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Lietuva atmetu tautu
sanjungos siūlymus

F

Rusija išpildys Amerikos
reikalavimus
Nauja Pabaltijos sąjunga nesusikurė

Lietuvos atsakymas
Jauty Sąjungai.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Aug. 1, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija priima Hooverio
šelpimo sąlygas.

Lietuva atsisako tartis su Len
kais Tautu Sąjungos sąlygomis.
Reikalauja iš Ix?nkų pildyti
Sutinka
Suvaiką sutartį.
kalintus
(IS Lietuvos Informacijų Biu

ro Washingtone)

paliuosuoti visus ap-

amerikiečius.
pradėti tarybas.

Prašo

..

kaip bus paliuosuoti ir išvažia
vę iš Rusijos visi buvę sulaiky
ti amerikiečiai, pasakė šiandie
Hoover. Nėra jokio užtikrini
mo, kad amerikiečiai yra pa
liuosuoti, kol jie nėra išvažiavę
iš Rusijos.
Oficialiais pranešimas apie
Rusijos valdžios nu tari nitą pa
liuosuoti amerikiečius dar nė
ra gaidas oficialiniais keliais.
Nors dar atsakymais
nėra
gautas, bet paduodamose
niose siūlymas tarybų
ninc
šelpimų priemones yra priim
linas, kada amerikiečiai tais išvažiavę iš Rusijos,

Kveikeriai praplės savo
veikimą.
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29,000,000 badauja
Rusijoje.

Kurs banką šelpmui žydą.
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True translation filed with the postmaster at Chicagb, III,, Aug. !, 1921
as reąuired by thę act of Oct. 6, 1917
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Į True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., Aug. 1, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Legionieriai priešinasi
Nesukūrė naujos Pabalti Dėbso paliuosavimui. Anglija ir Francija baigia
1NDIANAPOLIS, Ind., liepos
ginčus.
jos Sąjungos.
30.
Paskilbusio juodašimtiš
Bet tarybos bus vedamos ir
toliau — Varšuvoje.

HELS1NGF0RS, (liepos 30.
Latvijos, Estonijos ir Finlandijos užsienio reikalų m misterių
konferencijas kuri tikėjosi su
daryti antrą “trilypę Pabalti
jos sąjungą,” įvyko čia ketver
ge, bet užsibaigė nesudariusi
sąjungos ir nesusitarusi apie
militarinę konvenciją.
Po susirinkimui oficialiniai
paskelbta, kad tapo -nutarta su
šaukti vėliau konferenciją Var
šuvoje ir kad t ik imąsi,
kad
dabar vedamose ar jau buvu
siose tarybose neužilgo bus pa
daryta tarp tų valstybių preky
binė sutartis.

kojo Amerikos Legiono komianduotojas .John C. Emery teleg
rafavo prezidentui Hardi ngui,
kad Legionas griežtai priešina
mi pal i uosa vinilui Eugene V.
Dobs ir kilų politinių kalinių,
nes lokis paliuosavimas esą bu
tų leidimas laužyti ir nepaisy
ti įstatymų. Esą visi buvusieji
kareiviai tukino paliuosavimu
labai pasipiktintų

Abi pusės nusileidžia Silezijos
klausime ir santikiai gerėja.

LONDONAS,
liepos 30.
Santikiai tarp Anglijos ir Fran
cuos apie procedūrą rišime Si
lezijos klausimo žymiai page
rėjo, sako Anglijos valdinin
kai. Dar nėra galutinai nus
pręsta ar susirinks sekamą ketvergą vyriausioji taryba,
bet
Tą telegramą nacionalis le manoma, ’ kad susirinkimas
gionierių komanduoitojas pa įvyks paskirtą dieną Paryžiuje
siuntė delei prezidento priėmi ar Boulogne.
mo delegatų nuo daugelio orga
Pagerėjimas padėties įvyko
nizacijų, kurie- reikalavo am
užsiminimo,
nestijos politiniams kaliniams. delei Franci jos
kad ji sutinka nebereikalauti
Sprendžiama, kad ir kiti at- tuojaus siųsti kareivius, jeigu
galciviai dabar sukrus ir pra Anglija prisidės prie Francijos
dės siuntinėti prezidentui te reikalavime iš Vokietijos per
legramas prieš paliuosavimą leisti kareivius, jei tą nutartų
politinių kalinių.
vyriausioji taryba.
Vokietija
True translation filed with the postmnster at Chicago, Ei.. Aug. 1, 192,
jau pranešė, kad ji perleis ka
as required by the act of Oct. 6, 1917
reivius, jei to reikalaus vyriau
True translation filed with the post- sioji taryba.
master at Chicago, III., Aug. I, 1921

PHILADELPHIA, Pa., liepos
30.
Amerikos draugų komi
tetas .paskelbė, kad kveikeriai,
kurie su savo draugais anglais
pereitais metais išdalino dau
giau kaip už $600,000 maisto
ir drabužių Maskvos vaikams,
yra pasirengę ' kooperuoti su
Amerikos šelpimo administraci
ja praplėtime veikimo maiti
nime badaujančių Rusijos vai
kų, jei Hooverio pastangos duos
vaisių. Sovietų valdžios sveika
tos departamentas pavedė jiems
sandelį ir paskiro žmones gel
bėti išdalinime maisto ir dra
LONDONAS, liepos 29.
bužiuc vaikams, •
Iš Rygos pranešama, kad pa
sak Rusijos žinių, mūšiai ištin
ka tarp pabėgėlių iš bado disTrue transiAtion filed with the post- triktų ir apielinkinių zonų gy
traster at Chicago, III., Aug. I. 1921
«s required by the act of Oct. 6. 1917 ventojų. Kada minia badaujan
čiųjų bandė įeiti į Ekaterinburgą, gyventojai pradėjo skerdy
nes ir išžudė atėjimus. Tūk
stančiai esą •miršta delei stokos
maisto traukinių į bado disteiktus.
Dabartinis badas yra baisesnis
už 1891 m. badą, sako Gorkis.

RYGA, liepos 30. — Herbert
Hooverio pasisiūlymas gelbėti
badaujančią Rusiją mi sąlyga,
kad visi laikomi Rusijos kalė
jimuose amerikiečiai butų pa
liuosuoti, tapo priimtas Rusi
jos valdžios, kuri siūlo tuo1. Lietuva niekuomet nebus
atsisakiusi nuo Suvalkų sutar jans pradėti tarybas, kad galė
ties. Sutikdama derėtis visais jus suteikti greitą pagelbą- Apie
klausimais B ruselyj, specialiai tai praneša tfolševikų oficialiiš
rezervavo sau teisę grįžti prie nė žinių agentūra Rosta
Maskvos.
Suvalkų sutarties, jeigu bend-.
Atsakymas yra pasirašytas
ros derybos, neduodamos pozi-'
Len. Kamencv, viršininko netyviy rezultatų, nusitęstų.
(partinio ir nepolitinio šelpimo
2. Beūsei io derybos po šešių komiteto.
savaičių tari mosi neparodė Len- j “Rusijos valdžia, patyrusi
kų norą susitarti net Hymanso Herbert Iloover pasiūlymus
projekto pamatais. Derybos tu- varde Amerikos Šelpimo asoBERLINAS, liepos 30. — Da
rėjo nutrukti dėl Lenkų reilka- ciacijos, randa juos pilnai pri- bartinis badas Rusijoje yni
lavimo, kad lygiomis teisėmis imtinus, įskaitant ir klausimą baisesnis už buvusį 1891 m. di
derybose dalyvautų ir Vilniaus paliuosavimo Amerikos pilie dėlį badą. Daugiau kaip 29,atstovai, kas priešinga Tautų čių.
000,000 gyventojų
badauja.
Sąjungos priimtą jam Paryžiu
“Rusijos valdžia skaito rei Daugiau kaip 6,000,000 žmonių
je kovos m. 3 d. nutarimui, kalingu kaip galima greičiau bėga iš savo namų.
kaip tai ir buvo p. Hymanso siai nustatyti tikrąsias sąlygas,
Tokias žinias gavo šiandie
pareikšta, lodei Lietimai grįžo kokiomis ryšiai galės prasi Goikio žmona nuo savo vyro
prie rezervuotos teisės, reika dėti.
Maksim Gorki.
laudami Suvalkų sutarties pil
“Jos humanitariniai mieriai
Marė Andrejeva-Gorki yra
dymo.
laiduoja maitinimą, medikali- Berline teatro reikalais.
nenę
pagelbą
ir
drabužius
dėl
mįidalyvauju šelpimo darbe.
3. Lietuva gailisi kad Žene
“Aš neturiu autoriteto kal
vos rezoliucija neėmė omenim liono vaikų ir invabdų. Delei
tos
priežasties
Rusijos
valdžia
bėti oficialiniai, be to aš jau
šio Lietuvių teisingo reikalavi
mo, vieton to padarė pasiūly skaito naudingu, kad direkto trįs mėnesiai kaip išvažiavau
mus gręsiančius pavojumi Lie rius Broxv'n ar kitas įgaliotas iš Rusijos,” sakė ji.
vesti tan’bas žmogus tuojaus
“Mano vyras neužilgo tikisi
tuvos nepriklausomybei. '
atvyktų į Maskvą, Rygą ar Re- atvykti. Jis man praneša, kad
I. Reikalaudama evakuoti
kaip greit rudens pjūtis praeis
Želigovskio kariuomenės ir ad
“Rusijos sovietų valdžia tiki viskas bus gerai. Aš ką tiik ga
ministracijos ne vietos elemen si greito atsakymo, nustatančio vau laišką, kuriame jis tarp
tus. Tanių Sąjunga palieka ne vieta ir laika taryboms. Kame- kitko sako:
liečiamus vietos elementus, da
“ ‘Vargas yra pasibaisėtinas
nev.” '
lyvavusius avantiūroj. Kontro
[Amerikos šelpimo ailminis^ ir nuolatos blogėja. Badas jau
lės Komisijai siūloma sudaryti
tracijos įgaliotinis Broun irgi yra didesnis, negu buvo pasi
bet nevaldyti vietos miliciją
baisėtinose dienose 1891 m|. Di
visa tai yra tolygus tolimes šį KiCnicnevo atsakymą nuo deli karavanai iš kaimų įklainiam maskuotam
Lenkijos Maksimo Gorkio, kuriam Hoo džioja po stepus kiek tik akis
verio pasiūlymas ir buvo adre
viešpatavimui Vilniuje.
gali užmatyti. Tai priminimas
suotas!.
didžiosios bėgštos totorių gen
5. Tautų Sąjunga daro vien
Senatorius
France
Rygoje.
čių. Miliūnai vyrų, moterų ir
pusį, todėl nepriimtiną, pasiū
lymą demolMlizuoti Lietuvos Laikraščių korespondentė Mrs. vaikų bevilčiai įieško maisto.’”
kariuomenę. IJetuva nori de- Margaret Harrison iš Baltimoblizuotis, l>et praeities sur- more, viena iš amerikiečių buprizai ir Želigovskio avantiūra busių Rusijos kalėjime, tapo
verčia budėti.
paliuosuota ir šįryt atvyko į
NEW YORK, liqx>s 30. —
6. Sąlyga kad evervtualę su- čia.
Jos paliuosavimą išgavo se Amerikos žydų šelpimo komi
Vilniaus Seimas nepriimtina tarptaurtinčs natorius .Toseph I. France, ku tetas nutarė pabandyti naują
teisės žvilgsniu ir formalinai, ris užbaigė lankymąsi Rusijoj būdą šelpimui nukentėjusių žy
be to ginčijamos teritorijos gy- ir kartu su ja sugrįžo į Rygą- dų Lenkijoje.
ventoj a i galėtų spręsti savo
Senatorius nusisteftiejo išgir Tuo tikslu bus kuriama LenŽydų Rekonstrukcijos
priklausomybės ten ar kitur dęs apie sutikimą paliuosuoti kijos
klausimą,
bet neratifikuoti aniCrikiečius. Jis manęs prie- Kompanija su $1,000,000 kapibendrą dviejų valstybių -sutarti. šingai. Jis tik pasakė, kad jis talu. Ta organizacija finansuos
7. Todėl Lietuvos Vyriausy vis dar pritariąs užmezgimui reikalaujančius pagelbos žydus
bė gailisi negalinti rezoliucijos prekybinių ryšių su Rusija, bet ( ūkininkus ir Vaizbininkus. Tai
pamatais tęsti derybų, bet ji daugiau nieko nesakysiąs, nes j bus kaipir kooperatyvinis banpavargęs ir norįs kas, iš kurio žydai visuomet
yra pasirengusi tartis dėl resti esąs labai
gaus pagelbą ir paskolą, kada
tucijos Lenkų sulaužytos tei pirmiau pasilsėti.
sės, ir tuomi surasti būdą toli Lauks oficialinio atsakymo. jie jos bus reikalingi. Ji veiks
išvien su žydų paskolos ir kre
ni esmioms vaisingoms dery
ditu draugijomis,
kurios ir
boms.
WASHLNGTON, liepos 30.—
..
Plačiau išdėstyti Lietuvos nu Amerikos šelpimas badaujan-, pirmiau plačiai veikė Lenkijoj
sistatymą žodžiu nuvyko Dru čiųjų Rusijos vaikų gali būti (ir Rusijoj, bet kurias labai supradėtas už 48 valandų po to, 'silpnino karas;
geliu Norus ir Milašius.
WASHINGTON, liepos 26 d.
—Lietuvos Vyriausybė š. m.
liepos m. 23 d- yra pasiuntusi
'rautų Sąjungai sekantį atsaky
mą į jos priimtą Ženevoje re

imder the Act of Mareli S, 1879.

Chicago, III., Panedėliš, Rugpiutis (Augūst), 1 d., 1921
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Pirmas Lietuvių Die nraštiš Amerikoje

Zudy pabėgėlius.

as required by the act of Oct. 6, 1917

Turky nuostoliai mažesni.
Daug mažesni, negu kad graikai pirmiau skelbė.

No, 177\

Riaušės Japonijoj.
TOKIO, liepos 30. - 100 žmo
nių liko sužeista didelėse riau
šėse prie Kawasaki laivų budavojinm_j<įpkų Kobėj, pėtnyčioj.

Riaušėse
dalyvavo
apie
13,(MM) slreikierių. Mieste pas
kelbtas karo stovis.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Aug. 1, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglai ir franeuzai kursto
arabus.
PARYŽIUS,
liepos 31. —
Tuksiančiai arabų gali likti iš
skerstais iš priežasties susidū
rimo Anglijos ir Francijos am
bicijų ir interesų Mesopotami
joj ir Syrijoj, pasak gautų Pa
ryžiuje žinių. Jos rodo, kad
Anglijos apkarunavojimas Emil
Feisal kaipo Mesopotamijos ka
raliaus gali sukelti tyvlaukiuose dideles skerdynes.

Emil Feisal yra tikra rakš
timi franeuzamįs artimuose ry
tuose. Savo sosto kalboje jis
Italija remia Angliją.
prižadėjo “išvaryti franeuzus
RYMAS, liepos 30.— Atsto iš šalies, kurią jie pavogė.”
vų buto užsienio reikalų komi
Delei to vyriausias franeuzų
tetas nutarė laikytis Anglijos
nuomonės nesiųsti daugiau ka komanduoto jas gen. Gourand
reivių į Sileziją iki neįvyks ir kiti franeuzų komanduotovyriausios (arvbos susirinki jai Syrijoj pradėjo organizuoti
Syrijos arabus į armiją, kad
mas.
ginti šalį nuo Feisul.

KONSTANTINOPOLIS, liepos 30. Sulig surinktomis ži
niomis, Turkijos nacionalistai
Tuo anglai ir franeuzai atsis
mūšiuose su graikais Mažojoj Apie Galvanausko ir Aškenazy
tojo prieš vienas kitą tyrlau
Azijoj, neteko viso 5,000 ka
“peštynes.”
kiuose Bet yra vienas skirtu
reivių užmuštais ir sužeistais ir
mas. Kareiviai ,kurie turės iš
8,000 paimtais belaisvėm Tur
[IS Lietuvos Informacijų Biuro
kai tiapjau neteko 50 kanuolių I WASHINiGTONAS, liq>os 27. rišti tuos ginčus, bus arabai,
True translation filed with the PORtkurie bus kurstomi prie civi
—Pasklidusi Amerikos spaudo
miif.ter at Chicago, III., Aug. 1 1921
linio 'karo, kad gymis Londono
as required by the act of Oct. 6, 1917
Graikai neteko 9,000 kareivių. je žinia, buk per Tautų Sąjun ar Parvžiąus interesus.
gos posėdį Ženevoje Lietuvos
ESKI-SHEHR, liepos 30. — ir Lenkijos delegatai susimušė
Gen. Gouraud jau laimėjęs
l Graikų kva tiara apskaito, kad nėra visai tikra. Buvo taip. Vie vieną pergalę savo propagan
Jtuikų nacionalistai iikišiol ne name Tarybos posėdžių, svar doje. Jis gavęs žinių nuo assyteko 11,(MM) kareivių užmuštais stant lietuvių-lenkų ginčą, Lie riečių ir chaldejiečių, kad jie
BERLINAS,
liepos 30. r- ir sužeistais, o 6,500 belaisvių tuvos delegatas p. Galvanaus gins Francijos interesus SyriVokietijos užsienio reikalų mi ir 42 kanuolės papuolė į graikų kas pareiškė sekantį: “Lenkai joje ir artimuose rytuose, kada
nisterija išreiškė nuomonę, kad rankas. Apie 3,000 kareivių pa nepildo Suvalkų sutarties, ku tik tiems interesams grės pavo
rią jie patys ipaisirašė, kas jus.
tarybos, kurios ėjo tarp Ame bėgo iš turkų armijos.
Graikai
neteko
užmuštais
ir
mums gvarantuos, kad jie ap
rikos komisionievio
Berline
sužeistais
apie
7,500
kareivių,
skritai kokias nors sutartis pil
Dressel ir Vokietijos užsienio
Gabena garvežius Rusijon.
dys, kuriuos jie dabar nori su
reikalų ministerio Dr. Rosen o 2,000 pateko belaisvėm
mumis daryti.” Pasibaigus po
padarė tokį progresą, jog gali
' Graikai puola iš šono.
sėdžiui, lenkų delegatas AškeSTOCKHOLM, liepos 30. —
ma išvesti, kad pamatas for
•
LONDONAS,
liepos
30.
—
naži tokiuo brutalingumu puo Pirmas siuntinis 10 Švedijos
maliniai taikos sutarčiai tarp
Pasak
žinios
iš
Konstantinopo

lėsi prie Lietuvos delegato, kad garvežių, išdirbtų dėl Rusijos,
Vokietijos ir Jungi. Valstijų
lio,
graikai
netikėtai
išsodino
Tarybos nariai išlikrųjų pama bus išsiųsta į Rusiją tuoj po
tapo atsiektas.
savo
kareivius
trijose
vietose
nė, kad p. Aškenazi nori pa rugp. 1 d. Paskui Švedijos dirbManoma, kad Vokietija pri
Anatolijos
pakraštyj,
palei
Juo

vartoti fizinę spėką savo argu- tuvės pasiųs vidutiniškai po 10
ėmė visus Amerikos valstybės
garvežių kas mėnesį.
departamento siūlymus ir pri dąsias juras. Jų tikslu yra už mentams paremti.
eiti
užpakalin
turkų
spėkų
Ispažino visas teises ir preroga
tyvas, kokius įteikia Jungi. Val mide ir atkirsti jų pasitrauki
stijoms Versailles taikos su mą. Manoma, kad graikai taip
jau paeis į pietus, kad truk
tartis.
džius pasitraukimą turkų deši
niojo sparnoVokietija pripažįstanti Ameri
kos teises sulig Versailles
sutarties.
MEXICO CITY, liepos 30. —
Iš pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
Didelis plotas San Lilis iPotosi
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
valstijoj, turintis apie 15,000
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolgyventojų yra -patvinęs delei
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
debesio pratrukimo. Visas plo
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
liepos 30. —
tas yra atkirstas nuo susisieki LONDONAS,
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
mo ir nieko nežinoma kiek Pasak žinios iš Melilla, pirmose
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
žmonių ten žuvo. Tūkstančiai dvejose dienose mušyj apie Me
stum žiemą.
benamių bėga į visas puses, lilla, ispanai neteko 4,000 kar.
užmuštais, sužeistais ir paim
Manoma, kad nuostoliai vra
v
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius yra di
tais belaisvėm Jie taipjau nete
dideli.
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
ko daugelio kanuolių, kulkaskoje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pavaidžių, amunicijos ir kitų ka
Nukapojo algas.
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
ro reikmenų, kurie pateko j
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
HAMMOND, Ind., licpois 30. nVorokkiečių rankas. Po mūšio
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
— Inland plieno liejiklos pas tari) ispanų kįlo didelė panika.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
kelbė, kad nuo šio panedčlio
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
algos visiems paprastiems dar
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
bininkams bus nukapotos dar
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
27 nuoš. Tai jau antras nukatuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
MINNEAPOLIS, Minui., -lie
pojimas algų laike pastarųjų
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Visoj eilėj ekspliozi30 dienų. Paprasti darbininkai pos 31.
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
dabar gaus tik 30c. į valandą. joj požeminių srudų nuovadų
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Darbininkai dabar dirba 10-12 ir elektros pervadų 28 žmonės
Skyrių.
liko, sužeisti ir nemažai puošvalandų.
Kitos kompanijos irgi neatsd- į tolių pridaryta. Ekspliozijos
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
lieka ir stengiasi nukapoti ai-1 pagimdė gaisrą, kuris gali an
1739 So. Halsted St.,
Chicago UI.
gas kiek galima labiausia.
' naikinti visas nuovadas.

Jungi, Valstijos arti susitaikimo su Vokietija.

Auksinai dar
neina brangyn

Debesio pralūkimas.

Žuvo 4,000 ispaną

28 sužeisti ekspliozjoj.
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Lietuva atmete tautu
rsanjungos siūlymus
Rusija išpildys Amerikos
reikalavimus !
Nauja Paba Iii jos sąjunga nesusikurė
True translation filed with the postinaster at Chicago, 111., Aug. 1. 1921
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Rusija priima Hooverio

Lietuva atsisako tartis su lan
kais Tautu Sąjungos sąlygomis.
Reikalauja iš I>enką pildyti
Sutinka
Suvalkų sutartį.
kalintus
(Iš Lietuvos Informacijų Biu
ro WaHhinxtone)

I

paliuosuoti visus apamerikiečius. Prašo
pradėti tarybas.

VVASHINGTON, liepos 26 d.
RYGA, liepos 30. — IFerbert
—Lietuvos Vyriausybė š. m. Hooverio pasisiūlymas gelbėti
liepos m. 23 d. yra pasiuntusi badaujančią Rusiją «u sąlyga,
Tautų Sąjungai sekantį atsaky- kad visi laikomi Rusijos kalt
iną į jos priimtą Ženevoje re-; jimuose amerikiečiai butų pa
zoliuciją:
liuosuoti, tapo priimtas Rusi
jos valdžios, kuri siūlo t uo
1. Lietuva niekuomet nebus
atsisakiusi nuo Suvalkų sutar jaus pradėti tarybas, kad galė
ties. Sutikdama derėtis visais jus suteikti greitą pagellią. Apie
tai praneša l>olševiikų oficiali
klausimais Bruselyj, specialiai
iš
rezervavo sau teisę grįžti prie us žinių agentūra Rosta
Maskvos.
Suvalkų sutarties, jeigu bend
Atsakymas yrą pasirašytas
ros derybos, nedH(Klam<xs pozi
Leo. Kamenev, viršininko ne
tyvių rezirltatų, nusitęstų.
partinio ir nepolitinio šelpimo
2. Bruselio derybos po šešių komiteto.
savaičių tarimosi neparodė Len- j “Rusijos valdžia, patvTiisi
kų norą susitarti net Hymanso Heriiert Hoover pasiuiynius
projekto pamatais. Derybos tu- varde Amerikos Šelpimo asorėjo nutrukti dėl Lenkų reilka-: ciacijos, randa juos pilnai pri
)avimo, kad lygiomis teisėmis imtinus, įskaitant ir klausimą
derybose dalyvautų ir Vilniaus paJiuosavinio Amerikos pilie
čių.
Sąjungos priimtą jam Paryžiu
“Rusijos valdžia skaito rei
je ko.vos m. 3 d. nutarimui, kalingu kaip galima greičiau
kaip

tai ir buvo

p. Hyrnanso siai nustatyti tikrąsias

pareikšta, todėl Lietimai grįžo
prie rezervuotos teisės, reika
laudami Suvalkų sutarties pil
dymo.
3. Lietuva gailisi kad Žene
vos rezoliucija neėmė omenių
šio Lietuvių teisingo reikalavi
mo, vieton to padarė pasiūly
mus gręsiančius pavojumi Lie
tuvos nepriklausomybei. *

4. Reikalaudama evakuoti
Želigovskio kariuomenės ir ad
ministracijos ne vietos elemen
tus. Tautų Sąjunga palieka ne
liečiamus vietos elementus, da
lyvavusius avantiūroj. Kontro
lės Komisijai siūloma sudaryti
bet nevaldyti vietos miliciją
visa tai yra tolygus tolimes
niam maskuotam
Lenkijos
viešpatavimui i Vilniuje.

Pirmos Lietuvių Dienraštis Amerikoje

imder the Act of Mareli S, 1879.

No. 177

Chicago, Iii., Panedėlis, Rugpiutis (Augūst), 1 d., 1921

Kaina 3c

Lietuvos atsakymas
Jauty Sąjungai.

Wa m o r t c a

sąlygas,

kokiomis ryšiai galės prasi
dėti.
“Jos humanitariniai mieriai
laiduoja maitinimą, medikalinę pagelbą ir drabužius dėl mįiliono vaikų ir invalidų. Delei
tos priežasties Rusijos valdžia
skaito naudingu, kad direkto
rius Brown ar kitas įgaliotas
vesti tarybas žmogus tuojaus
atvyktų į Maskvą, Rygą ar Re-

kaip bus paliuosuoti ir išvažia
vę iš Rusijos visi buvę sulaiky
ti amerikiečiai, pasakė šiandie
Hoover. Nėra jokio užtikrini
mo, kad amerikiečiai yra pa
liuosuoti, kol jie nėra išvažiavę
iš Rusijos.
Oficialinis pranešimas apie
Rusijos valdžios nutarimlą pa
liuosuoti amerikiečius dar nė
ra gahtas oficialiniais keliais.
Nors dar atsakyntas
nėra
gautas, bet paduodamose
niose siūlymas tarybų
apie
šelpimo priemones yra pri im
tinas, kada amerikiečiai lius iš
važiavę iš Rusijos,
Kveikeriai praplės savo
veikimą.
PHILADELPHIA, Pa., liepos
30.
Amerikos draugų komi
tetas paskelbė, kad kveiikeriai,
kurie su savo draugais anglais
pereitais motais išdalino dau
giau kaip už $600,000 maisto
ir drabužių Maskvos vaikams,
yra pasirengę ' kooperuoti su
Amerikos šelpimo administraci
ja praplėtime veikimo maiti
nime. badaujančių Rusijos vai
kų, jei Hooverio pastangos duos
vaisių. Sovietų valdžios sveika
tos departamentas pavedė jiems
sandelį ir paskiro žmones gel
bėti išdalinime maisto ir dra
bužių vaikams.

Legionieriai priešinasi
Nesukūrė naujos Pabalti- Dėbso paliuosavimui. Anglija ir Francija baigia
INDIANAPOLIS, Ind., liepos
ginčus.
jos sąjungos.
30.
Paskilbusio juodašimtiš
■""■■'I*

"

Bet tarybos bus vedamos ir

toliau — Varšuvoje.
HELSJNGEORS, (liepos 30.
Latvijos, Estonijos ir Finlandijos užsienio reikalų -m misterių
konferencijas kuri tikėjosi su
dalyti antrą “trilypę Pabalti
jo* sąjungą,” įvyko čia ketver
gi*, bet užsibaigė nesudariusi
sąjungos ir nesusitarusi apie
militarinę konvenciją.
Po susirinkimui oficialiniai
paskelbta, kad tapo nutaria su
šaukti vėliau konferenciją Var
šuvoje ir kad tikimąsi,
kad
dabar vedamose ar jau buvu
siose tarybose neužilgo bus pa
daryta tarp tų valstybių preky
binė sutartis.
True translation filed with the postinnster at Chicago, Ui.. Aug. 1, 192.
as required by the act of Oct. 6, 1917

Žudy pabėgėlius.

29,000,000 badauja
Rusijoje.

Tokias žinia-s

gavo

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., Aug. 1, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

True translation filed with the postmaster at Chicagb, III., Aug. I, 1921
as required by th© act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, liepos 29.
Iš Rygos pranešama, kad pa
sak Rusijos žinių, mūšiai ištin
ka tarp pabėgėlių iš baido disTrue transiatmn filed with the post- triktų ir apielinkinių zonų gy
master at Chicago, III., Aug. I. 1921
ts required by the act nf Oct. 6, 1917 ventojų. Kada minia badaujan
čiųjų bandė įeiti į Ekaterinburgą, gyventojai pradėjo skerdy
nes ir išžudė atėjimus. 'Pūk
štančiai esą -miršta delei stokos
maisto traukinių j bado disteiktus.
Dabartinis badas yra baisesnis
už 1891 m. badą, sako Gorkis.
BERLINAS, liepos 30. — Da
bartinis badas Rusijoje yra
baisesnis už buvusį 1891 m. di-»
delį badą. Daugiau kaip 29,000,000 gyventojų
badauja.
Daugiau kaip 6,000,000 žmonių
bėga iš savo namų.

____ „
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True translation filed with the post
nuif.ter at Chicago, 111., Aug. .1 ui? I
as required by the act of Oct. 6, 1917

Jungt. Valstijos arti susitaikinio su Vokietija.
BERLINAS,

liepos 30. <—

kojo Amerikos Legiono komianduotojas John C. Emery teleg
rafavo prezidentui Hardingui,
kad Legionas griežtai priešina
mi paliuosavimlui Eugene V.
Debs ir kilų politinių kalinių,
nes tokis paliuosavimas esą bu
tų leidimas laužyti ir nepaisy
ti įstatymų. Esą visi buvusieji
kareiviai tokiuo paliuosaviinu
labai pasipiktintų.

Tą telegramą nacionalis le
gionierių komanduoitojas pa
siuntė delei prezidento priėmi
mo delegatų nuo daugelio orga
nizacijų, kurie reikalavo am
nestijos politiniams kaliniams.
Sprendžiama, kad ir kiti atgaleiviai dabar sukrus ir pra
dės siuntinėti iirezidentiii te
legramas prieš pa 1 mosavimą
politinių kalinių.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Aug. 1, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Turky nuostoliai mažesni.
Daug mažesni, negu kad ?raikai pirmiau skelbė.

“Rusijos sovietų valdžia tiki
si greito atsakymo, nustatančio
vieta ir laika taryboms. Kamenev.”
[Amerikos šelpimo adminis
tracijos įgaliotinis Browin irgi
šį Kamonevo atsakymą nuo
Maksimo Gorkio, kuriam Hoo
verio pasiulnnas ir buvo adre
suotas!,
u
5. Tautų Sąjunga daro vien
Senatorius France Rygoje.
pusį. todėl nepriimtiną, pasiū
lymą demobilizuoti Lietuvos Laikraščių korespondentė Mrs.
kariuomenę. IJetuva nori de- Margaret Harrison iš Baltimoblizuotis, bet praeities sur- more, viena iŠ amerikiečių buprizai ir Želigovskio avantiūra busių Rusijos kalėjime, tapo
verčia budėti.
paliuosuota ir šįryt atvyko į
NEW YORK, liq>os 30. —
6. Sąlyga kad eveivt italę su- čia.
Jos paliuosavimą išgavo se Amerikos žydų šelpimo komi
Vilniaus Seimas nepriimtina tarptauitinčs natorius Joseph I. France, ku tetas nutarė pabandyti naują
teisės žvilgsniu ir formalinai, ris užbaigė lankymąsi Rusijoj būdą šelpimui nukentėjusių žy
be to ginčijamos teritorijos gy- ir kartu su ja sugrįžo į Rygą- dų Lenkijoje.
Tuo tikslu bus kuriama Lenventoj a i galėtų spręsti savo
Senatorius nusiste/hėjo išgir
Žydų Rekonstrukcijos
priklausomybės ten ar kitur dęs apie sutikimą paliuosuoti kijos
klausimą,
bet nera'tifikuoti amerikiečius. Jis manęs prie Kompanija su $1,000,000 kapišingai. Jis tik pasakė, kad jis talu. Ta organizacija finansuos
7. Todėl Lietuvos Vyriausy vis dar pritariąs užmezgimui reikalaujančius pagelbos žydus
bė gailisi negalinti rezoliucijos prekybinių ryšių su Rusija, bet į ūkininkus ir vaizbininkus, Tai
pamatais tęsti derybų, bet ji daugiau nieko nesakysiąs, nes j bus kaipir kooperatyvinis bau1 •
__
_ _____________
'/'iM/lon žydai visuomet
zvl
kas, Liihia
iš kurio
pavargęs
ir noiąs I/nc
yra pasirengusi tartis dėl resti esąs 1labai
gaus pagelbą ir paskolą, kada
tucijos Lenkų sulaužytos tei pirmiau pasilsėti.
jie jos bus reikalingi. Ji veiks
sės, ir tuomi surasti būdą toli
Lauks oficlalinio atsakymo. išyiėn su žydų paskolos ir kre
ni esnioms vaisingoms dery
kurios ..ir
WASIUNGTON, liepos 30.— ditų draugijomis,
boms.
Plačiau išdėstyti Lietuvos nu Amerikos šelpimas badaujan- ( pirmiau plačiai veikė Lenkijoj
sistatymą žodžiu nuvyko Bru- čiųjų Rusijos vaikų gali būti (ir Rusijoj, bet kurias labui <mpr įdėtas už 48 valandų po to,'silpnino karas:
selin Norus ir Milašius.

Kurs banką šelpmui žydu.

nisterija išreiškė nuomonę, kad
tarybos, kurios ėjo tarp Ame
rikos komisionierio
Beriine
Dressel ir Vokietijos užsienio
reikalų minisiterio Dr. Rosen
padarė tokį progresą, jog gali
ma išvesti, kad pamatas for
maliniai taikos sutarčiai tarp
Vokietijas ir Jungt. Valstijų
tapo atsiektas.
Manoma, kad Vokietija pri
ėmė visus Amerikos valstybės
departamento siūlymus ir pri
pažino visas teises ir prerogatyvuis, kokius įteikia Jungi. Val
stijoms Versailles taikos su
tartas.

Debesio pralūkimas.
MEXI€O CITY, licąjos 30.
Didelis plotas San Luis Putosi
valstijoj, turintis apie 15,(XX)
gyventojų yra patvinęs dėlei
debesiu pratruk i m o. Visas plo
tas yra atkirstas nuo susisieki
mo ir nieko nežinoma kiek
žmonių ten žuvo. Taikstančiai
benamių bėga į visas puses,
Manoma, kad nuostoliai yra
dideli.

Graikai puola iš šono.
LONDONAS,
liepas 30. —
Pasak žinios iš Konstantinopo
lio, graikai netikėtai išsodino
savo kareivius trijose vietose
Anatolijos pakraštyj, palei Juo
dąsias juras. Jų tikslu yra už

lindę ir atkirsti jų pasitrauki
mą. Manoma, kad graikai taip
jau paeis į pietus, kad truk
džius pasitraukimą Birikų deši
niojo sparnoVokietija pripažįstanti Ameri
kos teises sulig Versailles
sutarties.

28 sužeisti ekspliozjoj.

Riaušės Japonijoj.

Tuo anglai ir franeuzai atsis
tojo prieš vienas kitą tyrlau
kiuose Bet yra vienas skirtu
mas. Kareiviai ,kurie turės iš
rišti tuos ginčus, bus arabai,
kurie bus kurstomi prie civi
linio karo, kad gymis Londono
ar Paryžiaus interesus.

Gen. Gouraud jau laimėjęs
vieną pergalę savo projMigandoje. Jis gavęs žinių nuo assyriečių ir chaldejiečių, kad jie
gins Francijos interesus Sjvi-

“Lenkai joje ir artimuose rytuose, kada

nepildo Suvalkų sutarties, ku tik tiems interesams grės pavo
rią jie patys pasirašė, kas jus.
mums gvarantuos, kad jie ap
skritai kokias nors sutartis pil
Gabena garvežius Rusijondys, kuriuos jie dabar nori su
mumis daryti.” Pasibaigus po
sėdžiui, lenkų delegatas AškeSTOCKHOLM, liepos 30.
naži tokiuo brutalingumu puo Pirmas siuntinis 10 Švedijos
lėsi prie Lietuvos delegato, kad garvežių, išdirbtų dėl Rusijos,
3’arybos nariai ištikrųjų pama bus išsiųsta į Rusiją tuoj po
nė, kad p. Aškenazi nori pa rugp. 1 d. Paskui Švedijos dirb
vartoti fizinę spėką savo argu tuvės pasiųs vidutiniškai po 10
mentams paremti.
garvežių kas mėnesį.

Auksinai dar
neina brangyn
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolkas 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.

Žuvo 4,000 ispanų.

LONDONAS,
liepos 30.
Pasak žinios iš Melilla, pirmose
dvejose dienose mušyj apie Me
lilla, ispanai neteko 4,000 kar.
užmuštais, sužeistais ir paim
tais belaisvčn. Jie taipjau nete
ko daugelio kanuolių, kullkasvaidžių, amunicijos ir kitų ka
Nukapojo algas.
ro reiknljenų, kurie pateko į
HAMMOND, Ind., liepos 30. nVorokkiečių rankas. Po mūšio
— Inland plieno liejiklos pas tarq) ispanų kjlo didėlė panika.
kelbė, kad nuo šio panedėlio
algos visiems paprastiems dar
bininkams bus nukapotos dar
27 nuoŠ. Tai jau antras nukaMINNEAPOLIS, Minai., lie
pojimas algų laike pastarųjų
Visoj eilėj ekspliozi30 dienų. Paprasti darbininkai pos 31.
dabar gaus tik 30c- j valandą. joj požeminių srudų nuovadų
Darbininkai dabar dirba 10-12 ir elektros pervadų 28 žmonės
liko, sužeisti ir nemažai puošvalandų.
Kitos kompanijos irgi neatsi- (tolių pridaryta. Ekspliozijos
lieka ir stengiasi rnulkapoiti ai-. pagimdė gaisrą, kuris gali su
ges kiek galima labiausia.
' naikinti visas nuovadas.

J..

Anglai ir franeuzai kursto
arabus.

šiandie Vokietijos užsienio reikalų mi ir 42 'kanuoles papuolė į graikų kas pareiškė sekanti:

Gorino žmona nuo savo vyro
Maksim Gorki.
Marė Andrejeva-Gorki yra
Beriine teatro reikalais.
nedalyvauja šelpimo <ladbe.
‘‘Aš neturiu autoriteto kal
bėti oficialiniai, be to aš jau
trįs mėnesiai kaip išvažiavau
iš Rusijos,” sakė ji.
“Mano vyras neužilgo tikisi
atvykti. Jis man praneša, kad
kaip greit rudens pjūtis praeis
viskas bus gerai. AŠ ką tik ga
vau laišką, kuriame jis tarp
kitko sako:
“ ‘Vargas yra pasibaisėtinas
ir nuolatos blogėja. Badais jau
yra didesnis, negu buvo pasi
baisėtinose dienose 1891 m!- Di
deli karavanai iš kaimų klai
džioja po stepius kiek tik akis
gali užmėtyti. Tai priminimas
didžiosios bėgštos totorių gen
čių. Milionai vyrų, moterų ir
vaikų bevilčiai jieško maisto.’”

1 ..!□!■”■■■■.■

TOKIO, liepos 30.— 1OO žmo
nių liko sužeista didelėse riau
šėse prie Kawasaki laivų budavojimo dokų Kobėj, Pėdny
čioj.
Abi pusės nusileidžia Silezijos
Riaušėse
dalyvavo
apie
klausime ir santikiai gerėja.
13,000 streikierių. Mieste pas
kelbtas karo stovis.
LONDONAS,
liepos 30.
Santikiai tarp Anglijos ir Frantranslation filed with the postcijos apie procedūrą rišime Si True
master at Chicago, III., Aug. 1, 1921
lezijos klausimo žymiai page as required by the act of Oct. 6. 1917
rėjo, sako Anglijos valdinin
kai. Dar nėra galutinai nus
pręsta ar susirinks sekamą kelvergą vyriausioji taryba,
bet
manoma,
kad susirinkimas
įvyks paskirtą dieną Paryžiuje
PARYŽIUS,
liepos 31. —
ar Boulogne.
Tūkstančiai arabų gali likti iš
Pagerėjimas padėties įvyko skerstais iš priežasties susidū
delei Francijos
užsiminimo, rimo Anglijos ir Francijos am
kad ji sutinka nebereikalauti bicijų ir interesų Mesopotami
tuojaus siųsti kareivius, jeigu joj ir Syrijoj, pasak gautų Pa
Anglija prisidės prie Francijos ryžiuje žinių. Jos rodo, kad
reikalavime iš Vokietijos per Anglijos apkarunavojimas Emil
leisti kareivius, jei tą nutartų Feisal kaifio Mesopotamijos ka
vyriausioji taryba.
Vokietija raliaus gali sukelti tyrlaukiuo
jau pranešė, kad ji perleis ka se dideles skerdynes.
reivius, jei to reikalaus vyriau
Emil Feisal yra tikra rakš
sioji taryba.
timi francuzanvs artimuose ry
tuose. Savo sosto kalboje jis
Italija remia Angliją.
prižadėjo “išvalyti franeuzus
RYMAS, liepos 30. - Atsto iš šalies, kurią jie pavogė.”
vų buto užsienio reikalų komi
Delei to vyriausias fraucuzų
tetas nutarė laikytis., Anglijos
nuomonės nesiųsti daugiau ka komanduotojas gen. Gourand
reivių į Sileziją iki neįvyks ir kiti franeuzų komanduolovyriausios tarvbos susirinki jai Syrijoj pradėjo organizuoti
Syrijos arabus į armiją, kad
mas.
ginti šalį nuo Feisul.

KONSTANTINOPOLIS, li epos 30. Sulig surinktomis ži
niomis, Turkijos nacionalistai
mušiuosi* su graikais Mažojoj Apie Galvanausko ir Aškenazy
Azijoj, neteko viso 5,000 ka
“peštynes.”
reivių užmuštais ir sužeistais ir
8,000 paimtais belaisvčn. Tur
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
kai liapjau neteko 50 kanuolių I WASI1INGTONAS, liq>os 27.
—Pasklidusi Amerikos spaudo
Graikai neteko 9,000 kareivių. je žinia, buk per Tautų Sąjun
gos posėdį Ženevoje Lietuvos
ESKI-SHEHR, liepos 30. — ir Lenkijos delegatai susimušė
Graikų kvatiera apskaito, kad nėra visai tikra. Buvo taip. Vie
turkų nacionalistai iikišiol ne name Tarybos posėdžių, svar
teko 11,000 kareivių užmuštais stant lietuvių-lenkų ginčą, Iacir sužeistais, o 6,500 belaisvių tuvos delegatas p. Galvanaus

rankas. Apie 3,000 kareivių pa
bėgo iš turkų armijos.
Graikai neteko užmuštais ir
sužeistais apie 7,500 kareivių,
o 2,000 pateko belaisvčn.

____
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Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra didžiausią lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, 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 j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
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Jeigu darbo įrankiai yra to- Ir mėgina ant jų suversti žemės Ualuvoje, galėtų bul keiksmų ir šmeižtų kanonadą
kie, kad juos vartot yra pa-Įkaltę: girdi, “social-išdavi- keblumas..
ij prieš Grigaitį, prieš Hermaną
togiaus, dirbant kiekvienam kai” suardė gerus bolševikų “Vienybė” sako, kad tą pa- ir Prieš kitus socialialus.
rftgrafą reikėjo arba visiškai
Mes manėme, kad “Laisves”
žmogui skyrium, tai bendro planus, remdami buržuaziją. išbraukti, ___
~
arba pakeisti jį, pri- Vabalas arba Paukštys nieko
darbo įvedimas visai nebūtų
antros pusės, atžaga- dedant žodžius “ne lietuvių kil- kito ir nedalys. Ir mes neapsigrįžtantiems į Lie- rikonie.
naudingas. Todėl prie tokios reiviai mėgina sumaisyt so- mes.” Jeigu
.
visuomenės stovio, kur žmo- cialistus su bolševikais į vie- tlJvQ žydams butų uždrausta Paskutiniame to keikūnų or__ )
numeryje p. Pruseika
niii
darbas dar
Vrnva kad
kad hnlšpvikii
mų darbas
dar nėra bend- no
ną krūvą,
bolševikų nene P’rkt*s žemes, tai, pasalk V„ „gano
butų gerai. Tai jau yra siauras paskelbė beveik pusantros špalras, socializmo įvykinimas pasisekimui
diskreditavus nacionalizmas.
, tos ilgio “straipsnį,” kur jisai
yra net negalimas.
socializmo idėją, šitą apga- Bet delei to draudimo sveti surinko į daiktą visas savo purŠtai delko socialistų mok- j vystę ypatingu uolumu prak- mų valstybių piliečiams įsigyti viniausias keliones, kokias ka
slas sako, kad socializmą tikuoja mūsiškiai klerikalai, žemės Lietuvoje, reikia vis dėl da nors vartojo prieš Grigaitį,
įvykinti galima anaiptol ne Chicagos “Draugas”, pav. to pastebėti, kad įstatymo pro ir pridėjo prie jų dar kokį tu
jekte yra kalbama apie žemes ziną naujų. Štai kokie perlai
prie visokių sąlygų. Pirma kiekvieną kartą, kada rašo davimą, o ne apie pardavimą. verčiasi iš po jo plunksnos:
negu socializmo vykinimas apie bolševikus, tai vadina Pirktis žemės Lietuvoje sveti “sujuodošėjou” “užgyrė impe*pasidaro galimas, turi susi-‘juos “socialistais” ir sten- mų valstybių piliečiams tas įs rialistines žudynes,” “paprasta
kurti stambi pramonė — giasi parodyti, kad visi so- tatymo projektas, rodos, ned provokacija yra jo kasdieninis
amatas,” “Juda Iskariotas,”
fabrikai, dirbtuvės, stam- cialistai esą tokie, kaip Rū raudžia.
“ober-šmokas,” “jaučiasi, kaip
diktatoriai.
Jeigu
bus žemės ūkiai ir kitokios sijos
BIEDNAS ŽMOGELIS.
šuo ujamas,” “kaip cirko klau“
Naujienos
”
nebūtų
visą
lai

stambios įmonės, kur žmo
> naLneužaugoų,” “kaip Quaziką
kritikavusios
bolševikų,
nės dirba didelėmis kuopo
Jau bus apie trejetas metų, inodo,”
idiotiškai tvarsosi,”
tai šiandie gal rastųsi nema- kaip Vabalas-Pruseika “Lais “idiotiškai kvatoja,” “šnipų bi
mis daikte.
Šitokia stambi pramonė, žai lietuvių darbininkų, ku vės” špaltose užsiimta socialistų čiulis,” ir t. t.
Jų idėjas, jų princi
Iš šitokių pliovonių susideda
kaip visi žino, atsiranda, be - ■ riuos klerikalai galėtų pasi> šmeižimu.
pus ir taktiką jisai, vargšas, visas jo rašinys; nieko dau
augant kapitalizmui. Todėl gauti ant šitos meškerės,
sukritikuoti neįstengia, todėl giau jame nėra.
kapitalizmas rengia dirvą Bet ačiū “Naujienų” kri atsidėjęs koneveikia atskirų so-, Galima numanyti, kas yra to
socializmui. Svajot apie so tikai, tas klerikalų “humbu- cialistų asmenis. Ypatingu įtu- žmogaus sieloje,, jeigu iš jos
cializmo įvykinimą tenai, gas” neturi pasisekimo — žinių jisai purvina “Naujienų” plaukia tokie šlykštumai... GaiHa mums jo!
kur kapitalizmo dar nėra lygiai, kaip ir “komunistų” redaktorių P. Grigaitį.
Paskutiniu laiku lietuviškų --------------arba kur jisai dar yra menB" pasakos apie socialistų “iŠ- komunistų eilėse jau buvo gir- ]
kai išsiplėtojęs, yra bergž- davystę”. Protaujantysžmo-;dčt baIsib protestuojančių prieš,
džias dalykas.
,nes žino,
...............
- -1 tolk 19
'
kad ne socializmas
0 tokioms svajonėms kaip subankrutjj0 Rusijoje, o so kia vaišina Laisves skaitytorjus tosai nepadorus rašytojas.
[Iš Federuotosios Presos]
tik pasižymi šių dienų “ko- (cializmo renegatų, -bolševikų,
Kalbėdami
apie vieną tokių

f------------------------------

vienam turėti nuosavus įran
kius; o jeigu jie vartoja di
The Lithuanian Daily News delius įrankius (tokius, kaip
Publiahed Daily axcapt Sunday hy
U-t Lithuanlan N«wa Pub. Co., lac. mašinos dabartiniuose fab
rikuose), tai jiems tenka
Sdltor P. Grigaitto
dirbti kuopomis, ir įrankius
1739 SO HALSTED ST, valdyti tuomet yra pato
CHICAGO, ILLINOIS.
giausia bendrai.

NhUIIENOS

Telephone RooMvelt 8500

Nuo to, kokie yra darbo
įrankiai, kaip matome, pri
klauso ne tiktai darbo bū
das, o ir nuosavybės forma.
Entered aa Second Clasa Matteri
Šituos dalykus mes aiški
March 17th, 1914, at tha Post Office!
of Chicago, III., undar tha act of j name tam, kad skaitytojas
Mareh 2nd, 1879.
galėtų aiškiau suprasti tuos
Naujienos eina kasdien, liakiriant
Dedi!dienius. Leidžia Naujienų Ben- (rinČUS. kurie šiandie einu
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago,
tarpe žmonių delei socializ
BĮ. — Telefonas: Roosevelt 8500.
mo, komunizmo, kapitaliz
Užsisakomoji Kaina:
mo ir kitokių visuomenės
Chicagoja — paltu:
Matams —--------------- .......
organizacijos rusių.
Pusei metą .— ,
Subscription Ratasl
>8.00 per year in Canada.
>7.00 per year outaide of Chicago.
>8.00 per year in Chicago.
8c per copy.

Trims mėnesiams ■ ....._____
Dviem tni tiesiame.... ...... —
Vienam mšaaaiui
...

. £251
. 1.75

Kas yra socializmas? So’1,i0; cializmas yra visų-pirma
Ehicagoje — per neiiotejuai
03 tam tikra gamybos forma,
Viena kopija ........... .............
Savaitei . ...... ...... .....
™ skirtinga nuo tos gamybos
Mšnasiui ........ ...........
i formos, kuri gyvuoja kapiSuvienytose Valstljooe m Chicagoj,
(talizmo tvarkoje, taip pat
paštui
Metams —
------. >7.00
kaip ir nuo tų gamybos forPusei metų...............................
Trims mėnesiams —-.... - 2.00 mų, kurios gyvavo prieš ka
Dviem mėnesiams
—.— 1.50
.75 pitalizmą.
Vienam mėnesiui
Metuvon ir kitur uisieniaosei
Socializmo tvarkoje žmo
(Atpiginta)
Metams-------- ----------------------- >8.00 nės dirba (bent svarbiau
Pusei metų -------- ------------- — 4.50
Trims mėnesiams___ ________ 2.25 sius darbus) bendrai — tai
Pinigus reikia siųsti pašto
Orderiu, kartu su užsakymu.
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Apžvalga

VERTĖ K. A.(kur buvo miegamasis kambarys, m’atėsi menkutė šviesa. Jis žiurėjo į dangą lyg nusižengėlis,
Bejėgis jis stovėjo savo vietoj, negalėdamas nie
ko daryti, nieko sužinoti. Jį apėmė baimė pagal
vojus apie tas valandas, kurias da jam reikės
praleisti. Naktis, rytmetis, diena iki trečios va
(Tąsa.)
landos.. . Taip, iki trijų, o paskui .. Kas gi bus
Jis pašoko nuo lovos. Atidarė langą ir čme daryti, jei ji ir vėi neateis? Neužimitas vežėjas
žiūrėti į gatvę, į vakaro atinsumą— Ak, tai ten pravažiavo pro šalį, jis pamojo vežėjui ranka ir
ant to kampo... Kiekvienoj motery] jis įmatyJam prisiminė, paskutinis ipasimatymas su
davo ją. Jis paėjo nuo lango. Ji nebegalėjo jau
ateiti; laikas praėjo. Ir staiga jam pasirodė, ja. Ne, ne, ji da nepaliovė jo mylėjus — no,
kad jis pasielgęs nesąmoningai skirdamias tik po niekuomet! O gali buli, kad namiškiai pradėjo
rą valandų liikesčiui. Gali būti, kad ji tik dabar dasiprotėti?.. Ne, tai negalimas daiktas... Iki
turi progos išeiti... gali būti, jai buvo galima šiol nebuvo nė. mažiausio pėdsako, priegtain ji
ateiti šįryt. Ir jo gah'uj susidėjo jtlu tai, ką jis loki atsargi. Viena galėtų būti priežastis: ji su
pasakys jai sekamą kartą, ir jis šnibždomis ta sirgo ir guli lovoj. Tos tai priežastis delei ji
rė: “dabar aš visą dieną pasiliksiu namie ir negali jam nieko pranešti... Byto ji pasitaisys ir
lauksiu atvęs; nuo ryto iki vėlaus vakaro.” Bet
taręs lai is pradėjo jauktis iš savęs ir vėl šnabž išminus jį.. Taip, bet jei jis neatsikels iš lovos...
da prakalbėjo: “juk aš iš galvos kraustaus. iš Jei ji pavojingai susirgo... Dieve ni'ano, jei ji
galvos kraustaus, iš gaivos kraustaus!” Vėl jis sunkiai serga... Ne, ne ne... kodėl būtent išlin
galvatrukčia bčgo į jos namą. Visa buvo taip, kiai serga!..
Staiga jam atėjo į galvą mintis, kuri, mato
kaip ir vakar. Iš už gardinu matėsi tos pačios
šviesos. Pavaikščiojęs apie pusę valandos šali ma, galėjo išblaškyti jo abejojimus. Kadangi ji
gatviu, jis vėl pasišalino, kuomet pasirodė tar tikrai serga, tai ryto jis galės pasiųsti žmogų, kad
naites. Bet šį kartą jam pasirodė, kad tarnaitės pasiteiravus apie jos sveikatą. Pasiuntiniui nėra
pastebėjo jį ir jis buvo tikras, jog jos kalbėjo reikia žinoti išimtojo vardas: jis nenugirdo
apie jį: tai tas pats ponas, kuris vakar tuo pačiu to vardo gerai. Taip, tikrai taip reikia ir pa
laiku vaikščiojo čia. Jis nuėjo bastytis kaimynė daryti! — Jis jautėsi laimingas esąs, kad jam
atėjo toki puiki mintis.
mis gatvėmis.
Naktis ir sekama diena, nors jis negavo ir
Bet kada bokšte išmušė dešimtą valandą, ir
žmonės pradėjo uždarinėti vartus, jis vėl sugrį-J.jokios žinios, praėjo daug ramdau. Po pietų jis
ir įsmeigė akis į langus. Tik iš vieno lango,, nejautė net tokioj dideles nėrini ties kaip kad pa
A. SCHNITZLER.

Paskutinis Pasimatymas

Musų Moterims.
Mažoms mergaitėms rūbelis Ne. M29

Japonai nepalenkia
Ii Amerika.

Svdney. — cMigrįzusieji
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i-nnniet-'ji” Piiciinio t ne m1
1
1
r>y(iney.
is
Imos ypatybė. Antra jos ypa mumstai
.
. .Į c. . ; politika.
Jie ciuiuuLv
atmetė pagi
pagrinprotestų, mes aiujc
šioje vietoje
iš- Japonijos Australijos valdiniu_ J Jt.
pviivinci. 01c
iu-t pruitsių,
viuu/jv 10tybė yra ta, kad jie bendrai tijos žmonės daugiaus kaip: ^inę Markso teorijos idėją,' reiškiame abejonę, ar galės ko-~ 1 ai sako, kad Japonijoj jaučiaGamyba ir
valdo darbo įrankius, — per trejus metus mėgino
ma didelis nepasitenkinimas
s0CjaHzmą galima ivy-:munistų
'
- laikraščiai apsivalyti
,
gamybos forma.
Lrr\l pa-,
r\o » k.nti tiktki tadaj
.
IzfH'Vunill IT
’7111. KcL* AlUCrikfl* Vienas valdininkas
nuo keiksmų
ir’ 411101
šmeižtų,
kuomet, pav. kapitalizmo įvykinti socializmą, kol
kadavi mifl
jogei pareiškė, kad jajw>nai atvirai
idnnid
Kiliai mes
iiivcT žinojome,
tvarkoje darbas irgi yra galios įsitikino, kad is tų i
suomenės
gamyba
pasiekia
Svariu
bu(
|
U
^ovot
su
savo
ule- pasisako, kad jie atkeršysią
Visuomenės gyvenimo pa
bendras,
bet
darbo
įrankiai
pastangų
nieko
neišeis.
grindas yra produkcija ar-!
. tam tikro plėtojimosi laips- jos priešais jie nepajiegia. Spe- Amerikai dėl persekiojimo ja
Ipriklauso atskiriems žmo- šiandien jau visas svietas'. nio, — ir jie suklupo.
cialiai mes turėjo omenyje to ponų Kalifornijoj. Labai ma
ba gamyba. Kad žmonės ga
nėms.
žino, kad iš jų nieko gera
ki uis tų laikraščių bendradar ža vilties, kad japonai sutiktų
lėtų gyventi, jie turi gamin
bius, kaip Pruseika, Paukštys ■ priimti bent kokį nors n u si gi nkj Taigi įvykint socializmą neišėjo: ne tiktai socializti: auginti javus ir gyvu
ir jiems panašus.
I lavimo planą. Valdžia yra
. reiškia atsiekti to, kad žmo- mas Rusijoje nepasisekė įvylius, dirbti rubus, statyti i
Tik įsivaizdinkite,
kad lie i griežtai nusistačiusi prieš nusines ne tiktai sujungtomis kinti, o ir visas šalies ūkis
triobas ir t. t.
žmones paliautų keikę, pravar- ginklavimą. Verstinas ėmimas
jiegomis dirbtų, o ir kad jie baisiai nupuolė, žmonės ba
džiavę ir šmeižę Grigaitį, Her kariuomenėn Japonijo da pasi
Reikiamus gyvenimui dai- išvien valdytų darbo įrau du miršta.
AMERIKIEČIAI IR ŽEMAS maną, Michclsoną ir kitus so- liks kokį laiką. Militarinė kli
ktus žmonės gamina ne tuš kius.
Bolševikai-komunistai mė
KLAUSIMAS LIETUVOJ. . cįalistųs:, kuo tuomet jie galė ka da ten tebėra stipri. Be to,
tų parodyti savo “revoliucin- japonai sparčiai rengiasi ko
čiomis rankomis, o pagalba Aiškus dalykas," kad to gino pirm laiko įvesti naują
įrankių. Įrankiai-gi nuola atsiekti yra lengviausia te gamybos formą, o atsiekė Brooklyne “Vienybė” rašo, gumą ir net — apie ką jie mercijos dirvoj. Tuo budu jų
interesai susidurs su kitų vals
tos keičiasi. Žmonės nuola nai, kur jau gyvuoja darbo tiktai to, kad suardė pačią kad žemes reformos projektas, tuomet galėtų rašyt?
Tas idėjinis mišinys, kurį
kuris buvo paduotas Ijietuvos
interesais. O tai juk gatos gerina savo įrankius ir bendrumas: nes tuomet rei gamybą. Panašus rezultatas Steigiamajam Seimui, yra toks, po, vardu “komunizmo” jie tybių
Ii privesti ir prie kivirčių. Nieko
11
-ikad1 pereitais
...
išranda naujus, taip jogei kia tiktai įvykinti atmainą butų, jeigu kas pirm laiko jogei amerikiečiai, pagrįžusieji skelbė savo “susipratusiems” į todėl _nuostabaus,
šiandie jie vartoja visai ne darbo įrankių valdyme, pa nuskintų vaisių nuo medžio: Lietuvon, neturėtų teises pirk- pasekėjams, senai neteko jokio melais pusė Japonijos biudžeto
tokius įrankius, kokius var keičiant privatinę nuosavy nuskintas žalias vaisius ne tis žemės, jeigu jie butų prie-(kredito minių akyse; komu- buvo paskirta apsigynimo tiksku- lams.
todavo šimtas metų atgal ar- bę visuomenine nuosavybe. sirptų, o putų. Visuomenės mę Amerikos pilietybę. Vienas' nistiški” eksperimentai
Priegtani reiškiama susirū
• ba kokius vartos ateityje. O kur darbas dar nėra ben gyvenimą, mat, lygiai kaip projekto paragrafas, kur kai- riuos bolševikai daro Rusijoje,
bama
apie žemės
teikimą, atnešė blogiausių vaisių, ir pats pinimo Sbantungo klausimu „
ir
Žmonės gerina savo dar dras, kur žmonės dirba kiek ir gamtos gyvenimą, valdo skamba taip:
bolševikų galva, Leninas, šian-. japonų mandatais. Kad kokios,
die atsižada savo “komuniz-1.................
bo įrankius ir išranda nau vienas sau, tenai perėjimas tam tikri įstatymai, kurių
“Žeme šiuo įstatymu ei mo;” pranašavimai revoliuci talkininkai gali palaikyti Cliinijos ir Amerikos poziciją. Tada
jus tam, kad galėjus spar į socializmo tvarką yra sun- žmogaus valia negali per nant negali būti duodama
jų, kuriomis komunistų rašy-1 jai teks išsižadėti tų mandatų,
čiau dirbti, kad darbas butų'kus, nes tenai reikia keisti keisti.
svetimų
valstybių pilie
tojai diena iš dienos bovydavo; žinoma, už tam tikrą atlyginivaisingesnis. Bet kartu su ir darbo būdą, ir valdymo Bolševikų šalininkai, ma čiams... Svetimų valstybių savo
skaitytojus, neišsipildė.' nią.
tuo, kaip darbo įrankiai kei- (nuosavybės) būdą,
tydami tą nepasisekimą Ru piliečiai, pastoję Lietuvos pi Kas-gi tuomet palieka tiems , Japonija sparčiai skverbiasi į
čiasi, tai keičiasi ir darbo Bet toks arba kitoks dar- sijoje, šiandie nežino nė ką liečiais, gauna žemės ne auk idejiniems bankrotams daryti,' rytinę Aziją. Beveik visa Mandščiau 10 metų po pilietybes
kad dar bent kiek ilgiaus pa-, žūrija jau pateko japonų konbudas ir visa gamybos for- bo būdas, kaip mes augš- sakyt. Kad išsiteisinus prieš priėmimo.”
laikius savo įtaką tuose elcnien- trolėn. Sibiro militarines eksma. Sakysime, jeigu žmonės čiaus nurodėme, atsiranda tuos žmones, kuriems jie gy
Nežinia, ar šitą ]>aragrafą
vartoja mažus įrankius, tai ne be priežasties: jisai pri- rė per keletą metų bolševi Seimas priėmė. Jeigu jisai butų tuose, kurie iki šiol aklai sekė pedicijos da labiau sustiprino
paskui juos?
J japonų poziciją. Jei kareiviai
jiems esti patogiaus kiekvie- klauso nuo to, kokie yra kų darbus, jie dabar susi priėmęs jį, tai ištiesų daugeliui Nieko kita nepalieka, kaip iš užimtų vietų ir ištraukiama,
nam dirbti skyrium ir kiek- vartojami darbo įrankiai, riesdami keikia socialistu airierikiečių, norinčių įsigyti tiktai dar labiau sustiprinti (tai jų vieton paliekama pirk-

----- ---------

liai, kurde ramiu budu varo uL
kariavimo darbą, Metodai, ku
riuos japonai panaudojo prfaš
Korėją, galimu pavadinti ar
šiausiu prūsų junkerižmu. Ji«
ir patys pastebėjo, kad eina
mu perdaug toli, nes žymiai #ušvelnino savo elgesį.
Visoj Chini joj jaučiama di
delis nusistatymas prieš Japo
niją. Tatai privedė prie paskel
bimo boikoto japonų išdirbi
niams. Boikotas neša japo
nams milžiniškų nuostolių. Ne
žiūrint to, japonai nei kiek ne
slepia to fakto, kad jie neap
kenčia chiniečių. Japonai vis da
tebesitiki, kad anglai sutiks at
naujinti Anglo-Japonų sutartį.

prastai jausdavo. Juk jis žinojo, kad šiandien, galios, įsitikino, jog jis dabar žino tiek jau, kiek
šį vakarą, pasibaigs ta kankinanti nežinystč. Ir
jo galva prisipildė da malonesnėmis, da meiles
Ji, turi būti, labai pavojingai serga; visa
nėmis mintimis link jos.
aiškiai liudija tatai — ddl to tai ir pasiuntinys
. Aštuntoj valandoj vakaro jis išėjo iš namų. neatkreipė į save jokios domės... Kas nors turi
Ant vienos tolimos gatvės kam|po jis pasisamdė būti padaryta. Jis pasamdė ant rytojaus pasiun
pasiuntinį, kuris nožinojo jo. Jis paprašė pa tinį, kuris tuo pačiu laiku turėjo vėl sužinoti
siuntinio sekti paskui jį. Davęs tinkamų nurody apie ponios sveikatą.
mų, jis liepė pasiuntiniui eiti.
Tik už kelių dienų, gali būti, ji atsikels iš
Pasižiūrėjęs laikrodin jis ėmė vaikščioti pir lovos — ir daugiau jis nieko nesužinojo... Ar
myn ir atgal. Bet jam tuoj dingtelėjo galvon: jai prisimena jis, — ar ji jaučia, kaip jis ken
o ką jei jos vyras nužiuręs tame ką nors blogą, čia dėl jos —- to jis nežinojo.—Gali būti, ji su
ir sekdamas pasiuntinį ateis į šitą vietą?
prato, kad tai jis paskutinį kartą teiravosi apie
Jis paskubomis pradėjo eiti paskui pasiun jos sveikatą?.. Ponas liepe atiduoti labas dienas;
tinį; paskui sumažino žingsnius ir kai-kuriame ; ne ji, o jis; gali būti, jai nebuvo apie tai ir pra
atstume sustojo. Pagalios, jis įžiūrėjo, kaip pa-1 nešta... Taip, bet kokia liga ji serga? Įvairiųsiuntinys pasjslėpė už durių. Albertas stovėjo įvairiausių ligų vardai užplūdo jo galvą. —Na,
gan atokiai ir turėjo gerokai įtempti akis, kad už kelių dienų, gali būti, ji atsikels iš lovos, —
įžiūrėjus duris...
vadinasi, negali būti nieką pavojinga... Bet juk
Kokioms trims minutėms prabėgus jis pa taip visuomet kalba, ir kada jo tėvas gulėjo ant
mate, kad pasiutninys jau išėjo. Jis palaukė da mirties patalo, lyginai taip pat kalbėjo prie likelias sekundas, kad įsitikinus, jog niekas nese gonies esantys žmonės... Jis pastebėjo, kad jis
ka paskui pasiuntinį; nieko nesimatė.
bėgomis bėga gan didele gatve, kur praeiviai
Nieko nelaukdamias jis skubinosi j pasiun nuolat jį stumdė. Jis jaute, kad laikas iki ry
tinį. “Na, kaip dalykai?” — paklausė jis. “Po tojaus jam pasirodys amžinastiini.
nas siunčia jiųns labų dienų”, atsakė jvasiuntiValandos bėgu, ir kartais jis stebėjosi pats
nys, — “poniai da nėra geriau, lik už kokių ke- mylimoji pavojingai serga. Po tokio saniprotalių dienų ji atsikels iš lovos”.
vlino jo vidujinis ramumas atrodė jam nusidėji“Su kuo jus kalbėjote?”
savimi: jis visai negalėjo patikėti tuo, kad jo
“Su tarnaite; ji įėjo į kambarį ir tuoj iš ten mu... O po pietų — senai taip buvo! — jis visą
išėjo, man pasirodo, kad kaip tik tuo laiku ten valandą skaitė knygą, tarytum niekas negimdė
buvo daktaras..
jam baimes ir jis neturėjo jokių norų,
“Ką ji jums sake?” Jis privertė pasiuntinį
(Bus daugiau)
bent kelis kartus pakartoti gautąją žinią ir, pa-<

9929
šitas oroginališkas rūbelis yra la
bai patogus ir labai mėgiamas mažų
mergaičių. Siuvasi iš vienodos mate- F
rijos bliumeriai ir ilga blize; galima
pagrąžint kitoniškos spalvos kaspine-,
liais.
Tokiam rūbeliui pavyzdys yra su
kirptas nuo 2 iki 10 metų amžiaus.
M’erai 8 reikia 3 jardai 36 colių plo
čio materijos.
Norint gauti tokį rūbelį su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
konvertą kartu su 15 centų (palto
Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
Šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, 111.
NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia Įdedu 15 centij, ir prašau at
siųsk man pavyzdj No. 9929.
Micros ..................................... metų.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
(Miestas ir Valst)

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petrati* ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARIJUSAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th SI., Kamp. Halsted BL
Tel.: Boalevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

Tai. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salia St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet%
Panedšliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

So. La Šalie St. Room 124
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 83rd
Chicaga
Tel. Yards 4681.

ii

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

DR. A. MONTVID
Lietuviu Gydytojas ir CUrvgaa
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Centrą] 3862
I I8fc4 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. Kedtie 7715
Telephonė Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENtlSTAS
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, 1U.
T
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kūnas įspėja naują Rytų Eu ligybės pagrindais deliai even
Didžiosioms tualiu Vilniaus ginčo išrišimo.
ropai pavojųvalstybėms nusprendus atidėti Dabar, pripažinus Latviją ir

Angly politikai reika
lauja pripažinti Lietu
vy de jure.
Londono “imies” paskelbė
Izirdo Roberto Cecil ir ketu
rių kitų parianuento atstovų,
būtent, buvusio darbo Kabine
to jninisterio Clyncs’o Josiah
Wedgwood, George Lanibert’o,
ir ()swald Mosley’o, Angių Už
sienių Reikalų ministerio Curron’o žento, pasirašytą šio tu
rinio raštą (Eltos vertime):
“Tiesioginių Lietuvių ir Len
kų derybų Briuksely nutrau-

Lietuvos pripažinimo de jure
klausimą, kol bus išspręstas
Vilniaus ginčas, šis derybų nu
traukimas vėl reiškia begalinį
tarptautinio teisingumo akto
vykinimo atidėjimą, kas reiš
kia neramumo prailginimą Pa
balti urio valstybėse. Mes ma
nome, kad geriausias Vilniaus
ginčo išrišimo pagreitinimas
butų neatidėliojant pripažinti
Lietuvą de jure. Pripažinta de
jure Lietuva geriau galėtų iš
vystyti savo ekonomines gali
mybes ir tuo pačiu laiku ga
lėtų vesti derybas su Lenkais

■

Estonją de jure, kurių sąlygos
tam nebuvo geresnės, negu
Lietuvos, pastarosios nepripažinimjas atrodo nesupranta/mas
vienpusiškumas, įžeidžiąs Lietuvių tautos jausmus, kuris tik
rai nepagelbės palaikyti politi
ne lygsvarą, nei sustiprins tei
sės ir tvarkos jėgas Rytų Euro
poj.
Net pačių savų interesų poli
tikos atžvilgiu Lietuvos nepri
pažinimas atrodo trumparegė
politika. Tuo metu, kai Anglų
prekybą ir ir pramonė labai rei
kalinga naujų, kati ir mažiausių
rinkų, o Lietuvos rinka gali bū
ti musų, taip sakant, vien pa
prašius, užsispyriinįas laikytis
politikos, kuri patraukia Lietu
vą dėl jos importo ir eksporto
rinkų Vokiečių pusėn, jokiu bil
du negali patikti jokiai Anglų
pramoninio pasaulio šakai. Lie
tuva turi daug medžio, tinkamo

LAIVAKORTES | LIETUVĄ
PER KLAIPĖDA
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00
iki Kauno $117.00.
i LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Antwerpą ir Klaipėdą LENKU VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iŠ Canados kas antra diena. Važiuojantiems
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir
sutvarkome Income Taksus veltui.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon
parvažiavę pinigus gausite puštose arba bankose.
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vę Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės Serų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.

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

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius

Lith. Sales Corp.

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

300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Bąrre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:0/) vakare.
Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
daliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

įvairiems tikslams, įskaitant ir
popierių gaminimą; ji augina
kasmet daug linų, turi gražių
maisto produktų. Daug jau pa
daryta ekonominiam susiartini
mui tarp Anglijos ir Lietuvos;
nelaimei tolesnis toj srity dar
bas turėjo bu t sustabdytas dėl
politinės padėties nepastovumo.
Kol nebus laiduota Lietuvos
valstybės pastovumas ir nelie
čiamybė nuo svetimu valstybių
užpuolikų, aišku, kad kaip už
sienio taip ir paties krašto ka
pitalas vengs užsiangažavimo
didesnėj plotmėj. Lietuvos ne
pripažinimas, sulaikydamas šį
grįžimą į normalę padėtį, kaip
lyginai tolimesnį vystymesi,
žeminą Angliją Pabaltjurio tau
tų akyse, išrodo mums netik
neteisingas, bet ir paikas. Tikrai
atėjo laikas Anglijai pripažinti
Lietuvą ir pakviesti Santarvę
tai padaryti.
Kiekvienas žino
besipriešinimo šaltinį, kiekvie
nas žino, kad Anglų įtaka tin
kamai panaudota butų pakan
kama jį nugalėti be žalingų pa
sekmių. Netrūksta žymių, kad
tolimesnis lietuvių-lenkų ginčo
išsprendimįo atidėliojimas galė
tų gundyti Želigovskio avan t ti
ri n inkus prie tolimesnių pasi
kėsinimų prieš Lietuvos nelie
čiamybę teritorijos, jau ii’ be
to pakankamai išstatytos pa
vojui!. Neatidėliotinas Lietuvos
de jure pripažinimas butų tin
kamiausias ir mažiausiai kruvi
nas būdas tokiai katastrofai pa
šalinti”.

Sacco-Vanzetti byla.
[Iš Federuotosios Presos]
..........

BAITUOS AMERIKOS LINIJA
NEW YORK. N.Y.
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Tiesi kelionė be persėdisto iŠ New Yorko per Libavų
arba Hamburg—Eitkūnus

Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pakto laivai išplauks
LATVIA .................... Rugp. 5
S. S. POLONIA „„Rugp. 24
“E8TONIA”............ Rugp. 17
“LITUANIA” .......... Rugp. 7
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Taipgi naujas pasaŽierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifaz, Canada
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Ageut, 120 N. La Salia 8t„
CHICAGO, ILL.

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH
Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISU VALANDOS:

•■4

3347 Emerald Avė.,

731 W. 18-ta gatvė

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas: Boulevard 9397

2 iki 8 vakare

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A, BARTKUS, P««.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
| 1145 MILWA.UKFE AVĖ.

CHICAOO

X.....

Boston, Mass. — Jau šimtas
liuosnorių pasižadėjo remti
Sacco ir Vanzetli’s kovą, kad
išgelbėjus juodu nuo mirties.
Iš dviejų dešimčių miestų gau
ta telegramų nuo įvairių dar
bininkų organizacijų, kurios
žada savo paspirtį.
Kova bus sunki. Ši byla,
matoma, bus taip jau svarbi,
kaip ir Mooney ir Billings’o
teismas. Tuo tarpu iždas
teismo vedimui yra tuščias.
Du tūkstančiu dolerių yra tuoj
reikalinga, kad perrašius ant
mašiniukės šimtų puslapių ata
tinkamų įrodymų. Ką tik už
sibaigusioje byloje gynėjai ne
galėjo panaudoti tuos doku
mentus, kadangi nebuvo pinigų
jų sutvarkymui. Tuo tarpu tie
dokumentai yra nepaprastai
svarbus ir jie turi būti sutvar
kyti ne vėliau lapkričio 1 d.
Fred H. Moore, vyriausias
gynėjų puses advokatais, pa
reiškė, kad verdiktas negali
būti pateisintas nė įstatymais,
nė kaltės įrodymu. Kada jo
paklausta kodėl visgi padaryta
tokis nurodymas, jis atsakė se
kamai:

“Kaip gi buvo galima laukti
kitokio nuosprendžio? Nuo pat
teismo pirmos dienos teisme ir
už teismo durų viešpatavo
kvaišinanti atmosfera. Pritai
kintieji teisėjai buvo valdinin
kų apsupti, kaltinamuosius atį vesdavo teismam
nuo galvos
iki kojų apsiginklavęs policijos

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš
karinę kaina?
Bungalows, dviejų flatų,
ofisams namų, teatrų, ligonbučių arba garadžių.
Taupyk pats savo pinigus
pasinaudojant
nurodymu
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją
Namų Budavojimo Draugi
ją
J
Niekados nebuvo pirmiau
žmonėms siūloma panašus
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
žengk prie telefono
Pašauk National Headąuartėrs, 5886 Randolph,
139 N. Clark St., Rooms
1709-12 arba pašaukit Distriet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrią.
Išmokės tamstai uždarbį,
musų namų veikimas, kuris
padaromas ant konservatyvio pamato.
CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto
THE HOME BUILDERS
ASSOCIATION
.National Headąuarters,
Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali
Sąuare Bldg.
139 N. Clark St.
Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybė, Columbijos Grafonolas ir
lietuviški
naujausi
rekordai.

4537 S. Ashland
Avė.,
Chicago, III.

LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos
Naujienas
labiausia
mėgsta.
būrys. Kiekvienas asmuo prie
teismo durų buvo krečiamas.
“Pašaliečiui, kuris nebuvo
apsipažinęs su dalykų padėti
mi, atrodė, kad valdžia kalti
namuosius skaito nepaprastai
pavojingais žmonėmis. Be to,
tokis pašalietis- gavo įspūdžio,
jog jie taip nepaprastai dabo
jama todėl, kad prisibijolma
kokio nors maišto.
“Gynėjams
nebuvo duota
mažiausios progos tinkamai
ginti kaltinamuosius. Gynėjų įrodynjai, jog Sacco ir Vanzetti
nėra Parmenerio ir Benardelli’o žudei'kos buvo daug švares
ni ir svarbesni negu valdžios
kaltinimai. Teisėjas tiesiog at
metė luos įrodymus. Atmesta
ir liudymai, kad žmogžudystės
papildymo dienoj Sacco buvo
Bostone, o Vanzetti Plymouth’e.
“Tas nuosprendis yra niekas
daugiau, kaip tik teisybės pa
rodija. Jo padariniai bus to
kie: pirma, jeigu vyriausias
teismas patvirtins nuosprendį,
tai Sacco ir Vanzetti turės mir
ti elektros kėdėj; antra, tūks
tančiai žmonių paliaus tikėję,
kad musų teismai yra teisingos
įstaigos.
“Mes, kurie vedame tą bylą,
dėsime visas savo pastaingas,
kad iškovojus nuosprendžio
atmainymo ir tuo budu išgelbė
jus dviejų žmonių gyvastis”.

■■■■■■■■■■■■■■B
T. Pullman 5481

A. SHUSHO
AKUŠERIU

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gus vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chicato.

Turiu patyrimų
moterų ligose; rū
pestingai
prižiu
rtu ligone Ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State Si
Chicago, IIL

■■■■■■■■M

B BBB B B BU B B B B BBBBB
Telephone Yards 5882

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL,
Chicago, III.
VALANDOS! Nuo 8 Iki 11 ryto
Ir nuo 5 iki 8 vakaro.

118118111*1
Telephone Vau Buren 294
Ros. 1189 Independence Blvd. Chicagt

OR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius Ir
budavotojas.
Būdavoj ame ir taisome.

Chicago.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. BruževiČiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.

Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau

ską, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas

809 So. Main Str.
Rockford, III.

Rašomoji
Popiera
po 18c. svaras

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akiu Specialistas

John J. Smetana

4649 S. Ashland Avė.

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virs Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Kampas 47th St.

Dr. W. Yuszkiewicz

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų.

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
tėm; galvos, akiu nerviikumą, nusil
pimą,

Phone Boulevard 0301

1401 W. 47th St,

Reikalingi akiniai.

nariu silpnumą,

reumatizmą,

Tel. Boulevard 6487

L---------

paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuo teisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

<^DR.HERZMAN^
U RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10-12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Naktimis: Drezel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai vak.

DR. VATTUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins akių (tempimą, kurte
esti, priežastimi galvos skaudijimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšt), atitaisa
kreivas airis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne*
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1558 W. 47 th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

' DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4728 So. Ashland AveM 2 lubos
Chicago, Illinois.

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz
701 W. Slst St.
Tel.i Yards 8654
Du blokai nuo Halsted St. j rytus.
Kampas Union Avė,

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pio*.
Telefonas Drezel 2880

ARUiERKA
Baigusi Aku*
ierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennailvanijos hospitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

/

Telefonas: Boulevard 7042
^Tal. Austin 787

DR. G. Z. VEZELIS
Lletnvis Dentistas
4712 South Ashland Ave^
arti 47-toa gatvės

'

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
S
S

Kątik sugrįžo ii Californijos <jr
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Į

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St.
Tel. Canal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466
Ir"-iir n ■rngamsMMRIMMMMMMMMrf

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

r=grst>x.........
......... -inaMa
Canal 257
Naktinis Tet Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Uri 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Mediliomis nuo 9 Uri 12 ryte.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.
a-ir--mr—~
■r
■,
■„Jt

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTJrei
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
(Telephone Yards 687

Tel.i Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
lietuvis gydytojas, Chirurgas
AkuMras
8203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
Telefonas Pullman 856

.

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas
jienas”.
People Teatro Name,
Turime pardavimui didelį
1616 W. 47th St., Tel. Bonl. 160
pluoštą rašomosios popieros ir
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
parduodame labai pigia kaina —Res. 2914 W. 43rd Street
svarais po 18 centų už svarą, ar
Telephone McKinley 263
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau Daktaras Petras Šimaitis
Naprapalh
dami popieros kreipkitės Naujie
Gydau bo vaistų be operacijų.
nų ofisan Kas norite gauti po- Priėmimo vai. 8:00 ryto iki 12 vai.
iki 5:00 vai. vaje, kasdieną, išski
pierų į kitą miestą paštu, turė 2:00
riant ketvergus.
site primokėti už persiuntimą Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
skyriumai po 8c nuo svaro.
Prie Western Avė., Ohjcago, v

DR. M. T. STRIK0L1S'

DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av^ Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, DL
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 257
..... .

i.

—

,

■ j'! ,!“tl '
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS

i

Ir Ckirurgas I
10900 Mlchigaa Avė., Roeelande. {
Vai. II Ud 12, 2 iki 4 ir 6:88
Iki i i30 vii

NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS
ŽINIOS
TRAGEDIJA

TEISMABUTY.

Policistas nušovė advokato}teisėj o
Pereitą
pėtnyčią
('baries A. McDonald teismabuty įvyko baisi tragedi ja. Har
ry D. Kellogg, seržentas LaNvnbuvo
dale policijos stoties,
patrauktas teisman už nore jimą pasisavinti
plotą žem ės,
kuri prigulėjo poniai
Borto
iš Arlington Heights.
Borto pasipriešino jam. Kel
logg užgriebė žemę spėka. Vi
sas dalykas tapo paduotas teis
man. Advokatas Lenmel M.
Ackley gynė p. Borto's pusę.

Teisinas išnagrinėjęs skundą
atrado H. D. Kellogg kaltu ir
nuteisė užsimokėti $100 bau
dos ir atsėdėti 15 dienų pavie
to kalėjime.
Kellogg, išklausęs nuspren
di. išsitraukė revolverį ir atsta
tė ji prieš Ackley- šovė... Vie
na kulka atsimušo į suolą arti
teisėjo McDonald:
antra ir
trečia sulindo nugaron advoka
to Ackley, kuris pergriuvo ant
grindų. Ketvirtas ir penktas šū
viai buvo paleisti virs žiūrėtojų
galvų. Abi kulkos įlindo giliai
i sieną, šeštą šūvį Kellogg pa
leido i save. Kulka per kaklą
įėjo galvos kiaušam sudraskė
optikini nervą ir įstrigo mus
kuluose. Kellogg pergriuvo apie
pėdą atstu nuo savo aukos.
Advokatas Ackley pasimirė
už poros valandų.
Policistas
Kellog tapo nugabentas pavie-

to ligoninėn. Manoma jis mirs.
Alkoholis vietoj gazolino.
Sako, Kellogg buvo turtingiausis policistas Chicagoje. .Jo
Štai naujas
ir labai pigus
i turtas siekęs apie pusę miliono būdas operuoti automobilius.
dolerių.
Dr. II. Preston Pralt, 608 Masonia Temple, sako esą išdirb
Pageant of Progress.
ti planai, sulig kuriais industri
nis alkoholis
bus išstatytas
S ubą toj nuo pietų čia prasi manketuose naudojimui įvai
pradedant
dėjo senai garsinamas Pageant riems reikalams
o f Progress. Tai savo rųšics valgių virimu ir baigiant opelabai didele ir įdomi paroda, ravimu sunkių automobilių.
Pratt sako, kad industrinis
kuria
atlankyti užsimokėtu
kiekvienam. Parodos vielos — alkoholis busiąs pardavojamas
Municipal Pier’e, šiaur-rytinėj po penkis centus galionui. Juo
miesto daly, paežery. Paroda pagalba busią galima atsikraty
ti ant visados nuo durnų mies
tęsis iki rugpiučio 1 1 dienai.
tuose ir užšalimo automobilių
radiatorių.
Mirė hado streikieris.
Androvv Brykajlo, kuris kiek
laiko atgal nužudė savo pačia,
išsigelbėjo nuo kartuvių - - jis
pastoli i rė pavieto ligoninėj iš
bado,
Kuc?met nuteistas pakarti, jis
pareiškė, kad jis nebus pakar
tas. Pareiškimas išsipildė. Bry
kajlo paskelbė bado streiką
pavieto kalėjime trys savaitės
atgal. Jis Imdavo 66 dienas. Pa
simirė praeitoj pėlnyčioj.
Nusinuodijo.

Lucille Tyson, 23 madų ant
žiaus, 171 Sheridon kelio, manikuris'tė La Šalie viešbučio
papildė saužudystę. Ji išgėrė
nuodų prie Diversey maudynės.
Nugabenta Extension ligoninėn
pasimirė. Priežastis saužndystės nežinoma.

C. & N. W- karšapis pradės
dirbti pilnus laikus.

Chicago ir Northsvestern ge
ležinkelio ofisas pranešė vakar,
kad nuo ateinančio panedėlio
tos kompanijos “karšapis“ pra
dės dirbti pilnomis spėkomis,
kaip kad dirbo pirm,iau. Tuo
pačiu laiku garvežių dirbyklos
Areštavo moterį “gydytojų.
žada priimti 25 nuošimčius at
leistų darbininkų. Sako, kad
Penki Evanstono jjolieistai 1,200 darbininkų gaus darbą.
ir sveikatos departamento in
spektorius Richards Undsay
Nusimarino badu.
areštavo ponią Wcnedia Hill,
CHICAGO. - Nuteistas pa
1510 Sim.pson gatvės. Ji kalti
nama dėl apgaudinėjimo žmo korimui Andrew Brykajlo už
nių. Hill varė kampaniją ste^ užmušimą savo pačios dar teis
buklingo arba magiško gydy me pasakė, kad jis pats pasi
mo
tarpe negrų
gyventojų rinks įnirtį, bet ne mins an
Evanstono. Dabar ji turės iš kartuvių. Jis tai šipilde. Vakar
aiškinti paslaptis stebuklingo jis mirė pavieto ligoninėj
nusimarino badugydymo.

SOFIJA, liepos 29.— Bulgarijos p reni ievas Stanibulivsk
ateinantį rudenį apsilankysiąs
John C. Sloop, Engehvood Jungt. Valstijose,
kad “padėpolicijos stoties seržentas, už
ka vijus žmonėms už jų geruklupo du vaikėzu, kurie mėgi
mą linkui Bulgarijos.
no apiplėšti aptieką prie 6800
So. HyJihfd gatvės, Sloop išvienam jų revolverį iš
m
nagų ir abudu nugabeno poliei jos nuovadon- Jiedu yra Ed- UŽKVIETIMAS NAUJIENŲ
Bresnahan,
17 metų,
PIKNIKAN.
1103 Wallace gatvės, ir Patrick
Mahoney, 18 metų, 5164 So. šiuo turime garbės kviesti visus
draugus ir drauges, Naujieniečius ir
Morgan gatvės.
Naujienietes, didelius, mažus, senus ir

V'aikėzai-vagiliai areštuoti.

Pranešimai

VYTAUTAS RUTK A USKAS.
šiądien, rugp. 1 <1., sueina meti

nės sukaktuvės musų mylimo ir vie
natinio sūnelio, kuris buvo karės me
tu atskirtas nuo tėvų per tris metus
ir teko perkęsti visokio baisaus, iš ka
rės priežasties paeinančio vargo. Pa
sibaigus karei, užėjo nelaboji chole

ra, kuri atėmė musų brangiausi > sū
naus gyvastį išplėšdama jį iš musų
tarpo.
Vytautas pergyveno ant šio vargin
go pasaulio nuo 1912 iki rugp. 1 d.,
1920. Nors metai praėjo, vienok tėviš
ko gailesčio savo kūdikio šiidiec
skausmas dar neužgeso; dar iebeja*’čia ir yra nuliūdę tėvai ir i.3-uo Birūta.
Vytautas palaidotas Žeimelis ka
puošė, Mažeikių apskr.
P. RUTKAUSKAS,
1747 S. Halsted St.,
Chicago, ili.

JULIJONA URBONIENĖ,
po tėvais MOCKAITĖ.
Mirė liepos 29 d., 1921, 2:30
vai. po pietų, sulaukusi 31 me
tų amžiaus, Amerikoj išgyveno
17 metų, iš Lietuvos paėjo:
Kauno rėd., Tauragės apskričio,
Kražių pai., Pupėnų kaimo.
Paliko nuttudime vyrą Alek
sandrą Urboną ir 3 sūnūs: Alek
sandrą 11% metų, Florontiną
5% metų ir Zenonas 4% me
tų. Lietuvoj paliko 2 seseris
Aleksandra Orvidienė ir Juzepa
Steinienę.
Laidotuvės įvyks Utarnirke,
rugpjūčio (Aug.) 2 d., 1921, 8
valandą iš ryto iš namų po no,
4844 So. Honore St., i šv. Kry
žiaus bažnyčią ant Town ot
J^ake, iš ten į šv. Ka;.iroietfo
kapines. Kviečiame draugus ir
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. Liekame nuliūdę,
Aleksandra Urbonas, vyras
ir Aleksandra, Florentinas ir Zenonas, šonai.

.įieško dvieju vaiky.

Du vaiku, sergančiu di Merija,
pabėgo iš numici paleis kim
bančių ligų ligoninės pereito
ketverge naktį. Jiedu yra Char
les Dexter, atsiustas iš įkren
ta! mokyklos, ir Raymond Ennis iš Evanstono. Poni Grace
VValsh, 22 metų amžiaus, kuri
ištruko tuo pačiu laiku, tąpo
pagauta kelis blokus nuo ligo
ninės.

Reikalauja atiduoti “inšiuriną”

jaunus,
ką n.

atsilankyti Naujienų

pikni

Kaip matote iš apskelbimo, Naujie

nų piknikas bus, nedėlioj, Rugpjūčio.
August 7, 1921. Gardners Grove Dar
že, 123 St. ir Michigan Avė., Rose
land, UI. Pradžia 10 vai. rylo. Įžan
ga y pat a i 40c.

PARDAVIMUI

JIEŠKAU savo draugės Antaninos
Gudaitienės, po tėvais Doraito, girdė
jau, kad nesenai atvažiavo iš Lietu
vos, labai norėčiau susieiti.
LEONORA GENIATAiTfl,
2342 S. Leavitt St., Chicago, III.
Telephone: Canal 1678

TURIU parduoti Mandolin Piano
orchestrą, tinkantis teatrui, šokių
svetainėn, restaurantui arba soft
drinks parlor. Pirmos klesos padėji
me. Vertės $3000. Parduosiu už $1500.
4958 S. Hermitage Avė.
Yra $250.00 vertės muzikos rolių.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Taipgi
STORAS ant rendos. tinka- ir automobilius 7 pasažierių.
Parduosiu greitai ir pigiai.
mas bile kokiam bizniui, ge5101 So. Lowe Avė.
riausia dėl Real Estate. Atsišau
KORNELSKI,
kite: J.
PARDAVIMUI saliunas.
4601 S. Hermitage Avė.
roj vietoj. Apgyventa lietuTel.: Yards 3333
viais, anglais ir lenkais, Priežastis pardavimo, liga.
251 E. 115 St.

ISRENOAVOJIMUI

REIKIA DARBININKįĮ

Šis metinis Naujienų piknikas bus

JIEŠKAU moteries prižiūrėti 2
vaikus dienomis pas save. Mažiukas
10 mčn. Su mokeščiu susitaikysime.
Atsišaukite po 6 vai. vakare. •
733 W. 21st PI.
3 augštas iš užpakalio

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ
REIKTA pardavėjų, sena instaiga
Trust Co., padarė bankinio discounto
išlaidą, siūlo tamistai pirmenybę ir
gerą komišiną. Prie musų, gali pa
daryt gerai ir mes siūlome tamistai
sales ofisą tuojaus.
168 N. Michigan Avė.
Room.' 200.

PARDAVIMUI grosernė la
bai geroj vietoj. Pardavimo
priežastis, eina į kitą biznį.
2002 Canalport Avė.
Už PUSDYKĮ parduoda delikateseną, grosemę ir kitokių daiktų ant
kampo. Biznis išdirbtas per 18 me
tų, tarp tirštai apgyventa žmonių.
Taipgi galiu mainyti ant automobiliaus ar loto.
5658 So. Princeton Avė.

PARDAVIMUI bučernė
ir grosernė. Biznis išdirbtas
per ilgą laiką. Pardavimo
priežastis — liga.
4500 S. Honore St.

AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE. •

PARDAVIMUI Ice Cream
Parlor, lietuvių kolonijoj. Biz
nis senas ir geras.
Priežast
Labai gera propozicija, nes kiek pardavimo patirsit ant vietos.
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiem s
3302 S. Halsted St.

mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

PARDAVIMUI saliunas, biz
nis išdirbtas per daugelį metų.
Parduosiu pigiai, nes turiu du
431 S. Dcarborn St.,
Room 911-912
bizniu.
Atsišaukite
Tel.: Wabash 8415.
2011 W. 63rd St.,
Chicago, III.
REIKIA 10 lietuvių vyru angliškai
C0MM0NWEALTH LIFE
INSURANCE CO.,

kalbančių. Katrie išgyvenę 3 metus
ar daugiau Chicagoj; mokslo nerei
kia, išmokinsime darbą veltui. Žmo
gus guli uždirbti nuo $3,000 iki $5,000 į metus. Kreipkitės prie:
WM. H. NOVEK m-anager,
29 So. La Šalie St.
Room 348

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškojtmai, apsivedimai, asmenų jieškojimai ir t.t. turi būt iš kalno apmokami.

Federale valdžia čia konfis
kavo $10,000 vertes brangeny
padarytos paskelbime, turi
bių - du 9-karato deimantu, būtKlaidos
atitaisytos j 24 vai.
kiekvieno vertė $5,000. W. N.
WiBiamjs, specialia agentas iž
do departamento
rado juos
Sahdaek Jewelry kompanijos
JIEŠKAU Karolio Dobrovol
“seife,“ 52 W. Madison gatvėsKompanija
kaltinama
dėl skio, paeina Kovorsko miestelio.
šmuglerystes.
Sako, tie dei Turiu svarbų reikalą.
Atsišaukite:
mantai buvo atgabenti iš Kana
JONAS KAUNIETIS,
dos smugelninkų, kad tuo iš
5741 W. 64th PI., Chicago.
vengus muito.

ASMENĮI JIESKOJIMAI

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

I;,

BEVEIK geriausis užtikrinimas.
Pirmo mortgočio farmų bondsai, po DRAUGYSTft MEILfiS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
$500.00 vienas, pelnas 12%. Užtikri
nas Margevlčia, 923 W. 33rd St.;
nimas keletos bankų. 75% par pasko
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
los bile laike. Pilnai išmokės j 2 me
rašt.
Izidorius Juščius, 1967 Canal
tu, parduodama ant išmokesčio.
port
Avė.; fin. sekr. Izid. VedecJ. L. WELLS,
kis,
624
Barber St.; kasierius Pet
Room 1305—11 So. La Salio St.
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščiua
ir Petras Vestelis; maršalkos: I.
Jonas Guzauskis, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
PARDAVIMUI investmento 16 Še
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
rų Co-operativ.e Society of America.
sėjas Stan. Romanas. .
$25 Seras. Taipgi trys Serai pirkti už
$61.50. Parduosiu lygiai už $67.00.
Matykit M r. Ure.
168 N. Michigan Avė.
LIET. TAUT. LIUOSYBfiS DRAU
Room 200.
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
3328 Aubum Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudukas, 4306 W. 31st St.; nu
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz.
Ar norit, kad jūsų pinigai Paulauskas, 2334 W. 23rd St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
mėnesio
paskutinę subatą Valennai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
čiaus
salėj,
1732 S. Union Avė.,
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
7:30
vai.
vak.
žiaus kaip ketunas savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3301 So. HalnfAnt St., Chicago, 111. A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
VVAREIIOUSE certificates Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
Cicero. III.; Vice-pirm. W. Prusis,
ant bonded degtinės perkami 2508
N. Francisco Avė.; rašt. Frank
cash.
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
Room 11—731 Roosevelt Rg.,
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
Kampas Halsted St.
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
ROSELAND
jos salėj, 1564 N. Robey St.
Chutro ir Savickas
Chicago.
Siuntimas pinigų, laivakortės, pasportai ir t. t. Real Estate. paskolas,
insurinai, ir t. t.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
10715 S. Michigan Avė.
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
Phonc: Pullman 3499.
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant.
Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.
I^knickas, 663 W. 18th St.; nutar.
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
Nuolatinis rėmėjų skait- Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
LAND & 1NVESTMENT CO. ofise
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
visi reikalai yra atliekami teisingai,
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinsgerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
P. M. KAITTS, ofiso vedėjas,
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
3301 So. Halsted Str., Chicago, 111
laikomi kiekvieno mėn. antrą su» batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S.
Auburn Avė.

STOCKAI-SEROS

ĮVAIRUS SKELBIMAI

MOKYKLOS

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
10520 Indiana Avė.; iždininkas L
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentworth Avė.; turto rašt. W. Dargia,
10520 State St.
Susirinkimai laikomi kiekvieno
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 341 E. Kensington
Avė.

Designing, kirpimo, litavimo, i)
siuvimo
vyriškų ir moteriškų drapanų. RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P.
PARDAVii-ibi saliunas. BriMusų sistema yra geriausia, čia
pirmininkas A. Kadzevghton Parke. Biznis senas ir ge mokiname atskiruose departamentuo KLIUBAS:
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt.
ras. Pardavimo priežastis — se pilną siuvimo amatą. Mokiniai J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
einu į kitą biznį.
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
lygų. Išmokinanti į trumpą laiką ir
4213 S. Canalport Avė.
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuoamato, be darbo nebusi.
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne7:30 vai. vak.
prekiuoja.
REIKIA patyrusio, atsakančio buAtdara dienom ir vakarais.
čerio, kuris gali kalbėti lietuvių ir
MASTER
SYSTEM
DESIGNING LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
anglų kalbas. Nepatyrę neatsišaukite.
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
SCHOOL.
Geriausia alga ir darbo sąlygos. Mel dai, volour ir odos seklyčios setai,
kas J. BaČiunas; padėjėjas J. či190
N.
STATE
STREET,
CHICAGO
džiam atsišaukti greitai.
3 karpetai, 1 valgomo kambario se
vinskas;
nut. rašt. X. Shaikus, 1557
Kampas
Lake
Str.,
ant
4
luhų.
WORKER’S CONSUMERS ASS’N., tas, floor lempa. Saymor vietrola ir
Girard
St.;
turto rašt. K. Labanau
2005 W. Lake St.,
2 miegamo kambario setai, ir taip
skas,
1515
N.
Wood St.; kontr. rašt.
Melrose Park, III.
toliaus.
A.
Simas,
1835
Wabansia Avė.;
VALENTINE
DRESMAKING
Tel.: Melrose Park 1740.
1644 So. Lawndale Avė.
kasier.
J.
Dauginis,
1604 North Av.;
COLLEGES
Phone: Lawndale 3099.
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont1850 N. Wells St.
vid,
2121 Western Avė.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
PARDAVIMUI automobilius ^E. A.
Nelson 5 pas. 1920 m. 7 tajerai ir I •
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

REIKIA vyru dirbti tarpe lietuvių,
kad užinteresuoti juos su didele kooperative budavojimo propozicija,
^agal musų ploną galime sutaupyt
mažiausiai 20% budavojimo kaštų.
Geras atlyginimas, patyrimas nerei
kalingas.
WALTER C. NIELSON,
810 N. Parkside Avė.,
(Austin), Chicago.

RAKANDAI

AUTOMOBILIAI

kiti reikalingi daiktai dėl karo. Par-

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI naujas mūrinis nu

siduoda pigiai. Kainavo praeitą me- mas trijų pagyvenimų po šešis kamtą $1,600. Iš priežasties bedarbes, barius. Visi naujausios mados įtaisyparduosiu už teisingą pasiulijimą. mai. Nam-as randasi ant Albe iy Avė.
Kas reikalaujat gero karo, atsišauki- ir 41-mos gatvės. Jeigu kas turit
te per 3 dienas. Nemokantį išmoky- mažą namuką arba lotą, priimsiu kai
Į po pirmą įmokėjimą. Atsišaukite pas:
siu važiuoti.
D. L. P.,

SZEMET & LUCAS

PARDAVIMUI

karo.

MŪRTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir
kitokių tautų apgyventoj vietoj; biz
nis neša gerą pelną, turi buti par
duotas į labai trumpą laiką, nes sa
vininkas eina į kitą biznį. Parduosiu
už labai prieinamą kainą. Atsišau
kite greitai.
3404 So. Morgan St.

labai gražus ir įvairus.
3539 So. Wallace St., Chicago, III.
4217 Archer Avė.
Muziika pirmos klesos. Šokėjai gales smagiai šokti.
GERAS ORAS
Užtat malonėkit atvažiuoti visi
Pailgina Gyvenimą.
Chicagiečiai ir apielinkių miestelių
lietuviai. Tikriname, kad visi husite
PARDAVIMUI grosernė. 2 akeliai žemės, sodu apsodyti, su
svetingai priimti ir turėsite daug
smagumo ir didelės naudos.
Turi
nnrduntn Šia šeivai
savai- gyvuliais
Paukščiais.
9 kambarių
luu hnt
uui paiauuLci
namas su irvisais
įrengimais
ir visi
Naujienų Pikniko
te.
BargenaS.
kiti
triobėsiai;
randasi
prie
lllth
ir
Rengimo Komisija.
TZ . i •>Kedzie. 10 minutų iki gatvekarių.
Kreipkitės .
| Kaina tik $5,000.00.
Roseland. — R. L. D. S. S. Ben
3759 S. Halsted St.
drovės ščrininkų mėnesinis susirinki
Kampinis namas su 4 lotais ir vimas Įvyks panedėlį rugpiučio 1, J.
somis reikalingoms prie mažos ūkės
Stančiko svet. Visi šėrininkai malo
PARDAVIMUI saliunas, la- I triobomis, parduodame sykiu: 2 karnėsite dalyvauti.
— Direkcija.
, .
. - . . .. ...... •
• vės, 2 didelės kiaulės, 25 vištos ir
bai geroj vietoj, lietuvių ir
Į kiti paukščiai. Kaina už viską tik
Roseland. — Lietuvių Scenos My riųapgyventa. Pardavimo prie- $3,200.00. Visai prie gatvekarių linilėtojų Ratelio susirinkimas bus utar žastis važiuoju tėvynėn.
J°Tl?rimo ’keliolik^įigių, mažų ir
ninke, rugpjūčio 2 d., Strumil Svo
FRED URSHIK, .
didelių ūkių prie pat Chicago; galitainėj. Visi rateliečiai būtinai kv e
kkq
ur o'Ti-b Q4ma mieste dirbti, o ant ūkės gyven
čiami dalyvauti.
— Valdyba.
ote W. o / ui
ti; arti gatvekarių. Parduosiu ar
-------------------------------------------------- mainysiu ant Chicagos prapertės.
PASARGA
DAnn ATrrujTTT i • X* x
C. P. SUROMSKI & CO.,
PARDAVIMUI kriaučių šapa, |
3846 s< Halsted St.

Poni Lillian Rowland tapo
išteisinta dėl nušovimo savo
vyro, Dr. Thomas J. Rowland.
Ji nupasakojo teisėjams, kad
užmušystė buvo netikėta
akcidontališka. Dabar ji pada
vė reikalavimą Federal Life
Insurance kompanijai, (kad ši
išmokėtų jai $10.000 vyro ap Norintieji pasigarąint į sekamos die<
nos Naujienas, turi priduot savo pa
draudė,
v
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va

$10,000 vertės brangenybių
konfiskuota.

ASMENĮI JIESKOJIMAI

MOTERŲ
Papo priimtu sutartis namų
statymo industrijoj pasitarime
su teisėju K. M. Landis. Pagal
statymo
tos sutarties, namų
ginčuose simpatijos
streikai
pašalinami.
Planas nurodo,
kad visi ginčai turi buti paduo
ti National Boardui dėl jurisdikcinių išsprendimų. Darbas
neturi būti sustabdytas laike
skundų svarstymo. Tai patvir
tinta abiejų pusių atstovų.

Panedėlis, Rugpiutis 1, 1921

mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykąi, Diplomai

Mokslas lengvais atmokėjint-jak
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

SAVAITINĖS PAŠALPOS: Pirmi

ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
vice-pirm. K. Kairis, 3247 D. Division St.; prot. sekr. A. Shimas,
1835 VVabansia Avė.; fin. sekr. V.
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.;
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Montvid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį Zvviązek Polek salėj, 1315 N.
Ashland’ Avė., 2 vai. po pietų.

Mokinama: angliškos ir lietuviškom
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
nografijos, typewriting, pirklybos tei
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelVilis,
2538 Charleston St.; Iždinin
nos istorijos, geografijos, politikinėm
kas
S.
Danilavičia, 1617 Winchester
ekonomijos, pilietystės, dailiarašysAvė.
tės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik)
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELPOS KLIUBAS: — Pirmininkas
iki 10 valandai.
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 8383
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto
AUŠROS MOKYKLOJ
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca
ŠIE SKYRIAI:
lifomia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja1) Anglų kalbos.
rembauskas;
Iždininkas Kaz. Ch&2) Lietuvių kalbos.
pulis.
—
Susirinkimai
laikomi pirmą
3) Aritmetikos.
subatą
kiekvieno
mėnesio
D. She4) Algebros,. Geometrijos
Ge
L 1_kitų Z_.
ir
Ma
maiČio
svet.,
1750
S.
Union
Avė.
tematikų.
su visais moderniškais įtaisy
5) Braižymo (plianų pažinimo).
mais. Geram žmogui gera vie PARDAVIMUI mūrinis nam-as su Laikas brangus, neleisk dykai. Su DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
.
XT ..
i saliunu, parduosiu pigiai namą dėl vartok naudingai. Seni ir jauni vy
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
ta,
kreipkltes į , Naujienas | šešių familijų ir garadžius.
rai ir moterįs visi neatidėliodami
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
Atsišaukite
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Manum. 357.
niausia ir geriausia. Mokiname die
AND. SOBY
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
1388 So. Miller St.,
Chicago, III. nomis ir vakarais.
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
Prisirašyti galima visada.
sierius Mykolas Budas; kasos glo
PARDAVIMUI ant kampo
bėjai:
J. Petrulis ir S. Narvidas.—
3001
So.
Halsted
St.,
grosernė ir bučernė, tai yra pi
PARDAVIMUI namas, 1
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
Chicago, III.
nigų darymo vieta. Taipgi na pagyvenimo ant 2 lotų, 1
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas
mą, parduosime atskirai. Savi karvė, 16 ančių, 30 vištų.
18-tos ir Union avė.

ninkas važiuoja į Califomia. Kaina $2,250.00.
Klauskite Mr. Smith.
11140 So. Homan Avė.
7301 S. Western Avė.
Mount Greenwood, III.

PARDAVIMUI bučernė ir
PARDAVIMUI namas 3 fin
grosernė pigiai, geriausioje lie tų ir krautuvė. Gerame stovy;,
tuvių apgyventoje vietoje. No Viskas įrengta • moderniškai,
rintieji kreipkitės pas:
Rendos mėnesiui $85. Kaina $Tz
J. J. RADOMSKI,
l 500.00. Kreipkitės j Naujiena
2257 W. 23rd PI.
ofisą num. 359.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų j visas augštesniasias mokyklas. Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
7:80 iki 9:30. Nedėldieniais nuo
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS:
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
tonas, 3309 S. Union Avė.; Nut.
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
3827 S. Wallace St.; Turto rašt.
Juozas Šokas, 8222 S. Wallace St.;
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
globėj’ai: Stan. Grikštas ir Jonas
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakari Jono Maziliausko
salėj, 3259 So. Union Avenue.
, *
i ?.v -i .
/Lmk’ k '•

