kas 14 d. Dideli dvieją irinbą palto laivai iiplanks

S.S.LITUANIA LIEPOS 20 [ S. S. POLONIA Aug. 17 
“ESTONIA” ............ AUG. 3 1 “LITUANIA” Rugp. 31

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam*
' Taipgi naujas pasaŽierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Ha)ifax, Canada

K. W. KEMPF, Gen. Westem Paso. Ageat, 12d N. La Salia SU
I CHICAGO, ILL.

Ice Cream Sundae
Tyras Ice Cream hu šokoladu arba trin- 
tų truktų syrupu .................................. VV

Su karės laksomos

Atdara subatoj iki 6 vai. vak

Pasirinkimas Vyriško
Siuto Visoj Krautuvėj už^ JpK 1 
štai kur puikiausių drabužių išpardavimas dešimties metų bėgyj — pa- 
galvok apie tai, augštos rūšies siutai vyrams ir vaikinams už tokias že- 
mas kainas, kad nei pirm karės nebuvo žemesnės! Kita krautuvė to ne- rak
gali padaryt, kaip tik Klein Bros, gali pasiūlyt — $20 niekad nepirkot 
tikros .vertes, kaip kad šiame išpardavime.

Kiekvienas siutas dideliame stake — nepaisant kad kaina buvo .$25, 
.$30, .$35, .$40, .$45, .$50 ar brangiau — čionai yra už .$20.

—. MADOS IR AUDEKLAS
.ZT&y Niekad nebuvo tokių paskyrimų mados, audeklo, patrinų ir išdirbinio, kaip

įlįf štame išpardavime. Puikaus worsted, turtingo kašmiero, tvirto cheviots,
| gražaus maišyto tweeds ir daug'kitokių materijolų; visos užsiganėdinančių 

madų ir patrinų. Kiekvienas naujas ir kokio tik norit vyrams ir vaikams; 
tūli siutai ketvirtdaliu pamušalo; kiti pusiau pamušalu. €9A
Visi saugiai apsiūti ir gražiai padaryti; viso po ...............

\ Tikrai pigiau, nei padarymas kainavo.. - V > Ėjome atdaron rinkrtn ir dvigubinom šiuos siutus, kurie kainavo mums dau-
\ / giau, nei subatos išpardavime; bet, kadangi už cash pirkome, išdirbėjo nu-
> J sileidimas ir tt. gausite siutą didžiausios COf)

į vertes į metus už .................................................................
^■Į \ Mieros visokio dydžio vyrams.1 Nepaisant tavo kūno sudėjimo, atrasi tinkantį šiame stebėtinam pasirinki- 

me. Siutai laibiems, augštiems, žemiems, (liktiems. Vyranzs ir vaikinams 
mieros nuo 32 iki 46. Pasipuošimui, senes- C9AI niems vyrams — visi po ....................................   JJlUU

Į I Produktas įžymių išdirbėjų.1 I Kiekvienas išdirbėjas puikiausių vyrams siutų atstovauja šiame iš visosIII krautuvės pasirinkimo išpardavime. Siutai vadovaujamų dirbtuvių NewIII York, Chicago, Rochester ir kitų gerų rinkų Čionai. Siutai dirbtuvių, kuriųIii vardai/ užtikrina pasitikėjimą — visi šie siutai po $20
ATNAUJINIMAS VELTUI 

TAISOME ilt PROSINAME 
VELTUI

Bile siutas pirktas šiame dideliame išpardavime, bus prosinamas ir 
taisomas per vieną metą laiko veltui.

Lietuviu ir iš Lietuvos 
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniŲjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

C NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kauni!, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
i! SKYRIUS

1739 S. Halsted St., Chicago

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžiy.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir 

i pasibudavojimo sau namo. 

| AR NORI NAMO? 
i

Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

ųuarters, 5886 Randolph.
189 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
trict Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyriij.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headųuarters, 
Rand. 5886, 

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.

T. Pullman 6482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

V Akis Egsamlnnoje Dykai

nyksta regėjimas.
Mm vartojam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiame | vai

kus. Vai. f nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 St.
Telephone Yards 4817 

Boulevard 6487

f^=DR.HERZMAH=^
IŠ RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviais žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. •

, Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija; 1025 W.
18th St., netoli Fisk SU 

VALANDOS: Nuo 16-12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Telephonaii

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

k------- ------ ■ . J

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland 2 labo*

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vat 

valandos ryto iki 1 vai. po pia*.
Telefonas Dreael 2880

l_________________________________ 7

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drexel
950 - Drover 4186

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS. *

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare iislririant nedėldieniua.
. ...........a ........................................      i..Z

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS ' 

Ldetavy* Dentistaa
10801 So. Michigan Av^ Roselaad. 

Valandos: 9 rvto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akuiėras
8203 So. Halsted St., Chicago. 

Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ii

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos (
S 12th STREET
* Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. ; t
Arti St. Louis AveM

CHICAGO, ILL.

■n ■ ■ ■ n n ■■■ ■ ■ ■

Telefonas: Boulevard 7042

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vak.
8325 So. Halsted SU Chicago, tyl.

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietvvis Dentistaa 

4712 S'oeth Ashland Ave^ 

arti 47-tos gatvts 

■■■■■■■■■■■■■I
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Jau visos valdžios, kurias 
prezidentas Hardingas pa
kvietė dalyvauti nusiginkla
vimo konvencijoje, išreiškė 
savo pritarimą. Ilgiausiai 
tylėjo Japonija, bet ir ji pa
galios pranešė, kad daly
vausianti.

Amerika vėl darosi taikos 
judėjimo centras, kaip aną
met, kuomet Wilsonas, su 
talkininkų pritarimu pasiūlė 
Vokietijai padėti ginklus. 
Vadovaujanti rolė tenka 
Amerikai, kaip tuomet, taip 
ir dabar, dėlto, kad ji yra 
galingiausia visame pasau
lyje valstybė. Šiandie yra 
taip, kad ir karo ir taikos 
laiku to balsas daugiaus sve
ria, kas yra stipresnis.

Kada prezidento Hardin- 
go pakviestųjų valdžių atsto
vai susirinks Washingtone, 
tai būtinai kils diskusijos 
apie visų pasaulio tautų są
jungą. Ta tautų lyga, kuri 
buvo sutvęrta Versaliuje, tu
ri labai daug ydų, ir visa ei
lė valstybių nepriklauso jai. 
Mažai rasi žmonių, kurie 
butų patenkinti ja, o vis dėl
to ta mintis, kad reikia tau
tų susivienijimo, nenyksta. 
Prezidentas ketina paduoti 
busimai konferencijai naują 
tautų sąjungos planą, idant 
ir Amerika galėtų patapti 
jos nariu. .

V^kar buvo pranešta ži
nia, atėjusi iš Stockholmo 
per Londoną, kad Rusijos 
sovietų valdžia išleidusi pat
varkymą, kuriuo yra panai
kinama visi (?) suvaržymai 
privatinio kapitalo valdyme. 
Tas patvarkymas duoda tei
sės kiekvienam Rusijos pi
liečiui turėt tiek pinigų, kiek 
jisai nor. Banka turi teisės 
priimti nuo privatinių as
menų depozitus neapriboto
mis sumomis, kurios negali 
būt konfiskuojamos.

Tai yra ne nauja žinia, o 
tiktai patvirtinimas tos ži
nios, kuri buvo paskelbta ke
letas savaičių atgal.

Jungtinių Valstijų biznie
riai, kurie daro biznį Argen
tinoje, yrą labai susirūpinę,

kadangi Vokietijos firmos 
juos sumuša savo pigiomis 
prekėmis. Laikrodžių, žais
lų ,fortepijonų, vaistų, gele
žinių daiktų, rakandų ir ki
tokių prekių gamintojai iš 
Amerkos tolyn vis labiaus 
netenka ėmėjų (kostumerių) 
ir Argentinos rinkoje įsigali 
vokiečių dirbiniai. Vokie
čių prekės yra pigios dėlto, 
kad jų pinigų kursai yra la
bai žemas.

VISAI SUKUDIKĖJO.

j Apžvalga^
IŠĖJO 3-IAS “BANGOS” 

NUMERIS.

Oficialia Lietuvių Socialistų 
Sąjungos organas, “Banga”, 
jau išėjo trečiu numeriu. Drg. 
C. A. Hermiui, L- S. S. admini- 
stratoriiis-iždininkaK, šitame r ,
“Bangos” numeryje paaiškina, 
delko tas laikraštis iki šiol vė- 
lindavosi, bet sako, kad neuž- 
itgio busią galima taip sutvar
kyti dalykus, kad L. S. S. or
ganas eitų reguliariai sykį į 
mėnesį. Tolinus jo pranešime i 
sakoma:

“Prie progos galime pra
nešti, kad yra j ieškoma bu
dai, idant galėjus musų laik
raštį palankiu ti, padaryti 
pusmėnesiniu arba savaiti
niu. Bet tokios permainos 

'bus galima toadaryt tik su 
ateinančių rudeniu.”
Butų gerai, kad pavyktų pa

daryt “Bangą” savaitraščiu, 
leidžiant ją, kaip ir iki šiol, 
Brooklyne. Toje kolonijoje ir 
aplinkiniuose miesteliuose yra 
daug lietuvių darbininkų, pri
tariančių socializmo idėjai. Ko
munistų “Laisvė” negali jų pa
tenkinti, lygiai kaip nepatenki
na ir tautininkų “Vienybė*.

Kai-kurie Lsąjungiečiai, buvo 
rradeję agitaciją, kad “Banga” 

butų perkelta Chicagon, nes 
čia esą daugiaus organizacijos 

narių. liet tai, žinoma yra 
nonsensas. Chicaga. turi “Nau
jienas” ir antram socialistų 
aikraščiui čia nebūtų vietos. 

Jeigu yra jiegų didinti socialis- 
ų spaudą, tai reikia leisti nau

jus laikraščius tuose miestuo
se, kur socialistų laikraščių nė
ra.

RUSIJOJE ATGĮJA RELIGIJA.

Tik-ką išėjusiame “Kardo” 
iepos iliėnesio numeryje yra į- 
domus straipsnelis apie religi- 

% os atgijiii>ą Sovietų Rusijoje. 
Tenai skaitome:

sijos praneša, kad ten nepa
prastu spartumu platinasi 
atgimamas žmonėse religijos. 
Esą bažnyčios vėl pilnos 
žmonių, kurių religinis ūpas 
pakilęs, o dvasiškių įtaka nuo 
latos kįla. Esą net užkietėję 
komunistai ir grįžta prie 
bažnyčios.

“Tai yra blogas ženklas. 
Tai yra ženklas žmonių nu
siminimo, desperacijos. Kada 
žmonės pradeda labiau pasi
tikėti savimi, jie apleidžia 
bažnyčias. Jos darosi jiems 
nereikalingos, nes jie savyje 
sukuria savistovų dvasinį gy
venimą, patys savo jiegomis 
jieško išeities, bando dirbti, 
tikrą kūrybos darbą. Baž
nyčia Čia jiems negali pagel
bėti; ji gyvena praeitimi, o 
ne ateitimi; ji nekelia, bet 
slopina, puldo žmogaus dva
sią. Jeigu žmones vėl grįžta 
prie tos bažnyčios, tai reiš
kia, kad jie nusiminė, įpuolė 
į sielvartą ir niekur nebema
to išganymo...”
Tas faktas, kad Rusijoje 

žmonės vėl ėmė grįžti prie baž 
nyčios, tapo jau senai pastebė
tas. Kiekviena didesnė religi
nė šventė šiais metais Sovietų 
Rusijoje buvo apvaikščiojama 
labai iškilmingai (pav. Vely
kos) ; bažnyčios buvo prisigrū
dusios žmonių; gatvėmis vaikš-

Attila kadaise pasakė: “Kur 
įžengė huno arklio pėda, ten 
nebeauga žole”. Leninas da
bar gali pasakyti maž-daug 
taip: “Kur įžengė bolševikų 
pėda, ten žuvo žodžio ir spau
dos laisvė, ten žlugo ir moks

liojo didelės piveesijos, giedo- į vieną bendrovę, vardu ‘Amai- įr turėti dvi dieni pailsio, suba- las”. — K. Sėjikas.

damos šventas giesmes ir neš
damos ikonas. Ir “Kardas” 
teisingai mato to reiškinio prie
žastį žmonių nusiminime.

Brooklyno “Laisvė” rašo:
“Kad menševikai visiškai 

nepavojingi bifržuazijai, ro
do nors ir šie faktai: Ncw 
Yorko ‘Gali’ nesenai pradėjo 
kampanijų už ‘žodžio lais
vę* ir prie tos kamjpanijos 
prisidėjo beveik visa kapita-

tacija, kad ne pašto ministe- 
ris galėtų atimti laikraščiams 
teises, bet teismas.

“šiam principui pritaria 
tokie atžagareivių organai, 
kaip Baltimorės ‘Sun*, New 
York ‘Tribūne’, ‘Evening 
Post ir taip toliau.

“Kapitalistiniam laikraš
čiam tas klausimas turi tik 
teoretines svarbos. Jiem vis- 
viena jokur pavojus negręsia 
nei iš pašto pusės, nei iš teis
mo. Tai gali turėti tik šio
kios tokios reikšmės New 
Yorko ‘Call’ui* ir jeigu jo 
poziciją gina visa kapitalistų 
spaudu, tai reiškia, kad men- 
ševiznias įgijo visas teises 
‘respectability,**.
Būti gerbiamu (respected), 

kad ir tarpe kapitalistų, ne vi
suomet yra blogas dalykas. Di
džiausieji socialistų vadai — 
kaip, Bobelis, Jauresas ir k- — 
turėjo labai gerą vardą ne tik 
tai darbininkų miniose, o ir 
buržuazijoje. Taigi “Laisve” 
be reikalo mėgina padaryti ko
kią tui baidyklę ir “respect- 
aibilit y”.

Bet ji piktinasi tuo, kad so
cialistų dienraštis varo kampa
niją už spaudos laisvę, reika
laudamas, kad iš pašto viršinin
kų butų atimta gale stabdyt 
arba kaip kitai varžyt laikraš
čius. Kodėl ji tuo piktinasi?

Ar “Laisvė” nėra šimtus kar 
tų smerkusi Burlesoną už jo 
carišką elgimąsi su laikraš
čiais? Ar ji nekėlė didžiausio 
triukšmo kiekvieną kartą, kada 
ateidavo žinia, kad Lietuvos 
valdžia uždarė tą arba kitą 
bolševikuojantį laikrašįį?

Kodel-gi tad yra blogas da
lykas, kad sočia Oslu dienraštis 
nori, kad spauda butų apsaugo
ta nuo tokių valdžios saviva-

Vienintelis “Laisvės” argu
mentas yra tas, kad tai agitaci
jai pritaria daugelis kapitlistų 
laikraščių. Bet tokiais argumen 
tais tenkintis tegali tiktai visai 
neprotaująs žmogus. Beveik 
visa kapitalistų spauda Ameri
koje, pav. šiandie pritaria mo
terų baĮsavimlo teisei, vienok 
nei vienas sveiko proto žmo
gus nepasakys delei to, kad 
moterų balsavimo teisė esąs 
blogas dalykas. Beveik visa

šiandie pritaria tam, kad tapo 
atnaujinta prekybos santykiai 
su Rusija — bet ar “Laisve” 
daro iš to išvadą, kad preky
bos santykiai su Rusija yra 
blogas dalykas?

Bėda, kad tie komunistų 
laikraščių “litera,tai” neturi nė 
tiek logikos, kaip maži'vaikai?

Australijos padangėj.
Darbininkų unijų kongresas.

W. FRANCIS AHERN
[H Federuotosios Į’resos]

Sydney, birž. 1. (paštu). — 
Dabar Melbourne yra laikomas 
visos Australijos darbininkų 
unijų kongresas, kuris turės ap
spręsti keletu labai svarbių klau
simų Australijos darbininkams. 
Tarp paduotųjų kongresui įneši
mų yra sumanymas suvienyti 
visus Australijos darbininkų lai
kraščius į vienų bendrovę, kuri 
visus tuos laikraščius vestų, tu
rėtų savo žinių agentūrų ir su
rinktas žinias teiktų visiems 
laikračšiains, taipjau kurtų, kur 
tik galima, naujus darbininkų 
laikraščius. Įnešimas sako:

“Kad interesuose veiklumo ir 
ekonomijos, visi esantįs darbi
ninkų laikraščiai butų suvienyti

pas- 
die- 
dar-

• gamšted Labor Papers, Ltd*. 
Kad butų įkurtas centralinis 
biuras, kuriam butų pavestas 
pirkimas ir išdalinimas popieros, 
raidžių ir kitų spaudos reikme
nų ir priėmimas ir išdalinimas 
višų kablegramų, telegramų ir 
kitų reikalingų žinių prigulin- 
tiems prie sąjungos laikraš
čiams.”
‘ Darbininkų laikraščiai, kurie 
turi naudotis kapitalistinių ži
nių agentūrų patarnavimu, to- 
kaim laikraščiu suvienijimui 
pritaria. Tokia sujungi duotų 
galimybės išlaikyti laikraščius 
ir ten, kur jie dar nepajiegia 
išsilaikyti, ar laikosi labai silp
nai. “Australian Worker” dė
lei to rašo:

“Mes pasiekėm tokį musų gy
vavimo laipsnį, kuris daro būti
nu, kad mes galėtumėm atrem
ti visus melus, kuriuos apie mus 
skleidžia iš visų pusių ir Veikliai 
sustabdyti šmeižtus, musų nesą
žiningų priešų.

“Kapitalizmas suorganizavo 
melų skleidimą iki pastebėti
nam tobulumui. Jis įkūrė mela
gingą presą, kuri neša melus į 
darbininkų namus.'

“žmonių valdonai visuomet 
suprato melų svarbą. Kiekvie
name istorijos periode jie krei
kė į tai didelę domę ir net ska
tino organizacijas skleidimui 
melų, rėmė jas ir teikė joms di
delių privilegijų. Bet niekad 
žmonių valdonai neturėjo tokio 
melagiaus, kaip kapitalistinė 
prėsa.

“Gerai aprūpinta darbininkų 
presą, leidžiama kasdie visose 
Australijos valstijose, stačiai 
permainytų politinę ir industri
nę padėtį. Tai nėra perdaug 
didelis sumanymas dėl Australi
jos unijų. Atpenč, tai galima 
vykinti su visai mažomis 

rangomis. Duokite mums 
ninę presą nešimui tiesos į 
Jininkų namus!”

Nori kurti darbininkų lygą.
Kitu svarbiu įnešimu kongre 

se yra sumanymas kurti tautų 
darbininkų sąjungą (lygą). Tos 
sąjungos tikslu butų sustabdyti 
ginklavimąsi ir sudaryti iš dar
bininkų tokią spėką, kuri pada
rytų karus ateityj negalimus. 
Tai nebūtų grynai antimi litaris- 
tinė sąjungą, nes ji siektusi 
vykinti bendromis jiegomis ir 
kitus darbininkų idealus.

Priešinasi Immigracijai.
Australijos darbininkai prie

šinasi tolimesnei laisvai immi
gracijai į šią šalį. , Tai delei to, 
kad dabar Australijoj siaučia 
nedarbas ir naujai atvykstantis 
tik padidina bedarbių skaičių, 
arba išstumia iš darbo vietos 
darbininkas. Rc'iikalaujama, kad 
valdžia nieko nedarytų pagelbė
jimui immigracijos be pasitari
mo . su organizuotais darbinin
kais.
Geležinkeliečiai už vienijimąsi.

Pirmoj metinėj konferencijoj 
nesenai susikurusi Australijos 
geležinkeliečių unija priėmė su
manymą sudaryti iš visų Aus
tralijos darbininkų unijų vieną 
didelę uniją. Tečiaus tas klau
simas bus paduotas visų narių 
nubalsavimui. Kelios kitos uni
jos jau balsuoja tuo klausirhu. 
Konferencija taipjau nutarė, 
kad visus valstijų geležinkelius 
kontroliuotų federalinė valdžia 
ir kad valstijų geležinkelių or
ganizacijos kaip galima grei
čiausiai susivienytų.

44 vai. darbo savaitė.
Nors šalyje siaučia nedarbas, 

tečiaus darbininkai priešinasi 
algų nukapojimui, nors delei to 
prisieitų ir kęsti laikiną nedar
bą. Unijos įsakė savo nariams 
niekur nepriimti algų nukapojl- 
mo, pabloginimo darbo sąlygų 
ar prailginimo darbo valandų. 
Unijos nemato reikalo priimti 
nukapojimą algų, nes pragyve
nimas nėra labai nupigęs, o be 
to kapitalistai ir taip, prisiplėšė 
milžiniškų pelnų laike karo.

New South Walęs pravestas 
yra 44 vai. darbo savaites įsta
tymas, kuris jau yra vykinamas 
gyvenimam Daugiausia suta
riama dirbti 5 dienas savaitėje 

toj ir nedėlioj. Tečiaus nieku- 
rie samdytojai spiriasi, kad ir 
subatoj butų dirbama pusę die
nos. Unijos betgi įsakė darbi
ninkams priešintis subatos dar
bui ten, kur to galima išvengti.

Nekurie samdytojai įvesdami 
44 vai. darbo savaitę, bandė nu
kapoti algas, būtent mokėti tik 
už 44 vai., vieton 48 vai. Te
čiaus industrinis teismas nu
sprendė, kad sutrumpinant dar
bo valandas, negalima sumažinti 
savaitinės darbininkų algos. Tai 
yra labai svarbus darbininkams 
nuosprendis, nes jis palengvina 
tarybas su samdytojais.

Dabar jau didžiuma New 
South Wales darbininkų dirba 
44 vai. savaitėje. Ten kur te
bedirbama 48 vai., darbininkai 
gauna mokėti už 4 vai. viršlaikį?

Rūpinasi bedarbiais.

Kad sumažinus bedarbių skai
čių metalo kasyklose, New South 
Wales darbininkų valdžia apsi. 
ėmė pergabenti bedarbius iš ka
syklų į naujas vietas, kur pati 
valdžia galės surasti jiems dar
bą. Kol jiems bus surastas 
darbas, bedarbiai gauna pašel- 
pa pinigais, maistu ir drabužiais.

Kovos su militarizmu.
Australijos Darbo partija iš

leido oficialinį manifestą, ku
riame jis sako, kad ji kovos su 
militarizmu ir Anglijos imperia
lizmu iki pastaros ir kviečia ki
tus darbininkus stoti kovon ap
gynimui savo teisių ir prieš įve
dimą Australijoj prussianizmo.

Nenuveikiamas.

Berkeley, Calif.
Meyling yra beveik aklas, sun
kiai gali kalbėti, silpnas, mažo 
ūgio, išbadėjęs.- Per daugelį 
metų jis stovi prie Californijos 
universiteto vartų ir pardavinė
ja pažangius laikraščius ir žur
nalus. Laike karo patriotiniai 
universiteto studento biauriai 
sumušė Meylingą ir dar paso
dino tūlam laikui kalėjiman — 
už sukurstymą užpuolimo ant 
savęs! Paskui jis susirgo 
influenza ir atgaleiviška namų 
šeimininkė kuone pasiuntė jį 
beprotnamin' už jo radikales 
nuomones. Dabar vėl padaryta 
užpuolimą ant Meylingo. Va
sarinio kurso studentai suardė 
Meylingo laikraščių kioską, o 
jį patį, kuris užsidirbdavo men
ką pragyvenimą pardavinėjimu 
laikraščių, areštavo kaipo val
katą. Bet teismas tečiaus nu
sprendė, kad delei to, jog Meyl- 
ingas pageidauja geresnės Ame
rikoj valdžios, negu dabartinė, 
dar nėra valkąta, ir jį paliuosa- 
vo. Dabar jis vėl stovi prie 
universiteto vartų ir pardavinė
ja rytdienos literatūrą studen
tams ,kurių mintis dar gyvena 
praeitimi.

Ilerman

Mokslininkų padėtis Rusijoj
[Redakcijos pastaba. Per 

neapsižiūrėjimų, vakarykščia
me N-nų numeryje išspausdin
to straipsnio “Mokslininkų pa-

Taip, profesorių mirtis dėl 
nepakeliamų gyveninio sąlygų 
Bušuose ne naujiena. Mirė K. 
Timiriazevas, mirė Tugan-Ba- 
ranovskis, papildė saužudystę 
du geriausiu Kazaniaus uni
versiteto profesoriai ir t.t.

Tai taip Bušuose gyvena 
mokslininkai: kas nespėja iš
trukti aš ten, tas mįršta badu. 
O vienok dar yra žmonių, ku
rie tiki, 
sutvarkę
Ir pirma Rusija teturėjo labai 
mažai mokslo žmonių, o dabar 
jų skaičius ir visai sumažėjo. 
Kurie ir liko Rusijoj jie vis- 
vien mokslo pasauliui kaip ir

dar yra žmonių, kn- 
jog bolševikai gerai 

Rusijos ®nofkyklas.
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Vitaminai.

(Tęsinys)

Vandenyj tirpstantis vitaminas
B.

Vandeny tirpstantį vitaminą 
B. atrado Kazimieras Fnnk, 
Lenkų chemikas. Kaip jau ma
tėme trukumas to vitamino pa
gimdo beriberi, žmogus, balan 
džiai ir kiti gyvūnai visuomet 
apserga ta liga, jeigu tik negau 
na vitamino B. Vadina^, beri
beri yra liga pareinanti nuo 
netinkamo maisto. Vitamino 
B veikimas nėra tikrai žino
mas, nors spėjama, kad jis 
akstinu ląstelių metabolizmą. 
Yra tikrai patirta, kad tasai vi
taminas akstino augimą. Jis 
paliečia taipgi gyvulių veisdin- 
gumą. Mes jau matėme, kaip 
Hopkins darė bandymus su 
žiurkėmis, ir tų bandymų pa
dariniai kuoaiškiausia patvirti
no tą faktą, kad vitaminas B 
atsiliepia į žiurkių veisimasi.

Vitaminas B randama gru
dų kevaluose, žirniuose, pupo
se, augmenų žaliuose lapuose 
ir ypač daug mielėse. Philipi- 
nų salose, kuomet ten siautė 
beriberi, buvo pastebėta, 
kad ligonys tuoj pasveik
davo, kuomet jie gaudavo žir
nių ir pupų. Tų salų gyvento
jai maitindavosi numaltais ry
žiais. Gi numalti ryžiai netu
ri vitamino B. Dėka tam reiš
kiniui ir ėmė siausti beriberi.

Del vandenyj tirpstančio vi
tamino B nedatekliaus labai 
tankiai ant kūno pasirodo spuo 
gai. Tie spuogai greit pranyks
ta, jeigu gaunama lasai vitami
nas. Čia jau reikia pastebėti, 
kad kartais spuogai pareina 
nuo Įvairių bacilų. Tąsyk, ži
noma, .vitaminas neišgydo.

Įdomu pastebėti ir tas faktas, 
kad jau 1912 m. buvo žinoma, 
jog nuo mielių pranyksta spuo
gai pareinantys nuo blogo mai
tinimosi. Bet tik pereitais me
tais pradėta garsinti tas faktas. 
Nauji atradimai, kaip matote, 
negreit tepasiekia žmones.
Vandeny tirpstantis vitaminas

C.
Vandenyj tirpstančio vitami

no C, kiek žinoma, reikia Gvi
nėjos kiaululėms, beždžionėms 
ip žmonėms. Žiurkes apsieina 
be jo. Tas vitaminas turi an- 
ti-škorbulinės ypatybės. Škor- 
butas pareina nuo netinkamo 
maisto. Dar 1830 m. Anglijos 
laivyne buvo vartojama lemo- 
no skystimas gydymui apsir
gusių škorbutu jūreivių-

Vandenyj tirpstančio vitami
no C randame špinakuosc, žir
niuose, Icmonuose, apelsinuo
se, tomatėse, kopusiuose, salo
tose, etc. Džiovintos pupos 
netenka to vitamino. Bet su
dygusius pupos turi nemaža vi
tamino C. Karo metu Londo
no ligoninėse buvo daroma ty
rinėjimai. Viena dalis susir- 
gusiųjų škorbutu kareivių bu
vo gydoma pupomis, o kita— 
lemeno skystimu. Praėjus ke
turioms savaitėms pasveiko 53 
nuoš. gydomų lemonų skysti
mu ir 70 nuoš. gydomų apdygu- 
siomis pupomis.

Labai nedaug vitamino C yra 
obuoliuose ir banaliose. Džio
vinimas žymiai sunaikina tą 
vitaminą. Tas pats galima pa
sakyti ir apie virinimą. Vienok 
liko pastebėta, kad vaisiai tu
rintys organinių rūgščių (kaip
2!j_ į i i ...... r .i— i...........-i. m
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tai lemonai, lomatės, apelsi
nai) ilgiau užlaiko vitaminą C. 
Virtos bulvės, morkai ir kopūs
tai turi labai mažai vitamino. 
Bet džiovintos toniatės ir lemo
nai turi jo daug.

Bulvės turi vitaminą C. Dr. 
Hess nurodo tą faktą, kad 1915 
m. Jungtinėse Valstijose nema
ža žmonių sirgę škorliutu. Tą 
metą bulvių derlius buVo labai 
menkas. 1848 m. kupmet Ai
rijoj neužderejo bulves, ten 
siautė škorbuto epidemija, 
šiaurinėj Rusijoj, kur daržovių 
yra labai mažai, škorbutas yra 
paprastas reiškinys.

IŠpradžių buvo manyta, kad 
organinės rūgštys turi anti- 
škorbutines ypatybes. Bet Har- 
der ir Zilva iš I^ondono priro- 
dė, kad škorbutą gydo vitartii- 
nas C, o ne organinės rūgštys. 
Juodu atskyrė organines rūgš
tis iš lemono ir likusią dalį da
vė sergančioms škorbutu bež
džionėms. Beždžionės tuoj pa
sveiko.
Maži kūdikiai, maitinantį pas- 

teurizuotu pienu, visuomet ser
ga silpnos rųšies škorbutių jei
gu tik jie negauna tomačių 
skystimo. Mat, virinimas pie- 

; no sunaikina vitaminą C.-Vie- 
' nok tatai dar nereiškia, kad 
vaikus reikia maitinti nepaste- 
uriznotu pienu- Tai butų neiš
mintinga, kadangi daug karvių 
serga džiova. Visa kas reika
linga, tai duoti vaikams košės 
nuo karšto apelsinų arba tomą 
čių skystimo. Tuo keliu leng
va apsaugoti kūdikius nuo škor
buto. ' • 1} <• * ę ♦

• (Bus daugiau).

Musų Moterims.

Labai tinkama materija šitai na
muose deviamai sukniai yra gingham. 
Suknios linijos yra tiesios ir gerai 
tinka visokioms figūroms. Siauras iš 
baltos materijos kalnierius tęsias lig 
juozmens.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 9946 
yrą sukirptas mieros nuo 36 iki 4'2 
colių per krutinę. 36 mierai reikia 4% 
jardo 32 colių pločio materijos su % 
jardo baltčs. t

Norint gauti tokią suknią su
kirpti Ir pasiūti pavyzdi, praloto 
iškirpti žemiau paduoto blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdijus į 
konvertą kartu su 15 centų (palto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

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

čia jdedu 15 centų, ir prašau at
siųs man pavyzdį No/994$.

Mieros ..........................  per krutinę

(Vaydas ir pavardl) 
! \

(Adresas)

>•■••••••••••♦••••«•••••••••••••••••••■■•••••**»••
(Miestas ir ValsL)

------ „ -------------------- , r ~ >J
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CH1CAGOS 
:: ŽINIOS::

Sudegė trys vaikai.

Vakar ryte ištikęs gaisras 
prie 5000 W. 55-os gatvės ne
apsiėjo be aukų. Liepsnose de
gančio namo, kuriame gyveno 
\Villiam Ipesa, sudegė trys jau
ni vaikučiai. Grace 10, Florence 
9 ir Frank 6 metų. Vienų vai
kų pasisekė policistui James G. 
Folson išplėšti iš ugnies nas- 
ni. ...............

Gaisras prasidėjo iš aliejinio 
pečiaus, kuris buvo paliktas de
gti ik1 r naktį,

P-ni Hėil norėjo nusižudyti.

P-ni Heil milionieriaus mo
teris, apie kurių jau kelis kar
tus buvo minėta “Naujienose”, 
vakar mėgino papildyti saužu- 
dystę, liet nenusisekė. Ji išgėrė 
gyvojo sidabro bichlorino 
(mereurie bichloride) būda
ma 5’<>rthwestern stoty. Vienok 
policija greitai ir nugabeno jų 
ligoninėn. Sako, pasveiks.

Apiplėšė žmogų priedais City 
Hali.

Joseph Bildl vakar buvo su
laikytas dviejų vyrukų banditų 
prie City Hali durų. Bildl užva
kar buvo areštuotas už neturė
jimą automobilisto identifika
cijos kortelės. Jis buvo atva 
žiavęs su savo automkibiliu į 
Speeders departamentų pasi
aiškinti ir su savim turėjo rau
doną kortelę, kurią jis buvo 
gavęs po suareštavimui. Išlipus 
jam iš autoniobiliaus trys vy
rukai. priėję prie jo prašė paro
dyti identifikacijos kortų. Jis 
ištraukęs ją iš kišeniaus pada
vė jiems. Banditai atėmė jo 
kortą ir iškrėtę kišenius pabė-

I
—JL I

aT a
Franciškus Orintas.

Mirė liepos 13 d., 1921, iš ry
to. Turėjo 38 metus amžiaus, 
vedęs, paliko nuliudinve moterį 
Emilija ir dukterį Ona 10 me
tų. Taipgi turėjo du broliu 
Amerikoj.

Lavonas randasi 850 W. 18th

St. Laidotuvės įvyks liepos 16 
d. subatoj, ant 9 vai. į Apveiz- 
dos Dievo bažnyčią ir iš bažny
čios į šv. Kazimiero kapines.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi kviečiami apsilankyti ir da
lyvauti laidotuvėse.

Nubudę Moteris Emilija ir 
duktė Ona.

A^A

JUOZAPAS LINKIS
Pasimirė liepos 13 d. 9:30 ry

to. Velionis turėjo 24 metus am
žiaus, nevedęs. Paėjo iš Kauno 
rėd., Telšių apskričio, Jotinkių 
kaimu.

Paliko nubudime 4 seseris ir 
2 broliu Amerikoj ir Lietuvoj 
senus tėvus ir seserį.

Lavonas randasi 1818 S. 
Ruble St. Laidotuvės įvyks su
batoj, liepos 16 d., 1921 ant 9 
vai. ryto į Apveizdos Dievo baž
nyčią, o iš bažnyčios į Šv, Ka
zimiero kapines.

Giminės, draugai bei pažįs
tami kviečiami v apsilankyti ir 
dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę seserįs ir 
broliai.

go. Apart kortos, Buldl nete
ko $14 pinigais ir apie $83.50 
čekiais.

Paklydusi kulka sužeidė 
žmogų.

Vakar nežinia iš kur atlėku
si kulka sužeidė Michael Soti- 
leką, 2632 Meade gatvės. Jis nu
gabeni ta Jefferson Parko ligo
ninėn. Sako, pasveiksiąs.

Joseph Visowški, 35 metų, 
2^54 So. Whipple gat., pasimi
rė pavieto ligoninėj nuo žaiz
dų, kurias jis apturėjo nukris
damas nuo antro aukšto lango 
Lange jis sėdėjo, kad atsivėdi
nus. < ,

Jacob Heidelmeis, 53 metų 
1152 Norlh Albany gat., tapo 
užgautas kaitros jam besidar
buojant policijos stoty, 1125 S. 
State gatvės.

LietuviujRateliuose
T0WN LAKE- 

“Bum Buznis”.

Lown of Lake “Itam Biznis.**
Vakar pasitaikė proga nuva

žiuoti į pagarsėjusių lietuvių 
kolonijų — Town of Lake. Ei
damas 46-ta gatve susitinku su 
man gerai pažįstamu pavapi jo
nu. • , \

Sustojęs klausiu, kas gero 
girdėti?

—Bum biznis — piktai atsa
ko parapi jonas.

Klausiu kodėl? Gal darbo 
negaunate?

—Heli, — sako jis man — 
darbo ir pinigų netrūksta, bet 
tas prakeiktas “probišinas” už
darė visas karčiamas taip, kad 
žmogus nebegali niekur tinka
mai išsigerti.

—Nagi, sakau, ar čia pas jū
sų niekas nemoka pagaminti 
narni neles?

- Suk jų velniai tų naminę... 
Baisiai brangi ir jos piisilesęs 
rtekaip jauties — atkirto para
pijomis.

Atsisveikinęs su miela jMira- 
pijonu, skubinai atlikęs savo 
reikalus važiavau namo.

>— Pakeleivis.

BRIGHTON PARK

Iš LSS. 174 kp. veikimo.

» Liepos 3 dienų turėjo įvykti 
LSS. 174 kuopos mėnesinis su
sirinkimas, bet kad dėl karšto 
oro, o ir daugybės tų dienų pik
nikų narių maža teatsilarikė, 
tai reguliario susirinkimo kaip 
ir nelaikyti. Susirinkusieji pa
sitenkino pasikalbėjimu tarp 
savęs apie mažesniuosius rei
kalus. Buvo betgi perskaityta 
kaikurie Aštuntojo Rajono sek
retoriaus atsiųsti laiškai, 'kaip 
lai dėl partijos suvažiavimo, 
dėl pakeitimo Soc. Partijos kon 
stilucijoj vieno straipsnio, pa
liečiančio svetimkalbių federaci 
jas, taip, kad butų susiaurin
tos tų federacijų teisės. Taipjau 
buvo perskaitytas rajono pro
tokolas. Kai dėl busimo suva
žiavimo (Sąjungos? — N. 
Red.) tai kuopa pritaria, bet 
grįeštai priešinga keitimui mi
nėto Soc. Partijos konstitucijoj 
paragrafo. Keitimo sumanyto
jai mat nori labai suvaržyti 
kalbines federacijas; nori, kad 
partija paskirtų vienų narį sve-

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres. . '

1619 W. 47th St. Tek Boulevard 1892 Chicago, III.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
S pečiai urnas: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ.

limkalhei federacijai, ar Sąjun 
gai, ir to nario visa federacija 
turėtų klausyti. 174 kuopos 
nuomonė tokia, kad rajono 
sekretorius greitu laiku sušau
ktų visuotinų 8-to Rajono na
rių susirinkimų tiems daly
kams apsvarstyti ir kų nutarę 
paduoti partijos žiniai.

Poliaus vienas draugų išrei-
škė mintį, kad bene reiktų pa
keisti vienų paragrafų L. S. 
S-gos konstitucijoj, būtent tų, 
kurs reikalauja, kad kiekvie
nas referendumui duodamas 
Įnešimas butų paremtas ne
mažiau kaip 10 kuopų. Kada 
J SS. turėjo daug kuopų, tai ir 
tuomet tas reikalavimas daly
davo daug keblumų, bet dabar, 
kuomet kuopų nedaug teturi
me, įnešimui paremti pakaktų 
jeigu jau ne trijų, tai bent 
penkių kuopų- Kaip kitos kuo
pos apie tai mano?

— Kuopos koresp.

Kai kas sako, kad jeigu no
ri pagarsėti, tai parašyk kores
pondencijų arba kokį straipsnį 
ir kaip bematant pagarsėsi. Bet 
taip kalba greičiausiai tik tin
giniai. Štai ir dabar. Pereitų ne- 
dėldienį teko man būti 1JSS. — 
VIII Rajono išvažiavime Jeffer 
son miškuose. Koks buvo išva
žiavimas? Kas buvo? Kas kal
bėta, kas veikta? — nieko ne
pranešta/ Juk visi žmonės ne
gali visur kur nuvažiuoti ir vi
ską žinoti ar išgirsti. 0 laikra
štis yra žmonėms visa ko pra
nešėjas; taigi reikia tik para
šyti į laikraštį ir pranešti vi
suomenei. Bet bėda, kad as
mens, kurie galėtų rašinėti laik 
rasti n — nerašo. Kodėl? Tai
gi? Greičiausiai! Nes netoli
moje praeityje mes skaityda
vome visokių žinių, pranešimų 
straipsnių, eilių. Kur dabar 
tas viskas? Vienas kitų kurs
to: veikime, dirbkime, bet tas 
lieka tik kalboje, o veikimo nė
ra. Na, tik visi darban! “Vy
rai, pajudinkime žemę!” Pra
dėkime daugiau veikti., Buki
me stropesni- Rašykime į sa
vo laikraštį žinių, ką patys vei
kiame ir kų pastebime kitus 
veikiant! 

* ♦ *
Pereitą nedėldienį įvyko LSS. 

VII Rajono išvažiavimas. Suva
žiavo žmonių daug — šeimy
nos ir pavieniai. Kol karšta bu
vo, žmonės buvo išsimėtę po 
pavėsiu^. Vieni kalbėjos, kiti 
užkandžiavo, o dar kili “veži
mą” lošė. x Na, ir triukšmo, 
šauksmo. Vienas kitą nori nu- 
lošti “durnių palikti”, arba 
“rabinu”. Biskutį saulei nusi
leidus į žmones — kada ne taip 
labai kaitino, komitetas pradė
jo programą. Pristatyta sakyt 
prakalbą P. Grigaitis, Naujie
nų redaktorius. Jis savo turi i n 
goję ir ‘aiškioje kalboje nupie
šė šiandieninį socialistų padėji
mą. Pasakė, kad socialistams 
nors ir suskilus, nors spėkos 
liko išblaškytos, nėra kO dau
giau nusiminti. Nes socialistai 
dar nuo savo užbrėžto progra- 
mo tikslo neatsisakė ir jie žen
gia prie jo. O jeigu kokie karš
tieji “religiški fanatikai” ir at
skilo, tai jie labai greitai atvės. 
Ragino prie vienybes ir šalto 
protavimo, o ne fanatizmo. Pri
imti šaltai viską, kas bloga ar 
gera, ir svarstyti. Dr-go Grigai
čio kalba buvo labai gera. Nei 
piktumo, nei kelionių, nei už
sipuldinėjimų ant kitokių sro
vių ar partijų. Malonu pasi
klausyti. Tai visai ne taip, kaip 
kad daro musų ex-socialistai,
nors, tiesą pasakius, jie sociali
stais niekad ir nebuvo; tai tie 
fanatikeliai, kur anais metais 
kėlė socialistų ir laisvamaniu 
susirinkimuose, prakalbose ar
ba išvažiavimuose triukšmus, 
kur į kalbėtojus ifiėte kiauši
niais ir agurkais. O dabar jie 
yra “kairieji”, Šios dienos pra
kalboje buvo vien tik tiesos
žodis pasakytas — sveikas žo
dis! Publikai prakalba labai 
patiko. - Nors buvo garsinta, 
kad dainuos choras, bet neat- 

CHICAGO. • vykus vedėjui S. Diliui, choras 
negalėjo dainuoti.

Publikai prasiskirsčius prade ( 
ta su žaismėmis — rialais suk
tis, bėgioti, lenktynėm moterų 
su vyrais eiti. Vienoje vietoje 
vienas ratas, kitoje kitas. Viri 
žaidžia, kaip maži taip ir dide
li, net ir man linksmiau pasi
darė, prisidėjau ir aš. Senai jau 
tokį linksmumų esu matęs. Ži
noma, kad jau žaisti, tai žaisti, 
o kad dirbti, tai dirbti. Ir žmo
nės žaidė, kol sutemo; o sute
mus susėdę dainas dainavo. 
Jau buvo pusė po dešimtos, 
kaip visi pakįlę traukė namo 
bedainuodami: Laikas namo, 
brolužiai, eit; Namo, broleliai 

ir kitas. Visi linksmi buvo 
* ♦ *

Chicagos Komitetas Šelpimui 
Lietuvos Našlaičių — o jame 
yra apie 30 moterų! — rengia 
didelį išvažiavimų nedėliojo, 
17 d. liepos, Beverley miške. 
Žada būt geras programas, žai
smių, lenktynių, su gerais pri
zais. Komitetas rūpinas pri
imti svečius kuogeriausiai — 
su užkandžiais ir visu kuo. Nei 
kolektos nebusią. Komitetas 
nori tik supažindint .žmones su 
savo veikimu. Del tokio tikslo 
vertėtų kiekvienam važiuoti 
ten pasilinksminti ant tyro oro. 
Galima pasiekti Ashland Avė. 
ir 87-tais karais. 

* * *
Visur jau kalbama apie busi

mą Naujienų pikniką rugpiučio 
7 dieną. Aš gal neklysta saky
damas, kad šiemet Naujienos 
“turės svečių minių minias”- 

. * * *
Jau, rodos, nebe pirmą kar

tą tarp lietuvių chicagiečių ap
sireiškia šeimynos tragedijos. 
Kas yr? Delko? Ar tai yiskas 
dėl meilės ir nemeilės? Delko 
nušovė Juzenienė savo vyrą? 
Delko tiek pasimetimų?

— Ursus.

“Po mandatu”.
W. FRANCIS AHERN 

Federuotosios Presos koresp.

Sydney, N. S. W. — Išrodo, 
kad Anglijos kapitalistai turi 
savotišką būdą “civilizavimo” 
Borneo salos gyventojų, Rytų 
Indijose, kur šalies reikalus ve
da Anglijos čarteriuotos kom
panijos.

Prieš Anglijos lordus daromi 
sunkus kaltinimai, būtent už
griebimas tenbuvių žemių dėl 
gumos plantacijų, naikinimas 
sodnų ir kapinių, nedoras elgi
masis su importuotais darbiniu 
kais, kurie pagelba skolų siste
mos laikomi vergijoje, nuožmus 
elgimasis ir plakimas. Planta
cijų vedėjai taipjau prisiima 
sau teisę uždėti teismines pa
baudas už industrinius prasi
žengimus. Taipjau lordus kal
tinama įkūrime gembleriavimo 
ir tvirkinimo namų.

Anglijos kolonijų ministerija 
atsisakė ką nors veikti šiame 
dalyke, nes buk parodymai ne
są užtektini, kad pateisintų mai- 
šimąsi į administraciją. Te- 
čiaus Chartered Company of 
Borneo prezidento Sur West 
Ridgeway raportas pripažįsta, 
kad yra didelių nusidėjimų. Su- 
•prantama jis nori, ant kiek jis 
gali, parodyti padėti geriausiai. 
Tečiaus jis visgi pripažįsta, kad 
“kelios” tenbuvių žemės tapo 
užgriebtos ir kad baudžiavinė 
skolų sistema yra tik skolinimas 
pinigų dėl kuli (paprastų chinie- 
čių darbinikų), kurie gali ap
leisti darbą “jeigu jie užmoka 
skolas ir dalį išlaidų jų impor
tavimo”. Tečiaus jis užtyli 
tai, jog daroma viskas, kad ku
li niekad negalėtų užmokėti sa
vo skolų. Jis neužginčija tam, 
kad plakimas yra naudojamas 
kaipo teisminė bausmė “už nie- 
kuriuos prasižengimas priei 
darbo įstatymus”, bet lai nesąs 
brutalis dalykas.

Yra aiįku, kad bosai ką nori 
gali datyti su savo plantacijų 
darbininkais tokioje šalyje, ku
rią valdo čarteriuotos kompani
jos ir jų pagelbininkai ir nega
lima tikėtis ,kad tos kompani
jos tinkamai elgtųsi su savo dar
bininkais, kurie neturi jokių 
teisių ir neturi kur skųstis. ’
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Ar Jau
Buvai Atėjęs?

* Daug žmonių pereitų savaitę bu
vo atėję musų Bankon klausdami 
pinigų kurso. Daugelis siuntė pi
nigus, kadangi musų kainos labai 
žemos.

ARNE BUTŲ
VERTA IR TAMISTAI ATEITI?

Foreign Exchange Department
Atdara subatomis ir utarninkais 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Kitomis Biznio Dienomis nuo 9 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Visų žmonių Bankas

NOR

k

■ ir

No ei JįtateJJank |
▼ MIIVVAUKEF AND NORTH AVENUES V. I

Padek Savo Pinigus Darbui!
Ar tavo pinigai DIRBA tau ir ar, gauni didžiausį kaip 
galima pelną iš atžvilgio saugumo?
Daugelis žmonių tik SKOLINA savų pinigus už mažą nuo
šimtį. Jie daro todėl ,kadangi jie nežino KAIP INVES- 
TYT saugiai ir pelningai. ■<
JEI NORI SPEKULIUOT, NEGAIfiYK MUSŲ
Jei nori INVESTYT taip, kad tavo suma butų apsaugota 
ir dividendas butų nemažiaus

8% per metus
Klauskite leidėjų šio laikraščio, arba rašyk savo kalboje 
klausdamas pilnų informacijų

HENRY L. DOHERTY AND COMPANY 
Foreign Language Investors Ikpt.

HANS RIEG, manageris
12 Pearl St., New York.

Išpildykit ir pasiųskite tuojau ___ ___

FOREIGN LANGUAGE INVESTORS DEPARTMENT 
HENRY L. DOHERTY & COMPANY »
12 Pearl St., Nėw York

Malonėkite prisiusi veltui jūsų Investmento propoziciją.

Vardas

No. ir gatve
“Naujienos”

Miestas

■ ■ ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

tfisi susipratusieji ir apsišvietusiėji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

701 W. 31at St. .
, Tel.i Yards 8654 

Du blokai nuo Halsted St. į rytus. 
Kampas Union Avė.

JAU ATSPAUZD1NTA
M. AltCIBAŠEVO

PAVYDAS
Penkių Veiksmų Drama versta P. K-as.

Tai yra puikus veikalas parašytas garsaus ru- ’ 
sų rašytojo Arčibaševo, kurio veikalai yra ver
čiami į daugelį kalbų. ‘Pavyde dalyvauja 11 ypatų 
8 vyrai ir 3 moterįs. Yrh žingeidus ir pamoki
nantis .veikalas. Kaina 50 centų, 
t ‘

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St,.Chicago, III.

j f

AKIMERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; Ilgai prak
tikavusi Penn- 
sllvanijos hos- 
pitaliM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisasi
8149 S. Morgan St., kerti 82 St. 

Chicago, Illinoia.
SPECIALISTAS!

Moterišką ir Vyriiką 
Taipgi Ubroniiką Ligą. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ryto iki 8 po plotą, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 10—2 

, po piet.
Telephone Yards 687

' DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirargaa

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

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

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

.............. - ________________ /

Telephone Yards 5882 I

DR. M. STUPNICKI g
8107 So. Morgan SU, 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto £ 

ir buo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294 
Rex. 1189 Independence Blvd. Chieage

DR. A. A. ROT“
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriiką, Vyriiką, 
Vaiką ir viaų chroniškų ligą

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

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

DR. YUŠKA '
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiw valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St^ Chicagu, III. 
kampas 18th St.

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

..... . ■ , .... . , ,

Pinigai is 
RockfordoI

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
: Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.
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NEPRISTATYTI LAIŠKAL sIvL! III --I H I I Ii LHlviVHH i de| parapijos pikniko negalėjo įvykti 
liepos 10 d., dabar bus laikomas su- 

------  —- batoj ,liepos 16 d. 7:30 v. v. papras
toj vietoj. Visi nariai susirinkite ir

— Valdyba.žemiau paduodame sąrašą i naujų atsiveskite, 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl! 
negero adreso, paštas adresatų' 
nesuranda. Kam tie laiškai pri- atrinkimas bus nedėlioj, liepos 17 d., 
klauso, tegul kreipiasi I vyriau- 1paprastoj svetainėj, 3925 
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. laiku susirinkti, yra svarbių reikalų. . 1 Uty • M l_r ..
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume-

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Pašelpimo Kliubo pusmetinis su-

Kedzie Avė. Visi nariai malonėkite

JIESKO KAM8ARIĮ)
REIKIA kambario Brigh-' 

ton Parke, vienam vaikinui, 
su valgiu. Geistina arti gat- 
vekario ir kad neaugščiau 
kaip ant antrų lubų. Kreip
kitės, Naujienos 339.

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEME

— Pirmininkas.

Roseland. — Pėtnyčios ir Nedėlios 
vakarais, Liepos 15 ir 17, bus gražios

SIŪLYMAI KAMBARiy
H T ni5kiw laiko tik ko- prakalbos Brolių Strumilų svet., 107-r|. EaiSKus pastas laiKo uk Ke- ta ir Indiana Ave. prukaibos bus an-
turioliką dienų nuo paskelbimo.

505 
507 
510 
513 
520 
526 
527 
532 
536 
538 
539 
541 
.>19 
551 
552 
553 
562 
563 
570 
575 
581 
586 
587 
589 
592 
593 
598 
602 
612 
618 
619 
621 
625 
631 
637

Balaunas K. 
Bartkus Adolpa 
Benediktavičiai Vladislovai 
Bousis Jonas 
Ciapas Mykolas 
Eidrigiaucis Juozapas 
Einikis Petras 
Gabrinienė Buione 
Gibas Maik. 
Grinkenis Toni 
Grimailai Petrui 
Guolelis V. 
Jagmin Frank 
Jasauskis Piotrą 
Jenioriui Adomui 
Jocis Simonas 
Kobilis Amili 
Koletui Balesu 
Kucinski Emilija 2 
Lucinsuis Joe 
Ndrkus Aleksandra 
Povilatis Julija 
Pociui Stanislovui 
Polajnas Kati 
Pūkelis George 
Pužauskas Bruno 
Ringys Antanas 
Sandargas Villiam 
Skiepas Win. 
Stepnaitis Mrs. Mary 
Steponawice Elzbeta 
Strockis Benadiktor 
Taranda Mikolas 
Waicgauskis W 
Žilis Anton

I U C* 14 111UIUIKI a iunuiuvn mm*’

glų ir lietuvių kalbomis apie svarbius 
gyvenimo reikalus. Taipjau bus geri 
lietuvių giedoriai ir didelio olandų 
choras. Bus ir šiaip įvairių pamargi- 
nimų. Kviečiame visus lietuvius, vy
rus ir moteris atsilankyti. įžanga dy
kai. Nebus nė jokių kolektų.

— Komitetas.

Naujai susikūręs Chicagos Komite
tas Lietuvos Našlaičiams šelpti ren
gia draugišką išvažiavimą į Beverly 
Hills mišką nedėlioj, liepos 17; prad
žia 10 v. ryto. Bus ‘gražus progra
mas, prakalbos, kontestai, įvairus 
žaislai ir skanus užkandžiai. Kviečia
me gausiai suvažiuoti. Važiuojant 
Ashland Avė. ifnkite 87 gatvekari; 
važiuot iki sustos. Išlipus eit po de-' 
šinei į kalną. — Komitetas.

ASMENĮ! IEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Bronės Zaviskaitės 15 

metų amžiaus, kuri prasišalino lie
pos 4 d., su kitu vyru, kurio vardas 
Stanislovas Leistrumas. Patėmiję, 
malonėkite pranešti:

JOHN SCHULTZ,
1816 So. Halsted St., 

Chicago, III.t »

Pranešimai

JIEŠKAU savo draugo V. Mak- 
štučio, metai atgal gyveno Westville, 
UI. Malonės jis pats ar kas kitas man 
pranešti. v

I. NAVICKAS, 
4541 S. Paulina St. 

Chicago, III.

lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų
Paš. Kliubas turės išvažiavima į Jef- * JIEŠKAU brolio 
ferson girią nedėlioj, liepos 17 dieną, ko, _
Visi draugai ir draugės daly- Cambridgeport, Mass.
vaukite, nes dėl nedalyvavimo §aukti_._ _______
bus bauda pagal nutarimą. — Važiuot 
Milvvaukee avė. karais kol sustos, pa- 
ėjėt iki Central avė., tada į žiemius.

— J. Burčikas, Sekr.

Antanp Žukaus- 
gyvenusio 36 Washington St., 

Meldžiu atsi-

JUSTINAS ŽUKAUSKAS, 
Panevėžio apskr.f' 

Pumpėnų valsč., 
Tuliunu kaimo,

LITHUANIA

IŠSPRENDAVOJA 3 kambariai pra 
gyvenimui arba ofisui; tapgi 4 
bariai vien pragyvenimui. 

JOK MARTIN, 
731 W. 18th St.

—e

kam-

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė greitu laiku, 
nis gerai išdirbtas ir 
venta visokių tautų, 
vieta.

836 W. 20th St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Biz- 
apgy- 
gera

PARDAVIMUI saliunas, pianas, re- 
‘ i. Biznis išdirbtas per 15 me- 
labai geroj vietoj lietuvių ap

gyventoj. Turime parduoti greitai. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

2013 Canalport Ave»

RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5) 

kambarių rakandai. Gražiausia gro
jikus pianas su toliais, didelis dubel- 
tąva springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntinės setas, dining setas, 
miegkam'bario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bur- 
geno. Rezidencija:

1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas ir 4 lotai, daug medžių 
ir visas apdirbtas. Parduosim pigiai, 
nes važiuoju į Lenkiją.

Atsišaukite:
3717 Morton Avė., Bervvyn, 111.

PARDAVIMUI kriaučių Storas: 
prosinimo ir naujų siuvimo. Graži 
vieta ir pigi renda ir sykiu pagyve
nimas. Priverstas parduoti greitai, 
nes važiuoju Lietuvon.

J. R.,
240 W. 51st St.

MOTERŲ_______ PARDAVIMUI pusė arba
REIKIA fol-eladės prie visas saliunas, nes vienas 
- - - • .... partneris trumpame laike

važiuoja Lietuvon.
5339 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SOFT 
DRINK PARLOR, 
ANT KAMPO, 

900 W. 21st St.

RAKANDAI.
3 kaurai, odos ir velouro gyvena

mam kambariui setas, pastatoma ant 
grindų lempa, valgomojo kambario 
setas, ir 2 miegkambarių setai; sta
las, phonographas etc. Visai pigiai, 
jei pirks tuojau. z

1644 S. Lawndale Avė., 
Apt. 2.

Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
muro cottage, prie 3532 S. Em
erald Avė. Atsišaukite:

OTTO WENZLOFF, 
4232 S. Maplewood Avė.

- < ■ ............ .

BARGENAS.

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.; 
padėjėjai Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vėstelia; 
Jonas Guzauskis, 
nauskas; ligonių glob.
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

maršalkos: L 
II. Geo. Cher- 

Antanas

NAMAI-ŽEME,

Namai — žeme. 
Pardavimui.

kambarių namelis, ir daugiau 
puse akero Žemės; arti Archer 
linijos. Apsodinta puikiais med-

užbaigimo ir arm hole bai 
sterių. Atsišaukite:

SCHOENBERG BROS., 
2134 W. 22nd St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 
pagyvenimų, po 4 kambarius. Skiepas 
augštas ir viškai. Gasas. Namas švie
sus. Rendos neša $55.00.

3543 S. Wallace St.
Savininkas gyvena 559 W. 37th St.

5, 
kaip 
karų 
žiais; 80 vištų, 50 balandžių, 2 kiau
lės. Savininkas važiuoja Lietuvon. 
Kaina $3,750.00.

Turiu daugiau namų ir lotų parda
vimui, lotai $185.00 ir augščiau, biz- 
niavi ir rezidencijoms. Atsišaukite.

4980 Archer Avė.
Matykit Mr. Sleidl nuo 9 ryto, iki 

8 vak. ir nedėliomis.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES: Pirmin. Ant. Rudauskas, 
3328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu- 
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W. 
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas, 
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz. 
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinę subatą Valen- 
Čiaus salėj, 1732 S. Union Avė., 
7:30 vai. vak.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA: keletos apsukrių vy
rų atstovauti namų budavojimo 
organizaciją. Turi .sugebėti rei
kalus turėti $500, kalbėti gera 
kalba; prisuok savo tautystę, 
kalbąs kokias kalbi, amŽį, 
ėmimą. Adresuokite.

s H. B. NOTIONAL 
HEADQUARTERS, 

1709-12 — 139 N. Clark 
Chicago, III.

užsi-

st.,

REIKIA pirmarankio duonkepio, 
kad mokėtų kepti juodą ir baltą duo
nas. Gera mokestis. Atsišaukite tuo- 
jaus.

8651 Baltimore Avė.
So. Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, 
lietuvių kolonijoj, biznis se
nas ir geras.

1942 Canalport Avė.
Phone Ganai 654

PARDAVIMUI vienas iš didžiausių 
bargenų kuomet buvo siūloma. Biz- 
niavas kampas, užimtas vaistine, gy
dytojų ofisais, krautuvėms ir pagyve
nimais. Dubeltavas muro namas. Ren
dos $250.00 į mėnesf. Kaina tik $17,- 
000.00. Pusę įmokėt, likusius išmvkes- 
čiais. Ši vieta randasi prie Wallace 
St., arti 31-os ir verta $25,000.00. 
Ignatius Chap & Co., 31st ir Wallace 
Sts.
West Thirty-Fifst State Bank Bldg.

PARDAVIMUI medinis namas 5 
kambarių: elektra, vanos, gasas, šalę 
lotas. Namas randasi 2743 W. 47th 
St., prie Gelleck Parko; geras - biz^ 
niui. Kaina $3,800. Pardavimo Par
davimo priežastį patirsite pas savi
ninką, No. 4653 S. Rockwell St. 
Frank Bistras, 2nd floor.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Gali pirkti visą, 
arba pusę. Atsišaukite:

5259 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliuno, pusė 
arba visas. Geroj vietoj. — Prie
žastis pardavimo — važiuoju į 
Lietuvą.

3101 W. 38th St.

AR DAR MOKAT RENDĄ?

PARDAVIMUI namas bunga- 
low) 6 kambarių. Elektra gasas, 
vana ir kiti moderniški įrengi
mai. Pigiai, nes išvažiuoju iš 
Chicagos.

6919 S. Talman Avė.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

Ciceros Lietuvių PaŠ. Kliubas pas
kutiniame savo susirinkime

kareivių! piknike nedėlioj, liepos 17 d. 
Čemausko darže. Dėlto visi nariai ' 
tą dieną kaip 1 vai. pietų susirinkite : 
Tamoliunienės svetainėn, o iš čia vi-. 
si važiuosime. Visiems kartu nuva
žiavus įžanga į daržą bus veltui.

— Kliubo Pirmininkas.

Ciceros Lietuvių Paš. Kliubas pas- JIEŠKAU brolio Juozapo Genio, 
savo susirinkime nutarė Vinco sunaus, Kauno apygardos, Tel- 

dalyvauti in corpore Dr-tės Lietuvos gj„ apSkr., Gaulėnų kaimo.
.. ... ------v-------------- -1 • STASYS GENYS.

Kaunas,
Laisvės Alėja No. 33,

LITHUANIA

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

kiek-

APSIVEDIMAI,
Chicagos Draugijų Sąjungos dele

gatų susirinkimas įvyks subatoj, lie
pos 16 d., 7 v. v. Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi delegatai 
malonėkit atsilankyti paskirtu lai
ku, nes turėsim nutarti kam paskirti 
likusius pinigus.

Sekr. A. Ambrozevičia.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 19 iki 35 metų am
žiaus. Esu 30 metų. Norinti apsives
ti, malonėkite atsiliepti prisiųsdamos 
savo paveikslą. Ant pareikalavimo, 
paveikslą grąžinsiu.

S. K. YESEKAITIS, 
Box 338, Benton, III.

Labai gera propozicija, nes 
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50 
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems 
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit 
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

COMMONWEALTH LIFE 
INSURANCE CO., 

T ’ • 
, 431 S. Dearbom St., 

Room 911-912
Tel.: Wabash 8415.

PARDAVIMUI Ice Cream, 
kendžių ir kitų možmožių krau
tuvėle. Parduosime labai pigiai, 
nes važiuojame Lietuvon.

2917 Lowe Avė.
Galite matyt po pietų.

PARDAVIMUI kampinė gro
sernė . ir bučernė, pigiai. Prie
žastis — nesu bučeris.

1847 Melrose and Lincoln 
netoli Belmont Avė.

St.

AUTOMOBILIAIRoseland. — L. S. S. 137 kp. ir L.
D. L. D. >9 kp. nariai ateinančią ne-; » ttortiat kdkdaidėlią, liepos 17 d. važiuoja plaukyti j 19^199
ežerą prie 79-tos gatvės. Mylinti ta ! touring ir roadsters 1917—1.^1 
sport, kviečiami dalyvauti musų 8“ arb“ be starteriu; tikras
kompanijoj. — Komitetas.

REIKIA spėka varomų siuva
nčių mašinų operatorių. Nuolati
nis darbas, smagi vieta.

Atsišaukite: 
1300 Fulton St.

PARDAVIMUI saliunas, 
senas pleisaš, apgyventas 
įvairių tautų, parduosiu 
greitu laiku.

2125 W. 63 St.

modelių, su arba be starterių; tikras 
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 vai.

2560 So. Halsted St. 
priešais 2Gth St.Kenosha, Wis. — Lietuvių koope- 

ratyvės Namo Bendrovės šėrininku 
susirinkimas bus nedėlioję, liepos 17 
dieną, Schlitzo svetainėj, kaip 9:30 ‘ 
ryto. Visi šėrininkai kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika- J 
ių apkalbėjimui. — A. Pakšys. ‘ jas> 1921 motoras. $425. IŠ- 

- mokėjimai jei norit. 2^ to- 
Draugystės Lietuvos Vėliava Ame- nu, Šiltas VaŽiavimil demOll- 

rikoj ekstra susirinkimas bus pėtny- - - ------- --- - —
čioj, liepos 15 d., 8 vai. vak. čėsnos 
svet. prie 45tos ir Paulina gatvių. 
Už neatsilankymą kiekvienas bus bau
džiamas pagal draugystės nutarimą.

— Valdyba.

REIKIA egzaminierių 
prie off pesserių.

Kreipkitės: 
SCHOENBERG BROS., 

2134 W. 22nd St.

PARDAVIMUI ČEVE- 
RYKŲ KRAUTUVĖ SU 
TAISYMO ČEVERYKŲ 
DIRBTUVE.

5408 S. Halsted St.
1 TONO FORDAS

Express body ir cab. Nau-
PARDAVIMUI

Draugystės Lietuvos Vėliava Ame
rikoj piknikas bus ned. liepos 17 d. 
Blinstrupo darže, Leafy Grove. Kvie
čiame visus lietuvius dalyvauti.

— Rengėjai.

stratorius. $2,200 lengvi iš
mokėjimai.

MEM MOTOR CORP., 
3110 S. Michigan Avė. 
Phone: Douglas 3720.

PARDUODU studio labai ge
roj vietoj, gerai įrengta. Labai 
gera proga dėl gero fotografo. 
Savininkas išeina iš biznio. At
sišaukite Naujienos 314.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė, 
automobilius, arklys ir vežimas. Ge
roj vietoj, apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu pigiai.

A. M., 
10236 S. Michigan Avė.

z Roseland, III.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI 5 pasažie- 
rių Paige automobilius, var
totas tik 2 mėnesiu.

G. BENDER, 
2102 W. 22nd St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; biznis išdirbtas per daugelį mo
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite į Naujienas 335.

PARDAVIM*UI delicatesen, notions, 
čystas stakas, aržuoliniai fixtures; 
rendos $18.00 į menesį; 3 kambariai 
gyvenami, rakandai ir kiti reikalin
gi dalykai. Kaina $975.00 už viską. 
Apleidžiu miestą.

6342 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas, lietu- -
vių apgyventa, pigiai ir greitai. 

FR. VITKAUSKAS, 
2310 S. Hoyne Avė.

Manai tamista mokėt rendą 
per visą amžį? Ką Rali atnešti 
rendos pakvitavimai (receipts) ? 
Gali išsitaisyti puikų namą šią
dien ant savo išlygų. Šie namai 
randasi prie Illinois Central ge- 
ežinkelio 37 minutos nuo vidur- 

miesčio; pigus pervažiavimas; 
vienas blokas nuo Chicagos gat
vekarių linijos; 5 centai iki Pull- 
mano, Ilarvey, Bluė Island ir 
Kensington. 15 minutų ėjimo iki 
324 dirbtuvių ploto. Darbo pa
kankamai. Rašyk šiądien reika
laudamas informacijų.

A. JOZEFOWICZ, 
1509 Tell Place 

3-os lubos užpakalis.

YEXTRA! EXTRA
Puikus namas dėl pardavimo, arba 
Mainymui į pigesnį namą, arba 

Mainymui į gerą bizrnių.
Mano namas yra vertes net $16,- 

500.00. Gražus namas dėl žmonių 
kurie nori turėti patogią vietą sau ir 
savo šeimynai. Prie šito puikaus na
mo da randasi užpakalinis narnas, 
taipgi ir lotas tuščias pagal didįj 
frontinį namą.

Intelegentiški
gyti patogų namą North Side — mel
džiam kreiptis pas mane namų savi
ninką, bile dieną, nuo 6 vai. vakare 
iki 9 vai. vakare. Subatoms nuo pie
tų iki 9 vai. vakaro. Nedėlioms vist 
dieną. Gera proga įsigyti namą an 
visokių sąlygų. Kreipkities sekamu 
antrašu:

V. KARALIUS,
2244 Charleston St., arti N. Oakley av. 
Phone: Humboldt 6706

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. ‘ 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku-

* tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mSn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

užpakalinis namas

žmonė? norinti įsi
TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ

TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas L 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

kiekvieno

PARDAVIMUI 3 namai ant išmo- 
kesčio, arba visus pigiai. 2 mūriniai 
ir vienas medinis. Visi 2 pagyveni
mų. Labai pigiai. Kreipkitės:

A. J. MISUKONIS, 
2623 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
2 lotai, gasas, vanduo, gera vieta 
laikymui vištų ir karvės; pusė bloko 
Arcner and Cicero gatvekarių. Tik
ras bargenas. Namie nedėlioj nuo 12 
iki 3:30 po pietų.

5125 So. Tripp Avė.

ĮVAIRUS skelbimai

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. MakrickaSjj2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fjn. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

3300-3302 S. Wallace St.
Storas, 5 pagyvenimų ir tuščias lo

tas. Sykiu garadžius 2 mašinų. Ren
dos į mėnesį $180.00. Mažai reikia 
įmokėt, likusius kaip rendą. 
$14,500.00.

Kaina

namas3-jų pagyvenimų mūrinis 
6-6-6 kambarių. Rendos j mėnesį 
$75.00, namas ant Bridgeporto. Kai
na $6,500.00.

4-rių pagyvenimų mūrinis namas 
po 5 kambarius: elektra ir gasas. 
Rendos į mėnesį $86.00. Parduosiu 
už pusę kainos, tik $7,500.00.

J. TAMOSHUNAS,
* 3124 So. Morgan St., 

2-ros lubos iš fronto.

PARDAVIMUI 5 pagyvenimų, iš 
priekio krautuvė mūrinis namas. Ren
dos neša apie $100 į mėnesį. Kaina 
$8,000.00. Namas x pagal vėliausios 
mados su visais įrengimais. Parduo
dame, kadangi važiuojame Lietuvon.

2844 W. 88th St.
3-os lubos iš užpakalio.

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti pei 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriau? 
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III

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

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. Ci
viliškas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557 
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt. 
A. Šimas, 1885 Wabansia Avė.; 
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.; 
kasos globėjai: T. Kubelius ir F. 
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont- 
vid, 2121 Western Avė.

MOKYKLOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood 
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414 
N. Paulina St.; nut. rašt. X. §hai- 
kus, 1557 Girard St.; turto rašt. 
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.; 
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charles
ton St.; kasier. J. Degutis, 8913 
Division St.; kasos globėjai: J. Ra- 
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.; 
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121 
N. Western Avė.

Vartotų Automobilių Bargenas
Siūlome speciali paakstinimą pirkėjams gerų 

vartotų automobilių. Turime 50 vartotų automobilių, 
kurių kainos nuo $300.00 ir augščiau, talpinasi:

MARMON,' 
CADILLAC, 
HUDSON, 
JORDAN, 

COLE, 
HUPMOBILE, 
BUICK ir tt.

Specialės kainos per 10 dienų. Kiekvienas auto
mobilius geriausiame stovyje. Jūsų seną automobi
lių imsime j mainus.

NORINT DUODAME ANT IŠMOKĖJIMO.
THE MARMON CHICAGO CO., 

A. Kweder, Reprezentativas
2230 So. Michigan Avė.,

Tel.: Calumet 5800.

PARDAVIMUI saliunas su barais 
labai geroj vietoj, aplinkui dirbtuvės 
ir prie gatvekarių linijos, 59, nuo 
Halsted iki State St., nėra saliuno. 
5 kambarių pagyvenimas užpakalyj. 
Rendos $25.00 į mėnesį.

611 W. 59th St.

Biznieriau, Tėmyk ir Klausyk!
Pardavimui restaurantas ir coffee 

house; didelė 10 kambarių moderniš
ka stuba, iš priekio ir užpakalio por- 
čiai, skiepas, gasas, vanduo .elektra, 
didelis garadžius, lotas 94x187, dide
li medžiai prie vieškelio, Ogden Avė., 
Riverside.

LEO RYCHTARIK, 
Ogden Avė., arti Hass Avė. 

Riverside, III.

PARDAVIMJII saliunas lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per 15 metų.

Atsišaukite:
652 W. 18th St.

PARD AVILIUI karčiam a labai ge
roj vietoj, visokių tautų apgyventoj. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Sve
tainė užpakalyj susirinkimams, ves
tuvėms ir kitiem*! pasilinksminimams. 
4 kambariai viršuj pragyvenimui.

3201 S. ‘ Wall St.

PARDAVIMUI farma nuo Chica- 
gos už Milwaukee 160 ak., 70 akerių 
dirbamos ir užsėta, 90 ak. ganyklas 
ir miško; 1 mylia nuo geležinkelio; 
9 kambarių namas. 3 šuliniai, gražus 
sodas, upelis bėga per ganyklą, dide
lė barnė, pašiūrė mašinoms sukrauti, 
kiaulininkas, vištininkas, malkoms 
šapa ir kiti budinkai. 300 bušelių ja
vų, 3 arkliai, 10 karvių, 1 bulius, 1 
jautis, 2 telyčios, 2 kiaulės, 60 viš- 
;ų, mašina javams pjauti, šienui pjau
ti, diskelis, 3 plūgai, akėčios, -volas, 
arba, 2 vežimai, 2 vežimėliai, dide- 
ės rogės, mažos rogės, akselinė ir 
atoki įrankiai bei visi rakandai. Kai
na už viską $6,000.00. Įmokėt $2.- 
500.00, likusius ant 6% ilgam laikui. 
Pardavimo priežastis senatvė — 72 
metų amžiaus. Kreipkitės:

GEORGE HAIDU, 
Camey, Mich.

KIŠENINIU 
ir < 

MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ

LABAI REIKIA
Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 j 
savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
nomis arba 'vakarais klesos.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester 
Avė.

IETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 8333 
S. Halsted St; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifomia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

PARDAVIMUI barber shop 
visokių tautų apgyventoj vie
toj, prie 3-jų karų linijų. Gėrės 
nes vietos nerasite visoje Chi- 
cagoje.

1557 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUl grosernė, saldainių, 
jodos ir tabako krautuvė. Labai ge
roj vietoj visokių tautų apgyventa. 
Atsišaukite greitu laiku. Priežastį pa
tirsite ant vietos.

505 W.'32nd St.
■ -1.  — ......... '.'J B_______ '»!-■! » ■ ! I I »

RAKANDAI

PARDAVIMUI mūrinis namas dvie- 
ų pagyvenimų 5-6 kambarių. Aržuo- 
inis trimingas: elektros šviesa, va

nos, landrės ir visi intaisymai. Atsi
šaukite pas:

TON Y LITVINAS,
4444 S. Washtenaw Avė.

Namas randasi 5808 S. Green St.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj. Biznis garai išdirbtas per 24 me
tus, 
bas

Pardavimo priežastis—nesutiki- 
partnerių. Atsišaukite:

8791 Archer Avė.

PĄRDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Priežastis važiuoju 
Lietuvon. Atsišaukite greitai.

927 W. 33rd St.
3-os lubos.

PARDAVIMUI farma prie 
148th St. ir 52nd\Ave. 5 akeriai. 
Parsiduoda pigiai; priežastis — 
savininkas važiuoja į Lietuvą.

Atsišaukite:
7244 So. Talman Avė.

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KRASNICKA
190 Nnorth State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narname. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkt.

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

DRAUGYSTĘ LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. Šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood Av.; fin. rašt. J> Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienj, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio jsvet., kampas 
18-tos ir Union avė.

IETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 33rd St.; Padėjėja* Juozas Ka- 
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
3827 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakari 
salėj, 8259 So. U:

Jono Maziliausko 
hion Avenue. •
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Austrijos darbininkai perserg- 
sti valdžią

Kariuomene šaudo darbininkus
Naujas sukilimas Meksikoj?

Austrijos darbininkai 
persergsti valdžią.

Klerikalų valdžia nori atiduoti 
privatinei kontrolei didjjį

Viennos arsenalą.

VIENNA, liepos 15. — l*as- 
kilbusis Austrijos socialdemo
kratų partijos darbuotojis ir 
buvęs užsienio reikalų minis- 
teris, daktaras O t to Bauer, 
šiandie rimtai pagriunojo Aus
trijos klerikalų valdžia!. Pagru 
mojo jai geneniliu streiku. O I Kavasaki, darbininkai
tai dėlto, kad ji linkusi išpildy
ti užsienio kapitalistų reikala
vimą, būtent, atiduoti privati
nei kontrolei didįjį Viennos 
arsenalą, kuris yra socializuo- 
tas pavestas visuomenės kon 
t rolei-

Tą įstaigą dabar kontroliuo
ja visuomenė, šiandie joje ga
minama tik tai visuomenei rei
kalingi dirbiniai. Bet kadangi į 
tą arsenalą yra įdėję dideles 
sumas pinigų užsienio kapitali
stai, tai klerikalų valdžia jiems 
nusidėti nenori, ir pasirengus 
jų reikalavimą išpildyti.

Klerikalų valdžia tečiaus at
sidūrė tarp kūjo ir priekalo. 
Užsienio kapitalistai ją spiria 
atimti tą arsenalą iš visuome
nės kontrolės, o patys Austri
jos darbininkai grūmoja jai ge 
neraliu streiku — ir žada jį 
pravesti, jeigu užsienio kapita
listų reikalavimas bus išpildy
tas.

Kariuomenė šaudo 
streikininkus.

Japonijos valdžia pasiuntė ka
riuomenę Kobe streikininkams 
malšinti; daug žmonių sužeista 

ir areštuota.

KOBE, Japonija, liepos 15. 
— Pagalios, valdžia nutarė iš
naudoti kariuomenę streikuo
jantiems laivų statytojams 
“nuraminti”.

šiandie toji kariuomenė jau 
susirėmė su streikininkais, 
bandžiusiais pasekti Italijos 
darbininkus — užimti laivams 
statyti dirbtuves ir kontroliuo
ti jas (Vakar telegrafo agenti- 
jos buvo paskelbusios, kad vie
ną dirbtuvę, Kavasaki, streiki
ninkai jau užėmę. Dabar pa
duodamoji žinia rodo, kad toji 
dirbtuvė neužimta. Kompani
ja nutarus uždaryti ją. — 
Bed). Streikininkai bandė su
laužyti policijos kardoną. Pas 
tarąjai tečiaus atėjo pagalbon 
kareiviai. Pasekmėje to — 
daug darbininkų sužeista. Beto, 
policija ir kariuomenė arešta
vo streikininkų vadus.

Visos laivams statyti dirbtu
vės uždarytos — dešimčiai die
nų. Taip jau uždrausta viso
kios streikininkų ir jų pritarė
jų demonstracijos.

Darbininkų reikalavimai.
Prasidėjęs šioje prieplauko

je darbininkų judėjimas-stref- 
kas labai primena metalo dar
bininkų streiką Italijoje. Be ki
ta darbininkai reikalauja, kad 
samdytojai padidintų algas, 
užtikrintų jiems pensijas, pri

pažintų laivų statytojų uniją ir 
duotų pasižadėjimą neatstatyti 
nuo darbo streikininkų vadus.

Streikininkų skaičius yra — 
trysdešimts tūkstančių vyrų. 
Vakar jie buvo surengę didelę 
demonstraciją, kuri tečiaus 
buvo gan tvarki. Tik vienur- 
kitur įvyko nežymus susirėmi
mai — su policija. Beto, visu 
streiko metu darbininkai elgė
si labai atsargiai. Iki šiol jie 
neatliko nė vieno prievartos 
akto — padegimo ir tt.

Didžiausios visoje Japonijo
je laivams statyti dirbtuvės.

šiandie
paskelbė ilgą manifestą, ’ kur 
įrodoma, kad jie reikalauja 
bendro kontroliavimo dirbtu
vių. Tai yra lygiai tas pats, 
ko Italijos darbininkai.— me 
talo dirbėjai reikalavo. Manife
sto autoriai sako, kad dirbtu
ves turėtų kontroliuoti specia- 
linė komisija — industrinė 
komisija. Darbo diena turinti 
būt šešių valandų. Beto, jeigu 
pasirodytų, kad darbininkai — 
tam tikras jų skaičius — ne
padaro tiek, kiek reikėtų pada
ryti, jie turėtų būt pavestai ki
tos atatinkamos komisijos — 
disciplinarinės komisijos — 
priežiūrom

Tenka spėti, kad šis laivų sta 
tylojų pasistatymas Japonijos 
darbininkų judėjimui naują 
krypsnį duos. Tokių reikalavi
mų ir tokio griežto pasitatymo 
prieš samdytojus ir valdžią iki 
šiol Japonijoj negirdėta.

Nauja “revoliucija” 
Meksikoj?

Valdžia siunčia kariuomenę 
sukilėliams malšinti; vienas 

įtariamas generolas jau 
areštuota.

MEXICO CITY, liepos 15.
Karo departamentas šiandie 
pranešė, kad generolas Daniui 
Martinez Herrera, federalinės 
kariuomenės komanduoto  jas 
Tampico aliejaus laukuose, pa
kėlęs maištą prieš Obregono 
valdžią. Sako, kad tą maistiniu 
ką generolą remią ir keli kiti 
generolai.

Vis dėlto, gautomis iŠ Tam
pi co aliejaus laukų žiniomis, 
kiti kariuomenės vadai dar yra 
ištikimi Obregono valdžiai.
Sąryšy su kalbamojo generolo 

maištu vienas įtariamas gene
rolas jau areštuota. Tai Palaez. 
tik ką sugrįžęs iš Jungtinių Vai 
stijų. Spėjama, kad jisai yra 
vyriausia kalbamojo maišto in- 
iciatoris. Areštuotasai gene
rolas, tečiaus jam primeta
ma nusižengimą griežtai užgin
čija.

Airijoj neramu.
Ginkluoti 'automobiliai sergsti 

Belfasto gatves.

BELFAST, Airija, liepos 15. j 
— Militarinė policija ir karei-į 
viai šiandie ir vėl pasirodė Bei- ( 
fasto gatvėse. Taip vadinamam 
Queen gatvės distrikte matyt 
apginkluoti automobiliai, by, 
valandą gatavi atidaryti ugnį į 
“maištininkus.” i
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Nenor paliuosuot Filipinus.
Filipinų lobininkai sako, kad 
dar neatėjo laikas suteikti tam 

kraštui nepriklausomybę.

CEBU, Filipinai, liepos 15.
— Būrys žymių filipiniečių 
pramonininkų ir politikų — 
(indais su VVoodo-lVirbeso ko
misijos dalykų padėčiai Filipi
nų salose tirti nariais laikė il
gą pasikalbėjimą. Be kila ko
misijai pareikšta, jogei dar ne
atėjo laikas suteikti Filipinų 
saloms pilną nepriklausomybę. 
Tatai, girdi, bus galima 
ryti “kada nors vėliau”.

Vis dėlto, eiliniai filipiniečių 
darbuotojai sako ką kita. Jie 
reikalauja, kad tam kraštui bu 
tų pripažinta nepriklausomybė 
Pripažinta nieko nelaukiant.

True translation filed with the poRt- 
master at Chicago, III., July 16, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kurdai ir totoriai padeda 
turkams.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 15. — Savo ofensyve prieš 
turkų nacionalistus Mažojoj A- 
zijoj graikų kariuomene jau 
yra pasiekusi Balmahmaudą, 
penkiolikę mylių į rytus nuo 
Afium-Karahisaro.

Beto, graikų kariuomenė jau 
pradėjo pirmuosius susirėmi
mus su turkų nacionalistais į 
vakarus nuo Kutaia, kur, spė
jama, turkai bandys atsiremti, 
gavę ytin žymios pagalbos- 
— sustiprinimų iš Angoros — 
totorių ir kurdų kareivių.

Lloyd George ir vėl tariasi su 
de Valera-

LONDONAS, liepos 15. — 
Šiandie premjeras Lloyd Geor
ge ir vėl turėjo ilgoką pasi
kalbėjimą su Airijos “prezi
dentu”, Eamon de Valera. Kal
bėjos apie pusantros valandos.

Sekamoji konferencija, kaip 
spėjama, įvyks panedėly, liepos 
18 dieną.

Beje, kažkas buvo paleidęs 
gandus, kad konferencija pair
sianti. Airijos darbuotojai 
tuos gandus užginčija.

BOSTON, liepos 14. — Pro- 
hibicijos valdininkai šiandie 
padarė kratą viename laive. Ra 
sta apie už tris šimtus tūkstan
čių dbl. svaiginamųjų gėrimų.

PARYŽIUS, liepos 13. — Se
natas šiandie ratifikavo pada
rytąją su Vengrija sutartį.

Žulikovskio puota

Skelbia melus.
Meksikos prezidentas sako, 

kad aliejaus interesų spaudi
mui jis nepasiduos.

MEXICO CITY, liepos 15. — 
Prezidentas Obregon šiandie be 
kita pareiškė, kad tos žinios, 
kur skelbė, jogei valdžia nuta
rus atšaukti patvarkymą, ant- 
dedantį didesnių mokesčių ant 
išvežamo į užsienius aliejaus, 
yra prasimanytos. Savo patvar
kymą atšaukti valdžia nė ne-

| mananti. Svetimųjų valstybių 
pada- interesai Meksikoje negalį ir 

neturi teises valdžios politiką 
nustatyti, v

Vokietija gaus paskolą.
New Yorko bankininkai sutikę 
paskolinti jai penkiasdešimts 

devynis milionus dolerių.

NEW YOBK, liepos 14. — 
šiandie čia patirta, kad Vo
kietijos agentai jau galutinai 
susitarę delei naujos paskolos 
Vokietijai, sumoje penkiasde
šimts devynių milionų dolerių. 
Paskolą duoda vietos finansi
ninkai.

Paskola bus sunaudota gru
dų ir kitų maisto produktų pir
kimui.

MAŽINA ALGAS.

Švedijos darbininkams mažina
ma algos.

STOCKHOLM, Švedija, lie
pos 15. — Švedijos fabrikini ti
ku associacijos direktoris pra
neša, kad visiems darbinin
kams sumažinta algos. Suma
žinta jos patiems darbininkams 
sutinkant.

SEATTLE, liepos 14. — Du 
nepažįstami piktadariai šiandie 
užpuolė Northvvest Trust ban
ko žygūną ir atėmė dvidešimts 
penkis tūkstančius dolerių.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, liepos 15 d., užsienio pini

gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
ui 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.62
Austrijos 100 kronų ............... 15c
Belgijos 100 frankų ........... $7.61
Danijos 100 kronų ........... $16.00
Finų 100 markių ................... $1.70
Franci jos 100' frankų ........... $7.78
Italijos 100 lirų ..................  $4.55

Lietuvos 100 auksinų ........... $1.35
Lenkų 100 markių ................... 5c
Olandų 100 guldenų ........... $31.84
Norvegų 100 kronų ........... $13.55
šveicaru 100 kronų ........... $16.53
švedų 100 kronų ............... $21.17
Vokiečių 100 markių ........... $1.30

Kritikuoja Republikonus.
Sako, kad jie savo žadėjimus 

užmirštą.
WASH1NGTON, liepos 15. — 

Senatoris Walsb, iš Mass. val
stijos, šiandie stipriai kritika
vo ir republikonus senatorius 
ir patį prezidentą Ilardingą. 
Kritikavo juos delei jų “išsisu
kinėjimo ir užmiršimo visa to, 
kas pažadėta”. Kitais žodžiais 
- delei ryžymosi atmesti siūly
mą. kuriuo norima duoti Ikmiu 
kareiviams, dalyvavusiems did
žiajam kare. Be kita senatoris 
Walsh pareiškė:

“Visa tai ant kiekvienos plat 
formos bus pasitikta, kaipo 
ženklas jūsų nesugabumo, ne- 
atsakomingumo ir išsisukinėji
mo. Tamstos, ponai senato
riai, galite sau manyti, kad pa
jėgiate šios šalies žmones dum 
ti. Bet tamstos neaipdumsįte 
tuos patriotinguosius žmones 

■— buvusius musų kareivius”.
Beto, senatoris pareiškė, kad 

—delei ryžimjosi atmesti siuly- 
(bilių) stovi visi “stambieji 
pinigų mlaišai” — lobininkai.

Frue translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., July 16, 1921 
«ir reąuired by the act of Oct. 6, 1917

KRYMAS — SOVIETŲ RES
PUBLIKA.

Maskva sako, kad jis pasiskel
bęs “autonominiu”.

BYGA, liepos 15. — Gauto
mis iš Maskvos žiniomis, Kry
mas pasiskelbęs save autono
mine tarybų respublika. Res
publikos sostinė TStaų^-nti Sim
feropolis.

Beto, iš ten pat gauta bevie
lis pranešimas, kad Trečiojo 
Internacionalo kongresas jau 
užsibaigęs — seredoje. Komu
nistinių profesinių sąjungų In
ternacionalo kongresas dar te- 
besitęsiąs.

AUSTRALIJA TURI PUSŠEŠ
TO MILIONO GYVENTOJŲ.

Bėgiu dešimt metų gyventojų 
skaičius padidėjęs 964,697.

SYDNEY, liepos 15. — Gy
ventojų surašymo biuras pa
skelbė, kad bėgiu pastarųjų 
dešimt metų Australijos gyven
tojų skaičius padidėjo kone 
vienu milionu, būtent 964,697.

Viso Australija dabar turi 
netoli pusšešto miliono gyven
tojų.

LONDONAS, liepos L5. — 
ĮVaršava praneča, kad ant Pil
sudskio nieks tenai nesikėsinęs.

Brangymetis Ispanijoje.
Fabrikininkai ir verteivos didi

na kainas.

MADB1DAS, Ispanija, liepos 
15. — Ispanijos spauda reiškia 
didelio pasipiktinimo fabriki- 
ninkais ir verteivomis. Pasta
ruoju laiku kone visų reikme
nų kainos žymiai padidėjo.

Spauda delei to kaitina vald
žią, kuri į plėšriųjų pelnagau- 
dų žygius pro pirštus žiūrinti.

Viešųjų darbų ministeris 
tečiaus šitokiu spaudos misis 
tatymu begalo pasipiktinęs. Sa
ko, kad valdžia netylėsianti: 
jos kritikai busią patraukti tie
som

Mažina algas.
Kalifornijos fabrikininkai nu 
tarė sumažint savo darbinin

kams algas.

SAN FRANCISCO, liepos 15- 
— Metalo fabrikininkų asocia
cija šiandie paskelbė, jogei nuo 
rugpiučio pirmos metalo darbi
ninkams ir vėl bus sumažinta 
algos. Sumažinta 10 nuošim
čiais.

Tas fabrikininkų nutarimas 
paliečia daugiau kaip dvide
šimt penkis tuksiančius darbi
ninkų.

Ir legionininkai protestuoja.
MILWAUKEE, liepos 15. — 

Viešame vietinio Amerikos Le
giono skyriaus susirinkime 
kaip vienu balsu priimta rezo
liucija, kuria smerkiama prezi
dento Ilurdingo elgęsis — pa/ 
tarimas senatui atmesti billų 
siūlantį bonų buvusiems karei
viams. Rezoliucijos autoriai 
pareiškė, kad šitoks prezidento 
Hardingo elgęsis rodąs tiktai 
tą, būtent, jogei jis “jau užmir
šo savo pažadus, duotus rinki
mų kampanijos metu.”

Prašo atnaujini santykius su 
mokyklomis.

RYGA, liepos 15. — Gauto
mis žiniomis, tarybų Rusijos 
mokslininkai daro visa kad ir 
vėl butų atnaujinta santykiai 
tarp Rusijos universitetų ir už
sienio universitetų. Iki šiol 
Rusijos universitetai nėra gavę 
nė vienos mokslinės užsienio 
knygos. Tatai daro didelės ža
los Rusijos mokykloms.

Dabar laikas 
siusti pinigai Lietuvon

Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu 
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už 
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokių 
kitų dienų nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant, 
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo {staiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmainė didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koKs tik 
yra New Yorke ar Chicago ie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYKIUS 
1739 So. Halsted St^ Chicago, UI.
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Bostono rubsiuviai 
z da streikuoja.

Bostono kriaučių streikas 
dar tęsiasi, bet manoma, kad 

1 greitai pasibaigs, nes beveik 
kasdiena gaunama iš firmos 
pasiūlymų taikytis. Kai kurios 
dirbtuvės jau senai susitaikė, 
tatai ir likusios pamatys galų 
gale, kad joms niekas kita ne
lieka, daryti, kaip su darbiniu 

;kais susitarti ir pripažinti Amai 
I gaineitų uniją. Kad ir yra 
keli tuzinai skebų, bet šiaip 
kriaučiai laikosi gerai ir strei
kas bus laimėtas.

Spaudos Komisija:
A. Juodgudis,
J. Petrick,
J. M. Peldžius.

Japonija bando išsisukinėti.
TOKIO, liepos 15. — Vienas 

vielos laikraštis, žiži Šimpo, 
šiandie be kita savo skaityto
jams pranešė, kad nors Japo
nija ir sutikus dalyvauti Jung
tinių Valstijų prezidento Har
dingo sumanytoje, konferenci
joje, bet tik su tam tikromis 
rezervacijomis. Tos rezervaci
jos, pasak laikraščio, esančios 
tokios: Japonija norinti patirti, 
koks yra Jungtinių Valstijų nu
sistatymas tolimųjų rytų 
klausime.

LONDONAS, liepos 15. — 
Homstead Heath’c, netoli Lon
dono, vakar nakti surengta vi
sa eilė stiprių ekspliozijų. Tai 
daryta tuo tikslu, kad sukretu? 
orą ir gavus lietaus

Ekspliozijos kone visą Lon
doną sudrebino, liet lietaus ne
buvo-

VIENNA, liepos 15. — šian
die kilo didelis triukšmas Aus
trijos seime.

Triukšmo priežasčių telegra 
fo agentija nepaduoda.

CHICAGO, liepos 16. — 
Fort Sheridane vakar prasidė
jo “pirmo pokarinio slakerio”, 
Jakob Zimmermann, byla. 
“Pirmuoju pokariniu slakeriu” 
jisai vadinama toclcl, kad 
tik šiomis dienomis areštuotas. 
Iki šiol Chicagoj tie “slakeriai” 
negaudyta.

BELFAST, Airija, liepos 15. 
— Vakar vakare kilusių riau
šių melu du žmbnės užmušta ir 
apie trysdešimts sužeista.



_ M1 I^i^TOS, Chicago, III Sutrata, Liepos 15 d., J021 m
aikštėn. Netrukus imtys pama
tėme, kad mes ne taip tvirti, 
kaip manėme ir kad vieton 
žengti priekin kartais atšokame 
atgal. Socialistų partija tapo

SLAVIKAI.
Musų parapijoje ūkininkai 

gyvejia turtingai, gražiai rėdos, 
važinėja gerais arkliais, tiktai 
visų tų grožybę gadina girtybė 
ir kodavimas. Beveik kiekvie
name kieme rasi po <ivi smuk
les, o laikraščių pareina tiktai 
keturi.

Ką žmonės rašo

LUOBA (Sedos vaisi.
Čia jau antri metai gyvuoja 

pradedam, mokykla, žmonės 
užjaučia mokyklai ir stengiasi 
jų remti, bet nesirūpina suau
gusių šviesti. Prie mokyklos 
yra suaugusių kursai, kuriuos 
neperdaug lanko.

KVĖDARNA (Tauragės aps.).
Musų valsčiaus valdyba vi

sai mažai tesirūpina mokyklo
mis. Kaipo faktą, privestu Te- 
ninių mokyklų.

Pernai rudenį, jau moikslo 
metui prasidėjus, už ištisus 
metus nebuvo namų šeiminin
kei nuoma, o mokyklos tarnui, 
šviesai ir ūkio reikalams —at
lyginta. Mokytojų ir Tėvų Ko
mitetui net nusibodo beprašinė- 
jant valdybų, kad atlygintų. Tik 
šeimininkei griežtai uždutri^s 
mokyklos namus ir mokytojui 
pasiskundus Apskrities Valdy
bai, atlygino.

Šiemet vėl ta pati giesmė. 
Valsčiaus valdyba pareiškė, kad, 
turinti pinigus, bet neduosian
ti, kol paaiškės, kur Teneniai 
priklausys — Naumiesčiui. ar 
Kvėdarnai- Faktinai priklau
so dabar Kvėdarnai. Tėvų Ko
miteto narys J. Kairys tuo rei
kalu į valdybų kreipėsi tris sy
kius, bet iki šiol nieko negavo i 
ir, su kitais nariais, mano pa
duoti valdybų teisman.

(Iš laiškų iš Lietuvos.)
Veronikai Bznačienei, Chioa- 

goj, rašo jos brolis tarnaująs 
Lietuvos kariuomenėj:

Laimingi jus esate, kad ne
buvote per šitų karų Lietuvoj. 
Jus gulote naktį ramiai ir ra
miai kėlote rytų, o mes apka
suose dienų ir naktį klausė
mės trenksmų ir laukėme mir
ties. Buvau fronte keturis mė
nesius, ale išlikau sveikas; pas
kui buvau pakliuvęs lenkam į 
nelaisvę — spalio 18, — tai 
kaip paėmė, tuojau atėmė visus 
drabužius, nuavė batus, o ap
vilko nuplyšusiais (skarmalais, 
apavė su vyžom ir nuvarė į 
Vilnių. Par dvi dienas nei šal
to vandens negavom, tik trečių 
dieną atnešė pusantros čverties 
svaro duonos ir šilto vandens 
kruzelį; paskui kožnų dienų 
duodavo zupės, ale ta zupė tai 
vienas vanduo ir tos pačios 
tiktai dvi stiklini, o duonos 
anei trupinio. Nenorėjom, kad 
kas skanu butų — ir šunį bū
tume suėdę, bet duonos tru
pinio mums nedavė. Kad pa- 
matydavom duonų, tai ašaros 
bįra... Rinkome iš mėšlyno 
žirnius, kaulus — nori valgy
li, galva svaigsta, akys žaliuo
ja.. . Daug ir neda turėjo, iš ba
do mirė. Aš patsai per dvi ne- 
dėli neturėjau visai miarškinių 
ant nugaros, tiktai kelines nu
plyšusias ir rubaškėlę, kojos 
basos. Ant lauko reikia dirb
ti, o kad pareini į kvatierą, mu
rai šalti, nekūrenami. Tai jau 
misliau, kad bus galas. Ir kad 
tada būtum, sesute, mane pa-Į 
mačius, tai buitini visai nepa-| 
žirnis, nes buvau kaip iš nu-1 
mirusių atsikėlęs.— i

suskaldyta, o kartu su ja pa
kriko ir Lietuvių Socialistų Są
junga. Pasirodė, kad mlisų 
triūsas vieton naudos, gerų pa
sekmių, davė blogo ir neužsi- 
ganėdinimo.

Klausimas, kodėl taip atsi
tiko? Kodėl musų organizacija 
pakriko? Kodėl kai kurie drau
gai virto musų atkakliais ne
permaldaujamais priešais? 
Kas-gi čia kaltas?

Aišku, kad čia yra musų pa
čių kaltė. Minių organizavimo 
darbas, iš didesnės dalies, bu
vo pradėtas ir užbaigtas klai
dingai. Musų vadovai įr kai-

musų vadovų tarpe, 
organizacija didesnė 
padėtis darėsi keb-

—- organizacijos pa- 
Sujudintos darbinin-

Ii tamsioms minioms organi
zacijos reikalus ir uždavinius. 
Daugiausiai jie taikė į minių 
įjausmUs, nekaip vadovavosi/gy

vais faktais. O kas svarbiau
sia, palaikymu organizacijos 
čielybėj ir jos narių švietimu 
visai mažai tesirūpinta. Ačiū 
tokiai musų taktikai, susitvėrė 
labai kebli padėtis — iškilo ne
sutikimai 
Juo musų 
augo, tuo 
lesnė, iki 
katastrofa 
krikimu.
kų minios pasekė tuos vadovus, 
kurie mokėjo geriau pataikyti 
į jų sujudintus jausmus, aud
ringą ūpą. Jos atsisakė eiti 
logikos keliu prie savo tikslo, 
dėlto kad toks kelias joms buvo 
svetimas, nežinomas ir klasių 
kova nesuprantama. Stoka ap
švietus, stoka reikiamo susipra
timo ir sutartino veikimo — 
tai priežastys musų nepasiseki
mo.

Panaši lekcija betgi susipra
tusioms darbininkams yra gera, 
kad ir skąudi. Mes turėsime

KRAŽIAI. , Musų gyvas reikalas.
ateity. Mums reikia atminti, 
kad kapitalizmo nuvertimui ir

antrus nie- 
Mokinių 

klasėse 163 
gyvenime

‘Čia -gyvuoja rjaU 
tus progimnazija, 
esama gan daug: 3 
asmenys. Mokinių 
be mokslo daug kreipiama do
mesio į auklėjimų. Klasių 
auklėtojai šeštadieniais daro 
pasikalbėjimų su savo auklėti
niais, nurodydami ydas, pasL

DŽENTELMENAI.

skelbia, kad Lietuvos valdžia 
persekiojanti lenkų karininkus, 
prikomandiruotus prie Tautų 
Sąjungos Komisijos, kuriems 
tenka būti Kaune, šiuo reika
lu tenka patirti šitokių žinių. 
Kai lenkų uniformoj kariškiai 
vienoj jiems pavestoj buveinėj 
sudraskė Lietuvos vėliavų, tai 
iš lenkų kariškių vaikščiojan
čių Kauno gatvėmis buvo kar
tas nuo karto klausinėjama pa
liudymo. Vieną kartą eina 
lenkų uniformos karininkas. 
Vienas Kauno komendantūros 
karininkas paprašė parodyti 
liudymo. Lenkų karininkas,; 
motyvuodamas, kad Lietuvos, 
karininkas pirma negu klausti 
iš jo paliudymo privaląs pa
rodyti įgaliojimą, kad turįs tei
sės lindynių klausinėti, savo 
paliudymą parodyti griežtai at
sisakė, nors visą laikų tikrino, 
kad paliudymą turi. Tuomet 
lietuvis karininkas pakvietė! 
lenką nueit į komendantūrų tei- Į 
sės reikalą išaiškinti. Beeinant I 
į komendantūrų pro Versalėsi 
viešbutį lenkų karininkas, kiek I

Kuomet Socialistų partija dar 
nebuvo suskaldyta. ir Lietuvių 
Socialistų Sąjungoj viešpatavo 
narių soilidarumas, tuomet mes 
manėme, kad lietuvių darbinin
kų judėjimas šuoliais žengia 
pirmyn. Tiesa, taip manyti 
buvo pamato: LSS stebėtinai 
greitai augo, — būdavo kas 
susirinkimų kiekviena kuopa 
gaudavo kelis naujus narius- 
Mums taip ir atrodė, kad dar
bininku minios jau baigia pa- 
dliuosuoti nuo prietarų, pri
brendo savistoviai protauti ir

vergi- 
sakė ir 
viešpa- 
galo ir 
tik “ke-

savimui iš ekonominės 
jos. Kai kurie musų 
rašė, kad kapitalizmo 
lavintas artinasi liepto 
kad jo nuvertimas yra
lių metų klausimas”. Musų va
dovai kalbėjo, aiškino apie ka
pitalizmo nuvertimų ir peror
ganizavimą draugijos naujais 
pamatais — socializmo įsteigi
mų.

Ar ištikrųjų taip buvo? Ar 
darbininkų susipratimas buvo 
pasiekęs tokio augšto laipsnio? 
Anaiptol ne! Gyvenimas paro
de visai ką kitą. Pastarųjų me
tų įvykiai iškėlė musų klaidas

ka vio» gerų norų ir ūpo. Rei
kia, kad darbininkai, kaipo 
klasė, susiorganizuotų į'vienų 
galingą darbininkų armijų 1 
Socialistų partiją — ir savo 
spėkomis viršytų kapitalizmo 
spėkas. Reikia, kad darbinin
kų klasės idėjos prigytų pla
čiose miniose ir pradėtų iš
duoti pageidaujamo vaisiaus. 
Užvis svarbiausia reikia, kac 
draugija butų, prie to •ekonomiš
kai pribrendus.

Taigi ne skaldydami darbi
ninkų organizacijas, ne rėkau
dami apie revoliucijas, bet ap- 
švieta mes nuversime kapitaliz
mą ir ant jo griuvėsių pasta
tysime aukštesnį ir tobulesnį 
draugijos surėdymų, paremtą 
lygybės, brolybės ir solidaru
mo pamatais — įsteigsime So
cializmą.' Aišku, kad apšvieta 
yra musų gyvas reikalas — vi
sos draugijos reikalas. Apšvie
ta lavina ir organizuoja visas 
žmogaus protiškas jiegas ir 
mokina jas sumaningai panau
doti. Mums reikia šviesties.

—A. Dvylis.

Darbininku uni
versitetas.

[Ii Federuotosios Presos]
Berlinas. — Naujas eksperi

mentas darbininkų švietime ta
po padarytas, kada geg. 2 d. 
Frankforte ant Maino atsidarė 
Darbininkų Akademija, šiame 
eksperimente Vokietija pralen
kia visas kitas šalis; ypač pa
žangiomis pasirodė Vokietijos 
darbininkų unijos, nutariamos 
mokėti darbininkams studen
tams tas pačias algas, kokias 
jie gaudavo dirbdami prie savo 
amatų. Jokioj kitoj šalyj to 
nėra, kad darbininkai galėtų pa
siekti apšvietą, nežiūrint kokis 
jo ekonominis padėjimas butų. 
Ši yra pirma savo rūšies darbi
ninkų mokykla Vokietijoj ir gal
būt pirma visame pasaulyje.

Frankforto Akademijos įkū
rėjų yra Robert Dissman, prezi
dentas Vokietijos metalo darbi
ninkų unijos, turinčios 2,000,000 
narių Vokietijoj, narys reichs
tago ir vadovas Vokietijos ne
priklausomųjų socialistų parti
jos.

Frankforto universitetas pir
miau buvo privatinė įstaiga, fi
nansuojama tūlo Merton. Mi
rus Mertonui universitetas atsi
dūrė keblioj finansinėj padėtyj 
ir paprašė valdžios duoti jam 
subsidiją. Finansų ministeris 
socialistas Ludeman išpildo 
prašymą, bet su sąlyga, kad uni
versitetas atidarytų savo duris 
ir darbininkams. Tuo Darbinin
kų Akademija galėjo įleisti sa
vo šaknis į Frankforto Univer
sitetą.

Ilgai svarstytu klausimu bu
vo ilgis kurso dėl pavienio stu
dento, nes universitetas reika
lavo dviejų metų kurso. Su tuo 
unijos negalėjo sutikti, kadangi 
unijoms kiekvienas studentas 
atsieina 50,000 markių į metus. 
Galiaus tapo padarytas kompro
misas, įvedant vienų metų kur
są. Kursai yra prieinami kaip 
vyrams, taip ir moterims.

Geg. 2 d. 100 studentų darbi
ninkų iš visų Vokietijos kraštų 
įstojo į Darbininkų Akademiją. 
Tai daugiausia sekretoriai ir ki
ti darbininkų unijų viršininkai.

Kitų Šalių unijos irgi gali siųs- kiti giminingi 
ti studentus į Darbininkų Au
deni! ją Frankforte, apmokant 
savo studentų lėšas. Tikimąsi, 
kad ši jstaig-a su laiku pataps 
internacionalinio pabudžio. L6-
šos siekia vidutiniškai apie 50,- 
000 markių (apie$838) į metus. 
Valstija parūpina mokytojus, o 
universitetas duoda kambarius, 
knygyną ir laboratoriją.

Unijos daugiausia svarbos de
da ant ekonomijos, socialogijos 
ir politinių mokslų. Imama ir

dalykai, taipjau 
pagrindai filozofijos.

Rišant svarbiuosius ekono
minius klausimus mokytojai tu
rės atsižvelgti į studentų nuo
mones . Studentai iš savo skai
čiaus kiekvienam semestrui iš
renka šešių narių komitetą, ku
ris juos atstovauja mokinimos 
dalykuose. Komitetas susižino 
su principalu, kuris paskui per
duoda jo reikalavimus švietimo 
tarybai.

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz i 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaa
Siuntimas pinigų, laiva- 

kertes, pašportai ir tt. 
NOTARIJU4A8 

Real Estete, Paskolos, 
Insurinal ir tt.

809 W. ą5th S't., Kamp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611. 
Vai.: 9 iki 6 kasdiena

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.i iki 8 po pietų.

*------------------- ,-------- ----------

SKAITYKIT IR PLATINKIT

DIDELIS
Piknikas

Viešbučio sar- 
reginiu ir gi 

Paskui tą sar
ki Ii. Reginys

tuvis ėmė vyti, 
gas susirūpinęs 
nubėgo paskui, 
gą n tipiškojo ir 
buvo ištikrųjų įdomus. Kai da
lykas paaiškėjo, tai vienas aukš
tas asmuo, kurio ir lenkų ka
rininkas turi klausyti, jį išba
ręs, kam be paliudymo vaikš
čioja, pabrėžė, kad labai ne
džentelmeniška, neturint pa
liudymų sakyti, kad turi. Tuo 
visas lenkų persekiojimas ‘ir 
baigės. (“L-va”)

' Rengia
Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoje No. 1 

Ned., 17 d. Liepos-July, 1921 m.
LEAFY GROVE DARŽE, 

Willow Springs, III.

Pradžia 9 vai. ryte įžanga 35c ypatai

Visus kviečiame skaitlingai atsilankyti 
į musų pikniką.

6-tas Piknikas
Rengia 

DR-STĖ LIETUVOS KAREIVIU Cicero, III.

GHERN AUSKO DARŽE, LYONS, III
Nerišlioj, Jul, 17 dieną, 1921 m.

Piknikas prasidės 11:00 vai. iš ryto ir 
trauksis iki 9 vai. vakare. Kviečia organiza
cijas ir pavienius dalyvauti šiame piknike.

\ KOMITETAS.

Didelis Piknikas
Rengia

Susivienijimo Broliu 
Lietuvių Draugystė.
Su trimis išlaimė- 

jimais: $10.00, $7.00 
ir $3.00.

Ned., Liepos 17,1921
Bergmane Grove 

Darže
RIVERSIDE, ILL.

Daržas atsidarys 11 vai. ryte.
Muzika grieš nuo 1 vai. iki 
tamsai. Įžanga 35c ypatai.

PASTABA: Turinti išlaimėji- 
mui serijas, yra gera į daržą 
įžangai, kaipo tikietas.

Todelgi, gerbiama Chicagos 
ir apielinkės visuomenė. Kvie
čiame kuo skaitlingiausiai at
silankyti į šį musų parengtą 
pikniką, kur galėsit tyru oru 
pakvėpuot ir po medžių pavė
siais pasivaikščiot, o prie pui
kios muzikos linksmai pasišok
ti, žodžiu sakant, jausitės kaip 
rojuj, ri 4

Kviečia KOMITETAS.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunrdestyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V—- ------------ —J

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 33rd StM Chicago 
Tel. Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS |
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt ^3t. 
Telephone Cana! 2552.

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

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

n—...............  i

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

' J. P. WAITCHES
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4601 S. Hermitage Avė. 

Tel.: Boulevard 6080.
11005 S. Michigan Avė., 

Roseland, III.
>■-............................... /

■■■■■■■■■■■■■■»■■
■ Telefonas: Boulevard 7042

■ DR. C. Z. VEZELIS j
Lietavis Dentistae

4712 Soath Ashland Ave^ 
arti 47-toa gatvis

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

lt * *

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS

1721 W. 47 th Stn Chicago, III. 
Phone Drover 3473

v—.—.... ..—..., ■ —- ■............. . „,, z

I Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli 
817 Blae Island Avė.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine,)

L. DOMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St 
Tel.: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dra- 

tus ir sudedame 
fixtures į 6 kam
barių namą už 
$69.00. Persitik
rinimui kreipki
tės pas mus ar
ba telefonuokite, 
o mes suteiksi
me apkainavimą. 
Darbą visuomet 
gvarantuojame.

Taipgi,^ laiko
me elektr. įran-

' * , kių krautuvę ir
. taisome viską namieje. Musų kai- 

' nos prieinamiausios.
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KENOSHA, WIS. “Lietuviai, 
bus skaito- 

ri- 
skajto iš

B u sijos sociaklemo- 
komiteto atsi-

LiejMis 10 dieną š. m. vietos 
komunistai, prisidengę LDLD 
firma, buvo sutaisę pikniką su 
prakalbomis Dunnback miške. 
Kalbėtojas buvo parsikviestas 
iš Chicagos. Kadangi lapeliuo
se buvo skelbiama, jogei kal
bėtojas kalbės apie darbinin
kų reikalus, tai ir aš, darbinin
kas būdamas, nuvažiavau pasi
klausyti, ko nors gera išgirsti.

Atvykęs radau jau šiek tiek giasi žiauriau ir blogiau negu 
Sustoję buvo elgiamos caro laikais... 
aiškina Komunistėliai ima nerimti, žo-

* pasigirsta balsas: 
eikite čia arčiau, 
ma...” nenugirdau kas. 
ėjęs arčiau girdžiu. 
Naujienų
kratų užsienio 
šaukimą į visų šalių darbinin
kus. 'Skaitytojas ne koks, bet 
vis tik gali suprast kas skai
toma: kad
Rusijoj turi prikimštus kalėji
mus politiniais kaliniais ir kad 
su tais kaliniais bolševikai el-

bolševiku valdžia

suvažiavusių žmonių- 
būreliais komunistai 
vieni kitiems, kaip pasek mi n- tižiais revoliucijų kelti, 
giau ir greičiau padaryt revo
liucija ir komunistų diktatūra. 
Jei kas kitokių pažvalgų per
spėja, kad revoliucija tai ne 
pajus, pagal sumanymą nopa- 
kepsi, tai draugai komunistai 
ima raukytis ir šaukti: ‘Neklau
sykite jo, jis buržujus!” Dis
kusijos eina karštos. Kitas 
tariamųjų komunistų ir labai 
smarkiai sušunka: “Draugai,

šaukia, kad jau 
'draugas Saldokas Kairysis pra-J 
dėsiąs savo prakalbą. Publika 
pradeda traukti į tą pusę. O 
štai pasirodo ir pats Saldokas 
Kairysis. Kalbėjo jis apie po
rą valandų, — bet ką jis pasa
kė? Nieko. Malė, a psi varty
damas, vis tą patį, koliojos vis 
tais pačiais žodžiais, ir visas jo 
kalbos turinys: kelkiui, d'rau- 

Į gai, revoliuciją — nors ir vi-| 
, si guzikai truktų!

čionai, ir Lietu-. ,. v. (tada buvo to nuvers buožių ..., doko kairiojo, jo 
• santies. Gal jis 

oras gražus, gal gera pasakyti,

diktatūra jau kelinti metai gy 
vuoja, tai ir 
voj proletarai 
valdžias!”

Manau sau: 
lietus 
draugams komunistams revo 
Kurijos...

Netoliese turėjo taipjau pik- sakosi) visai nereikalingas 
nikų šv. Petro draugija ir iš ten , daiktas: ''žinojimas, mokslą#—

draugo Žafl- 
kallx)S klau- 
ir norėtų ką 

bet — atleisk
neužeis ir nesutrukdys jam, klausytojau, nes jis pats 

nieko nežino... Mat žinojimas 
i komunistams 

visai

Da 4os Dienos
Linos Liepos. Jei-

gu jus padėsite pinigus šitame tvirtame Valstijinia- 

me Banke dabar, jus gausite Nuošimtį Veltui nuo 1- 
mos dienos Liepos.

Pasiskubinkite!
DA KETURIOS DIENOS

Jeigu jus nekalbate nė žodžio angliškai, jus 
jaučiatės kaip namie atėję į

Dėlto, kad čia yra kalbama Lietuviškai.
Jūsų pinigai yra apsaugoti po priežiūra Valstijos 

Valdžios.

Jųs galite atsiimti savo pinigus kada tik norite.

LAUKTI NEREIKeS
AR GALI KUR BŪTI GERESNIS BANKAS?

Chicago.

Bankas ant Kampo
47tos ir Ashland Avė.

Štai jums 20 dienų nuošimtis visiškai veltui. Už 
visus depozituotus pinigus iki arba seredoj, lie
pos 20-tą, mokėsime nuošimtį nuo liepos 1-os.

Priegtam, pridėsime

STUBOJ THERMOMETERĮ VELTUI.

Puikus thermometeris tinkantis stuboj ar ofise 
veltui kiekvienam atsidariusiam naują accountą 
šią savaitę. Su $1.00 gali atidaryt taupymo ac
countą.

^feJVEST SiDEsavtogsBaNK
i Bank of ‘Safety andFriendly Service (
Rooscvdt Road at Halsted Street-Chicado

tai buržujų išmistas. Visa, kas 
reikia mokėti, tai tik koliotis 
ir rėkė ir juo kas daugiau su
geba rėkti, tuo didesnis skai
tosi revoliucionierius. Tatai ir 
draugas Saldokas Kairysis tik 
šaukė prie revoliucijos, prie 
dideles kovos, o draugai ko
munistai tik trepsi ir gėrisi, 
jausdamiesi, tartum jau visų 
pasaulį butų nugalėję.

Bet ir įvyko kažin kas pana
šus i revoliuciją. Vienas drau
gų, tik ne komunistas, ėmč ir 
paklausė saviškių komunistė-/ 
lių: “Draugai, jeigu ten taip 
gera toje Trockio valdomoj 
bolševikų Busi joj, tai ko jus ten 
nevažiuojate?’’ “Ką? ką sakai?” 
pašoko komunistėliai, ir vie
nas narsesniųjų šoko mušti tą 
“buržujų”. Jeigu tasai “bur- 
žnjus” darbininkas birtų nusi
gandęs ir bėgęs, tai be abejo 
užpolikai butų vijęsi ir bandę | 
jį stipriai 
nelaimei, 
nebėgo, bet prieš jiegą pavar
tojo jiegą: mojo ranka atgal, 
ir bematant ant užpuoliko no
sies pasirodė bolševikiškai rau
donas burbulas, su kuriuo jis 
nieko nebelaukdamas dūmė ša
lin.

Gana jau gana, draugai ko
munistai! Matyt, ne kas jūsų 
tas komunizmas, 
išaiškinti vietoj 
vartojate kumšias. 
ra is tokių komunistų ir norė
ti, juk prieš porą metų dauge
lis jų buvo akli fanalHkėliai, ki
ti vyčiai, ir savo aklume kel
davo triukšmą ne tik socia
listų, bet ir šiaip pažangiųjų 
žmonių susirinkimuose. Virtę 
komunistais jie dabar užmiršo 
poterius kalbėt, o knygos skai
tyt nemoka, ir minta tik tokių 
Jukelių ir Kairiųjų 'Žaldokų 
pliauškalais apie revoliucijas ir 
diktatūras. Pirma jie garbi-

“pafiksyti”; bet, jų 
tasis nenusigando ir

jeigu jam 
argumentų 
Bet ko ge-

Ruvęs.

Lietuvos Laisvės 
Paskolos nuošimčių 
atmokėjimo reikalu.
Kaip jau buvo paskelbta, jog 

nuo liepos pirmos dienos š- m. 
nuošimčiai už Lietuvos Lais
ves Paskolos Bonus yra atmo
kami Lietuvos Finansų Misi
jos raštinėje, šiuoini dar nori
ma j kai kuriuos dalykus do
mės atkreipti.

Daugelis prisiųsdami kupo
nus, nieko nepažymi kam jie 
yra siunčiam)i. Taigi nuošir
džiai prašoma tėmyti,* jog pri- 
si imčiau t kuponus reikia būti
nai pažymėti, kam juos siun
čiamu. Jei aukaujama /Lietu
vos Valstybės reikalams, pra-

kavusiems bonus arba kupo
nus tam tikri liudymai yra iš
duodami. Jei reikalaujiama 
nuošimčiai, tą irgi reikia pažy
mėti, tuomet bus galima tuo
jau čekį išsiųsti.

Daugelis tairaujasi, .ar jie 
galėtų nuošimčių dabar neim
ti, o tik paskolos terminui už
sibaigus kartu sumą ir nuo
šimtį atsiimti, šiuoini norima 
pastebėti, jog kurie nori arba 
kuriems galėtų būti pa Tau
kiaus, tą gali padaryti.

Kad palengvinus žmonėms 
nuošimtį gauti, šiuoini pareiš
kiama, jog paskolos stočių vai 
dybos gali priimti kuponus ir 
visus už kartą Misijon prisiųs
ti, kartu su pilnu sąrašu. Pra
šoma aiškiai sąraše pažymėti 
vardą, pavardę ir antrašą bo- 
nų savininko, kiek jo kuponų 
prisiunčiama ir kuponų nume
riai. Visiems čekiai bus išra
šyti ir paskolos stoties valdy
bai pasiųsti, o šioji išdalys kar 
priklauso. Tokį pat sąrašą ir 
už paaukautus kuponus reikia 
padaryti ir kartu su kuponais 
Misijon prisiųsti. Bus išrašyti 
tam! tikri liudymai ir ‘pasiųsti 
paskolos stoties valdybai, ku
ponus arba bonus aukavusiems 
išdalyti. Stočių valdybos yra 
prašomos kuponus kas savai
tė Misijon priisųsti, nežiūrint 
į kuponų skaitlių. !__ _____

LAIVAKORTES | LIETUVA 
PER KLAIPĖDA

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10 

Laivakortės iki Liepojuj $114.00; 
iki Kauno $117.00.

I LIETUVĄ nevažiuokite per 1,-enkiją, nes kelionėje per Ant- 
vverpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi it grei
čiausi laivai išplaukia iš Canatįos kas antra diena. Važiuojantiems 
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir 
sutvarkome Income Taksus veltui.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipilkite 
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon 
parvažiavę pinigus gausite puštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus 
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl 
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.

Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių 
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius
Lithuanian Sales Corp., Lith. Sales Corp.
3249 So. Halsted St., • 300 Savoy Theatre Bldg.
Chicago, III. Tel. Yards 6062. , Wilke«-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare. 
Vakarais: Utaminkc, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai., vak. Ne
daliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 

SECURiTY Bank 
*■■■■■■■■■ OF CHICAGO «■■■■■■■■■

Milvvaukee Avė.cor.Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

LAIVAKORTES Jau Atpigo

Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau gautumėt laivakor
tes stačiai Į Hamburgą, Eitkūnus, Kauną ar Liepojų. Pašportus 
parūpinama kožnam. Musų yra didžiausia ir atsakančiausia lie
tuvių Agentūra. Rašykite ar stačiai važiuokite pas mus, jei 
norit turėti pigią ir malonią kelionę į Lietuvą-tėvynę.

LITHUANIAN TRAV'EL BUREAU,
136 E. 42nd St., New York, N. Y.

nori arba kurioms gali būti pa
ra n kiaus, tie gali kaip nuo- 
šimčiams taip ir aukojamus 
kuponus arba bonus siųsti tie
siog Misijos raštinei), o čekis 
arba liudymas sulig priklauso
mybės irgi bus galima tiesiog 
pasiųsti.

Lietuvos Finansų Misija, Pa
skolos skyrius.

370—7-th Avė., New York.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
JEWELRY 
STORE

Deimantai, 
Laikrodžiai,

Auksybė, Coluin- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Streikai.
4537 S. Ashland 

Avė., Chicago, III.

New York. — 150 vežėjų She- 
ffield Fanus Co. sustreikavo, iš 
reikšdami užuojautą vienam pa
šalintam senam darbininkui, ku- 
ris atsisakė dirbti sulig ne sa
vo spėkų darbą.

New York.—Richmond Light 
& Power Co. 40 vielų teisėjų 
sustreikavo, — vienam jų drau
gui likus užmuštam delei kom
panijos nesuteikimo ganėtinos 
apsaugos darbininkams. Darbi
ninkai pareikalavo guminių pir
štinių ,drabužių ir batų taisant užuojautos geležies budavoto- 
lietuje vielas, bet kompanija at- jams Oklahoma City. Delei to 

uvMuum .sisakė tas apsaugos priemones! darbas prie budavojamos dide- 
Bct kurie’suteikti. [lės konvencijų salės apsistojo.

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO,

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau- 
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Enid, Okla. — Geležies buda- 
votojai sustreikavo išreiškimui

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir 
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO? -
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

ąuarters, 5886 Randolph.
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyr'iy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headųuarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali
Sųuare Bldg.

139 N. Clark St.

T. Pulhnan B488

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

motery ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kudi* 
kj laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, IU.

^■OR.HERZMAN^a
Iš RUSIJOS

Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS) Nuo 10-12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: ,Ganai
8110 arba 857 

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonaii

CANADIAN j.j PACIFIC

Į IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau iApIaukimų kas uavaiti 
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitaip 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovelei 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St., Chicago, III.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų muf uoto jas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti, 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.

Te) Blvd. 9336

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 

kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką. VyriUrv Ir 
Vaikai

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

< vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 
valandos ryto iki 1 vai. po pie«~ 

Telefonas Dreiel 2880 
L_________________________

I I 1 "-K1A-------- 1------------- 1

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3308 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
, „ , t . , .-a... . ■, i, .i

' Tel. Austin 787

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kųtik sugrįžo ii Californijos ir vii tęs savo praktikavimų po No. 
6208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedildienius.

rr—--------------------------------
Canal 257
Naktinis Te). Cana) 2118
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryta. 
1821 S. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted Si
-- - - ■

"Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

S DR. V. A. ŠIMKUS į 

Lietuvis gydytojas, Chirurgas 
Akuižras

■ 8208 So. Halsted St., Chicago.
į Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■HM

Telefonas Pullnuan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Liet avys Dentistas
10801 So. Michigan Av^ Roselaad. 

Valandos: 9 ryto ild 12 dienų 
Kuo 1 po pietį} iki 9 vakare.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 ild 9 vak. 
8325 So. Halsted Chicago, Hl?

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roselande. ,

VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i8fl 
iki 8i80 vak.

■........ ' u
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Visos partijos Lietuvos 
Steigiamajam Seime pritarė 
vyriausybės nusistatymui 
dėl tolimesnių derybų su len
kais. Tai bus naujas pama
tas bolševikuojantiems mu
sų elementams šaukti, kad 
socialdemokratai “parsida
vė buržuazijai”. Tų elemen
tų supratimu, mat, visuomet 
reikia eiti prieš tai, ką daro 
buržuazinė valdžia.

Lietuvos vyriausybė at
metė tas sąlygas, kuriomis 
Tautų Sąjunga pasiūlė tęsti 
pertrauktąsias Briuselyje 
derybas. Tos sąlygos reiš-^ 
kia beveik pilną pasidavimą 
Lenkijai. Bet mūsiškiai ko
munistai greičiau sutiks iš
pildyt visus lenkų ponijos 
reikalavimus, negu bent vie
name punkte pritarti Lietu
vos “buožių” vyriausybei. 
Toks, mat, yra jų “interna
cionalizmo” supratimas.

Girdėt, kad Lenkijos val
džia nutarė išleisti dar 20 
bilionų markių vertės popie
rinių pinigų. Tas dar la- 
biaus nupuldys lenkų mar
kes kursą. Dabar 100 lenkų 
markių turi 5 centų vertę. O 
betgi Lenkija nesiliauja 
smarkavusi.

Butų tečiaus klaida ma
nyti, kad finansinis suban- 
krutijimas reiškiąs militari- 
nį silpnumą. Turkijos isto
rija rodo, kad bankrutas ga
li vesti kares. Ir lenkai, 
kad ir subankrutiję, yra pa
vojingi savo kaimynams.

Komunistų internaciona
lo pildomasis komitetas nu
tarė nemesti lauk čechų- 
Slovakų komunistų partiją, 
nežiūrint to, kad joje vado
vauja tokie žmonės, kaip 
Smeral ir kiti, kurie anaip
tol nesutinka su Maskvos 
diktatorių taktika. Tuo bil
du komunistų internaciona
las turi gana stiprų “dešinį
jį sparną”, su kuriuo jo va
dams reikės nuolatos ko
voti.

Komunistų internaciona
las turi ir “kairįjį sparną”, 

susidedantį iš Vokietijos 
Komunistų Darbo Partijos 
ir atskirų grupių kitose ša
lyse, visiškai atmetančių 
parlamentą ir kitokį politinį 
veikimą. Bet skaitlingiau
sioj! srovė tame internacio
nale (kuriai priklauso di
džiumą Rusijos bolševikų) 
sudaro “centrą”. Taigi pas 
komunistus, panašiai kaip 
ir pas socialistus, yra trys 
pamatinės srovės.

Ar nepasakytų mums, pa
galios, “Draugas”, ką gera 
padarė Lietuvai p. Hardin- 
gas ir jo partija Y Kuomet 
ėjo prezidento rinkimų agi
tacija, tai klioštoriaus orga
nas prisispyręs ragino 3avo 
skaitytojus balsuoti už re- 
publikonų partiją, sakyda
mas, kad ji, užėmus vietas 
valdžioje, pripažinsianti Lie
tuvos respubliką ir parem- 
sianti ją. Ar tai nebuvo 
žmonių mulkinimas?

MEDALIO BALTINIMAS.

“Tėvynėje” vienas jos ben
dradarbis, p. Br., parašė ilgą 
straipsnį, mėgindamas įrodyti, 
kad Lietuvos valdžia nciiižsipel
nanti tokio aštraus pasmerki
mo, kokį jos adresu dažnai 
siunčia “nekurie Amerikos lie
tuvių laikraščiai”.

Jisai pripažįsta, kad Lietuvo
je yra blogų valdininkų, kurių 
darbais žmonės piktinasi; ji
sai taipgi yra tos nuomonės, 
jogci nuo Lietuvos valdymo 
vairo turi būt prašalinti “su
tanuoti politikieriai”. Bet ji
sai yra priešingas tam, kad dė
lei to butų neremiama Lietuva 
(!)■

Antras p. Br. argumentas 
yra toks, kad radikalė spauda, 
aprašydama Lietuvos valdžios 
ydas, dažnai perdeda ir nupie
šia dalykus daug juodžiaus, ne
gu jie yra tikrenybėje- Kaipo 
pavyzdį to, “T.” bendradarbis 
ima įvykius, surištus su 1-ios 
gegužės švente. Girdi, social
demokratų frakcija St. Seime 
kėlė protestą prieš žiaurų mi
licijos apsiėjimą su žmonėmis, 
norėjusiais apvaikščioti gegu
žinę šventę, bet krašto apsau
gos ministeris parodęs Kauno 
“Lietuvoje”, kad buvę dlaugf 
kaltės ir tuose, kurie skundžia
si ant milicijos.

Pirmiausia, tasai ministeris 
parodęs, kad Lietuvos jaunuo
menėje ir net kariuomenėje 
veikių komunistai, kurių obal- 
sis esųs nuversti valdžių: tuos 
gaivalus esu reikėjo suvaldyti. 
Antra, organizacijos, kurios 
rengėsi apvaikščioti 1-ją gegu
žės, vietomis visai nepildžiu
sios įstatymų. Mariampolėje, 
pav. buvę taip:

“Del gegužės 1-os dienos, 
tai pareiškimų apie susirinki 
mins ir paskaitas, kaip reika
laujama įstatymais, nebuvo 
duota. Tiesa, gegužės 1 d. 
keletas prof. sąjungos narių 
tarės su vietos valdžia dėl 
leidimo, bet bijojo pasirašyt 
ir vedami derybas jie išėjo 
pareiškimo neįteikę...

“Del Vilkaviškio, tai 'ten 
pareiškimas buvo įteiktas 
prof- sąj. vardu tą ]>at dieną 
St. Seimo nario Plečkaičio, 
kuris vis dėlto nesiėmė sau 
atsakomybės už tvarką su
sirinkime ir prakalbas, ir sa
kė negalįs tvirtinti, kad III- 
ias internacionalas nebus gie
damas ir kad prieš valdžią 
nebus įvairių obalsių kelia
ma. Todėl Apskr. Virš, ir 
komendantas leidimo negalė
jo duot...”
Trečioje vietoje, pasak p. Br., 

kuris savo išvadžiojimuose 1 re
miasi krašto apsaugos nuiniste- 
rio /paaiiJkinimaikš, buvęV įteiktas 
pareiškimas laiku ir tinkamoje 

formoje, bet asmuo, kuris pa
sirašė po pareiškimu, buvo su
sektas, kaip bolševikų agita
torius. Todėl ir čia nebuvo 
duota leidimo švęsti 1-ją gegu
žės.

• “Akyvaizdoje šitokių rea
lių faktų”, sako p. Br., kiek
vienas gali kuoaiškiauluai 

matyti (žinoma, jei nori 
matyti), kad tie nuotikai vi
siškai kitokioje šviesoje bu
vo perstatomi milinis, negu 
juos aiškina ministeris.” 
Ir “Tėv.” bendradarbis daro 

tokių išvadų:
“Taigi viską rimtai aps

varsčius ir atidengus kitą 
medalio pusę, pasirodo, kad 
Lietuvoje dalykai jau nėra 
taip labai blogi, kaip neku
rto mus informuoja. Žinoma, 
yra daug taisytinų dalykų 
musų besikuriančioje laisvo
je tėvynėje, bet kur jų nė
ra?..” *
Ministerio paaiškinimai, ma

tyt, visai nuramino p. Br. 
Mums tečiaus tatai yra nuo
stabu. Tasai “T.” rašytojas, 
yra protingas žmogus, o bet
gi jisai nepastebi, kad krašto 
apsaugos ministerio “faktai” 
yra labai silpni.

Pirmiausia, p. Br. neatkrei
pia domės į tai, kad Lietuvos 
įstatymas apie susirinkimus ir 
paskaitas reikalauja tiktai, kad 
rengėjai duotų pareiškimą po
licijai, o ne kad jie įtikintų ati
tinkamąjį viršininką, jogei ji
sai privalo duoti jiems leidimą. 
» Teisę daryt susirinkimus yra 
pripažinta Lietuvos piliečiams 
krašto konstitucijoje ir tos tei
sės prašyt iš policijos viršinin
kų nereikia. Pareiškimas-gi 
duodamas policijai tuo liksiu, 
kad ji žinotų, jogei susirinkimas 
įvyks, ir galėtų prisirengti pa
laikyti tvarką, jeigu yra pavo
jaus, kad tvarka bus ardomla. 
O tuo tarpu Lietuvos carukai, 
pasinaudodami karo stoviu, 
ima ant savęs galią spręsti, ar 
tam tikri piliečiai turi teisės 
susirinkti, ar neturit Nejaugi 
p. Br. nemato nieko bloga to

kiame krašto konstitucijos 
mindžiojime?

To liaus, “T.” rašytojas skai
to visai pateisintinu dalyku, 
kad apskrities viršininkas ir 
komendantas nedavė leidimo 
rengti 1-ios gegužės apvaikščio- 
jimą dėlto, kad pasirašiusis 
po pareiškimu asmuo atsisakė 
garantuoti, jogei susirinkime 
nebus giedamas “III-ias inter
nacionalas” ir kad nebus skel- 
bia'pia įvairių obalsių prieš val
džią. Tai yra be galo keista. 
Nejaugi dainavimas kokios 
nors dainos gali būt taip kenks
mingas Lietuvos respublikai, 
jogei vieno tiktai pavojaus, 

kad ta daina bus dainuojama, 
pakanka, kad uždarius pilie
čiams susieiti į daiktą? Be to, 
kodėl negalima skelbti obalsių 
prieš valdžių? Amerikoje po
litiniuose mitinguose ir de
monstracijose yra labai dažnai 
šaukiama prieš valdžią.
Kitas, pagalios, labai keistas 
dalykas yra tas, jogei vyriau
sybė reikalauja, kad koks nors 
asmuo pasižadėtų, jogei tokių 
ir tokių dalykų neįvyks susi
rinkime? Kaip galima tokį pa
sižadėjimą duoti? Nejaugi vie
nas žmogus gali atsakyti už vi
są minią, kuri ateis į susirinki
mą ?

P-as Br. turėtų suprasti, jo
gei šitokius reikalavimus sta
tant piliečiams, visos piliečių 
teisės ir laisvės, paskelbtos 
konstitucijoje, eina Margiui ant 
uodegos.

Bet “T.” bendradarbis turė
tų (langiaus laikytis tos taisyk
lės, kurią jisai siūlo Lietuvos 
valdžios kritikams. Patarda
mas žiūrėti ir į “antrą medalio 
pusę”, jisai pats žiuri liktai į 
vieną pusę ir priima už gryną 
pinigą kiekvieną žodį, kurį pa
rašė “Lietuvoje” apsaugos mi
nisteris; o priešingosios pusės 
iškeltųjų faįctų jisai visai ne
paiso.

Gegu ž i n ės a p vali kščio ji i nio
uždraudimų Mariampolėje jisai, 
pav. aiškina tuo, kad profe
sinių sąjungų nariai, kurie ta

I

rėsi su vietos valdžia delei lei
dimo (kurio pagal konstituci
ją visai nereikia!), neturėjo 
drąsos pasirašyt po pareiški
mu, ir todėl leidimas nebuvo 
duotas. O tuo tarpo Kauno 
“Socialdemokratas” ve kaip 
aprašo tą dalyką:

“Buvo duotas atatinkamas 
pareiškimas apie vaikštynes 
ir susirinkimą su Profesi
nės Darbininkų Sąjungos 
Valdybos antspaudu, nes visa 
Sąjungos Valdyba sėdėjo 
areštuota. Valdininkai, nito 
kurių priklauso leidimjo iš
davimas, atsakė nieko prieš 
tai neturį, tik pęaŠė, kad pa
reiškimą pasirašytų asmenys, 
kurie atsakys už tvarką ir 
kurie žada kalbėti. Tokie 
parašai buvo duoti, bet jie 
greit pateko Žvalgybom o 

ant rytojaus visi išvardyti 
pareiškime asmenys atsidū
rė kalėjime.

“1-ą gegužės — ta pati is
torija. Buvo duotas naujas 
pareiškimas, kurį nunešė iš
likę nuo arešto draugai. Jų 
laukta sugrįžtant darbininkų 
kliube, bet praeina viena ki
ta valanda, ir nėra nei leidi
mo, nei atsakymo, nei drau
gų... Paaiškėjo galutinai, 
kad čia tikras pasityčiojimas 
ir susirinkusieji kliube nuta
rė pradėtli demonstraciją. 

Bet tuo tarpu įsiveržė kliu- 
ban miliciantai ir mušdami 
s irsi rinkusius rapnykais ir 
kardais išvarė juos laukan...”
Kaip matote, šitas, aprašy

mas skamba visai kitaip, ne
gu Į), ministerio pasaka. Kodėl 
lėčiau tasai “Tėvynės” rašyto
jas skaito “faktais” tiktai tą, 
ką pasakoja ministeris?

Ažuot parodęs antrąją meda
lio pusę, jisai mėgino nubaltin
ti ji-

O savo oponentus jisai tru
putį apjuodino. Kuomet jie 
sako, kad reikia neremti dabar
tinės Lietuvos valdžios, tai p. 
Br- tvirtina, buk jie agituoja, 
kad nereikią remti Lietuvos! 
' Tikrcnybėje-gi yra taip, kad 
tie žmones, kurie kovoja prieš 
dabartinę alžagareivišką ir jė
zuitišką Lietuvos valdžią, dėl
to ir kovoja prieš ją, kad jiems 
rupi paremti7 LietuVą! Remtį 
netikusią valdžią reikštų kenk
ti Lietuvai.

Tykoja naujo grobio.
W. FRANCIS AHERN 

Federuotosios Presos koresp.
Sydney. — “Australian Wor- 

ker”, — žymiausias darbinin
kų laikraštis Australijoj, skel
bia, kad viena iš svarbiausių 
ypatybių Anglijos Japonijos 
sutarties yra tame, kad Anglija 
ir Japonija prisižada gerbti 
viena kitos “teises” Chinijoj.

“Kodėl?” klausia laikraštis ir 
atsako: “Todėl, kad Chinija yra 
turtingiausias eksploatacijos 
laukas pasaulyje ir lengva auka 
internacionaliniams brigan- 
dams”.

"Australian Worker” sako to
liau:

“Gamtiniai turtai Chinijos 
yra milžiniški. Paimkime, pa
vyzdžiui, anglis. Chinija turi 
dvidešimt kartų daugiau anglių, 
negu Anglija. San-si valstija 
yra antruoju South Wales savo 
puikiausios rūšies gariniais an
glimis.

“Pamąstykite apie milžiniš
kus turtus, kokius galima iš
čiulpti iš tos šalies.

“Ten yra geležies — šešios 
dešimt milionu tonų, ir lengvai 
prieinamos!

“Geležinkelių koncesijos — 
pastebėtinai pelningas dalykas 
—atidarančios apygardas su 
milžiniškomis progomis plėši
mui!

“Šilkas, bovelna, maistas, ar
bata — su didžiausiomis krūvo
mis pinigų viskame!

“Ir gabaus — o tas yra svar
biausia — 400,000,000 pigiausių 
darbininkų pasaulyje, kurie 
dirbs nepaisydami darbo valan
dų ir už beveik bile algą, ir nie
kad nesapnuos , apie streikavi- 
mą!”

go,
Parodęs, kad Japonijos kapi

talistai jau įsigijo tvirtovę Chi
nijoj ir kad Anglijos kapitalistai 
dalyvauja grobyje su japonais, 
straipsnis sako toliau:

“Amerikos plutokratai tapo 
neprileisti prie Chinijos. O jie 
to nemėgsta. Jie suviltu godu
mu šėlsta matydami, kaip Ja
ponijos ir Anglijos kapitalistai 
pasirenka sau geriausias vietas 
tame rojuje plėšikams.

“Delei to turi iškilti kivirčiai. 
Besivaržantįs plėšikai turės su
siremti ankščiau ar vėliauį Nie
ko nėra tikresnio.

“Tas išaiškina išrodantį pašė
limą Japonijos valdžios išlcid- 
džiant trečdalį visų pajamų bu- 
davojimui karinių laivų. Tas 
parodo jums priežastį Amerikos 
valdžios paskelbimo, kad ji ma
no turėti didžiausį laivyną pa
saulyje. Tai leidžia jums su
prasti kodėl Anglijos valdžia 
prašo savo kolonijų duoti milio 
nūs sustiprinimui Anglijos lai
vyno.

“Bus nauja baisi skerdynė, šį 
sykį Pacifiko vandenyne”.

Straipsnis užsibaigia kvieti
mu Australijos darbininkų nesi
duoti skersti save naudai Japo
nijos kapitalistų.

Sacco-Vanzetti Byla.
[Ii Federuotosios Presosl

DEDHAM, Mass. — Teismas 
jau tęsiasi trys dešimtys de
vintą dieną. Kaltintojų advo
katas Fredrick Katzmann pra
deda, taip sakant, išeiti aikštėn. 
Iš pradžių Bartolomeo Vanzetti 
buvo klausinėjamas, o paskui jį 
pakeitė Sacco, kuris papasakojo 
savo gyvenimo istoriją. Gyna- 
mosios pusės advokatas, Jere- 
meah McAnarney, statė klausi
mus.

Viena naktimi visa tyrinėji
mo atmosfera persimainė. Už
vestoji byla kaipo prieš krimi
nalinius nužengėlius, tolyn vis 
labiau krypsta politinės bylos 
pusėn. Dabar nebėra abejonės, 
kad tai politinė byla. Kas va
landą vis daugiau ir daugiau 
kalbama teisme apie kaltintojų 
politinius ir socialinius įsitikrini- 
mus. Karts nuo karto klausi
nėjimai vis labiau pabrėžia tą 
faktą. Ne kartą jau buvo pa
stebėta teisme, kad Sacco ir 
Vanzetti areštavus bėgiu 24 vai. 
jiems nebuvo pranešta jų areš
tavimo priežastis. Niekas nei 
manyte nemanė, kad juodu yra 
areštuotu sąryšyj su piešimu. 
Tuo labiau kad policija ir kaltin
tojas Katzmann pamatavo savo 
klausimus vien tik jųdviejų poli
tiniais įsitikinimais.

\ Kur darbininkai nėra susibū
rę ir pramonininkų galia yra di
delė, ten žmonių gyvastis nėra 
tinkamai apsaugota. Prieš tokį 
reiškinį Sacco ir Vanzetti pas
kelbė kovą. Ta kova pasireiškė 
Hopedale’o liejyklos streike, o 
kiek vėliau Plymouth Cordage 
kompanijos streike.

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Internaciona
line, Otelių Darbininkų Federaci
ja laimėjo teisme techninę per
galę. Teisėjas Edward R. Finch 
pareiškė, kad Giolitto Restora
no kompanija privalo įrodyti, 
jog unija yra inkorporuota, jei
gu ji nori, kad teismas palaiky
tų drausmę išduotą prie 70 tos 
unijos narių, kurie birželio 16 d. 
paskelbė Giolitto Co. streiką.

Streikininkai laikosi tvirtai. 
Iki šiol jų eilios neapleido nė 
vienas asmuo. Tuo pačiu metu 
unija pikietuoja restoraną ir 
laukia galutinio teismo nuo
sprendžio, kuris bus išneštas už 
kelių dienų,

KANSAS CITY, Kan. — A. 
L. Briggs, geležinkelio darbi
ninkas, liko visai paliuosuotas. 
Teismas nerado jį esant kaltą 
nusižengime prieš tos valstijos 
industrinius įstatymus. Jis ir 
da 11 darbininkų buvo areštuoti 
balandžio mėnesyj 1920 m.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”

Subata, Liepos 15 d.,.1921 m

Iš mokslo srities

(Tęsinys)

Vitaminai.

Kiek kuriame maiste yra 
vitaminų.

Žemiau paduodame lentelę, 
kuri nunxlo, kiek vitaminų tu 
ri įvairus maistas. Tą lentelę 
priruošė Hopkins, p-lė Chick ir 
kiti Londono mokslininkai.

Sviestas
Smetona .................................
Treskos riebalai .....................
Žuvių riebalai .........................
Riešutų sviestas .....................
Kepenys .................................
Inkstai ....................................
Šviežia mėsa .........................
Širdis ............................................, .
Smegenys ...............................
Nevirintas pienas ............... .
Sutirštintas pienas .................
Virintas pienas mažiau ..........
Suris ........................................
Kiaušiniai ....................... .
Džiovinti kiaušiniai .............
Kviečiai (nenumalli) ..............
Namaiti kviečiai .....................
Kopūstai nevirti .....................
Virti kopūstai ........... .............
Džiovinti kopūstai .................
Spinakai (džiovinti) ..............
Salotos ....................................
Morkai ....................................
Bulvės (virtos) .....................
Svogūnai (virti) .....................
Lcmonų skystimas .................
Apelsinų skystimas .................
Obuoliai .................................
Toniatės ................... .............
Riešutai .................................
Mielės (džiovintos) .............
Šita lentelė aiškiai parodo, I 

kad daug žmonių maitinasi ne
atsakančiu maistu. Jie negau
na pakankamai vitaminų. Štai 
kodėl nies matome tiek daug 
žmonių su spuoguotais Rei

dais. Tai ženklas dalino bada-' 
vimo- Atatinkamam sveikatos' 
palaikymui nepakanka duonos 
ir mėsos. Reikia tokio mais-Į 
to, kuris turėtų minėtus tris 
vitaminus.
Madeira-Mamore atsitikimas.

Iliuzijos praeina, faktai pasi-. 
lieka. Faktai, įgyti lukstan-; 
čių žmonių mirtimi.

1914 m. Madeira-Mamore ge
ležinkelio kontpanija atsidūrė 
priėmėjo rankose, spėjusi pra
tiesti vos 232 myli geležinke
lio bėgių. Tas geležinkelis 
jungė Boliviją su Brazilija.

Pra tiesime to geležinkelio 
mirė apie 4,000 darbini n kljį, 
kurie maitinosi balta duona. 
Mirties priežastis - beriberi. 
O beriheri pareina, kaip jau 
malėme, nuo trukumo vande
nyj tarpstančio vitamino B.

Kada inžinieriai parašė teis 
tragedijos istoriją, geležinkelio 
kompanija pasirūpino visą tą 
dalyką užgniaužti. Ir net ka
da vyriausis inžinierius, P. H- 
Ashmead, patiekė savo raportą, 
tai kompanija paduotas skait
lines sumažino per pusę.

Geležinkelio darbas buvo 
pradėta su šešiais tūkstančiais 
darbininkų. Darbininkai susi
dėjo iš rusų, Igrcky, turkų, ita
lų, vokiečių, anglų, japonų, in- 
dusų, franeuzų ir braziliečių. 
Valdininkai, inžinieriai ir dak
tarai buvo beveik išimtinai an
glai ir amerikonai.

(Bus daugiau).
.................- " ■ ■■■".! . ... __________ LJg

DR. A. MONTVŲ) ' 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakara 
Rezidencijos tel. Kedzio 7715 

k,--------------------------------------------------- /

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. raka* 
ra. Nedaliomis pagal sutarimo.

8261 So. Halsted St., Chicago, III

KOŠT. AUęUST:

Ženklelis -Į- reiškia mikros
kopinę vitamino kiekybę. Du 
4--F reiškia daugiau, o trys 
dar daugiau. A atstoja riel>a- 
luose tirpstantį vi tankiną A, 
B vitaminą B ir C vitami
ną C. Jiegu po kuria nors rai
de randasi (0) vadinasi, kad 
kalbamajame maiste nėra to

B 
0 
0 
0

Musą Moterims.
Suknia No. 9938.

Gražiai kombinuota švelniomis li
nijomis ši suknia. Sijonas yra su
rauktas iš abiejų šonų o priekis ir 
užpakalis sukirpti pavydale siauro 
trumpo žiurstuko, jie padaro ilgą lie
menį, kuris yra vėliausios mados.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 9938 
yra sukirptas nuo 36 iki 44 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3’4 jardo 
44 colių pločio materijos.

Norint gauti tokią suknią su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau padubtą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

y* «• *-*'Z»*ww,ww*^z**,*^*^z*«

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

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųs man pavyzdį No. 9938.

Mieros ............................. per krutinę

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)

(Miestas ir Vaiste) f

I
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

AUSTRALIJA.

Pasimojimas numušti algas.

ANGLIJA.

[Iš Federuotosios Presos]
VVASHINGTON. — Interna

cionalinis Moterų Darbininkių 
kongresas paskelbė, kad Angli
jos moterys ruošiasi tinkamai 
pagerbti Mary Macarthur, žy
mios Anglijos darbuotojos, at
mintį. Pradėta vajus įkūrimui 
stipendijų. Stipendijos bus 
skiriama mokslui eiti toms mo
terims, kurios norės dirbti pro
fesinio judėjimo labui. Be to, 
žadama įrengti moterims ligo
ninę. žodžiu, norima tos pra
kilnios moteries atmintį pagerb
ti tokiais darbais, kurie mažintų 
žmonijos kentėjimus ir ligas.

J. R. Clynes, Anglijos parla
mento narys, paskirta garbės iž 
dininku. P-lė Margaret Bund- 
field, Arthur Henderson, J. H. 
Thomas ir kiti žymus darbininkų 
darbuotojai sudaro komitetą to 
vajaus varymui.

[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY. — Metalo kasyklų 
savininkai sumanė numušti al
gas savo darbininkams. Jie pa
reiškė, kad metalo kaina žymiai 
nupuolusi ir todėl jie nebegalį 
mokėti dabartines algas. Jie pa
siūlė darbininkams 20 nuoš. su
mažintą algą.

Darbininkai atsakė, kad puoli
mas metalo kainos esanti pama
tuota priežastis algų sumažini
mui. Vienok, jeigu algos yra 
mažinamos metalo vertei puo
lant, tai jos turi būti proporcio- 
ningai didinamos tai vertei ky
lant. O jeigu tai yra tiesa, tai 
jie norėjo sužinoti, kodėl karo 
metu jų algos nepadidėjo 400 
nuoš. Mat, karo metu ant tiek 
pakilo metalo vertė.

Darbininkai atsisakė dirbti 
sumažintomis algomis ir metė 
darbą. Savo atsisakymą jie 
pamatavo tuo, kad jų sutikimas 
gali būti signalas ir kitiems 
darbdaviams numušti savo dar-

bi n inkams algas.
Visos Australijos unijos yra 

nusistatučios prieš mažinimą 
algų. Gal vietomis darbdaviams 
ir nusiseks pravesti savo planas, 
vienok vargu jiems pavyks nu
kapoti algas uniniams darbinin
kams.

ku, kad Australijos federalinė 
valdžia nori sunaikinti ir tuos 
dalykus Versailles sutarty j, ku
rie nors menką neša naudą dar
bininkams.

Fiji Salos.

Capital and Sumins
$250,000.00.

Perkelk == Padėk Šiądien
Gausi pilną nuošimtį.

Priduokite savo Bankinę Knygutę bile kurio Chicagos arba kito mie
sto Banko, kuris jus neužganėdina arba nėra Jums parankus —- męs 
patys sukolektuosim ir perkelsim visus pinigus su nuošimčiais į šį

(Under State Government Supervision) 
Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių 
Finansinė Institucija Amerikoje. 

ŠIO BANKO TURTĄ SIEKIA 
$3,000,000.00.

Suv. Valst. Valdžia ir Chicagos miestas laiko savo pinigus šiame 
Banke. Ar gali būt geresnis užtikrinimas?

'Siųskite Pinigus Lietuvon
. » >- per

UNIVERSAL STATE BANKĄ.
Parduodam laivakortes ir draftus pigiausiai. Musų Real Estate De- 
partmentas turi gerus bargenus, tuojaus kreipkitės.

Universal State Bank 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
Banko Valandos: Kasdieną nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų ir vaka

rais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30 vakare. Subatoiniy 
visą dieną iki 8:30 vakare.

[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY. — Vėliausios 
nios rodo, kad Fiji Salų indusų 
streikas gniužtąs. Didžiuma jų 
jau grįžta darban, o kiti grįš 
kaip tik bus pradėta vežti nuo 
laukų ryžiai. Nors darbinin
kams ir suteikta šiokių tokių pa 
gerinimų ir kiek pakelta algos, 
bet tie laimėjimai visai menku
čiai.

Streiko pakrigdime žymią rolę 
lošė skleidimas neteisingų žinių. 
Sakoma, kad cukraus trustas 
parsigabenęs iš Indijos 500 in
dusų, kuriems mokėjo gan ne
blogas algas. Po to tuoj liko 
paleista paskalai, kad tie indu- 
sai esą tie patys, kurie streikui 
prasidėjus apleido Fiji salas. Gi 
dabar jie sugrįžę atgal ir pa
reiškę, kad “čia geriau negu In
dijoj”. Žinoma, laikraščiai pa
sirūpino paskleisti “linksmą” ži
nią. Kitas cukraus trusto “trik- 
sas” buvo tas, kad imta skleisti 
žinių, jog tūkstančiai indusų iš 
Indijos norį atvykti į Fiji Salas.

Bet labiau susipratę vietos in- 
dusai užgina tai. Jie turį laiš
kų iš Indijos, kur nusakoma vi
sai kitokį istorija. Tečiau ką 
padarysi, kad salų gyventojai la
bai tamsus ir duodasi Cukraus 
Trustui mulkinti.

I žinoma, anksčiau ar vėliau jie 
susipras ir pasipriešins savo 
vergėjams. Tatai gerai numano 
cukraus trustas ir salų valdžia. 
O numanydami tai jie stiprina 
savo pozicijas visais galimais 
budais.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

ži-

American 
turi didelį 

Ten dirba 
Mote-

NEW YORK. - 
Sugar Refining Co. 
fabriką Brooklyne. 
450 moterų ir 150 vyrų,
terims iki šiol buvo mokama $12 
savaitei. Bet štai kompanijai 
pasirodė, kad tai esą perdaug 
aukštos algos. Paskelbta, kad 
moterims bebus mokama tik $11 
savaitei. Tuo pačiu laiku vy
rams numušta 40c. dienai. Fab
riko darbininkai atsisakė dirbti 
sumažintomis algomis ir paskel
bė streiką.

Gal bus ne pro šalį pažymėti 
ir tas faktas, kad kompanija nu- 
mušdama darbininkams algas 
tuo pačiu metu pakėlė kainą cu
krui.

Australijos Padangėj.

Jau Galima Siųsti 
Pinigus į Vilnių

BALTIC STATE BANK sudarė reikalingas sutartis siun
timui pinigų į tas Lietuvos dalis, kurios dar yra lenkų užimtos. 
Siunčiame pinigus į Vilnių ir į visas kitas vietas, su pilniausiu 
užtikrinimu.

Duodame pilną garantiją, kad pdr musų Banką siunčiami 
pinigai bus tikrai ir teisingai išmokėti adresatui. Jei nebūtą 
galima, išmokėti dėl kokių nors priežasčių, tai pinigai grąžina
mi atgal, atskaitant tikai ekspensus, neviršaus 5% (5c nuo 
dolerio).

Ikišiol Amerikos Lieuviai *buvo susirūpinę, negalėdami pa
duoti pagalbą savo giminėms lenkų užimtose vietose. BET 
DABAR JAU GALIMA.

Musų siunčiami Lietuvon pinigai dabar yra išmokami labai 
greitai. BĖGYJE 6 SAVAIČIŲ NUO PASIUNTIMO DIENOS 
GAUNAME Iš LIETUVOS KVITUS.

Pasinaudokit musų greitu patarnavimu!

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė, New York, N

W. Francis Ahern, 
Federuotosios Presos koresp.

Lankraščių cenzūra tebeveikia.
Sydney. — Australijos val

džia vis dar paliko cenzūrą ant 
daugelio knygų ir laikraščių, 
remdamosi tuo, kad tos knygos 
ir laikraščiai kenkia gerai val
džiai ir šalies tvarkai. Ypač 
cenzūruojamos knygos, paro
dančios nuožmius Anglijos im- 
periailstų darbus Egypte, Airi
joje, Indijoj ir kitur. Valdžia 
atsisakė duoti sąrašą cenzūruo
jamų laikraščių ir knygų, nes 
tada publika ,girdi, atsižinos ko
kie laikraščiai ir knygos yra ne
praleidžiami.
Netvirtina darbo konferencijos 

nuosprendžių.
•

Ta pati atgaleiviška federali
nė valdžia vis dar nėra ratifika
vusi nutarimų, kokius padarė 
intrnacionalinė darbo konfe
rencija Washingtone, laikyta 
lapkr., 1919 ir paskesnė konfe
rencija Genoa, liepos, 1920. 
Tos konferencijos buvo sušauk
tos sulig tautų lygos įstatais ir 
jos priėmė labai svarbių Austra
lijos darbininkams rezoliucijų. 
Tų konferencijų nutarimus, su
lig Versailles sutarties, Austra
lijos valdžia turėjo patvirtinti 
greičiausiai galimu laiku. Aiš-

Nori suvaldyti trustą.
t

Įvairios Australijos valstijų 
valdžios sutarė pravesti įstaty
mus apie reikalingumą leidimo 
eksportavimui mėsos. Tai bus 
padaryta suvaržymui Amerikos 
mėsos trusto veikimo Australi
joj. Tai bus pirmas bandymas 
visai tą trusta pašalinti iš Aus
tralijos, atsisakant duoti jam 
teisę eksportuoti mėsą.

Indų reikalavimas.
I

Pagalios atsitiko tai, ko jau 
senai buvo laukta. Indai parei
kalavo, kad jie butų liuesai įlei
džiami į Australiją. Australija 
jų neįsileidžia tvirtindama, kad 
ji buk turinti teisę kam tik ji 
nori uždaryti savo duris. In
dija, kaipo laisva šalis irgi tu
rėtų tą teisę, ypač neįsileisti 
baltųjų naudotojų. Bet stro
piai rūpinamasi, kad Indija tos 
teisės negautų. Tečiaus kaip 
Australija, taip ir Indija yra na
riais tos pačios imperijos ir, ži
noma, viena nuo kitos neturėtų 
užsidaryti. Indų immigracijos 
klausimas yra painus margoje 
Anglijojs imperijoje ir reikės 
gerai dabar laikomai Imperijos 
konferencijai Londone paprakai
tuoti, kol ji tą klausimą tinka
mai išris.

Dabar sutarta

Valstijos pramonei sekasi.
New South Wales darbinin

kų valdžia kontroliuoja puikiau
sius laivų budavojimo ir taisy
mo dokus Australijoje. Tie do
kai pabudavojo daugiau laivų, 
negu visi kiti dokai Australijoj 
kartu paimti. Jie yra labai 
Tvarkiai vedami ir gerai įrengti. 
Viso pasaulio ekspertai pripaži
no, kad tai yra vieni geriausių 
dokų pasaulyj. Tai sumuša tuos 
kritikus, kurie bando prirodyti, 
kad socializuota pramonė negali 
būti taip tobulai vedama, kaip 
prie privatinės nuosavybės.

Jau pradeda rengtis.
Pasifiko vandenyne jau pra

deda virti. Pienai tapo išdirbti 
bendram Chinijos, Ryjtų Indijos 
ir Australijos laivynų veikimui 
atsitikime karo.
aikyti neužilgo šiauriniame Pa- 

cifike bendrus laivyno manev
rus, kad geriau prisirengus prie 
karo, kuris, kaip tvirtina juri
ninkai, artimoj ateityj turės 
vykti Pacifiko vandenyne.
Ant Australijos valdomų salų.

Australijos valdžiai įvedus ci
vilinę valdžią tose buvusiose 
Vokietijos kolonijose Pącifiko 
vandenyne, kurios tapo tautų 
lygos pavestos Australijai, visi 
senieji Vokietijos įstatymai ta
po panaikinti, o vieton jų įvesta 
Anglijos įstatymus. Išleista 
specialinius įstatymus apie ap
saugojimą tenbuvių gyventojų 
ir užlaikymą jų įstaigų ir papro
čių. Taipjau bus įvesti teismai. 
Už pardavinėjimą ar davimą 
senbuviams ginklų, amunicijos, 
svaiginančių gėrimų ar opiumo, 
nustatyta $1,000 pabaudos ar 
du metai kalėjimo.

Nesileidžia į savo šalį.
[Iš Federuotosios Presos]

Sydney, N. S. W. — Ant kiek 
tebėra didelė lojališkumo mani
ja parodo Naujosios Zelandijos 
valdžios nuosprendis neįsileisti 
naują zelandietį Newton, kuris 
buvo išvažiavęs paviešėti į Aus
traliją ir grįžo atgal į savo šalį. 
Jo neįsileista todėl, kad jis atsi
sako prisiekti karaliui ir jo įpė
diniui. Jis sutiko išreikšti ka
raliui lojališkumą, bet nesutiko 
reikšti lojališkumo jo įpėdiniui, 
kuris gali būti kokis beprotis, 
ar šiaip netinkantis valdyti šalį. 
Tas nępatenkino Naujosios Ze
landijos valdžios ir nežiūrint to, 
nors Newton yra gimęs ir au
gęs Naujojoj Zelandijoj, jo ne
įsileista. Jis sugrįžo į Austra
liją ir ten apsigyveno, bet nenu
silenks Naujosios Zelandijos 
valdžiai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kapitalas ir perviršis 
$245,000.00.

Turtas jau siekia trečią milijoną 
doleriu.

V.________ _ ___________________________ ' >

PirmutinisLietuviškasValstijinis 
Bankas Amerikoje

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22-nd ir Leavitt Sts. 

t

Turime garbės priminti lietuvių visuomenei, kad dabar geriausis laikas, perkelti jūsų pinigus ne
sugadinus nuošimčius; į savo Valdišką Metropolitan State Banką, kuris yra netik ką po>Valstijos val
džios priežiūra, bet dar paremtas šio banko šerininkų turtu viršijančiu daugiau kaip 12,000,000.00 ’dol.

Kviečiame visuomenę, pradėti taupyti jūsų pinigus arba atidaryti čekių sąskaitą šiame banke. Mes 
lygiai busime dėkingi pradėjusiems taupyti didelę ar mažą sumą. Pinigus galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo.

MOKA 3% Į METUS
Skolinam pinigus ant 1-mo mortgečio už 6% keliaujantiems į Lietuvą, parūpinanti pašportų vizą 

dykai; perkantiems pas mus laivakortę. Parduodam draft čekius, pagal dienos kursą, kuris bus mai
noma visose Lietuvos bankose.
Bankos Valandos: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. Utaminke ir Subatoms iki 8:30 vai. vak.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu .Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė., 

CHICAGO, ILL.
■■■■■■■■■■■■■

Ę PRANEŠIMAS:
Siunčiame pinigus Li&* j

■ tuvon, prisiuntimaa užtik- 
‘ vintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto-

■ mobilius.
Parduodame namus, sko- ■

■ liname pinigus.
■

Evaldas & Pupauskas, 
i 840 W. 33rd St, į 
5 Yards 27S0 ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

■ ■■'■■B

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369: •

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
3331 SOUTH 

vV. r HALSTED ST.
Phone Yards 6894 

PINIGŲ SIUNTIMAS, 
PASPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 

Ofiso ^valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Pancdčliais, Scredomis 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne
kėliomis iki 2 valandai po pietų.

PRANEŠIMAS.
Darbininkų Judėjimas.

$12 savaitėje — per didelė alga.
New York. — American Su- 

gar Refining Co., kuri turi dide
lę dirbtuvę Brooklyne, nuspren
dė, kad ji perdaug moka savo 
450 darbininkių. Jos uždirbda
vo $12. Kompanijos nuomone 
tokia alga yra perdaug augšta 
ir ją’nukapojo $1 į saavitę. Dė
lei to moteris darbininkės su
streikavo.

Tuo pačiu laiku 150 vyrų dar
bininkų, kuriems algos nukapo
ta po 40c į dieną, irgi sustrei
kavo.

Apkaltino du darbininkus.
Knight Landing, Calif.—Yolo 

pavieto grand jury apkaltino 
šio miesto John Graham ir 
Frank Sherman kriminaliniame 
sindikalizme.

Streiklaužiams viešbutis.
San Francisco.—Vietos kont- 

raktoriai persamdė puikų vieš
butį Dale-Tallac, iš kurio paša
lino visus gyventojus, įtaise val- 
gomąję salę dėl 400 žmonių. Tas 
viešbutis yra skiriamas gyve
nimui atgabentiems streiklau
žiams. Bet viešbutis stovi tuš
čias, nes kontraktoriai streik
laužių neranda.

San Diego namų budavotojai 
irgi sustreikavo, nukapojus 
jiems algas po $1 į. dieną ir su
manius įvesti ‘open shop’.

JAUNA MERGINA ATRA
DO PASILIUOSAVIMį

Nori paaiškint kitoms 
merginoms apie tai.

Evansville, Ind. — “Esu aštuonio
likos metų amžiaus ir buvau kanki- 

narna keletą mėne
sių nereguliariš- 
kais periodais. Kiek 
vieną menesį skau
dėjo strėnas, turė
jau šaltį, buvau ne
smagumo perimta 
ir miegas imdavo. 
Dirbau moteriškų 
skrybėlių dirbtuvė
je ir kasdieną ėjau 

j?-darban, bet jau- 
................čiausi sustingusia 

ir diegliai varstė. Pamačiau Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compoundą pa
garsinta ir girdėjau keletą moterų 
kalbant apie jį, todėl, mano motina 
parūpino ir nran. Šis Vegetable Com- 
pound stebėtinas ir daug man pagel
bėjo, taip, kad daugiau savo perio
duose nesirgau nei snaudulys neėmė. 
Pasakiau daugeliui merginų apie jū
sų gyduolę ir bučia linksma pagel
bėti kitai, kuri kenčia panašius ne
smagumus. Jus galite panaudot ma
no paliudymą, kaip kad jus norite”. 
— STELLA LINXWILER, C Second 
St., Evansville, Ind.

Tūlos merginos leidžia gyvenimą 
labai linksmai, kuomet kitos kovoja 
su visokiais nesmagunvais, bet patsai 
dalykas, kaipo physikališkų teisių lie
čiamas, kenčia pagal proporciją tei
sių laužymo. Kuomet panašus symp- 
tomai išsivysto kaipo į nereguliariš- 
kumą, galvos ir strėnų skaudėjimą, 
silpnyn ėjimą ir mėlynes, tad mer
ginos turi pasinaudot panelės Linx- 
vviler patyrimu, ir gerai išmėgint Ly
dia E. Pinkliam1 Vegetable Com
poundą.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“XT A TT T TD MA C”

Depozitoriams buv. Jos. J. Elias 
Town of Lake Savings Banko, 
4600 S. Wood St., Chicago, III.
Gerbiamieji:

Šiuomi pranešu, kad Tamistu 
sudėti pinigai mano privatiškam 
Banke jau yra perkelti į Univer- 
sal State Banką ant 33-čios ir 
S. Halsted Sts., Chicago, III. į 
kurią dabar malonėsite kreiptis 
kaip reikale padėjimo daugiau 
taip ir atsiėmimo savo pinigų.

Visas-gi kitas biznis buvusio 
Town of Lake Savings Banko, 
kaip tai: Insurance, Pinigų Siun
timo ir Laivakorčių pardavimo 
■— yra perleistas į rankas vi
siem gerai žinomu patirusių biz
nyje veikėjų: p. p. John W. Ja
sinskio ir Stanislovą Rzezyczka, 
kurie yra pasirengę su viskuo 
patarnauti lietuviams ne tiktai 
Town of Lake apygardos bet ir 
kitų apielinkių.

Su tikra pagarba,
Joseph J. Elias.

šiuomi liūdi j am, kad visi bu
vusieji sudėti pinigai p. J. J. 
Elias Privatiškam Banke po No. 
4600 S. Wood St. jau liko jojo 
perkelti į musų Universal State 
Banką.

Depozitoriai teiksitės atsineš
ti senas Town of Lake'Savings 
Banko knygutes ir gauti naujas 
knygutes musų State Banko.

Su pagarba, 
UNIVERSAL STATE BANK, 

3252 S. Halsted St., 
Chicago, III.

(Apg.)
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Laiškai iš Australijos.
Australijos darbininkai nepasi
duos imperialistų ir militaristų 

užmačioms.

W. FRANCIS AHERN 
Federuotosios Presos koresp.

Sydney, N. S. W. — Milita- 
rizmo demonas dirba visomis 
jiegomis, kad aukurus reikalin
gų atmosferą naujam pasauli
niam karui. Bet Australijos 
darbininkai išleido ultimatumo, 

jog jie nedaleis to. kad los ša
lies darbininkai taptų paaukoti 
užganėd'inimui imperialistinių 

junkerių ambicijų.
Australijos darbininkai pilnai 

supranta tą faktą, kad dabar 
laikomoji Londono Imperijos 
konferencija, kurioj dalyvauja 
atstovai įvairių Anglijos koloni
jų, bandys atimti iš darbininkų 
jų laisves. Jie pilnai žino, kad 
ši konferencija bandys surišti 
Australiją ir kitas Anglijos už
jūrio kolonijas ir priversti jas 
dalyvauti užsienio politikoje, 
vedančioje tiesioginiai prie karo 
ir uždėti ant jų militarizmo ir 
tyronijos retežius.

Dabartiniu laiku Australijoj 
armija didinama visu smarku-

JŪSŲ BUVĘS SENAS 
PRIETELIUS 
PATARĖJAS

H.LEIBŪVVITZ
Dabar yra naujame^ biz

nyje visokios ryšies 
INSURANCE 
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.
5059 S. Ashland Avė.

Kampas 51st St.
Chicago, III.

—v

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

Pardavėja,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Te!.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti- x 
nų, skripkų, rekordų visokioms \ 
kalboms, gramafonų ir auksi- vJir/' 
nių visokių daigtų: žiedų ir 
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kata kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik 

K PIKELIS
1907 So. Halsted St, Chicago, III.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedama i senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

Tel. Monroe 2804

8 pečiai urna*: Moterą ligos ir Chirarffija.

Utf MILWAUm AVĖ. CHICAGO.

Anglijai

--1 - " — - V “V*
mu, priverstinas kareiviavimas 
‘‘šalies gynimui” yra visu aštru
mu vykinamas, daroma bandy
mai įvesti konskripciją blogiau
sioj jos formoj, šalę gi to laik
raščiuose ir nuo estradų visu 
smarkumu yra vedama imperia
listinė propaganda, žodžiu, da
roma \ viską, kad palengvinus 

pasikinkyti į imperia
lizmo vežimą savo užjūrio kolo
nijas.

Daroma pienai priversti Aus
tralijos žmones užlaikyti Angli
jos laivyną, kuri norima perkel
ti iš Šiaurės jurų į Pacifiko van
denyną. Australijos gi žino 
nėins ciniškai pranešama, kac 
to laivyno pirmuoju tikslu bu
siąs apsaugoj amas Australijos 
žmonių.

Daroma taipjau suokalbių, 
kad Australijos žmones pavertus 
maistu kanuolėms svetimuose 
imperialistiniuose karuose. Jau 
vaigšto gandų, kad neužilgo bus 
mobilizuojama didelė armija 
tarnavimui Indijoje, kad palai
kius kovojančius už savo tauti
nes teises Indijos žmones pa
vergime ir kad Anglijos kapita
lizmas ir toliau galėtų plėšti tos 
šalies turtą, kuomet milionai 
tenbuvių gyventojų miršta ba
du.

gt* B

Blogiausiu iš visų yra bandy
mas įtraukti Anglijos kolonijas 
į dalininkus Anglijos-Japonijos 
sutarties, taip, kad jei Japonija 
ateityj sumanytų susikirsti kar
dais su kokia nors baltųjų šali
mi, Anglijos kolonijų kareiviai 
turėtų kariauti už Japoniją ir 
šaukti “Dieve išgelbėk Mikado!”

Australijos darbininkų judė
jimas daro pašaukimą militaris- 
tams ir imperialistams. Jis yra 
nusisprendęs, kad Australijos 
darbininkai neturi būti valdomi 
demokratijos priešų. Jis yra 
nusisprendęs neprileisti, kad 
Australijos liaudis taptų įtrauk
ta į baisenybes naujo karo nau
dai imperializmo.

Tuo tikslu jis priėmė iškil
mingą nutarimą, kad jokiame 
atsitikime Australijos darbinin
kai nedalyvaus kare už Austra
lijos rybų. Dabar jis rengiasi 
padaryti naują iškilmingą nuta
rimą, kad Australijos darbinin
kai atsisakys pripažinti parašą 
Australijos premiero ko kokiuo 
nors dokumentu, kuris prižada 
Australijos dalyvavimą imperia
listiniuose suokalbiuose ir už- 
mačiuose.

Australijos Darbo patrija sie
kias! dar daugiau. Ji rengiasi 
užmegsti artimus ryšius su kitų 
šalių darbininkų judėjimais ir 
apsvarstyti su jais kokio reikia 
griebtis bendro veikimo, kad 
suardžius junkerių ir militaristų 
suokalbius. Jau yra nutarta 
“vesti smarkią kampaniją už vi- 
sapasaululinį nusiginklavimą, 
susižinant su visomis pacifistų 
grupėmis kitose šalyse, industri
nėmis, politinėms ir kitokiomis, 
kad sutarus bendra veikimą už 
panaikinimą karinių prisirengi
mų”.

Australijos darbininkai yra 
griežtai nusisprendę, kad jie nie
kad daugiau nebus įtraukti į 
pasikartojimą kruvinų orgijų 
Gallipoli, Flandrijos ir Franci- 
jos.

Aziatiniai papročiai.
(Feljetonėlis)

Žmonės skaito laikraščius ir 
negalvoja.

Nemoka surasti priežastį vi
sų priežasčių.

Imkime, pavyzdžiui, kad ir 
bolševikų elgesį. Jie įsileidžia 
į Rusiją tik... gerus žmones.

Nesupraskite mane klaidin
gai. Aš visai neturiu mintyj 
sakyti, kad Vanderlipas yra 
geresnis už mašinistų unijos 
viršininką Johnstoną.

Aš to nežinau.
Ir žinoti nenoriu.
Dalykas čia visai kitokis. Čia 

reikia vaduotis ne Vamlerlipo, 
France’o arba Johnstono as
meniniais gerumais.

Tai blogas kriterijus.
Gerumo sąvoka yra labai 

plati ir gili.
Sakysime, man patinka agur

kai. Aš ir sakau — agurkai 
yra geras maistas. Bet jums, 
skaitytojau, gal nesinori ir mis- 
lyti apie agurkus. Tokiu at
veju, suprantama, jus tvirtin
site, kad agurkai yra blogas 
maistas.

Arba vėl — draugas Petras 
sako, kad Barbora yra geriau
si'mergina pasaulyj. O man 
kažin kodėl rodosi, jog Julė 
yra geriausi iŠ visų merginų, 
kokios kada nors gyveno, da
bar gyvena arba gyvens atei
tyj. Ji yra man gera visuose 
linksniuose...

žodžiu, niekuomet nevelyk 
artimui to, kas tau patinka: ta
vo artimas, labai galima, turi 
kitokį skonį — ir štai vietoj 
gero padarysi jam blogą.

Taip tai dalykai stovi su ge
rumu.

Priegtam jus turite nepa
miršti ir to fakto, kad dabar 
amžius prak tingumo.

Pasiaiškinsiu. Man gera tai, 
kas man naudinga, kas man 
patinka. Jums gera tai, kas 
jums natKlmga. Icns jums •pa
tinka. |

Praplėskime tą sąvoką:
Bolševikams gera tai, kas

NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Liepos 15 d., 1921 m

72908
72191
72426
72781
65118
65117
65121
65122
65125
65129
72048
72326
72711
72821
69783
72201
72851
72891
72919
72924
72954
72637
72929 Arholma Valcas — Keturi žingsniai, šokis
72988
72980
69978
72075
72635

Sulaukėme didelę daugybę 
lietuviškų rekordų.

Meldžiame siųsti užsakymus nemažiau 
kaip ant šešių ar daugiau.

šaltyšius — Vijo Vilkas Voveraitę 
Ant Marių Krantelio — Vai afi Pakirkčiau 
Himnas Lietuva Tėvynė — Eina garsas 
Kur Josi? — Naują Svietą Rmėm Griaut 
Kaip gi Gražus, gražus — Jau saulutė teka 
Mergyte mano — Lakštingalėlę 
Užtrauksime naują giesmę, broliai — Neris upė ir Šešupė 
Pro darželelį ėjau — Kas apsakys tas linksmybes 
Ant kalno karklai — Siuntė mane motinėlė 
Vilija upių — Ant ežerėlio rymojau 
šių Nakcialy — Ko Liūdit, Sveteliai 
Balandis — Venecijos Karnavalas . 
Kada noriu verkiu! — Du broliukai kunigai 
Kukuliai — Skamba Kankliai ir Trimitai 
Kaimiečių Polka — Linksma Polka 
Linksmas Ūkininkas —- Rudeniu Vė.M 
Bil-Bol Valcas — Hemling Mazurka 
Ant Kampų Valcas — Reinlander šokis 
Lirans Valcas — Hemland Polka 
Žydas i Bačką Polka — Lomža Mazurka 
Boleviks Valcas — I alla fula Fall Valcas
Meilingas, Polka — Linksmybė KarČiama Polka

Hejsan, šokis — Armonikų Maršas 
Žuvininkas Valcas — Viduvasaris Valcas 
Tykiai Nemunėlis Teka — Pamylėjau vakar 
Ūkininkų Valcas — Kaimo Bernelio Valcas
Mažas mano yra stonas — O! Kaip liūdna skirtis

Lietuviški grojikliui pianui roliai.
6186 Klumpakojis; Pakeltkojis
6244 Žirgelis šokis
6245 Aguonėlė Mazurka
6293 “ ‘ “ “
6300
6318 
6333 
6354
6355 ____
32841 Stefcia Polka 

30078 Ant Vilnių Valcas

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F

F

Unitą Polka
Monopol Polka
Vengierka
Suktinis; Rūtų Darželis
Ant Altoriaus
Bobucka Polka

3236 So. Halsted Street, Chicago, III
Tel. Blvd. 6737.

Dr. M. Stapulionis 
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė., I 72ffr*W. 18-ta gatvė
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare I

Telefonas: Boulevard 9397 | 2 iki 8 vakare

Kepėjai
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Turime geriausj pristatymo patarnavimą Chicagoje 
—viskas automobiliais.

Užsisakyk Reikalaukite
šiandien ant rytojaus. ' Case & Martin’o

jiems naudinga, kas jiems pa- Tas pažymis prikergta todėl, 
tinka. ’ kad bolševizmas turi tokių pa

žiūrėkite, kaip eina viskas 
sklandžiai ir logingai. Patik
rinkite mano argumentus ir 
jus prieisite prie tų pačių iš
vadų. •

Žinoma, jeigu jus tik galvo
site taip, kaip aš kad galvo
ju.. .

Tai da ne visa. Aš užuo
džiu ir kitus jūsų užmetimus. 
Jus turbūt manote, kad mano 
palyginimai visai netikslus, 
šalies politika, jus sakote, ne
gali remtis “patinka” ar “ne
patinka” saiku.

Ir gal jus manote net, kad 
tuo posakiu su muša te mano 
visus argumentus?

Klystate.
Pas mane argumentai byra, 

kai iš gausos rago: nepatinka 
jums vieni, tai aš galiu patiekti 
jums ir kitų, tvirtesnių.

Ar jums kartais neteko pa
stebėti, kad prie žodžio “bol
ševizmas” gan dažnai priker
giama pažymis “aziatinis”.

Taigi išeina — “aziatinis bol
ševizmas”.

Manau, juk nesate tiek nai
vus, kad įsi vaizduotu te, jog tai 
daroma taip tik sau, be jokio 
pamato.

Be priežasties, meldžiamieji, 
nieko neatsitinka.

Turint tatai omenėj panagri
nėkime sąvoką “aziatinis bol
ševizmas”.

Kodėl prikergta pažymis 
“a zi utinis** ?

Matote, jus ir to negalite 

suprasti, o vienok ant bolševikų 
šunis kariate.

pročių ir atributų, kurie reiš
kiasi pas kai-kurias aziatines 
tautas, ypač turkus. Pavzd. 
žiaurumas ir sek tant ižams yra 
bendri turkų ir bolševikų atri
butai.

Bet ne tame dalykas. Turkai, 
kaip žinia, laikydavo savo mo
teris haremuose. Prie haremų 
jie skirdavo tarnus, kurie yra* 
žinomi, kaipo eunuchai (ska- 
pai). '

Patys suprantame, kad eu
nuchai negali — kaip čia pasa
kius — sugadinti moterų.

Moteris ar stabas — jiems 
visvien.

Jus galite sakyti, kad tai ne
išmintinga ir žiauru.

Bet tai jau tokis paprotys.
Pažiūrėkite dabar į bolše

vikiškąjį “haremą”.
Bolševikiškame “hajremic” 

laikoma me vien tik moterįs, bet 
ir visi Rusijos žmones.

O vienok ir kitokio haremo 
taisyklės reikalauja įsileisti tik 
tokius žmones, kurie neuž
kenktų įsigyvenusiems papro
čiams.

Tuo tikslu turkai darydavo 
savo haremų tarnus skapais., 
o bolševikai ir-gi teįsileidžia į 
savo “haremą” lik savo rųšies 
politinius eunuchus, kurie turė
dami akis nematys, kas dedasi 
aplinkui, ir turėdami ausis ne
girdės nualintų žmonių balso.

Dabar, spėju, jus siipt'ttsif, 1<q 
reiškia aziatiniai papročiialil ifr 

gero žmogaus sąvoka...
—K. Sėjikas.

Severas 
Regulator

i

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl 
pataisymo tu ypatingu silpnumu, 
netvarkų ir neregulariskumu, kan
kinančiu moteres.

Prekė $1.25.
Pardavinėtas Aptiekose visur.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

701 W. 31st St.
Tel.: Yards 3654

Du blokai nuo Halsted St. į rytus. 
Kampas Union Avė.

AKUIERKA

Baigusi Aku 
ierijos kolegi 
Ją; ilgai prak 
tikavusi Penn 
silvanijos bos 
p italėse. Pa
sėkmingai pa 
tarnauja pri* 
gimdymo. Du< 
da rodą viso 
kiose ligos* 
moterims it 
merginoms.

!£■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ DR. G. M. GLASER

3
 Praktikuoja 30 metai

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St. 

Chicago. Illinoie.
SPECIALISTAS:

■ Moteriškų ir Vyrišką
■ Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 

S vakare. Nedėliomis nuo 10—2 
3 po piet.
3 I>lrpbone Yards 687 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

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

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

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

Ros. 2914 W. 43rd Street 
Telephono McKinley 263

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
■ Telephone Yards 1532

š DR. J. KULIS :
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J
H Gydo visokias ligas moterų, vai- į
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim-
g pančius, senas ir paslaptin
gi gas vyrų ligas. g
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Telephone Yards 5332 ■

Ė DR. M. STUPNICKI j
3107 So. Morgan St, 

Chicago, 111.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294 
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTii
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiao valandos: nuo 10 ryto'iki 

į 8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8466 
'S ------- ----------yri ff

.............. ... .....  ■■■■■!» — ■■■.■! ■■■■ ................................  

........... ' ' .......................................

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Hahtcd St., Chicago, III. 
hampas 18tb St.

Valandos; 9—12 ryto ir 1—9 vah. 
Phone Ganai 257

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA 

Generalis 
Kontraktorius ir 

budavotojas. 
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikata.

Pranešimas
Del Moterių.

Ne niekniekiaukit su savą sveikatą 
nesirūpinant ape tą neregularisku- 
mus netvarką, kurias būna prežaš- 
Čiu daugumo jusu kentejimu. Gau- 
kitę pas sava Aptiekoriaus

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Are., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

V *

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, UI.

Phone: Humboldt 5849

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

yOgL Specialistas
Palengvins aidų įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimu daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
-lėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet

Ofisas 1553 W. 47th SU kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai r

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė.

Vai. 1—2; 7—9 po piet

Daktaras Petras Šimaitis
Napraphath’as

Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai. 

p. p. 2:30 iki 5:80 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
528 S. Ashland Blvd., 

Kampas Harrison St., Chicago.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■J
; RBiimatlzmas Sausgėla;

■ Nesikankykite savęs skaus- J
■ mais, Reumatizmu, Sausgėla, J
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau- H
■ dėjimai naikina kūno gyvybę || 

■I ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo- į 

stis lengvai prašalina viršml- g 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, ■ 
kaina 50 centą.

■ Justin Kulis !
■ 3259 So. Halsted SI. Chicago. III, ' 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

PIRTIS.
Turkiška elektrikini maudynė
Kotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumaviž- 
ino, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir naktj.

Dienos dd vyrų — atdara kiekvie- 
11 q dieną ir vakarą išimant TJ tumi li
kus nuo 9:30 ryto iki 7:80 valuuro.

A. F. CZESNA.
1657 We«t 45-ta, gatvė, Chicago, DL 

Telef. Boulevard 4552
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ŽINIOS

Drapanos nebeiiu- 
pigsiančios.

Oscar

tarybos

Nežiūrint, jog dabartinė be
darbė paliečia apie 5,000,000 
darbininkų, bet drapanas nebu
sią galima daugiau nupiginti. 
Panašiai pareiškė čia 
Bernian iš Cincinnati, 
dentas pildomosios 
Union Made Garment Manufac 
turers associactjos Amerikoje. 
Ta organizacija kontroliuoja 
.apie nuošimčius darbinių 
kelinių ir marškinių išdirbys- 
kelinių ir marškinių išdirbyB- 
tės šioj šalyj. Vakar ji laikė 
savo konferenciją La Šalie vie
šbuty. Ponas Bemmian sako, 
kad darbinės drapanos dabar 
parsiduoda kiek galima žemes
nėmis kainomis.“

Nukapojo algas ekspreso 
darbininkams.

Apie 50,000 AmericanApie 56,(MM) American Bail- 
\vay Express darbininkams bus 
sumažintos šešiais centais į va
landą, pradedant nuo pirmos 
d. rugpiučio. Taip vakar pas-

žinkelių darbininkų taryba. 
Tas algų sumažinimas nepalie
čia kelių šimtų ekštyreso kom
panijos “šopnienų”. Aprokuo- 
jama, kad kompanija galėsian
ti kasmet sutaupyti arti 8,000,- 
000 dolerių ekstra pinigų, ku
riuos pirmiau ji turėjo išmokė
ti darbininkams.

Visuotinas 
buvo 
1920. 
gino 
algąs 
NifftiuŠd^'dhbdr algas " šdAiais 
centais, darbininkų algos dar 
pasilieka aukštesnėmis po de
šimts centų į valandą, negu jie 
gaudavo metai atgal.

algų pakėlimas 
padarytas darbo tarybos 
Tas pakėlimlas, padau- 

ekspreso darbininkams 
po 16 centų į valandą.

2,000 automobilistų areštavo.

Vakar čia buvo minėta, kad 
kiekvienas automobilistas turi 
įsigyti identifikacijos kortelę.

policijos departamento patvar
kymas. Tas patvarkymas įėjo 
galėn užvakar.

Įėjus patvarkymui galėn, vi
si keliai vedantis; miestą buvo 
aprūpinti policistais. Nei vienas 
automobilistas negalėjo įva
žiuoti miestan, neparodęs iden
tifikacijos kortelės. Visi tie ku-

areštuoti ir turėjo užsimokėti 
.$10 baudos. Kaipo pasekmė 
tuo — 2,000 automobilistų ta
po areštuota vakar ir miestas 
turėjo apie $8,000 ekstra įplau-

Korteles galima gauti ant 
penkto augšto Marshall Field 
krautuvėje, Wabash ir Washin

| LIETUVA

Tik 3-čia klesa 
New York

I
Hamburgą

Arčiausia pasiekimui Lietuvos 
ta. Geras maistas, ir užtektinai, 
dėlė pasivaikščiojimui vieta. Visi 
Tankumai, moderniško laivo.

VRed Star Line
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York 
Samland) Tiesiai i Danzigą (Rūgs, 1 
Gothland)

Kroonland) 
Zeeland) 
Lapland) 
Finland)

> American Line
Manchuria) 
Mongolia) 
Minnekahda)

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.,

116 laivų — 1,250,000 tonų. 
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.

Agent, 14 North Dearborn St., 
Arba prie vietinio agento.

vie- 
Di- 
pa-

(Liepos 30

(Rugp. 13
(Rugp. 6

(Liepos 20
(Liepos 23

New York (Rugp. 25
į (Liepos 28

Hamburgą (Rugp. 11

31 kliube, Micliigan ir 33-čios* gt. 
; Gyvenantieji už miesto nerei 
I kalauja turėti identifikacijos 

kortelių.

Sutaikė streiką.
Teisėjas Landis, streikuojan

čių namų statytojų arbitrato- 
rius, sutaikė streiką geležies ir 
nu tolo darbininkų, common- 
wealt Edison kompanijos Calu- 
mete South Chicago. Darbinin
kai sustreikavo atsisakius kom 
{Minijai mokėti jiems laiką ir 
pusę už viršlaikį. Įsimaišius 
teisėjui Landis, daibininkai, 
pastreikavę keturias valandas, 
sugrįžo darban. Kompanija 
prižadėjo išpildyti jų reikalavi
mus.

Mirė dėl operacijos.
P-ni Edna Rohjier, 23 metų 

amžiaus, 4B83 North Ashland 
avė., vakar pasimirė dėl prie
žasties netikusios operacijos. Ji 
operaciją sau pasidarė pati.

Pianas užmušė žmogų.
Fred Carlson 30 melų am

žiaus, 3330 OsgooJ gatves va
kar pasimirė Mercey ligoninėj. 
Jį primušė krisdamas pianas, 
kurį jis su kitais dviem vyrais 
norėjo perkelti. Nelaime įvy
ko Cable kompanijos dirbtuvėj, 
17-tos ir Cottage Grove gatvių.

Keturi banditai ilgiems me
tams kalėjiman.

Keturi iš penkių banditų ku
rie balandžio 15 dieną š. m., mė 
gino apiplėšti Cicero State bau 
ką ant Cicero ir 25-ios gatvių, 
vakar liko nuteisti ilgiems me
tams kalėjimo. Nuteistieji yra 
John Prahar, Ludvvik ir Joe 
Hozel — nuo dešimties metų 
iki gyvos galvos. Harvey Petro- 
sus — nuo trijų iki dvidešimts 
metų. Penktas banditas, Joseph 
Zroinski tapo banko kasieriaus 
nušautas užpuolime.

Pasikorė dėl bedarbės. >
Sulig Desplaines stoties poli

cijos paaiškinimo, William Ir- 
vving pasikorė savo kambary, 
644 West Madison gatvės, ka
dangi per gana ilgą laiką jis 
negalėjo gauti darbo.

Sako, bado streikieris mirs.
Daktarai mano, kad Andrew 

B pykoj lo, bado streikieris kuris 
praeitą seredą buvo nugaben
tas iš pavieto kūlėj imb pavie
to ligoninėn nebegyvens ilgai. 
Jis buvo areštuotas ir Įkalintas 
už užmušimą savo pačios. Jis 
paskelbė bado streiką septynios 
savaitės atgal Ir per visą tą lai
ką atsisakė imti bi kokį maistą. 
Jo kūnas yra baisiai sunykęs— 
tik oda ir kaulai beliko.

Daktarai visais galimais bu
dais stengiasi išlaikyti jo gyva
stį.

.. 35,000 žmonių priėmė Jack 
Johnson.

Jack Johnson, paskilbęs juod 
veidijį kumštininkas ir pirmiau 
buvęs sunkios svaros pasaulio 
čempionas jau paleistas iŠ kalė
jimo. Vakar naktį jis sugrįžęs 
Chicagon kame susirinko jo 
pasitikti apie 35,000 žmonių. 
State gatvė nuo 35-tos iki 37-ai 
buvo užsigrūdusi jo draugais ir 
pažįstamais.

Du vežimu policistų reikėjo 
pašaukti iš Stanton gatves nuo
vados padarymui Johnsonui 
kelio per minią. Tokiu bildu 
Johnsonas šypsodamas galėjo 
pravažiuoti’ su savo automobi
liu.

Johnson ką-tik užbaigė savo 
10 mėnesių bausmės įLeavvien- 
\vortb kalėjin^e. Jis atvažiavo 
Chicagon 9 vai. vakare Santa 
Fe traukiniu. Jo atvažiuojant 
laukta apie 11 vai., kuomet jį 
turėjo pasitikti griežiantis Le
nas. Bet jis atvažiavo anks
čiau.

—Chicaga ir mano draugai 
išrodo labai geri dėl manęs ir 
be beno — jis atsakė tiems* — 
kurie atsipraširtėjo už nepribu- 
vimą muzikams.

Automobilius greitai nuvežė 
jį i jo sesers namus, 3642 
Grand boulevand, kame kepta 
vištiena laukė jo auksinių dan
tų. Su juo kartu atvažiavo jo

baltveidė moteris poni Lucille 
Cameron Johnson. Ji buvo nu
važiavus įiasi tikti savo vyro 
prie kalėjimo vartų.

Areštavo čekių dirbėją.
Hugh T. Kroy, kuris vadin

davosi C. A. Arnold W. H. 
Meisder ir W. A. Leonard tapo 
areštuoti Mineapoly Pinkerton 
detektyvų agentūros. Chicagos 
policijai jis buvo žinomas kai
po sumanus čekių dirbėjas ir 
jų išmainy tojus. Jis nesenai iš
mainė Fort Dearborn National 
banke klastuotą čekį už $8,150.

Pinkerton detektyvų agentū
ra praneša, kad Kroy surinko 
virš $20,(MX) iš įvairių miesto 

sius čekius ant kurių jis pats su 
maniai padėdavo Lankos virši
ninkų >*(). K.”

Nelaimes su automobiliais.
Norman Porter 3 metų am

žiaus, 6118 Princeton gatvės, ta 
po įierblokštas ir mirtinai su
žeistas automobiliam, kuriuo 
važiavo Gari Olson. Nelaimė 
įvyko prie namo 513 W. 64-s 
gatves. Vaikas pasimirė ant 
ant kelio į St. Bernardo ligoni
nėn vežant.

Charles Yarzinski, 6 metų, 
2314 W. 17-lh place pasimirė 
nuo žaizdų Gerinau Deaconers 

mobilius ant 47-tos ir So. Wes- 
tern gatvių.

Gatvekarių kompanija atsakė 
miestui.

Vakar čia buvo paminėta, 
kad Chicagos miestas vadovau
jant majorui Thomjpsonui, Įtei
kė Illinois komercijos komisi
jai Chicagoje peticiją, kurioje 
buvo reikalaujama gatvekarių 
kompanijos greito atsakymo 
kaslink sugrąžinimo penkių 
centų karterio. Kompanijos 
pilnas atsakymas į peticiją jau 
gautas šiandie. Bet kokį atsaky
mu kompanija davė miestas 
dar nepaskelbė.

Mirtinai nusi^gino.
Camilla Serbo 5 melų 

žiaus, 1139 Taylor gatvės 
kar pasimirė Columbus Exten- 
sion ligoninėj nuo nudegimų. 
Jam bežaidžiant su degtukais, 
pastarieji užsidegė ir nudegino 
jį-

am-
va-

Lietuviu' Rateliuose
PALAIDOJIMAS PRANO 

JUZĖNO.

Prano Juzėno kūnas 
laidotas Tautiškose 
seredoj, liepos 13 dieną.

Del Prano Juzėno mirties 
tenka dar pasakyti keletas žod
žių. Vietos laikraščiai buvoi 
paskelbę, kad jį nušovusi jo 
žmona Ona. Kiek'man teko 
patirti iš pačios Onos Juzeiiie- 
nės, taį velionis patsai nusišo
vęs, o ne ji jį nušovusi. Kalbė
jausi taipjau ir su jos mažom 
dukrelėm, jos irgi tą patį sako, 
kad papa pats nusišovęs. Juzė- 
nįenė, po iškvotimo, buvo pa
leista be jokios kaucijos.

Prieš išnešant iš namų 3423 
South Morgan St. vdlionies gra 
bą, Ona Juzėniene apalpo ir, 
ilgai teko padirbėti, ikol ji at
gaivinta. Ant kapų taipjau apal 
po. Mergaitės verkia, ji visa 
mėlyna nuo sumušimo, suvar-

tapo pa
kapinėse

gusi, persigandusi dėl tokios atmatas viduriuose susirin-
didelės nelaimės. Skaudu bu
vo žiūrėti. Rodės, joje tik šešė
lis gyvybes belikęs ir tas pats 
greitai ją apleis. Jos brolis ir 
kiti giminės, labai susirūpinę, 
veste nuvedė ją nuo kapinių; 
pati ne’beturėjo jiegų nueiti.

Kad velionis ir neprilklause 
nė jokiai draugijai,• bet žmo-|
nių palydėjo jo kūną gausus bu nerio . 
relis; taipgi ir vainikų buvo urba vaistų pardavėjas vi- 
daug sudėta ant jo kapo. Te b u- suomet turi Trinerio Kartu
me jam lengva šios šalies žė- jį Vynų j stakų. Taipgi pa- 
melė. —Dalyvavus laidotuvėse, mėgink Trinerio Linimentų 

-- nuvargusioms kojoms, o ste- 
šELPKIME NAŠLAIČIUS, [bėsiesi kaip kojų mazgoji?

Chicagoje gyvuoja Moterų mas ir trynimas su Trinerio 
kuopa, SLA. 208, kuri pasižy- Linimentu greitai nuims vi- 
mi savo nepaprastu darbštų- šokį nuovargį.

susikūrėmu. Jos iniciatyva
Čikagoje Komitetas šelpimui 
Našlaičių Lietuvoje, kuris ne
dėlioję, liepos 17 d. Beverley 
Hills miškuose rengia šeimy
nišką Išvažiavimą.

Butų gera, kad visi tie, kurie 
prijaučiu Lietuvos Našlaičių 
šelpimo idėjai arba kurie pla
čiau norėtų susipažinti su tuo 
šių dienų svarbiu klausimu da
lyvautų išvažiavime, kur paukš 
nyje tarp žaliuojančių medelių 
pasiliuosavę nuo Čikagos nepa
kenčiamų durnų ir dulkių — 
turės progos pakvėpuoti tyru 
gaivinančiu oru, linksmai pra
leisti laiką ir išgirsti pakviestus 
tuo tikslu kalbėtojus, kurie 
plačiau išdėstys Lietuvos /naš-

Jau, rodos, ne sykį nilatcnie 
spaudoje atsišaukimus Našlai
čių šelpimo Komiteto Lietuvo
je pirmininkes p. Šleževičienės, 
tat jau laikas butų musų išeivi 
jai atsiliepti į jį su reale para
ma ir pradėti jį Čikagos Komi
teto darbą visiem tinkamai pa
remti. — S. Valančius.

MĖNESIENOS PIKNIKAS.

mė-

gražus 
dalyvau-

Chicagos socialistai šiandie 
po pietų ir vakare turės taip 
vadinamų “Moon-light” 
nesienos pikniką National Gro
ve darže, prie 30-los gatvės ir 
Desplaines Avė. Bus 
muzikos programas, 
jaut garsiai Žydų
Dainininkų Draugijai (choras 
iš septyniasdešimts penkių bal 
sų), paskilbusiam rusų smuiki
ninkui Aleksandrui Kamins- 
kiui, jaunam tenorui M. Brod- 
skiui ir k. Be to ' bus įvairių 
pramogų. Įžangos bus imama 
20 cen-tų, vaikams dykai. Visas 
pikniko pelnas skiriamas ku
riamojo socialistų 'dienraščio 
(anglų kalba) fondui.
Atsisveikinimas‘atsiėjo $1,800.

Tęny Senta, rialas, gyvenan
tis 1459 So. Morgan gatvėj, 
per keletą metų darbavosi su 
vaisių vertelgomjs ant South 
Water gatves. .Tfs manė susi- 
tąijpęs kiek Jšttllpį; apleisti £bi 
dagą ir grįžti savo tėvų kraštai).

Vakar po pietų jis išsiėmė iš 
banko visus savo sutaiipiųtus 
skatikus —■ viso $1,800 ir ren
gėsi ateinančią ziąvaitę apleis
ti Chicagą. Praeitą naktį jis su
rengė savo draugams atsisveiiki 
nimo vakarėlį, kuris atsiėjo 
ariiė $100.

Sugrįžęs namo po vidurnak
čio, jis susiliko su dviem! jau
nais vyrukais, kuriuos jis nia- 

kai pareikalavo atiduoti jiems 
jo likusius pinigus. Tony įėjęs 
vidun pranešė savo nuo'tikį 
žmonai. Noroms-nenoroms jis 
yra priverstas pagyventi Chi
cagoj kiek ilgiau.

AR NORI LINKSMAI 
JAUSTIS?

Karštose vasaros dienose, 
tikrai kaip kad saugoji lais- 
tom$ mašiną, kuomet veža 
gatvėmis ir liejasi vaduo iš 
dikto krano, kuom panaiki
na dulkes ir oras buvo daug 
priimnesnis kvėpavimui. Jū
sų systema taipgi reikalauja 
panašaus išplovimo vidurių 
vasaros mėnesiuose. Jei no
ri linksmai jaustis, turi im
ti Trinerio Kartųjį Vyną, 
kuris prašalins nuodingas ii • 1 • • • 
kusias ir gaišinančia^ nor
mali vidurių bei inkstų vei
kimų. Jis atitaisys vidurių 
organizmų ir sugrąžįs ištuš
tintų gyvybę. Tokiame at
veji, Trinerio Kartusis Vy
nas labai atsakanti gyduolė, 
bet turi gauti tikrų ir taipgi 
turi remtis ant žodžio “Tri- 

Jusų vaistininkas

Pranešimai
Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 

Paš. Kliubas turės Išvažiavimą J Jef- 
ferson girią nedėlioj, liepos 17 dieną. 
Visi draugai ir draugės daly
vaukite, nes dėl nedalyvavimo 
bus bauda pagal nutarimą. — Važiuot 
Mihvaukee avė. karais kol sustos, pa- 
ėjėt iki Central avė., tada į žiemius.

— J. BurČikas, Sekr.

Ciceros Lietuvių Paš. Kliubas pas
kutiniame savo susirinkime nutarė 
dalyvauti in corpore Dr-tČs Lietuvos 
Kareivių piknike nedalioj, liepos 17 d. 
čemausKO darže. Dėlto visi nariai 
tą dieną kaip 1 vai. pietų susirinkite 
TamoliunienČs svetainėn, o iš Čia vi
si važiuosime. Visiems kartu nuva
žiavus įžanga į daržą bus veltui.

— K Ii ubo Pirmininkas.

Chicagos Draugijų Sąjungos dele
gatų susirinkimas įvyks subatoj, lie
pos 16 d., 7 v. v. Liupsybės svet., 
1822 Wabansia Avc. Visi delegatai 
malonėkit atsilankyti paskirtu lai
ku, nes turėsim nutarti kam paskirti 
likusius pinigus.

Sekr. A. Ambtozevičia.

Draugystės švento- Antano Iš Pad- 
vos pusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienyje, liepos 17 d., 1 vai. po 
pietų, Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėje prie So. Union Avė. ir 18-tos 
gatvės. Visi nariai būtinai atsilanky
kite, nes yra daug svarbių reikalų 
svarstymui. — Valdyba.

North Side. — Vaikų draugijėlės 
“Bijūnėlio” repeticijos, dėl vaikučių 
išvažiavimo atostogoms ir karščių, 
šiuo tapo pertrauktos iki Labor Day. 
Kada Įvyks sekamoji repeticija, bus 
paskelbta Naujienose. -t— Valdyba.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. ir L. 
D. L. D. 79 kp. nariai ateinančią ne
dalią, liepos 17 d. važiuoja plaukyti į 
ežerą prie 79-tos gatvės. Mylinti tą 
sportą kviečiami dalyvauti musų 
kompanijoj. — Komitetas.

Kenosha, Wis. — Lietuvių koope- 
ratyvės Namo Bendroves šėrininkų 
susirinkimas bus nedėlioję, liepos 17 
dieną, Schlitzo svetainėj, kaip 9:30 
ryto. Visi šėrininkai kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų apkalbėjimui. — A. Pakfiys.

Draugystės Lietuvos Vėliava Ame
rikoj piknikas bus neik liepos 17 d. 
Blinstrupo darže, Leafy Grove. Kvie
čiame visus lietuvius dalyvauti.

— Rengėjai.

Town of Lake. — Dr-stės šv. Sta
nislovo V. ir K. susirinkimas, kurs 
dėl parapijos pikniko negalėjo įvykti 
liepos 10 d., dabar bus laikomas su
batoj ,liepos 16 d. 7:30 v. v. papras
toj vietoj. Visi nariai susirinkite ir 
naujų atsivęskite. — Valdyba.
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Brighton l’ark. — D. L. K. Keistu
čio Pašelpimo Kliųbo pusmetinis suį 
sirinkimas bus nedėlioj, liepos 17 d-, 
1 v. dienos, paprastoj svetainėj, 3925 
Kedzie Avė. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, yra svarbių reikalų.

— Pirmininkas.

Roseland. — PėtnyČios ir Nedėlios 
vakarais, Liepos 15 ir 17, bus gražios 
prakalbos Brolių Strumilų svet., 107- 
ta ir Indiana Avė. Prakalbos bus an
glų ir lietuvių kalbomis apie svarbius 
gyvenimo reikalus. Taipjau bus geri 
lietuvių giedoriai ir didelio olandų 
choras. Bus ir šiaip įvairių pamargi- 
nimų. Kviečiame visus lietuvius, vy
rus ir moteris atsilankyti. Įžanga dy
kai. Nebus ne jokių kolektų.

<— Komitetas.

Naujai susikūręs Chicagos Komite
tas Lietuvos Našlaičiams šelpti ren
gia draugišką išvažiavimą į Beverly 
Hills mišką nedėlioj, liepos 17; prad
žia 10 v. ryto. Bus gražus progra
mas, prakalbos, kontestai, įvairus 
žaislai ir skanus užkandžiai. Kviečia
me gausiai suvažiuoti. Važiuojant 
Ashland Avė. imkite 87 gatvekarį; 
važiuot iki sustos. Išlipus eit po de
šinei i kalną. — Komitetas.

Town of Lake. — Draugystė Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys savo pus
metinį susirinkimą Subatoj, liepos 16, 
7:30 vai. vakaro, Šv. Kryžiaus para
pijos svetainėj. Susirinkimas buvo 
atidėtas dėl nebuvimo svetainės lie
pos 10 d. Visi nariai kviečiami susi
rinkti. Valdyba.

PASARGA.

Norintieji pasigarslht į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

-.........-r-
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

būt atitaisytos į 24 vai.

jieškoji-
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ASMENĮ) JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Bronės Zaviskaitės 15 

metų amžiąųs, kuri prasišalino lie
pos 4 d., su kitu vyru, kurio vantas 
Stanislovas Leistrumas. Patėmiję, 
malonėkite pranešti:

JOHN SCHULTZ, 
1616 So. Halsted St., 

, Chicago, III.

JIEŠKAU brolio Juozapo Genio, 
Vinco sūnaus, Kauno apygardos, Tel
šių apskr., Gaulėnų kaimo.

STASYS GENYS,
Kaunas, 

Laisves Alėja NoH 33, 
LITHUANIA '

ASMEMŲ JIESKŪJIMAI
JIEŠKAU brolio Antano Žukaus

ko, gyvenusio 36 Washington St., 
Cambridgeport, Mass. Meldžiu atsi
šaukti.

JUSTINAS ŽUKAUSKAS,
Panevėžio apskr.,

Pumpėnų valse., 
Tuliunų kaimo, 

LITHUANIA

JIEŠKAU savo dviejų pusbrolių: 
Petro ir Juozapo Kuliešių, arba Peter 
Kulys. Vilniaus rėd., Jezno pat., Ku- 
kiškių kaimo. Pirmiau gyveno Dubois, 
Pa. Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. 
Malonės atsišaukti, arba žinanti teik
sis pranešti.

FELIX KUNEVIČIUS, 
3342 So. Union Avė.

Chicago, III.

APSSVEDIMAir“
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės; našlė kad ir butų su vai
kais, tai niekis, tik kad butų nejau- 
nesnė kaip 25 metų ir nesenesnė kaip 
40 metų. Esu pasiturintis vaikinas, 
nes Lankoje turiu pinigų, norėčiau 
pirkti savo ūkį, bet kad pavienis ir 
čia neturiu giminių, tai norėčiau gau
ti tokią gyvenimo draugę, kuri my
lėtų gyventi ant ūkės. Mylinčios ra
mų ir gerą gyvenimą, atsišaukit, o 
suteiksiu visas jus reikalaujančias in
formacijas.

CHAS. BALNOTI,
P. O. Box 72, McNaughton, Wis.

JIEŠKAU gyvenimui draugės, mer
ginos ar našlės, meilaus budo ir gero 
karakterio katrai galėčiau pasitikėti.

Esu našlys, amžiaus 32 vasarų; pa
mokintas: linksmo meilaus būdą ir 
geros širdies; mylints dorą gyveni
mą. Rašydamos, įdėkite paveikslėlį, 
katrą turite. Atsakymą duosiu kiek
vienai teisingai moteriškei ir viską už
laikysiu slaptybėj. Naujienos 342.

JIESKO OARBO ~
KAM REIKALINGAS barbe

ns 7 mėnesių patyrimu. Norečia 
gauti darbų Chicagoj arba ir 
toliaus. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą laišku pažymėdami No. 341 
■ ■■■... —— ■ i 1

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA kambaris Brigh- 

ton Park apielinkėj, dviems ar vie
nai ypatoms; kambaris didelis, švie
sus, elektros šviesa, ir maudynė, pu
sė bloko nuo gatvekarių; matyt ga
lima vakarais po šešių — 6 v. v.

3943 S. Rockwell St., antros lubos

TšSI RENTTAV 07 A"'"lainBari s 
vedusiai porai arba pavieniams.

Atsišaukite: A. K.,
3042 Lowe Avė.,

1-os lubos iš užpakalio

IŠSIRENDAVOJA kambaris 
vienam ar dviem su valgiu ar 
be valgio. Atsišaukite:

3518 S. Parnell St., 2 lubos 
Tek: Yards 4846.

IŠSIRENDAVOJA pirmos kle- 
sos ir gražiausioj vietoj Brid- 
geport apielinkėj furnished 
room. Be valgio.

£437 S. Emerald Avė.
Tek Blvd. 6918.

REIIIA OABBININIįĮ
MOTERŲ

REIKIA foreladės prie 
užbaigimo ir arm hole bai- 
sterių. Atsišaukite:

SCHOENBERG BROS., 
2134 W. 22nd St.

REIKIA DARBININKŲ
....  ' / VYRV

KEIKIA: keletos apsukrių vy
rų atstovauti namų budavojimo 
organizaciją. Turi sugebėti rei
kalus turėti $500, kalbėti gera 
kalba; priduok savo tautystę, 
kalbąs kokias kalbi, amžį, užsi
ėmimą. Adresuokite.

II. B. NOTIONAL 
IIEADQUARTERS, 

1709-12 — 139 N. Clark St., 
Chicago, III.

REIKIA plrmarankio duonkepio, 
kad mokėtų kopti juodą ir baltą duo
nas. Gera mokestis. Atsišaukite tuo- 
jaus.

8651 Baltimore Avė.
So. Chicago, III.

REIKIA egzaminierių 
prie off pesserių.

Kreipkitės: 
SCHOENBERG BROS., 

2134 W. 22nd St.

REIKIA DARBININKU
__________ VYRŲ_________

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- 
rnišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi 
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.'
CHICAGO MUTUAL CASUALTY

CO.,
431 S. Dearborn St.

Room 911-912.

REIKIA lietuviško agento mokan
čio kelias kalbas, pardavinėti biterį 
ir kitokius gėrimus; geras uždarbis 
geram vyrui. Atsišaukite greitai.
MAGNUS DRUG CHEMICAL CO., 

1957 Canalport Avė.

REIKIA vyro mokančio važiuo 
ti Republic troku, taipgi turi tu
rėt kelių metų patyrimą rakan
dų krautuvėj. Gera alga.
W0LF FURN1TURE HOUSE,

3818 S. Kedzie Avė.

REIKIA nuolatinio patyrusio 
barberio. Atsišaukite greitu 
laiku.

2011 So. Halsted St.
—. . ....................... 1

REIKIA guzikams skylučių 
siuvėjų; nuolatinis darbas, augš- 
čiausia alga. Atsišaukite:

COHEN & RISSMAN, 
418 So. Wells St.

7 floor

REIKIA off preserių, nuola
tinis darbas, augsčiausia alga.

COHEN & RISSMAN,
• 418 So. Wells St.

7 floor

ĄŲtOriOBIUAI
FORDAI FORDAI FORDAI

48 touring ir roadsters 1917—1921 
modelių, su arba be starterių; tikras 
bargenas, cash ar išmokėjimai. Im
sime jūsų seną Fordą į mainus. At
dara vakarais iki 10 vai.

2560 So. Halsted St. 
priešais 2Gth St.

1 TONO FORDAS.

Express body ir cab. Nau
jas, 1921. motoras. $425. Iš
mokėjimai jei norit. 2^ to
nų, šiltas važiavimu demon- 
stratorius. $2,200 lengvi iš
mokėjimai.

MEM MOTOR CORP., 
3110 S. Michigan Avė. 
Phone: Douglas 3720.

200 FORDŲ 200
Geriausias pasirinkimas Chicagoj 

CASH, IŠMOKĖJIMAS, MAINYMAS 
Karai prie 1736 Michigan Avė.

1920 Coupe starter $425
1920 Sodan starter $495
1920 Touring starter $310
1919 Touring starter $300
1918 Touring Dem. $250
1920 Roadster, Starter $275

% ---------------
Karai prie 3161 N. Clark St.

1919 Roadster Dem. Rims $285
1918 Taxi Cab $200
1920 Touring Starter $340
1921 Touring Starter $400
1920 Coupe starter $475
1920 Sėdau starter extras $550

Tono trokai $100 ir augščiau. 

Karai prie 6350 Čottage Grove
Tel.: Fairfax 8.

1920 Coupe starter, extras $465
1918 Roadster A-l $195
1916 Touring A-l $145
1913 Touring $95
1917 Touring Dem. rims reikia

taisyt $125
1920 Sedan starter, Dem. R. $525

Karai prie 2751 W. MącUspn St.
Tel.: Seeley 7466.

1919 Roadster s $240
1919 Touring $95
1920 Sedan starter $345
1917 Roadster $90
1920 Touring starter $395

Vartotų karų departamento.
AUTORIZUOTI FORDO DĘALERS.
CASH, IŠMOKĖJIMAS, MAINYMAS.

PARDAVIMUI 5 pasažierių Paige 
automobilius, vartotas tik 2 mene
siu. 1921 modelio.

G. BENDER, 
2102 W. 22nd St.

Galima matyt visada.

DIDELIS BARGENAS.
Musų vartotų automobilių de- 

partmente, šie automobiliai turi 
būt parduoti tuojaus.

Briscoe Roadster $400
Buick Roadster $395
Maxwell Touring $295
Overland Touring $275
Studabaker Coupe $245

Ateik ir persitikrink pats.
VISTA GARAGE & 

MOTOR SALES,
< 827 E. 47th St.

Tel.: Oakland 2233 y



-
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME.
PARDUODU studio labai ge

roj vietoj, getai įrengta. Labai 
gera proga dėl gero fotografo. 
Savininkas išeina iš biznio. At
sišaukite Naujienos 314.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Gali pirkti visą, 
arba pusę. Atsišaukite:

5259 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Priežastis važiuoju 
Lietuvon. Atsišaukite greitai.

927 W. 83rd St.
. • 3-os lubos.

1K VĖL BAKGENAI 
ILLINOIS FARMŲ.

akeriai Chicagoje, 8 kambarių

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; biznis išdirbtas per dąugelį me
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite į Naujienas 335.

PARDAVIMUI Ice Cream, 
kendžių ir kitų možmožių krau
tuvėlė. Parduosime labai pigiai, 
nes važiuojame Lietuvon.

2917 Lowe Avė.
Galite matyt po pietų.

NAMAI-ZEME
DIDELI BARGENAI ANT 

BRIDGEPORTO.

■»

5
stuba, sodas, visai prie boulevardo, 
2 blokai iki gatvekarių. šis yra dide
lis bargenas.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 4 
pagyvenimų, po 4> kambarius. Skiepas 
augštas ir viškai. Gasas. Namas švie
sus. Rendos neša $55.00.

3548 S. VVallace St.
Savininkas gyvena 559 W. 87th St.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas ir 4 lotai, daug medžių 
ir visas apdirbtas. Parduosim pigiai, 
nes važiuoju į Lenkiją. 

t/'M.AMiilcit/O *
3717 Morton Avė., Berwyn, III.

1 akeris, taipgi Chicagoje, 4 kam
barių stuba baraS ir kiti budinkai, 
javai ir viskas. Aptverta ir pertver
ta ir sodas. Kaina $3,000.00. Įmokėt 
2,000.00, likusius lengvomis išlygo
mis. Nepamirškite, šis yra bargenas.

PARDAVIMUI saliunas su barais 
labai geroj vietoj, aplinkui dirbtuvės 
ir prie gatvekarių linijos, 59, nuo 
Halsted iki State St., nėra saliuno. 
5 kambarių pagyvenimas užpakalyj. 
Rendos $25.00 į mėnesį.

611 W. 59th St

Biznieriau, Tėmyk ir Klausyk!
Pardavimui restaurantas ir coffee 

house; didelė 10 kambarių moderniš
ka stuba, iš priekio ir užpakalio por- 
čiai, skiepas, gasas, vanduo .elektra, 
didelis garadžius, lotas 94x187, dide
li medžiai prie vieškelio, Ogden Avė., 
Riverside.

LEO RYCHTARIK, 
Ogden Avė., arti Hass Avė. 

Riverside, 111.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj. Biznis garai išdirbtas per 24 me
tus. Pardavimo priežastis—nesutiki- 
bas partnerių. Atsišaukite:

8791 Archer Avė.

PARDAVIMUI kampinė gro
sernė ir bučernė, pigiai. Prie
žastis — nesu bučeris.

1847 Melrose and Lincoln St. 
netoli Belmont Avė.

“PARDAVIMUI saliunas, 
senas pleisas, apgyventas 
įvairių tautų, parduosiu 
greitu laiku.

2125 W. 63 St.
PARDAVIMUI ČEVE- 
RYKŲ KRAUTUVĖ SU 
TAISYMO ČEVERYKŲ 
DIRBTUVE.

5408 S. Halsted St.

4 flatų medinis namas puikiausia
me padėjime. 4 flatai, 4 ir 7 kamba
riai, skiepas ir antaugštis. Rendos 
$960.00 į metą. Parduosime už $4,500.

7 kambarių muro namas; elektra, 
gasas, toiletai ir maudyne, šis na
mas yra geriausiame priėjime. Kai
na $3,000.00.

9 flatų mūras, trijų metų senas 
prie 77-os ir Carpenter St. Moderniš
ka; rendos $5,400.00 į metus. Turi 
būt parduotas už $32,000.00, cash ar 
mainais.

4 flatai pietų dalyje, netoli Gar
field boulevardo, 3 metu senas; na
mas ant kampo, garo šiluma, rendos 
$1,680.00 į metus. Kaina $13,500.00. 
Cash ar mainais.

Ateik musų ofisan ir klausk pono 
P. Borneiko.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35th St.
Tel.: Boulevard 6673.

PABDAVIMUI bučernė ir 
grosernė labai geroj vietoj, lie

tuviais apgyventoj. Kreip
kitės į Naujienas 336

PARDAVIMUI saliuno, pusė 
arba visas. Geroj vietoj, 
žastis pardavimo — važiuoju j 
Lietuvą.

3101 W. 38th St.

Prie- HALSTED BIZNIO NAMAS.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė geroj vietoj; biznis gerai eina. 
Parduosiu su namu ar be namo. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos.

TUMOSA,
3250 N. Nagle Avė.

Tel.: Kildare 426.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė geroj vietoj, lietuvių ir lenkų tirš
tai apgyventa. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4555 So. Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė, 
automobilius, arklys ir vežimas. Ge
roj vietoj, apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu pigiai.

A. M., 
10236 S. Michigan Avė. 

Roseland, III.

PARDAVIMUI delicatesen, notions, 
čystas stakas, aržuoliniai fixtures; 
rendos $18.00 į mėnesį; 3 kambariai 
gyvenami, rakandai ir kiti reikalin
gi dalykai. Kaina $975.00 už viską. 
Apleidžiu miestą.

6342 S. Morgan St.

8 akeriai arti Westem Avė. namai, 
sodas, “living pond”, 3 karvės, 1 ark
lys, vištos, antys, ir mašinerija. Gali 
pėsčias nueiti į dideles dirbtuves. Kai
na $4,500.00. Įmokėt $3,000.00, liku
sius lengvomis išlygomis. Nepamirš
kite, šis yra bargenas.

PARDAVIMUI vienas iš didžiausių 
bargenij kuomet buvo siūloma. Biz
niavus kampas, užimtas vaistine, gy
dytojų ofisais, krautuvėms ir pagyve
nimais. Dubeltavas muro namas. Ren
dos $250.00 į mėnesį. Kaina tik $17,- 
000.00. Pusę įmokėt, likusius išnrokes- 
čiais. Ši vieta randasi prie Wallace 
St., arti 31-os ir verta $25,000.00. 
Ignatius Chap & Co., 31 st ir Wallace 
Sts
West Thirty-First State Bank Bldg.

BARGENAS.

Namai — Žemė. 
Pardavimui.

kambaritj namelis, ir daugiau

AR DAR MOKAT RENDĄ?

24 akeriai, 8 kambarių stuba, nau
ja barnė, garadžius ir kiti budinkai. 
Gyvuliai, javai ir mašinerijos. 5 kar
ves. 1 arklys,, vištos, antys ir žąsys. 
3 biokai iki gatvekario. Kaina $7,500. 
Nepamirškite, ši farma yra pirmos 
klesos.

25 akeriai, % mylios nuo ežero, vi
sai miestelyj, prie pilto kelio, nuolai
di žemė, sodas. Visi nauji namai, ga
radžius 4 automobiliams, nauja bar- 
nė, vištininkas, ir kiti budinkai. Turi 
bu’t tuoj parduotą. Savininkas yra se
nas našlys. Kaina $3,000,00.

63 akeriai, puikiausi budinkai, ge
ra žemė, juodžemi su moliu, netoli 
miesto, kelios mylios nuo Chicagos. 
ši farma turi būt parduota arba iš
mainyta ant miesto prapertės.

PARDAVIMUI dviejų lubų augščio I . . y .. geležin-
munnis namas, trimis pagyvenimais,!. • , </ y
ir vienao štoras, du pagyvenimai kelio/tohe.,. ir 114 n“o miesto, net - 
I kambarius. Narnas vertas $15,000, '! Chicago. pirmos klesos budinkai di- 
paiduodama už $12,950.00. Namas H?11" R0,la“; r ml!*» X™;
randasi prie 35 ir Halsted gatvių. ?> fa.™a bot. Parduota uz pusę 

PARDAVIMUI dviejų lubų mūrinis IĮ?8 tl'<r.oa kainos iš priežasties mir- 
namas, dviem pagyvenimais, vienas 6, “a8- ^1 esi farmenu, nepraleisk šio 
kitas 6 kambarių; elektros šivesa, I barKeno- ’_________

50n!rim!,tkėiK71i r'nn’T 1<» akeriai,’ atskirai miesto, % my- 
mai. Kaina So,oUU; iinoket $l,oOO, n-1,, x . .
kasieji kaip ramia. Namas randas po 1108 nu0 .eže,'0. F 2į mylios nuo Ch4- 
num. 3609 Lowe Avė. Pr,e dlda!'» kį'1°' 7 kambar!V

Savininkas, M. J. KIRAS, stuba, su apačioje skiepu Naujute 
3331 S. Halsted St. UaTnV v U- r?lkal-ngi bmlin- I kai. 30 akerių miško ir ganyklos, vi- 

| si javai ir likę grudų nuo pereitų 
AR NORI įmetu, kaipo: avižų, šieno ir kornų. 14

Padaryt pinigų? Į galvijų, 6 kiaulės, 2 arkliai ir pakin-
Geras mūrinis namas arti kampo, Į kai. Viskas, išskiriant rakandus eina 
flatai po 6 kambarius, 2 flatai po I su farma už $13,000.00.
kambarius ir didelis štoras su ge-1 Kuris tik norit panašaus dydžio

Manai tamista mokėt rendą 
per visą amžį? Ką gali atnešti 
rendos pakvitavimai (receipts) ? 
Gali išsitaisyti puikų namą šią
dien ant savo išlygų, šie namai 
randasi prie Illinois Central ge
ležinkelio 37 minutos nuo vidur- 
miesčio; pigus pervažiavimas; 
vienas blokas nuo Chicagos gat
vekarių linijos; 5 centai iki Pull- 
mano, Ilarvey, Blue Island ir 
Kensington. 15 minutų ėjimo iki 
324 dirbtuvių ploto. Darbo pa
kankamai. Rašyk šiądien reika
laudamas informacijų.

A. JOZEFOWICZ, 
1509 Tell Placė 

3-os lubos užpakalis.

5
kaip pusė akero žemės; arti Archer 
karų linijos. Apsodinta puikiais med
žiais; 80 vištų, 50 balandžių, 2 kiau
lės. Savininkas važiuoja Lietuvon. 
Kaina $3.750.00.

Turiu daugiau namų ir lotų parda
vimui, lotai $185.00 ir augščiau, biz- 
niavi ir rezidencijoms. Atsišaukite.

4980 Archer Avė.
Matykit Mr. Sleidl nuo 9 ryto, iki 

8 vak. ir nedėliomis.

PARDAVIMUI medinis namas 5 
kambarių: elektra, vanos, gasas, šalę 
lotas. Namas randasi 2743 W. 
St., prie Gelleck Parko; geras 
niui. Kaina $3,800. Pardavimo 
davimo priežastį patirsite pas 
ninką, No. 4653 S. Rockwell 
Frank Bistras, 2nd floor.

47tb 
biz- 

Par- 
savi- 

St.

PARDAVIMUI namas bunga- 
low) 6 kambarių. Elektra gasas, 
vana ir kiti moderniški įrengi
mai. Pigiai, nes išvažiuoju iš 
Chicagos.

6919 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI 3 namai ant išme- 
kesčio, arba visus pigiai. 2 mūriniai 
ir vienas medinis. Visi 2 pagyveni
mų. Labai pigiai. Kreipkitės:

A. J. MISUKONIS, 
2623 W. Harrison St.

Barmenas

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ii 
kitokių tautų apgyventoj vietoj. Biz
nis pusėtinai eina. Galima pirkti vi
są, arba pusę. Pardavimo priežastis 
patirsite ant vietos.

A. ŪSELIS,
3564 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių apgyventa, pigiai ir greitai.

FR. VITKAUSKAS,
2310 S. Hoyne Avė.

2
4 - i
rai įrengta užpakalyj keptuvė, ant I farmos, kreipkitės musų ofisan tuo- 
Bridgeporto. Kaina tik $9,500.00. Iš-1 jaus ir klauskit P. Borneiko.
mokėjimas pagal sutarti- | pIRST NATI0NAL REALTY CO.

736 W. 35th St.
Tel.: Boulevard 6673.

PARDAVIMUI saliunas, tarpe lie
tuvių ir kitokių tautų apgyventa, vie
ta jdirbta per 30 metų. Kas nori ge 
ros vietos nebrangiai — tegul pa
skubina. Savininkas išvažiuoja Lietu
von. Atsišaukite Naujienos 340.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per 15 metų.

Atsišaukite:
652 W. 18th St.

GERAS PIRKIMAS SOUTH SIDE.
Gražus mūrinis namas 5 ir 6 kam

barių arti Garfield Boulevardo. Ga
lima nupirkti už $6,000.00. Veikite 
tuojau.

3300-3302 S. Wallace St.
Štoras, 5 pagyvenimų ir tuščias lo

tas. Sykiu garadžius 2 mašinų. Ren
dos į mėnesį $180.00. Mažai reikia 
įmokėt, likusius kaip rendą. Kaina 
$14,500.00.

EKTRA! EXTRA!
Puikus namas dėl pardavimo, arba 
Mainymui į pigesnį namą, arba 

Mainymui į gerą biznių.
Mano namas yra vertės net $16,- 

500.00. Gražus namas dėl žmonių, 
kurie nori turėti patogią vietą sau ir 
savo šeimynai. Prie šito puikaus na
mo da randasi užpakalinis narnas, 
taipgi ir lotas tuščias pagal didįjį 
frontinį namą.

Intelegentiški žmonės norinti įsi
gyti patogų namą North Side — mel
džiam kreiptis pas mane namų savi
ninką, bile dieną, nuo 6 vai. vakare 
iki 9 vai. vakare. Subatoms nuo pie
tų iki 9 vai. vakaro. Nedėlioms visą 
dieną. Gera proga įsigyti namą ant 
visokių sąlygų. Kreipkities sekamu 
antrašu:

V. KARALIUS,
2244 Charleston St.. arti N. Oakley av. 
Phone: Humboldt 6706

Kaina

PARDAVIMUI dailydės įrankiai 
gerame stovy j. Parduosiu pigiai, 
man nereikalingos.

Atsišaukite:
A. K., 

3040 Lowe Avė. 
1-os lubos užpakalis

nes

PARDAVIMUI karčiame labai ge
roj vietoj, visokių tautų apgyventoj. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Sve
tainė užpakalyj susirinkimams, ves
tuvėms ir kitiems pasilinksminimams. 
4 kambariai viršuj pragyvenimui.

3201 S. Wall St.

BARGENAS 
Arti Douglas Parko

Įmokėk $1,000.00 ir imk $120 į mė
nesį, perkant puikų mūrinį namą, 1 
flato, 7 kambarių, 2 flatai po 8 kam
barius; elektra ir kiti parankumai. 
Kaina $9,500.00. Mortgečių gausite 
be komišino.

PRIVERSTAS parduoti 2 flatų po 
5 kambarius namą tik už $3,500 — iš- 
mokesčiais. Busiu ant vietos subatoj 
po piet ir ąedėlioj 10—4 po piet. 8458 
Gilbert Ct. 3 blokai į rytus nuo Vin- 
cennes Rd., arba matykit vakarais 
1344 N. Spauldįng Avė. 1-os lubos. 
Tai nauja lietuvių kolonija.

3-jų pagyvenimų mūrinis 
6-6-6* kambarių. Rendos į 
$75.00, namas ant Bridgeporto. Kai
na $6,500.00.

namas 
menesį

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
2 lotai, gasas, vanduo, gera vieta 
laikymui vištų ir karvės; pusė bloko 
Archer and Cicero gatvekarių. Tik
ras bargenas. Namie nedėlioj nuo 12 
iki 3:30 po pietų.

5125 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
greitu laiku. Biznis gerai eina, pada
roma nuo $75 iki $100 ir daugiau. Vi
sokių tautų apgyventa, kito tokio biz
nio nėra per bloką. Parduosiu pigiai 
už teisingą pasiūlymą. Renda pigi 
kreditorių nėra.

5951 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosemė, saldainių, 
sodos ir tabako krautuvė. laibai ge
roj vietoj visokių tautų apgyventa 
Atsišaukite greitu laiku. Priežastį pa
tirsite ant vietos.

505 W. 32nd St.

BRIGHTON PARK.
Nepraleisk progos, čia yra tikras 

bargenas: 2 adgštų mūrinis namas, 
2 flatai po 4 kambarius, viskas nau
jos mados. Randasi arti naujojo tea
tro. Kaina $6,000.00. Įmokėjimas pa
gal sutartį.

FABIJONAS ir MICKEVIČIUS, 
809 W. 35th St.

PARDAVIMUI nauja mūrinė bun- 
g:dow, 6825 So. Campbell Avė. 5 kam
bariai ir sun parlor, moderniška. Bar
genas. Duosime ant išmokesčio.

T. M. BENNETT, savininkas, 
1542 E. 65th PI.,

Tel.: Dorchester 3377. . V) ’ ■

4-rių pagyvenimų mūrinis namas 
po 5 kambarius: elektra ir gasas. 
Rendos į mėnesį. $86.00. Parduosiu 
už puse kainos, tįK $7,500.00.

J. TAMOSttUNAS, 
3124 So. Morgan St., 
2-ros lubos iš fronto.

AR TURI $500.00?

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 3 pagyvenimų po 5 kambarius; 
elektros šviesa, maudynės ,visi nau
jausios mados intaisymai; parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant mažesnio 
namę. Atsišaukite tuojaus pas Sze- 
met & Lucas.

4217 Archer Avė.

TIKRAS PAAUKAVIMAS
Pirk namą 

Bridgeporte.

PARDAVIMUI saliunas lietu 
vių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj, netoli Šv. Jurgio'bažny
čios. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

943 W. 33rd St.

EXTRA
Pardavimui grosernė, laikome sal

dainių ir kitokių gėrimų. Geras biz
nis ir geroj vietoj vien lietuviais ap
gyventoj. Pardavimo priežastis, va
žiuoju Lietuvon. Atsišaukite tuojaus.

1621 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, nuo 
savus fixtures, gražiai ištaisy
tas. Gera bizniui vieta, galims 
daryti gerą gyvenimą. Parduodu 
pigiai, nes važiuoju Lietuvon.

1957 S. Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas, gro- 
semė ir vaisių krautuvė. Lietu
vių kolonijoj. Biznis senas ir ne
ša gerą pelną. Ateikit tuojau ir 
pamatysit. Priežastis pardavimo 
—liga. 9342-44 Cottage Grove av

PARDAVIMUI labai pigiai kepy
kla — duonos ir keksų, randasi West 
Side, geriausioj vietoj prie bulvare 
ant kampo. Biznio daro vasaros lai
ke po $60 į dieną, žiemą virš $100.00 
i dieną. Kas tokio biznio norit, tad 
kad ir nemokėtų dirbti, nes ir dabar 
pats savininkas nedirba, tik kepėjus 
turi pasamdęs ir jiems moka. Parda
vimo priežastis, savininkas serga, to
dėl iš tos priežasties parduoda tik už 
$2,900, o verta daug daugiau, čia nė
ra melagystė. Ateikite, o persitikrin- 
sit. Sveikam 
pinigų. Kad 
tuojaus, pas

žmogui, čia yra daug 
persitikrinus ateikite

J. NAMON, 
3452 S. Halsted St. 

2-os lubos
Galima matyt visą dieną ir nedėlioj

RAKANDAI
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė greitu laiku, 
nis gerai išdirbtas ir 
venta visokių tautų, 
vieta.

836 W. 20th St.

Biz- 
apgy- 
gera

PARDAVIMUI kriaučių Štoras: 
prosinimo ir naujų siuvimo. Graži 
vieta ir pigi renda ir sykiu pagyve
nimas. Priverstas parduoti greitai, 
nes važiuoju Lietuvon.

J. R.,
240 W. 51st St.

RAKANDŲ BARGENAS
Gera proga jaunai porai penkių (5) 

kambarių rakandai. Gražiausia gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntinės setas, dining setas 
miegkambario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa 
kurtinai etc. Viskas nauja, 
sime ant syk arba atskirai 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit 
geno. Rezidencija:

1922 So. Kedzie Avė.

Parduo- 
už tavo 
šio bar-

PARDAVIMUI pusė arba 
visas saliunas, nes vienas 
partneris trumpame laike 
važiuoja Lietuvon.

5339 S. Halsted St.

RAKANDAI.
3 kaurai, odos ir velouro gyvena

mam kambariui setas, pastatoma ant 
grindų lempa, valgomojo kambario 
setas, ir 2 miegkambariu setai; sta
las, phonographas etc. Visai pigiai, 
jei pirks tuojau.

1644 S. Lawndale Avė., 
Apt. 2.

Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI SOFT 
DRINK PARLOR, 
ANT KAMPO, 

900 W. 21st St.

PARDAVIMUI augštos rųšies fur
nitūra (rakandai) ir taip toliau ki- 
tuokie dalykai už labai pigią kainą. 
Atsišaukit greitu laiku po num.

5751 S. Carpenter St.
1 floor

$700 ĮMOKANT NUPIRKSI
2 flatų medinį namą prie 59-os ne

toli Aberdeen St., 5-6 kambariai, ga- 
so šviesa, pečiaus šiluma, išmokėji
mas kaip renda. Kaina $4,000.

$500 įmokant nupirksi 7 kambarių 
cottage, gaso šviesa, pečiaus šiluma; 
išmokėjimai $35.00 į mėnesį. Kaina 
$4,000.00, prie Peoria St.

$1,000 įmokant nupirksi 5934 Aber
deen St. 7 kambarių cottage, elek
tros šviesa, garo šiluma, išmokėjimai 
kaip renda. Kaina $4,000.

C. O. ROZEN,
5926 So. Halsted St.
(Matykit Zicterman)

Normai 3678.Tel.:

STOCKAI-SEROS
AUKSINĖ proga gabiam vyrui 

pardavoti Union Bank of Chicago ap
saugotus auksinius, namų būdavoji- 
mo Bonus. Neša nuo dienos įdėjimo 
pinigus 8% ir 3% dalybų, viso 11% 
investoriams pinigai pilnai apsaugo
ti per šį banką. Life Insurance taip
gi ir kitos rųšies agentai Chicagos ir 
kitų miestų. Kreipkitės tik laišku ra
šydami lietuviškai.

THE KNTSKERN COMPANY, 
140 So. Dearborn St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar norit, kad jūsų pinigai 

nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.

PRANEŠIMAS.
Esu pasirengęs pabudavot arba par

duot jums namą. Pasakyk, kada, kur 
ir kokį nori. Suvedu elektrą į senus 
namus.

J. KAMENDULIS, 
228 W. 47th St.

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

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Hajsted Str., Chicago, III.

MOKYKLOS

80 akerių geros žemės. Wisconsin 
farma. Su geromis triobomis, gyvu
liais, mašinomis, ir javais, 30 akerių 

PARDAVIMUI 3 pagyvenimu įdirbamos žemės, likusi puikus miškas 
_ . , . | ir ganykla. Žeme yra juodžemis pne

niuro namas po 6 kambarius, I molio, namas 5 puikus kambariai ir 
beismentas, pastogė, ir medinis I krautuvė su visais rakandais ir su 

v . . . . _ (visais įrankiais ir tavoru. Biznis ge
namas užpakalyj ant 2 pagyve-Ląi eina yra sodas, 2 arkliai, 10 kar- 
nimų. Namas randasi ant WestlvhL 2 kiaulės, 85 vištos, 30 ančių ir 
o,.,. „ . . ... | visi įrengimai ir pakinktai, bažnyčiaSldės. I arsiduoda labai pigiai. I (r mokslainė netoli. Vieškelis ir trau- 
Priežastis senatvė. I kinis sustoja prieš namą. Turi būti

a o • a r/ a a ttot/ a o I parduota arba išmainyta ant C'hica- 
VILKAS n KAZANAUSKAS, j gos propertės — priežastis senatvės.

. 2242 VVest 23rd Place I Kaina tik $8000.
1ACQ I No- 2 farma 163 akerių geros že-r none. vanai luoo I 5Q akerių dirbamos žemės su

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų I geromis triobomis, gyvuliais, mašino- 
_ Ari 1 I mis ir javais. Sodas, miškas ir ga-muro namas 4-5 kambarių na- nykla. 8 arkliai ir 6 “

mas; randasi Brighton Parke.Įtik $8,000.
Parsiduoda labai pigiai, už $5,- žc^s 3suf“triobomi^

2 flatų po 6 kambarius mūrinis na
mas, vanos, augštas skiepas, kaina 
$3,200.00. Įmokėt $500.00, likusius 
kaip rendą.

4 pagyvenimų mūrinis namas su 
maudynėmis po 4 kambarius. Kaina 
$4,200.00.

4 pagyvenimų medinis namas
4 kambarius, kaina $3,500.00.

po

ša

lt arves, o kaina

6 pagyvenimų mūrinis namas, 
le tuščias lotas, prie pat šv. Jurgio 
bažnyčios. Kaina $8,000.00.

Minėti namai turi būt parduoti į 
trumpą laiką, nes pardavimo prie
žastys yra gana svarbios.

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

PARDAVIMUI medinis vieno pa
gyvenimo, 5 kambarių namas, 2 lo
tai, lietuvių apgyventoj apielinkėj, 
netoli Archer Avė. Labai puiki vieta 
gyventi. Kaina $3,000. Taipjau par
duodu arklį ir vežimą. Priežastis par
davimo — nesutikimas šeimynoj.

B. PALIUKONIS, 
3858 W. 55th PI., 

Kampas So. Springfield Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui naujas vieno pagyveni

mo namas: elektra, gasas, maudynes 
ir kiti naujausios mados įtaisymai. 
Mylinti gyvent ant tyro oro ir lai
kyti gyvulių, nepraleiskite šios pro
gos.

4948 S. Tripp Avė. 
Imkit Archer Avė. Cicero gatvekarį.

KIŠENINIŲ
ir

MAŠINOMS SIŪTI 
OPERATORIŲ
LABAI REIKIA

Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 j 
savaitę laukia. lengva išmokti. Die
nomis arba vakarais klesos.

% akerių geros 
- - - 'i du viivuviuiD, gyvuliais, maši-

500.00. Šis namas turi būt par-1 nomis ir javais, 50 akerių dirbamos
fmmnamp laikp Į žemės, miškas, pievos ir bėga upelis(luotas trumpai le laiKe. I per farmą. 2 arkliai, 7 karvės,^ kiau-

VILKAS ir KAZANAUSKAS, lies apie 70 paukščių, o kaina tik $6000. 
2249 23rd Plnrn I No. 4 farma 80 akerių geros že- west Zdld 1 lace mgg 8U triobomls> gyvuliais, mašino- 

--------------------------------------- - I mis ir javais, 25 akerių dirbamos že- 
I mės. 2 arkliai, 7 karvės, 2 kiaulės.

n a a Tr-r«<TTT . I Mokslainė ant farmos, o kaina
PARDAVIMUI medinis nau-|$4000.

jas namas Brighton Parke, 21, .N°- 5. farma 8? akerių žemės, su 
J . , , . . .w | triobomis, gyvuliais, mašinomis ir

flatų po 4 kambarius. Atsišau-1 vkis, miškas ir ganykla, o kaina tik 
kitę greitai I $3000- Platesnių žinių kreipkitės pas

r/'AG? ATT^Armra įmanė. Nepraleiskite šios progos, nes
Juo. AUGAI L lo, I retai tokia proga pasitaiko. Atsišau-
819 W. 33rd St. kite tuojaus pas:

___________________________ ........ JOHN A. WALULIS, 
_ 4715 W. Nevada St.

| arti North Cicero Avė. 
PARDAVIMUI 2 lotai prie! ir Fullerton Avė.

Marquette Parko; suros, gazas,|Telephone: Albany Tn
šalygatvei ir gatvės ir viskas |----------------------------------------
apmokėta. Kas mylite čystą orui EXTRA
atsišaukit greitai. I PARDUODU propertę už pusę

819 W 33rd St kainos — važiuoju Lietuvon.
____________ 1_______ ’ | 5011 Tood Avė.,

E. Chicago, Ind.

PABDAVIMUI 3 pagyvenimų 
po 4 kambarius mūrinis na
mas. Elektra, gasas, maudynė, 
skiepas ištaisytos, 5 metų se
nas.

4109 S. Montgomery St.

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KRASNICKA
190 Nnorth State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

tik

ja-

PARDAVIMUI 5 pagyvenimų, iŠ 
priekio krautuve mūrinis namas. Ren
dos neša apie $100 į mėnesį. Kaina I PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
$8,000.00. Namas pagal vėliausios Į ištaisytas skiepas, išgrįstas antaug- 
mados su visais įrengimais. Parduo-1 Štiš, maudynė, kietmedžio trimingai, 
dame, kadangi važiuojame Lietuvon. I didelė bamė, 3 lotai po 32x125 pėdų.

2844 W. 38th St. | Vištų, ančių ir
3-os lubos iš užpakalio. | šaukit nedėlioj ---------------------------------------- Į 4625 g.

PARDAVIMUI mūrinis namas dvie
jų pagyvenimų 5-6 kambarių. Aržuo- 
linis trimingas: elektros šviesa, va
nos, landrės ir visi intaisymai. Atsi
šaukite pas:

. TONY LITVINAS,
4444 S. Washtenaw Avė.

Namas randasi 5808 S. Green St.

žąsų. Bargenas. Atsi- 
visą dieną.
Kedvale Avė.

Imkit Archer ir Cicero gatvekarj.

PARDAVIMUI 3 augštų stu
ba, iš priekio krautuvė, su na
meliu užpakalyj. Kaina $2,800.

1627 So. Morgan St.
■ i

PARDAVIMUI 1 akeris paukščių 
ir daržovių auginimui farma; geroj 
vietoj, geri budinkai ir pigiai.

Akeris 2 kampai, 104th St. Spaul- 
ding ir Sawyer Avės.

D. J. MORTON, 
10629 Homan Avė., 
Mt. Greenvvood, III.

KOTELIAI IR VASARI
NIAI RESORTAI.

30 kambarių hotelis, pirmos klesos 
padėjime, geras biznis ir šviežias oras. 
Parduodama tuojaus.

20 kambarių hotelis, 1 akeris že
mės, priešais Ceder Lake; garadžius. 
javai, 5 valtelės, ir pilnai įrengtas, su 
rakandais ir kitais įtaisymais; van
duo, maudynės viduje ir toiletai. 
Kambariai užimti iki rudens, nėra 
tuščių. Priežastis pardavimo, persi
skyrimas.

18 kambarių hotelis, su buffeto 
įrengimu, garadžius 8 automobiliams 
ir vištininkas. Visai priešais Cedar 
Lake ir priešais piknikams vieta, ar
ti geležinkelio stoties. Didelė laime 
lietuviui. Nėra kito vasarinio resorto, 
arti Chicagos. Cedar Lake yra did
žiausia ežeras Indiana Valstijoj. Tūk
stančiai vasarnamių. Koteliai ir ša
itanai daro gerą biznį išskiriant lie
tuvius, kadangi jie neturi vasarinių 
resortų. šiuomi teikiu progą ateit ir 
daryt biznį, kaip kad kiti daro. Cash 
ar mainais ant miesto prapertės. Ne
pamirškite, šis yra bargenas. Pada
ryk savo pasiūlymą ir bus priimtas, 
jei tik bus sąžiningas. Automobiliai 
iki hotello veltui,

Ateik ir klausk P. Borneiko, 
FIRST NATIONAL REALTY 

736 W. 35th St.
Tel.: Boulevard 6673.

j.'.- . ■

...........’-'b"- •' .r,, . V. „,..3....,,.. ■, .... j ......... \

CO.

ŠTAI KUR TAVO LAIMĖ.
Aštuoniasdešimts akerių žemės, pie

tinėje dalyje Alabama valstijos; 65 
akeriai išvalyta, 15 akerių ganyklas, 
visa aptverta. Žemė gera, visa sau
sas molis, gerai nuolaidi. Daugelis 
yra visokių vaisingų ir pavėsiui me
džių. 2-jų augštų 7 kambarių stuba, 
2 barnės, vienas vištininkas, kornams 
aruodas, 3 mylios iki gražaus mieste
lio Foley, % mylios iki geležinkelio 
ir mokyklos. Turime geras marketo 
kainas ant visko, ka tik parduodame; 
geri kaimynai, 6 lietuvių šeimynos, 
ir visi gyvena prie daikto, taipgi la
bai sveika vieta. Jei sergi, nebijok, 
atgausi sveikatą geriau, nei kad gy
dantis pas gydytoją. Gražus oras, žie
momis nešalta, vasaromis nekaista: 
javai auga apskritą metą. Galvijai, 
kiaulės ir vištos auga, kas yra ge
ibiausiai ir kaina augščiausią. Lengvas 
auginimas, nereikia šerti namie. Kai
na tik $5,000.00. kadangi bargenas. 
Real Estate parduoda nevalytą žemę 
su kelmais po $50 už akerį. Tai ir 
yra dalykas, kadangi esu našlė — 
mano vyras miręs.

MRS. V. WLADIS, 
Route 1, Box 34, 
Foley, Alabama.

PARDAVIMUI mūrinis namas 8 
kambarių ir Storas su Ice Cream biz
niu; taipgi didelis garadžius. Turi 
būt parduota greitai kadangi esu 
našlė. Kaina $8,600. Atsišaukite: 

2917 Lowe Avė., 
arti 29-os gatvės

PARDAVIMUI 5 kambarių štoko 
namas, cemento skiepas. Visi įtaisy
mai: elektra, gasas, maudyne, pečiaus 
šiluma. Ėaina $4,000.00 cash. Ant iš
mokėjimo $4,500.00.

6342 S. Irving Avė.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkl.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

5) Braižymo (plianu pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir motelis visi neatidšliodami 
pradėkite tuoj Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

3) 
O


