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{sake areštuot gubernatorių
Dideli turkų nuostoliai

Francija gal nebestus kareivių 
Silezijon

įsakė areštuoti Illinois 
gubernatorių Small.

Teismas nusprendė, kad guber
natorius nėra liuosas nuo areš
to. Gubernatorius ignoruoja 

teismą.

True translation iued with the post- 
master at Chicago, III., July 27, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turkai netekę 75 nuoš. 
savo kareiviy.

Nacionalistai apleido Angorą 
perkėlė sostinę į Sivas.

ir

SPR1NGFIELD, 111., liepos 
26.— Gubernatorius Len Small 
nusisprendė ignoruoti užvestą
ją prieš jį bylą ir nepaisyti jo
kių teismo patvarkymų. Jis 
skaito, kad jo, kaipo augščiau- 
siojo valstijos valdininko, ne
galima areštuoti, nors teismas 
visai kitaip nusprendė.

šiandie teisėjas Smith išnešė 
savo nuosprendį apie guberna
toriaus neliečiamybę. Jis nus
prendė, kad gubernatorius, kai
po pilietis, negali būti liuosas 
nuo arešto, ka<la prieš jį’ užve
dama kriminalinė byla. Esą 
Illinois valstija neturi karalių 
ir todėl nieks negali būti nelie
čiamas teismo.

Išnešęs tokį nuosprendį, tei
sėjas įsakė klerkui perduoti 
warrantą šerifui, kad tasis gu
lėtų gubernatorių areštuoti.

Gubernatorius į tai neatkrei
pė mažiausios dcmės, tarsi vi
si teismo įsakymai visai jo ne
liestų. Jis tik paseklbė, kad mi
licijos jo areštavimo neprilei- 
dimui nešauksiąs: girdi, areš
tui jis nesipriešins, tegul šeri
fas ateina ir pasiima jį. Bet kad 
jis nepripažįsta, kad jį galima 
butų areštuoti, tai ir arešto jis 
neskaitysiąs už areštą, bet už 
išvogimą. 0 tada busią riestai 
visiems surištiems su jo išvogi
mu.

Šerifas jMiskelbe, kad jis vi
sai nesiskubins su areštavimu 
gubernatoriaus. Esą jis dar 
turi gerai pagalvoti, kad neį- 
kliuvus paskui į bėdą. Jis ban
dysiąs pasimatyti su pačiu gu
bernatorių, pasikalbėsiąs su 
juo ir bandysiąs prikalbinti jį 
pasiduoti. Jeigu gi guehmato- 
rius nepasiduos, tai dar kasi i n 
ar įteiks jam arešto warrantą.

Valstijos prokurorais, matyt, 
irgi jaučiasi perdaug toli nuė
jęs ir jo pagelbininkas telefr 
navo gubernatoriaus sekreto
riui, prašydamas pasimatyti su 
juo apsvarstymui viso dalyko. 
Sekretorius atsisakė.

Pats gubernatorius vakar va
kare apleido Springfieldą ir 
išvažiavo pasilsėti į savo na
mus Kankakee. Tame pačiame 
traukinyje buvo ir jo priešinin
kas, vyriausias valstijos proku
roras Bnmdage.

LONDONAS, liepos 26.
Pasak žinių iš Konstantinopo
lio, Turkijos nacionalistų val
džia, delei sėkmingo graikų 
veržimos Mažojoj Azijoj, buvo 
priversta perkelti savo sostinę 

| ir Turkijos nacionalistų seimą 
į Sivas.

Sulaužė turkų frontą.

ATHENAI, liepos 26.— Grai
kijos oficialinės agentūros pas
kelbimas* sako, kad turkų nuos
toliai užmuštais, sužeistais ir 
paimtais nelaisvėn siekia 75 
nuoš. visų turkų kariaujančių 
spėkų Mažojoj Azijoj.

Pranešimas ’ tvirtina, 
graikai taip įsibriovė į 
nacionalistų liniją, kad

pranešimas skelbia, kad susi
rinkimas bus Paryžiuje).

Talkininkų ekspertai, kurie 
studijavo rubežius Augšt. Si
lezijoj, susirinks Paryžiuje ket
verge.

Valdininkai sako, kad klausi
mas apie pasiuntimų daugiau 
kareivių j Augšt. Sileziją tebė
ra neišrištas.

Valdžios rateliai mano, kad 
Silezijos klausimas bus išriš
tas pa tenkinančiai.
Italija pritaria susirinkimui.

RYMAS, liepos 26.— Valdi
ninkai sako, kad Italija yra pa
sirengusi dalyvauti vyriausios 
tarybos susirinkime išrišimui 
Silezijos klausimo, pirm negu 
padėtis pasidarys labai rusti.

Nurodoma, jog Italija tvirti
no, kad reikalinga tuo jaus 
veikti Silezijos dalyke, kad iš
vengus tolimesnio kareiviavi
mo.

Premieras Bonomi išsireiškė 
prieš kokias nors karines prie
mones, kurios yra priešingos 
Versailles sutarčiai.

Nauji mūšiai Silezijoj.
BERLINAS, liepos 26.— Al- 

Igcmeine Zcitung gavo žinią 
iš Breslau, kad kariavimas
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Vokietija ragina Ameriką 
paskelbti taiką.

as required by the act of Oct. 6, 1917

Trockis diktatorius kovos 
su badu.

Bet visgi tikimąsi galų gale su
sitaikinti su Airija.

pasidavė.

kad

nacio-

ra tapo atkirstos nuo esančių 
Konieii spėkų, ant Bagdado 
geležinkelio.
Turkai nėra galutinai sumušti.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pas 26.— Turkai sustojo už 40 
mylių nuo Eski-Shehr, prie 
Aatikeuk perėjimo kalnuose ir 
prie Seid-el-Ghazi, kur kontr- 
ofensyvas sustabdė graikų ver
žimąsi.

Nėra abejonės, kad graikai 
aplaike svarbių pradinių |Nisi- 
sekimų, paimdami Kutaia ir 

Eski-Shelu*, pagelba daug di
desnės artilerijos. 'Pečiaus tal
kininkų dabotojai nemjano, 
kad jau pasiektas tapo nuosp
rendis kariavime.

šeši vokiečiai liko sužeisti su- 
riremime su lenkų maištinin
kais. Generalinis streikas tapo 
paskelbtas Rybnike.

Užpuolikais buvę lenkai.
Lenkų maištininkai užgriebė 

Birawe-Zerg<vwitz geležinkelį. 
Daug geležinkelio stočių sude
ginta. Breslau-Ratibor trauki
niai negali reguliariai vaigščio- 
ti ulelei sudegintos geležinkelio

Prancūzai ne besiusią kareivių.

LONDONAS, liepos 26. — 
Gaunama žinių, kad Francija 
atmetė savo pienus siųsti dau
giau kareivių į Augšt. Sileziją. 
Tai ji padariusi delei Anglijos 
protesto ir Anglijos atsisaky
mo siųsti savo kareivius.

Prašo pagelbės gele 
Cinkeliams.

Hardingas prašo kongreso leis
ti išmokėti geležinkeliams 

$500,000,000.

Pasitarimai tarp Amerikos ir 
i Vokietijos apie paskelbimą tai

kos užsibaigė.

BERLINAS, liepos 25. —j 
Vokietijos valdžia sutiko, kad 
prezidentas Hardingas išleistų

bi ančių taiką tarp Jungt. Val
stijų ir Vokietijos, tuo užbai-
ginnt

Išgabensią vaikus iš Volgos dis- 
trikto. Valdžia bando sustabdy

ti badaujančių valstiečių 
bėgimą.

LONDONAS, liepos 26. — 
Pasak žinios iš Bevelio, visos 
Rusijos komunistų pildomasis 
komitetas paskyrė il^eoną Troc; 
kį diktatorių, su pilniausia ga-

dabartinę neaiškią pade- le kovoti su badu Rusijoje.

išlikimų šaltinių patirta, ęe^bės vaikus.
RYGA, liepos 26. — Badas 

ir cholera skina sovietų Rusi
jos gyventojus ir visi valdžios 
projektai, išėmus apie šelpimą 
žmonių, (apo sustabdyti.

Maskvos sovietas pienuoja

H
; kad pasitarimai tarp Amerikos 
komisionieriaus Loring Dresel 
ir Vokietijos užsienio reikalų 
ministerio Dr. Boscn dabar jau 
yra užsibaigę. Visi Amerikos 
klausimai yra atsakyti; svar- . ...........   ,_____
blausias klausimas buvo apie evakuoti visus vaikus iš Volgos 
Vokietijos nuomonę kokių le- distriklo. Oficialiniame Izves- 
galinių žingsnių reikalinga,' tije duotas persergėjimas, kati 
kad padarius Knox-Porterio’• tas gal reikšti tikrą mirtį, delei 
rezoliuciją veikminga.

Vokietija p'tsakė, kad prezi
dento proklamacija butų tin
kamiausiu priifntinu dalyku, 
nes butų galima paskirti amba
sadorius ir pradėti tarybas apie 
taikos sutartį. 

Iš Vokietijos taipjau buvo 
prašoma atsakyti apie, formą 
ir turinį tokios prezidento 
proklamacijos. Tie atsakymai 
tapo pasiųsti į AVasliingtoną.

Tečiaus valdininkai -sako, kad 
tos Vokietijos nuomonės netu
ri nieką bendra su busiančiųjų 
taikos sutartimi.

Yra žinoma, kad kancleris 
Wirth yra pasiryžęs daryti <lir

tikrą taiką. Oficialiniuose rate
liuose viešpatauja nuomonė, 
kad Amerikos taikos sutartis 
galbūt pakartos didžiumą Ver- 
sailies taikos sutarties skirs
nių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., July 27, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Francija nebeslys kareiviy 
Silezijon?

Vyriausioji taryba susirinks 
rugp. 4 d. Pranešama apie nau

jus mušius Silezijoj.

LONDONAS, liepos 26. — 
šiandie oficialiniai paskelbta, 
kad talkininkų vyriausioji ta
ryba susirinks Paryžiuje rugp
jūčio 4 d. Sprendžiama, kad 
posėdis bus trumpas, nes tik 
Silezijos klausimas bus svar
stomas.

Angliją atstovaus užsienio 
reikalų ministeris markizas 
Curzon ir tarytes prezidentas 
Balfour, nes Lloyd George var
giai galės apleisti Londoną.

Sprendžiama, kad Amerikos 
ambasadorius Hapvey dalyvaus 
posėdyj kaipo jyatarėjas ir ne-

TIKISI SULAUŽYTI STREIKĄ
KOBE, Japonijoj, liepos 26. 

—Laivų kompanijos tikisi su
laužyti laivų budavotojų strei
ką. Jos yra griežtai nusistačiu- 
sios prieš pripažinimą darbinin
kų unijų ir deda visas pastan
gas nuveikti darbininku®. Val
džia gelbsti kompanijoms ir j oficialinis atstovas, 
areštuoja stredkieriiis ir jų va- Anglijos ekspertai, kurie ap- 
dovus. Į svarstys Silezijos klausimą

Pas darbininkus vienybė irgi' prieš vyriausios tarybos susi- 
įra ir į Kawasaki yardus jau j rinkimą, jau išvažiavo į Pary- 
sugrjžę dirbti apie 3,000 darbi-' žiu.
ninku. Kiti laikosi tvirtai, bet | ■ p žlau(I pranežima8. 
jiems trūksta žinojimo ir ypač
padėtį blogina tai, kad dange- j PARYŽIUS, liepos 26.— Ofi- 
lis streikierių nebeturi iš ko cialiniai paskelbta, kad vyriau- 
gyventi. Jiems yra renkamos sios tarybos susirinkimas bus 
aukos tarp kitų darbininkų. Boirfogne, rugp. 4 d. (Londono

WASHINGTON, liepos 26.— 
Prezidentas Hardingas specia
li niame pranešime kongresui 
prašo suteikti karo finansų 
korporacijai galios nupirkti 
vertybes galbūt siekiančias 
$500,000,000* kurios dabar yra 
geleži nikelių administracijos 
rankose, taip kad gautieji pi
nigai galėtų būti panaudoti 
atsiteisimui su geležinkeliais. 
Jis taipjau prašė padidinti kre
ditus finansavimui agrikulturi- 
nių ekspertų.

Prezidentas sako kongresui, 
kad geležinkelių finansavimas 
atidarytų kelią suteikimui pa- 
gelbos ir greitam išrišimui ge
ležinkelių problemos. Preziden
tas prašo greito nuosprendžių, 
kadangi esanti “moralinė” prie
dermė paremti geležinkelius. 
Nors geležinkeliui esą skolingi 
valdžiai dideles sumas pinigų, 
bet taipjau ir valdžia esanti 
skolinga geležinkeliams, tad 
esą reikia atsiteisti, kad gele
žinkeliai vėl galėtų pradėti tin
kamai veikti.

ATHENAI, liepos 25. — Iš 
Anatolijos pranešama, kad Tur
kijos nacionalistai evakuoja sa
vo sostinę Angorą ir kad gy
ventojai bėga į Sivas, 230 m. į 
rytus nuo Angoros. Padėtis 
Angoroje esanti kritiška.

(Ši žinia nėra patvirtinta iš 
jokių kitų šaltinių).

Morokkiečiy sukilimas.
PARYŽIUS, liepos 25.' — 

10,006 morokkiečių sukilo prieš 
ispanus Melilla apskrityje ir 
sumušė ten buvusius Ispanijos 
kareivius. Ispanai vėliau gavo 
pagelbos ir atmušė paskesnes 
sukilėlių atakas. Mūšiuose ispa
nai aplaike labai didelių nuos
tolių ir neteko kelių miestelių. 
Vienas ispanų generolas galbūt 
nusižudė, kada jį apsupę suki
lėliai ir nebegalėjo ištraukti.

Padėtis yra rusti ir valdžia 
nutarė siųsti daugiau kareivių 
iš Ispanijos. Karalius Alfonsas 
užgirdęs apie sukilimą tuojaus 
Sugrįžo į Madridą.

Mūšiai Morotkko je tebesi tę
sia. ’ t

stokos maisto, sugedimo van
dens ir nebuvimo drabužių ir 
čeverykų.

Amerikos Draugi) Draugijos 
(kveikėrių) atgabentos į Rusi
jos reikmenįs jau išsisėmė. Te- 
Čiaus sovietay pakvietė kveike- 
rius praplėsti savo darbą.

Leninas pareiškė, kad visos 
užsienio pastangos gelbėti Ru
sijos vaikus bus priimtos.

Gautieji iš Maskvos laikraš
čiai praneša apie pirmas aukas 
centraliniam šelpimo komite
tui.

Bėgimas ūkininkų iš Volgos 
distriklo jau prasidėjo. Valdžia 
bando neįsileisti badaujančių 
valstiečių į centralinę Europą.

Komunistai išleido pašauki
mą visiems partijos nariams 
susivienyti kovai su badu ir li
gomis.

Maisto taksai (rekvizicija) 
yra vykinama. Visi taksai 
(maistu) turi būti sumokėti 
prieš rugp. 15 d.

Kad užtikrinus derlių seka
miems metams, valdžia bando 
neprileisti ūkininkus apleisti 
Volgos turtingą javų juostą. 
Prisibijoina, kad jei prasidės 
neaprubežhiota išeivystė, ji ga- 

sukelti paniką visoje šalyje.

LONiDONiAS, liepos 26. — 
Valdžios kalbėtojas Chamber- 
lain kalbėdamas atstovų bute 
apie nereikalingumą parlamen
tui greitai susirinkti svarsty
mui taikos su Airija, pareiškė, 
kad prie geriausių aplinkybių 
taika su Airija galės įvykti tik 
vėlai rudenį, o gal ir žiemą. 
Jis nurodė, kad dabar eina 
pradiniai pasitarimai tarp Ang
lijos ir Airijos ir kad pačios 
taikos tarybos turės neiš- 
vengtinai užsitęsti ir tikroji 
taika galės įvykti tik už kelių 
menesių.

Evening News sako, kad pie
tine ir šiaurinė Airija jau susi
taikė apie ateities Valdžios for
mą. Tas laikraštis taipjau sako, 
kad niekurie sinn feinerių su
tinką priimti Lloyd George tai
kos sąlygas.

Iš Dublino pranešama, kati 
sinn feinerių kabinetas tebes
varsto sąlygas ir kad rengiasi 
šaukti visą Airijos parlamentą. 
Delei to vaigšto gandų, kad 
Anglijos valdžia paliuosuos iš 
kalėjimo visus esančius kale-

Amerikos kompanijos Meksi
koje užbaigs savo ”streiką.”

MEXIC0 CITY, liepos 26.— 
Vidaus reikalų ministerija pas
kelbė, kad aliejaus kompani
jos Tampica aliejaus laukuose, 
kurios buvo sustabdžiusios visą 
darbą protestui prieš padidini
mą eksporto taksų, dabai* pra
nešė ministerijai, kad jos pra
dės vėl operuoti nuo rugpjūčio 
1 d.

Pasigriebė aliejaus 
monopolių.

LONDONAS, liepos 26.— Pa
sak Amerikos ambasadoriaus 
Persijoje Cakvell, anglų kom
panija Anglijos'-Persijos Alie
jaus Kompanija, kuri kontro
liuoja didžiausius aliejaus lau
kus pietinėj Persijoj, dabar ga
vo koncesijų naudoti visą šiau
rinę Persiją.

Nukapojo algas.

Ii

Juodašimčiai siaučia.
DĖS MOINES, la., liepos 26. 

— Socialistų kalbėtoja Mrs. 
Ida Crouch Hazlett iš New 
Yorko, kurią nesenai areštuota 
laikant prakalbą socialistų pik
nike, bandė kalbėti nuo mies
to knygyno laiptų. Bet gauja 
juodašimčių, priklausančių 

prie Amerikos Legiono, past
vėrė ją ir įsisodinusi ją į auto
mobilių nugabeno į policijas 
stotį, i*eikalaudaina, kad polici
ja ją areštuotų- Policija atsisa
kė kalbėtoją areštuoti, liet taip
jau atsisakė' areštuoti ir juoda
šimčius.

Cincinnati. — šiomlis dieno
mis užsidarys American Tool 
Works. Tatai bus padaryta 
rugp. 1 d. Tokį pranešimą 
išleido prezidentas J. B. Doan. 
Normalingais laikais toj dirbtu
vėj dirbdavo apie 1,200 darbi
ninkų. šiame mieste užsidarė 
beveik visos mašininių įraukiu 
dirbtuvės. Gi reikia žinoti, 
kad tos rūšies dirbtuvėmis Cin« 
cinnati buvo žinomas visame 
pasaulyj.

PINIGŲ KURSAS,
Vakar, liepos 26 d., užsienio pinL 

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

tėme Amerikos plūgais Uaip:

Anglijos 1 svaras ............... $8.58
Austrijos 100 kronų*...... ........ 13c
Belgijos 100 frankų ........  $7.53
Danijos 100 kronų .............   $15.20
Finų 100 markių ............... $1.68
Franci jos 100 frankų ........... $7.73
Italijos 100 lirų ................... $4.34
Lietuvos 100 auksinų ..... .....  $1.28
Lenkų 100 markių ................... 6c
Olandų 100 guldenų ........... $31.08
Norvegų 100 kronų ........... $12.90 (
šveicarų 100 kronų'........... $16.45 ralizuota vokiečių, mažiausia
švedų 100 kronų ...u.......... $20.30 .
Vokietijos 100 narkių    $1.28 M1 «PanU.

Skelbia generalinį streiką 
Italijoje.

LONDONAS, liepos 25.— Iš 
Rymo pranešama, kad iš prie
žasties fascisti nužudymo dau
gelio komunistų Crosseto mies
te, generalinis streikas tapo 
paskelbtas Italijoje.>

Turkai' evakuoją Angorą.

WASHINGTON. — Birželio 
mėnesį tapo naturizuota (iš
duota pilietybę potpieros 29,- 
201 ateivių. Daugiausia ** natu-

rius.
Lloyd George paskelbė atsto

vų bute, kad Airijos musių pa
liauba bus prailginta, iki neal
sinau j ins tarybos tarį> Airijos 
ir Anglijos valdžios. Matyt, jis 
tikisi gauti prielankų atsaky
mą ir kad su laiku bus pradė
tos tikrosios taikos tarybos.

Vokefljos nuostoliai karo.
BERLINAS, liepos 25. — Pa

sak pataisyto sąrašo Vokietijos 
nuostolių kare, Vokietija nete
ko 1.792,368 kareivių užmuš
tais ir 4,246,874 sužeistais. Be 
to vis dar nesurandama 200,- 
000 kareivių. Laivynas neteko 
34,256 užmuštais ir 31,085 su
žeistais,.

MEXICO CITY, liepos 26.— 
Prezidentas Obregonas vakar 
išleido dekretą, kuriuo nukapo- 
jama algas 10 nuoš. visiems 
valdžios darbininkams, kaip 
civiliniams, taip ir kariniams, 
išėmus tik tuos darbininkus, 
kurie uždirba mažiau kaip 3 
pesus j dieną. Jis taipjau įsakė 
sumažinti ir miestų išlaidas. 
Valdžiai reikia pinigų geležin
keliams, Laivams h* ateinam 
rekonstrukcijos darbui, tad 
reikia esą vartoti knodidžiausią 
ekonomiją.

Prašo pavesti geležinkelius 
Fordui.

KLNGSTON, Jamaįca, liepos 
26.— Geležinkelių darbininkai 
paprašė gubernatoriaus paskirti 
arbitracijos tarybą rišimui ne
sutikimų tarp darbininkų ir 
valdžios. Jie taipjau pasiuntė 
kablegramą (kolonijų ministe- 
riui ChurcliiU, išdėstidami nu
siskundimą ir reikalaudami in
tervencijos.

IIART, Mieli., liepos 23. — 
400 vaisių augintojai Oceana 
paviete pasiuntė prašymą pre
zidentui Hjardingui pavesti vi
sus geležinkelius operuoti Hen
ry Fordui. Jie nurodo, kad 
Fordas paėmęs vieną geležin
kelį ir algas pakėlė darbinin
kams ir dar nupigino gabenimo 
kainas jo geležinkelių 20 nuoš., 
kuomet pirmiau tas geležinke
lis duodavo nuostolių.

Skaitykite ir Platinkite
A TT T T V M O Q»

Dabar laikas 
slysti pinigai Lietuvon

dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, danar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už 
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie-

kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasini 
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. 2“„ 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčl 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantij 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik

Naujienos 
us

Korespondentu didžiausio Lietuvos banko—T4a. 
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 j Naujiem) Pinigų Siuntimo' 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. HaiHted St., Chicago, HL
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PANEVĖŽYS.

Gimnazijos mokinių darbų 
paroda.

š. m. birželio 6—14 d. Pane
vėžio Vyrų Gimnazijos buste 
buvo Vyrų ir Moterų gimnazi
jos mokinių darbų paroda. Mo
kinių piešiniais buvo iškabin
tos 6 klasės ir koridoriai, di
džiojoj salėj buvo rodomi mo
kinių dailės, tapybos ir skulp
tūros, kuriniai, o dar dviejose 
salėse mokinių žemėlapiai ir 
mergaičių darbeliai. Parodos 
branduolys — mokinių piešiniai 
ir tapyba. Šiose gimnazijose 
jau treti metai piešimo moko 
dailininkas Zikaras. Jo darbo 
rezultatai stebina ir senesnius 
pedagogus. Taip gerai pasta
tyto piešimo mokymo, kaip 
Panevėžio gimnazijose, tur būt, 
nei Lietuvoj dar niekad nebuvo 
buvę, nei Rusijos mokyklose 
prieš karų. P. Zikaras sugeba 
mokiniams Įkvėpti piešimo 
meilės, o talentams padeda plė
totis. Eksprcssioniznią, žino
ma, p. Zikaras neigia. Jo mo
kymo pagrindai — piešiniai ir 
tapyba turi būti i dailus, indi
vidualus ir taisyklingi. Parodos 
lankytojai ir Parodos Komisija 
spėja, kad šešetas mokinių tu
ri tikrojo dailininko pažymių, 
būtent: Babickas (gavo pirmą
ją premiją), šliteris, Balčiūnas, 
Kaminskas, Bučas ir Kindury- 
tė. Jų darbai galėtų būti rodo
mi ir Meno Kūrėjų Parodoj.

Paroda turėjo didelio pasise
kimo. Aplankė ją ketvertas 
tūkstančių žmonių, buvo eks- 
Icur-sijij Įeitų mole5-lclų, atva- 
žiavo ir visa Kupiškio gimnazi
ja. Parodos lankytojai sudėjo 
4,000 auks. premijoms už ge
resniuosius mokinių darbus.

(“L. Balsas”)

Barasa, kuris birželio 21 d. 
Kauno Apygardos Teismo posė
dy Kretingoje pralaimėjo val
domą ūkį, 23 dešimtinių (Sa
lantų valsč.). Nabašnikė bai
mingai gliodės dar prieš pat 
mirtį, kad Barasa esąs biaurus 
žmogus ir ketinąs j§ nužudyti.

Atėjusios žinios įtarimą, pa
tvirtina, nes Barasos nesuras-} 
ta namie.— ž. Sk.

ŽEM. KALVARIJA.

Birželio 19 d. be vieno galo 
buvo stebuklinga diena. Tik 
klausykis: skambina varpais, 
gieda, atveža numirėlį... Kitur 
griežia orkestrą — atskamba 
vestuvės... o žmonių (klege
sys: kur bėgsim, ką išgirst ar 
pamatyt jx) pamaldų pašvento- 
ryj. Prasidėjo mytingai, kal
bėjo vienas S t. Seimo narys ir 
keletas pašalinių. Prie vals
čiaus irgi grūdasi žmonės, bal
sais nešini: juk rinkimai valsč. 
savivaldybės narių, kurių bus 
12. KumšČioja vienas kitą, ne
rink tą, bet rinki tą, tas duos 
žemės, kad išrinksit, kitas ne
duos. .. ' < ' •

Žmonių galvose revoliucija, 
kad tie kortelių numeriai ne
besutinka su pernai metų nu
meriais, ar tik čia nebus pri
gavimas, kalbas; davatkėlės 
bet vistiek rinkimai be triukš
mo eina ramiai.

Milicininkas Č. laike mitingo 
vieną pilietį griebia areštuot, 
kam šis iškirto koletų žodžių 
kalbėtojui, bet Seimo narys 
nuramina milicininką.

Išrinkta taryba, kalvon įeina 
šeši krikščionys ir šeši “cicili- 
kai”. (“L. Bal”)

jiem stovi atlapos pragaro du
rys.

Ir tuodu vyruku, kryžium 
mojuodami!, meja savo prie
šininkam pikčiausius kaltini
mus. Kas nėra kuniginių są
raše, kas aklai neseka ant ku
nigų pavadžio, tas bedievis 
paleistuvis, plėšikas ištvirkėlis, 
—vadinasi, paskutinis žmogus. 
Ir tai daroma bažnyčiose, pa- 
sigaunant Kristaus vardo. *

Ar gi tai ne tas pats žmo
gus ir grobus bolševizmas? Ar 
gi tie Dievo tarnai” nestato 
prie “stienkos” kiekvieno, kas 
su jais nesutinka ir nešaudo sa
vo priešininkų baiaiausioimis 
savo kulkomis? Ar gi jų spren
dimai be pasiteisinimo ir be 
apeliacijos neva tie patys karo 
teismai dvasiniam tikinčio 
žmogaus gyvenime?

Matulaičiai ir Andziuliai at
sikraustė pas mus iš tamsiausių 
viduržemių, kuomet kunigija 
savo priešus deginu ant laužų. 
Mes nė kiek neabejojame, kad 
jeigu Matulaičiai įgytų Lietu
voje galės, jie ir dabar sukurtų 
pas mus laužus ir įvestų inkvi- 
zicijas. Nes tai yra juodieji 
diktatoriai, to luomo atstovai, 
kuris nepakenčia jokio sau pa
sipriešinimo; kuris nori apžio- 

' ti ir savo saujoj laikyti visą 
musų gyvenimą.

Ir musų klerikalai sparčiai 
ton pusėn eina. Jie siunčia 
basus, rudiniuotus “Kristaus 
komunistus” sakyti liaudžiai 
pamokslus ir raginti žmones 
beveik prie pogramų. O patys, 
Seime prisėdę, -tvirtina savo po
zicijas. Jie sudarė sau “Žval
gybą” ir patiekė jai plačių ke
lių sauva Ii ligai slopinti darbo

lose Visi vaikai gudai ir sulyg 
įstatyn/ų jose lenkų kalbos mo-

:aip atskiras 
dalykas, o ten visas mokslas 
ėjo lenkiškai. Kalbamų asme
nų pakurstyti vaikų tėvai dau- 

o__ ________________ _____ „ gelyje atvejų beleido savo vni-
nistų” ir su jų pagalba apimti kų į bendrąsias mokyklas. Kė
višą kraštą, kaip piktas ma- bose slaptose mokyklose latvių 
Šąląs.

Ir jeigu jiems tas pasisektų, 
tuomet Lietuvoje ne tik darbi
ninkų socialistinis judėjimas, 
bet kiekviena laisva mintis, 
kiekvienas kunigam priešingas 
apsireiškimas butų užsmaugtas. 
.Rudasai pavojus yra didelis. Jį 
privalo tinkami įvertinti ne tik 
Lietuvos darbininkai, bet ir vi
si tie, kas nedvejodamas stovi 
už laisvą musų krašto vysty
mus, už mokslą, už pažangą, už 
šviesesnę Lietuvos liaudies at
eitį. (“Socialdemokratas”).

demokratijos gyvenimą. Jie
ruošiasi užgrobti mokyklą, j lt įstatymų jose lenku 
skubinasi priristveriotl visokių kymas leistas tik k
vieiniolynų, aprūpinti juos Že
mėmis, ir kapitalais, priveisti 
Lietuvoje kiek tik galima daiv- 
ginu visokių “Kristaus komu-

kalbos visai nebuvo mokina- 
»ma. Bet už tai mokinta lenkų 

i ūmą, patriotinių? lenkiškų dai-

nų, rasta lenkiškų patriotinių 
plakatų su piešiniais ir brošiū
rų, kuriose pilna visokių mela- 
gybių apie Latvius ir Lietuvą. 
Pinigais tas mokyklas rėmė 
Daugpily gyvenąs Lenkų pilie
tis Kazys Paužniks. <•

Latvių valdžia pasiūlė Vi
siems minėtiems mokytojams 
ir mokytojoms iš Latvių išva
žiuoti, bet Lenkų atstovybei į- 
sikišus jie liko neišsiųsti”.

.....—~ ■■ ---------- ----------- r*- - -'it - -
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European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

, vedėjai
Buvę A. Petrulis ir S. L. Fabionae
Siuntimas pinigų, laiva

kortes, pašportai ir tt 
NOTARU! A AS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 85th St, Kam p. Halsted S*.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Valtį Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pistą.

Lenkai Latgaliuos

“Latvijos Sargas” ir kiti lat
vių laikraščiai rašo dėl lenkų 
darbuotės Latgaliuose:

'“Valdžios • įstaigos keliose 
vietose Latgaliuose susekė len
kų slaptas mokyklas: kai ku
rios jų veikė ilgą laiką iki įsi
registravo, kitos visai neregis
truotos. Tokių mokyklų butą 
Daugpilio apskrity IzaMino 
valsčiuje Lavonų kaime, Kres- 
lavo apskrity Užsin, Goto, Rin- 
darų, Ivanovskos kaimuose ir 
kitur. Mokytojavo jose Lenkų 
Gudijos ir Rusų pavaldiniai, 
bet visai lenkų orientacijos: 
Latvių reikalais tose mokyklo
se visai nesirūpinta ir ten va
romas latgaliečių ir gudų len
kinimas. Kai kuriose mokyk-

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
Atdaras 

SEREDOMS, SUBAT0MS 
ir 

NEDĖLI0MS
Puikus

Vodevilius ir Krutami Paveikslai

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos
■ 12th STREET ...... ■

Tel. Kedzie 8902

■■■■■■■■

s 1 8514-16 Roosevelt Rd.
’ Arti St. Louis Avė, 
• CHICAGO, ILL.

■■■■■■

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterą ligos ir Chirnrgija.

1145 MILWAIIKEE AVĖ. CHICAGO.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunrdestyj i 
ASSOCIATION BLDG. 

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

Panedfcliaia iki ,8 vakare. 
Namą Tel.: Hyds Park 8895 

■■ -. —-.........■■■
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V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
M So. La Šalie St. Room 124 

Tel. Central 6890
▼ak.' 812 W. 88rd St, Ckieaft

Tel. Yards 4681.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St, kerti Leavitt St.
Telcphone Canal 2552.

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekreminavoja 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.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

ROKIŠKIS.

Lietuvos ^operacijos Bendro
vių Sąjuri&a šio mėnesio pra
džioj pirko Rokišky a py naujus 
didelius muro namus. Prie na
mų yra apie 1/3 dešimtinės 
žemės — vieta sandėliams sta
tyti. Iki šiol Sąjungos skyrius 
Rokišky neturėjo tinkamos vie; 
tos sandėliams ir kontorai. Da
bar įsigijus nuosavius namus, 
Sąjungai pavyks daug sparčiau 
praplėsi Rokiškio skyriaus dar
buotę. Rokiškio srities koope
racijos bendrovės sužinojusios, 
kad Sąjungos Centro Valdyba 
namus Rokišky nupirko — la
bai tam pritarė ir pasižadėjo 
sudaryti lėšas, kad paliuosuoti 
sudėtą į namus apyvarta kapi
talo dalį. Teko patirti, kad 
bendrovės savo pasižadėjimą 
vykina, nes nežiūrint to, kad 
Rokiškio skyriaus Valdybos 
parėdymu veda didelės pro
duktų supirkinėjimo operaci
jas, vis dėlto iš centro lėšų nėr 
reikalauja, bet pats nuolat siun
čia centro Valdybos kason pi
nigų. (“L-va”).

Juodieji . boįšęvikai. .
Kaip tik prisiartino savival

dybių rinkimai, vėl, kaip Sei
mo rinkimų mietų, prasidėjo 
bažnyčiose politinis jomarkas. 
Musų kunigėliai, paliepti iš 
centro, vėd sukaitę šoko mitin
guoti iš bažnyčių .sakyklos, vėl 
be atodairos plūsti savo priešus 
ir žadinti žmonėse tamsiausius 
jų jausmus.

Vėl prasidėjo šlykščiausią 
politinė spekuliacija, išnamta- 

jant žmonių tikybinius jaus
mus. Savo partijos reikalams 
ginti kunigai vėl nusitvėrė val
kioti Kristaus vardą, baidyti 
žmones pragaru, vilioti dan
gum, pavartodami visas šven
tenybes, kad tik laikytų liaudį 
savo vadovybėj.

Įvairių Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
JP fA 3331 SOUTH 
<* VV. HALSTED ST.

Phone Yards 6894
„PINIGŲ SIUNTIMAS, 

PASPIRTAI, 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. Panedėliais, Seredomis 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne- 
dėliomis iki 2 valandai po pietų.

hMaMaMMMMaMAMoaaMBBaMaMi

KRETINGA.

Pusiau trečios naktį į birže
lio 24 d. Kretingos mieste at
sitiko baisi žmogžudybė. Pikta- 
daris išmušė akmeniu langą, į- 
lindo vidun ir nušovė skaidrią 
našlę Marę Bakšienę su 6 metų 
dukterėle. Į mirtiną moteries 
ir dukikio klyksmą, kurį aplink 
gulintieji girdėjo, niekas neat
bėgo. Reginys baisus, kas ma
tė: motina kraujais paplūdusį 
pakritusi kniūpsčia, nuoga, iš
draikytais plaukais, vaikutėlis 
lovoje sudraskytais marškinė
liais, ant grindų išverstos kė
dės, pagalvės, d repuos, nu
plėštos f i rankos ir t.t. Tai grum- 
tinės scena galabytojo su jo 
auka, žmogžtidis išbėgęs pa
likęs kepurę.

Tardymas tuoj padarytas ir 
Iš aplinkybių yra numatoma, 

k ui žmogžudybė -padaryta ne 
plėšimo tikslu, bet iš keršto.

štienė buvo neturtinga, ka
riama dėl žmogžudybės tūla*

Kai Seimas pradėjo svarstyti 
mokyklos klausimą, — kokia ji 
turi būt, svietiška ar tikybinė, 
—kunigai kaip bematant nusi
tvėrė tos pačios priemonės. 
Centras tik paspaudė,— ir vie
tose prasidėjo mokytojų plūdi
mas, niekinimas pačios mokyk
los jei ne kunigų rankose. De
šimtimis pasipylė '‘protestai”, 
surašyti klebonų ir pasirašyti 
dievobaimingųjų avelių.

Pastaruoju laiku karingieji 
musų klerikalai pradėjo ypa
tingai smarkią ofenzivą Šiau
liuos ir Šiaulių apskrity. Jie 
paleido eiti pėr bažnyčias du 
savo agentu, vienuolius Ma
tulaitį ir Andziulį. Rudinėmis 
apsivilkę, basi, “atsižadėję že
mės turtų”, tuodu vyru nepa-^ 
liaudami sako pamokslus. Jie, 
girdi, atėję gelbėti žmones nuo 
ištvirkimo ir prapulties; jie esą 
vargingųjų užtarėjai; jie patys 
esą komunistai, tik Kristaus 
vardu. Jie esą pasikėlę kovoti 
su pragaro galybėmis. O tos 
pragaro galybės, tai esą socia
listai, bedieviai, liaudies moky
tojai, kurie kunigų neklauso. 
Dabartinės mokyklos, kur vai
kus veda tokie mokytojai,— tai 
šėtono daržas piktžolėm augin
ti. Kas tų pamokslininkų ne
klauso, - pražuvę žmonės:

Nedelioj,
« »

Rugpiučio=Aug. 7, 1921
Gardners Grove Darže

123 St. ir Michigan Avenue, Roseland, III.

šjmetinis
Naujienų
Piknikas 
Bus 
Įvairiausias 

Ir Puikiausias,
Nes 
šiame 
Piknike 

Jau
Pasižadėjo 
Dalyvauti 
Trjs Chorai 
Kalbėtojas
Drg, Grigaitis

' ’ Ir galų-gale 
žaislai.
Tie žaislai 
Bus 
Nepaprasti,
Nes 
Vadovaus

Drg. Uktveris. 
Beto 
Geresniems 
Juokdariams 

žaismėse 
Bus 

Duodamos 
Dovanos. 

į I Dovanų 
Yra 
Devyniolika. 
Užtat 
Visi 
Naujieniečiai 
Ir 
Naujienietės:
Dideli 
Maži 
Seni

Prisirengę

Jauni, 
Bukit

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga ypatai tik 40c

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

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 84th_St., Chicago.

Tel Blvd. 9336

Anksto
Dalyvauti
Metiniame
Naujienų 
Piknike.
Rengėjai

/ Tikrina, 
Kad
Visi
Atsilankę 
Bus
Maloniai

Draugiškai 
Priimti.
Iki
Pasimatymo 
Naujienų 
Piknike.

So. State St. karai, num. 119, daveža netoli nuo da 
ržo. Automobilistams paranki kelionė bulvarais.

jlre yoii
servuotas I 
erzinantis? • 
negali susilaikyti?

Dq i^ou
iš miego prikelia naktyj? 
turi “dieglius” ir priepuolį? 
pradeda urnas užimąs?

TAMISTAI REIKIA

Dr. Milės’ Nervine
ASK YOUR DRUGGIST

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

' WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
VVaukegan, Iii.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REV1EW

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$1.00 ir $2.25 bušelis; vynuogės 
$1.50 ir $1.75 už 6 beskių krei- 
tą; vyšnios $3.50 ir $4.00 už 16 
kvortų dėžę; lemonai $11.00 ir 
$11.50 už dėžę; orančiai $5.00

kai 75c'ir $1.25 bušelis; salotos 
galvose $3.00 ir $6.00 kreitas; 
lapuose 40 ir 60c. dėžė; grybai 
65 ir 75c. dėžė; cibuliai $1.50 ir 
$1.75 kreitas; 'ridikai $3.50 ir 
$4.00 už 100 pundelių; spinakai

iiiaimiuiuuiiMi

Pastabos apie biznio 
eiseną.

Biznio pasitaisymas. — Ne
daugelyje pramonės šakų tega
lima laukti biznio pasitaisymo 
šiais metais. Tačiaus, keletas 
pramonių neužilgo pilnai atsi
taisys, palyginant su kitomis 
pramonėmis. Tarp pramonių ku
rios susilaukia žymaus pasitai
symo yra rūbų siuvimo pramo
nė, o taipgi, mekstinių tavorų 
pramonė.

Rubsiuvystė pirmutinė la
biausia nukentėjo šiame krizyje. 
Dabai’ jau beveik metai kaip 
dalykai joj stovėjo labai blogai. 
Nuo šio laiko ji pradės laipsniš
kai taisytis. Didelių užsakymų 
šiuo laiku dar vis nebuvo, vie
nok, jau pradeda atsirasti ir ru
deniop bus vis daugiau.

Šią vasarą bus nemažai rūbų 
išpardavimo numažintomis kai
nomis. Mes patariame pasinau
doti šitais išpardavimais ir pri
sipirkti rūbų sau dabar, žemiaus 
kainos vargiai benupuls. Nors 
dabar vasara ir karštas oras, 
mes patariame šiuo laiku prisi
pirkti žieminių drabužių, nes šią 
žiemą jie tikrai bus brangesni.

Iš kitų pramonių geresnio 
biznio dabar gali laukti seka

derlius buvo Japonijoj ir didžiu
moj Rusijos.

šitas dalykų stovis veda prie 
javų atpigimo, šiandien kviečiai 
jau gana yra atpigę. Vienok, 
galima laukti, kad jie atpigs 
dar labiau. Metai atgal kviečiai 
Amerikoj kainavo $3.00 už bu-

apie 20,000 kvortų j dieną. 
“Mongul” busiąs pardavinėja
mas po 90c už kvortą, kas yra 
apie 35c pigiau už kitus tokius 
“polišius”. Jeigu bus invykinti 
visi išdirbimo ir pardavinėjimo 
pienai, tai naujos kompanijos 
biznis turėtų būti labai pelnin-

ir $6.00 už dėžę; slyvos $1.00 ir 
$1.25 už dėžę; grušios $3.00 ir 
$3.50 bušelis.

UOGOS — Juodieji serbentai 
$3.50 ir $4.00 už 16 kvortų; mė
lynės $5.50 ir $6.25 už 16 kvor
tų; raudonieji serbentai $3.00 ir 
$4.00 už 24 kvortų dėžę.

50c.'dėžė; saldus komai 75c ir 
$1.00 bušelis; tamėtos $2.50 ir 
$4.00 kreitas.

šelj. Dabar kviečiai parduodami gas.
yra po $1.20 už bušelį. Prie da
bartinio dalykų stovio nieko ne
bus stebėtina, jeigu keleto mė
nesių bėgyje kviečiai parsidavi- 
nės mažiau kaip po $1.00 už bu-

Korporacija busianti inkorpo
ruota pagal Illinois valstijos 
įstatymų su autorizuotu kapi
talu $200,000, iš kurio tik $150,- 
000 bus priimta dabar.

ŽALIOS DARŽOVES — Bu-

Tel. Yards 145
JOHN J. ZOLP,

Real Estate — Paskola — Insurance 
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.

Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfleld Avė., 

Chicago.
rokai $1.00 ir $1.50 už 100 pun
delių; salierai 75c. ir $1.00 už 
kreitą; kopūstai $3.00 ir $3.50 
kreitas; žyduoliai kopūstai 20c., 
ir $1.00 kreitas; morkos $1.00

NAUDOTO IR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO.,

mos: l
Keptuvės — Prie numažintų 

, algų ir neblogo išpardavimo, tu
rėtų būti padaroma užtektinai 
pelno. Biznis neturėtų būti blo
gas iki naujų metų.

Batų pramonėj — Darbai vis, 
eina geryn. Fabrikantai turi 
užtektinai užsakymų, kurių ga
li užtekti bent keturiem^mėne-, 
siams. Biznis turėtų pasitaisy-, 
ti. j

Bovelniniai tavorai — Išdir-t 
bystė turėtų šiais mėnesiais pa-, 
lengvėlia gerintis, taip kad ru
denyje galima laukti pasitaisy
mo. I I

šilkų pramonėj — Išpardavi
mas eina labai menkai ir gerin-'
sis tik išpalengvo. žiemą padė
jimas gali būti geras.

Vilnonių tavorų pramonėj -r- 
Darbai fabrikuose gali eiti ne
blogai rudenyj ir per žiemą. Už
sakymai dauginasi išpalengvo.

šelį. Ištikrųjų, apie tai negali 
būti abejonės. Todėl f armėnai 
nepadarys klaidos pardavę savo 
kviečius dabartinėmis kainomis. 
Kviečių kainų pakilimo reiktų 
laukti labai ilgai.

Iš faunos produktų tik kor- 
nų vartojimas galėtų būti pa
didintas, jeigu farmeriai ir gy
vulių auklėtojai paskirtų dau- 
giaus komų nupenėjimui gyvu
liams. Prisipirkti gyvulių ir 
juos nupenėti komais dabar 
ypač apsimokėtų, nes gyvuliai 
ir komai dabar yra pigus (kaip 
komai tai gal perdaug pigus), o 
vėliaus gyvuliai pabrangs. Pri- 
sipirkus dabar ' gyvulių ir juos 
nupenėjus komais, vėliaus gy
vulius galima butų parduoti gal 
net už dvigubus pinigus.

Dabartinis padėjimas, kuria
me randasi farmeriai, negauda
mi gerų kainų už kviečius ir ja
vus, prisideda prie to, kad biz
nis pasilieka apmiręs. Fąrmeris 
mano, kad jis yra baisiai nu
skriaustas, ir todėl stengiasi 
visiškai nieko nepirkti. Su lai
ku,, vienok, dėl javų ir duonos 
atpigimo prie šių metų gero der
liaus pasidės pamatas geres
niam laikui. Kada duona nebus 
taip brangi ir jos bus daug, vi
si turės jaustis linksmiau, neiš
skiriant nei {armerių. Nes prie 
gero derliaus fąrmeris, nors pi
giau parduodamas, visgi gauna 
iš javų tikrą pelną, kadangi tų 
javų turi daugiaus. Kas išdyg
sta iš žemės, tas yra nauju tur
tu, ir pelnydamasis iš to naujo 
turto farmerjs pelnysis be 
skriaudos kitiems. Tas ves prie 
apskrito dalykų pagerėjimo.

Kl. Jurgelionis.

ir $1.50 UŽ 100 pundelių; agur-

Marketo Kainos
kai-

1 ex- 
44c.,

‘ pir- 
švie-

Vakar Chicagos marketo 
nos ant tūlų dalykų buvo seka
mos:

SVIESTAS ~ Creamery 41c., 
centralizuotas 38%c., ladles 24 
ir 26c., kaina retaileriams 
tra sudėtas statinukes 
spaustas 46c.

KIAUŠINIAI — švieži 
rnieji 28 ir 29c., paprastai
ži 23 ir 25c., maišyti lotais 26 
ir 27’^c., ekstra sudėti balto me
džio dėžėsna 35% ir 36’6p., mar
giukai 20 ir 21c., purvinokai 18 
ir 22c., stdrage ekstra 30c.

GYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkės 30c., vištos 26c., gaid
žiai 18c., antys 24c., žąsys 12c., 
pavasariniai žąsukai 18c.

ŠALDYTA' PAUKŠTIENA — 
Kurkės 25 ir 30c., vištos 24 ir 
26c., gaidžiai 18 ir 19c.

BULVES — Statinė $5.25; 
saldžiosios bulvės $2.50 ir $3.50 
bamperis.

3003-39 S’o. Halsted St 
Tel.: Yards 1294.

LAIVAKORTES | LIETUVA 
PER KLAIPĖDA

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10 

Laivakortės iki Liepojuj $114.00; 
iki Kauno $117.00.

JAVAI IR BIZNIS — šiais 
metais kviečiai ir kiti javai dau
gumoj pasaulio šalių užderėjo

“Mongul” r
šituo vardu — Mongul — ne

užilgo bus išdirbamas naujo iš
radimo blizgylas — polish, —

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui 

visokių ligų:
t

Vyrų, moterų ir kūdikių 
Vedama štabo

WEST END HOSPITAU 
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.

Modemiškas būdas 
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta 
Laboratorija ir X—Ray.

Gydoma namie ir ligonbu- 
tyj.

Atdara kasdien nuo 12 iki 
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

I LIETUVĄ nevažiuokite per I^nkiją, nes kelionėje per Ant- 
werpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. 
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus 
sutvarkome Income Taksus veltui.

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

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės šėlų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus 
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 100Q darbininkų. Todėl 
jeigu nori įgauti gerą jjelną.^už savo pinigus, tai' pirk Lietuvių Prei 
kybos Bendrovės Šerų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.

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

Važiuojantiems 
dokumentus ir

pinigus perlai-

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway; Boston 27, Mass.

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius
Lith. Sales Corp.

300 Savoy Theatre BIdg. 
Wilkes-Barre, Pa.

Kasdieną 9:00 ryte iki 6:09 vakare, 
ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne- 

po pietų.

Lithuanian Sales Corp., 
3313 So. Halsted St., 
Chicago, III. Tel. Yards 6062.

Chicago’s Ofiso Valandos: 
Vakarais: Utaminke, Ketverge 
daliomis: 10:00 ryte iki 8:00

ar užderės daug geriaus negu kurs ketina būti geresnis už 
pereitais metais. Javų užderė- daugelį kitų “polišių.”
j imas yra geras šiose šalyse:; Mon gului išdirbinėti tveriasi 
Vokietijoj, Austrijoj. Danijoj, Chicagoje korporacija — Mon- 
Finlandijoj, Francijoj, Luxem- gul Chemical Co., prie kurios 
burge, Švedijoj, Kanadoj, Su- prisideda nemažai lietuvių.
vienytose Valstijose, Bulgarijoj, I Organizacijinis darbas keti- 
Grekijoj, Algerijoj, Tunise, Egi- narna užbaigti .į keletą savai- 
pte ir Morocco. Vidutiniškai ja- čių, ir tada bus pilnai intaisy- 
vai užderėjo Italijoj, šveicari- tas fabrikas, kurs galėsiąs, pil- 
joj ir Czeko-Slavijoj. Blogas na spėka dirbdamas, išdirbti

Saugiausia ir Geriausia Vieta 
Jūsų Pinigams Yra

Didysis Valstijinis Bankas ant Bridgeporto Central Manufacturing Dis- 
triet Bank. Šis Bankas jau yra labai gerai žinomas visiems Lietuviams, nes 
jame darbuojasi net šeši lietuviai dąrbininkai, ir todėl jeigu nekurie depozito- 
riai nevartoja angliškos kalbos vistiek atlieka savo reikalus ir jaučiasi kaip 
namieje.

Užrubežinis Skyrius.
* . H ' į *»•- 1 •' < ' ’ ■ .3 J-’. • A-

Važiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus veltui. Parduoda laivakortes ant 
visų geresnių laivų. Nusiunčia Pinigus žemiausiu kursu ir greitu budu. Pa
gelbsti atsiteisti su taksais. Parduoda draftus ant visos Vokietijos ir Lietu
vos Bankų ir abelnai atlieka visus bankinius reikalus. Iš kitų miestų kreipki
tės raštu, reikalaukite visokių informacijų, suteiksime veltui.

Central Manufacturing 
District Bank 

A STATE BANK
1112 West 35th St. Arti S. Morgan Street.
Bankas atdaras kasdien ikį 8 po pietų.
Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Subatomis per visą dieną iki 8 vai. vakare.

A STATE BANK

BANKO TURTAS VIRŠ $6,000,000.00.

Pamėginkite naujo

Rtlffle.S
Su užregistruotu vaisbažanklluSuv.

Patentu Blare.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vaiste idčtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvčpalo.

Ruffles yra taoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gabiau
siai ypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pafitp 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio.
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vale- 
baženklis.
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NEVV YORK:

Motery sveikata.
Ar daug žinai tikrai sveikų mote

rų? Tai ne yra tiesa, kad moteris 
eis kartu su progresu, tad jokių ne
smagumų nepatiks, ypač fyziškų, bet 
kenčia daugiau, nei gali atlaikyt. Gal
vos skaudėjimas išsivysto ir nerviš
ki erzinimai, strėnų skaudėjimas, 
traukimas silpnin ir kiti skausmai, 
kurie moteris kankina. Apsirgusi ku
rią nebūk liga, yra geriausia gyduo
lė Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 
pound, kuri veik per pusę šimtme
čio metų pasižymėjo, kaipo geriau
sia gyduolė.

Atlas Realty Cotnpany
Real Estate—Loans & Insurance 

Foreign Exchange & 
Steamship Tickets 

4601 So. Hermitage Avenue
Savininkai: E. D. Witkowski, A. M. 

Barčus^ J. P. Waitches.
Phone: Boulcvard 6080

T. Pullman MSI

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, Iii.

M^OR.HERZMAH^B
16 RUSIJOS

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

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

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

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

VALANDOS] Nuo 1G-12 pietų, 
ir nuo 6 Ud 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis: Drnel 
950 - Drover 4186 

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

Z

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų. 

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

valandos ryto iki 1 vaL po piev.
Telefonas Dresel 2880

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
▼51 tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harrison St

Valandosi 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare iiskiriant nedildienius.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raides darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland AveM 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augŠto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 47 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir 
GERKLĖS EXPERTAS.

Moderniškiausi įren
gimai ligų pažinimo 
ir gydymo. 23 me
tai prie State St.

ŽVAIRAS AKIS 
ATITAISAU, 

savo speciale meto
dą; virš 3,000 išgy
dyta. Daugelis ant 
syk vizai mano ofi

se. Reikalauk knygelės.
DR. F. O. CARTER, M. D.

120 S. State St.
Vai.: 9 iki 6. Ned.: 10 iki 12.

.........  i — J

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

Tel.» Yards 6666
Boulovard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS 
lietuvis gydytojas, Chirurgas 

AkuUraa
8208 So. Halsted St., Chicago. 

Valandos] 10-12 v. r., 1-8, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietavys Dentistaa 
10801 So. Michigan Av^ Roaeland. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted SU Chicago, III. (

Tel. Pullman 842
DR. L E. MAKARAS 

Liet avis Gydytojas ir Chirargaa 
10900 Michigan Ave^ Roselande.

Vai. Ifl iH 12, 2 iH 4 ir 6i8S 
Ud 8i80 vak.
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Editai P. firigdtM

J789 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Koosevdt 8590

trijų šiaurinių Pabaltjurio 
respublikų ir Lenkijos iš- 
tiėsų gyvuoja artimi ryšiai.

Lietuvai grūmoja pavo
jus būti išskirtai iš Pabalt
jurio valstybių sąjungos. 
Jos padėtis butų be galo 
kebli.

Subecription Ra t esi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.

IMA KITAIP RAŠYTI.Entered as Second Class Matter 
March 17th» 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, fiskfrtant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas i Roosevdt 8500.

Uisiaakomoji Kaina:
Chicagoja — paltu;

Metama , |«.00
Pusei metą , , .............  "
Trims minesiams -

4.50
2.25

Dviem minėdama , ; , 1.75
Vienam minėsiu! ■ T T l r - 1*00

Chicagoje — per neiiotejuMI
Viena kopija , ,, t 08
Savaitei \r 18
Mioeaiui _____________ r r r- 75J

Suvienytose ValstŲeeo m Chlcagoj, 
paltu:

Metams - - - - - - - - ■ — $7.00
Pusei metą -- 4.00
Trims minėdama .------  2.00
Dviem minėdama U1 50
Vienam mėnesiui . , ,, .75

Metuvon ir kitur uiaienteoMl 
(Atpiginta)

Metama-------- ■ - - ......  - - $8.00
Pusei metu _______ ___ ___ ___  4.50
Trims minedams -

Pinigus reikia siųsti palte 
Orderiu, kartu su užsakymu.

_ 2.25
Money

aseasK

Liepos 7 (L “Rosta-Wien” 
praneša tokią žimą:

“Kaipo pasdkmė sausumos, 
šįmet laukiama blogo der
liaus. Sritys, kurios dau
giausia nukentėjo, yra Sama
ros gubernija, Saratovo, Ca- 
ricino, Astrachanės, Volgos 
vokiečių sritis ir gulinčios 
arti Šilų vietų gubernijos...” 
šitokia žinia pasirodė pirmą 

kartą oficialiame Rusijos bol
ševikų bu lėtinė, kuris yra ski
riamas užsienio l‘infqrmavi- 
mui.” Iki šiol tas buletinas 
vis skelbė, kad javai Rusijoje 
šįmet uždarėję. , labai gerai ir 
kad Rusija turėsianti duonos 
daugiau, negu jai reikia.

Dabar, kada jau visas pasau
lis žino, jogei sovietų Rusijoje 
siaučia baisus Ijadas, tai ir tas 
“informacijos” buletinas ima 
pripažinti tiesą.

Dar iki šiol nėra aiškių 
žinių apie rezultatus Lietu
vos savivaldybių rinkimų, 
kurie įvyko 19-20 dd. birže
lio. Lietuvoje, mat, yra la
bai daug partijų, kuriose 
betgi visi piliečiai dar neiš
sitenka; daugelyje vietų 

“ statoma vietiniai kandidatų 
sąrašai. Todėl ima daug lai
ko suskaityt, kiek kuri par
tija ir grupė gavo balsų.

Kauno “Socialdemokra
tas” sako, kad krikščionys 
demokratai šiuos rinkimus 
pralaimėjo, nežiūrint to, kad 
juos rėmė valdžia ir kad jie 
naudojosi bažnyčiomis savo 
agitacijai. 0 socialdemo
kratų balsų skaičius žymiai 
padidėjęs.

Kas dėl komunistų, tai 
jiems tur-but nekaip pavy
ko. Musų korespondentas 
iš Lietuvos praneša, kad į 
Kauno miesto tarybą tapo 
išrinkta tiktai 7 komunis
tai, kuomet pernai jų buvo 
išrinkta 13.

KOMUNISTIŠKA MALI- 
MALIENĖ.

Airių vadai svarsto An
glijos valdžios sąlygas, ku
rias jiems įteikė Lloyd 
George. Bet nė airiai, nė 
anglai nepaskelbia tų sąly
gų. Slapta diplomatija.

Spėjama, kad Airija gaus 
daug-maž tokias teises, ko
kias turi Pietinė Afrika. 
Pilnos nepriklausomybės 
Anglija neduos.

išreiškėme nusistebėji- 
kodel ton konferenci- 
nėra kviečiama Lietu- 
Tokio Lietuvos ignora-

Kelios dienos atgal pasi
rodė laikraščiuose žinia, 
kad šio mėnesio pabaigoje 
turi įvykti trijų Pabaltiju- 
rio valstybių atstovų kon- 
ferncija — Latvijos, Esto- 
riijos ir Suomijos. Mes tuo
met 
mą, 
jon 
va.
vimo priežastis, musų nuo
mone, galėjo būti tiktai len
kų įtaka augščiaus paminė
tosiose Pabaltajurio valsty
bėse.

Dabar ateina žinia, kad 
Helsingforse (Suomijoje) 
susėjo Suomijos, Latvijos, 
Estonijos ir Lenkijos užsie
nių reikalų ministeriai. Ši
tas faktas rodo, kad tarpe

“Naujienų” redakcijai tapo 
prisiųstas lapelis su antgalviu 
“Ar pirkti Liet. ‘Laisvės’ Bo
nus?” Po juo pasirašo “L.D. 
L.D. I Apskr. Pild. Komitetas”.

Lapelyje agituojama, kad lie
tuviai darbininkai nepirktų Lie
tuvos ‘laisvės paskolos” bonų>, 
kadangi Lietuvos “buožių val
džia” spaudžia darbini nikuls, 
rengiasi kariaut su Tarybų Ru
sija (?) ir šau<lo komunistus.

“Naujienos” taip pat nepri- 
ta ria* t ų hontj pi!*khfi 0 i ’ it61 TSie- 
tuv’os valdžia neprašaiins karo 
stovio Lietuvoje ir nepaliaus 
persekiojusi darbininkų organi
zacijas ir spaudą.. Bet mes no
rime, kad musų pozicija nebū
tų sumaišyta su ta pozicija, ku
rią tuo klausimu užima pami
nėtojo lapelio autoriai.

Vienoje vietoje jie saiko:
“Jau metai atgal vienasb-ki- 

tas buožė dar ištikrųjų manė 
apie gavimą Lietuvai nepri- 

^gulmybės, tai šiandien jie nei 
sapnuoti nenori. Lietuvių de
legacija Briusselyj, galima 
sakyti, atvirai pareiškė, ikad 
Lietuva turi prigulėti ‘šlėk
tai’. Dvarų atėmimą nuo po
nų Prancūzai draudžia ir, 
žinoma, nutarė (tkas?

Red.) Francuzų nepykint; 
vadinasi, dvarus palieka Len
kų ponams su Francuzų žan
daru priešaky (? ‘SN.” Red.). 
Tas patinka Lietuvos buoži
jai, nes tik ant to jos gero
vė rymo.”
Yra nelengva suprasti, kų 

reiškia šita mali-malienė. Atsi
šaukimo rašytojai, matyt, sten
giasi įrodyt, kad Lietuvos “buo
žėms” nerupi Lietuvos nepri
klausomybė, bet, vos pradėję 
apie tai kalbėti, jie nuvažiuoja 
>rie dvarų žemės klausimo; ši- 
ą-gi klausimą jie sumaišo su 
Briuselio konferencija, kur bu

vo svarstomas Vilniaus klausi
mas; ir, pagalios, jie tvirtina, 
kad Lietuvos “buožijos” gero
vė rymo aut to, kad dvarai pa- 
tktų lenkų ponams “su Pran

cūzų žandaru priešakyj”.
Iš kur tie gudragalviai pa

ėmė, kad Uctuvos “buožėms” 
't. y. stambiesiems ūkinin
kams) butų naudinga, kad (Įva
rai paliktų dvarininkų rankose? 
Nejaugi ūkininkams nebūtų ge
rinus, kad dvarų žemė butų al
inta iŠ ponų ir tektų jiems 
'ūkininkams) ?

Be to, kur tie lapelio auto- 
iai matė tokį “galima sakyt, 

atvirą” lietuvių delegacijos pa
reiškimą Briuselyje, kad “Lietu
va turi prigulėti šlėktai”?

Lapelio autoriai smarkiai 
peikia Lietuvos valdžią už re
presijas ir po to sako:

“Rusų Tarybos pasiuntė 
. notą Lietuvos valdžiai už žu
dymą darbininkų ir su ta no
ta turi rinitai skaitytis (kas 
turi skaitytis? “N.” Red.). 
Jeigu nesi skaitys — susidurs 
su milžiniška spėka.”
Iš šitų Žodžių galima numa

nyt, jogei to atsišaukimo rašy
tojai geidžia, kad bolševikiško
ji Rusija pavartotų savo “mil
žinišką spėką” prieš Lietuvos 
“buožiją”. Bolševikai jau (kar
tą buvo užplūdę Lietuvą, ir iš 
to buvo viena tiktai pragaištis I 
kaip visai Lietuvai, taip ir Lie
tuvos darbo žmonėms. Su savo 
prispaudėjais Lietuvos darbi
ninkai turi kovoti savomis jie-1 
gomis, o ne svetimu durtuvu. j

Po ta priedanga, kad jie no
rį “išvaduot” darbininkus, Ru
sijos bolševikai 'kpletas mėne
sių atgal įsilaužė į socialistinę 
Gruziją — ir (kas tenai šiandie 
dedasi? Visi priešingi bolševi
kams laikraščiai uždaryti, vi
sos nebolševikiškos organizaci- 
oš sutriuškintos, kalėjimai 
(Upini socialistų- Tokio žiau
raus despotizmo nėra ne tiktai 
“buožių Lietuvoje”, o ir jokio
je kitoje šalyje, išskiriant gal 
tiktai Vengriją (ir pačią sovie
tų Rusiją). z

Jeigu Rusijos bolševikai* ku
rie šitaip kąnkina tą mažiukę i 
Kaukazo respubliką, siunčia 
Lietuvos valdžiai notas, protes
tuodami prieš darbininkų žu
dymą, tai tas tiktai parodo, 
kad jie yra dar didesni veid-| 
inainiai, negu Lietuvos kleri
kalai, kurie po “demokratybės” 
priedanga gaivina ' senuosius 
carizmo laikus.

Lapelis baigiasi obalsiu “Lai 
gyvuoja Lietuvos Sovietų Res
publika!” (Rusijos tvarką lape
lio autoriai vadina “Tarybo
mis”, o Lietuvai jie geidžia 
“Sovietų”!). \ O kas yra toje 
šalyje, kurios tvarką jie norėtų 
įvykinti Lietuvoje? Pramonėje 
ir žemės ūkyje pilniausias su
irimas — ir miestų ir sodžiaus 
gyventojai kenčia badą; politi
koje nuožmus dcspotizmĮas, ko
misarų ' savivaliavimas ir tero
ras. Rusijos sovietų valdžia su
šaudė tūkstančių * taikstančius 
žmonių, o dar didesnį skaičiui 
laiko d vokiančiuose kalėjimų 
urvuose; nesenai “Naujienose” 
buvo paskelbta Rusijos Soc.- 
Dcm. Darbininkų Partijos už
sienio delegacijos atsišaukimas, 
euriame parodyta, kad bolševi- 
<ų policistai ir kareiviai muša 
miltinius kalinius ir kankina 
atokiais budais. |

Ir šitokios tvarkos to lapelio 
autoriai geidžia Lietuvai! i

Asmuo, kuris prisiuntė 
“Nauijenų” redakcijai tą lapc- 
į, prašo išspausdinti jį, jeigu 

mes esame “Lietuvos darbinin
kų gynėjai”. “Naujienos”, be 
abejones, gina Lietuvos darbi
ninkų reikalus, ir dėlto kad 
, oms rupi Lietuvos darbininkų 
abos, tai jos pataria lietutos 

darbininkams kovoti ne tiktai 
jrieš buržuazišką, o ir prieš 
Komunistišką despotizmą. |

Reikia, pagalios pastebėti, 
<ad parašas po tuo lapeliu yra 
’alsifikacija, nes “L-DjL.D.” 
(Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija) yra vardas se
nosios socialistų organizacijos, 
o ne komunistinės atskalos. Ko
munistai vartoja svetimą firmą 
tam, kad suklaidinus publiką. I

Anglijos darbinio 
ky veikimas.

dės balsuoti mažiau uždirbantys 
amatininkai, 
pasirodyti Visai kitoki.

3 žmonės prigėrė.

ST. JOSEPH, Mo. 
žis ir 8 vagonai nušoko nuo 
tilto ir nukrito į upę. Nelaime- 
. e trįs traukinio darbininkai 
prigęrė. 

S............. . įi   f .1 — ■!!■■■•
New York. — Galop liko pa

daryta, sutartis tarp Amerikos- 
Laivų Savininkų Asociacijos 
r laivų meisterių ir s tyrini nikų. 

Sulig sutartimi, meisteriams ir 
styrininkams numušama 15 
'nuoš. algos. Tas numušimas 
įeis galion rugpjūčio 1 d«

Garve-

tai daviniai gali 
* \ Reikia 

pastebėti da ir tas faktas, kad 
balsuotojams

I Angliakasiai «— teisingiau sa-|jog streikui 
kant, jų viršininkai — pralaimė- esančių pinigų gal pakaksią ko- 
jo kovą. Kuomet paaiškėjo, | kiom dviem savaitėm, 
kad kitos unijos rems anglia
kasius tik finansiniai vadai pa
šildė kasyklų savininkams ir 
valdžiai išspręsti kilusį ginčą 
derybų keliu. Priegtam ir pats 
ginčas susivedė prie algų klau
simo. Derybų metu abiejų pu
sių buvo suprasta, kad valdžia 
atnaujins savo 10,000,000 svarų 
sterlingų subsidiją. IŠ pradžių 
Lloyd George syyravo, bet pas
kui pasižadėjo daryti atatin
kamo spaudimo į parlamentą, 
kad išgavus tą subsidiją.

Angliakasiams jų vadai pa-1 to, planai kuriam jau visai bai- 
siulė grįžti darban sekamomis 
išlygomis. Gaunant valdžios 
subsidiją liepos mėnesiu algų 
numušimas neviršys dviejų ši
lingų atmainai; rugpjūčio mė
nesiu tas numušimas nebus di
desnis per 3 šilingus.1 Rugsėjo 
mėnesyj bus priimta pastovi al
gų skalė. Sulig ta skale, ang
liakasiams bus mokama dviem 

I dešimtim nuošimčių daugiau, ne
gu prieš 1914 m.
privalo laikytis abi puši iki gruo
džio mėnesio. Jeigu bile viena 
pusė nebenori laikytis tos sutar
ties, jj privalo apie tai pranešti 
tris mėnesius iš kalno. Aukš
čiau minėtoji sutartis turėtų tę
stis iki 1922 m.

Kaip reaguos angliakasiai į 
tą nuosprendį, kol kas da neži
nia. Viršininkai, dalyvavusieji 
derybose, dabar grįžta į savo

I distriktus, kad išdavus raportus. 
Galimas daiktas, kad jie grįš 
darban. Daroma prisirengimų 
pradėti darbas, bet mažiausia 
pareis vienas mėnuo, kol viskas 
bus tinkamai sutvarkyta.

| Kasyklų klausimu padaryta 
du labai įdomus pareiškimai. 
Lord Aberconway, žynius* So. 
VVales’o kasyklų savininkas pa
sakė: “Aš nič nieko neturiu 
prieš angliakasių algesį. Savi- j 
ninkai ir angliakasiai neturi ko 
ginčytis; ginčas eina su valdžia, 
kuri taip greit atsižadėjo kont
rolės antx kasyklų. Jokiu budu 
juk negalima laukti, kad anglia
kasiai be protesto sutiktų pri
imti 3 svarų sterlingų nukapoji- 

' mą savaitei. ’
i Sir Edward Mackey Edgar, 
bankininkas ir direktorius 17 in
dustrinių pramoninių, priskai- 
tant laivų budavojimą ir plieno 
liejyklas, atvirai stoja už kapi
talistus: “Jeigu musų netvar- 
kiai vedamos kasyklos paliks už
darytos, — ir aš manau, kad 
taip bus, — tai nuo šimto iki 
dviejų šimtų tūkstančių anglia
kasių neturės darbo iki šių me
tų pabaigos. Tąsyk bedarbių ei- 
lioj atsidurs ir patyrimo turin
tys darbininkai. Visa tai gali 
sukurti tokias apystovas, kad ir 
kasyklų industrijoj pasireikš 
darbininkų kompeticija. Gi 
taip dalykams stovint kasyklų 
industrija atsigaus ir tuo pačiu 
metu angliakasių algos nupuls.”

Medvilnių fabrijkų darbinin
kai sutiko be kovos priimti nu
kapotas algas. Balsavimo davi
niai buvo tokie: už priėmimą 
balsavo 116,043; prieš—83,637» 

Nubalsuotomis išlygomis dar
bininkams tuoj bus numušta 
trys šilingai ir dešimtis pensų 
nuo kiekvieno sterlingų svaro, 
šešiems mėnesiams prabėgus 
bus padaryta da naujas algų ka
pojimas — numušimas 7 pensų 
nuo sterlingų svaro. Tuo budu 
darbininkai atsidurs tokioj pat 
padėtyj, kokioj jie buvo metai 
atgal, kada darbo ministerija 
įsimaišė į kilusį ginčą. Turint 
omenėj pragyvenimo brangumą, 
reikia pasakyti, kad darbininkų 
padėtis bus brangesnė, negu 
prieš karą.

Inžinierių balsavimo daviniai 
kol kas da nežinoma. Tečiau 
iki šiol jau žinoma, kad 16^040 
balsų paduota prieš darbdavių 
pasiūlymą, o tik 6,110 už. Vie
nok iš to da sunku nuspėti galu
tinį rezultatą. Mat, balsuota 
daugiausia inžinierių, kurie už

dirba nemažai, kuomet gi pra-

buvo pranešta, 
kilus unijos ižde

' Algos jau numušta ir namų 
statymo darbininkams. Iš dar
bininkų pusės nebuvo parodyta 
jokio pasipriešinimo tam. Tos 
priežasties delei darbdaviai jau 
rengiasi kapoti algas antru kar
tu. “Visai aišku”, sako George 
Hicks, Namų Būdavote jų Na
cionalinės Federacijos preziden
tas, “kad budavojimo unijos įva
rė darbdaviams baimės. Štai 
kodėl jie nori įvesti masinį pro
dukciją. Tatai turės pasireikšti 
įkūrimu namų budavojimo trus-

giama daryti. Trusto pagalba 
jie kontroliuos visą reikiamą 
medegą. Be to, jie siūlo darbi
ninkams dalintis su jais pelnu. 
Darbininkai griežtai atsisako da
lintis pelnu su žmonėmis, kurie 
nieko nedirba. Kiekviena Ęe- 
deracijos unija visomis pajėgo
mis kovos prieš kuriamąjį tru- 
stą”?

Valdžios patvarkymu mini- 
Tos sutarties Imuin alga laukų darbininkams 

I liko panaikinta. Tasai patvarky 
mas pagimdė didelio nepasiten
kinimo darbininkų tarpe. Bet 
iš kitos pusės, patvarkymas iš
ėjo darbininkams ant naudos. 
Iki šiol ūkio darbininkai buvo 
pasidalinę į dvi viena prieš kitą 
nusistačiusias grupes. Dabar 
tos grupės pradeda vienytis. 
Ūkių Drabininkų Nacionalinė 
Unija ir Darbininkų Unija laikė 
bendrą susirinkimą. Susirinki
mas nutarė sudaryti bendrą 
frontą. Neužilgo planuojami 
sušaukti Londonan ūkių darbi- i 
ninku konferenciją. Konferen
cijoj bus reprezentuojama visos | 
Anglijos ūkių darbininkai. S. 
W. Allvvright, Darbininkų Uni
jos organizatorius, sako, kad ta 
konferncija, ko gera, sulos dide
lę rolę politikoj. Kad kokios, 
Lloyd George’o valdžia turėsian
ti griūti. Į

į parlamente buvo svarstoma 
nedarbo apdraudos bilius. Aiš
kiai pasireiškė, kad didžiuma 
parlamento narių stoja prieš 
kai-kurios biliaus skyrius. Ypač 
pasipriešinta tam skyriui, kur 
sakoma, kad privalo būti šelpia
mi tie darbininkai, kurie neten
ka darbo dėl industrinių ginčų. 
Tik darbininkų atstovų didelis 
užsispyrimas išgelbėjo bilių. 
144 balsais prieš 104 bilius liko 
priimtas. Ne pro šalį paminėti 
ir tai, kad darbo ministeris 
kaip tai indiferntiniai atsinešė 
į bilių. |

tvirtino Laucko išreikštas nuo
mones.

Tą kalbą Wi11iams pasakė 
I Georgijos Presos Asociacijai ir 
Augustus Komercinei Komisi
jai. Williams nurodo, kad fe
deralinė bankų sistema stve

riasi tokių manipuliacijų, kad 
sunaikinus visos tautos pro- 
duktyvės klasės gerbūvį. Tie 
kaltinimai yra tokio pobūdžio, 
kad labai galima, jog kongre
sas bus priverstas pareikalau
ti pasiaiškinimo iš Feedralinės 
Rezervo Tarybos. Jau pasipy
lė reikalavimų, kad Rezervo 
Taryba padarytų vieną iš dvie
jų: arba areštuotų Wi|lliamsą 
dėl kriminalinio šmeižto, arba 
pati tuoj įteiktų rezignaciją.

Williams kalba tiesioginiai, 
remdamas savo kaltinimus ata
tinkamais faktais. Jis primeta

I Federalinės Rezervo sistemos 
viršininkams sekamus kaltini
mus:

1. Netikusi administracija.
✓ 2. Lupimas nesvietiškai di
delių nuošimčių iš provincinių 
bąnkų.

į 3. Skolinimas ne vienokiomis 
išlygomis pinigų pramoninin
kams ir ūkininkams.

4. Neleistinas favoritizmas 
skolinime Wall stryčio baro
nams pinigų.

5. Spekuliacijos akstinimas.
6. Sužinus pasiryžimas par-

Į blokšti pramoninius bankus.
“Valdžios rankose Federali

nės Rezervo Aktas yra geriau
sias ginklas, kokią valdžia ka
da nors turėjo, komercijos ap
saugojimu”, sako Williams, 
“bet aš manau, kad dėl netiks
laus naudojimo tas aktas daro 
žalos ten, kur jis turėtų daryti- 
ti naudos, ir gimdo tokias sąly
gas, kurių reikėtų vengti. Jei
gu Amerika nebūtų turtingiau
si ir stipriausi šalis visame pa
saulyj, tai šiandien mes stovė
tume akyvaizdoj tokios katas
trofos, su kuria palyginti Pie
tines Juros ekspliozija atrody
tų tik burbulu...

“Vienam nedideliam Alaba- 
mos bankui, kuris visais gali
mais budais stengėsi padėti tos 
apielinkės ūkininkams suvežti 
javus, prireikė rugsėjo mėne
syj, 1920 m., $112,000- Ta su
ma buvo pasoklinta bankui tik 
sutikus mokėti 4 nuošimtį me
nesiui arba 87 nuoš, metams.

“Kuomet nuo mažų ūkininkų 
(tistriktuose bankų buvo plė
šiami tokie nesvietiški nuošim
čiai, tai Ncw Yorko didieji ban
kai galėjo gauti kiek tik norėjo 
pinigų 5, 6 ar 7 
metams, 
minėtasai

Yorko bankas didesnę paskolin
tų pinigų" dalį sunaudojo spe
kuliacijai.

Jis nurodė vieną atsitikimą, 
kur bankas pasiskolino iš Fe
deralinio Rezervo pinigų še
šiais nuošimčiais, o skolino 
tuos pinigus kitiems 200 nuoš.

“Kada aš buvau Tarybos na
rys man gan tankiai prisieida
vo girdėti kalbų apie tai, kaip 
privertus ūkininkus, medvilnes 
ir gyvulių augintojus pardavi
nėti pigiomis kainomis savo 
produktus”, poreiškė Willia,ms, 
“bet aš nė kartą n epas tebėjau, 
kad butų daroma bet kokios 
machinacijos prieš spekulian
tus”.

Kada jis parašydavęs ūkinin
kams pratęsti skolų išmokėji
mą šešiems mėnesiams, tat Ta
rybos viršininkas Dantingas at
sakydavo, kad drlaivis pradu
riama dėlto, kad išleidus gazą. 
Tuo jis norėdavo pasakyti, kad 
tas spaudinis Į ūkininkus da
roma tyčia.

Prie viso to, Williams sako, 
kad į ūkininkų nepasisekimus 
Taryba žiūrėdavo su dideliu 
pasitenkinimu. Tai buvo ženk
las, kad jų machinacijos yra 
geros ir duoda reikiamų rezul
tatų.

Anglijos darbininkai 
stoja už Dėbso pa- 

liuosavimą.
[Iš Federuotosios Presos]

London- — Anglijos darbi
ninkai vėl kreipėsi į Amerikos 
valdžią, primindami jai, kad 
Eugenijus Debsas da tebesėdi 
kalėjime. Darbo Partijos var
du Arthur Henderson pasiuntė 
prezjdentui Hardingiri tokio tu
rinio telegramą:

“Vienas tūkstantis delegatų, 
atstovaujančių puspenkto su 
viršum milionų Anglijos darbo 
žmonįy, yra nusiminę girdėda
mi, kad jų draugas Eugenijus 
Debsas da tebelaikomas kalėji
me. Jie prašo parodyti malo
numų link žyniaus Jungtinių 
Valstijų darbuotojo ir paliuo- 
suoti jj iš kalėjimo”.

Musų Moterims

* * *
Brightone įvyko Darbo Parti

jos konfrencija. Buvo Komu
nistų Partijos priėmimo klausi
mas. Ginčai delei to buvo gan 
karšti. Kai-kurie Darbo Parti
jos vadai griežtai nusistatė 
prieš komunistus. Paskui dary
ta tarimas tuo klausimu. Tari
mas ypatingas: Konferencija 
nedraudžia komunistams dėtis į 
Darbo Partiją, bet tuo pačiu lai
ku ji nesuteikia komunistams 
teisės dėtis į Darbo Partiją. Ta
sai tarimas liko priimtas 4,215,- 
000 balsai prieš 224,000.

Bet nors Darbo Partijos na
riai ir nelabai geidauja turėti sa
vo tarpe komunistų, vienok jie 
kuogriežčiausia pasmerkė val
džią dėl komunistų persekioji
mo.

I

[Iš Federuotosios Presos] e ♦
Washingtoių — Porą mėne

sių atgali W. Jett Lauck pareiš
kė Geležinkeliečių Darbo Tary
bai, kad stambieji bankinin
kai tyčia gimdo, tokias sąlygas, 
idant galėjus prispausti Jung
tinių Valstijų ūkininkus ir dar
bininkus. Tai daroma tuo tiks
lu, kad apsaugojus didžiojo biz
nio interesus ir jo įtaiką. Con- 
gresional Record liepos 20 d. 
įdėjo sensacingą John Skellon 
Williams’o buvsio kontrolie
riaus, kalbą, kurį pilnai pa-

nuošimčiais 
Rekordai rodo, kad 
Alabamos bankas už 

savaičių naudojimą 
$112,000 užmokėjo $2,100. Tuo 
pačiu metu vienas didelis New 
Yorko bankas užmokėjo tik 
$2,100 nuošimčio už dviejų sa
vaičių naudojimą $800,000. Tie 
pinigai buvo vartota spekulia
cijos tikslams”.

Willianis sako, kad jis pro
testavęs prieš tokį reiškinį. Bet 
į jo protestą vienas Rezervo 
Tarybos narys pareiškęs: “Jus 
sakote, kad mažieji bankai ne
galės išsilaikyti. Na, ir gerai. 
Tegul jie užsidaro. Jeigu mes 
negalimo pasiliuosuoti nuo ma
žųjų bankų kitokiu budu, tai 
mes naudosime kad ir šitą”!

Kad parodžius, jog New Yor
ko bankams iš tikrųjų daroma 
išimtinas prielankumais, ta'i 
Williams nurodė, sekamą atsi
tikimą. Vienam to miesto ban
kui buvo paskolinta daugiau 
pinigų, negu St. Louis, Kansas 
City, Minneapolis, Dalias, Rich- 
mand, Atlanta ir San Francisco 
federąliniai bankai kad pasko
lino savo ’bankalms-nariams. 
Priegtam jis priduria, kad Ncw

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

Suknele mažoms mergaitėms No. 1088

1060
Kasdieninė suknelė mažoms mer

gaitėms iš gingham materijos. La
bai praktiška pigi ir lengvai galima 
pasiūti ja namie, ji yra kimono sty- 
liuje.

Tokiai suknelei pavyzdys No. 1088 
yra sukirptas nuo 6 iki 12.metų am
žiaus. 8 mietai reikia 1% jardo 36 
colių pločio materijos.

Norint gauti tokią suknelę su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mietą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus | 
k onv ertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., -1789 S. Halsted 
St, Chicago, III.

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

Čia jdedu 16 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 1088.

Mieros .................................. metų.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst,)

Telephone Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

8261 So. Halsted St., Chicago, HL

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDELIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Halsted St., 

CHICAGO, 1LL. p
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Banditai laimėjo $5,000.

G

GRIGAS .
KUNASAUSKAS

TIESOTAS
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINIŲ 
LINIJŲ

«■

Oi

A m i ii t ii ra U /.(Irta 
i9io m.

Laivakortes j Lietuvą 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepoją ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems, keliaujan
tiems j LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kur
są Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame. Atva
duojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą agentą. t

G. KUNASAUSKAS'
179 East 3rd Street New York, N. Y.

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

r
*

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
V BROADWAY____________________N --------- 1

lAeli keli ori! be persėdimo it New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitlnmaa 

J LIETUVA.
Laivai liplaaks kas K d. Dideli dviejų Iriubą palto laivai llplaako
LATVIA ....... -....... Rugp. 5 S. S. POLONIA r...Rugp. 24
“jFsTONIA*............ Rugp. 17 “HTUA?IA\ Rugp- 7

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Hahfaa, Canada 

K. W. KEMPF, Gen. Western Fasa. A gest, 120 N. La Salia St® 
CHICAGO, ILL

Kepėjai
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Pamąstyk, apie sunaudojimą dienos svarinimui 
kuknios. Tai yra mes taip darome kasdieną.

Užsisakyk . Reikalaukite
šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

re

A

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

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

Telefonas: Boulevard 9397

731 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakare

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune. . t ■
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji 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. 1 '

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo vai-
diios klaidas ir kovoja su ja. >

Socialdemokratą visuomet g’alima gauti
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, m.

f CHICAGOSl 
L: ŽINIOS::

Apiplėšė chi n ietį.

Vakar keturi vyntkai įėjo 
chinicČio valgyklon, 303 W- 
Nori h avė. Jie pagavę Joe Kini, 
valgyklos savininką, užkimšo 
jam burną, surišo ir uždarė ka 
maraitėj. Tuomet banditai pa
ėmę iš rcgisterio $300 pinigais, 
leidosi bėgti. Netoli buvusioji 
žmonių minia išgirdo cbiniic- 
Čio šauksmą. Ji prisiartino prie 
valgyklos, kuomet banditai bS- 
go laukan. Minia pradėjo juos 
vytis. Vienok pastarieji ištruko.

Banditai apiplėšė pieninę.

Penki maskuoti automobilLs- 
tai-banditai įėjo Bordeh Dniry 
kompanijos 7 ofisai! 2800 N. 
Thhnan gat., visus darbininkus 
ir vežėjus grąžindami revolve
riais sugrudo kambarin ir už
darė. Banditai pasigriebę 
$5,000 pinigų, kurie buvo su
rinkti už pieną, išbėgo. Lauke 
įų laukė kiti šeši banditai au
tomobily. Susėdę nuvažiavo.

Užpuolimo laiku dvidešimts 
vežėjų ir dešimts klerkų buvo 
ofise. Jie, užbaigę dienos dar
bą, grąžino kvitas ir skaitė pi
nigus. Banditai pribuvo kaip 
tik laiku. Mano, jie buvo italai. 
Policija jieško jų.

Areštavo negrą.

Isaac Milės, negras, kurio 
buvo jieškoma per kelias die
nas, jau areštuotas. Policija ne
tikėtai užplupo jį besislapstant 
Elmhurst lauke kukurūzuose. 
Jis kaltinamas už žmogžudys
tę.

Jieško laikraštininko.

Artford B. Carson, žurnalis
tas ir buvęs laikraštininkas, ne
žinia kur dingo iš namų, 7200 
Princenton gatvės. Siūloma 
$100 radybų arba už suteikimą 
informacijų, kurių pagelba bu
tų galima surasti jį. 

---- ,------- -
Columet’o ežeras bris 

paoaikhitas.

Cbicagos miesto taryba nu
tarė iš Golumct ežero, South 
Cbicagoj, padaryti milžinišką 
prieplauką. Plonas smulkme
niškai tapo išdirbtas, sulig ku
rio Illinois valstija atiduoda 
miestui visą vandeniu apsemtą 
žemės plotą. Bus iškastas la
bai gilus kanalas apie vieną 

trečdalį mylios . platumo ir 
pustrečios mylios ilgumo. Iš
kastoji žemė bus sunaudojama 
išlyginimui ežero gulyklos. Ap- 
rokuojama, kad las atsieis 
miestui apie pusketvirto milio- 
no dolerių.

Gembleriavimas Riverview 
parke?

Grand jury nerimauja. Jai 
siunčiama įvairių informacijų 
apie nederamą ilgesį Rivcrview 
parke. Sulig kriminalinio teis
mo jai suteiktų informacijų ta
me parke gembleriavimas esąs 
labai išsiplatinęs. Jury pašaukė 
policijos viršininką Fitznior- 
ris’ą pasitarti tame dalyke. Ką 
apie tai pasakys valstijos pro
kuroras, ponas Robevt E. Cro- 
we, ir jo ofisas, kol kas ncsd- 
žinota.

Plėšikai užmušo žmogų.

Du banditai, kurie užpuolė 
ir apiplėšė Charles Caldreu, 905 
W. Jackson blvd., yra jięšiko- 
mi policijos kaipo žmogžudės. 
Caldreu r pasimirė pavieto li
goninėj. 

------ -------- ■
N «. t clcO

p. C. Silver, 8 10 E. 52-os gat
vės, užpcreitą naktį sugrįžo vė
lai namo. Du vyru pasitiko jį

koridory ir paprašė iškelti ran
kas. Atėmę iš jo deimantinį žie
dą $500 vertės ir $20 pinigais, 
banditai susėdo automobiliu ir 
nuvažiavo. \ ------. -- - -

Paliepė išsikraustyti.

Fred Nieman, 846 Christiaii 
galvos, buvo savo pačios pat
rauktas teisman dėl modeli
nio elgesio — pačios mušimio. 
Teisėjas Williams išklausęs 
skundo apkaltino Nicnialn — 
jam paliepė, išsikraustyti iš na
mų ir mokėt; pačiai dešimts 
dolerių savaitei alimonijos.

Atlygino už narsumą.

Policijos viršininkas Fitz- 
morris davė įsakymą atatin
kamai įstaigai pakelti algas 
keturiems Engehvood’o policis- 
tams: Abraluimi Dckoker, Ja
mes J. Carroll, Edgor Arniant 
ir James Gilligon. Algos jįems 
pakeltos už nušovimą plėši

ko, kuris kelios dienos atgal 
padarė užpuolimą prie S. 
State gatvės. Jie gaus $180 dau
giau metams. r

Kišclninkai veikia vidurmiesty

Sulig policijos pranešimų, 
vakar kišclninkai apiplėšo pen
kis žmones vidurmiesty. Sako, 
kad jie visi kartu netekę $169 
pinigais ir $54 čekiais.

P-lė Emma Metzger, kuri 
buvo pasirengusi keliauti Švei
carijon, netdko šernuolės. Su 
šeruuole žuvo $16 pinigais ir 
pasportas. Ji neteko savo Šer- 
nuolės prie vienos State gatves 
departainentinių krautuvių.

Klausykit —gyvatės pabrango!

Pragyvenimui nuolatos ei
nant branginu, visi reikmenys 
kįla. Gyvates, net ir tos pab
rango! Tai ne juokai. Taip sa
ko artistasdošėjas, Rhabind- 
rath. Paklausykite.

—Gyvatės! jis suriko iš 
visos gerklės įbėgęs raštinėn 
RussęH’io. Puole’o, . miesto ta
rybos investigatoriuus plraįgy- 
veniino brangumo.

Ponio pasiekė telefono gavi
mui reikiamų informacijų, bet 
negalėjo greitai gauti.

—Pigausios rųšies gyvatės...
tęsė atsilankiusis iš didelio 

sujudimo.
—Kaip tai gali būti gyvatės 

pigios — užklausė nustebintas 
Poote, laukdamas telefono nu
merio. — Juk nieks neinate 
perkant gyvačių.

- Aš nekalbu apie jų ypatin
gumus — atkirto lošėjas. — 
Aš menu jų kainas. Gyvatės, 
kurias metai atgal aš pirkda
vau po $500, dabar kainuoja 
$1,500. Ir tai dar pačios pi
giausios. Tai plėšimas. Jos yra 
man reikalingos lošime.

Ponio gailestavo, bet nieko 
negalėjo lošėjui gelbėti. Liepė 
palaukti, bene nupigs...

Tai bent pasikalbėjo!

Williani Jacobs, 22 metų, 
1022 Diversey blvd., ir jo mer
gina yra šampionai pasikalbė
jime telefonu. Taip sako Chi- 
cago Avenue stoties policija ir 
Josepli Mayler, aptiekorius,757 
W. North gatves. Tik paklau
sykit.

Užpereitą naktį apie vienuo
liktą valandų Jacobs įėjo May- 
ler’io aptiekei! telefonuoti sa
vo merginai. Jis įėjo telefono 
budikėn ir užsidaręs pradėjo 
kalbėli. Mayler’is, užmiršęs jį, 
užsuko * šviesas ir užrakinęs 
aptiekų nuėjo namo.

JacoKs, pamatęs kame daly
kas, pertraukė pasikalbėjimą 
ir, užsidegęs degtuką priėjo 
prie dury. Bet jos buvo užra
kintos. Sugrįžęs prie telefono 
jis šaukėsi policijos pagelJyos. 
Policija davė žinią aptiekęs 
savininkui, Mayler’iui. Pastara
sis, manydamas kad tai plėši
kas, Skubinosi aptiekon, kur 
ivti\jęs ,n<1o t
Puiiuosuotas Jat'obs aiškinosi 
kalbėjęsis su savo mergina. 
Bet tamsa pertraukusi jų 
“trumpą pasikalbėjimą.”

Penki apsiginklavę banditai 
automobily užpuolė įBorden 
Dairy Products kompanijos 
ofisą, 2800 N. Tol man gatvės. 
Banditai, paėmę $5,000 pini
gais, pabėgo.

Iš rubsiuviy judėjimo,
Cbicago. — Liepos 22 dieną 

Dengias Park Auditoriume, prie 
Ogden and Kedzie Av. -įvyko 
i-ubsiuvių unijote 39to lokalo 
susirinkimas. Iš komisijų ra
portų paaiškėjo, kad šis sky
rius iš savo' iždo yra paskyręs 
tris tuksiančius dolerių tikslu 
organizuoti Rusijoj rūbų siu
vimo pramonę tokia sistema, 
tokiomis mašinomis ir įmonė
mis, kaip čia Amerikoj kad 
yra suorganizuota. Be to ’Joint 
Boardas tam pačiam (tikslui 
paskyręs 5000 dolerių. Paaiškė
jo dar kad greitu laiku apie 
du šimtai “amalgaiųeitų” siu
vėjų važiuoja iš čia su visoms 
rūbų siuvinio mašinomis ir 

specialistai Rusijon, kad atida
rius koperativinių drapanų 
suvimo dirbtuvių-

Kalbant apie Šapų reikalus, 
keleto mažų šapų “čėrmanai” 
pranešė šitokių dalykų:

Vcstsaidėj, keliose nedidelėse 
šapose “bosai” numušė savo 
prcscriams algas ir pastarieji 
dirbo taip nu pigintomis ;a|lgo4 
mis kai kurį laikų, nieko apie 
tai nepranešdami nei šapos 
čermanui, nei Joint Boardui. 
Tik kada po kiek laiko bosai 
antru kartu jiems mokestį nu
mušė, tuomet jie, galų gale,— 
bet irgi ne ūmai, — pasisakė 
šapos čermanui, kad jiems 
jau dviem atvejais algos nu
mušta. Prispirti prie sienos ir 
kvočiaipi, kodėl jie tylėjo ir 
nepasisakč unijai, kad jiems 

bosai algą sumažino, jie prisi
pažino, kad darę tatai visai ne
paisydami unijos reikalavimų 
ir taisyklių. Už lokį prasižen
gimą unijai Joint Boardas nu
baudė tuos darbininkus —kiek- 
vieną užsiniokėt po 50 dolerių 
baudos. Nubaustųjų tuo budu 
yra dešimt žmonių, ir jie su
mokėjo viso baudos 500 dole
rių. Kiti siuvėjų pasakojo, kad 
kaikurie nebaustųjų platindavę 
komunistų išleistus prvokato- 
riškus lapelius prieš, unijos 
viršininkus... Tai dėlto, mat, 
jie ir nesiskaitė su unija, bet 
patys vedė tiesiogines sutartis 
su bosais.

Iš visu priekaištų ir skundų 
diį mitinge buvo aišku, kad 
šapose yra dar daug tamsių vi
sai savo klesos reikalų nesu
prantančių unistų, kuriems 
šviesti ir sąmoninti reikia dar 
daug daug pasidarbuoti.

Beje, buvo kalbėta apie įstei
gimą šapose komitetų, bet ga
lų gale klausimas atidėta į šalį. 
Pažymėtina, kad šiame susi
rinkime nebuvo didelių užsi- 
karščiavimų ir užsispyrimų. Vi
si diskusavo rinitai, būdami su
interesuoti unijos reikalais.

šis lokalus turi daugiau ne 
dešimt tuksiančių narių.

—Šapos darbininkas.

KAIP LIETUVOJ LENKAI 
AUKLĖJA SAVO VAIKUS.

Vilniuje einąs lenkų laikraš
tis “Rzeczpospolita” paskelbia 
dainelę, kurią dainuoja Želi- 
govvskio garbei lenkų prieglau
dų vaikai. Toje dailidėj yra 
štai kokių gražybių:

I my kiedy dorosniemy
Z generalėm lež pčjdzienty 
Bo tutaj są Polskie kresy 
A sąsiady—šame biesy!

(Ir mes kai išaugsim 
Taipjau eisim su generolu, 
Nes čia Lenkų kraštai, 
O kaimynai—patys velniai) 

f

ŠIDLAVA.
Būrelis darbininkų pasitarę 

pastatė savo sąrašą rinkimam į 
savivaldybę. Už tai ;per* <iovin- 

tinį buvome visi kunigėlio iš
keikti bedieviais, plėšikais iš- 
pravardžiuoti. Nemalonus jum 
musų sąrašas. - -šidlavietis.

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dvieju flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
kų ir auginant organizaciją 
Namų Būdavo j imo Draugi- 
ją.

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms / siūloma panašus 
patarnavimas įsigijimb 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 Rtibey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965,

Turime taupymo skyriy.
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!
Neryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headąuarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Sąuare Bldg.

139 N. Clark St.

New Peoples Electric Co.
, (Net Ine.)

L. D0MBR0WSKIS
savininkas

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

Tarpe Hermitage ir Paulina.
* Suvedame dra-

Taipgi, laiko
me elektr. įran
kių krautuvę ir

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

taisome viską namieje. Musų kai
nos prieinamiausios.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

Rašomoji
Popiera

po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos 

(bond) rašomosios popieros (ne
it nuo tos), tegul kreipiasi j “Nau
jienas”.

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

1 ' „ ........... %
E R B, Naujienų skai
tytojo® ir filcj.i Lyto j ai

/

prašomi pirkinių rcikąluis 

eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

701 W. Slst St.
Tel.i Yar d s 8654 

Du blokai ndo Halsted St. i rytus.
Kampas Union Avė.

AKUiERKA

Baigusi Aku- 
lerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
sllvanijos hos- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da todą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 St. 

Chicago, Illinois.
SFECIALlSTASi

Moterilką ir Vyrilką 
Taipgi Chroitiiką Ligg.
OFISO VALANDOBl

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 19—2 

po plet.
f elephoee Yards 687 

aran

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

terų; galvos, akių nerviikumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisfngiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407, Milwaukee Avė., Chicago, UI.

Phone: Humboldt 5849

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

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

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

Ree. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

v________ _

į Telephone Yards 1582

DR. J. KULISj LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I Gydo visokias ligas moterų, vai4* 
j kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

I 8259 So. Halsted S'U Chicago.

Telephone Yards 5382

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

Chicago, 111.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rei. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTR
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Motcriikų, Vyriifrą, 
Vaikų ir visų chroniikų ligų

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

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

Telefonas: Boulevard‘7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentlstas 

4712 South Ashland Artu, 
arti 47-toa gatvis 

■■■■■■ ■■■■■> ■■■■Ii

įl DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

D1821 So. Halsted SU Chicago, 11L 
kampas 18lh St.

uValandosi 9—12 ryto ir 1—• vak. 
Phone Canal 257

M—i, n i i,,,, llw^

Daktaras Petras Šimaitis
Nanfftphath

Gydau bo vaistų be opt^racijų.
Priėmimo vai. 8:00 ryto’ iki 12 vai. 

p. p. 2:00 iki 5:00 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
24_18; W. 45th SI.

Prie Western Avė., Chicago.
l
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Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

Prieš vakarienę ir paskui 
buvo šokama ir žaislai žaidžia
ma iki ^antrai valandai nakties.

—Ratelio Narys.

PASARGA

Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

I REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-2EME.
VYRŲ

Išleistuvių vakarėlis.
Praeitą subatą, liepos 23 die-

Baigusi “norsių” kursus

P-Lfi A. R. KRASAUSKIUTE

tuvių Scenos Mylėtojų Raitelis 
buvo sutaisęs draugišką vaka
rėlį, kaipo išleistuves trims sa
vo nariams, kurie per keletą 
metų darbavos Ratelio naudai 
ir kurie dabar išvažiuoja į Lie

tuvą. Išvažiuojantieji _ ratelie
čiai yni: Pranas Grybas, J. 
Kiaušas ir P. Babelis. Atsisvei
kinančiųjų tečiaus į vakarėlį 
atvyko tik vienas Pranas Gry
bas; kiti du nepasirodė — dėl 
partyviškumų, kurie mat buvo

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojl- 
mai, apsivedimai, asmenų jieŠkoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

REIKIA patyrusių off prese- 
rių prie augštos rųšies overko- 
tų. Nuolatinis darbas, augšta už
mokestis.

COHEN-RISSMAN
418 So. Wells St., 6 fl.

PARDAVIMUI saliunas, visokių tau 
tų kolonijoj. Vienas saliunas ant 2 
blokų. Biznis labai geras. Sykiu par
duosiu ir automobilių 7 sėdynių; nau
jas. Ir garadžius dėl 2 automobilių. 
Išvažiuoju Lietuvon, užtat pigiai 
parduosiu.

3601 Lowe Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, velour ir odos seklyčios setai, 
3 karpetai, 1 valgomo kambario se
tas, floor lempa. Saymor victrola ir 
2 miegamo kambario setai, ir taip 
tol i aus.

1644 So. Lawndale Avė. 
Phone: Lawndale 3099.

MAINYSIU ūkę ant miesto pra^ 
pertės, Brighton Park arba Cicero, 
III,, nedidesni© namo, kad 2 pagyve
nimų. Ūkė virš 100 akerių ir trečia 
dalis dirbamos. Mainau su viskuo; 
gyvuliais, triobomis, mašinerijomis ir 
apsėtais laukais. Ūkė randasi lietu
vių kolonijoj, Wisconsin Valst. Kreip
kitės Naujienos No. 353.

PRANAS GRYBAS.
Programą išpildė rateliečiai 

ir jiems pritariantieji pašali
niai. P-lė Elena Pečiukai te pas
kambino pianą, taipjau akom
panavo p. M. Dundulienei dai
nuojant; J. Pivarunas ir Pažars 
kis sudainavo dviese, o paskui 
I\ižarsikis padainavo solo “Jau 
slavai sukilo,’’ p-lei Pečiitkai- 
tei akom (Minuojant. Vakarie
nės metu d- Liutkevičius nuėmė 
pokilio paveikslą, taipjau kai 
kurie draugai pasakė p raka Ule
lių, žymėdami draugo Prano 
Grybo nuopelnus, kaipo uolaus 
Ratelio darbuotojo, ir linkėda
mi jam laimingos kelionės ir 
geriausios kloties sugrįžus Lie
tuvon.

Reikia pasakyti, kad d. Pra
no Grybo asmeny Roselando 
lietuviai darbininkai nustoja 
vieno žymiausių ir veikliausių 
darbininkų, per keletą metų 
nenuoalsiai veikusio įvairiose 
darbininkiškose organizacijose,, 
kaip Liet. Soc. Sąjungoj, L.D. 
L. D., Scenos Mylėtojų Rate
ly j. Taipjau nemaža pasidarba
vo dėl Aušros Knygyno ir dėl 
įsikūrimo nuosavos darbininkų 
salės Roselande. Padėjo jis 
taipjau ir Liet. Moterų Progr. 
Susiv- 25tai kuopai veikti, tal- 
kaudamas jai ypač įvairiuose 
parengimuose; bet šiandie tos 
progresistės miklini po pas ko
munistus ir dabar, smeigdamos 
visus socialistų darbuotojus, ne
aplenkia nei d. Grybo. Pagalios 
tenka pažymėti, kad d. Grybas 
buvo vienas ištikimiausių “nau- 
jieniečių,” stambiausias Nau
jienų platintojas ir remėjes.

P-le A. B. Krasauskiutč at
vyko Amerikon 1915 metais. 
Kaip ir didžiuma Lietuvos jau
nimo važiuojančio svetur lai
mės j ieškoti, ji buvo biedna 
mergaitė ir čia atvykus turėjo 
pati savim rūpintis. Bet ji 
turėjo geros ambicijos ir noro 
mokintis, siektis augščiau. Tat 
nežiūrint, kad aplinkybes buvo 
sunkios, ji savo pasiryžimu ir 
valios tvirtumu mokėjo nuga
lėti visas kliūtis ir baigti aukš
tesnių ją mokyklą (high school), 
o paskui stoti į Ilgintųjų 
(nurse) kursus, kuriuos dabar 
ir pabaigė.

Be to i>-le Krasauskiutė 
esanti ir dainininkė. Tie, ku
riems teko girdėt ją dainuo
jant sako, kad ji turinti labai 
gerą ir malonų balsą ir pasi
ryžus keliauti Europon*, Itali

jon, lavintis ir tobulintis dai
navime. šiuo tarpu ji lavinasi 
dainuot pas vietos muzikos iri 
dainavimo mokytojus.

BRIDGEPORT
Piknikas.

Praeitą nedėldienį Ketvirto 
VVardo Liet. Politikos ir Pa
šalpos Kliubas turėjo didelį 
pikniką National Darže. Ka
dangi kliubas turi apščiai na
rių, tat piknikan suvažiavo gau
siai svietelio. Apie pusę po ke
turių prasidėjo programas. 
Kliubo pirmininkui M- Juo
džiui pasakius trumpą prakal
bą, Chicagos Lietuvių Socialis
tų Vyrų Choras šauniai sudai
navo “Užtrauksim naują gies
mę broliai” etc., paskui kalbą 
pasakė kliubo narys Dr. A. Ka
ralius, linkėdamas, kad iki kito 
pikniko kliubas skaitytų savo 
eilėse visą tūkstantį narių. Po 
to dar keletu dainelių sudaina
vo Kliubo Jaunų Mergaičių 
Choras, M. Juodžio vedamas, ir 
pagalios, Socialistų Vyrų Cho
ras porą dainų.

Piknikui besibaigiant buvo 
įvykę kai kurių nesusipratimų 
tarp vieno komiteto nario ir 
kliubo pirmininko, bet galų ga
le visa pasibaigė gerai.

—Kliubietis.

Pranešimai

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo motinos Magdele- 

nos Stačiokienės ir sesutės. 11 metų 
kaip apleido Westville, III. Jei jos 
yra dar gyvos, malonės atsišaukti, 
arba jas žinanti teiksis pranešti, nes 
turiu dideli reikalą.

KAZIMIERAS STAČIOKUTIS, 
109 Cook St., Westville, I1J.

AGENTŲ REIKIA, vieninte
lė kompanija išrašo kombinuo
tus policy, mokančius laike li
gos, nelaimei 'patikus, ar taip 
susirgus ar mirus. Geras kon
traktas, geram žmogui. Patyri
mas nereikalingas. Kreipkitės 
Naujienos 351.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj. Parduosiu pi
giai, nes turiu apleisti mie
stą. Atsišaukite:

3641 S. Halsted St.

JIEŠKAU savo busbrolio 
likso Stanio. Pranešk kur 
veni, atrašyk laišką.

Petronėlė Gedmin, 
2314 W. 23-rd PI. Chicago,III.

Fe- 
gy-

AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.

PARDAVIMUI saliunas, la
bai geroj vietoj; užpakalyj 5 
kambarių pagyvenimui. Parda
vimo priežastis, partnerių ne
sutikimas.

3201 S. Auburn Avė.

• RAKANDAI.
3 kaurai, indai, uždangaliai “dra- 

pes” ant grindų pastatoma lempa, 
odos ir velouro gyvenamo kambario 
setai, valgomojo kambario setai, mi
singinė lova, 4 Šmotų miegkambario 
setas walnut.

3336 W. Polk St.
.................. .'."J-1- _ '1 _ 1.............. 1 ■■■L".. ' ' »

PARDAVIMUI mūrinė 
stuba; gerame padėjime. 
$850.00 rendos į metus. 
Kreipkitės Naujienos 354.

NAMAI-2EME. MORTGECIAl -PASKOLOS

JIEŠKAU brolį Antaną Verpčins- 
ką, Kauno rėd., Raseinų apskr., 
Skaudvilės par., apie 20 metų Ame
rikoj. Prieš karą gyveno Melrose 
Park, III., o dabar nežinau kur. Mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarbų rei
kalą. KAZIMIERAS BARSKITES, 
61 So. 16th St., Pittsburgh, Pa.

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

C0MM0NWEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 S. Dearborn St., 
Room 911-912

Tel.: Wabash 8415.

PARDAVIMUI barbernė su 
trimis krėslais. Biznis išdirb
tas per 20 metų. Atsišaukite į 
Naujienų ofisą laišku No. 350.

JIEŠKAU Antano ir Juozo Saka
lauskų, girdėjau gyveno Pennsylvania 
valstijoj, o dabar nežinau kur. Paei
na Kauno rėd., Šaukėnų par., Slaba
dos kaimo. Malonės atsišaukti patys 
arba žinanti teikais pranešti.

PETER TOLEIKIS,
P. O. Box 93, Benki, III.

REIKIA patyrusių vyrų rišimui 
popierinių atmatų į pundelius. Nuo
latinis darbas, ir geros, švarios ap
linkybės. $20.00 algos į savaitę pra
džiai.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, la
bai geroj vietoj, lietuvių ir ai
rių apgyventa. Pardavimo prie
žastis važiuoju tėvynėn.

FRED URSHIK, 
558 W. 37th St.

PARDAVIMUI farma nuo Chica- 
gos už Milvvaukee 160 ak., 70 akerių 
dirbamos ir užsėta, 90 ak. ganyklas 
ir miško; 1 mylia nuo geležinkelio; 
9 kambarių namas. 3 šuliniai, gražus 
^odas, upelis bgga per ganykla, dide
lė bamė, 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
tų, mašina javams pjauti, šienui pjau
ti, diskeris, 3 plūgai, akėčios, volas, 
arba, 2 ’ vežimai, 2 vežimėliai, dide
lės rogės, mažos rogės, akselinė ir 
kitokį 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.

BEVEIK geriausis užtikrinimas. 
Pirmo mortgečio farmų bondsai, po 
$500.00 vienas, pelnas 12%. Užtikri
nimas keletos bankų. 75% par pasko
los bile laike. Pilnai išmokės į 2 me
tu, parduodama ant išmokesčio.

J L «.S
Room 1305—11 So. La Šalie St.

ĮVAIRUS SKELDIMAI
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.

APSIVEOIMAI.
JIEŠKAU apsivedinvui merginos 

ar našlės. Geistina, kad butų dora 
moteriške ir geros širdies. Esu naš
lys amžiaus 31 metų; turiu savo na
mą ir pinigų. Moku gerą darbą ir 
gerai uždirbu. Mylėčiau sutikti dorą 
moteriškę greitam apsivedimui. Rašy
damos laišką, geistina kad įdėtumėt 
ir paveikslėlį, katrą turite. Atsaky
mą duosiu kiekvienai. Vyrų meldžiu 
nerašinėti. J. Z.
1227 W. lllth PI., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ.
REIKALINGAS dalininkas (part

neris) prie švaraus, seno ir pelningo 
biznio. Tinkamam vyrui, turinčiam 
kiek pinigų, yra gera ateitis i? pa
stovus darbas. Kreipkitės tik laišku 
“Naujienos” No. 347.

JIESKO kambarių
REIKAILING-A vienam, ard- 

vus, šviesus kambaris — geis
tina šiaurinėje miesto dalyj.

A. RŪKAS, 
Gen. Del.,

JIESKO DARBO
III.

PIRMOS KLESOS barbe- 
ris? j ieško darbo ant visados, 
arba vakarais. Atsišaukite, 
Naujienos 352.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moters prie kuknios 
darbo. Nereikia, kad butų paty
rus. Valgis, kambaris ir geras 
užmokestis. Darbas lengvas.

MRS. GEDEIKO, 
1606 So. Halsted St.

REIKIA 10 lietuvių vyrų angliškai 
kalbančių. Katrie išgyvenę 3 metus 
ar daugiau Chicagoj; mokslo nerei
kia, išmokinsime darbą veltui, žmo
gus gali uždirbti nuo $3,000 iki $5,- 
000 į metus. Kreipkitės prie Wm. H. 
Nozek manager, Room 348—29 So. 
La Šalie St.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių ir kitataučių apgyventoj 
vietoj. Parduodu greitai, kadan
gi važiuoju Lietuvon.

€915 S. Western Avė.

NEPRALEISKITE PROGOS 
ant šio Bargeno.

Norinti įsigyti bizniavą namą už 
labai pigią kainą, aš parduosiu ant 
lengvų išlygų. Atsišaukite:

K. MICHALOWSKI,
3303 So. Morgan St.

ROSELAND
Chutro ir Savickas

Siuntimas pinigų, laivakortės, pas- 
portai ir t. t. Real Estate, paskolas, 
insurinai, ir t. t.

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

REIKALINGAS bučeris 
atsakantis savo amate. At
sišaukite tuojaus:

K. MIKLOSH,
2958 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliunas,' 
greitu laiku, gera vieta su 
pragyvenimu.

357 E. 115th St.
Kensington, III.

PARDAVIMUI 2 augštų su 
krautuve stuba, po no. 3656 So. 
Union Avė. Yra elektros švie
sa. Didelis bargenas, $3,000.00.

FINNENGAN, savininkas, 
834 W. 55th St.

JIEŠKAU svetainės krutamu 
paveiksiu rodymui. Turinti to
kią, arba žinanti, malonėkite 
pranešti.

P. O. Box 234
Wanamie, Pa.

REIKALINGAS 
BUČERIS. ‘ 
ATSIŠAUKITE 
TUOJAUS.

3355 W. 38th St

PARDAVIMUI 
GROSERNĖ.

3244 So. Morgan St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Reo, * 7 sėdy

nių automobilius labai’ pigiai. 
Kreipkitės

MILDOS GARAGE 
3121-27 S. Halsted St.

, PARDAVIMUI Cadillac taxi 
cab geram stovyje ką-tik nu- 
maliavotas, gali stoti ir dirbti 
tuojaus. Galima uždirbti iki 
$20.00 kasdien. Atsišaukit ket
verge ir pelnyčio j nuo 6 vai. 
iki 8-tos vakare.

1745 W. North Avė.

PARDAVIMUI Overland au
tomobilius gerame stovyje, be
veik naujas; turiu parduoti iš 
priežasties ligos. Atsišaukite:

B. PALIULIS, 
4333 S. Wood St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Parduosiu pigiai ir greitai. Pardavi
mo priežastis skyrimas draugų. Sa
liunas randasi prie pat dirbtuvių 
Stock Yards.

4503 So. Laflin St.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE.

Parduodam beveik naują mūrinį na
mą 2 pag. po 6 kam.: elektros Švie
sa, maudynės, visi aržuoliniai trimin- 
gai — visi naujos mados įtaisymai. 
Parduodame už $7,700.00, arba mai
nome ant mažo namuko Bridgeporto 
apielinkėj.

SZEMET & LUCAS 
4217 Archer Avė.

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

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
8301 So. Halsted Str., Chicago, ID.

-

MOKYKLOS
NORIU pirkti pečių virimui ir ke

pimui, gaso, su anglimis kūrenamą 
arba vienu gasu kūrenamą arba abu 
sykiu.

J. KINDER,
5423 Princeton Avė., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas vie
nai Šeimynai gražioj vietoj, du metai 
kaip budavotas, viskas įtaisyta pagal 
naujausios mados, 6 kambarių. Atsi
šaukite pas savininką:

WALTER GALASAUSKAS, 
6025 S. Washtenaw Avė.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

I

PARDAVIMUI grosernė 
rinka. Gera biznio vieta.

PHILIP KELLER, 
4958 Princeston Avė.

Blvd. 3200.

ir

PARDAVIMUI bizniavus namas 
geroj vietoj, arti šv. Jurgio bažny
čios prie 3221 lame St. Rendos ne
ša $40.00 j mėnesį. Parduodu labai 
pigiai; už $2,900. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. Kreipki
tės prie savininko.

M. MATULIAUSKAS, 
3356 So. Halsted St.
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Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškij ir moterišką drapaną.

Musų sistema yra geriausia, čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinanti į trumpą laiką ir

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 8001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją 
ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekr.

REIKIA moters arba mergai
tės pridabojimui 2 mergaičių. 
Mažiausia 15 mėnesių.

MATUKAITIS, 
2046 Le Moyne St. 

Armitage 7323.

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

PARDAVIMUI kriaučiaus šapos 
įrankiai: elektra siuvama mašina, pro- 
sijama mašina, prosas, 2 dideli sta
lai, 1 kirpimo stalas, vienas stock 
stalas, 2 veidrodžiai, pečius, 2 lovos, 
3 krėslai, elektro “fixtures” ir t. t. 
Parduoda labai pigiai. Klauskite W. 
Mankus, Naujienų ofise tarpe 5 ir 
7 vakare.

PARDAVIMUI saikmas, lie
tuvių kolonijoj. Geroj vietoj, 
geras biznis. Priežastis par
davimo ■— liga.

3404 S. Morgan St.

Geriausis laikas pradėti budavoti 
namus. Mes budavojame visokios rų- 
šies naujus namus ir pertaisom se
nus. Taipgi, turime namų ant parda
vimo.

Mūrinis namas 3 pagyvenimų po 6 
kambarius, visi parankumai, kas tik 
reikalinga prie namo yra. Renda $75 
j mėnesį. Namas Brighton Parke.

Ant 3 pagyvenimų 2 po penkius 
kambarius 1-4 viskas įtaisyta. Ren- 
dos $67.00 į mėnesį. 4008 S. Rock- 
well St.

amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 

prekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.

MASTER SYSTEM DESIGNING
SCHOOL,

190 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė labai geroj vie
toj. Pardavimo priežastis, 
apleidžiame Chicago.

2655 W. 43rd St.

JUOZAPAS POŠKA
Jj patiko nelaiminga mirtis 

— nuskendo besimaudydamas 
Lake Michigan ežere, prie 78 
gatvės, nedėlioj, Liepos 24, 1921 
6:35 vai. vakare.

Iš Lietuvos paėjo Kėdainių 
tpskr., Martinaičių kaimo. Pa
liko tėvus Lietuvoj. Buvo neve
dės, turėjo 27 m. amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 10 m.

Laidotuvės bus seredoj, lie
pos 27, 1921 iš namų 3237 So. 
Pamell Avė., 2 lubos, iš fron
to, 10 vai. iš ryto. Giminės, 
draugai ir pažįstami malonėkit 
dalyvauti laidotuvėse.

Jo draugai,
Alekas Petrulevičia ir 
Antanas Kindaris.

Jo giminės malonės atsišauk
ti pas:

A. Petrulevičia, 
6922 S. Rockwell St., 

Chicago, 111.

St. Charles, III., Darbininkų Valgo
mų Daiktų Bendrovė atsiskyrė nuo 
Melrose Parko kooperativės bendro-* 
vės, tatai visi šėrininkai malonėkite 
priduoti savo šėrus, kad atidavus 
Sos Melrose Parko koop. bendrovei 

gy 30 dienų. Kurie nesugrąžins per 
tą laiką, pasiliks Melrose Parko ben
drovės šėrininkais.

— J. Stanislovavičius.

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo 
b-vės susirinkimas įvyks seredoj, lie
pos 27 d., Neffo svetainėj, 1500 S. 
49th Avė. Visi b-vės 'nariai būtinai 
atsilankykite — yra svarbus reika
las, nes bus tariamąsi apie belsmen- 
to kasimą. — L. Makutėnas, Sekr.

North Sidės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge, liepos 28 d., 
kaip 8 vai. vakaro, Knygyno svet., 
1822 Wabansia Avė. Delegatai visi 
susirinkit laiku. — Sekr. A. Vilis.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimo popierinio stako. 
Nuolatinis darbas, švarios ap
linkybės. $12.00 algos pradžiai.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nS; biznis išdirbtas per daugelį me
tų ir cash. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite:

TOM ŠVERSTIS, 
8158 So. Union Avė.

REIKIA 6 patyrusių moterų 
prie rinkimo skudurų. Pasto
vus darbas.

WEST SIDE METAL 
REFINING CO., 

2917 So. I^i Šalie St.

. REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKIA patyrusių power 
machine opereiterkų prie 
kūdikių drabužių.

904 Roosevelt Rd., 2 fl.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Savininkas eina 
į kitą biznį.

722 W. 120 St.
W. Pullman, III.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė. Biznis išdirbtas 
per ilgą laiką. Pardavimo 
priežastis — liga.

4500 S. Honore St.

2 mūriniai namai po 4 kambarius 
su beismenais ir visi parankumai. 
Rendos po $50.00 į mėnesį. Kaina 
$7,000.00.

2 pagyvenimų mūrinis naujas na
mas po 5 kambarius, su beismsanu, 
visi parankumai. Kaina $9,000.00.

Gražus namas 2 pagyvenimų po 4 
kambarius su beismanu ir pastoge: 
vanos ir lotas šalę namo. Savininkas 
parduoda pigiai, nes važiuoja ant 
farmos.

Mes šituos namus galime mainyti 
ant lotų ar mažesnių ar didesnių 
praperčių.

JOKANTAS BROS.
3934 So. Rockwell St.

Phone: Lafayette 5277

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designing bizniui Ir namam®. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjiroais. 
Klssos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės,

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

PARDAVIMUI grosernė. Ge
ras biznis. Lietuvių koloni
joj. Priežastį pardavimo pa
tirsi! ant vietos.

1736 W. 47 St.

PARDAVIMUI saliunas 
geroj vietoj, netoli šv. Jur
gio parapijos. Gali pirkti 
pusę arba visą už prieina
mą kainą.

943 W. 33rd St.

PARDAVIMUI restau- 
rantas. Pardavimo priežas
tis, partnerių nesutikimas. 
Naujienos 355.

EXTRA BARGENAS.
120 akerių ūkė, ant žuvingo ežero 

kranto, lietuvių kolonijoje VVisconsin 
valstijoj. Stotis tik 3 mylios. Par
duoda šu gyvuliais ir apsėtais lau
kais; dirbamos, žemės yra apie 40 
akerių; budinkai visi nauji. Šią ūkę 
galima įsigyti ir su mažais pinigais. 
Savininkas bus Chicagoje iki ketver
ge, liepos 28. Atsilenkusieji galės 
natyt ūkės paveikslą. Informacijų 
creipkitės į savininką: L. BIELSKIS 
1917 S. Jefferson St., Chicago, 111.

2-os lubos užpakalis

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklvbos tei
sių, Suvienytą Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiklnės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai. ,
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.

PARDAVIMUI ant kampo 
grosernė ir bučernė, tai yra pi
nigų darymo vieta. Taipgi na
mą, parduosime atskirai. Savi- partition keletos rųšių šė- 
ninkas važiuoja į Califomia. pas — parduosiu visai pi- 
Klauskite Mr. Smith.

7301 S. Western Avė.

PARDUODU saliunui

giai. Kreipkitės:
1957 S. Canalport Avė.

2 pagyvenimų mūrinis namas po 
4 kambarius: karštas vanduo, vanos, 
gasas, elektra; rendos neša $56.00 į 
mėnesį. Puikus namas ir puikioj vie
loj Brighton Parke. Parduosiu pigiai. 
Kitas namas randasi prie 56 So. Her- 
mitage 2 pagyvenimų, mūrinis, dide- 
is skiepas cemento skiepas; elektra, 

gasas, vanos. 1-as augštas garu šil
domas. Viskas yra jrengįa pagal šią 
madą. Kreipkitės prie .

J. N. MASHKEN,
4509 S. Ashland Avė., 2-os lubos 

Tel.: Yards 1058.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianu pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj Auiros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisiraiyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, UI.


