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True translation filed with the post- master at Chicago, III., Aug. 4, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai paliuosavę amerikiečius
Nesustoja ginkluotis

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Ekonominis ir industrinis 
Rusijos suįrimas.

150,000 angliakasiu be 
darbo.

Areštavo savo agentą.

Tas yra svarbiausia priežastim 
bado Rusijoje, sako Hųover.

300 Indianos kasyklų dirba tik 
pusę laiko. Nesu rinkos ang
liams.

Sovietų valdžia kaltina savo 
agentą Amerikoj pavogime 

$800,000.

Industrijos nupuo 
Urnas Švedijoj.

Valo savo partiją.

Reikalauja iš Vokietijos praleisti 
kareivius į Sileziją

Rusija paliuosavo belais 
vius amerikiečius.

PasakRYGA, rugp. 3. - 
neoficialinių žinių, gautų bol- 
ševįkų legacijos presos biuro, 
amerikiečiai belaisviai Ru-

True translation. filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 4, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija ginkluojasi 
prieš Rusija.

WASHINGTON. rugp. 3.—Pa
dėtis Rusijoje, kurią Amerika 
rengiasi galbeti, pasidarė delei 
visiško industrijos ir produk
cijos sunykimo prie sovietų 
valdžios. Herbert lloovcrio 
gautos žinios iš išlikimų šalti
nių parodo baisią ekonominę

rugp. 
žinio- 
vaigš- 
dides-

kalėjimų.
Betgi dar nėra gauta žinių

da, kaip ir kur jie bus per
leisti per rubežių.

Užginčija skolų taryboms.
ŠiandiePARYŽIUS, r. 3.

oficialiai užginčyta ižiniotms, 
kurios vaigščiojo per keletą 
pastarųjų dienų, kad buk bus 
veliamos tarybos apie Rusijos 
pripažinimą skolų Francijai.

True translation filed with the rx>st- 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Pabėgėliai degina kaimus.
Susikūrė internacionalinis ko

mitetas šelpimui badaujančių 
rusų. į

Rusijos bolševikai meta iš savo 
partijos buržuazinius narius.

RYGA, rugp. 3. — Rusijos 
komunistų partija pradėjo va
lymosi darbą. Iš visų narių 
bus reikalaujama pasirašyti 
naujas narystės aplikacijas, 
taipjau turės išlaikyti tam tik
rus kvotimus ir priduoti raštiš
kas rekomendacijas. Ypač to 
bus reikalaujama iš paprastų 
darbininkų. Visas išnaujo pri- 
ėminėjinųis narių bus atlieka
mas po priežiūra senųjų narių, 
kurie buvo partijoj prieš 1917 
m. Komunistai tuo tikisi su
stiprinti savo organizaciją, su
mažinant skaičių jos narių.

Komunistai esą visai nesi
džiaugia, kad jų narių skaičius 
pakilo nuo 40,000 norių 1917 
m. iki 600,000 narių 1921 m. 
Komunistų centras aiškina, kad 
per pastaruosius kelis metus 
partijon privirto daug tokių 
žmonių, kurie siokiasi vien iš
dirbti sau karjerą, ko negali at
siekti nepriklausydami prie 
partijos, nes prie naujosios 
valdžios negali nė vienas iškil
ti, įgauti geresnę vietą, jei jis 
nepriklauso prie komunistų. 
Delei to esą partijoj priviso 
buržuazinių elementų, kurie ne 
visai deramai užsilaiko ir ku
rių kapitalistines nuomonės 
demoralizuoja kilus narius.

šitas apsivalymo darbas pa
rodo tik naują visuotiną krizį 
Rusijos komunistuose. Bolše
vikai mato, kad kada mina po 
kojų pamatinius savo princi
pus, didelė partija gali aiKsi- 

durti pavojuje nesutikimų, ski
limo ir visiško sUįHm'd. Jie 
bijosi, kad tie taip vaidinami 
buržuaziniai elementai neįgau- 
tų viršenybės, kas reikštų pa
naikinimą partijos diktafcrys- 
tės. Mažesnė gi partija ir la
biau disciplinuota gali dar il
gai laikyti savo diktatoryatę.

3 žmonės užmušti dirbtuvije.
PATTERSON, N. J„ r. — 3 

žmohes liko užmušti ir 3 sun
kiai sužeisti Standard Šilk 

Dyeing Co. dirbtuvėje, su
griuvus smarkiai besisuium- 
Čiai džiovinimo mašinai.

STOCKHOLM, r. 3. — Šve
dijos industrinis nupudlimas 
paniekė blogiausį laipsnį jos 

istorijoje. Svarbiausioji indus
trija. medžių gamyba, yra ap
sistojusi delei kontroliavimo 
kainų. Lentų pjovyklos stovi 
arba uždarytos, arba dirba tik 
dalį laiko. Tas pats yra ir su 
audinyčiomis. Buvo tikėtųsi, 
kad marketas pagerės, bet tai 
neišsipildė ir nėra vilties, kad 
padėtis pagerėtų, notre Vokie
tijos audinyčios dabar nespėja

NEW YORK, rugp. 2. — čia 
tapo areštuotas jaunas italas 
Jacqnes Roberto Cibario, vir
šininkas daugelio krutamu jų 
paveikslų kompanijų, savinin
kai gražaus namo,,poros bran
giausių automobilių, 
daug pinigų ir gerai 
Broadvvay kabaretų 
jams kaipo “Grafas 
jaunas, linksmas 
aristokratas. Jį areštavo ir 
traukia teisman Rusijos sovie
tų valdžios advokatai už pavo
gimą iš valdžios $860,000. Jis 
tapo paliuo'Siiotas užsistačius 
$10,000 kaucijos.

Jis yra sunus Turino vaisių 
pardavinėtojo. Jis prisidėjo 
prie bolševikų ir nuvyko į Ru
siją, kur gavo darbo. Paskiau 
valdžia davė jam $1,000,000 ir 
išsiuntė į Ameriką, kaipo kru- 
tamųjų paveikslų ekspertę, su
pirkti Amerikoj už tuos pinigus 
krutainiemsiems paveikslam's 
rodyti .mašinų ir filmų. Už tą 
savo darbą jis turėjo gauti 
$50,000.

Atvykęs Amerikon jis luo- 
jaus jkjirė keletą savo kompa
nijų ir per jas visas pradėjo 
supirkinėti palaikes ir nebeti
kusias mašinas ir pasenusias 
filmas. Kadangi pirkiniai eida
vo per keletą jo kompanijų ir 
kiekviena kompanija atsiimda
vo savo, tad tos nebetikusios 
mašinos valdžiai kainuodavo 
brangiau už naujas. Taip vieną 
dalyką jis pirko už $227, o kol dotuves iš 
pasiekė valdžia jis pelnė $35000. 
Taip “supirkinėjant” jam pasi
sekė iš $1,000,000 pasiglemžti 
sau $800,(MM). Dabar sovietų 
valdžia ir jieško iš jo tų pini-

INDIANAPOLIS, Ind., 
3. Angliakasių unijos 
mis, 150,000 angliakasių 
to be darbo, o dar daug 
nis skaičius dirba toli nepilną 
laika. C

Apsistojimas darbo kasyklo
se esąs delei stokos rinkų. Nie
kas esą anglių neperka ir ka
syklos neturi kur jų dėti. India
nos kasyklos, kurios iškasdavo 

| vidutiniškai po 25,000,000 to
nu i metus, per pirmą pusme
ti iskasė 10,000,000 tonų. Viso
je šalyje iškasta anglių 65,000,- 
OOO tonų mažiau, negu buvu
siais metais. Tik naudojimas 
kietųjų anglių kiek labiau padi
dėtos.

Delei nedarbo angliakasių uni 
jos narių skaičius mažėja. Taip 
Indianos valstijoj unija nete
kusi apie 12,000 narių. Pra
džioj metų ji turėjusi apie 29,- 
000 narių, o dabar teturi tik 
apie 17,000 ir 18,000.

"Streikai ir lokautai yra tik 
Mingo pavietė, West Virgini- 
jo j ir Washingtono valstijoj.

Valstijos kasyklų inspekto
rius sako, kad Indianos valsti
joj daugiau kaip 300 kasyklų 
dirba mažiau negu pusę laiko.

turintis 
.žinomas 
lauky to- 

Cibario,”
ir išlaidus 

Jį areštavo
Industrija 1920 m. pagamino 

sekamą nuošimtį gamybos, pa
lyginus su prieškarine gamybos 
kiekybe:

Geležies 2 nuoš., vario ru
dos O.(i nuoš., geležies rudos 
2, mangano rudos 2.6, drus
kos'15, gumos 5, laikrodžių 15. 
popieros 20, cukraus 
dos 15, 
audmcmi

Prieš ____ ...........................
gdb.), ^a<l neleidus badaujan- uoovcrjs pasirūpino patirti ar

čiau apie padėtį ir gautosios ži- 
nios rodo, kad didžiausias ta
rias siaučia Volgos klonyj.

Sausmetis nebūtų buvęs ten
> jie nebūtų 

buvęs taip nupuolęs ūkis, su
mažėjęs perviršis kitose apy
gardose ir nebūtų suirusi tranš

ėja, kuri nelcdžia iš ki
tur atgabenti vis dar esantį per
viršį maisto.

Miestiečiai pagamino labai 
mažai prekių mainui, o pinigai 

i neteko vertės. Delei tos prie- 
i žasties jau ir pernai tie dis-

I ONDONAS mm 3 — An- ,rik,ai’ kllric pirmiau pagamin- 
... ..................? • • . r Iflavo apie 10,000,000 tonų 

guja vra nusprendusi ir toliau . . ♦ , t, • , * .. . r .v- . ’ maisto eksportui, nebegalejobiuiavotis naujus didžiuosius, ..... . .. . . , . v. . . v • parūpinti maisto net nues-kannius laivus, nežiūrint sau-; * * . . 4 . . . .
kiamos Waslringtone nusigink-* v?ins ir m!?° 8(yven ojų ai- 
. . , - .. ™ . t cius sumažėjo per pusę,lavimo konferencijos. Taip, ... . I
paskelbė atstovų bute admiral-11 Sumažėjimą derliaus parodo, 
tijos pasekrotoris Amery, pra- 
sidėįus debatams apie paskiri- 
mų pinigų laivyno išlaidoms, j,1!" ,,l,vo «>nų,

T. , . , , . ... . . • (išėmus Ukrainą ir Turkesda-Jis sake, kad Anglijos laivy- ' . ./ .
k .... iną), o šiemet tik 4, 320,000 tono programe nėra nieko to-1 f

kio, ką galima butų išaiškinti , 
prisirengimu prieš Ameriką ar ( Suįrimas tranąportacijos yra ( 
Japoniją. Jis ginė dradnautas toks didelis, kad abejojama ar

Stato kanuoles parubežyj apsi
gynimui! nuo badaujančių 
rusų.

.. BERIUNAS, rugp. 3. —Pa
sak pusiau oficialinio praneši
mo, Lenkijos armija stato ka- 
nuoles palei Rusijos rūbelių, 
Baranavičių apielinkėj (Minsko IX 11 1*1 11 •

o, spiui-
anglių 20, bovelnos
3, vilnų audmenų 4. 
atsakysiant Gorkiui

Čioms Rusijos minioms iš ba
do distriktų įsibriauti į Lenki
ją-

Apskaitoma, kad paie 100,-
000 bado aukų yra susitelkę ties tnjp pražūtingas, 
Lenkijos rubežiu.

į Valstybes ne nemąsto apie "X
nusiginklavimą.

Nežiūrint šaukiamos nusigink
lavimo konferencijos, jos ir 

toliau nesustos ginkluotis.

Italija goduliuose,

užsidarius, ar 
laiko, kenčia 

Laivų kompa-

Dirbtuvėms 
dirbant tik dalį 
Ir laivų biznis, 
nijos paleido daugybę savo dar
bininkų, uždare raštines, o lai
vus paliko rudyti uostuose.

Samdytojai naudodamies ne
darbu, kalba apie nukapojimą 
algų ir panaikinimą 8 vai- dar
bo įstatymo. To paties reika
lauja ir Finlandijos fabrikan
tai.

Hatfield palaidotas.
MATEWAN, W Va., r. 3.— 

šiandie čia lapo palaidoti Sid 
Hatfield ir Ed Chambers, ku- 
riuos anglių kompanijų mušei
kos nušovė Welcb mistelyj. I 
laidotuves susirinko daugybės 
kalnėnų iš West Virginijos ir 
Kentucky valstijų 
paskutinę pagarbą 
kovotojui kalnėnui, 
rambėjusių kalnėnų,
vais ant pečių, nežiūrint smar
kiausio lietaus atvažiavo į lai- 

tolįmesnių vietų.
Kaip nušauta Hatfieldą.

WASHINGTON, r. 3. — An
gliakasių advokatas Burkin- 

sbow padavė senato tyrinėji
mo komitetui AVest Virginijos 
padėties ilgą pranešimą, kad 
Hatfieldą ir Chambers nušau-

ir atidavė 
žuvusiam 
šimtai su
su šautu-

RYGA, rugp. 3. — čia tapo 
suorganizuotas internacionali
nis komitetas teikimui pagelbos 
badaujančiai Rusijai. Tapo pa
skelbta, kad komitetas, kartu 
su Internacionaliniu Raudo
nuoju Kryžių Rygoje, kuris 
prižiūri grąžinimą į Rusiją 
buvusių karo belaisvių, palai
kys ryšius apie šelpimo darbą 
tarp Maskvos ir vakarinės Eu- j 
ropos. Tuo tikslu bus sušauk- ’ 
ta visų didžiųjų internacionali
nių ir nacionalinių šelpimo or
ganizacijų konferencija.
Ginkluojasi prieš pabėgėlius.

LONDONAS, r. 3. —' Pasali 
žinių iš Helsingforso, neva gau- aeroplanų dar nėra atėjusi, 
tų iš pačios Rusijos, badaujan
tis valstiečiai Rusijos bado 
distriktuose sudegina savo kai- 
mus prieš juos apleidžiant ir 
bėgant į kitas Rusijos dalis. 
Daug kaimų esą liepsnose.

Iš to paties šaltinio praneša
ma, kad daroma didelių prisi
rengimų susitikimui su valstie- 
Čnj masėmis, kurios dabar ei
na ant Maskvos. Daug tranšė
jų tapo iškasta apie miestą ir 
daug karo medžiagos, taipjau 
ir laukų kanuolių, tapo ten su
statyta. Kitos žinios sako, kad 
Petrogrado garnizonas pakėlė 
maištą.

Pabėgėliai plėšia miestus.

NEAPOI.IS, rugp. 3. — Visa 
Italija pasidengė gėduliais iš 
priežasties Fnrico Caruso mir
ties. Daroma prisirengimai 
prie didelių laidotuvių.

Visos sankrovos Netapolyj už
darytos, o žmones eidami pro i

I viešbutį, kuriame Caruso mi
rė, ntisiima kepures, šiandie 
katedroj buvo laikomos gedu-1 
lio mišios, kuriose* dalyvavo vi- True translation filed with the post- 
si garsiausi senieji dainininkai. į, raq>lired by the art of Oct. fi. 1917 
Vainikų prisiųsta iš visų pašau- f

•,io T sa Reikalauja iš Vokietijosvių bus išstatytas San Carlo 9 *
teatre, ant scenos- I praleiSti 31111^.

Po mirties pasirodė, kad ne -----------
ir tvirtino, kad jie vis dar te- gąlima bus atgabenti iš Siberi- operacija ir ne pilvo plėvės už- Talkininkai padavė reikalavimą 

jurų karo jos esantį ten perviršių grudų degimas buvo priežastim) dai- praleisti armiją į Sileziją, 
nininko mirties, bet inkstų su- ’

| maitinosi Liberijos gnulais. gedimas. Prieš mirtį jis labai 
Volgos apygarda ypač nepriei- kentėjęs skausmas.
narna šelpimui, negu Siberija,1 Amerikos ambasadorius, 

i nes jos negalima pasiekti iš , varde savo valdžios, išreiškė 
:, ‘sąjausmą likusiai šeimynai.

Kitos valsty- ’ Riebalų gamybos sumažėja-į 

mas yra dar baisesnis, negu 
delei

kad ir apyskaita laukiamų pa
sek mių rekvizici jos. Dar per- 

' nai laukta buvo 7,614,000 tonų, master at Chicago, iii., Aug. 4, 1921 ta tada, kada jie neturėjo gink
lų ir nebuvo duota jiems progos

bėra svarbiausiais
ginklais, nes diena submarinų ir j tas vietas, (kurios ir pirmiau

BERLINAS, rugp.

Hatfield ir Chambers ėjo į 
teismabutį. Prie teismabučio 
laiptų stovėjo šeši kampanijų 
mušeikos ir 6 valstijos karei
viai. Kaip tik Hatfield ir 
Chambers priėjo prie laiptų, 
mušeikos nesakydami 
džio, pradėjo j juos

ne žo- 
ša ūdyti.

“Nusiginlavimo konferenci
ja”, sakė admiraltijos atstovas, 
“siekiasi neprileisti tolimesnio 1. 
plėtojimosi už rybų rda.barti- 

nių programų. ] 
bes nenaikins savo laivų, ku- - ,
riuos jos dabar būdavo j asi-) duonos neužderėjimas, ,
Anglijos programas negali lies- ’ rekvizavimo gyvulių ir pafero. 
ti konferenciją. j pavertimą į duoną. Todėl vai-j

\ • , i • u., ' kai daugelyje vietų daug la-Atidoiimas kariniu laivų bu- .. , y. . .. i™ b,ftu ken&a> »««“ suaugusieji. I . ,
senai paskelbta žinia, kad Pet
rogrado gubernatorius G. S. Zi-

I SU 80- 
i vietų valdžia, tapo patvirtinta 
I vakar atstovų bute. 'Patvirti- 
no ją prekybos buvo pariamen- 

Vigo pranešama, kad Partuga- sekretorius^ inaj.
internacionalinės padė- hjai gręsia l.-------------- _

RYGA, r. 3. - Vietos laik- ties ir noro išvengti lenktinis- {T,ebiam«81 ’>^n,0.n « ? sukJ- [)arciškč kad ZinOvjevas 
X...... „ I limą užsmaugta, jei jisai iš- PUIySK<>, Kau ^movjevas

Zinovjev pasitraukė iš 
Rusijos valdžios.

Francijos ir Anglijos ambasa- į ^cn Pat $ stovėję kareiviai 
doriai ir Italijos reikalų vedė-! nicko nedarS ir žmogžudžių ne

areštavo.

davojimio iki po nusiginklavi-. 
mo konferencijai Washingtone, 
butų paremtas pilnu nesupra-. 
timu konferencijos tikslų. Te- 
čiaus valdžia yra pateisinama 
leidime laivyno būdavo j imui 

i nupulti žemiau 1920 m. ,pro- 
i gramo, iš priežasties finansi- 
i nes ir ------ ‘

LONDONAS, rugp. 3. — Ne-

jas šiandie varde savo valdžių 
padavė Vokietijos užsienio rei
kalų ministeriui Dr. Rosen no- ( 
tą, prašančią Vokietijos valdžią 
padaryti žingsnių palengvini
mui transportavimo talkininkų 
kareivių per Vokietiją. Nota sa
ko, kad padėtis Silezijoj gali į 
bile valandą padaryti reikalin
gu pasiuntimą kareivių.

UNIONTOWN, Pa., r. 3- — 
Mažiausia 4 žmonės žuvo eks- 
pliozijoje Dirpont parako dirb
tuvėje Oriental. Eksplięzija 
buvo tiek smarki, kad per ke
letą mylių aplinkui ištrupėjo 
langai.

Auksinai dar 
neina brangyn

n ■ ■ • rug*ano gimei iiitiutius v rPortugalei gresia i novjev pertraukė ryšius

laščiai paduoda sekamą žinią iš vimdai ginklavimęsi. 
Maskvos Izvestije, aprašančią 
panikos scenas Tambove:

"Keletą dienų atgal j Tambo- 
vą įsiveržė įšėlusi desėtkų tuks-' 
tančių minia pabčgdlių iA apie-' 
linkės kraštų. Ji atstūmė nau- 
donuosius kareivius ir plėšė ' 
sankrovas, jieškodama maisto- ____ ___
Pę paėmus, žmonės kaip lau- sija neleido Henry Fordui nu- 
’niaižvčrjs puolė ant vežimų, piginti važmos kainas ant sa- 

ugneglasių ir gatvekarių arklių Vo geležinkelio 20 nuoš. 
ir pasotino savo alkį jų žalia, esą norįs perdaug greitai pi-j 

(ginti važmos kainas. Liepos

Neleidžia nupiginti 
kainas.

Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiemą.

Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 4, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

S Neleis graiku Konstantino- 
sukilimas ir kad Uoyd-Graeme. kuris atsakyda- ‘ .

mas į klausimą apie. Rusiją, 00llll«
t “nu- ________

stojo būti nariu sovietų vai-' LONDONAS, r. 3. — K auto- I Imi-i 's, t

. ritetingų šaltinių patirta, kad 
talkininkai persergėjo Graikiją,

PINIGŲ KURSAS. kareivių ant Į
, —■—-—;— v . . . . Konstantinopolio nebus toleruo- i

Vakar, rugpj. 3 d., užsienio nini- . m y- i I
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip ,įstatais. 1 C( iail 11CIH pamato j 

, už 25,000 dolerių, bankų buvo akai- manyti, kad graikui mano eiti

sukilimas.
MADRIDAS, rugp. 3. —

kiltų. Sakoma, kad sukilimo 
suokalbyj dalyvauja keli armi
jos pulkai ir dalis laivyno.

ŽEMES DREBĖJIMAI.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 

arantijas už

RYMAS, rugp. 2. — žemės 
drebėjime pietinėj Italijoj va
kar sugriuvo Bari paštas. 3 la
vonai jau .tapo atkasti iš po 

Jig griuvėsių. Bet yra ir daugiau 
užmuštų ir daug sužeistų.

( ^nui vu/duv-i nmiiun. j-Ainpv/o Italijos miestuose vakar nuo .
------ - ---— ♦ 26 d. jis nupiginęs važmos kai- karščio mirė 17 žmonių. Vien| 

SKAITYKIT IR PLATINKIT nas ant niekurių dalykų ir da- į Venecijoj mirė 7 žmonės. Po 
'NAUJIENOS" bar negalįs daryti naujo nu- : karščių Milane siautė viesulą, 

piginimo be 30 dienų laiko. J kuri pridarė didielių nuostolių.

WASHINGTON, r. 3. — 
Tarpvalstijinės prekybos komi-

tomą Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 svaras ......   $3.56
Austrijos 100 kronų ............... 12c
Belgijos 100 frankų ........... $7.32
Danijos 100 kronų ............... $15.18
Finų 100 markių .......   $1.55\
Francijos 100 frankų ....... $7.61
Italijos 100 lirų ................... $4.20
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.25
I/enkų 100 markių .................  5c
Olandų 100 guldenų ........... $30.50
Norvegų 100 kronų. ........... $12.66
šveicarų ioo kronų ........... $16.40 pilno neutraliteto talrp Turiri-
švedų 100 kronų ............... $20.38 . . ..
Vokietijos 100 markių ....... $1.25 .los ir Graikijos.

ant Konstantinopolio, kur jie 
gali susidurti su talkininkių 
okupacine armija.

Žinias iš Athenų, kad Angli
ja pritaria graikų ėjimui ant 
Konstantinopolio, pavadinta 
absurdiškomis, priešingomis 
tiesai: Girdi, Anglija laikosi

perlaidomis ir duoda paprastas 
savo čekius. Naujienos išmaino 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų I rentimo 
Skyrių. v
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Ualsted St., Chicago, UI
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Į Kas Dedasi Lietuvoj
Iš Klaipėdos krašto
Trys žymus Maž. Lietuvos 

veikėjai pasimirė. z
Birželio mėnesio pabaigoj pa

simirė trys žymus Mažosios Lie
tuvos lietuvių barbuotojai: 1. 
Bukaičių Zaunius, vienas pirmų
jų Ihnisų lietuvių veikėjų, ne
maža darbavęsis žadinime tau
tinės savo krašto žmonių sąmo
nės; 2. Kunigas Lokys iš Vana
gų. buvęs misionieris Indijoj, 
dirbęs nuo karo pradžios Klai
pėdos krašte lietuvių naudai, ne
paisydamas, kad Klaipėdos vys
kupas jį už tai baudė; 3. Postą 
Hofmanas, jaunas darbuotojas 
ir poetas, veikęs dairgiausia Maž. 
Lietuvos jaunimo organizacijo
se. Jis yra išleidęs kelis eilių 
rinkinėlius. Savo rašinius jis 
pasirašydavo Ateivio vardu.

sodin- 
užsigavo. 
atstovas 

Snielevs- 
išvirto su

BIRŽAI.

Birželio 29 d. evanff. reforma
tų Sinodas, pirmininkaujant 
d-rui J. Yčui, pabaigė metinius 
darbus. Vieton mirusio kun. 
Meškauskio vyriausiuoju supe
rintendentu išrinktas ir iškil
mingai įšvęstas kun. P. Jokubė- 
nas. Įšventinimo aktas atliktas 
lietuvių kaftja. Tarp kito ko nu
tarta atstatyti Radviliškio baž
nyčią, įtaisyti Biržiuose bendra
butį moksleiviams ir leisti lai
kraštį “Biržų Balsas“ (Elta).

ŠIAULIAI.

Darant reviziją Šiaulių vals
čiaus valdyboje, rasta daug 
dirbtinų piniginių dokumentų. 
Dokumentai įteikti Valstybės 
Gynėjui.

— Atsidarė mokytojų vasa
riniai kursai, bet daug mokyto
jų dėl nesveikatos paliuosuoti 
nuo kursų lankymo.

Apskrities savivaldybė, 
būdama griežtai nusistačiusi

gų su svaiginančiais gėrimais, 
neleido grafui Zubovui pradėti 
darbų Gubernijos bravare. (El
ta).

Iš KAUNO.

—atstovų muštynės. Lietuvos 
laikraščių pranešimu, Seimo 
posėdyj tuomet ėjo diskusijos 
dėl lenkų frakcijos narių įduo
to Tautų Sąjungai Skundo ant 
Lietuvos valdžios, kad ji perse
kiojanti lenkus Lietuvoje. At
stovui Šleževičiui kalbant, len
kų frakcijos nariai Liausas ir 
Snielevskis iš vietų nuolat mė
tė žodžiais kalbėtojui, užvogda
mi be to ginčus su arčiau sė
dinčiais kitais atstovais, liau
dininkų ir valstiečių sąjungos 
frakcijos nariais. Šleževičiui 
pasakius, kad (baudžiava Lietu
von nebegrįš, Liausas sušuko: 
“Pamatysime!“ Arčiau 
tieji atstovai labai 
Vienas liaudininkų 
kumštelėjo krūtinėn 
kį ir šis aukštienikas
kede ant grindų. Kitas liaudi
ninkų atstovas, pagavęs kėdę, 
trenkė jaja IJausų. Vienas ka
talikų federacijos narys irgi 
šoko Liausų mušti, bet sukilę iš 
vietų kiti atstovai jį sulaikė. 
Publikoj pakilo didelis triukš
mas ir juokai. Lenkų atstovas 
Liausas spruko laukan iš po
sėdžių salės, o Snielevskis pri
bėgo prie prezidiumo stalo ir 
bandė kažką sakyti, neatsi
žvelgdamas j tai, kad ne eilėj 
nori balso. Snielevskis, pasiro
dė. buvęs be fo’ dar ir girtas, 
šiaip taip prezidiumui pavyko 
įsteigti tvarka posėdy, ir Šleže
vičius tęsė savo kalbų toliau. 
Jam pabaigus, prezidiumas pa
darė dešimčiai minučių per
traukų pasitarti, o po pertrau
kos pasiūlė Seimui atstovą Bil- 
dtišą prašalinti dviem Y posė
džiam, o atstovams Simanaus- 
kui ir Kupčiukui padaryti pa
stebėjimą.
Lenkų atstovas Snielevskis vi

są laiką po to dalyvavo posė
dyj ir tiktai prieš tai, kai priėjo 
eilė jam kalbėti, apleido salę.

Tuojau po to lenkų laikraš
ty “Goniec Kowienski” buvo į- 
dėtas straipsnis, kuriame* įjripa-* 
šakota, kad St. Seime ant len
kų atstovų buvęs padarytas 
“minios puolimas su peiliais 
rankose”... ir kad, pagalios, 
tuodu prošepanai išeina iš Stei
giamojo Seimo.

1 ir

NAUJIENPS, Chicago, IDL
Po to sutartinu griausmingu 1 7. Valdžią, vykinant tokią centracinį lagerį karo stovio lai-, 

visų susiriiik usių “valio“ buvo T)o*hiką, pasižadame remti vi- kui. Svarbiausiai išsiuntimo 
prii mta rezoliucija:

“Mes Kauno miesto ir prie
miesčių gyventojai 1921 m. lie
pos 10 dieną, 1 | H 
žmonių skaičiuje ir aptarę Lie-

somsi savo pajėgomis, o jai rei- motyvas, — tai komendanto įsi 
Kės tai ir galvomis.

šį pareiškimą pasirašyti Ir 
susirinkę 9000 ’ įteikti jį Steig. Seimui ir Va|-

* džiai įgaliojame pirmininkus vi Al /ICIL ę IUJU- t
tnvos politinę padėtį, suKidfiju- 8U eusirihkime ttallyvanjančių 
šią sąryšy su Tautų Sąjungos organizacijų.
Tarybos pašildymu, griežtai 
pareiškiame;

1. Musų geriausiųjų brolių 
krauju atvaduotoji Lietuva pri
valo bpti nepriklausoma ir ap- 
vie.nyta su natūraline jos sosti
ne Vilniumi.

2. Sveikiname musų Valdžią 
atmetusią užgaulingas mums ir 
skaudžias sąlygas ir 'tuo paro
džiusią, kad ji teisingai ir tik
rai reiškia musų visuomenes 
tvirtą valią.

3. Neprųiažinsimie ir nepakę- 
sime jokių sutarčių, kurios riš
tų Lietuvą su Lenkija ar kita 
kokia valstybe, varžytų musų

Paskui visa minia su orkest
ru pryšaky nuvyko į Prezidento 
ruinus, kur buvo perskaityta 
priimtoji rezoliucija, o iš čia 
prie ministerių kabineto rūmų, 
kur vėl buvo perskaityta rezo
liucija. Minint. Pininin. Dr. 
Grinius trumpais karštais žo
džiais pabrėžė, kad visa musų 
tauta yra pasiryžusi kovoti už 
savo laisvę ir nepriklausomybę.

PL-va“)

ROKIŠKIS.

Gegužės mėnesio 8 dieną bu
vo iškratytas ir areštuotas Ro-"

Tėvynės laisvę ir mažintų jos kiškio profesinės darbininkų są- 
suverenumą.

4. Nepripažįstame ir nepri- 
pažinsime jokių Lietuvos su
skirstymų, kurie yra Lenkų val
džios vei<lniainingumo padaryti 
ir judošišku Želigoyvskio (kardu 
išbraižyti ir kurie norima pa
tvirtinti, pavadinus juos kan
tonais.

5. Nepakęsiime jokių sutar
čių, kurios verstų mus vergau
ti Lenkijai ir guldytų musų pi
liečių galvas, remiant nuolati
nes Lenkų avantiūras Ukrai
noj, Baltgudijoj, Aukštojoj Si
lezijoj, Rytų Galicijoj, Podo- 
lijoj ir net pačioj Lietuvoje.

6. Reikalaujame, kad ir to
liau musų valdžia vykintų to
kią politiką.

jungos pirmininkas Antanas 
Raišys. Kaip jis buvo tardo
mas aišku iš jo parodymų, ku- 

Iriais remiantis atstovo Požėlos 
buvo paduota Valstybės Gynė
jui skunda, tilpusi “Socialdemo
krate“. Kurios rūšies buvo ten 
paduoti faktai, ryškiausiai liu
dija baltas plėstras laikrašty:

Birželio 
tapo 
par* 
1 d. 
kur

eum tacent clament.
28 d. Raišys iš kalėjimo 
paliuosuotas ir 30 birželio 
važiavo Rokiškin. Liepos 
nuėjo į Rokiškio miliciją,
jam buvo perskaitytas Rokiškio 
karo komendanto nuosprendi- 
mas nuo birželio 25 d., kuriuo 
A. Raišys sulyg Ypatingų kraš
to apsaugos įstatymų § 8 papil
dymo siunčiamas į Kauno kon-

tikinimas, kad Raišys komunis
tas ir buk vedęs agitaciją ka
riuomenės tarpe, buk prasižen
gęs kokiem privalomiem įstaty
mam. Kiek man Žinoma, už 
komunistinę, ar apskritai bent 
kokią priešvalstybinę agitaciją 
traukiama teisman. Už nepil
dymą privalomų įsakymų bau
džiama areštu ir piniginėmis 
pabaudomis. Už ką gi Raišys 
siunčiamas koncentraciniu lage
riu ? Sprendimas remiasi ko
mendanto f įsitikinimu. Raišys 
paleistas iš kalėjimo: matyti 
tardymas nerado pamato traukti 
jo teisman? Ačiū gi komendan
to įsitikinimui Raišys siunčia
mas Kaunan į lagerius jau 
liepos 2 dieną, nors jam tas įsa
kymas paskelta liepos 1 d. po 
dvyliktos valndos. Neduota net 
laiko savo asmeniniem rei
kalam sutvarkyti: turi važiuoti 
liepos 2 d. 4^ vai. ifr ryto. Įsi
kišau ir aš į tą dalyką: areštuo
tasis ,milicijantas ir aš apvaikš
čiojome visą Rokiškio vyriausy
bę pradedant nuo milicijos nuo
vados viršininko, baigiant ko
mendantu, kad išprašius atidėti 
išvažiavimą ligi liepos mėnesio 
3 d. 4Vž vai. ryto. Su didele 
sunkeybe buvo duotas pažadėji
mas išvažiavimą atidėti vienai 
dienai. Bet ar bUs 
žadėjimas ištesėtas 
spręsti. Sutikau imti 
vęs visą atsakomybę
kad Raišys niekur nepabėgs ir 
paskirtu laiku atvyks į milici
ją. Bet apskrities viršininkas, 
ten buvęs laike kalbos su Mili
cijos vadu, atsakė, kad tas ma

no laidas nieko nereiškiąs. Vi
sai nesuprantu, kam reikalin
gas Lietuvoj teismas, jeigu yra 
Žvalgyba ir komendantai, kurių 
įsitikinimai visai juos atasveria. 
Rokiškio apskr. darbininkas 
Petras PaŠukinskas išsėdėjo ka
lėjime kelis mėnesius. Kuomet 
buvo sprendžiama uteniškių by
la, jis buvo išteisintas, liet vos 
spėjo parvažiuoti namo, vėl at
sidūrė kalėjime. Delei Pašu- 
kinsko paskutinio arešto prie
žasčių žinių neturiu, tik galiu 
spėti, kad Čia irgi gal svarbiau
sią rolę suvaidino kieno nors įsi
tikinimas iš tų, kurie dabar tu
ri įsitikinimų keistą laisvę. Bet 
prie ko gi galų gale prives tie 
įsitikinimai?

— Antanas Purenąs (“S-d“).

ketvergas, jRugp. 4 d., .

Tūkstančiai I 
Moterių

•lipnų, nervuotų, su nudlvttą •<•!- 
HUIr. kintančiu vargingai* Ir n®- ■ 
ragulariikais parjodeis, aplaik* 
gelbą p*r vartojimo

SEVERA’S 
REGULATOR

(Severo Regulatoriu). Kurie pri
duoda stiprumą, prašai i n skausmų 
ir reguluje moterių priedermę. Per 
keturios dešimtys metu davė užga
nėdintą puekrsą.' Preke 91.10. 
Gaukite pas sava Aptiekoriaue ar 
rašykite pas

RUMŠIŠKIS

šis pa- 
nesiimu 
ant sa- 
už tai,

Rinkimuose į savivaldybes se
nosios Tarybos dėdės darė vis
ką, kad nebūtų mažažemių ir 
bežemių sąrašo. Tuo tikslu pa- 
duotasai sąrašas buvo, atmes
tas. Rinkimuose buvo tik du 
sąrašu, — ūkininkų, buvusiųjų 
valsčiaus dėdžių ir žydų tauti
ninkų. Ūkininkai laimėjo; 
bednuomenė nepatenkinta ūki
ninkais. I/aikas tai bednuome- 
nei organizuotis ir pradėti kovą 
su buožėmis. Rinkimai praėjo 
be jokio gyvumo; iš 2 tūkstan
čių rinkikų balsavo tik apie 
600. Alkanas.

prižiūrįs kūdikius
Ponios Taylor ligų pabaigi 
Lydia E. Pinkham Vegtk 

table Compound.
Roxbury, Mase. — "Nuolat kėa- 

čiau strčrui skaudėjimą ir labai tan-ėjimą ir labai tan
kiai užeidavo svai
guli s ir mėnesi
niuose perioduose 
negalėjau savo pe
reigų atlikti. Po gi
mimui paskutinio

Patogi 14 automobilių.
hurod? Lydia

jo strėnas, kad te
kiu budu negail
iau pasitaisytu aei 
gydytojaus gydue- 
1m negelbėjo. Dflw

Laike pas tarų j ų dvidešimts 
keturių valandų Chicagoj plė
šikai trnvogP keturioliką auto
mobilių. Policija sakb, nu
bausi anti vagilius.

r « - . „ __
table Compound ir daug mhn pagel
iojo, nuo laiko, kaip pradėjau vhr- 
tot. Manot Strūnos daug geri 
padėjime ir aš galiu miegot 
kau fitubą ir prižiurtu penkfe kudi-

ame

Įvairių Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias

Compounde toki pasigelbėjinaą, Re
komenduoju naro draugėms te jbi 
norit, galit panaudot ši mahn laiš
ką, o aš linksmai gelbėsiu ktekvte- 
nai sergančiai moteriai, kaip kad aš 
kentėjau, kolial nevartojau L*dia C. 
Pinkham Vegėtable Compounaą. lite. 
MAUDE E. TAYLOR, St. James 
PI., Roxbury, Mass.

Strėnų skaudėjimas, tai yra pa
prasčiausia moteriai apsireiškimas, 
nukrypimo arba netvarkumas šyste- 
mos. Nei viena moteris negali Klai
dos padaryti viską atmesdama, bet 
pasinaudojant laime ponios Taylor ir 
išmėgint Lydia E. Pinkham Vege- 
table Compound.

Naktį iš 29 į 30 birželio 
2 valandos nežinomas kareivio 
apdaru jaunas vyrukas, išdau
žęs stiklų, įlindo pro langų pil. 
Navickio butan Šančiuose Di
džioji g-vė Nr. 23 ir, priėjęs 
prie lovos, ėmė smaugti už 
gerklės riiiegančią merginų.

Tuo laiku bute nebuvo nė 
vieno vyro; miegojo tos šemy- 

, uos 5 mergaitės, kurios, paju- 
tusios piktadarį, pakėlė triukš
mų. Pabūgęs piktadaris bandė 
išbėgti, bet jo nelaimei, viena 
iš merginų išbėgo gatvėn ir pa
šaukė milicininkų. Nepapras
tas nakties paukštis suimtas ir 
nuvestas milicijos nuovadom 
Pažymėtina, kad jis, kol dar 
nebuvo įlindęs butan, stipriai 
beldė duris to paties namo, bet 
lcita>r» butan, ir* paklai,stas, kas 

jis per vienas ir ko nori, ru
siškai atsake, kad esąs kareivis 
ir jięškųs merginų. Kada jam 
buvo atsakyta, jog čia nėra jo
kių merginų, ir patarta eiti 
sau iš kur atėjęs, — nežinoma
sis pradėjo grasyti, sakydamas, 
kad su juo girdi, nereikių juo
kauti, nes tuojau sušaudysiąs 
ant vietos (budeš rasstrielen i 
trupom liažeš na mieste).

Pažymėtina ir tai, kad tran
kydamasis kol po kiemų buvo 
apsimetęs lietuviškai nemokus, 
kalbėjo vien rusiškai. Bet ve
damas nuovadon, pradėjo gra
žiai kalbėti lietuviškai ir len
kiškai, išmėtinėdanias milicinin
kams, kad jo, kaipo kareivio, 
neturį teisės sulaikyti. Jis, gir
di, paduosiųs pareiškimų karo 
vadui, ir už jo sulaikymų kalti
ninkai busiu nubausti karo teis
mo.

Mitingas-Demon- 
stracija Kaune.

Lie.|X)s 10 <licnų Kaune 
įvyko didelis anitingas-domon- 
stracija prieš .Tautų Sąjungos 
pasiūlymų, rišantį mus su Len
kija.

Nors mitingo pradžia buvo 
skelbia nuo pusės pirmos, bet 
jau nuo dvyliktos valandos Ro- 
tužės aikštėj buvo susirinkusi 
didelė žmonių minia. Prieš 
pirmų valandų, jau prasidėjus 
kaliomis, atvyko į aikštę juoza- 
piečių darbininkų organizacija 
su savo vėliava ir o rkers t ra, ly
dima didelė minia žmonių. To
kiu budu į mintingų susirinko 
keli tuksiančiai žmonių.

Kalbėjo St. Seimo soc liaiul. 
ir valst. sąjungos frakcijos na
riai Kupčiūnas ir Ruseckas, nuo 
darbo federacijos Beržinskis; 
be to kalbėjo jaunfiomenčs or
ganizacijos vienas kalbėtojas ir 
nuo žydų Tautos Tarybos vie
nas žydiškai. Visi kalbėtojai 
savo kalbose nurodė, kad sta
tomos mums sąlygos yra griež
tai nepriimtinos, kaita ugi jols 
žudo musų nepriklausomybę.

Namai Pragarai

Skandalas St. Seime
Steigiamojo Seimo posėdyj, 

liepos 6 dienų įvyko skandalas]

Komedija
Paraše Harry Newton 
Verti Jonas Ilgaudas.

Puslapių 28.
Kaina-tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais. /»
Naujienų Knygynas
1739 So. Haitsed St.

Chicago, III.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Eunjpean Amerkan Bumu 
Fablonas ir Mickiewic« 

Vedėjai
Būvą A. Pelratis ir S. L Fabkmas
Siuntimas pinigų, laiva- < 

kurtės, pašportai ir U.
NOTARIJUtAS 

Reni Estate, Paskolos, 
Insurinai Ir tt.

809 W. 35th SU Kamp. Halsted 8k 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.t U t ar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.

Ned.: iki 3 po pietą.

Nedelioj

šįmetinis
Naujienų
Piknikas
Bus
Įvairiausias
Ir Puikiausias,
Nes
šiame
Piknike
Jau
Pasižadėjo
Dalyvauti
Trįs Chorai 
Kalbėtojas

Drg. Grigaitis
Ir galų-gale 
žaislai.
Tie žaislai
Bus
Nepaprasti,

• Nes
Vadovaus

Rugpiučio=Aug. 7, 1921 
Gardners Grove Darže 

123 St. ir Michigan Avenue, Roseland, III.

Drg. Uktveris.
Beto
Geresniems
Juokdariams 
žaismėse
Bus

Duodamos 
Dovanos.

1 Dovanų 
Yra 
Devyniolika. 
, Užtat 

Visi
Naujieniečiai

Prisirengę

Naujienietės:
Dideli
Maži
Seni

Jauni, 
Bukit

lei. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumdestyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. U Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą 

Panedėliaia iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Parfr 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

i9 80. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 639(1

Vak.j 813 W. ISrd St.. Chloro

Anksto
Dalyvauti 
Metiniame 
Naujienų 

u Piknike.
Rengėjai 
Tikrina, 

Kad 
Visi
Atsilankę 
Bus 

' Maloniai

Draugiškai 
Priimti.
Iki 
Pasimatymo 
Naujienų 
Piknike.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd Stn kerti UavHt St.
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piat, ir auo 
7 iki 9 vakare.

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

S W. BANE8 
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.
Tardo 1015. Vai.: 6 iki 9 rak.

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga ypatai tik 40c

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

Tel. Haymarket 36^9
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kanibaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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(•korespondencijos]
SO. OMAHA, NEBR.

Viskas pasaulyj mainosi, — salėj 
mainosi ir So. Gmahoj. Žmo- vienok minėti reX’oliucionieriai 
nės vieni atvažiuoja, kiti išva- visai nepriklauso S. L. A. 124 
žiuja. Vietos kunigas J. Alek- (kuopai, tai kuopa nors ir tu- 
navičius irgi atsisveikino su' rėš žygių ir nesmagumų, bet 
savo avelėmijs, pasakydamas ■ vistiek atgaus teises susirinki- 
savo paskutinį pamokslą labai 
graudingą. Sakėsi, kad jam 
laibai nemalonu apleisti South 
Omahą, todėl kad southoma- 
hiečiai esą geri žmonės, nežiū
rint, kad didelė parapijonų da
lis per dvejus metus streika
vo. ..)

Reikia pasakyt, kad kun. 
Aleknavičius vis dėlto į poli
tikas nesikišo, darbininkų vei
kimo ir judėjimo nelietė, bent lietuvišką. Kaip 
neitraliai užsilaikė.

— Į South Omalia atvažia
vo iš Sibiro vienas jaunas lie
tuvis. Sakosi, tarnavęs Kolča- 
ko armijoj, kaipo raštininkas. 
Daug vargo teke pergyventi. 
Galų gale pabėgęs į Jajioniją, 
iėten atvykęs Kanadon, o iš Ka
nados įvažiavęs į Jungtines^ 
Valstijas.

— Vietos lietuviai jau ren- 
giasi ateinančiam 
Tariasi taipjau kurti vakarinę 
mokyklą, kur butų išguldoma 
lietuvių kalbos gramatika, 
aritmetika, Lietuvos istorija, 
engiu kalba ir k.

—Proletaras.

sezonui-

HARTFORD, CONN.

Beskaitant “Naujienas’’ už
tinki žmučių-koresipondencijų 
veik iš visų lietuvių apgyventų 
miestų ir miestelių, bet iš Hart
fordo niekad jokios žineles ne
simatyt. Na, o lietuvių juk čia 
esama apie 2000, yra visokių 
jų draugijų ir kuopų, žinoma, 
užpuolus nedarbui įžymesnis 
veikimas kaip visur taip ir čia 
kiek apmiręs. Daugiau gyvu
mo parodo komunistai tik kad 
jų tas veikimas niekam jokios1 
naudos neneša, bet greičiau 
žalos, fctai jų darbai: Birželio 
28 jie atsispausdino dvejopos 
rųšies atsišaukimų anglų kai-’ 
ba, raginančių vietos gyvento
jus sukilti, nuversti šios šalies 
valdfcįą. o jos vietoj įsteigtij 
tokią, kai}) Rusijoj, tai yra 
HSov nertų valdžių”. Tą |>ačią 
dieną vakare tuos lapelius jie 
mėtė gatvėse ir apie namus. 
RH, Žinoma, vasaros laiku yra 
žtnotiių, kurie ilgai neina gul
ti, — sėdi «ant “porčių” ligi po 
12 liokties, — tai matyt kas 
nors pastebėjo besidarbuojan
čius ir, turbūt, pranešė polici
ja, nes tuojau pasirodė poli- 
cistas ir suareštavo bematant 
tUos lapelių dalintojus: A. 
žvingilą, O. Baltauskiutę ir taip 
vadinamą Deivį. Antrą dieną, 
30 birželio, buvo jų teismas. 
Tardė federalės valdžios vietos 
vyriau&is agentas W. P. Hazen. 
A. Žvingilas likosi nuteistas 
$100 piniginės (baudos ir 60 die
nų kalėjimo; O. Baltauskiutę 
taipgi $100 bausmės ir 30 die
nų kalėjimo; o vadi n am asai 
Deivis, kuris rasta kaipo kal
čiausias, tapo nuteistas $100 
bausmės ir 5 mėnesiams kalė
jimo, o kai Išeis iš kalėjimo, 
tai dar bus valdžios agentų 
priežiūroj neapribotą laiką.

Reikia pastebėti, kad šie re
voliucionieriai teismo tardomi 
nesisekė, kad jie yra nariai 
komunistų “L. D. L. D.” 68 
kupos; jie visi trys sakėsi, kad 
jie priklausą vietos L. S. A. 125 
kuopai ir jos varilu šį dalbą 
dirbę! Žinoma, valdžios agen
tai tuojau prisakė Y. M. C. A. 
direktoriams, kad jie daugiau 
neduotų S. L. A. 124 kuopai 
•usirinkimų laikyti, — nors 
kuopa jau daugiau ne 10 me
tų kaip Y. M. C. A. svetainėj 
susirinkimus laikydavo, — ir 
trečią dieną po nuteisimo virš- 
minetų revoliucionierių S- L. A. 
124 kuopos finansų raštinin
kas P. Mikalasukas gavo laiš
ką iš Y. M. C. A., kad daugiau 
S. L. A. 724 kuopa, kuri esan
ti komunistiška ir einanti prieš

!>■ i......................    ■■■■■IIIII »u ■N.n.

t 
yra buvęs Washingtone, vėl at-' 
vyksta Amerikon, kaipo Canto
no valdžios pasiuntinys. Jis pa
sitiksiąs Washingtone laike 
konferencijos ir teiksiąs žinių 

valdžią ir religiją, jokiu budu apie Tolimus Rytus, kurių li- 
negalinti daugiau laikyti jų kimas priklauso nuo Jungtinių 

susirinkimų. Kadangi Valstijų, Anglijos ir Japonijos.
Dr Wu yra protingiausias ir 

gudriausias Rytinių Valstybių 
diplomatas. Jo žinojimas yra 
nepaprastai platus ir bėgamuo
se įvykiuose jis gali orientuo
tis geriau negu Lile vienas di- 

• plonintas. Jeigu jis atvyks Wa- 
i “pažiūrėti” konfe

rencijom tai jo buvimas ten 
atneš chicagiečiams daugiau

mus laikyti, — kad ne Y. M-
C. A. svetainėj, titi kitur.

čia prie progos pastebėsiu, shingtonan 
jogei minėto revoliucionie- j 
riaus “Deiviso”, nors jau dau
giau ne dveji metai kaip jis naudos, negu visi Amerikos ir 
Hartforde, tikro vardo ir pra- Europos advokatų prižadėji- 
vardčs nieks iš lietuvių neži- j niaį jr Tokio's imperialistų šti
lio (nebent kas iš komunistų); 
teisme jis pasisakė visai kito
kį vardą ir pravardę, visai ne 

tik jis čia 
Hartfordo lietuviams žinomas, 
jis niekuomet jokio darbo ne
dirbo, o vis dėlto buvo visados 
gražiai pasirėdęs ir savo drau
gužius ir progresisles mokin
davo “komunizmo”. Kuomet 
pastaraisiais metais Connecti- 
euto valstijoj lietuvių koloni
jose buvę platinami v i šok i la
peliai — tai vardu “L. D. I..
D. 3-čiojo apskričio veikian
čiojo komiteto, tai vardu L. 
M. P. S- veikiančiojo komiteto,

šmeižiantvs Lietuvos kovo
tojus už laisvę ir nepriklauso
mybę, ir Amerikos lietuvių 
progresyviuosius laikraščius ir 
darbuotojus, tai minėtas “Dei
vis”,—jis yra visai mažo ūgio, 
storas, tamsaus gymio ir pii- 
siauplikis, buvo tų šmeižtų 
autorius. — Vietinis.

Rusija ir Chinija nebus 
atstovaujamos tautu 

konferencijoj.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Washington. — Rusija 
Chinija, vyriausios japonų au
kos Tolimuose Rytuose, nebus 
atstovaujamos prezidento Har
di ngo šaukiamo  j konferencijoj. 

;Jų likimą spręs kitos valsty
bės.

Tą faktą patvirtina Rusų val- 
Ižios ir Cliinų Cantono val
džios notų už tylėjimas. Valsty
bės departamento elgėsis rodo, 
jog tųdviejų šalių interesai ne
bus tiesioginiu bildu atstovau
jami konferencijoj. Rusijos 
protesto laiškas dėl neįsileidi- 
mo jos konferencijon buvo į- 
teik tas Amerikos pasiuntiniui 
Stockholme. Chinijos protestą, 
kurio tonas yra daug švelnes
nis, įteikė valstybės Sekretoriui 
Hughes’ui p. Ma Svo (asmeni
nis Dr- Sun Yat Seno, pietinės 
Chinijos prezidento, įgalioti-

ir

Dabar ateina žinių, kad Dr. 
Wu Ting Fang, buvusis Chini- 
jos pasiuntinys Jungtinėmis Vai 
stijomh ir vienas papuleringiau- 
sių diplomatų kokis kada nors

t

NAUJIENOS, Chicago, III
— ■ M1IUI ■■■! . I— I

Didelės Prakalbos
— įvyks —

Pėtnyčios ir nedėlios vak. Rugp. 5tą ir 7tą d., 1921
Pradžia 8 vai. vakare.

BROLIU STRUMILŲ SVETAINĖJE 
107-ta gat. ir Indiana Avė., Roseland, III

įžanga veltui. Kolektos nebus.

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

■*■“**■

AKUšERKA 
Mrs. A. Michniewicz

Tdl W. 81»t St.
T«l.i Yards 8664

Du blokai nuo Halsted St. | ijtua. 
Kampas Union Ava.

AR MANAI APIE NAMUS? i
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

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

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

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

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

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
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
Square Bldg,

139 N. Clark St.

akvmuebka
Bai^turi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi J’enn- 
■ilvanijos hoe- 
pitallM. Pbr 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims Ir 
merginoms.

Skaitykite ir Platinkite

Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šim
tus tūkstančių kūdikių. Lengvas prirengimui — tik 
pridėk virinto vandens, kaip nurodyta.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Valgių Gaminimas 
ir

Namų Prižiūrėjimas
Sutaisė

Amerikos Lietuvaite
Kiekviena lietuvė šeimininkė, 

kuri nori gardžiai pavalgidinti 
savo šeimyną, privalo turėti sa
vo namuose- valgių gaminimo 
knygą.
Dabartinė kaina: apdaryta $1.50 

neapdaryta $1.00
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

The Borden Company
Borden Building New York

LAVrYER Lietuvye Advokatas 
Dienomis: Room 511 — 

127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

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

Iškirpk šj kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10 
ir gausi DYKAI musą knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje.

, Vardas
Adresas

tartys.
“Tai yra geni i žinomas fak

tas'’. sako Dr. Wu savo notoj 
valstybės sekretoriui Hughes”, 
kad Pekingo valdžia negali at
stovauti Chinijos tarptautinėj 
konferencijoj. Ta valdžia yra 
palaikoma militaristų, o ne žino 
niu valios. Kadangi konferen
cijoj keliami klausimai palies 
visą Chiniją, tai Cantono val
džia trokštanti, kad cbiniečių 
delegacija tikrai atstovautų vi
sos Chinijos reikalus. Tos prie
žasties delei Cantono valdžia 
prašo, kad ji butų taipgi atsto
vai! jaina konferencijoj.

“Tas faktas, kad Jungtinės 
Valstijos oficialiniai da nepri
pažino tos valdžios, negali būti 
pakankama priežastimi jos de
legacijos neįsileidimu. O tai la
biausia dėl to, kad konferenci
joj bus sprendžiama gyviausi 
Cbinijos reikalai. Del visa ko 
bus ne pro sali priminti tas 
faktas, kad Londono konferen
cijoj, kur buvo svarstoma Arti
mųjų Bylų reikalai, Turkija 
buvo atstovaujama dviejų val
džių Konstantinopolio ir An-. 
gorus”.

AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEI 
TAIP — GAL GREIČIAUSIA JO MAI 
STAS JAM NETINKA. JEIGU NEGA 
LI ŽINDYT SAVO KŪDIKIO IR JEI 

GU JIS NETARPSTA ANT JŪSŲ 
KRŪTŲ PIENO — DUOK JAM.

Hali

politika pagimdys nemlaža keb
lumų. Lloyd George ir Briand 
priėmė Kernai Pashos, kuris 
yra tikrosios Turkijos valdžios 
galva, pasiuntinius. Pati įvy
kių logika reikalauja, kad tas 
pats butų padaryta ir su Con- 
tono valdžia, kurią remia visas 
nemilitaristinis Chinijos ele
mentas.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

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.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

0106.

Sustok! Temyk ir Klausyk!
filO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

Šeši daiktai tiktai už $6.00

Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodytų daiktų ir kuomet juos 
gausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegul jie sprendžia 
apie jųjų vertę.

Jeigu nori jsivaizdint didelę vertybę šių daiktų, buk pirmutinis ir nau
dokis proga iš šio puikaus pasiūlymo, o tada tu busi musų ropreaentantas.

šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojime. Tik iš
kirpk šitą paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardą ir adresą, Įdėk 50c, stauv- 
pomis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kuris čia 
ant paveikslėlio parodyti.

1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
kus. rankų darbo išpjaustymai. Viskas geriausio darbo ir užtikrintas, kad 
laiką rodys teisingai ir taip yra, nes laikas nustatomas pagal vogęs. Gve- 
rantuojamas, kad laikys visą jūsų gyvenimą.

2. Automatiškas plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie 
yra šukuojami.

3. Gelžkelio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose, gra
žiai išpjaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laiką ir gyarantuotas 
ant daugelio mietų.

4. Paauksuotas žiedas su jūsų Vardo pirmomis raidėmis.
5. Barometras, naujausiu išradimo, kurie parodo atmainas oro, koke buą 

ar už kelių dienų. Jis panašus į namelį, kuriame gyvena vyras ir mote
ris; kada gražus oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu bus lietus, tai 
moteris pasislepia nameliu, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo- 
mu turėti savo name toki nepaprastą daiktą?

6. Puiki Užrašams Knygelė, skuros apdarais, su veidrodžiu ant viršelių. 
Kiekvienam naudinga turėti.

Nei vienas iš šių šešių daiktų neparsiduoda atskirai, nes tik eykiu par
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikys! tuos daik
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrąžlnsim jums pi
nigus. sis setas tikrai užinteresuos jūsų draugus ir jie norėti gauti luteh 
o galbūt ir jus patys norėsite gauti kitą Sėtą. Toilėl u£hiėa.kyk ruoj.

UNION SALES CO.
678 W. Madiaon St., Dept. 230. CHICAGO, ILL.

DEL TŲ, KURIE JAU jtINO.

Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas tiktai jo vienintėlė pasekmė 
išnaikinimui -pleiskanų, sudruti- 
nimui plaukų.

Kad Sen-Rayto P^ukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo genimu. Bet nežinote, 
kad mes delei priežasties bedar
bės pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma 
pagelba pasipuošimui kiekvienar 
me reikale. Kad delei brangumo 
bebūtų nesmagumo. Mes pada
rėme pastebėtinai žemos kainos 
paprasta kaina 8 unc. bonka $1.- 
00, 4 unc., 60c. Dabar 8 unc. 

«bonką parduosime už 75c., 4 unc. 
po 45c., 5 bonkos, kiekviena po 
75c. |1.75, mes parduosime už 
$8.50; 12 bonkų, kiekviena po 
75c. $9.00, už $6.00. 24 bonkos, 
kiekviena po 75c $18.00, mes 
parduosime už $10.00. Tokis iš
pardavimas nesitęs ilgai, nea 
nedaug teturime, todėl pasirū
pinkite greitai nusipirkti. Ku
rie reikalausite per paštą, reikia 
extra pridėti po 10c ant kiek
vienos bonkos.

Adresuokite taip:
S. R. PLAUKŲ TONIKAI 

8288 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą Ir mo

terų; galvos, aidų nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias fidurią Iii 
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, HL 

Phone: Humboldt 6849

j DR.G.Z.VE2E
3Uetevis Dentistas 

4712 Soeth Ashland A

Telefonas: Boulevard 7042

arti 47-tos gaivia

' DR. M. T. STBIKOL’IS'
Liet avys Gydytojas ir CUrargaa 

People Teatro Name,
1616 W. 47th St, Tel. Boti 16Q 

VALANDOS:
6 fld 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 

Ree. 2914 W. 43rd Street 
Telephone MeKinley 268

v---------------------------- -------------------

Telephone Yards 1M2

B8. J. mus
GYDYTOJAS^!? VYBORGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydė lim- 

*r paal 
ligM,

8259 So.

Telephone Van Buren 294 
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicago

OR. A. A. ROTH

Daktaru, Petru ttnHtiJi
Naprapath

Gydau be vaistų be operaatyų.
Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 Vai 

2:00 iki 5:00 vai, vak. kasdieną, Usfab 
riant ketvergiu.

24U W. «!h BL1

Prio Yeetera CMasąpa.

Pjume BauleoMhi OMt
4JSTAMAS GMPUMA 

Ctaoreito
Kontraktorius fr 

budavotojas. 
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th Si., CHca*Vį.
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Laisve Pinigų 
Transakcijoms.

BdiUr P. Otaritti

1739 SO. HAISTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Subacription RatM| 
18.00 per year in Canada. 
87.00 per year ouUide of Chicago. 
18.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered aa Second Clasi Matter 

March 17th, 1914, ai tha Port Office 
of Chicago, III., onder tha act et 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirtant 
nodildienius. Leidžia Naujieną Bcn- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
JŲ. — Telefonas i Koosevelt 8500.

Ulstiakomoji Kalsa:
Chicagoje — paltu;

Matams------------  . . ..... >8.00
Puni rastą , ■ ,4.50
Trims minėdama 2.25
Dvteas miMsiama ............ , 1.75
Vianam miaariai , ,     1JKI

Chicagoja — per Miiotojea]
Viena kopija M
Savaitei  18
Mioariui 75

Suvienytose Valstijose ae Chicagoj, 
paltui

Metams_______________ — |7.M
Puzel metą.........................—...
Trims mėnesiams ............. .
Dviem mėnesiams .... .....
Vienam mėnesiui ..... .... „

Bietuvon ir kitur už Mantam 
(Atpiginta)

’ Metams____
Pusei metą ____ ___ ________
Trim a mėnesiams ___ ___ -,,r-

Pinigus reikia siųsti palte 
Orderiu, kartu su užsakymu.

es

Francuzija
Susitaikė su

Vatikanu.

Telegramų agentūros jau 
senai pranešė, kad Rusijos 
valdžia panaikino visus su
varžymus pinigų vartojime. 
Dabar tos žinios patvirtini
mą randame ir oficialiame 
Rusijos sovietų valdžios bu- 
letine “Rosta-Wien”. Jame 
skaitome:

“Pagal Komisarų Tary
bos įsakymą, visi apribš- 
vimai pinigų vartojime 
yra panaikinti. Privati
niai asmens ir organiza
cijos gali pasidėti pinigus, 
kaipo depozitus, ir turėti 
sąskaitas (accounts) viso
se Finansų Komisarijato 
įstaigose ir ko-operati- 
viuose bankuose. Padėti į 
šitas įstaigas pinigai turi 
būt išmokami sulig parei
kalavimu.”
Kadangi Rusijos sovietų 

valdžia paskelbė privatinės' 
•75 prekybos laisvę, tai ji, žino

ma, turėjo duoti teisės žmo- 
.o; nėms ir laisvai vartot pini

gus. Rusijoje, ačiū speku
liacijai, jau ir šiandie yra 
privisę daug žmonių, kurie 
turi nemažas pinigų sumas. 
Jie paims j savo rankas pre
kybą ir pramonę.

tojevskio, Mendelejevo, Pav- kas turėtų ne pykti ant tų žmo- 
lovo, Mussorgakio, Glinkoš it 
kitų visam pasauliui bran
gių žmonių.”
Gorkis pasielgė labai išmin

tingai, nurodydamas, kad Ru
sija yra tų genialių žmonių tė
vynė. Genijus, kurie savo ne- 
l>aprastais gabumais prisidėjo 
prie pakėlimo mokslo, literatū
ros ir dailės, brangina kiekvie
nas kultūringas žmogus, be tau
tų ir partijų skirtumo.

Bet tai visai prieštarauja 
tam, kų iki šiol nuolatos skelb
davo bolševikai (rusiški ir ki
tokie). Jie sakydavo, kad visi 
žmonės, kurie nepritaria ko
munistų partijai, esą darbinin
kų klesos priešai ir su jais rei
kią kovot ant žut-but.

Žmonija yra augštesnis da
lykas, negu partija, ir reikia 
tikėtis, kad ' žmoniškumas Eu
ropoje ir Amerikoje paims vir
šų ant partyviškumo, ir badau
jančiai Rusijai bus suteikta pa
galba.

KUNIGAI AGITUOJA Už 
LENKIJĄ.

4.00
2.00
1.50

2.25

r

Į Kanossą.

Popiežius nusiuntė 
huncijų (pasiuntinį) į Pa
ryžių, ir tuo budu tarp Fran- 
cijos ir Vatikano atsinauji
no “diplomatiniai” santy
kiai, kurie ilgą laiką buvo 
pertraukti. “Bedieviškoji” 
Francija vėl sugrįžo į “išti-

....
be priežasties dalykai 

taip susidėjo, kad tas sugrį
žimas įvyko tuo laiku, kada 
Francija patapo reakcijos 
tvirtove visoje Europoje. 
Kol Franci joje viešpatavo 
demokratybės ir progreso 
idealai, tol ji nenorėjo gir
dėt apie ryšius su Vatikanu. 
Popiežijos šalininkai laimė
jo Francijoje tada, kada jo
je įsigalėjo imperializmas.

Francija remia Lenkiją, o 
Lenkija nori pasmaugti Lie
tuvą. Todėl lietuviams nėra 
ko džiaugtis, kad popiežius 
susidraugavo su dabartine! 
Francijos valdžia. ’

P-as Elijošius, kuris buvo 
nusidėjęs klerikalams tuo, 
kad viešam susirinkime nu
peikė kun. Bučį, dabar 
“Drauge” atsiprašo jų ir iš
reiškia savo “gailestį”. Nė
ra abejonės, kad “griekų at
leidimą” jisai gavo pirma, 
negu paskelbė savo “išpa
žintį”. - -

Business is business.

Chicagos “Draugas” išspaus
dino korespondencijų iš Lietu
vos, kur sakoma:
, “žeimė, Ked. aukr. Žeimės 

apylinkės kunigai ir bajorai 
dar iki šiol varo lenkinimo 
darbą.

“Kun. Paulauskas lenkų 
vaikų prieglaiudai užleido sa 
vo naujų butą. Kas kų prieš 
tai gali turėti?

“Gailestingas darbas — 
labai gražu. Tik tas negra- 
ku, kad tas gailestingas ir 
lietuviškai pagarbinus Jėzų 
Kristų, neatsako; lietuviškai 
prašančius išmaldos grūda 
per duris ‘idzcie db litvvi- 
now’.

“Ir tas negražu, jog 1919 
m. per Sekminių atlaidus 
laike dviejų pamokslų agi
tavo už unijų su 
kvietė klausytojus 
nepaduoti rankos, 
draugijos ir 1.1.” 
Jiegu net kunigų

paduoda šitokių žinių apie Lie
tuvės kunigus, tai matyt, kad 
tenai tokia agitacija eina pla
čiai.

Nė klerikalų partija,* kuri 
kontnroliuoja Lietuvos valdžių, 
nė pati valdžia nevaržo tos agi
tacijos. Daugiausia, ko susi
laukia tie sutanuotieji lenkų 
agentai, tai pabarimo: “nogra-

lenkais ir 
lietuviams 
išmesti iš

laikraštis

/

Apžvalga»Ii>

ŽMONIŠKUMAS IR 
VIŠKUMAS.

PARTY

Maksim 
ncsižemi-

Bot jiegu koks “komunistas” 
Lietuvoje paagituoja už unijų 
su bolševikiška Rusija, tai ji
sai tuoj aus pasidaro “tėvynės 
priešas” ir eina į kalėjimų.

Rusijos rašytojas, 
Gorky (kuris, deja, 
no iki to, kad pasirodė bolše
vikų tarnas), telegrama atsi
šaukė į visus Europos ir Ame
rikos “dorus žmones”, kad jie 
gelbėtų badaujančių Rusiją- 
Savo atsišaukime jisai tarp kit-

I ko sako:
į “Juodosios dienos grųsina

šaliai Levo Tolstojaus, Dos- tos Fondo sekretorius Krušins-

nlų, kurie reikalauja utskaitą 
iš Tautos Fondo, bet paaiškin
ti, kaip toji įstaiga suvartojo 
žmonių suaukautus pinigus. Ji
sai stato p. Krušinskui eilę se
kančių klausinių:

1) Kiek tūkstančių Tautos 
Fondas davė kun. švagždžiui 
parapijų organizavimui Ka
nadoje? Mes turime žinių, 
kad minėtas kunigėlis šitam 
tikslui išeikvojo 3,000 dol. 
Taigi ar teisingos šitos ži
nios?

2) Kiek šimtų Tautos Fon
das užmokėjo už p. česnulio 
kelines (jau neskaitat jo ke
lionės j Paryžių ir atgal), ku
rias jisai pirko būdamas Pa
ryžiuje, kuomet rengėsi pa
simatyti su Gabriu-Pa r šal
čiu? Mums buvo pranešta, 
kad česnulio kelinės Tautos 
Fondui kainavę 400 dol.

3) Kiek tūkstančių Tautos 
Fondas išleido p. Kaupo ir 
jo žmbnos kelionei, kuomet 
siuntė juos (Lietuvon tyrinė
ti Lietuvos valdžios darbų? 
Tautos Fondo draugai tvirti
na, kad šita Kaupų kelionė 
lėšavusi Tautos Fondui apie 
3,000 dol. Ar tiesa?

4) Kiek tūkstančių dol. 
Tautos Fondas išleido užlai
kymui Šveicarijoje gabria- 
dos, kuri dirbo, kad vėla ap- 
kauščius lietuvų vergijos 
retežiais? Sakoma Tautos 
Fondui gabriada lėšavusi apie 
10,000 dol. Ar tiek?

5) Kiek Tautos Fondas iš
leidžia 
Pakšto 
kinasi 
Fondo 
ant tvorų čirškena, kad šitas 
'‘^moksleivis” Tautos Fondui 
kainuoja po 3,000 dol. kas 
metai.

6) Kiek tūkstančių Tautos 
Fondas išmėtė bereikalin
goms kelionėms ir užlaiky
mui ponų Mastausko, Česnu
lio, Bielskio, Karoso, kunigų 
Bartuškos, Dobužio, Augus- 
taičio ir kitų? Sakoma, kad 
visų klerikalinės grupės ke
liauninkų žygiai į Europą ir 
atgal (kiti net po kelis kar
tus važinėjo) Tautos Fon
dui lėšavo tarpe 25 ir 30 
tūkstančių dolerių.

Nejaugi šitie desėtkai tūks
tančių išmėtytų klerikalinių j 
berniokų karjerai kurti, ga- j 
Įima skaityti, kad išleista ; 
Lietuvos reikalams? Berei- 
kalo tad p. Krušinskas nusi
duoda esąs “Joneliu durne
liu” ir mėgina Tautos Fon
dų baltinti kitus žmones 
šmeiždainas ir kovodamas.

Politikos kaliniy paliuo 
savimo reikalas.

rūpinasi 
kalinių 
apleido

KLAUSIMAI, KURIE REIKA
LAUJA ATSAKYMO.

“Tėvynės” bendradarbis Dzū
kai t is rašo, kad klerikalų Tau-

Ą. SGHNITZLER. VERTĖ K. A.

Paskutinis Pasimatymas.
(Tęsinys)

Jis pakrito ant lovos. Tik dabar jis atkreipė do
mės į tų nakties tylų, kuri apsupo jį. “Dabar,aš 
apgalvosiu ramiai”, tarė jis sau. “Aš noriu da 
karta pamatyti jų... taip, būtinai, nesustojant 
prieš niekų”.

Paskui jo mintys visai sisimaišė: jis matė 
saye įvairiuose pavidaluose einančiu laiptais į 
jos butų: tai kaipo profesoriaus asistentas, tai 
kaipo aptiekoriaus padėjėjas, tai kai[>o lekajus, 
tai kaipo graborius arba elgeta. Ant galo, jis 
įsivaizdavo sau, kaip jis sėdi tarno pavidale prie 
mirusios, bijodamos paduoti menkiausį ženklų, 
kad jis žino jų. Jis atsargiai aprėdo jų, o pas
kui deda į grąbų...

Jis atsibudo brėkštant. Dingas buvo atda
ras. Ir nors jis gulėjo lovoj apsirėdęs, jam pa
sidarė šalta: lauke krito smulkutis lietus ir vėjas 
nešė lašus į kambarį.

“Lauke jau ruduo”, pamąstė Albertas. Jis 
tuoj atsikėlė ir pažiurėjo į laikrodį. “Vienok, 
aš išmiegojau penkias valandas... Miegoti tokiu
laiku... Daug kas atsitiko... Jis staiga susipili’-Į juk taip senai bematė jų.
te.*<— Keista, aš dabar puikiai žinau, kas man 
daryti. Aš tuoj eisiu ten,—įeisiu butan, pakel
siu kalnierių, ir., pats paklausiu”...

Jis įsipylė sau konjako stiklinę ir vienu 
gurkšniu išgėrė jį. Paskui priėjo prie lango. 
Fu, kaip atrodo gatvės. Da labai anksti... štai

pinigų kas metai p. 
reikalams, kuris mo- 
Šveicarijoje Tautos 
lėšomis? ŽviTtbliai

[15 Federuotoslos Prašos]

Prezidentas Hardingas priė
mė Socialistų Pildomojo Komi
teto delegaciją, kuri 
Dėbso ir kitų politikos 
amnestija. Delegatai 
prezidentą Šypsodami.

Ką jis pasakė delegacijai, h- 
yra paslaptis. Iškalno buvo su
tarta, kad pasikalbėjimo ne
skelbti viešai. Bet kad tas at
silankymas pagimdė naujų vil
čių, to niekas neslepia. Visi su
tinka, kad pasitarimas su pre
zidentu buvo ytin sėkmingas.

Socialistų delegacijon įėjo 
p-lė Lilith Martin iš Indianos ir 
William Kruse iš Illinois drauge 
su Samuel T. Castleton, Atlan
tos Dėbso advokatas. Su jais 
buvo taipgi Wm. H. Johnston, 
Intemacionalės Mašinistų Aso
ciacijos prezidentas, Basil M. 
Manly, buvusis Karo Darbo Ta
rybos pirmininkas, ir Norman 
Hapgood.
” Savo apsiįj imu ' Hardingas 

buvo labai mandagus, nuoširdus 
ir simpatingas. Jis pats atnešė 
kėdės ir paprašė delegacijos at
sisėsti. Tuo budu formalingu- 
mas liko panaikintas. Paskui 
jis domingai išklausė p-lės Mar
tin, Kruse ir Johnstono kalbų, 
pareikšdamas tuo klausimu sa
vo nuomones. '

P-16 Martin pradėjo savo kal
bą primindama tuos žodžius ku
riuos prezidentas pareiškė ba- i 
landžio mėnesyj. Tie žodžiai 
pagimdė daug vilties, vienok jie 
pasiliko tik žodžiais, — nes fak- 
tinai nieko nebuvo daroma. Ji 
nurodė taip gi irtai, kad tūks
tančiai Dėbso draugų yra susi
rūpinę dėl paskutinio patvarky
mo, kuriuo draudžiama lankyto
jams pasimatyti su kaliniu. Pa
galios, ji prašė prezidento pa
sakyti atvirai, kų jis įmanąs da
ryti Dėbso klausimu.

greičiausia paliuoauoti politikos 
kalinius.

Buvo statoma įvairių klausi
mų . Prezidentas maloniai, bet 
atsargiai j viską atsukinėjo. Jis 
pripažino, kad Debsas yra labai 
geras žmogus, bet visgi pareiš
kė, kad klausimas negalima iš
spręsti jo asmeniniais privalu
mais. I

“Amnestijos komitetas tęs sa
vo darbų”, pareiškė vėliau Cast- 
leton. “Mes jaučiame, kad šios 
dienos pasikalbėjimas nenuėjo 
niekais. Ir jeigu visi Jungtinių 
Valstijų amnestijos šalininkai 
parems mus, tai atsieksime sa
vo tikslą. Mums gaila, kad mes 
negalime perduoti pasikalbėji
mo turinį. Tuo prasižengtumė
me prieš prezidento Hardingo 
pasitikėjimą.”

Kruse sakė, kad prezidentas 
dabar nė kiek neabejoja, kad 
Dėbso likimu yra susirūpinę ne 
tik darbininkai ir radikalesni 
elementai, bet ir šiaip išmintin
gesni žmonės.

Tą patį popietį, kada socialis
tų delegacija ir jų draugai at
lankė prezidentą, Samuel Gom- 
pers buvo sutaręs pasimatyti su 
generaliniu prokuroru Daugher- 
ty, o vėliau su prezidentu Har- 
dingu. P-(ni Lucy Robinus iŠ 
New Yorko, Amerikos Darbo 
Federacijos amnestijos komite
to sekretorė, aplankė Gompersų, 
kuris prižadėjo jai pranešti apie 
savo pasikalbėjimų davinius.

Galimas daiktas, kad adminis
tracija laukia atatinkamos va
landos, kad pradėjus veikti. Spė
jama tik tiek, kad tas veikimas 
nepalies visų politinių kalinių iš 
karto.

Ar tai vėl tik tuščios viltys? 
O gal šį kartą Hardingas iš tik
rųjų mano veikti?

Už poros savaičių mes tatai 
pamatysime.

i
Ketvergas, Rugp 4 d., 1921 

turėti vaikų. 4) Reikia gerai 
vienam antrą pažinti prieš ver
dant. 5) Reikia gerai suprasti 
šeimyninių santykių atsakomy
be; reikia mokėt pakęst ir val
dytis, 6) Negyvent kartu su 
katro nors tėvais, bet atskirai 
nuo jų.—

Teisėjas sako, kad tose 2000 
šeimynų bylose, kurias jam te
kę išspręsti, 1450 skundai ir 
perskyrų reikalavimai buvę 
moterų, o 514 vyrų.

Naujas 
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką v

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina-* 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau
Naujienų Knygynas ’

1739 So. Halsted SL, 
Chicago, m.

Musų Moterims
_________ K

šeimynų persiskyrimai. An-

BERNAS, r. 3. — Esseno 
laikraštis sako, kad Maskva 
įsakė, sovietų ambasadai Ber- 
line parūpinti vietų dėl 400 
žmonių — viso icrsonalo III' senai pasibaigė?”

Kruse įteikė prezidentui peti-i(^l*s uugščiausiojo teismo tei- 
ciją, kurią remia apie 900 darbi- s®ias Sabath, Chicagoj, paskel- 
ninkiŠkų organizacijų. Petici- ibč, kad_bėgiu pastarųjų dešini- 
joj prašoma paliuosuoti politi-p‘es mčnesių jam tekę spręsti 
kos nusikaltėlius. Jis kalbėjo 
apie tai, kaip darbininkų minios 
laukia tos valandos, kada atsi
darys kalėjimų durys ir politi
kos prasikaltėliai bus paliuosuo-

Jis įteikė prezidentui nuo
rašą Dėbso kalbos, dėl kurios jis 
buvo nuteistas dešimčiai metų 
kalėjimo. v

Johnston pasakojo apie tai, 
kaip milionai Amerikos žmonių 
myli Debsą, ir kaip kiekviename 
Europos kampe statoma Ameri
kos keliauninkui klausimas: 
“Kodėl jūsų valdžia laiko kale- ‘ 
jime tokius žmones, kaip Deb-'

du tūkstančiai (2,000) bylų dėl 
persiskyrimo. Svaiginamųjų 
gėrimų uždraudimas, sako tei
sėjas, šeimynų pasimetimų nė 
kiek nesumažinęs, nors pirma 
buvę manoma, kad neblaivybė 
buvus viena vyriausiųjų to prie
žasčių. Kad sumažėtų pasime- 
timai, teisėjas Sabath pataria 

I šitokių receptų: 1) Reikėtų 
norinčiųjų vesti vardus skelbti 
per trisdešimt dienų prieš duo
dant jiems leidimų vesti; 2) 

į Kiekvienas vyras turėtų žiurė- 
, ti, kad jo žmona turėtų pakan- 
t kainai pramogos ir .pasilinks
minimo: tevedie jų į teatrus,

Suknia No. 9875 »

Įvairumai

9675

\ t luvvuiv j<2 į ivauun,
• sas, nežiūrint xto,^kad karas jau krutainuosius paveikslus, auto- 

» - . ■. - - mobiliu pavažinėti, pasimaudy*
Internacionalo kvaticros, kuri! prezidento išklausyti paprastų ti, paplaukyti vandenyj, jeigu 
keliasi j Bcrlinų.[Amerikos žmonių balso ir kuo- jj tatai mėgsta, ete- 3) Rūpintis

tikri žmonės, kurie septintoj valandoj ryto jau 
užimti reiklais. — Taip, aš šiandien ir-gi tikras 
žmogus, kuris septintoj valandoj turiu reikalų.— 
“Labai bloga”, vakar pasakė daktaras..Na, bot 
nuo to juk da niekas nemirdavo... O visgi aš va
kar visų laikų jaučiau, kad jinai jau... einu, einu 
... Jis užsivilko ploščių, paėmė skietį ir įėjo į 
priešakinį kambarį. Jo tarno fizionomijoj pasi
rodė didelis nusistebėjimas. “Aš greit sugrįšiu”, 
sumurmėjo jis tarnui ir paskubomis išėjo lau< 
kan-................................

Gatve jis ėjo mažais, lėtais žingsniais; jam 
buvo labai sunku eiti į jos namus. Ką jis pasa
kys įėjęs?

Jis ėjo vis arčiau ir arčiau namų; štai jau ir 
reikiama gatvė, o ištolo matėsi ir jos namai. 
Kaip keistai jie išsižiurejo. Žinoma, jis niekuo
met nematė jų tokiu laiku. Keistai atrodė iš
blyškusi nuo lietaus šviesa, kuri krito ant mies
to. Taip, būtent tokiomis dienomis žmo- 
jis niekuomet nemanė jų tokiu laiku. Keistai 
atrodė išblyškusi nuo lietaus šviesa, kuri krito 
ant miesto. Taip, būtent tokiomis dienomis žmo
nės miršta. — Jiegu Ona butų atsisveikinusi su 
juo tų dienų, kada ji atlankė jį paskutinį kartų, 
jis šiendien, galimas daiktas butų visai užnjir- 
šęs apie jų. Taip, jis butų jų užmiršę®, nes 

. Vieųok, dėka lie
tui, įgaunamu neteisingo supratimo ir apie lai
kų... o, Dieve.,. Albertas buvo labai nuvargęs, 
labai ne akylas. Jis kų tik nepraėjo pro šalį na
mų. Durys buvo atdaros; iš ten išėjo vaikas, 
kuris nešė pieno indų- Albertas labai rainiai į- ..... _______ s___ -__ v —-
ėjo vidun. Ir tik kada jis ėmė lipti laiptais, jo)negalėjo, kadangi Albertas stovėjo tarpduryj.

Jis

atsa-

rodė, lyg jis visų kelių ėjo pusiau miegodamas ir 
tik dabar galutinai išsiblaivė. Jisj prispaudė abi 
protas lyg nušvito; jis suprato, kas įvyko, kas 
įvyksta, — ir kų jis nori sužinoti. Jam pasi- 
rasi prie širdies, pirma negu ėjus toliau... Tai 
šitie laiptai... jis niekuomet nematė jų pirma. 
Čia da buvo pusėtinai tamsu; nedidelės gazo lem
putės degė sienoj... Pirmam aukštyj ibvuo jų 
butas. Kas tai?.. Durys buvo atdaros.
matė priešakinį kambarį, bet den nebuvo nei 
gyvos dvasios. Jis atidarė mažiukes duris ir įėjo 
į virtuvę. Ten irgi nieko nebuvo. Jis stovėjo 
kelias sekundas, nežinodamas kas jam daryti. 
Paskui pravėrė kitas duris. Iš ten išėjo tarnai
tė, kuri nekreipdami į jį mažiausios domės bu
vo bepraeinanti pro šalį. Albertas sustabdė jų 
ir paklausė:

“Kaip ponios sveikata?’*
Mergina beprasmingai pažiurėjo į jį.
“Kokis pusvalandis, kaip ji numirė* 

ke mergina ir atsigręžusi nuėjo virtuvėn.
Albertų pagavo nepaprastas jausmas: jam 

rodėsi, kad visas pasaulis prisipildė mirtina ty
la; jis buvo tikras, kad tų momentų sustojo 
plakusios visos širdys, nustojo vaikščioti visi 
žmones, vežimai — pažinoti, visi laikrodžiai su
stojo. Jis jautė, kad visa gyvybė pasaulyj apmi
rė, niekas nebekrutėjo. “Tai štai kų reiškia mir
tis”, pamąstė jis... “Vakar aš to negalėjau su
prasti..

“Meldžiu atleisti”, suskambėjo prie pat jo 
balsas, lai tarė juodai apsirengęs ponas, kuris 
nuo laiptų norėjo įeiti į priešakinį kambarį, bet

Ponas įėjo į kambarį palikdamas atdaras duris. 
Albertas dabar galėjo pažiūrėti į kitų kambarį. 
Kambaryj buvo beveik visai tamsu, kadangi gar- 
dinos buvo nuleistos; jis matė, kaip kelios fi
gūros pasikėlė nuo kėdžių ir ėmė sveikintis su 
įėjusiu ponu. Jam pasigirdo jų šnibždėjimas... 
Paskui jie išėjo į kitų kambarį. Albertas vis da 
stovėjo prie durių irmųstė: “ten, tame kamba
ryj, guli ji... Nepraėjo da ir savaitės, kaip aš 
laikiau jų savo glėbyj.,. Ir aš nedrįstu įeiti”.— 
Ant laiptų jis nugirdo naujus balsus. Pro jo šalį 
praėjo dvi moteri. Vienos, jaunesnės, akys bu
vo raudonos nuo ašarų. Ji buvo panaši į jo nu
mylėtinę. Tai trubut jos sesuo, apie kurių jį ke
lis kartus buvo prisiminusi. Jiedvi sutiko gan 
senoka moteris ir verkdama puolė jiemdviem 
į glėbį. “Tik pusė valandos atgal...” prabilo 
senukė. “Visai netikėtai”... Del ašarų ji nebe
galėjo kalbėti daugiau. Visos trys įėjo į tam
sųjį kambarį, o iš ten į kitų. Niekas nekreipė 
į jį jokios domės.

“Negaliu juk aš čia pasilikti”, pagalvojo 
Albertas. “Aš nueisiu žemyn, o už kokios valan
dos vėl sugrįšiu”. —Jis nuėjo laiptais ir už 
kelių minučių atsidūrė gatvėj. Prasidėjo ryt
metinis judėjimas; daug žmonių skubinosi kur 
tai, o vežimų ratai garsiai tratėjo. Už kokios va
landos viršuj bus daug žmonių ir niekas manęs 
nepastebės tarp jų. Vienok, kaip ramina tikre
nybė. .. Man lengviau, negu vakar, nors ji ir nu
mirė. .. Puse valandos tam atgal... Ir tukstan- 
čhli metų prabėgus ji nebus toliau nuo gyvybės, 

J
(Bus daugiau) x

suknia vėliausios 
fasoną labai pla-

Paranki namuos 
mados, šįmet. tokį 
čiai vartoja.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 9875 
yra sukirptas nuo 86 iki 40, 44 colių 
per krutinę*. 36 mierai reikia 8% jar
do 36 colių pločio materijos ir 3% 
ranktelių.

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

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

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9875.

Mieros per krutinę.

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

(Miestas ir Vaisi.)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8882 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos teh Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredora 9 v. flrto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted fit, Chicago, 111.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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PADARYK SAVO PINIGUS AUGANČIAIS!
Leisk mums parodyti, kaip padaryt tavą pinigus augančiais. Dešimts 
fiėrų Cumulative Participating Preferred Stock of tha American Gate- 
way Realty Corporation kainuos tamistai ar $1,000.00 cash/ar $200.00 
įmokSt dabar ir po $100.00 i mėnesi per aštuonis mėnesius. Šia de
šimts Ščrų per musų atnaujintą investmento planą bus verti sekančiai:

I 5 metus ........  $1,489.85
į 10 metus .............................. 24219.64
I 15 metus .............................. 8,806.92
I 20 metus .............................. 4,926.80

KiUis žodžiais, $1,000 j penkis metus pasidaugins beveik 50%; $1.000 
į dešimts metų pasidaugins biskį daugiau 120% (daugiau nei dvigu
bai); i pcnkioliką metų pasidaugins 230% (beveik 3% kartus); į 
dvidešimts metų, beveik 400%, arba nebedaug penkis kartus daugiau 
kaip suma. Jei negali pirkti delimtį lirų, pirk tiek, kiek gali. Gali 
pradėt su vienu. Pradėjimui laikas yra.DABAR.
Jei neturi cash, gali pirkt išmokėjimais.

Jei negali pats ateiti pasimatymui su 
mumis, išpildyt žemiau esantį kuponą.

HENRY L. DOHERTY and COMPANY, 
Foreign Language Invester De*arta>eHt,

HANS KIEG, manager. 12 Pearl St., New York.
Pasiųsk šį KUPONĄ Šiądien

Henry L. Doherty & Co.» Foreign Language 
Investor Department

\ 12 Pearl Street, New York
Be jekių leių ar kitų atsakomybių pasiuskit MnulloMeai&kai aure- 
dymus apie jūsų investmentą.

▼ARDAS ....................................................................................
GATVt .......  -............. .....................
MIESTAS .......-...........................................  -...........

tflAfJIKNOS) J

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

G NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresnių j ų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

y SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus. A
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 

. taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banktį 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto-, 
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago
T"—. . t mu,. --r , , įo ■i1irTT-wmrrg=Z

KANADA.
[II Foderuotosioa Preso?]

Winnipeg. — Winipęgo kor
poracijos sumanė statyti visiką 
ant “mokslo pamatų.” Žiūrėki
te tik, net darbininkai bus sam
domi sulig mokslo reikalavi
mais. Dalykas štai kame, biz
nierių klubai pakvietė profeso
rių J. H. Lovy perskaittyi seri
ją lekcijų iš psicho-analizo. 
Psicho-analizas reiškia tai, 'kad 
vaduojantis psichologijom mo
kslo dėsniais galima ]>ažinti 
žmogaus charakterį.

Del to dalyko vienas darbi
ninkų buletinas sako: “Tame 
moksle mes matome daug ge
ra, jeigu charakteris ištikrųjų 
gali būti iškeltas aikštėn. Nau
dojantis tuo mokslu mes galė- 
sinYe sužinoti, kas yra melagiai 
ir visokios rųšies moraliniai 
degeneratai. Tik įsivaizduokite 
kokią didelę naudą atneštų ta
sai mokslas visuomenei — iš- 
nyktų besąžiningi advokatai, 
teisėjai ir kunigai, jau nieką 
nesakant apie profesionalus 
matytojus, kurie ųž pinigą vis
ką gali liudyti”.

AUSTRALIJA.
[H Federuetoflioa Presos]

Sydney. — Australijos Ko
munistų Partija Įkūrė čia ne* 
dėdienių mokyklą. Poni Ado- 
la Pankhurst Walsh eis mo
kyklos užveizdos pareigas. Mo
kykla skiriama jaunimui. Mo
kykloje dainuojama Williamo 
Morris’o dainos ir išguldama 
komunistų mokslo principai.

Sydney. — "N. S- Wales*o 
Unijų Taryba laiko spccialinį 
susirinkimą, kad išdirbus ata
tinkamų planų nedarbo &ixlrau- 
dos klausiniu. Tas klausimas 
dabar svarstonąa valdžios. Bet 
tos provincijos valdžia nieką 
nedaro n epą s i tarusi su darbi
ninkais. Kaip tik apdraudos 
klausimas bus tinkamai iš
spręstas ir pagaminta projek
tas, tai jis bus atiduota Parla
mento ▼varstymui.

Sydney. — N. S. Walcs’o 
darbininkiška valdžia pasiryžo 
permainyti įstatymus pamišėlių 
reikalu. Dabar jau nebebus 
galima pasiųsti žmogų (beprot
namiu be atatinkamo (tyrinėji
mo. Pirma pakakdavo lindy
nių, kad tokia ir tokis žn^ogus 
yra pamišėlis, ir be niekur nie
ko įtariamąjį siųsdavo beprot
namio Dabar įtariamas bus 
nuodugniai specialistų egzami
nuojamas. Jeigu įtarimai pa
sirodytų neteisingi, tai liudyto
jai bus patraukiami atsakomy
bėn.

Be to, sergantys paprastu 
nervų suiriniiu nebus priskai- 
toini prie bepročių. iki šiol 
tokie ligonys buvo siunčiami 
kalėjimap arba beprotnaimin. 
Dabar jiems bus kuriama ligo
ninės, kur jie bus atatinkamai 
gydomi.

miesto neužbaigęs net savo 
darbo.

, Larry Duggan, pavieties šeri- 
[ fas, kuri išrinko doribininkat, 
nežadėjo maloniai aipsciti su 
Klux Khiniečiais. Jis viešai pa
reiškė. kad jei klaniečiai ban
dys ir jo distrikte edgties taip, 
kaip kitur, tai “jie bus šaudo
mi kai vilkai”.

Tas šerifo pareiškimas pada
rė Baberiui, matoma, nemalo
naus įspūdžio. Jis nieką nebe
laukdamas pasiskubino apleisti 
Buttę. • *»

San Francisco. — Duonos iš- 
važinėtojų unija atmetė darb
davių pasiūlymą algų nukapoji- 
mo klausimu. Iki šiol išvaži- 
nėtojaim buvo mokama $45 
savaitei. Darbdaviai dabar no
ri nukapoti tas algas iki $41 ar 
net $39. Atmesdama tą pasiū
lymą unija padavė savo sąly
gas: Algą numažinti iki $42 
savaitei, bet tuo pačiu metu ir 
duona turi burti nupiginta- To
kiomis sąlygomis padarytoji 
sutartis baigtųsi sausio 1 d., 
1922 m.

New York. — Apskaitliuoja- 
ma, kad pereitą žiemą Ncw 
Yorke buvo 500,000 bedarbių. 
Siu momentu tas nedarbas yra 
da blogesnis.

Visa tai privedė prie to, kad 
visokie labdaringųjų draugijų 
darbuotojai praliejo kreipti 

vyt i n rimtos domės. Maža to, 
kad nedarbas kankina darbinin
kus, ale ir dirbantiems atsieina 
gan riestai. Darbininkų algos 
žymiai nupuolė, o tuo tarpu 
butai ne tik kad nepinga, ale 
brangsta.

Tūkstančiai buvusių kareivių 
stovi eilėse, kad gavus duonos.

“Jus netikėsite, kad šiandien 
badauja žmonės New Yorke”, 
pareiškė p-lė Monica Walsh, 
American Larui Service direk
torė. “Žmonės gal nemiršta 
tiesiog ‘badu, bet tinkamo mais
to trukumas nuvaro . daugybę 
jų be laiko į kapus”,

Oklahoma City. — šeši tūks
tančiai penki šimtai angliakasių 
liko pašahnta iš darbo. Tai pa
daryta todėl, kad iš Meksikos

Sydney. — Apskaitliuojama, 
kad Nevv South VVales’o valsti
joj randasi, magiausia,, apie 20,- 
000 bedarbių. Vien tik Sydney 
mieste jų yra apie 12,000. Ga
limas daiktas, kad šį momentą 
Australijoj viso bedariau ran
dasi apie 50,000 suviršum. Di
džiuma jų galėtų gauti darbo, 
jei jie sutiktų dirbti žemesnė
mis kainomis.

FRANCIJA.
[Iš Fcderuotosios Presos]

Lilio. Generalinė Franci jos 
Darbo Konfederacija (Confede- 
ration Generole du Travail) pa
siliks prie Ainisterd'anio inter
nacionalo. Už pasilikimą prie 
Amsterdamo balsavo 1,556 de
legatai. 1,348 balsai buvo1 pa
duota už dėjimos prie mask
viškio internacionalo.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Iš Federuotosioa Presos]

Būt te, Mon. — Thomas E. Ba- 
ber, Ku Klux Klano organiza
torius, turėjo išsinešdinti iš to

labai pigiomis kainomis gau
nama aliejaus.

Claude Connally, • valstijos 
darbo komisionierius, pareiškė, 
kad tos valstijos angliakasiai 
dirba, apskritai imant; kokias 
150 dienų metams.

“Tie angliakasiai“, sako ko- 
misionierius”, susilauks bado. 
Niekur apielinkėj jie negali 
gauti darbo. Jeigu jie nebūtų 
turėję prie savo namų daržų, 
tai dabar jie jau butų bebadau
ja” /

Nelaimė.▼ z

Bror O. Gustavson, 3743 
Best gatves, su savo pačia pa
tiko baisią nelaimę — jis tapo 
mirtinai užmuštas ir jo pati 
sunkiai sužeista, kuomet auto
mobilis užvažiavo ant jų.

Nelaime įvyko prie Ashland 
ir Nelson gatvių.

PIRMAS PRIRENGTAS KŪDI
KIAMS MAISTAS.

1874 metuose, Gail Borden 
prirengė maistą tik kūdikiams, 
ir nuo to laiko tūkstančiai mo
tinų patyrė, kad tai yra vienin
telis kūdikiams maistas, nuo ku
rio kūdikiai tarpsta, šis maistas 
yra Bordeno Eagle Brand kon
densuotas pienas, kuris per 63 
metus išaugino daugiau kūdikių 
sveikus vyriškius ir moteriškes, 
negu kiti visi prirengti maistai 
sudėjus į krūvą.

šiandien, ant 5 puslapio šio 
laikraščio atrasite pagarsinimą 
Borden’s Eagle Brand Condensed 
Milk. Iškirpkit kuponą ir pa
siuskit jį Borden Kompanijai ir 
jie prisius veltui nurodymus 
maitinime kūdikio, kartu prisius 
savo kūdikių knygą “Kūdikių 
Gerovė.”

Parūpina visokiems 
reikalams

J. SALAKAS
UU So. 4Mh Coart 

Cicero, £1L 
fcl. Cicero 2J1®

DR. VAITOSH, O. D.
aK. LėetiivN AKIm 
ra Specialfetiu?

ajdą knrb
galva* ah^uchijim*, 

fvaigtula ,ddą apimta*, aamwrw 
md, skaudamą aklą tarltt atttata 
Inmhal akie, autaa kataraktą, šiitai 

trumparegyatą Ir tollrcoatą, Pri 
tenka teisingai juduiua, Visuom ąt* attikime JąaanYinavtaae durom* .y 
elektra, parodančią mažiausiai klai* 
daa. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 Dd II vakare. Ne 
dėidieniais nuo 19 ryte iki 1 po piet 

Ofisas 1568 W. 47th 8t., kampai 
Anklnml Ava. Tel. Drovar Mfll
8t.a_.aataxL.iB iri !!V' hiru

uuu ■ ra w rararauura
T. PuUmaa 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turla patyrimą 

motorą Ilgose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone Ir kttdi- 
14 laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III.

DR. A. R. RLUMENTH AL

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikfičiojimui vieta. Visi pa
rankamai, moderniško laivo.

^RKOSrARllNE
Ilplaukia kas savaite

Pier 58-62 North River, New York 
Samland) Tiesiai j Danzigą (Rūgs. 1 
Gothland) “ « Rūgs. 22

(Rugp. it:
(Rugp. 6 

(Rugp. 27 
(liepos 23

Tik 8-čia klesa
Kroonland) New York
Zeeland) į
Lapland) Hamburgą 
FLnland) ...... *...................

AMKMCNf 11NB
Manchuria) 
Mongolia) 
Minnekahda)

New York (Rugp.

INTERNATIONAL MERCAN- 
T1LE MARINE CO., 

116 laivų — 1,250,000 tonų. 
Chicago: F. C. Brown, West. Pass 

Agent 14 North Dearbom St., 
Arba prie vietinio agento.

VYRAI GERBIA MOTERIS.
Vyrai gėrisi gražiu moters veidu 

gražiu išaugimu, bet už vis labiav 
laiminga sveika moteris, nes gražu
mas ant veido matosi ir kūno subų- 
davojimas keičiasi. Moteris kankina 
ma, strėnų, galvos ir tos, kurio? 
žiauriai yra plėšiamos j ligų nelai 
mes, kaipo nerviškumą, dieglius, ta< 
negali turėt vilties pasitaisymo, ne 
paisant, ar tai namie, biznyj ar drau
gijiniame gyvenime, šias visas prie
žastis prašalina Lydia E. Pinkhair 
Vegetable Compound, kaipo natūra 
lišfcas atitaisytojas panašiose aplin
kybėse esančias ir sutvirtina symp- 
tomus.

ORKESTRĄ—BENĄ

Didžiausias, ■atsakomingiausias ii 
pigiausias rakandų mufuotojas anl 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe. '

VELTUI! STEBĖTINA MUZIKAI! VELTUI! ' “vEF-
— Naujausia Išradimas —

Laikrodis padarytas taip tobulai, per savo 
rekordus, kaipo pasaulinė muzika.

įjh'in

.^11
nau-

Are goti
nervuotas?
irzinantis?
negali susilaikyti?

, Do

iš miego prikelia naktyj?
turi “dieglius” ir priepuolį? 
pradeda ūmas užimąs?

TAMISTAI REIKIA
Dr. MHes’ Nervine

ASK YOUR DRUGGIST

Rašomoji 
Popiera 

po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos 

(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “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- 

j Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po-

Busi užžavėtu, apmonytu, kuomet išgirsi tokių stebėtinų muzikų, iš 
jai išrasto laikrodžio. Jei nori turėti šią stebėtinai gražią muziką rsavo na- t-----------------
muose, nereikia jums aikvot sunkiai uždirbtų pinigų augštos rųšies instru- Į jama po 40c svaras 
mentams, kaipo pianui, phonographams, ant, jų rolių ir rekordų ir tt., dėl- J 
to šis laikrodis padarytas, kad jo muzika užima vietą augštos rųšies in
strumentų. 1 ______ __

Grajina stebonas melodijas, parūpintas beveik įžymiausių artistų ir gali nurn t kita mLacia na£h> 
turėt progą išgirsti jas, tik užsukant laikrodį ir paspaudžiant guziką. Jis " " 1 pastų, IU1 e-
grajįs taip gražiai, kad tamista ir tamistos draugai tik stebėsitės, šis laik
rodis grajina šluotą netoli 20 minutų ir yra visiškai paslėpta.

Šis laikrodis tvirtai iš bronzo padarytas ir storai apauksuotas. Jo gra
žus artistiškas išmarginimas, priduoda didesnę vertybę ir bus tyku ir puoš
nu jūsų namuose. Vokiško išdirbimo viduriai ir taip sudėtas^ kad laikys 
laiką daug geriau, nei kuris kitas laikrodis, kada nors buvo padarytas.

Muzikališka laikrodžio dalis įsteigta apačioj, kuomi gali išduoti ir ty
kiausi balsą gana aiškiai, gražiai ir maloniai.

šio laikrodžio didžiausia verte kiekvienam, kadangi teisingai laiką lai
ko, bet kartu ir augštos rųšies muzikalis instrumentas ir gvarantuotas 
ant 25 metų.

Be abejones vertas virš $25.00, bet, kol musų kaina tik per 30 dienų tik 
$8.00. Nepamirškite, kad šis pasiūlymas yra tik ant trumpo laiko, o vėliau 
jo kaina bus $20.00. Todėl, VEIK DABAR!

Nesiųsk iškalno pinigų,‘tik parašyk aiškiai savo antrašą ir prisiųsk kar
tu mums su 50 centų krasos ženkleliais, persiuntimo lėšų padengimui, o : 
už laikrodi užmokėsi, kuomet atneš tauxį stubą. Duodame šį laikrodį do ; 
šimts dienų išmėginimui tavo namuose ir jei atrasit kokį neužsiganėdini-. 
mą, sugrąžink, o mes sugrąžinsime jums pinigus. RAŠYK ŠIĄDIEN.

UNION SALES COMPANY,
K..... Dept. 166 — 673 W. Madison St., Chicago, 111.

aite primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Avė., ' Chicago, III.

JEWELRY 
STORE

Deimantai, 
Laikrodžiai.

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487

A^OR. HERMAI^ Iš RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St. 
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chl- 
runas ir akuleris.

Gydo aitrias ir chroniškas Ilgas, 
▼yru, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS! Nuo 10—12 pietą, 
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakarais.

( Dienomis: Canal 
Tplephonaii < 8110 arba 867

P } Naktimis: Dreiri 
___ t 950 - Drover 4136 I 

GYVENIMAS: 3813 S. Halsted St, 
VAL. r 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak. | 

----------------------------------------------------/

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą. 

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

valandos ryto iki 1 vai. po piev. 
Telefonas Drezel 2880

1 ........ ................... —

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARAUUS

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS; 9—12 ryto 

Z -9 vakaro.
880S So. Morgan Street,

Chicago, III.

. 1 -......................................
Tel. Austin 787

DR. MARY A 
DOWLATT—SASS.

Kątik sugrjio ii Californijos Ir 
vii tęs savo praktikavimą po No. 

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

vakare iiskiriant nedCldieniua.

i?
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALAtORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vedinomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 Ir Halsted St.

Tel. t Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akuiėras 
8208 So. Halsted St., Chicago. 

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Uetavya Denttetas 
10811 So. Miehigan Avn Roeelaad. 

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

/■■■.................
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, I1L

ValandoBi 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257

... ... .. -111* * t ■ ..... .........
Tel. Pullmau 842

DR. I. E. MAKARAS 
Lietvvis Gydytojas ir CHrarga* 

MIMil lUckltu Are, RMei.ndK
I Į

J

1090U llickigah Avė 
VaL U) ta 12, 2 iki 4 ir 6>8I 

iki 8)80 vak.
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Nušovė.

Spurgin busiąs areštuotas.
VVnrren C. Sporgin, buvusis 

Michigan avenue Trust kom
panijos banko prezidentas, ran
dasi Mexikoj. Taip vakar 
pranešė policijos departanien- 
tas. Suko, kax.ii pairi liktiniai 

detektyvai tuoj busią [Risiąs t i 
areštuoti jį.

Pypkoriai nepasiduosią.

Čia susiorganizavo tai b vadi
namu 
tikslas 
bako 
niojo 

Martin

NAUJIENOS, Chicago, ūl.
I NAUJA NAUJIENŲ STOTIS 
į Galimu gauti pavienius Nau
jienų numerius, ant metų už- 

dsirašyti ir tt.
‘ WM. KAUSHILA,

pypkorių lyga, kurios 
busiąs kovoti prieš ta- 
panaikinimą. Augštes-1119 E. 107ith St., Roseland, III

Tel.: 5012.

David Bushnenville, 
Drake gat. mirtinai pasišovė j 
pereitą naktį savo švogerio na
muose 1633 N. Kimbal 
Priežastis sauŽudystas — 
Vų suirimas.

100

ner-

Pašovė moterį.

PolkFrancisco Fatato, 547 
pašauta nežinomų 

Kulka perėjo jos 
Policija įieško pik-

Nesuranda pačios.
Edward Smith įgavo didelio 

_; susirūpinimo — nežinia kur 
I dingo jo pačiutė iš namų, 437 
;W. 44-tos gat. Dar blogiau— 
jis nebesitikiąs viens surasti. 
Taigi jis kreipės į Herald & 
Examiner padėti jam surasti 
ją. Sako, buvusi labai graži 
moterių, bet...

išdavė lygai čavterį.
I “ i

Lyderiai pareiškė, kad pama
tinis dėsnys pypkorių lygos 
esąs palaikyti ir apginti Jungt.

tabaką.
Dabar visiems pypkoriams rei

kėti] tapti jos nariais.

UŽKVIETIMAS NAUJIENŲ 
PIKNIKAN.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS ant rendos 

vedusiai porai be vaiky — 
duodama visos privilegijos, 
arba dviems vaikinams.

Atsišaukite:
6622 Rhodes Avė.,

gat. tapo 
piktadarių 
abi koji.
tadarių.

Atėmė pinigus ir automobilių.

Williain J. Broadborn, 5124 
So. Michigan gnt, važiavo at
lankyti savo draugų. Jo auto- 

* mobiliom Įšoko du banditu ir 
paliepė iškelti rankas. ] 
tai atėmė iš jo dešimts do
lerių pinigam ir tuotomobilių-

aitu ir
Ban<K-1

Randitai 'apipiešė saliuną.
Penki banditai atsilankė au

tomobiliu Painiok J. OToole 
saliunan, 113 W. 18 gatvės. 
Paėmę $650 pinigais pabėgo. 
Osear O’Toolc, savininko bro
lis, gavo skaudų smūgį gal
von už nepaklusnumą iškelti 
greitai ranku. Banditai pra
žiopsojo $350.

šiuo turime garbės kviesti visus 
draugus ir drauges, Naujieniečius ir 
Naujienietes, didelius, mažus, senus ir 
aunus, atsilankyti Naujienų pikni
kui.

Kaip matote iš apskelbimo, Naujie
nų piknikas bus, nedėlioj,, Rugpjučio- 
August 7, 1921. Gardners Grove Dar- 
įe, 123 St. ir Michigan Avė., Rose- 
and, 111. Pradžia 10 vai. ryto. Įžan

ga ypatai 40c.
šis metinis Naujienų piknikas 

abai gražus ir įvairus.
Muzika pirmos klesos. šokėjai 

ės smagiai šokti.
Užtat malonėkit atvažiuoti

Chicagiečiai ir apielinkių miestelių 
ietuviai. Tikriname, kad visi busite 

svetingai priimti ir turėsite daug 
smagumo ir didelės naudos.

Naujienų Pikniko
Rengimo Komisija.

bus

gu

viai

Apiplėšė banko pasiuntinį.
\ S.

Benjamin Zuckerman, banko 
pasiuntinis, apleidęs šešioliktos Į 
gatvės valstybinį banką, važia
vo į vidurmieščio banką. Su 
savimi jis vežėsi $3,000 pini
gais ir $500 laisvės bondsais 
padėti vidurmieščio bankan.

Kely prie Ogden ir Westem 
gatvių užpuolė jį banditai ir j 
grasindami revolveriais atėmė j 
iš jo maišiuką su pinigais.

Policija įieško banditą.
" -......  ■"

Keliaunja Chinijon.

Thanąaa F. Holgote, North- 
M’estem universiteto profeso
rius vakar apleido Chicagą ir 
iškeliavo Chinijon, kur jis ma
no perteigti vienus metus. Hol- 
gote mano laikyti matematikos 
pamokas Nankigo ir Pekino 
imivenateituose. Su juo kartu 
keliauja ir jo moteris su dviem 
dukterim-

Tyyridešimtrs devyni miesto 
flarbtsinkai dirinmieji prie* lem
pų aptateyniB, tapo atleisti va
kar. Krifh, gazo ir elektros 
IcomhnobieriKs, snko, kad tai 
padaryta dėl afgą pakWtmą 161 
flarbfaMkam dirbantiem tani 
paėiani departamente: Jietna 
pakbNh Mgh pa riewį doleri 
«Mi.

“Bug chib” |teikė peticiją.

JŠLndusieji žmęnėą, kurie, dis
kai South Parko kamisionie- 
riaua autokratiškumo, kelios 
savaitls atgal buvę išvaikyti iŠ

riją teimne teisėjui,
Hhiry A. Fisheriui. Po peti
cija pasirašyta 14,606 žmonių. 
Petieijrij reikalaujama suvaldy
ti parko kornisionierians sau
valiavimą. Tardymas atidėtas 
rugpjūčio 22 dienai.

Mirė girtuoklis.

PhlBp SasneT 9002 
Strąnd, mirė IjegHiiokliauda- 
mai. Policija jieško degtinda
rių M kurių Gawnrr pirkdavo 
gerti. 1TM So. Michigan gat., 
kame Casner nusigėrė ir iš kur 
j h bu V6 nngtbenfaš ligoninėn, 
jĮMslirijn radę apie pmfcioHkų

ttegfafe. JoMph Mar
ti ir p-ni M. Conte areštuoti.

The

l tpereitą aaktį nežinomi 
■.Aun'j. m g i I • t ih 

i. i I i’ ’v; I-Iii

18 metų amžiaus, 1921 W. 
getvCs. JI bu savo moti- 

tn ir .ht'.'ui :.•«.• •■••■.,» ..||/<) ,i.i 

ni>> ia : .-.ii i I Mi.sl i pu

tlC1l4l |lA4t ,l| pl\ I |lį

Lietuviu Buteliuose
AUTOMOBILIŲ I NEW 

YORKĄ IR ATGAL. PASARGA

UŽDYKĄ kambariai tam, kurio 
moteris apsiinvs pagaminti valgį ir 
apšvarinti kambarius. L 
elektros šviesa, karštas vanduo ir 
maudynė. Matykit janltorių.

FRANK VORONOVICZ, 
925 S. Winchester Avė. x

Kampas Taylor St._______

AUTOMOBILIAI

—emMMiiri ■iiihii■■■ . ................... n ■■■■■■ii į

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME patyrusių agen

tų, po Chicago ir kitose vietose; dar
bas lengvas, uždarbis labai geras ir 
“steady” geriems vyrams. Life Insu
rance ir kiti agentai yra pageidau- 
jarrd, tajpgd kurie sabųs ir norinti iš
mokti agentystSs, išmokinsime dy
kai. Atsilankykite arba adresuokite:

GARY BROKERAGE CO., 
Room 1588 — 127 N. Dearborn St

a*

PARDAVIMUI
TURIU parduoti Mandolin Piano 

orchestrą, tinkantis teatrui, šokių 
svetainėn, restaurantui arba soft 
drinks parlor. Pirmos klesos padėji
me. Vertės $3000. Parduosiu už $1500. 

4958 S. Hermitagrc Avė.
Yra $250.00 vertSs muzikos rolių.

Ketvergas, Ęugp. 4 d. <

REIKIA vyrų ir moterų valdiškam 
darbui tuojaus.

Filing klerkų, listing klerkų, typis- 
tų, stenographų, mailing klerkų, laišk- 
nešių bei privatiškų detektivų.

Atsišaukit 5418 So. Ashland Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 5 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vakare.

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ke

linti" valgį”" hl mišiną pagal kontraktą ir vyrai nu- 
Garo šiluma, rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 

$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi 
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit mnisų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.
CHICAGO

431

1 tono trokas Fordas, 1919 
metų; parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant touring Fordo.

A. STANKUS, 
3019 S. Union Avė. 
2-os lubos frontas.

MUTUAL CASUALTY
CO.,

S. Dearbom St. 
Room 911-912.

RAKANDAI

GERA PROGA
Štai gera proga keliems su po $50, 

tai yra proga aplaikyti po $75 kas 
menuo, skaitant mažiausiai. Gal per 
daug metų jums jūsų pinigai nerei
kalingi, iki ištirsite, o vėliau pama
tysite patys, kad tas taip yra. 
nas informacijas pasiųsime ant 
reikalavimo. Adresuokite:

GARY BROKERAGE CO., 
1538—127 N. Dearborn St.

Pil- 
pa-

Trvs čikagiškiai lietuviai: 
Geo. Veldžius, 3528 S. Halsted 
st., A. Balskis, 5321 S. Ash

land avė. ir P. Konradas, 
3130 S- Halsted st. susitarę pa
darė kelionę autamolbiliu j New 
Yorką, ir atgal Į Cliicagą. New 
Yorką — kuris yra arti 1000 
mylių tolumo nuo Clricagos— 
pasiekė jie per 33 valandas. 
Automobilininkai sugrįžę da

bar sakosi, kad tai buvęs 
šaunus pasivažinėjimas su au
tomobiliu.

Prie progos reikia pažymet, 
kad trys keturios savaitės atgal 
toki jau “tripą” automobiliu į 
New Yorką ir kitus rytų vals
tijų miestus ir atgal padarė ži
nomas lietuvių realtoris Z. S. 
Mickevičius (809 W. 35th St.) 
su savo žmlona.

vaikinai čia 
gražių merginų, su 
turės progos susipa-

nevedusios mergeles

Besirengiant Nau
jieną Piknikan.

Kiek girdėjau, šįmet į “Nau
jienų” pikniką ketina atvažiuo
ti daug naujieniečių iš Rock- 
ford, III., Reloit, Wis., Ručine, 
Wis., Aurora, UI., Rockdale, III. 
Wattkega,n, 111. ir kitų mieste-

Labai gerai. Mažesnių mies
telių Metuviai negali surengti 
tokių didelių piknikų, čia gali
ma susitikti su visais Chicagos 
lietuviais. O tas yra naudinga 
praktišku žvilgsniu.

Jauni nevedę 
ras daug 
kuriomis 
žinti-

Jaunos
susipažins su naujais vaikinais. 
Iš tų naujų pažinčių paskiau, 

Įgalimas dalykas, gali įvykti ir 
artimų draugiškų ir Šeimyniš
kų ryšių.

Paprasti biznieriai “Nau j ie
ną” piknike susitiks daug nau
jų pažįstamų, iš kurių dauge
lis taps kostumeriais. t

Profesijonalai Naujienų pik
nike turės progos susitikti su 
savo pa ei j en tais, o taipgi susi
pažinti su naujais. Tas atneš 
naudos ir vieniems ir kitiems.

Paprasti darbininkai, kurie 
neturi dabar dariNi, Naujienų 
piknike susipažins su tais dar
bininkais, kurie dirba ir nuo jų 
galės atsižinoti apie darbius. 
Daugelis tokių pažinčių gali su
teikti didelės praktiškos nau
dos.

Namų ir žemių pardavinė
tojai Naujienų piknike turės 
progoa surasti daugelį žmonių, 
kurie nori įsigyti arba par
duoti savo nejudinamą turtą.

Žodžiu, kiekvienas atvažia
vęs į “Naujienų” pikniką, šalę 
moralės naudos ir pesilinksmi- 
nimo galės rasti sau praktinės 
naudos.

Tat ren^kitėo vsi į Naujienų
I ‘ik mk.i ( hir,lųirh.l.

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

PARDAVIMUI rakandai (Fur- 
niture) dėl 4 kambarių. Kaip 
nauji. Parduosiu viską sykiu. 
Važiuoju į Lietuvą.

2224 S. Irving Avė.

BEVEIK DYKAI AUTOMOBILIUS.
Chalmers — 6 cilinderių, 7* pasa- 

žierių; viskas kaip naujas. Už $550 
pirmutiniam žmogui. Nelaukite.

JOSEPH JOVAIŠAS, 
3701 S. Halsted St.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai i¥ t.t. turi būt iŠ kalno 
mi.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
hut atitaisytos J 24 vai.

JIEŠKAU savo brolio Kazimiero 
Stulgio, Kaltinėnų valš., Gedmeniš- 
kių kaimp. Turiu labai svarbių žinių. 
Malonėkite atsišaukti.

JUOZAPAS STULGYS, 
Box 336, Dolton, III.

PARDAVIMUI

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite i§i-inkti delegatus į konferenciją 
ir i§ anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekr.

Liet. Mot. Dr-jos “Apšvieta” mėne
sinis susirinkimas įvyks ketverge, 
rugpjūčio 4 d., 7:80 v. v. Mark White 
Parko svet., Halsted ir 30-ta gatvė. 
Visos narės malonėkit susirinkti lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų.

Sekretorę H. Buchinskienė.

The John Balnis Co. Rakandų Iš
dirby s t ės (4538 S. Marshfield Avė.) 
šėrininkų susirinkimas įvyks ketver
ge, rugpiučio 4 d., 7 v. vak., G. Lesz- 
czinsko svet., 4535 So. Honore St. 
Visi šėrininkai būtinai susirinkite, 
kati pasitarus, kas daryt, kad nežū
tų visas musų turtas kompanijai nu
ėjus į receiverio rankas.

— J. Ragauskas, Sekr.

Chicagos Lietuvii; Vyrų Chore vi
si nariai malonėkite susirinkti, ket
verge, rugpiučio 4, pas S. Dilių, 8146 
So. Union Avė., ant pirmų lubų, kaip 
8 vai. vak. Turime labai svarbių rei
kalą apsvarstyti ir išrinkti delegatus 
į dainorių konferenciją.

— Sekr. J. Gedraitii.

Košei and. — įdėtu vių Evangelikų 
Draugijos rūpesčiu, petnyčios ir ne
dėlios vakarais, Rugp. 5 ir 7. 8 vai., 
brolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų 
ir lietuvių kalbomis. Petnyčios vaka
rą bus taipgi graži orkostros muzi
ka. Kviečiame vietos lietuvius gausiai 
atsilankyti. — Komitetas.

SLA. 36tos Kuopoa mėnesinis susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, rugp. 5 d., 
7:30 v. v. Aušros salėj, 8001 S. Hal
sted. Visi nariai malonėkite susirinkt.

— Fin. Sekr. A. Staniulis.

Dramatiško Ratelio reguliarinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugpiučio 
5. kaip 7:30 v. v. M. Meldažio svet. 
Visi Dramatiško Ratelio nariai pra
šomi susirinkt laiku, nes turėsime la
bai svarbių reikalų. Be kita reiks pa
sidalinti rolėmis ir galutinai nužy
mėti musų išvažiavimui diena.

— Valdyba.

LSS. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas bup nedėlioj, rugpiučio 7 d., 
kaip 10 vai. ryto p. M. Meldažio 
svet. Visi nariai prašomi susirinkt 
laiku, nes turim daug svarbių reika
lų. — Valdyba.

LSS. 174 kp. susirinkimą* bus ne
imlioj, rugp. 7, 10 v. ryto, Pociau® 
salėj 3824 S. Kedzie Avė, Visi drau
gai susirinkite laiku, turėsime rinkti 
delegatus VIII Rajono konferencijai. 
Yra ir kitų svarbių reikalų. Atmin
kite, kad kiekvieno nario priederme 
lankyti susirinkimus!

— Kp. org. J. Kondraška.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpinio Kliubo susirinkimas 
bus rugp. 5 d., Neffo svetainėje, 1500 
So. 49th Avė. Atsidarys 7:30 vai. va
karo. Visi kliubo nariai malonėkit 
pribūti paskirtu laiku ir atsivesti 
naujų narių. — K. Yurijonao.

Rubeiuvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
rugpiučio 5, 7:80 vai. vak. Unijos sa
lėj, 1564 N. Robey St. Bus daug svar
bių reikalų. Malonėsite visi nariai efu- 
sirinkti. - - Sokr. Frank Juozapavičia.

1547 N. Wood St.

JIEŠKAU Petro Žilio (angliškai 
vadinasi Schultz) giminių ir draugų, 
nes minėtas Žilis mirė rugp. 1 d., 
1921, Cook County Hospital. Norinti 
platesnių žinių, kreipkitės pas, 

KAS. STĄNČIKA,
* 663 W.J®th St.

Jieškau savo vyro Vladislovo Mar
gio iš Panavėžio apskričio, Razalimio 
valščiaus, Moniunų kaimo. Jis jau 12 
metų kaip Amerikoj, girdėjau, kad 
gyvena Philadelphia, Pa^ Jo pažįsta
mi arba jis patsai malonėkite praneš
ti jo adresą. t.

VARONIKA MARGIENĖ, 
Panevėžio apskr., 

Razalimo valščiaus, 
Rokonių kaimas.

IJTHUANIA,

REIKIA UARBININKU

BARGENAS VARTO
TI! AUTOMOBILIU.

Šie vartoti automobiliai 
perdirbti ir gvarantuojami 
pirmos klesos padėjime.
Oldsmobile 7 pasažierių $850.00 
Lexington 7 pas. kaip naujas 1,200.00 
Overland 5 pasažierių 
Studebaker 7 pasažierių 
Maxwell 5 pasažierių

Daugelis kitų automobilių 
nuo $75.00 iki $1,500.00.

OGDEN MOTOR & 
SUPPLY CO., 

3854 Ogden Avė., 
Chicago, III.

Phone: Lawndale 155.

350.00 
175.00 
300.00

MOTOIŲ
. ♦

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir 3^ metų mer
gaitės prižiūrėjimo.

JONAS GRABLIAUSKAS, 
3018 W. 3Ūth St.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj vietoj, geras biznis.

4914 S. Ashland Avė.
ANT RENDOS puikus 

vyrams kambaris, be valgio.
3215 S. Union Avė.

minų darbui.
S. JAFFE, 

3634 RoofteveHi 
Van Buren 2168-

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nė; biznis išdirbta per 5 metus, biz
nis cash. Graži vieta, parduosiu kuo- 
greičiąuaiai. Priežastis, einu i dides
nį biznį. Atiduosiu už teisingą pasiū
lymą. Kreipkitės:

2655 W. 43rd St., arti kampo Wash- 
tenaw. Matyt galima visada.

Reikia

PARDAVIMUI pirmos klesos bar- 
bernė: 3 krėslai ir elektros mašinos. 
Biznis išdirbta per 15 mietų; apgy
venta lietuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Priežastį patirsite ant vietos.

C. RAŽAS, 
4602 S. Ashland Avė.

20 patyrusių fild- 
sher‘kų prie vaikinų kotų dirbti 
prie dienos Šviesos dirbtuvėj.

EDERHEINFJR STETN GO-,
1911 W. Roosevdt IM.

REIKIA pardavėjų, tena inataiga 
Trasi Ce

Avė.
sales

PARDAVIMUI namas su duonos 
kepykla — Juodon duonoe, baltos ir 
kiksų, kirais ano sraai išdirbtas, vi
si reikalingi duonkepyklai įraaldai. 
Viote randasi lietuviais apgyventam 
mieste — Westville, III. Vienintelė 
lietuviška kepykla, taipgi galima da
ryt biznį Ir su kitais mažesniais apie- 
HnkSj esančiais miesteliais. Kaina 
tik $15,000.00.

PETRAS POVYLAITIS, 
118 W. Main St., Westville, III.
............... ......... !■ »H. ... ■IMI**.. .........  . ........  ■ ■ >•*»■« II-f

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
kitokių tautų apgyvento j vietoj; biz
nis neša gera pelną, turi būti par
duotas į labai trumpą laiką, nes sa
vininkas eina į kitą biznį. Parduosiu 
už labai prieinamą kainą. Atsišau
kite greitai.

8404 So. Morgan St.
■ WI ......................................

SU KELETĄ MMTŲ
Padarysi pinigas.

REIKIA rm pardavėją tarp* Uctnvią 
kad užlntetwuątf jura s« <Hd«l« ko- 
operative budavojimo propozicija. 
Pagal musų plona galime sutaupyt 
mažiausiai 20% budavojimo kaštų. 
Geras atlyginimu, patyrimu nerei
kalingu.

WALTH1 a NIBUION, 
810 N. Paikaide Ave^ 

(Atr«tfn), Chloage.

REIKIA AGENTU
Reik ia patyruaių agaatą tesu ranča 

arba Real Estate pardavėjų; gabus 
agentas, gali uždirbti nemažiaus kaip 
$100.00 arba daugiau į javaity Pla
tesnių Žinių kreipkitės 7ni W. 81 &•> 
prie kampo Halsted St. Matykite: 
K. J. Fillipovich.

Pirkdamas šiuos Barnus.
3 pagyvenimų sauja* mūrinis Baž

mas po 5 kambarius, elektra, vanos, 
augštas eemantuotas skiepas, įreng
ta pastogė, ir kiti parankumai. Par
duoda už $8,000.00 pigiau, negu yra 
vertas, {mokėt tik $2,500.00. Randa- 
•i prie 88-os ir Emerald Avė.

2 pagyvenimų mūrinis namas po 6 
kambarius, gerame stovy]. Kaina tik 
$2,800. Imokėt tik $600.00.

B flatų mūrinis namas ant kampo, 
apačioj krautuvė ir 4 kambariai pa
gyvenimui, viršui 5 kambarių pagy
venimas, užpakalyj garadžius 2 au
tomobiliam*. Rendos nešą $60.60 f 
mėnesi. Kaina tiktai $3,200.00.

C. P. SUROMSKI & ČO., 
3346 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Ice Cream 
Parlor, lietuvių kolonijoj. Biz
nis senas ir geras. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos.

3302 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas Bri- 
ghton Parke. Biznis senas ir ge
ras. Pardavimo priežastis — 
einu į kitą biznį.

4213 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI bučemĄ, ir 
grosernė geroj vietoj, arti lie
tuvių ir kitų tautų; biznis cash. 
Platesnių žinių kreipkitės laiš
ku į Naujienų ofisą No. 344.

PARDAVIMUI saliunas, mai
šytų tautų apgyventoj vietoj; 
biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Atsišaukite:

4301 S. Lincoln St.

PARDUODU saliuną, lietuvių, ru
sų ir lenkų apgyventoj vietoj. Par
duodu į labai trumpą laiką ir visai 
pigiai. Atsišaukite greitai.

A. BLINSTROB, 
1755 W. 18th St. »

PARDAVIMUI spaustuvė ir 
kalendorių išdirbinio įstaiga. 
Visos reikalingos mašinos ir 
stakas. Išmokinsime biznio. Pi
giai cash.

Box 714, Chicago.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, lietuviais apgyven
to}. Taipgi 4 kambariai užpaka
lyj pragyvenimui.

6456 S. State St.
Šiaur-vakairinis kampas.

NORIU pirkti barzdaskutyk- 
lą (barbernę) ; 3 krėslų ir dau
giau. Ir kad butų rendos sutar
tis (lease.) Rus mokama cash. 
Kreipkitės į Naujienas nr. 360

PARDAVIMUI baiLerne ir 
puiruimis. Taipgi 6 kambarių 
rakamlai (furniture) visiką sy
kiu arlia atskirai. Savininkas 
eina į kitą biznį.

2515 So. Halsted St.

PARDAVIMUI fručernė ir 
grosemč; kitokio biznio arti 
nėra- Pardavimo priežastis, ei
nu į kitą biznį. Atsišaukite laiš
ku, Naujienos No. 361. i .

PARDAVIMUI karčiama ir 
Pixtures. Riznis gerai išdirbtas. 
Priežastį patirsite ant vie
tos.

353 Kensington Avė.

PARDAVIMUI karčiama ar
ti 18-os ir Canalport Avė., 
daugelyj dirbtuvių apielinkej. 
Turi būt parduota greitai.

1864 S. Sevvard St.

REIKIA pardavėjų pardavo- 
jimui saliuninikams reikmenų.

Kreipkitės:
DOERSCHER BEVERAGĘ CO- 

724 Mihvaukee Avė.
■ -  A ■ . . - - ------  -------- Į- ' " 1   

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj; biznis išdirb
tas gerai. Atsišaukite:

2478 Rhie Island Avė.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, lietuviais, anglais ir 
lenkais apgyventoj. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

2114 S. Halsted St.•
PARDAVIMUI bučemė ir 

groserhė pigiai, geriausioje lie
tuvių apgyventoje vietoje. No
rintieji kreipkitės pas:

J. J. RADOMSKI, 
2257 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI labai pigiai 
grosernė ir saliunas. Biznis ge
rai išdirbtas, Kensingtone. 
Greitai etsišaukite, nes važiuo
jam į Lietuvą. Naujienos 362.

•PARDAVIMUI . saliunas lietuvių 
apgyvęntoj apylinkėj, biznis įdirbtas 
per ilgą laiką, nešąs gerą neiną, tu
ri būt parduot n-s labai greitai, savi
ninkas eina į kita biznį.

2310 So. lloyne Avė.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedinvui merginos ar 

našlės nuo 20 iki 35 metų amžiaus — 
našlys, 34 metų; turiu 4 vaikus: du 
Amerikoj ir du Lietuvoj, mažiausi s 
3 metų. Paeinu Kauno rė<L, Kretingos 
apskr., Veveržėnų par.; kalbu: ang- 
liSRai, vokiškai, žyclifiRiii iv lietuvi^- 
kai. Mylinti dorą gyvenimą atsifiauki- 
te, Atsakymą duosiu kiekvienai.

P. PIKTURNA, 
238 W. 51«t St., Chicago, Iii.

N AMAI-ŽEME
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas trijų pagyvenimų po šešis kam
barius. Visi naujausios mados įtaisy
mai. Namas randasi ant Albeny Avė. 
ir 41-mos gatvės. Jeigu kas turit 
mažą namuką arba lotą, priimsiu kai
po pirmą įmokėjimą. Atsišaukite pas: 

SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI namas 3 fla- 
tų ir krautuvė. Gerame stovy i. 
Viskas įrengta modemiškai. 
Rendos mėnesiui $85. Kaina $7.- 
500.00. Kreipkitės į Naujienų 
ofisą num. 359.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 4 pagyvenimų po 4 kam
barius. Iš fronto grosemė. Na
mas gerame stovyje. Kreipkitės 
prie savininko.

4637 S. Paulina St.

PARDAVIMUI PIGIAI 
mūrinis namas su dviems 
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam 
padėjimui. Pasiklausti:

545 W. 32nd St.

STŪCKAI-SEROS
PARDAVIMUI investmento 16 Še

rų Co-operative Society of America. 
$25 Šeras. Taipgi trys Šerai pirkti už 
$61.50. Parduosiu lygiai už $67.00. 
Matykit Mr. Ure.

168 N. Michigan Avė. 
Room 200.

^-i

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar norit, kad jūsų pinigai 

nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti ? Plnnrai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami i ma
žiaus kaip ketunas savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigų Siuntinio Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. Halatmn St., Chicago, III.

WAREHOUSE certificates 
ant bonded dagtines perkami 
cash.
Room 11—731 Roosevelt Kg., 

Kampas Halsted St.

R08ELAND
Chutro 5r Suviekas

Siuntimas pinigų, laivakortėe, pafl- 
portai ir t. t. Real Estate. paskolas, 
insulinai, ir t. t

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

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

Nuolatinis rėmėju skait- 
liaus augimas parodo, kad LIBERTY 
LAND 1 INVESTMENT CO. ofuie 
visi reikalai yra atliekami teisingai, 
gerai ir greitai. Pasakysiu kedfl.

P. M. KAITIS, ofiso vodljas, 
3801 So. Halsted Str., Chieage, DL

MOKYKLOS

KIŠENINIŲ 
MAŠINOMS SIŪTI 

OPERATORIŲ
LABAI REIKIA 

Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 į 
savaitę laukia. Lengva išmokti. Di*. 
nomis arba vakarais klesos.

Master Sewing Sehtel 
PrinciMlM 

JOS F. KRASNICKA
Itt Nnorth State St.

Kampas Lake St 4-fl,

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokykloj Jungt. VahtUoM.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Draignteg bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas leagvois ataaokejimais, 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
veflcalaaldt knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmteteki.

IMPERFECT IN ORIGINAL


