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True translatton filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 11, 1921 
mastei- at Chicago, III., Aug. 6, 1921

Pranašauja revoliuciją
Rusijoje

Šelpimo tarybos prasideda

Persekioja komunistus JugoSlavijoj

PRANAŠAUJA RUSIJOS i 
REVOLIUCIJĄ.

Trockis jau rezignavęs. Karei
viai kelia įmuštus. Valdžia 
esą silpnai laikosi.

STOCKHOLM, rugp. 10. (Ra
šo Chicago Daily* News kores- 
I>ondentas Hal O’Flaherty). — 
Kiekviena gaunama iš Rusijos 
parubežio laike pastarųjų 24 
vai. žinia rodo į rušČią padėtį 
Maskvoje. Iš Helsingforso, Re- 
velio ir Rygos vakar pranešta, 
kad 'bolševikų valdžia yra arti 
griuvimo ir kad karo komisa
ras Leonas Trockis ir kiti kraš- 
tutinieji komunistų vadovai 
įteikė savo rezignacijas.

Visi žinių biurai praneša, 
kad Trockis ir jo sekėjai yra 
griežtai nusistatę prieš koope- 
ravimą šelpimo badaujančių 
koimtete ir yra pasiryžę leisti 
žmonėms mirti badu, negu pa
siduoti buržuazijai.

Išrodo, kad Trockio mieriu 
yra suardyti dabartinį sąstatą 
ir sudaryti naują valdžią iš vie
nų radikalų.

Neapykanta prie komisarų, 
išsiųstų rinkti pašelpą badau
jantiems žmonėms, yra tokia 

ilidelė, kad tie valdininkai nie
ko negali atsiekti.

Iš Revelio pranešama, kad 
visos Busijos centralinis komi
tetas nutarė paliuosuot i ma
žiau kaip 10 kalėjimai! nuleis
tus kalinius ir sudaryti iš jų 
šelpimo batalionus dirbti cho
leros ir tyfo apimtose apygar
dose.

Pereitą savaitę gauta daug 
žinių apie sukilimus tarp so
vietų kareivių pietinėj Rusijoj, 
bet abejota apie jų teisingumą. 
Dabar ateina smulkesnių žinių 
apie nuolatinius kareivių suki
limus, kurių sovietų val
džia nepajdegia užsmaugti.

Didėjantis sumišimas tari) 
visą klesų gyventojų daro la
bai sunkiu teikimą pašeilpos iš 
užsienio, kadangi dar dviem 
savaitėm, prasitęsus tokiai sui
rutei, visa komunik. tarp svar
biausių miestų visiškai’ suirs 
ir pasidarys veik negalimu da
lyku transportuoti maistą.

Ryga išsiuntinėjo žinią, kad 
Petrograde yra atviras sukili
mas. Veikiausia lai yra 
netiesa, kadangi jei butų koks 
organizuotas judėjimas, Fin- 
landijos parubežio sargyba bu
tų pirmoji apie tai užgirdusi.

Skandinavijos laikraščiai nuo 
latos mini nepaprastą Maksi
mo Gorkio vilkinimą važiuoti 
į užrubežį j ieškoti Europos pa
gelbės. Jei pati Rusija teiks pa
galbą, ta pagalba ateis veikiau
sia pervėlai keliais menesiais. 
Tūli tvirtina, kad Gorkis gelb
sti sovietų vadovams išcldrbti 
pienus panaudojimui užsienio 
pašebios politinei naudai griū
vančios valdžios.

šelpimo darbuotojai atvyko.
RYGA, rugp. 10. — Pirma

sis būrelis Amerikos šdlpfmo 
darbuotojų, kuriems

True*translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Dar ne visi amerikiečiai 
paliuusuoti.

Tik 6 atvyko j Estoniją. Tary
bos su rusais prasidėjo, bet 
jos gali greitai nutrukti delei 
nepristatymo belaisvių.

laisvini* Rusijoje yra grąžinami 
namo, uždarymą rubežiaus da
ro labai sunkiu, jei net politi
niai ir butų tai naudinga.

Krizis ateis kaita alkanos ma
sės pasieks Rusijos ir rytinį 
Lenkijos rubežių. Abejojama 
net ar ir kareiviai įstengs sulai
kyti žmones, kurie neturi ko
vaigyu, įsemus z.uię, .

Lenkijos kalinėtas susirinks 
ryto apsvarstyti dalyką ir gal
būt išleis atsišaukimą į pasau
lį duoti pagelbą rusams.

Lenkai yra susirūpinę suse
kimu, kad gen. Budenni su 
20,000 kareivių stovi prie Len
kijos rubežiaus, tarp Minsko ir 
Kijevo.

Socialistu partija prašo 
gelbėti rusus.

CHICAGO. — Socialistų par
tijos pildomasis komitetas per 
pirmininką Otto Branstetter 
vakar išleido atsišaukimą j par
tijos narius siųsti drabužius 
ir maistą badaujantiems Rusi
jos žmonėms. Atsišaukimas 
tarp kitko sako:

“Rusijos žmonės miršta nuo 
bado ir ligų. Tūkstančiai jau 
mirė. Tūkstančiai žmonių įnirš- j 
ta kasdie. ..........................
kuris gali neprileisti didžiausio 
mo’derinėj istorijoj pražudy
mo gyvasčių delei bado ir li
gų. tai užtekii-nurnas maisto, 
vaistų ir drabužių, parių>iintų 
su didžiausiai galimu paskubi
ni inu.

“Visos didžiosios pasaulio 
šelpimo organizacijos ir didžiu-

RYGA, rugp. 10. — Sovietų 
Rusija paliuosavo šešis Ame
rikos belaisvius, kurie jau at
vyko j Narvą, Estonijoj. Bet 
tas faktas, kad tik šeši tapo 
išsiųsti iš šalies, grąsina suvil- 
kinti, ar net visai suardyti ta
rybas apie Amerikos šidpimą 
B u si j os bada uja n či ų»j ų. •

Amerikos šelpimo adimjnils- 
tratorius Europoje Walter L. 
Brown jau atvyko į Rygą. So
vietų pasi u utinis Maksim Litvi- 
nov irgi jau yra Rygoje.

Manoma, jog Brown reika-i 
lauš, kad kiekvienam' amerikic-' 
čiui Rusijoje, nežiūrint ar jis v ,¥.
vra kalėjime, ar ant laisvės, bu- ma kapitalistinių valdžių, 
tų duota proga apleisti Rusiją, 
pirm negu šelpimo darbas ga-. 'Pa^‘*bą 
lės prasidėti.

Brow.n turi susižinojimų su 
valstybės departamentu, ’kurio 
atstovais kapt. Young įteikė 
Brownui sąrašą daugiau kaip 
100 esančių Rusijoje amerikie
čių.

Pradinės tarybos tarp direk
toriaus Brovvn ir Litvinovo jau 
prasidėjo, nors pirmiau nebu
vo manyta, kad jie tai pada
rys. Brown padavė paklausi
mą Litvinovui ką Rusijos val
džia mano daryti apie paliuo- 
savimą kitų amerikiečių Rusi
joje. Juos abu supažindino 
Latvijos premieras.

True transtation Wie<i with the pnst- 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1921 
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Tarsis apie Rusijos 
atbudavojimą.

LONDONAS, rugį). 10.— Vo’ 
kietijos inžinierių ir industria-

Komunistę persekiojimas 
Jugo-Slavijoj.

Tūkstančiai komunistų 
tuoti. Nori sunaikinti 
tiją.

areš-
jų Par-

(Rašo

Lietuva šelps gyvenančius 
Rusijoj lietuvius.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
WASHTNGTONAS, rugp. 8 d. 

Turint omenyje didelį Rusuose 
badą, iktir daug Lietuvos trem
tinių nuo didžiojo karo vis dar 
priversti yra gyventi ir negali 
grįžti Lietuvon, Lietuvos m’inis-

SOFIJA, rugp. 10.
Konstantin Stepanov).— Nese
nai įvykusios bombų oksplio- 
zijos Serbijoj, sužeidusios re- ferių kabinetas paskyi’č kredi- 
gentą Aleksandrą ir užmuŠu- valstybes lėšų šelpti (Lietu- 
sios mini'S'terį DrassoviČ, taip-, vos tremtinius Rusuose. Sumą 
jau pasikėsinimas ant preinie- nustatys Lietuvos užsienių rei- 
ro Pašič gyvasties, pagimdė kalų aninisteris susitaręs su 
didžiausiuos komunistų perse- finanisų ministeriu.
klojimus, nes buk lą viską yra 
padarę komunistai. Tūkstan
čiai žmonių tapo areštuoti vi
sose Jugo Slavijos dalyse. Vie
name tik Zagrebe tapo areš
tuota 600 žmbnių.

Skupščinos (šeinio) parla
mentinis komitetas prirengė bi- 
lių visiškam pasimaugimui ko-

True transianon filed with the poat- 
11138161’ at Chicago, III., Aug. 11, 1921 
te requfred by the net nf Oct. R, 1917

Nauji mūšiai Silezijoj.
Lenkai buvo užpuolę anglus, 

bet tapo sumušti.

Bus paskelbti nauji rinkimai 
užpildymui parlamente vietų 
komunistų narių, kurie bus pa
šalinti iš parlamento tuo biliu.

Jugo Slavijos valdžia padarė į 
sutartį 
Rumunija bendram 
prieš komunistus.

Vienatinis dalykas, ir Bulgarija tapo

kaitant ir mūsiškę., siūlo savo 
i šiame krizyje. Nėra 

[abejonės, kad didelės sumos pi
nigu bus paskirtos ir kad tos 
įstaigos padarys žymų progre
są šelpime badaujančių distrik-

“Visų šalių darbininkai turi 
dalyvauti šiame darbe. Socia
listų partijos nacionalinis pil
domasis komitetas atsišaukia į 
visus savo narius duosniai at
siliepti į šį atsišaukimą ir pa
daryti iniciatyvą organizavime 
šelpimo darbo savo apielinkė- 
se.”

Atsišaukimas sako, kad daro
ma prirengimų priėminėti au
kas drabužiais ir negendančiu 
maistu Ne\v Yorke, iš kur pas
kui bus siunčiama Rusijon.

Gubernatorius grūmoja.
Grąsina iškelti aikštėn piliti- 

kierių sukčių šaiką.

SPRINGFIELD, III., rugp. 
10.— Gubernatorius Len SmallJ v »• | V ILlUv* 1 Llo KJlirčlII

listų partija važiuoja Rusijon, (§ian(|ie delei vakarykščio arešr 
kad pasitarus su sovietais apie‘to išieWo j,igą pranešimą apie 
Rusijos industrinę rekonstruk- areštą ir grūmoja iškelti 
ciją, sako Berlino žinia. aikštėn politikierių sukčių šai-

Šiaurinė Telegrafo Kompani- krini valdo Sangamon pa- 
ja iš Stockhohno praneša, kad'vj(l|^ jr jo teismus ir kuri pasi- 
telegrafinis susisiekimas tarp^ rūpino apkaltinti gubernatorių 
Petrogrado ir Stodkholmo bus jh, j| areštuoti. Tą jis padary- 
atidarytas galbūt rugsėjo mėn. sj^s netjk savęs apgynimui, bet 

Anglijos misija praneša, kad ]ęa(| pasitarnavus ir žmonėms, 
ji jau atvyko į Rusiją. Valstijos prokuroro pagelbi-

— ‘— Į niinkas paskelbė, kad jis leis gu-
True trsfipMfon fil*d wfth the post- }jcrnatoriui permainyti teismą 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1921 I , į

aikštėn politikierių sukčių šai-

ji jau atvyko į Rusiją.

as required by the act nf Oct. R. 1917

Lenkija bijosi rūsy.
VARŠAVA, rugp. 10. — Im-

ir pasirinkti kito pavieto teis
mą, nes jau ne sykį gubernato
rius tvirtino, kad jis negali 
rasti teisingumo Sangamon pa
vieto teisimuose.

, v/viasa v rk, lui^p. 1111 j
migracija per (Lenkijos rubežių į

■ • • 1 — • T> --i _ f

pietuose nuo Pinsko (pelkių, o ( LONDONAS, rugp. 10. — 
rusų plėšikai pradėjo daryti D Revelio pranešama, kad Ba- 
ekskursijas per rubežių, atimi-r tume, didžiausiame aliejaus 
nėdami iŠ lenkų jų menką centre Ruisijoje, dega 18 alie- 
maisto išteklių.

Lenkai tvarstė apie uždary- ‘ monių gesinti gaisrą,
sunaikins

bus pa-
Mę^tas organizavimai šelpinto 
llt ui joje, jau atvyko į ReveJį irįrną nth^imis? bet tas faktas, kad gaisras 
tuojaus išvažiuoja į Rygą. j kad 1,500,00 lenkų laikomų be-daug aliejaus.

♦ jaus šaltinių. Kadangi nėra prie 
išrodo, 

labai

su čecho-SJovakija ir 
veikimui 

Sakoma, kad 
užkalbinta

BERLINAS, rugp. 10.— Voi> 
sischc Zcitung korespondentas 
iš Brcslau praneša, kad lenkų 
bandos utarninko naktį perėjo 
Silezijos ruliežių arti Rosen- 
berg, bet tapo nuvarytos atgal 
po susirėmimo su policija ir 
Anglijos kareiviais. Anglų ka
reiviai aplaikę nuostolių.

šiame dalyke.
Sakoma, kad1 

žygis prieš komunistus susi
tiks smarkiausią opoziciją, nes 
ten komunistų ’ organizacijoj 
yra stipriausios Balkanuose.

Už išsiplatinsimą bdlševtisti- 
nių idėjų Jugo Slavijoj dau
giausia yra kalti bolševikų 
agentai, kurie atvyko į ten su 
pasi t rauk tįsiomis -Vrangelio spė
komis. Sovietų auksas liuosai 
buvo naudojamas toje šalyje 
atvykus į ten tiems agentams.

Jugo-SJavijos

MAURU SUKILIMAS 
PLĖTOJASI.

Kari»avhnas persimeta 
vakarinę Moroko.

MADRIDAS, rugį). 10.
Kariavimas tarp ispanų ir 
maurų persimetė ir į vakarinę 
Moroko. Ispanų komhnduotojas 
Totuane praneša, kad' rif gen
tis nedėlioj užpuolė drutvietę 
Meijas, Tetuan disit rikte ir kad 
garnizuonas, netekęs kelių ka
reivių, buvo priverstas pasit
raukti į Gouk-ol-Arba.

Oficialinis pranešimas sako, 
kad konfliktas ant kalno Ar- 
ruit, kur gen. Havarro tapo ap
suptais, yra pilnai užsibaigęs. 
Tečiaus kita žinia sako, kad 
gen Havarro padėjimas darosi 
nuolatos kritiškesniu.

KALINIŲ RIAUŠES.
VIENNA, rugp. 10. — 4 Žano- 

nės Iko užmušti ir nemažai su
žeista sumišimuose dideliame 
Stein kalėjime. Kaliniai pakėlė 
maištą po pasiuntimo valdžiai 
ultimatumo, kad jų pabaudos 
butų sumažintos, šienikai tapo 
'sudeginti kalėjimo kieme, o 
kamerų sienos apdaužyta. Ne
galėdami i suvaldyti kalinių, 
sargai pasišaukė kareivius, ku
rie tik po smarkaus mūšio įvy
kino tvarką.

PINIGU KURSAS.
Vakar, rugp. 10 d., užsienio pini

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

Ąngijos 1 svaras ................. $3.65
Austrijos 100 kronų ............... 12c

Belgijos 100 frankų ..
Danijos 100 kronų ......
Finų 100 markių ......

Franci jos 100 frankų .
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų .
Lenkų 100 markių ....

Olandų 100 guldenų ...
Norvegų 100 kronų ....
šveicarų 100 kronų ......
Švedu 100 kronų .
Vokietijos 100 markių

True translation filed with the poet- 
master at Chicago, III., Aug. 11, 1921 
as required by the act of Oct. 6. 1917

Talkininkai nekliudys 
graiky-turku karui.

Laikysis neutraliai ir nebandys 
tas šalis taikinti.

graikų-ttitrkų 
bet

valanda yra tam pa-

nutarė gauti daugiau 
karnų padėtį Anato- 

bolševikai

PARYŽIUS, rugj). TO. — Tal
kininkų vyriausioji taryba 
šiandie svarstė 
karą artimuose rytuose, 
nieko galutino nenutarė.

Buvo svarstoma pasiūlymas 
talkininkų intervencijos. Bet 
tam priešinosi Anglijos užsie
nio reikalų ministeris Curzon. 
Jis sake, kad pirmesnės pastan
gos tarpininkauti nedavė pa
sekmių ir kad jis nemato, jog 
dabartinė 
togi.

Taryba 
žinių ape
bijo j ir ar Rusijos 
duoda pagelbą Turkijos nacio
nalistams.

Visas šis klausimas bus aps
varstytas vyriausios karo tary
bos, kurioj pirmininkauja mar
šalas Foch ir kuri turės aps
varstyti pienus neteisti karui 
artimuose rytuose išsiplėtoti.

Pardavinės ginklus abiem 
pusėm.

'Laikinai talkininnkų šalįs 
leis privatinę prekybą ginklais, 
amunicija ir maistu kaip su 
graikais, taip ir su Turkijos na
cionalistais. Llolyd George sa
ke nemanąs, kad1 reikėtų uždė
ti embargo ant prekybos karo 
medžiaga. Kiti atstovai irgi su 

sutiko.tuo

Grūmoja streiku.
HUTCHINSON, Kan., rugp. 

10.— Kansas angliakasių prezi
dentas Alexander HoAvat šian
die pareiškė, kad jei jis bus pa
siųstas į kalėjimą, visas darbas 
Kansas anglių kasyklose apsis
tos visam laikui, kol tik jis bus 

kalėjime.

155,000 KAREIVIŲ ARMIJOJ.
WASHINGTON, rugį). TO. — 

$15 551 Karo departamentas paskelbė, 
$1.70 kad dabar Jungt. V-aiTsdijų ar- $7.80 ’ ----- — ---------- - -
$4.42 j 

5o 
$31.00

mijoj bėra tik 155,000 kareivių.
$1.25 Neužilgo bus paleista iš armi- 

< jos dar 5,000 kareivių, kad 
$12.87 | sumažinus armiją iki 150,000 

jknreivių, kaip tą nutarė kongre- 
..'$1.25 sas.

Geležinkeliečiai už streiką.
WASHINGTON, rugp. 10. — 

Ar kils generalinis geležinkelių 
streikas, priklausys nuo ryt
dienos įvykių.

Visos geležinkeliečių unijos, 
kurios priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos, išėmus 
“didžiąsias keturias,” jau nuta
rė skelbti streiką. “Didžiosios 
keturios” dabar laiko savo su
sirinkimą ir laukia atsakymo 
nuo geležinkelių apie darbo są
lygas ir algas. Atsakymas turės 
būt i duotas iki rytdienos. Jei 
atsakymas nebus patenkinantis, 
jos veikiausia paskelbs streiko 
balsavimą.

Jei streikas bus nutartas, ge
ležinkeliečiai mano skelbti strei-

Sausmetis sumažino 
derlią.

WASHINGTON, rugp. 10. -- 
Dideli karščiai liepos mėn. ir 
stoka lietaus, kaip apskaito
ma, sumažino derlių grudų šio
je šalyje ant $250,000,000. Nuo 
stokos lietaus labai nukentėjo 
visi augmenis, ypač vakarinėse 
ir šiaurinėse valstijose. Illinois 
ir keliose kitose valstijose bu
vo tikras sausmetis ir javai be
veik išdegė.

Meksika moka skolas.
MEXICO CITY, mgp. 10. —

. ‘‘ i v. i . j Meksika turbut yra pirmoji ša ką ant visu geležinkelių kartu. I.. . , J . vc c c . Ii.a 1/111'1 tvvrulrci onvn ol/nlor

Tečiaus nesitikima, kad gene
ralinis streikas kiltų prieš rug
sėjo 1 d. Betgi prisibijoma kili
mo ncoficialinių streikų.

šiandie turės būti išspręstas 
skelbimas, streiko Pensylvania 
geležinkelio darbininkų.

Nori pasigriebti Sachalino
TOKIO, rugj). TO. — Sąryšy j 

su ncoficialinių paskelbimu, 
kad Japonija neevakuos Sacha
lino ir neleis svarstyti šį daly
ką nusiginklavimo konferenci
joj Wasbingtone, Vladivostoko 
pinigų maiimytojai suteikia Įdo
mių faktų. Jie sako, kad pas
taraisiais keliais mėnesiais vie
nas didžiausiųjų japonų bankų 
supirkinėjo beveik beverčius 
Siberijos rublius pluoštais po 
pusę miliono ar daugiau rublių, 
mokėdamas po 75 yenus 
($37.50) uŽ 1,000,000 rubdių. 
Nors tikslo supirkinėjimo ne
aiškinama, lečiaus anainytojai 
mano, kad »jei Tolymųjų Rytų 
respublika suliktų parduoti Sa
chaliną,, Japonija bandytų už
mokėti nupuolusiais i>opieri- 
niais pinigais, skaitydama pil
na verte.

SKELBIA STREIKĄ.
OKLAND, Cal., rugp. 10. — 

Alameda namų bilda votojų 
taryba nutarė paremti čia ge
neralinio namų budavotojų 
streiko judėjimą ir įsakė vi
siems su unijos žinia dirban
tiems darbininkams tuojaus 
mesti darbą. Taryba taipjau 
susižinos su San Francisco na
mų būdavo tojais.

Daugiau kaip 10,000 
budavotojų priklauso 
Ala moda tarybos.

namų
prie

r

lis, kuri moka savo skolas už
sieniui. Prezidentas Obregonas 
paskelbė, kad 2,500,000 pesų, 
surinktų mokesčiais už aliejų, 
bus išmokėta skoloms kitoms 
šalims. Spalių mėn. bus išmo
kėta dar 7,500,000 pesų. Mek
sikos 
vra «

skolintojai daugiausia 
New Yorke.

Užmušė 5 japonus.
HONOLULU, rugp. 10. — Iš 

Tokio pranešama, kad rugp. 
4 d. civiliniai japonai tapo už
mušti ir 17 sužeista susirėmime 
su Cbini jos policija Niu 
Chwang, Manžurijoj. . Riaušės 
prasidėję kada Chinijos polici
ja 'bandžiusi įeiti j japonų dis- 
t riktą be tinkamos procedūros. 
Japonai pasipriešino, ir susi
kirtimas išsivystė Į mūšį tarp 
50 cbiniečių policistų ir 70 ja
ponų.

Francuzai didina armją
BERLINAS, rugp. 10. Fran- 

cija pradėjo koncentruoti di
desnę kariuomenę prie Reino, 
aiškiu tikslu priversti Vokieti
ją permainyti nuosprendį apie 
Sileziją, panaudojant spaudimą 
Ruhr distrikte, sako Frank- 
forto žinia.

Du nauji negrų kareivių pul
kai atvyko į Maunce, vyriausią 
buveinę Franci jos okupacinės 
armijos ant Reino, o kitus ga
benama į Saar ir Trier apy
gardas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Auksinai dar 
neina brangy n

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.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiasi pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nofs kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ l PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1789 So. Halsted St, Chicago, UI.
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JAUNU LIETUVIU AMERIKOJE TAUTIŠKO KLIUBO 
DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS.

NEDĖLIOJ, ERUGPJUČIO-AUG. 14 D., 1921
j (Lyons, 111.) šalę (Stiknis Crove)

Visi kliubiečial teiksitės atsilankyti, taipgi ir ne klubiniai.
Bus visokių žaislų su visokiomis dovanomis ir turėsite progos 

susipažinti visi kliubo nariai. KOMITETAS

Kas dedasi 
Lietuvį.
KYBARTAI.

NAUJIENOS, Chicago, m

------- - - ... - ------------------------------ ~

_ _

Didelės Prakalbos
— ĮVYKS —

Pėtnyčios ir rtedėlios vak. Rugp. 12t$ ir 14tą d.. 1921
Pradžia 8 vai. vakaCC.

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

Kolektos nebus.įžanga veltui.

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 pamarginimais. Užkvieėiam-e visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti. — Komitetas.
______________________________ ‘ ■'

Ligonių kasa, Vižanskio ply
tinės darbininkai “Kylbartų 
miesto ir apylinkės rankq>elnių 
ir amatninkų įproC sąjungos” 
pirmininko A. Milušaucko pa
siūlymu, įsisteigė ligonių kasą. 
Savaitei vyrai moka 3 auk., o 
moters 2 auk. Susirgus vy
ras gauna dienai 25 auk., o 
moteris —- 18 auk. Pinigai pa
liekant pas darbdavį. Kasos 
vedimas ir priežiūra — plytines 
darbininkų komiteto panikose. 
Faktinai veda visus kasos rei
kalus minėta sąjunga.

Kad gautų iš kasos pašalpos, 
darbininkas turi pristatyti gy
dytojaus lindynių.

Kasa veikia nuo š. m. gegu
žės menesio 1 dienos ir turi da
bar jau 1500 auk. Pašalpos yra 
gavę 5 darbininkai. (“S-d.”)

2.

8.
4.
5.

-

PAŠVITINYS.

Birželio 19 d. laike rilikimų 
į savivaldybei nieks agitacija

NAUJA
(NYGA

to mitingų daržine. Kun. Gir
tautas skaitė savo pareiga žmo
nėm paaiškinti, už kurį sura
sti reikia balsuoti. Išvadinęs so
cialistus bedieviais, sukčiais, 
primygtinai pakartojo, kad nė 
vienas tikintis žmogus už juos 
nebalsuotų.

KELIAS | SDCIALIZMA
&tfašė Dr. d. rfAttPi'

Versta iš Vokiečių kalbos 
Turinys :

1. Politikos ir visuomenės re
voliucija;
Stambiosios pramonės so- 
cializacija;
Pramonės organizacija; - 
Darbininkų komitetai;
Stambiųjų dvarų socializa- 
cija;

6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. Miestų žemės plotų ii* namų

socializacija;
8. Bankų socializacija;
9. Ekspropriatorių ekspropria-

cija;
10. Socializacijos sąlygos.
Kaip matote iš turinio, ši kny

gelė daug dalykų pamokina. Už
tat kiekvienas norįs apsipažinti 
apie tai koks butų kelias į So
cializmą, būtinai turėtų perskai
tyti šią labai naudingą ir pamo
kinančią knygelę. Patartumėm 
kiekvienam Naujienų skaityto
jui perskaityti ir pastudijoti, 
koks yra kelias į Socializmą.

35 puslapiai; Kaina 3$č

Naujieny Knygynas,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Havajų Salos,
IK ką tapo AtspauZdirita nauja 

kriyga vardu ‘‘Pavydas”. Tai

yra veikalas, kurį parašė vie

nas iš labiausia pagarsėjusiu naujos

gadynės rusu rašytoju — M. Arciba-

ševas. šis veikalas bus žingeidu per

skaityti kiekvienai^ gražiosios lite

ratūros mylėtoju j. Veikalą išvertė

lietuviu kalbon P. K-as ir savo užduo

[Iš Federuotosios Presos]

Wasliington. — Ilonolulos ir 
kitų Hawajos miestų organi
zuoti darbininkai yra griežtai 
nusistatę prieš Kalaninaolcs re
zoliuciją, kuri liko įnešta kon
gresui. Jei toji rezoliucija bu
tų priimtai tai prezidentas ir 
Darbo sekretorius turėtų gailos 
įleisti į IIawajų failas 50,000 
ctiiųicčių. O tai butų daroma 
tik tuo tikslu, kad nukapojus 
japonams ir kitiems organizuo
tiems darbininkams algas.

Tokį tai iNirciškimą davė IIo- 
nolulos Ccn tralinės Darbo Uni
jos delegatai G. S. Wrigth ir 
W. R. Chilton Imigracijos Ko
mitetui.

tį atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau

jienų. Šį puiku Vėikalą kiekvienas

galės įsigyti prisiuntf s NdUjiertoins

50 Centu* Amerikos pinigais

Dvisavaitinis koperacijos, Savivaldybes, 
ūkio, kultūros ir profesinių gyvenimo. 

laikraštis.
Šiaulių Var t. B-vių Sąjbngos i b Lietuvos 

Savivaldybių organas.

No. 1 ir 2. Kaina 50 centu. 
TURINYS.

Nuo Redakcijos .........................................................
J. F-is, Naujas darbas .............................................
Jer. Morauskis. Musų koperacijos uždaviniai .... 
St. V. Aprūpinkime savo tarnautojus ...................
M. Cheisinas. Kokia nauda iš vartotojų bendrovių 
Zeiigeimu (sekta). Revizijos Komisija .................   _
J. Fledžinskis. Šiaulių kopičracijos ir savivaldybės kursai 6 
P. čiučells. Aras galiūnas.. (Feljetonas) ......................
J. Morauskis. Ko trūksta musų savivaldybėms ir kaip 

jos turėtų tvarkytis .. ...........................
Šiaulių Apskrities Savivaldybes 1921 m. sąmata ......... .
Šiaulių Apskrities Taryba .............................................. 10 “
J. M-is. Miškų valdybos politika ir musų miškų klausimas 11 ”, 
” ‘ ........... . 12 “

. 18 
.. 14 

15 
... 16 

16-^22 
.....  22 
.... 23 
...... 23 
.... .  24

1 pusi
99

992
3
4
5

6

99

99

99

99

7
9

99

99

K. Degutis, žemės kultūra Lietuvoje .............. ..........
'Dantis. Laiškai žemės klausimu .............. ...... ...........
J. Daugėla. Matavimo darbai Šiaulių apskr. 1920 m, 
Ūkininkas patarėjas .....................................................
Knisius. Gyvenimo nuotrupos (Feljetonėlis) .............
Žinios: koperacija, savivaldybė, kultura-švietimas, ūkis, 

įvairios............
Kronika .........................................
Teisių skyrius ,.................~..........
Pranešimai .......... . .....................
Redakcijos atsakymai, šaipokas

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted Ši. iChicago, III

99

99

99

99

99

99

99

»

Be to, Amerikos Darbo Fe
deracijai delegatai nurodė tą 
laktą, kad cukraus fabrikinin- 
kai skleidžia melagingas žinias 
apie baltveidžius darbininkus, 
kurie buk pritariu įsileidimui 
cinu iečių, kad tuo būdu paša
linus darbininkų trukumą. •

“Jajpondi nebus išvyti; bet 
mums, labai galima prisieis 
kraustytis. Tuo budu salose 
pasiliks dviejų klasių darbinin
kai — cbiniečiai, kurie dirbs 
juodą darbą, ir japonai, kurie 
užims amatninkų ir jų padė
jo jų vietas. O tai reikš”, sakė 
Wrigbt, “kad anoji teritoriją 
bus visai suftziatinta.

“Šiuo .niohicntu cukraus fab- 
rikininkai pilnai kontroliuoja 
koitiercirtlus it industrinius sa
lų reikalus. Jie yra tikri auto
kratai; jeigu mechanikas kuo 
nors nepatinka jieiiis tai jis 
yra priverstas apleisti salą. Jie 
turi juodąsias knygas, kur j- 
traukiama visų nepageidauja
mų darbininkų naudai.

“Jų plantacijos yra jierdaug 
didelės. Tos plantacijos papras
tai kontroliuojama penkių ar 
dešimts žmonių. Na, o jau ta 
grupe turi direktorių visokiose 
kitose kompanijose. Tuo budu 
transportacija, geležies išdir- 
bystės, etc., yra IkontrofliUojar- 
mi cukraus baronų”.

Delegatai sako, kad paskuti
niu laiku ir ten pradeda reikš
tis nedarbas. Tuo budu įsilei
dimas chinicčių butų niekas 
daugiau, kaip tik noras pablo-

PAVYDAS
Nauja, puiki, penkių veiksmų 

drama.
Parašė M. Arcibašev; 

Vertė P. K-as.
Veikiantieji Asmenys: 

Petras Ižmailovas, 
Jelena, jo žmona, 
Andrius Bagdanovas, 
Vanda, . .> 
Juozas Kaminskis, još vyras, 
Kunigaikštis Darbeljaili, 
Jonas, studentas, 
Šone, gimnazistė, 
Ivanovas, poručikas, 
Kovalenko, karinis gydytojas, 
Mikas, tarnas, 
Gruzinai muzikantei.

Kaip matote šioje dramoje 
dalyvauja daug inteligentų. Už
tat ir kalba tarpe veikiančių as
menų yra graži. Netik lošimui, 
bet ir šiaip pasiskaitymui Pavy
das yra begalo žingeidi knyga. 
Patartina kiekvidnam, o ypač 
scenos mylėtojams, įsigyti Pa
vydą. Lošėjai, vasaros metu, 
j“au galėtų pradėti mokintis šią 
dramą, kad sezonui atėjus, ga
lėtų scenoje statyti PžtVydą.

110 puslapių. Kaina 50č.

Naujieny Knygynas,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

KNYGELE 1$ KAUNO
Kurią privalėtų perskaityti 

kiekvienas lietuvys-dar- 
bininkas.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

Deklėračijn
Pareikšta Seimo posėdy 

Frakcijos vardu atstovo drg. 
St. Kairio, birželio 28, 1-920.

Turinys: —
1. Deklaracija,

3. Politikos* klausimas;
4. Darbininkų klausimas;
5. Žemės klausimas;
6. Ūkio atstatymas ir finan

sai;
7. Sailtikiai su kaimynai;
8. Ar daug tikimės čia lai

mėti?
9. Musų taktika/

Kuris atidžiai perskaitys 
šią knygelę, bus getai susi
pažinęs su Lietuvos princi- 
pialiais klausimais.

Kaina 201.
Tuojau siųskit užsakymus

Naujieny Knygynas,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Ketvergas, Rugp. 11, 1921

DR. VA1TUSH, O. D.

A——— m —■ l

Tel. Haymarket 36(59
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kąmbaris 306, Home Bank Bldg. 
Kamp. MiKvaukee ir Ashland Avės 
Ofisd vai,: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
, . ' . 1 ; - . . V - i

Tel. Randolph 28$8

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurtrdėstyjf 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandose 9 ryto iki 6 po pietų 

Paneaėliais iki 8 vakare.
Namu Tel.: Hydtf Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6890 

▼ak.: 812 W. 83rd St„ CUcafo 
Tel. Yarda 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 Wcfst Monfoe Street, Chicago.
' Phdne Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St.
Yatds 1015. Vai.: 6 ik! 9 vak.

SOCIALIZMO
MINTIES

BLAIVUMAS

ši knyga parašyta labai popuharėje kalbo
je. Kiekvienas skaitytojas gali kuoaiškiau- 
siai s'tipfasti kas toje knygoje rašoma.

Parašė John Spargo.
, Vertė Ai Lalift

Rašyta laiškų formoje darbininkui Jona- 
tanui Edvardui, I^ittsburghe. Kiekvienas 
darbininkas privalėtų turėti šią knygą savo 
knygyne. Iš šios knygos daug dalykų pasi
mokins kiekvienas kuris atydžiai perskaitys 
ją. Keletą sykių verta tą knygą perskaityti. 

230 puslapių.

Kaina neapdarytos 75c 
Puikiais audekliniais apd. $1.00

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

PAC1AVIMOSI PAS 
[VAIRIAS TAUTAS

r

SKAITYKIT IR P L ATIMKIT SKAITYKIT IR PLATINKI*)?
« H

European American Bureaii
F^bionas ir Aficklewicz i 

vedėjai
Būvą A. Petratis ir S. L. Fabionat
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt 
NOTARIJUAAS

Real Estate, Paskolom, 
. Insurinai ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted 8*. 
Tel. t Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Nad.1 iki 8 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS I
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd StM kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552.

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

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

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dykų bandymas budo, korį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

he laiko eikvojimo.
Mes turime naujų būdų, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes . ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus“ ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimų, gvefrgždimų ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
syatbus kad praleisti kad ir vieną 
dienų. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdų tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimų.

Free TRIAL CStirON 
Frontief Asthma Co„ 

Koom 113 N. 
Niagara and Hudson Streėts, 

Buffalo, N. Y.
Sena free triaJ of your 
method to:

Paarti H. D’AImerds’ą 
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
s 1. Pačiavimasi pas laukines tautas.

2. Pačiavimasi pas senovės rytų, tautas: 
pas muziilmanus; pas marmonus.

3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni
joj.

4. Pačiavimasi Graikijoj ir RoriiOje.
0. PačihViltiflfei Franci joj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c
JCfekviemis privalo tiiojau nusipirkti 

kriygbl^.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted Street,

h

šią

Sulengvins akių įtempimų, kuris 
esti, priežastimi galvos •kaudljimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karitį, atitaiso 
kreivas akis, nuįma kataraktų, atitai
so trumparegystę ir tbUfegysU. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas dąroma su 
elėktra, parodančių mitinusias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakaie. Ne- 
dėldieninis nuo 10 ryto iki 1 po piet

Ofi^ 1553 W. ink St, kampu 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

Jį P. WAITCHES
LAWYEK Lietuvys Advokatas

Dienomis: Room 511 —
127 N. Deafbbrn St. ...

. Tel. Dearb6rn 6096 
Vakarais: 4509 S. Ashlahd Avė.

į->; Tel.' Ydrds 1053
Z
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Stražnikas
Stražnikas

2049
Stražnikas2050

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

New York

1739 S. Halsted St Chicago

OarsinkitesNaujienose j
CHICAGO, ILL

IMPERFECT IN ORIGINAL

oksko- 
valdžios

(Rugp. 25
(Rūgs. 8

Deimantai, 
Laikrodžiai

8018— J.
8078— K.
8079— B 
8083- 
8086 
8087 
8091 
8094 
8095 
8205 
8265—J 
8279

SEVERA’S 
REGULATOR

Tūkstančiai 
Moterių

Hamburgą 
ir Danzig

JEWELRY 
STORE

M. Pociene 
M. Masiulis 
■M. Simonaitis 
•B. Montvilienė 
•P. Senauskas 
K. Beržinskis 
P. černiutė 
A. Preidžius 
■B. Grinius 
E. šimkytė 
J. Jurgelionytė

Del progresyvi ų organi 
zacijų suvažiavimo.

Politiški kaliniai

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniyjŲ linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

2024—S. Narkys

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

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

Spaudos komitetas: 
Antanas J. Andrius 
Ignas Janulevičia, 
M. Mankelevičia, 
J. Kaulinsimas, 
Jos. Ivanauskas.

(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašaliu skausmų 
ir regulųjo moterių priedermę. Per 
keturios dešimtys metu davė užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.25. 
Gaukite pas sava Aptiekoriaus ar 
rašykite pas

2036—K. šešelgis

PROGRESYVIŲ DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA..

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, UI

AKINERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
ailvanijoa boa- 
pitaliM. Pa
sekmingai pa
tarnauja 
gimdymo.
da rodą viso
kiose ligose 
moterims Ir 
merginoms.

silpnų, nervuotų, su nudėvėtą svei
katą ir kentančiu vargingais ir ne- 
regulariškais perjodais, aplaika pa
galbą per vartojimo

1. Karo ®tovis kad (butų tuo- 
buvo plačiai, jau panaikintas.

Lietuvos

Daktaras Petras Šimaitis 
Naprapath

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

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

DEL TŲ, KURIE JAU ŽINO.

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

Kad Sen-Rayto Plaukų Toni
kas skiriasi nuo visų kitų toni
kų savo gerumu. Bet nežinote, 
kad mes delei priežasties bedar
bes pasirūpinome, kad jūsų bran
gintini Sen-Rayto Plaukų Toni
kas jums butų visuomet pirma 
pagelba pasipuošimui kiekviena
me reikale. Kad delei brangumo 
nebūtų 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. $3.75, mes parduosime už 
$3.50; 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, nes 
nedaug teturime, todėl pasirū
pinkite greitai nusipirkti. Ku
rie reikalausite per paštų, reikia 
extra pridėti po 10c ant kiek
vienos bonkos.

Adresuokite taip:
S. R. PLAUKŲ TONIKAS 

3238 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREPUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

būda voto jas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago

buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 

’ » ' ’ ' ' . ' ' ' 9

parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

AuksybS, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirergae

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

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

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
. ASSOCIATION

National Headąuarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.-

Springield, I1L — Liepos 31 
dienų įvyko Čia vietos progre
syvių draugijų konferencija, 
kurioje dalyvavo: Lietuvos Sū
nų Draugystė, Lietuvių Ukėsų 
Draugystė. Lietuvių Darbinin
kų PrOlgresyvišikas Kliubius, Lie
tuvių Am. Ukėsų K H ubas, SLA. testuojant 
158 kuopa, L- M. P. S. 16 kuo
pa ir L. D. L.D. 7 kuopa. Viso 
septynios.

Konferencjioje 
svarstoma daba etinė 
padėtis ir išsireikšta už lailsvą tuojau panaikinta ir nužudytų 
ir nepriklausomą Lietuvą. Bet ių 
pasipylė didžiausių protestų ky 
prieš dabartinę krikščionių de- 
mok ra tų ir liaudininkų valdžią, užpuldinėjusieji

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC

DR. YUSKA
1900 So, Halsted St 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 8466

DR. C. I. VEZELIS
Lietavis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvės

2075 
2077 
1688- 
1699 
1747 
1806 
1836—A. šnapštis 
1845—O. Stupurytė 
1859—P. Čeputis 
1873—K. Krušinskienė 
1880—V. Piotrovska 
1900—J. Dijokas
1957— Ą. S. Narbutas
1958— A. S. Narbutas 
1963—O. Miniotienė 
1980—J. ščesnulevičius 
1984 
1988 
1995 
2000 
2001 
2009 
2011 
2014 
2016 
2018 
2021

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- 
trict 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.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 įsivaizdint didelę vertybę šių daiktų, buk pirmutinis ir nau
dokis proga iš šio puikaus pasiūlymo, o tada tu busi musų reprezentantas.

Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojimo. Tik iš
kirpk šitą paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardą ir adresą, idėk 50c. starr?- 
pomis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie 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 vogas. Gva- 
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 gvarantuotas 
ant daugelio metų.

4. Paauksuotas žiedas su jūsų vardo pirmomis raidėmis.
5. Barometras, naujausiu išradimo, kuris parodo atmainas oro, koks bus 

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 namelin, o išeina vyras su lietsargiu. Argi nebūtų įdo
mu turėti savo name tokį 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 sykiu par
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuop daik
tus, jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrąžinsim jtims pi
nigus. šis seths tikrai užintoresuos jūsų draugus ir jie norės gauti juos, 
o galbūt ir jus patys norėsite gauti kitą setą. Todėl užsisakyk tuoj. (30)

UNION SALES CO.
673 W. Madison St., Dept. 230.

šeimynoms suteiktu užlai- 
»inas valstybes lėšomis.
3. Milicijai) t u ir šaulių vadai 

lekaltų 
lelegatai pareiškė didelio žmonių, kad butų iš vietų pra

šalinti ir tinkamai nubausti už 
savo nedorus darbus.

I. Darbininkų profesinės są
jungos neturi būt persekioja
mos.

Telephone Yarda 5332 ■

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

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.
na linai onann "

Telephone Van Buren 294 
Rea. 1189 Indepepdence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chronišką ligą

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Telefonas Pullojan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietnvys Dentistas 
10801 So. Michigan Ar, Roaeland. 

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

pasipiktinimo darbais dabarti
nės valdžios, kuri tarnauja vien 
dvarininkų, stambiųjų ūkinin
kų ir kunigų reikalams. O dar
bininkai, bežemiai ir mažaže
miai, arba skirtingų idėjų žmo
nės būna uoliausiai persekioja
mi ir skaudžiai baudžiami. Ka
ro stovis visur siaučia, nors se
nai ,su niekuo nekariaujama. 
Visur šnipai, milicijantų ir šau
lių būriai laužiasi į žmonių bu
tus. daro kratas, areštuoja ne
kaltus piliečius, kemša juos į 
kalėjimus, muša, kankina, pa
galios be teismo sušaudo. Tai 
vadinasi “laisva-demok ratinė”

Čekius:
1679 J. Ličkus 
1703 A. Sriubas 
1708 Gečaite
1767— P. Jonaitis
1768— P. Jonaitis 
1770 O. Sereikieiiė 
1779 -A. Gaidelis 
1782—J. Daukšas 
Tel. 86—J. Jasunslkis 
Tel. 87 M. Grebcliene 
Tel. 89—P. Staravinskas 
7339—J. Blažys
7358—M. Ndberieziene 
7372 M. Supicnas 
7113— M. Buckiene 
7592—K. Pinigis 
7644 
7662 
7827

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz 

701 W. 81et St. ’ 
Tel.i Yards 8654

Du blokai nuo Halsted St. i rytu* 
Kampas Union Avė.

Dargužas 
Geraltauskienė 
Jonai tikę 
Mukantas 
Butiškis 
Puodžiukas 
Macenienė 
Kelpšaitė 

J. Sudžius 
A. Bem džius 
A. A dičkes 
A. Mazure\’ičiu's 
A. Pelrišius 
Danila V.

Ramanavičius 
P. šuklinskis 
I. Kačius 

8297 I. Vasiliauskas 
8349—P. Peleckiene

Philadelphia, Pa. — įtaiky
tam susirinkime L. P. S. 25 
skyriaus tarp kitų reikalų bu
vo pakeltas klausimas, ar rei
kalinga šaukt progresyviųjų 
lietuvių organizacijų ir veikė
jų suvažiavimas, - pagal įli
pusio “Nauj ienose” birželio 
9 d. atsišaukimo Wa/terburio 
Progresyvių Draugijų Sąryšio. 
Visapusiškai apsvarstę dalyką 
atradome, ir vienbalsiai nuta
rėme. jog toks suvažiavimas 
yra būtinai reikalingas:

Imant į atidą, jog delei Lie
tuvos valdžios ir augstesnių su- 
biurokra t ėjusių valdininkų ne
takto, Lietuvos respublika tu
rėjo ir turi milžiniškų nuosto
lių gyvastim ir turtu, o dėl bi
jojimo. dėl bičiuliavim'osi su 
Lietuvos priešais dar ir šiandie 
dideli Lietuvos plotai 
griebti lenkų. Lietuvoj 
likos valdininkai, turėdami 
biurokratiškų palinkimų, šim
tais,'o gal'ir tuksiančiais jiems 
nepatirfkamų Lietuvos įpiUiečių 
be jokios prirodytos kaltes 
kemša į kalėjimus, plaka ryk
štėmis ir be jokio rimito teis
ino kai kuriuos ir sušaudo.

Kadangi dabartiniu laiku [Lie
tuvos respublikos valdžia šau
kiasi i mus, Amerikos lietuvius, 
pinigines ir moralės paramos, 
tat imant domėn tokius Lietu- 

I vos valdžios darbus ir pasiel
gimus mus, progresyvius Ame
rikos lietuvius, nukrečia dru
gio širpuliai .ir ne vienų rim
čiau svarstantį lietuvį negali
ma nė saldžiausiais žodžijus 
prišaukti Lietuvą g 
nrogresyvių draugi j 
‘■uvažiaviinas gal rastų būdų 
bei priemonių sustabdyti Lietu
vos valdžios ir biurokratų re
akciją ir savavaliavimą, ir 
gal patiektų priemonių apsi
valymui nuo vidurinių ir iš
laukinių nedemokratinių gai

valų, o suvienytų geros valios 
lietuvių pajėgas teikti visoke
riopą Lietuvos demokratinei 
respublikai reikalingą pagelbą.

Todėl geidžiame, kati toks 
nuvažiavimas įvyktų pabaigoj 
rugsėjo mėnesio ir jam paran
kiausia viela butų New Yor- 
kas ar Broofclynas. Rengėjais 
lai būna patys sumanytojai 
\Vaterburio Progresyvių Drau
gijų Sąryšis ir New Yorko ir 
Brooklyno draugijos ir veikč-

neturi 
įbut be tardymo po kelis mėne
sius kalėjimuose kankinami.

6. Laisve žodžio, spaudos ir 
susirinkimij turi būt visiems 
žmonėms užtikrinta.

7. Rrtžnyčia nuo valsitybes 
kati butų atskirta.

8. Mokykla nuo bažnyčios 
itakos arba tikėjimišlkų pamo
kų kad butų atskirta, ir nežiū
rint kokio tikėjimo žmogus 
butų, ji turi būt visiems laisva.

9. Kunigai bažnyčiose bekei
kianti žmones skirtingų jiems 
idėjų ir grąsinantieji 
mimikomis, kad butų 
sudrausti.

10. Žemes reformos 
pakeistos: Bežemiai ir maža- 
žemiri privalo gauti iš dvari
ninkų žemės be atlyginimo.

Tikimės, kad į mus reika
lavimus Lietuvols valdžia at
kreips domės. O jei ne, tai pa
reiškiame: nei vieno cento au
kų dabartinei Lietuvos valdžiai 
neduosime ir nepirksime bonų. 
Kviečiame ir kitų kolonijų pro- 
uresyviškas * draugijas tą patį 
Lietuvos dabartinei valdžiai už- 
reikšti- Nei vieno cento daliar- 
lirei valdžiai, kol nesiliaus lie
jusi darbininkų žmonių krau
ją, vykdžiusi reakciją ir tar
naus vien buožijai ir kunigams.

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

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę'

Pier 58-62 North River, Ncw York 
Samland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1 
Gothland) “ “ “ Rūgs. 22

(Rugp.
(Rūgs. 
(Rugp.

(Liepos

Lietuva. O cenzoriai irgi nes
naudžia. Kiekvienas laisvesnits 
arba užtartas už įlarbininkus 
padoresnių laikraščių žodelis 
išbraukiama. Bažnyčios paver
stos į kunigų politiškus .lage
rius.

'Todėl mes, Springieldo lie
tuviai, biauriamės dabartines 
valdžios tokiais <larbais: pro- 

prieš tokią valdžią 
išnešam sekančią rczoliuci-

(Rugs. 22
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO., 
116 laivų — 1,250,000 tonų. 

Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
Agent, 11 North Dearbom St., 

Arba prie vietinio agento.

Naujiena Pinigą Siuntimo Skyrius., gavo 
pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo
- J. Jurienė
— F. J. Gattc
D. Petreikis
K. Grinienė 
P. Stalilionis 
•S. Abelkienč

Tik 3-čia klesa
Kroonland) New York
Zeeland) į
Lapland) Hamburgą
Finland) ..........................

> American Line
Manchuria)
Mongolia)
Minnekahda)

NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortes pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 

x visu kuo juos aprūpinti. 
^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 

kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas

Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

Šeši daiktai tiktai už $6.00

Dumaiaiaiiiaain
S DR. G. M, GLASER

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:

J >149 S. Morgan St., kerti >2 St. 
Chicago* Illinois,

I
SPECIALISTASr

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą, 
OFISO VALANDOSiNuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8 

vakare. Nedėliomis nuo 10—2 
po piet.

____  Telephoae Yarda 687IHI1IMM M M MMMMMMM

Varde Springield, III., auikš 
čiau Ininėtų 7-niii draugijų pa 
si rašome:

J. Starkevičius, 
į L. Jonikas,

V. Cernauskas.

MMHMMHMHHMMMMMMMHM 
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i Gydo visokias ligas moterų, vai- 
| kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin-
I gas vyrų ligas.
i 8259 So. Halsted St., Chicago.

ORKESTRĄ-BENĄ

S
 Parūpint visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 4tth Coart 

Cicero, I1L 
Tpl. Cicero 2111—...... , •

Šeimynos sveikata

MT. F.*$E.VEHA\CO 
CEDAk



The Llthuaiiliui Daily N«w« 
Pabllahod Daily OKeopt Sunday by 
tha Mthuaaha Katra Pib. Co», Im.

.‘^Vienybė” sako tiesą, kad 
teorija “Juo blogiau, tuo ge- 
riau” yra Klaidinga. Skur-

Idltor P. Arigaltb

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvergas, Rugp. 11, 1921

1739 SO. HALSTED ST,f 
CHICAGO, ILLINOIS.

Trisphoną Roosevelt 8Mfl

Subscription Katėsi 
58.00 per year in Canada. 
17.00 per year outaide oi Chicago. 
18.00 per yeer in Chicege.

8c per copy.
Entorad m Second Class Mattor 

March 17th. 1914, et tha Port Office 
of Chicago, III., undar tha art oi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, flakirlaiit 
nodlldienius. Laidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Halsted SU, Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoja — paltu:

Metams ........        ■ n- ■■■ 18.00
Pusei meta . ...............- 4.50
Trims mineaiams - ■ . ■ 2.25
Dviem mineaiams ■ - 1.76
Vienam minaaiei j - 1 JO

Chicagoja — per notietejasa
Viena kopija ,..................  , «■■,— 08
Savaitei . .....  « 18
Minėsiu! ,, -■ - 75

Suvienytose Valstijose m ChicagoJ, 
paltui

Metams.......... -.......... . » $7.00
Pusei meti ...............- 4.00
Trims mėnesiams - 2.00
Dviem mėnesiams -- 1.50
Vienam mėnesiui - .76

Lietuvon ir kitur užsieni!asai 
(Atpiginto)

Metams_________ . $8.00
Pusei metų - 4.50
Trims mėnesiams 2125

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Skurdas ir
revoliucija.

“Vienybė”, kalbėdama 
apie badų sovietinėje Rusi
joje, sako:

“Akyvaizdoje tokios ka
tastrofos Rusijoje, prisi
mena ankstyvesni ‘prole
taro (kodėl ne proletaria
to? “N.” Red.) diktatūros’ 

;^kėjų«^ tvirtinimai, jogei 
pasaulyj socialė revoliuci
ja tiktai tuomet įvyksian
ti, kuomet proletarų mi
nia vis į didesnį vargą 
puls. Jie sakydavo: ‘Juo 
blogiau, tuo geriau.’ ‘Te
gul žmonės pamato kuo- 
didžiausį vargą, tegul su- 
kįla visuotinas neužsiga- 
nėdinimas, tuomet vargo 
žmonės sukils prieš visus 
savo skriaudėjus.’ Tai to
ki buvo ‘proletaro dikta
tūros’ evangelija.

“Dabar šitoki padėtis 
jau yra įvykusi Rusijoje. 

. Kuomet milionai žmonių 
jau ant lygios su gyvulė
liais žoles ėda, kuomet net 
žmogėdystės pavojus gim
sta, tai jau didesnio skur
do nebegali būti. Dabai’ 
rodos, kaip tik ta valanda 
ir atėjo, kuomet Rusijos 
varguomenė turi sukilti ir 
įvykinti visuotiną ‘socialę 
revoliuciją.’

“Bet čionai patys ‘pro-
letaro diktatūros’ apašta
lai, bolševizmo teorijos vy
kintojai Leninas ii* Troc
kis — ir visa aibė kitų so
vietizmo apaštalų — paro
dė iš savo pusės didelę re
akciją. Jie pradėjo daryti 
nusileidimus kapitalizmui 
žingsnis po žingsnio. Bol
ševizmas taip dideliais lo
pais pradėjo šertis, kad 
šiandien sakoma vargiai 
jisai begalima atskirti nuo 
paprastosios buržuazinės 
valdžios. Pagalios, jeigu 
tikėti tenai važinėjusiam 
Amerikos senatoriui Fran
ce, bolševikų valdžia jau 
žadanti visiškai sugryžti
prie kapitalizmo!”

cias visuomenėje negali būti 
pamatas geresnei tvarkai. 
Prie geresnės tvarkos veda 
technikos išsivystymas, dar
bo produktingumo augimas, 
žodžiu — ekonominis pro
gresas. Socializmo moksli
ninkas, Marksas, pasakė, 
kad perėjimas iš vienos vi
suomenės tvarkos į kitą, 
augštesnę tvarką, t. y. so- 
cialė revoliucija, įvyksta ta
da, kada visuomeninės ga
mybos jiegos taip užauga, 
kad jos jau nebeišsitenka se
nosios tvarkos rėmuose.

Taigi materialių gėrybių 
didėjimas, o ne mažėjimas, 
yra socialės revoliucijos pa
matas. Pirm revoliucijos 
turi būti evoliucija.

Bet skurdas, be abejonės, 
taip pat lošia svarbią rolę 
revoliucijose. Kentėjimas, 
kurį skurdas neša žmonėms, 
verčia juos kilti prieš esa
mąją tvarką ir ją griauti. 
Nesugriovus senosios tvar
kos, nebūtų galima įsteigti 
naują tvarką.

Todėl ir toje teorijoje “Juo 
blogiau, juo geriau” yra grū
das tiesos.

Jos šalininkai klysta ta
me, kad jie užmiršta, jogei 
griovimas yra tiktai dalis 
revoliucijos darbo. Kas sten
giasi tiktai sugriauti, nepai
sydamas, ar jisai turės jie- 
gų ir materiolo pastatyti ką 
nors geresnio vietoje to, ką 
jisai griauja, tas dažnai at
siduria keblioje padėtyje: 
gauna gyventi ant griuvė
sių.

Taip šiandie yra Rusijo
je.

Socialistai tečiaus atmeta 
teoriją “Juo blogiau, juo ge
riau” ne tiktai dėlto, kad ji 
ignoruoja pozityvį revoliu
cijos uždavinį (statymo dar
ią), o ir dėlto, kad jie nori 
padaryt kiek galint lengves
niu, kiek galint sušvelnint ir 
tą griovimo darbą, be kurio 
revoliucija negali apseiti.

Kaip jie eina prie to? O 
štai: jie stengiasi apšviest ir 
suorganizuot darbininkus, 
idant jie ne skurdo verčia
mi, ne iš desperacijos kiltų 
prieš senąją tvarką, o kovo
tų prieš ją, vadovaudamiesi 
sąmone ir suderindami savo 
jiegas. Juo daugiaus sąmo
nės ir pieningumo veiks re
voliucijoje, tuo mažiaus bus 
sunaikinta naudingų dalykų, 
kurių yra senojoje tvarkoje 
ir tuo pasekmingiaus vyks 
statymo darbas.

Socialistai nori, kad skur
das visuomenėje ne augtų, o 
mažėtų — kadangi jie tiki 
į apšvietos ir organizacijos 
galybę. Komunistai-gi deda 
savo viltis ant skurdo didė
jimo, kadangi apšvietos ir 
organizacijos kelias jiems 
išrodo perdaug ilgas ir “nuo
bodus”.

Nubaudė šešis gėmblėrius.

Mike Madone,6497 So. Ash
land avė., ■ mlinicipalio, teismo 
teisėjo Earrier nubaustas užsi
mokėti $100 baudos ir teismo 
lėšas. Jis apkaltintas dėl įgemb- 
lėriavimo. Kiti penki gcmblė- 
riai tos pačios gengės užsimo
kėjo po $10 ir teismo lėšas 
kiekvienas.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.
AUSTRALIJA.

[Iš Federuotosios Presos]
Sydncy. — Ncw South Wa- 

les’o darbininkų valldžia įnešė 
bilių, kuriuo norima uždrausti 
visas privatines lioterijas. Karts 
nuo karto valdžia surengs lio- 
terijų, kurių pelnas eis ligoni
nių palaikymui arba šelpimui 
neturtingų tėvų. Jeigu šeimi- 
noj įbus daugiau negu du vai
kai ir levas neuždirbs $30 į sa
vaitei, tai tokioms šeiminom's 
norima skirti pašalpos.

Sydncy. — Australijos dar
bininkų vadai sutinka, kad da
barties darbininkų revoliucinis 
ūpas vyriausia pareina nuo ne 
užtikrintos medžiaginės padė
lios.

Darbininkų judėjime vis aiš
kiau ir aiškiau reiškiasi ta 
nuomonė, kad industrija pri
valo būti kontroliuojama tų, 
kurie dirba ten ar fizinį ar tai 
proto <kirbą.

Nors dauguma Australijos 
darbininkų nėra perdaug revo
liucinga savo veikime, vienok 
faktas yra tas, kad gabiausios 
darbininkų spėkos priklauso 
kairesniam darbininkų judėji
mui. Iš kitos pusės, nors įvai
rios darbininkų grupės skiria
si savo veikimo taktika, bet jų 
visų tikslas yra vienodas — 
perėjimas nuo privatinės nuo
savybės prie socialinės.

Nors Australijos darbinin
kai skaito religiją savo rųšies 
opiumu, vienok vargu bus ‘pa
naudota spėka prieš bažnyčias 
Australijos darbininkai pasiti
ki nepaprastai sparčiam mok
slo besiplalinimui, ir tiki, kad 
tai galutinai parblokš religiją.

Valdžia visais galimais bu
dais bando sulaikyti revoliuci
nį judėjimą. Bet jų pastangos 
nueina niekais. Nebus klaidos 
pasakius, kad pati valdžia ne
mažai prisideda prie paskleidi
mo revoliucinių idėjų. Jos 
griežtas nusistatymais prieš bet 
kokius darbininkams pagerini
mus tik pila aliejų į ugnį.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

[Iš Federuotosios Presos]

Cleveland. — “Paskutinėj 
Lokomotyvų Inžinierių Broli
jos konvencijoj liko nutarta bū
davot! Clevelandc 23 aukščių 
namą, į kurį bus perkelta L. 
I. B. koperativis Nacionalinis 
bankas ir kiti ofisai. Nepapra
stas banko augimas privertė 
statyti naują namą.

“Uepos 15 d. musų depozi- 
torių skaičius siekė 6,00b, o 
visas banko turtas išnešė $8,- 
278,943.43. Kadangi bankas li
ko atidarytas lapkričio 1 d., 
1920 m., tai kas mėnuo priau
gimas viršijo vieną milioną do-

Tokį tai atsakymą davė p-lė 
Esther B. Mac Gugin, kopera- 
tivio banko skelbimų vedėja, 
kuomet jos liko užklausta ar 
koperativis batikas yra sėkmin
gas dalykas.

Tas bankas yra 'sutvarkytas 
kitokiais pamatais, negu kiti 
bankai, šėrininkams skiriama
Jik 10 inuoš., o visas likusis pel
nas atiduodama depozitoriams. 
Liepos raportas rodo $23,712.- 
55 nepadalinto pelno. Į banką 
deda pinigus daugiausia darbi
ninkai ir jų organizacijos.

Tas bankas yra visais at
žvilgiais saugus, nes jis pri
klauso federalinei rezervo sis
temai.

Į paklausimą ar tas bankas 
priima įdėlius arba skolina pi
nigus tokioms įstaigoms, ku
rios yra nusistačiusios prieš 
darbininkus, p-lė Mac Gugin 
davė tokį atsakymą. Priešingos 
darbininkams įstaigos vargu 
kada nors dės pinigus į šį ban
ką, nors jos gali tatai daryti, 
bet tokioms įstaigoms da nie
kuomet nebuvo ir turbūt ne
bus skolinama.

Washington. — Liepos mė
nesio begiu nedarbas padidėjo 
1.1 nuoš. Tolei ritpontiį i>iil.M>k<kl- 
bč Jungtinių Valstijų samdymo 
biuro vedėjas Jonės. Tuo bildu 
nedarbas paskutiniais šešiais 
menesiais palietė 7.3 nuoš. vi
sų dirbančių darbininkų. Skai
čiavimas paremta 1428 dirbtu
vėmis, kurios samdo mažiau
sia 500 darbininkų. Be to, dirb
tuvės paimta iš 65 miestų.

38 dirbtuves iš 65 (liepos 
mėnesyj turėjo mažiau darbi
ninkų negu birželio mėnesyj. 
Youngstowne dirbančių skai
čius sumažėjo 22 nuolš., Chat- 
tanoogoj — 15 nuoš., Yonkcr- 
sc — 12.8 nuoš., Indianapolyj
— 10.6 nuoš., Grand Rapidse
— 8.7 nuoš. ir San* Franciscoj 
8.46 nuoš.

Iš 27 miestų, kur dirbančių 
įkaičius padidėjo, yra sekami 
miestai: Denveryj dirbančių 
skaičius padidėjo 16.5 nuoš., 
Portlande, Ore., 14.7 nuoš., 
Brocktone — 12.6 nuoš., Law- 
rence — 11.5 nuoš., St. Paule
— 9.4 nuoš., etc.

Ypač dalykai stovi blogai su 
plieno liejyklomis. Jos beveik 
visai neturi užsakymų. Dėka 
tam, ten pasireiškia didelis ne
darbas.

Australijos darbininkij 
. kongresas.

[IŠ Federuotosios Presos]

MelCourne. — Australijos 
Nacionalinis amatinių unijų 
kongresas prasidėjo Melbourne 
birželio 20 d. Tai buvo svar
biausias šalies istorijoj uniji- 
stų suvažiavimas. Penki šimtai 
su viršum delegatų pribuvo pir
mą. suvažiavimo dieną. Jie at
stovavo visas Australijos darbi- 
ninkišlias organizacijas. Radi
kalesnės organizacijos Tupino- 
ti prisiųsti kuodaugiausia at
stovų.

Kongreso tikslas buvo išdir
bti tokius veikimo planus, ku
rie ne tik sutrauktų visus dar
bininkus krūvon, bet ir sukel
tų juose reikiamo entuziazmo. 
Iš pat pradžių liko pabrėžta, 
kad suderinimas darbininkų 
veikimo industrinėj dirvoj yra 
būtinai reikalinga. Be tokio su
derinimo negalima laukti nie
ką gera.

E. J. Holloway, Australijos 
Darbo Partijos prezidentas, (pir
mininkavo kongresui ir savo 
ilga atidaromąja kalba apibu
dino internacionalinę padėtį. 
Štai kai-kurios ištraukos iš jo 
kalbos:

“Kada visam pasaulyj prasi
dėjo stiprus revoliucinis judė
jimas, itai buvo pradėta many
ti, kad Australijos darbininkų 
judėjimas % atsiliko. Todėl pra
dėta j ieškot i naujų būdų, kaip 
tą judėjimą padaryti labiau 
moderninių, pritaikyti prie nau
jos psichologijos, prie naujų re
voliucinių obalsių, kurie liko 
paskelbti visame pasaulyj. Dar
bo partija siūlo priimti naujus 
veikimo budus, kurie sutrauk
tų visus darbininkus krūvon ko
vai dėl jų pasiliuosavimo.

“Rusija ir Rusijos žmonės 
užsitarnauja pagalbos. Daug 
puolimų padaryta tikslu su
triuškinti juos. Ruisams tenka 
pergyventi didžiausią nelaimę. 
Bet kas Rusuose neatsitiktų ten 
nebegrįš pricš-revoliucinė vald
žia.

Kiekvienoj šalyj reikalauja
ma industrijos nusavinimo. Vo
kiečiuose skiriama darbininkų 
tarybos, norš klasių skirtumas 
ten da egzistuoja. Italijoj dar
bininkai bandė įvykdinti savo 
idealus prievarta, bet tatai jiems 
nepavyko ir jie buvo priversti 
išrišti klausimą kompromisų 
keliu. Tiesa, jie dalinai paėmė 
industriją savo kontrodėn, bet 
tik dalinai.

Fra nei jos darbininkai nori 
sutvarkyti visuomenės reikalus 
grynai socialistiniais pamatais. 
Jie nori nusavinti viską, kas 
gamina turtą, ir pavesti visa 
tai specialMų kontrolėn.

.Visam pasaulyj reiškiasi ne
pasitenkinimo. Visur daibinin- 

kai reikalauja permainų. Kad 
butų galima Australijoj pakei
sti Icar>rtnl'istirtę. tv«T>k:o socia
listine. rcii.kalinga kad visi dar
bininkai susitelktų daiktan. Mi- 
litarizimtii turi buli padarytas 
galus. Ausfrailijos dadljininkai 
drauge su viso paisaulio darbi
ninkais privalo padaryti galą 
visiems slapta ruošianliemjs ka
rams ir sutartims. Australijos 
daribininkai privalo aitanėsti 
kiekvieną slaptą sutartį pada
rytą tlarbininkų priešų Austra
lijos vardu.“

Po tos prakalbos kongresas 
ėmė svarstyti bėgančius reika
lus.

Kongreso eiga.
Pareikšta tos nuomonės, kad 

dabartinė parlamentarinė sis
tema palaiko tik kapitalistinį 
surėdymją ir, kaipo toki, netu
ri darbini nikams didelės reikš
mes. žinoma, nauda yra ta, 
kad parlamento rinkimai gali 
būti naudojami agitacijos tik
slams. Po ilgų ginčų (sekamas 
tarimas liko priimltas: “Aus
tralijos Darl>o Partijos tikslas 
yra nusavinti industriją, gamy
bą, distribuciją ir apsimainy- 
mą“. Delegatai aiškiai pabrėžė, 
kad jie yra nusistatę nuversti 
kapitalistinę sistema. Bet to at- 
siekimui reikalinga, kad darbi
ninkai eitų išvieil. Susirėmi
mas gi su kapitalizmu yra ne
išvengiamas ir anksčiau ar vė
liau industrija turės patekti 
visuomenės kontrolėn.

Liko paskirtas komitetas iš 
12 asmenų, kad išdirbus pla
nų surinkimui $2,000,000. Tie 
pinigai bus panaudoti įkūrimui 
darbininkiškų dienraščių ten, 
kur jų da nėra ir parėmimui 
jau egzistuojančių laikraščių. 
Buvo svarstoma klausimas, kad 
an įdėti kiekvienam uniji'slui 
$2.50 mokesčių. Tuo budu bu
tų surinkta reikiama pinigų su
ma. Komitetas iš devynių žmo
nių paskirta ištyrimui uemok- 
šystės klausimo. 12 narių įėjo 
į finansų ir bankų komitetą. 
Maža to, įkurtu naujas koipi- 
tetas, kuris rūpinsis unijų or
ganizacijos reikalu.

Kongresas griežtai nusistatė 
prieš proponuojamą Anglo-Ja- 
ponų sutartį. Kongrese buvo 
pareikšta ta nuomonė, kad Au
stralijos darbininkai rems tik 
tokias sutartis, kurios nesiprie
šins žmonių valiai. Australijos 
darbininkai daugiau ndbesuitiks 
dalyvauti imperialistiniame ka
re arba bent kokiame kare už 
savo šalies ribų. Nutarta ne 
tik neįtvirtinti Anglo-Japonų su
tarties, bet pabrėžti ir tai, kad 
Anglų karams Australija ne
sutiks duoti nei vieno žmogaus 
bei kanuolės. •

Padaryta specialinių tarimų, 
kad valdžia dabar pradėtų sa
vo darbus ir .tuo budu suma
žintų nedarbą. Organizuoti dar
bininkai taipgi nutarė priešin
tis visais galimais budais imi
gracijai tose vietose, kur da
bar esti nedarbas.

Liko priimta rezoliucija Ai
rijos klausimu. Rezoliucija 
skamba sekamai:

“Šis kongresas, atstovaujan
tis Australijos industrinį judė
jimą, pilnai remia Airijos ko
vą dėl savęs apsisprendimo tei
ses, kurios nori dauguma Ai
rijos žmionių. Jis ragina Ang
lų darbininkus padaryti atatin
kamą spaudimą į (savo valdžią, 
kad pastaroji ištrauktų iš Ai
rijos okupacijos kariuomenę. 
Darbininkai griežtai turi parei
kalauti: “Rankas šalin nuo Ai
rijos“. Juk tokį istorinį plti- 
malumą savo laiku jie pastale 
valdžiai, sakydami: “Rankas 
šalin nuo Rusijos“:

Vipnos Didėlės Unijos pla
nas, kurį pirmiau buvo priėmu
si Unijų konferencija; liko kon
greso patvirtintas. Tik vardas 
pakeista, — vietoj Australijos 
Viena Didelė Unija, dabar pri
imta tokis vardas: Australijos 
Darbininkų Unija. Paskinta 
Veikimo Taryba, kurion įeis 
12 narių iŠ šešių Australijos 
Valstijų, l'aryba veiks šiais 
reikalais:

(1) Prižiūrėti, kad kongre
so padarytieji tarimai industri- 
ninis 'klmtsimais vykdo
mi gyvenimai!; (2) Vesti <le-
rybas «u Naujosios Zelandijos 
darbininkų vadais ir kooperuo
ti tųdviejų Šalių darbininkų ju
dėjimą; (3) Reikalui atėjus 
šaukti konferencijas.

Kiti kongreso svarbesni ta
rimai yra sekami:

“šis kongresas griežtai pro
testuoja prieš kokią neimk im
perialistinę federaciją, kurios 
tikslas yra padaryti Australiją 
savo įnagiu kitų imperijos 
kraštų interesams ginti. Tokios 
federacijos sudarymui reika
linga gauti Australijos žmonių 
sutikimas.“

“Šis kongresas, atstovaujan
tis 700,000 unijistų, randa rei
kalinga pą.ręikšti, kad karai in
ternacionalinių ginčų išspren- 
diniui yra barbarinis būdas. 
Karai atneša baisiausių nelai
mių ne (ik kariaujančioms ša
lims, bet ir visam pasauliui. 
Kongresas stoja už tai, kad vi
si nesusipratimai tarp valsty
bių butų rišami arbitracijos ke
liu. Priegtam jis pataria kur; 
ti visose šalyse Veikimo Tary
bas. Ir kadangi Pacifiko okea
nas greičiausia virs sekamo ka
ro arena, tai Australijos Vei
kimo Tarybai pavedama tuoj 
susinešti su kitų šalių darbi
ninkais, o ypač darbininkais tų 
šalių, kurios randasi prie Pa
cifiko okeano. Tai turi būti pa
daryta tuo tikslu, kad nepri- 
leidus sukurti kito karo.“

Išnešta rezoliucija prieš ver
stiną ėmimą jaunuolių ir lai
kymą jų militarinėse stovyklo
se. Pareikalauta, kad valdžia 
atsisakytų nuo tokio savo pla
no.

Konigresas pasibaigė birželio 
29 <1. Visur reiškiama tos nuo- 
inonės, kad kongresas buvo 
ytin sėkmingas. Tatai labai su
tvirtins darbininkų judėjimą. 
Vyriausi kongreso tarimai yra 
šie: pasipriešiniimas Anglo-Jar 
ponų sutarčiai, Įiasipriešinimas 
militarizmui ir karams, ir su
manymas kurti visą eilę dar
bininkiškų laikraščių. Spėjama, 
kad laikraščių kūrimas bus pra
dėta šių metų pabaigoj.

Iš įvairią Sričių.
Delko žmonės sapnuoja?

Miegantis žmogus nustoja 
bent didelės dalies proto, jis ne
gali tvarkoj laikyti savo min
čių, taip tariant aukštesnės 
dvasios pajėgos pas jį neveikia, 
jos miega. . Bet žmones sme
genų galybės veikia — žmo
gus miegodamas iš dalies jau
čia ir palytėjimą, ir kvapą, ,ir 
girdi balsus, ir turi skonį, ir 
net regi. Gauti iš lauko per jaus
mų organus įspūdžiai t proto 
nekontroliuojami susipina net
varkoj ir pasidaro keistų vaiz
du. Tie vaizdai ir sudaro sap
nus. Kuo lengvesnis miegas, 
tuo daugiau užkliūva smege
nyse įspūdžių, tuo įvairesni 
sapnai. Giliame miege sapnai 
esti retesni. Gal visi ir visu- 
met sapnuoja, tik ne viską at
simena. Kai kurie liq>davo kas 
pusvalandis save budinti ir 
kiekvieną kartą galėdavo kokį 
sapną papasakoti. Taigi sap
nas yni paprastas 'smegenų 
darbas, tik nesutvarkytas, nes 
minčių šeimininko, proto, ne
veikiama. Sapaiuoja žįndnes to
dėl, kad smegenys per miegus 
veikia, nbrs ir nepilnai. Gyvu
liai, kurių smegenys panašios į 
žmogaus smegenis, saiįmuoja 
taip pat.

Ar gali sapnu ateitį išpra
našauti? Rodos, ne. Supranta
ma dar, jei sapne jutai kaip 
dantį ištraukė ir už kokio lai
ko ėmė iš tikrųjų dantį gelti. 
Budėdamas galėjai dar nepa
justi pradžios danties mau<li
mo, bet sapne smegenys jau 
matyti žinojo lai. Atsikėlus iš 
miego irgi kitų įspūdžių dan
ties maudimas (dar nedidelis) 
galėjo būti užslopintus, l'aigi 
tikėtina, kad sapnas ligą kar- 

' tais numena. (L. Uk. “Sveik.”)

LS.S. Reikalai
Visoms LSS. kuopoms 

pranešimas.

šiuo visų LSS. kuopų žiniai 
pranešu, kad visais musų orga
nizacijos reikalais draugai 
kreiptųsi į mane sekamu adre
su:

St. Strazdas,
2154 W. 24 St., Chicago, III.
Senuoju adresu (1739 S. 

Halsted St.) laiškų man nebe
si ų skite. ,

Beje, sekretoriai (iždo) tų 
kuopų, kurių narių sąrašus 
man iki šiol dar neprisiųstas, 
tai padaryti malonės kaip gali
ma greičiau.

St. Strazdas, 
LSS. Pild. K-to Sekr.

Musą Moterims.
Suknele No 1082

Grakšti lengvutė mažutėms mergai
tėms suknelė iš baltos materijos: — 
prancūzų faasonas. Tokiai suknelei 
pavyzdys No 1082 yra sukriptos mie
los nuo Yz 1, 2 iki 3 metų amžiaus. 
3 mierai reikia 1% jardo 32 colių 
pločio materijos.

Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
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.

r NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No 1082.

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

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

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No 1082.

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

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
T' ♦

(Miestas ir Valst.)
<_______ __________________-u

'“dr. a. montvid 1
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Are.

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

Telephone Houlevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Chicago, Iii

Tel. Pullnaan 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Mickigaa Ave^ Roselande.

VaL 111 Iki 12, 2T iki < ir 6(81 
iki 8:80 vak.
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S EI MINKĘS
IsMF.niNIBI

Kaip jos kenčia ir kaip pergali Lydia E. Pinkliam 
Vegetable Compound.

Patyrimas Providence moteres

SS
skausmų kankinama, kad net ant ko 

Jrn«vgnagjau.pastov®ti- Skaičiau laik- 
retahTr ”P,e Ly<>’^ E- Wnkham Ve- 
getable Compound, kad jis pagelbėies 
kitoms moterims, tad sulaukiau ir aš 
puikiausių pasekmių ir visuomet re- 
^"<kįv°slu jj. Galite panaudti 
siuos faktus, kaipo liudijimų.” —Mhs. 
Herbert L. Cassen, 18 Meni Court, 
Providence, R. I. ’
; moteris per tris metus negale- 
jo valdytis ,8tūbos apžiūrėti, taip silp- 
™„lk’-7d,a K- Finkharn Vegetable 
paglbejo.

Bayette, O. — “Per apie tris metus, 
buvau labai nervuota ir turėjau strė- 

_____ ^->©0100^—______>mjd J1. eonuose skaudėjimą, skausmai 
nei savo pareigų atlikti. Turėjau gyduolių'nuo icydvtcHa JtlU 
i» Pamačiau Lydia E. Pinkham Vegetable cJmpiu’n^agaraintaUl'ir 
rastyj .r pradėjau naudot, kas suteikė geras pasekme." ir daba?galta stuboš 
iarbą atlikti Kekomeniluoju jūsų gyduolę savo draugėms ir jus galite pa- 
farsmti mano liudijimą’’. - rfrt. CHESTER A. BALL, R. 15, Fayette, Ohio.

, Illinois moteris aiškina savo patyrimų.
, ,, Jtjooniington, III. Niekad nebuvau tvirta, o moteriški nesmagumai 
laike tokiame silpnume ,kad visai neinteresavau namų darbu. Turėjau toki 
didelį strėnų skaudėjimų, kad nepajiegiau valgio pagamiriti nei’ kambarių 
tip\alyti, kad skausmai nesuimtų. 1 rynimas alkoholiu strėnų kartais pa
lengvindavo skausmą per kelias valandas ,bet visiškai nesulaikė. Išgirdau 
ppie Lydia E. Pinkham Vegetable Compound ir šeši jo buteliai sutvirtino 
taip, kad tapau visiškai sveika, kaip kad kiekviena sveika moteris. Ačiuoju 
jum už savo sveikatą”. — Mrs. J. A. McQUlTTY, 610 W. Walnut St., 
Lioomington, III.

Aprašymai padėtie^ ponių Cassen, Bali ir McQuitty atsiliepia į dauge
lį moterų, kurios kovoja su savo kasdienine pareiga, tokioje padėtyj — 
faktiškai sakant, tragedijoj tūlų moterų gyvenime, tankiausiai yra neįtiki
ma Diena iš dienos jos yra vergės savo namuose nuo savo šeimynos — ir 
šalis paprasto kasdieninio namų darbo, tankiausiai pasisiuvą sau drabužius 
ir vaikams, arba dirba savo daržuose visą laiką, kuomet kenčia baisumus 
skausmais silpnumą, strėnų skaudėjimą .galvos skaudėjimą, nerviškumą, 
turališkal laikas neprieina eit ant operacijos. Jei tokios moterys naudotųsi 
i ’jlynes, bei visus nesmagumus iš pamato gardinančius gyvenimą, koliai na- 
turališkal laikas neprieina eit ant operacijos. Jei tokios moterys naudotųsi 
: asigelbėjimu šių trijų moterų ir nepamrištų Lydia E. Pinkham Vegetable 
i ompound, kuris naturališkas atitaisytojas panašiose padėtise, gali rengti 

metus bereikalingo kentėjimo ir nelaimių , \
Nėra tokio miesto ar šiaip gyventojų visose Suv. Valst., kur tūlai mo

teriai nebūtų sugrąžinta sveikata su šia geriausia gyduole Todėl, klausk 
• > kniminkos, o atrasi kad daugelyje atsitikimų, kad kiek laiko atgal, ar 

dabar, jos sveikata buvo atitaisyta naudojant jas ir rekomenduojant jums. 
Daugiau nei per keturiasdešimas metų ši senovinė gyduolė yrą sugrąžinusi 
sveikatą ir tvirtumą.

^smagumų ir strėnų 
Pradėjau nesvelkuot —

bet baisiai buvau

Paštininkų Balsas
Profesinis paštininkų laikraštis, eina kas dvi savai 

ti, Kaune. Rūpinasi darbininkų reikalais.

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

........ ..

Ūkininkų Balsas
DIRVA.

Dirva 
ninko 
Iriobčsiai gali būti iš naujo at
statyti; vieton išdžiuvusiu, su
naikintų medžių, galima, lai
kui bėgant, naujų užauginti; 
įvairių ūkio nelaimių ir nepasi
sekimų galima, praktikos pa
mokinti. ateity išvengti ar 
juos atitaisyti; bet praradimas 
dirvos reiškia neišvengiamų vi
so ūkio bankrotų, kurį gali ati
taisyti tiktai gamta bėgy ilgų 
metų. Keliais ūkininkavimo 
metais geriausia dirva gali lik
ti taip pažeista, nualinta, jog 
jai atitaisyti reikėtų praleisti 
kelius dešimtmečius. Užtaiky
ti dirvų geriausiose sąlygose ar
ba jų pagerinti yra svarbiau
sia uždavinio kiekvieno ūkinin
ko. Rot tam tikslui visųpir- 
miausiai reikia susipažinti su 
svarbiausiais dirvos išlaikymo 
pagrindais.

Dirva vadiname dirbamąjį

yra didžiausias uki- 
turtas. Sudegę ūkio

| žemdirbystes įrankius, apdir- 
Ibant dirvų tinkamu taiku, nu- 
Į sausinant šlapias vieitas ir kon
troliuojant drėgnumų. Papras
tai, kuomet fizine dirvos padė
tis yra gera, biologinė padėtis 
-pati savaime pasitaiso, net tas 
nėvisuonnet yra tiesa. Prasta 
biologinė padėtis reiškia štokų 
reikalingų mikroskopinių orga
nizmų dirvoj, ir netikusias są
lygas joms veikti. Tie organiz
mai yra didelės svarbos kiek
vienam ūkininkui. Jie perdirba 
cheminių elementų kombinaci
jas iŠ neprieinamų augmenim 
į prit inamas ir tiesioginiai vei
kia puvime organinės mede- 
gos dirvoj. Azoto bakterijos 
yra labai pageidaujamos dir
vai; jos aprūpina dirvų atmlos- 
Jeros azotu. Tokias 
galima padauginti 
ankštinius augmenis 
jų išteklioj n, įskiepy t 
čiomis liakteri jomis.
sios cheminių elementų kom
binacijos -dirvoj persikeičia į 
tinkamas, kuomet kitos aukš
čiau minėtos priežastys tampa 
prašalintos.

Taigi aplamas susipažini
mas su dirva yra laimi svar
bus dalykas. Lietuviai ūkinin
kai turėtų atkreipti į tai savo 
domesy Tas, žinoma, išdailies 
galima atsiekti skaitant gerus 
laikraščius, kuriuose rašoma 
apie žemdirbystę, arba klau
sant patarimų prasilavinusių, 
patyrusių ūkininkų. Tie lietu
viai ūkininkai, kurie vartoja 
anglų kalbų, privalėtų užsisa
kyti bent pora gerų anglų įkal
ba agrikultūros žurnalų ir nu
sipirkti kalėtų naudingų knygų.

—A. Dvylis.

auginant 
arba, kur 
dirvų pa-

Netiku-

VELTUI! STEBĖTINA MUZIKA!!
— Naujausis Išradimas 4*.

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

VELTUI! iNew Praplės Electric Go.
i , (Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
Tęl.: Yarda 413

Tarpe Hėrmitage it Paulina.
Suvedame dratus 
ir sudedamo fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi
suomet 
tuojame.

■ ---------- , Taipgii
elektr. ,__ .

krautuvę ir taisome viską namieje. 
Musų kainos prieirtamos.

gvaran

laikome 
įrankių

Turime numerį 8. Kaina 5 centai.

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, IIL

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

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

Telefonas: Boulevard 9397

731 W. 18-t,a gatve
2 iki 8 vakare

’«■»

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumaa: Moterų ligos ir C! Irurgija.

1145 MTLWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

suteikia maisto elementus ir 
mechaninę paramų augan
tiems augmenims. Tas žemės 
sluogsnis susideda iš daugybes 
įvairių cheminių elementų ir 
jų kombinacijų painiausiose 
formose. Septyili tų elementų 
— azotas, fosforas, potašius, 
magnis, kalkis, siera ir geležis 

yra svarbiausieji dirvos ele
mentai. Stoka bet kurio jų pa
daro dirvų visai netikusių ja
vų auginimui. Kai kurie tų ele
mentų randasi dirvoj milžiniš
komis apštimis, taip kad jais 

♦nėra jreikalo rūpintis. Kalkis, 
fosforas, potašius ir azotas yra 
elementai didžiausios ekonomi
nės vertės, randasi dirvoj ma
žomis apštimis ir yra sunau
dojami augančių augmenų 
daug didesnėj kiekybėj, paly

ginus su kitais elementais. Tai 
yra tie elementai, kuriuos ūki
ninkas įlaiks nuo taiko turi su
teikti dirvai pagelba <liri)tiuių 
trasų arba mėšlų. Greitumas 
išsisėmimo tų elementų iš dir
vos priklauso nuo ūkininkavi
mo sistemos, tai yra, ar visas 
ūkio derlius parduodamas (šie
nas), ar tiktai dalis derliaus 
(grudai), ar parduodami tokie 
produktai, kuriuose tų elemen
tų randasi visai mažai (pieno 
produktai).

Kiekvienas ūkininkas, kuris 
nori susilaukti gero derliaus, 
turi rūpintis pataikymu dirvos 
trašumo. Tų jis gali atsiekti 
pirkdamas dirbtines trąšas ir 
ekononiingai sunanudodainas 
gyvuli į mėšlų. Bet perkant 
dirbtines trąšas visųpinniau- 
sia reikia sužinoti, kokių ele
mentų dirvoj trūksta. Tas bus 
ne tik ūkininko kišenini svei
kiau, bet ir sutaupius nema
ža laiko ir darbo. Žinoma, tų 
gali atlikti tiktai gerai apsiš
vietęs ir nusimanąs ūkininkas, 
bet ir tai dar rle Visuomet tinka
mai. Geriausia yra pavesti tų 
darbų dirvų specialistui. Jei 
ūkininkas pastebi, kad jo dirvai 
kažko stokuoja, jis gali paim
ti po Iruįiutį žemių iš įvairių 
dirvos dalių ir sluogsnių, su
pilti į maišiukų ir pasiųsti sa
vo valstijos agrikultūros che
mijos laboratorijon ir papra
šyti, kad jam padarytų reikia
mą analizavimą. Už tą jam ne
reikės nieko mokėti. Į

Dirva gali būti turtinga vi
sais aukščiau minėtais elemen
tais, bot nežiūrint to, gali būti 
nevaisinga. IMcžajstys to gali 
būti kelios: dirvos strukura, 
jos fizinė ir biologinė padėtis ir 
netikusios elementų kombina
cijos. Pašalinimus pirmos prie
žasties — dirvos struktūros— 
yra mums visai nepasiekia
mas. Tas priklauso gamtos jie- 
goms.’Visa, ką mos galime pa
daryti, tai pritaikyti tokioms 
dirvoms tam tikros rųšies ja
vus. Netikusi dirvos fizine pa
dėtis daugiausiai priklauso nuo 
netikusio jos dirbimo ir peixlir- 
dellb drėgnumo aiba sausu

mo. Ta padėtis yra lengvai pa
šalinama vartojant tinkamus I

LOKIS
Parašė P. Merine
Vertė L. Juraš

Puslapių 79.
Lietuvių legenda.

Labai įdomus pasiskaity- HĮ 
maš.

Siųskite pinigus krasos 
ženkleliais.

Kaina 20 centų
KNYGYNAS B
NAUJIENŲ p

1739 So. Italstcd St. 1
Chicago, III. į

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Busi užžavėtu, apmonytu, kuomet išgirsi tokią stebėtiną muziką, iš nau
jai išrasto laikrodžio. Jei nori turėti šią stebėtinai gražią nvuzlką savo na
muose, nereikia jums aikvot sunkiai uždirbtų pinigų augštos rųšies instru- 
mentamsj kaipo pianui, phonographams, ant jų rolių ir rekordų ir tt., dėl
to šis laikrodis padarytas, kad jo muzika užtina vietą aUgštos rųšies in
strumentų.

Grajlna stebėnas melodijas, parūpintas beveik įžymiausių artistų ir gali 
turėt progą išgirsti jas, tik užsukant laikrodį ir paspaudžiant guziką. Jis 
grajįs taip gražiai, kad tamista ir tamistos draugai tik stebėsitės, šis laik
rodis grajina šmotą -netoli 20 m-inutų 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 išdirbinio 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 vertė kiekvienam, kadangi teisingai laiką lai
ko, bet kartu ir augštos rųšies muzikalia instrumentas ir gvarantuotas 
ant 25 me^tų.

Be abejonės vertas virš $25.00, bet, kol musų kaina tik per 30 dienų tik 
$8.00. Nepamirškite, kad šis pasiulym-as 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 laikrodį užmokėsi, kuomet atneš tau į stubą. Duodame šį laikrodį de
šimts dienų išmėginimui tavo namuose ir jei atrasit kokį neužsiganėdini- 
mą, sugrąžink, o mes sugrąžinsime jums pinigus. RAŠYK ŠIĄDIEN.

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

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kckvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

K ą=ti k Gavome iš Lietuvos
Keturias /knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos.

Kelias Į Socializmą. 
Parašyta Dr. O. Bauer. 
Versta iš vokiečių kalbos, 
šiame veikale aprašo ♦ opiau

sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos socializaci- 
jai. Verta didžiausios domos. 
Kaina — 35 centai.

»

Kas tai yra Socializaci ja 
Parašė K. Kautski

Versta iŠ vokiečių kalbos.
Ši knygutė yra taip aiški ir 

naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na 35 centai. 

•

Vokiečiu Nepriklauso- ; 
myjŲ Socialdemokratų 

veikimo Programas.
šioje knygelėje darbininkai* Į 

ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Jų turėtų skai- 1 
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Steigiamojo Seimo Socialdfe- 1 
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA. 1
Pareikšta seimo posėdy Krak- 1 

ei jos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai dai’bininkų bal
sas į liaudį jų atstovo lupomis, j 
Kaina 20c.

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

•M?,.

^OR.HERZMAN^
K RUSIJOS

Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 S'o. Halsted St.

Gerai lietuviams žinomas p*r 22 
metu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiki, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias 
•laktros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija! 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOSi Nuo 10—12 plot*, 
ir nuo 6 Ud 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drazel 
950 - Drovai 4186

GYVENIMAS^ 3313 S. Halsted St.

Talephonali

T. Pullman 5432

A.SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterį ligose; ni- 
poetingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, IU.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., «2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriik* ir - 
Vaiką Lin.

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

valandos ryto iki 1 vai. po piou
Telefonas Dreael 2880

Tel. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

Kųtik sugrįžo ii Californijoa ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harriion St.

Valandos! 8—12 kasdieną ir 8—9 
vakare išskiriant nedildieniu*.

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 vakar*.

Kadiliomis nuo 9 iki 12 ryt*.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

je——■------- ■.
Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street* 

Chicago* III.

Boul*vard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
lietuvis gydytojas, Chlnujaa

AkuUras
82B3 So. Halsted St., Chicago.

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

nnnmi ■ ■ ■ n an imi

DR. C. K. KLIAUGA
DENTJSTAS

1821 So.‘Halsted St., Chicago, IIL 
kampas 18th St.

Valandom 9—12 ryto ir 1—9 rak. 
Phone Canal 257 

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

lytoj os ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.



PARDAVIMUI NAMAI-2EMECHICAGOS
ŽINIOS

RAKANDAIPIENO BARONŲ UŽMAČIOS

NAMAI-ZEME
Mirty dėl kito miškas

APSIVEDIMAI.
merginąPasikėsinimas pagauti

AUTOMOBILIAI
bile

mų

PARDAVIMUISIŪLYMAI KAMBARIU
STOCKAI-SEROS

Kas minutę sudega
Avė

naikini

REIKIA DARBININKU
MOTERŲPranešimai

Lietuvos Rubežiais

MOKINKIS
PARDAVIMUI namas

PASARGA

Atsišaukite
Kampas So. Ashland Avė

jieškoji 
jieškoji 
apmoka

automo-
Norma

$100.0'0
$200.00
$250.00
$300.00

nėra 
grei-

mui
ma, 
kiai

PARDAVIMUI duonekpykla, 
juodos baltos duonų ir keksų. 
Atsišaukite Naujienos 365 .

REIKIA 
mis gali eiti 

MRS. W.
174 N.

turi būti 
Michete. 

imu mes

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

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

Chicagos pieno ba- 
afįdavite< 

su kuriais

Reikalaukit tuojau
Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, IH.

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarai* ir nedėlioms..
Telephone: Blvd. 9660

Naujas 
Europos žemlapis

REIKIA vyrų mokintis barberio 
amato, dienomis ar naktimis. Galima 
išmokti į labai trumpą laiką — už
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite.

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

REIKIA merginos dirbti gro 
sėmėj; geistina, kad butų teisiu 
ga ir atsakanti.

3352 S. Halsted St.

šemininkės; nakti- 
namo. Gera alga 
R. tEVINSON, 
Lamon Avė.

Kokie buvo prieš taiką 
Lietuvos su Rusiją 

Parodo

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 išrinkti delegatus j konferenciją 
ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekr.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

PARDAVIMUI automobilius 
Bridgeport Garage’iuj. Savinin
kui reikia pinigų užlaikymui 
šeimynos. ’

3207 S. Halsted St.

Dramatiško Ratelio pirmoji repeti
cija (Audra Giedroj) įvyks ketver
ge^ rugpiučio 11, kaip 7:30 v. v. Mel- 
dažio svetainėj. Visi lošėjai prašomi 
susirinkt laiku. —. Valdyba.

Išmatų vežiuotojų streikas 
pasibaigė.

PARDAVIMUI Ice Cream 
parlor: cigarai, tabakas, cigare- 
tai, kendSs ir visokių smulkme 
nų krautuvė.

552 W. 18 St.

PARDAVIMUI pool table 
Pardavimo priežastis — 
skirtingas biznis.

2151 W. 22nd St.

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.

ROSELAND 
Chutro ir Savickas

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

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

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

PARDAVIMUI 10 Šerų Elgin Mo
tor Co. $57.50; 10 Šerų Co-opęrative 
Society of America $210.00.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Tel.: Englewood 187

PARDAVIMUI saliunas, sve
timtaučiais apgyventa, 
biznis eina. Pardavimo priešas 
tį patirsite ant vietos.

5200 S. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, lietuvių, anglų ir 
lenkų apgyventą; geras biznis, 
parduosiu pigiai.

3791 Archer Avė.

PARDAVIMUI duonos kėpy 
kla. Priežastis pardavimo — va
žiuoju į Lietuvą.

WM. URBAN, 
4530 S. Honore St.

Naujų Europos 
Padalinimų

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

PARDAVIMUI grosernė pi
giai geroj apgy ventoj vietoj. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3343 S. Morgan St.

EXTRA.
PARDAVIMUI 8 kambarių namas: 

garu šildomas, garadžius 3 mašinoms, 
extra lotas. Parduosiu pigiai iš pne- 
žastes einu j biznį. Atsišaukite:

CHARLE GURINĄS 
4239 S. California Avė.

Tel.: Lafayette 5864

esą 
metų, 833 

Bocčo De 
gat. Jiedu 
bendro su 

kad po- 
žmones.

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

REIKIA moters ar merginos leng 
vam namų darbui, maža šeimyna,.ge 
ras atlyginimas. Atsišaukit: 

BRUNO GILVED 
1641 N. Brighain

Tel.: Armitage 7904.
Galima matyt po 4 vai. p .p.

Kussėll J. Poole, aukšto pra
gyvenimo investigacijos biuro 
ekspertas, taipgi davė savo pa
reiškimą. Jis sako, kad trys 
mihonui Chicagos piliečių ne
tinka $40,000 kasdie ačiū per- 
aukštoms pieno kainoms.

Lietuvis Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, 

kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. i

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
Iki 1 po piėt. 1553 W. 47th St.,

Kas pirmas atsišauks, tas tą bar- 
geną gaus. Turiu 2 lotu Gary, Ind. 
Parduosiu už cash, arba mainysiu ant 
automobilio —turi būt greitai parduo- 
ti. Kreipkitės pouAUSKAS, 

3303 S. Morgan St.

Tel 
Po 6:00 v.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, arba mainau ant automobilio 
Biznis išdirbtas per 5 metus, 
knygučių. Turi būti parduotas 
tai, nes einu į didesnį biznį.

A f cnnlčifz' •
2655 W. 43rd St. ir Washtenaw

PARDAVIMUI stuba 2 po 4 
kambarius f tatai: gasas, mau
dynė; lotas 44x125 ir didelė bar

PARDAVIMUI arba mainy 
40 akerių Mich. valst. f at
geri budinkai, stakas, įran 
ir javai.

C. H. PIERITZ, 
4557 Princeton Avė.

REIKALINGA šeimininkė pas naš
lį: ypatų nedaug ir mažiausia 51 Z> me
tų. Mokėsiu $30 į mėnesi, valgis ir 
kambaris. Malonėkite atsišaukti ypa
tiškai; laišku ar telefonu vakarais pu
sė po penkių.

JONAS GEDVILĄ,
730 N. St. Louis Avė., 

arti Chicago, Avė.

PARDAVIMUI saliunas -— p 
vairių tautų apgyventa — pel
ninga vieta. Savininkas eina į 
kitą biznį? Turi būt parduotas 
greitai ir pigiai.

2310 S. Hoyne Avė.

NORINTIEMS ILGAI GYVENTI. 
Gyvenkit tyram ore.

2 flatų namas po 5 kambarius: 
gasas, elektra, vanos, garadžius 2 au
tomobiliams, barnė, 1 karvė su ver
šiu, 70 vištų ir kampinis lotas dar
žovėms užsėtas; gatvė ištaisyta ir iš
mokėta; 2 blokai iki karų. Labai pi
giai, kadangi savininkas važiuoja į 
Lietuvą. 1503 W. 112th PI., Morgan 
Parke.

6 kambarių namas: gasas, vana, 
kambariai labai dideli ir šviesus ~— 
galima labai pigiai pirkti, nes savi
ninkas važiuoja į Lietuvą. 4035 So. 
Artesian Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių rakan
dai, ant syk ar atskirai. Apart kitų 
dalykų yra kanarka, karpenterio ben- 
čius ir daug lentų. Parduosiu pigiai, 
nes važiuoju į Lietuvą. Norinti, ga
li ir kambarius paimt, žema renda. 
J. J., 3436 So. Emerald Avė. 1 fl.

Michael Hughes, detektyvų 
viršininkas, gavo laišką, po ku
rio pasirašo “May Carr, 509 
Indiana gal., Hannnond, Tmd.” 
Laiško autorius, mergaitė, sako, 
kad vieton Tamniy O’Connor, 
jei pastarasis butų nuteistas'pa
korimui, pakartų . ją.

O' Connor, pas'kilbęs žmog
žudys, dabar yra teisiamas dėl 
nušovimo detektyvo O’ Neill ir 
kitų prasižengimų.

n i jos banko prezidentas areš
tuotas. Detektyvai suėmė jį ar

—

PARDUODU namą su saliu- 
no bizniu: pagyvenimui kamba
riai, geras skiepas, barnė 2-iems 
automobiliams. Važiuoju Lietu
von. Labai pigiai, pasiskubinkit. 

3601 Lowe Avė.

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

PARDAVIMUI saliunas, kuris įdirb 
‘tas per daugelį metų, apilinkčj daug 
šapų, arti 19-os ir Canalport Avė. 
Cash, arba mainysiu ant automobi
lio- M ,1864 S. Seward St.
Tel. Canal 4123.

PIRKIT farmas didžiausioj lietuvių 
ūkininkų kolonijoj Amerikoj, kur jau 
yra apsipirkę 463 lietuviai farmas. 
Čia apsigyvenę jausitės kaip senam 
krajui, nes jau 5 kąimai yra lietu
viais apgyventa, čia yra labai geros 
žemės todėl čia toks didelis skaičius 
lietuvių ir apsigyveno. Interesuojan
ti farmu pirkimu atsišaukit laišku: 
J .A. ŽEMAITIS R. 1 Fountain, Mich.

PARDAVIMUI PIGIAI 
mūrinis namas su dviems 
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam 
padėjimu rdndasi

545 W. 32nd St.
“Pieno kom-(Mtnijos 

apkaltintos,’’ pareiškė 
“Apart Mey'o pareišk 
turime dvidešimts aštuonis liu
dininkus (Išrodymui konipani- 
jų konspiracijas kontroliuoti 
kainas ir m anketų. Mes reika
laujame apkaltinti pieno kom
panijas dėl varžymo prekybos, 
kenkimo Mey’o bizniui ir dėl 
grūmojimo ūkininkams.”

Gera sveikata, reiškia ilgą 
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną 
sveikat 
“platės 
prastą maisto virinimą ir per
regimą pilvo. Gvarantuojame, 
kai! galėsi kramtyt kiečiausį 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI 
Platės ir Bridges

L. S. S. VIII Rajono narių visuo
tinas susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
rugpjūčio 13 d., Aušros svet., 3001 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak 
Visų kuopų priklausančių Aštuntam 
Rajonui, nariai malonėkite susirinkti 
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti.

J. J. Čeponis, Sekr.

SPECIALUS BARGENAS
5 pas. tuoring ant.
7 pas. Studebaker
7 pas. Studebaker
5 pas. Oakland
1920 Clevrolet 5 pas. tuoring $325.00
5 pas. Maxwell tuoring $425.00
1919 5 pas. Oakland tuoring $500.00 
Kitokių išdirbysčių ir modelių iki 

$1200.00.
Atdara vakarais
OAKLAND MOTOR CAR CO.

2426 Michigan Avė.
Calumet 5310.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvinio, Pattemų Kirpi

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

Tai. Seoley 1643.
SARA PATEK, pirmininką.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vai- 

vinui Brighton Park, netoli nuo 
gatvekarių Western ir Archer 
Avės., 47th, 51st arba Kedzie 
Avė. Ne ant pirmo pirmo floro, 
su valgiu. Kreipkitės Naujienos

“Pienas turi parsiduoti Chi
cago j po dvylika centų kvor
tai,” tarė Poole. “Bet dabar jis 
parsiduoda po keturiolika cen
tų. Mihvaukee ir kituose mies-

“Binitės” susirinkimas įvyks Ket
verge, rugpjūčio 11, kaip 8 v. v. Mark 
White Sųuare svetainėje. Visi nariai 

j prašomi susirinkt; bus paaiškinta 
apie išvažiavimą į Michigan City, ku
ris įvyks nedėlioj, 14 rugpjūčio. Taip
gi apie išvažiavimą į Crystal Lake 
kuris įvyks 21 rugpjūčio. —Valdyba.

Jaunųjų Lietuvių Am. Taut. Kliubo 
draugiškas išvažiavimas bus prie 
Stikney daržo, Lyons. Pranešame, 
kad yra paimtas trekas; norintįs va
žiuoti troku praneškite iki subatos 3. 
Maskaliunui, 33 gat. Mokestis už i 
troką 50c., išvažiuos 10 v. ryte. zr. 
skelbimą.—Komitetas.

40 akrų fauna, 23 mylios nuo Chi- 
cagos geriausia žeme; puikus budin
kai, sodas, gyvuliai, mašinos, javai. 
Tuojaus gali eiti gyventi. Kaina su 
viskuom $10,500 — didelis bargenas 
greitam pirkėjui.

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St.

Phone Boul. 5009

DARBO ŽMOGUI PROGA.
Smarkiai augančioj lietuvių kolo- 

lonijoj 2 aukštų muro namas 5 -5 
kambarių: elektros šviesa, geram pa
dėjime. Kaina $4,200; $500 įmokėt, 
likusius kaip rendą. Atdara pamaty
mui, nuo 4 iki 7 vai. kas dieną.

3722.S. Union Avė. 2nd fl.

DIDELIS PIGUMAS.
Kampinis mūrinis naujas namas 

naujojs mados įtasymai 2 bizniai ir 6 
flatai po 6 ir 5 kambarius .luotas 50x- 
125. Rendos $400.00 į mėnesį; mainy
siu ant geros farmos. Rašykit arba 
atsišaukit pas B. JASUDAS

2015 So. Robey St.

JIEŠKAU Riminių Bronislavos 
Liutkievitz; paeina iš Kaulio red. 
Girdėjau, gyveno Chicagoj; meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą — 
yra laiškas iš Lietuvos.

APOLIONIA PAšKOVITZ, 
po tėvais Liutkevicz

2640 W. 16th St., Chicago,. III.

West Side, 
nas, kurį remia dvylika 
draugijų, tapo perkeltas į r' 
tojęesnę vietų; tai yra ketvirtas 
mas nuo visiems žinomas M 
žio svetainės. 
23rd Place. 
gera šviesa, 
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kyti Knygas galima ir namo neštis 
pripildžius tam tikrą kortą.

— Knygius J. Vilkas.

EXTRA
Presėjo parke kampinis 3 aukštų 

mūrinis naujas namas, naujos mados, 
14 flatų po 6 ir 5 kambarius pečiais 
šildomas. Rendos $700.00 į mėnesį. 
Lotas 50x130; mainysiu ant steam 
heat namo, arba už Chicagos kokio 
nors namo. Rašykt arba atsilankyk 
pas; M. ABROMAVIČE

, 2015 So. Robey St.

Užvakar apie trečią valančią 
po pietų tnį)o atšauktas 629 
miesto išmalu vežiuotojų strei
kas. Darbininkai grįžo darban 
vakar rytą. Sako, kad streiko 
laiku susikrovė apie dešimts 
tūkstančių kubinių jardų įvai
rių išmatų.

DIDELI PINIGAI
Arti didelio miesto, Cleveland par

davimui 112 akerių geros žemes far- 
m®. su gyvuliais, mašinoms bei užsė
tais laukais; puiki giria, vertės $7,- 
000.00. Per farmą bėga upė: užtven
kus, galima padaryti gerą prūdą žu
vims ir puikų daržą piknikams; vi
soj lietuvių kolonijoj nėra geresnės 
vietos piknikams laikyti, ši farma 
randasi prie grysto kelio, todėl, kas 
nusipirks, tiks milionieriu, o ir Cleve- 
lando lietuviams padarytų didelę vi- 
gadą. Kaina šios brangios farmoš la
bai pigi, tik $23,000.00. Platesnių ži- 

atvažiuokit, arba laišku klauskit.
S. RODAVIČIA, 

130 Wooster Avė., 
Akron, Ohjo.

.—> Liet. Viešas Knygy- 
remia dvylika vietos 

naują pa-_—i na- 
. Melda-

po numeriu 2232 W. 
Kambariai yra nemaži, 
Mylintieji skaityti kny-

pradėjo gintis piktada 
Kazokas pašaukė policiją 

Netrukus <hi jaunu vyruku ta 
po suimtu. Jiedu sakėsi 
Charles O’Hearn, 18 
Mikvau’kee avė. ir 
Bosą, 736 W. Ohio 
gyrėsi neturį nieko 
tuo dalyku, sakydami, 
licija suėmusi netikrus

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor, ei 
gerai, tabakas, kendės ir soda foun
tain už visai žemą kainą. Biznis ge
rai eina, arti mokyklos, rendos $25 į 
mėnesį ir pragyvenimui 3 kambariai. 
Priežastį patirsit ant vietos.

JOHN KOVALIAUSKAS, 
2700 Wallace St.

KAMBARIS ant rendos vienam ar
ba dviem vaikiniams, arba vedusiai 
porai. Vedusieji gali gauti daugiau 
kaip vieną kambarį.' Klauskit telefo
nu: Dorchester 9300.

ANNA URBAN.
5548 Harper Avė., 2ind fl.

tas prašymas prezidentui Obre- 
gon’ui deportuoti Spurgin’ą 
kaipo “negeistiną svetimšalį.” 
Manoma leidimą gauti šiandie. 
Spurgin busiąs pergabentas 
Cbicagon.

FARMA PARDAVIMUI
200 akerių farma, puiki ir pigi, tu

ri būt greit parduota, randasi į šiau
rius už Mllwaukee. 80 akerių dirba
mos, visa užsėta visokiais javais; 120 
akerių ganyklos ir miško 
vertas iki $3,000.00. 6 kambarių stu
ba, 2 bamės, svirnas, kiaulininkas, 
vištininkas, mašinšapė, 3 akeriai pui
kaus Sodo; upė teka per farmą, viso
kios ūkei reikalingos mašinos ir daug 
mažesnių įrankių ir namų rakandai. 
Viskas kartu parduodama už $7,500. 
įmokėt $3,000.00, likusius už 6% ant 
ilgo laiko. Kaimynai lietuviai. Pla
tesnes žinias suteiksiu laišku.

GEORGE HAIDU, 
Carney, Mich.

Vakar rytą du vyru 
bily mėgino pagauti 
Bealeu, 22 metų amžiaus mer 
giną, t W. Ohio gat.

P-lė Bealeu prie Grand ave

- DIDELIS’ BARGENAS
Dabai pigiai parduodu fruntines 

rakandus (furniture). Savininką ga
lima matyt vakare 4 vai.

916 W. 32nd PI

REIKIA OARBIHINKįĮ
VYRŲ

Norintieji gerų leigų, praper- 
tė pigiai,'28^/2X147 medinis 24 
kambarių namas:- toilętai, ga
sas. Rendos $65 į mėnesį. Kai
na $3,600. Savininkas

832 W. 37th Sf. ’

Prastai pataisyti 
“bridges”, reiškia NAUJA NAUJIENŲ STOTIS

Galima gauti pavienius Nau
jienų numerius, ant metų už
sirašyti ir tt.

A. A. BAKŠYS, 
220 Milvvaukee Ave.

Kenosha, Wis.

Vi-otor Mey, pristatytojas pie
no didžiosioms valgykloms, pa
vieto ir Oa'k Forest ligoninėm, 
įteikė afidavitą valstijos advo
kato padėjėjui, N. Michels’ui. 
Jame paduodama labai įdomių 
faktų prie 
ronus. Mey nurodo 
kad 68 ūkininkams, 
jis turi padaręs pieno pristaty
mo kontraktų, pieno pardavi
nėjimo komlpanija uždraudė 
pristatyti jam pieno. Jis sako, 
kad jo konkurentai Jelkc Būt- 
terinc, Bowman ir Borden pie
no kompanijos mokėjusios 
jiems aukštesnes kainas.

N. Miehels pa reiškė, kad afi- 
davitas aiškiausiai darodo boi
kotą, suorganizuotą Pieno Ga
mybos Koperatyvio Pardavinė
jimo komlpamijos. Jis taipigi, 
sakosi, turįs skaitlinių, kurios 
geniausiai priparodančios, kad 
farmieriai gauna nuo 1% iki 
3 centų pieno kvortai, kuomet; 
pieno kompanijos ima 14 centų j 

kvortai Chicagoje.

PARDAVIMUI ar mainymui 6 pa
gyvenimų muro namas su Storu; ak
meninis fruntas; elektra, vanos, na
mas labai geras ir geroj vietoj ant 
Bridgeporto. Noriu parduoti arba 
mainysiu ant gero namo be biznio, 
South Sidėj ar ant Bridgeporto 
geroj vietoj.

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St.

Phone Boul. 5009

PARDAVIMUI saliunas. Labai ge
roj vietoj, apgyventa visokių tautų 
Pardavimo priežastį, patirsite ant vie
tos. Kreipkitės

3601 W. Granshaw St. 
Tel.: Kedzie 1291.

PARDAVIMUI anglių ir pašaro 
biznis didelėj kolonijoj; viskas, sta^ 
kas ,arkliai ir vežimai. Ateikite pama
tyt.

WEST PULLMAN COAL CO.
12315 Lovve Ave.,
West Pullman, III.

Pullman 638tel. Pullman 6719 .

PARDAVIMUI saliunas, maišytų 
tautų apgyvento  j apielinkėj; biznis 
įdirbtas nuo seno laiko, turi būt par
duota greitai, savininkas važiuoja 

Lietuvon.
1614 W. 46 St.

su kepykla 
kėksų, biz- 

^sJUnuo\ena?Tšdfrbtas, visi reikalin
gi’ duonkepyklai įrankiai. Vieta 
WestriVk?W Kznhr

118 W Main.^,______ Westville, 111-

Design ir pasisiūti sau
. drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
tirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing Maciūne
Principalas 

JOS F. KRASNICKA
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

Uniją vadai ir darbdavių vir
šininkai mano, kad galutinas 
susitarimas įvyks šiandie. Jie 
tikisi, kad teisėjas Landi s duos 
šiandie paskutinį pareiškimų 
kaslink dariio sąlygų ir algų.

Teisėjas Landiis esąs praktiš
kai užbaigęs savo darbą, kuris 
paliečia sutartį, šį rytų jis pak- 
viėsiųs abiejų pusių atstovus 
savo teisambutin pasitarti.

Iš sutarties taipę išmesti vi
si paragrafai, kurie dažnai pri
vesdavo prie grafto. Kon/tFakto
riai sako, kad susi tari nitas bu
siąs atsiektas pervėlu, bet jis 
garantuosiąs sveikesnę ir švie
sesnę ateitį namų statymo in
dustrijoj. Didesnieji darbai bu
sią pradėti lik ateinantį pava
sari.

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

COMMONWEALTH LIFE 
‘ INSURANCE CO.,

431 S. Dearborn St., 
Room 911-912

Tel.: Wabash 8415.

GERA PROGAR.
Štai gera proga keliems su $50.00 

ant 3 mėnesių Special Investment; 
proga pelnyti $75.00 ir daugiau kas 
mėnuo arba savo pinigą galima išsi
traukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl 
savęs.

Reikalaujame keleto gerų vyrų re- 
presentuoti mus; geras atlyginimas 
geriems vyrams. Savo visą arpa liuo- 
su laiku . " ,

GARY BROKERAGE CO. 
1538-127 N. Dearborn St. Chicago.

ir Halsted gat. laukė gatvekario, 
kuomet du vyru pagrieliė jų 
savo automobilin. Jiedu nusi
vežė jų iki Milvvaukee gatvės j Namų statytojų ginčas 
Jilto, kame mergaitės riksmas 
privertė jiedu apleisti automo- 

’b'ilį ir bėgti kur kojos neša. Po 
tiltu susirinko žmonių minia, 
ir išsitraukę revolverius šaudy
dami 
rius.

JIEŠKAU draugo Petro Leboikos, 
Telšių apskričio, Alsėdžių par.. Savo 
daiktus paikęs išvažiavo nežinia kur. 
Malončsi atsišaukti iki rugp. 14, nes 
mes važiuojame Lietuvon.

J. JUNDUL,
3436 Emerald Ave., Chicago, III.

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
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

REIKIA gerų agentų prie bu 
telinio alaus
SOUTH SIDE BREWING CO

3700 S. Halsted St.
Klauskite Mr. Fredrick

Chicaga — tai turtų 
mo šaltinis. Kiekviena minutė 
reiškia vienuolika doleriu nuo
stolių ačiū gaisrams. Taip pa
reiškė aldermanas J. H. Lylc, 
kuris ką-tik užbaigė investiga- 
•eiją to dalyko. Jis sako, kad 
kas valandų nuostoliai siekia 
$675; kasdieną — $16,217; ir 
kas 'metų — $5,919,262. Tai 
esu dėkai neatsargumo. Jis ra
gina išleisti patvarkymų, kuris 
anįdėtų atsakomybę tiems, ku
rių kvartaluose įvyksta gais
ras. Panašus yra priimti Vokie- 

tuose, kurie ima pieną iš tų pa-|tijoj ir Francijoij. 
čių distriktų

JIEŠKAU merginos arba našlės ap- 
sivedimo. Dailaus ūgio, gero proto, 
mylėtų pasiturihčiai gyventi. Esmu 
28 metų amžiaus, 6 pėdų augščio. 
Kauno rėd.; esu inžinierius, turiu 
Amerikoj ir Lietuvoj ukes. Su pirmu 
laišku prisiųskit aprašymą ir pa
veikslą. JOE ŽAKAS, 
Box 637, Benvyn, III.

JII'JŠKAU apsivedimui merginos ar 
ba moteries nesenesnės kaip. 30 ar 35 
metų. Aš esu 40 metų. Turiu savo 
property ir žemės biskį Katra mylėtų 
gyventi ant ūkės atsišaukit šiuo ad
resu.

ANTONY MOCKUS, 
Mystic, Iowa.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar norit, kad jūsų pinigai 

nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai Išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip ketonas savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigą siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. Hfdsteflt St., Chicago, III.

ASHLAND DENTISTS Dr. Vaitush.O.D.
Lietuvis Akių Specialistas

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ________

REIKIA patyrusio bučeriaus 
katras gali kalbėt angliškai.

1520 N. Hoyne Ave.

nas y ta parduodamas po aš- ( Banko prezidentas areštuotas
luonis ^oiihis-arba dešimtuką, _______
kvortai

Sako, kad apkaltinimai prieš (Michigan Avenue Trust kornpa 
pieno komlpanijas busiu įteikt 
grand jury ateinančių pelnyčių

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

Klauskit) Dr. Vaitttth
k - - ... - ■ __________ ________ __ i

a 'i'1-.1.,- - I.-. . 'SI'.. »,•>.. .f'.!


