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Enrico Caruso mirė
Bando atgauti sostus

Neišriša Silezijos padalinimo

Dainininkas Enrico Caruso kad nebegales patapti daininin
ku. Bet ir čia jis nesustojo dai-

savo agentus propagandai. Sa
koma, kad du trečdaliai Veng
rijos armijos policijos perėjo 
Karolio pusėn ir prisižadėjo jį 
remti, jei jis vėl sugrįš atgauti 
sostų. Tokios žinios yra gautos 
Londone. Paryžius gi šiame 
dalyke tyli.

Kadangi Karolis gali pasilik
ti Šveicarijoj tik iki rugį). 31 d., 
tikimasi tad, kad jei jis ka- 
nors veiks, jis veiks bėgyje ke
lių ateinančių savaičių.

KAS NUŠOVĖ
HATFIELOį?

Kompanijų mušeika ir pavieto 
šerifas kaltinami žmogžudystėj

mirė.
Garsiausias pasaulio tenoras 
mirė po operacijos Italijoje.

NEAPOLIS, rugp. 2.— Gar
siausias pasaulio tenoras Enri
co Caruso pasimirė čia šįryt. 
“Auksinis balsas,“ kuris žavė
jo viso pasaulio dainų mylė
tojus, nutilo ant amžių. Caru- 
so jau nuo pereitos žiemos sir
go, buvo kiek pasitaisęs, 1x4 
vėl atkrito, tapo padaryta va
kar nauja operacija, kurios ne
atlaikė ir anksti šįryt jis mirė.

Susirgo jis pereitų žiemų 
New Yorke, kada dainuojant 
viename koncerte, gruodžio 11 
d- truko gįslelė ir iš gerklės pa
sileido kraujas. Keletu dienų 
prieš tai jis buvo sunkiai užsi
gavęs, užkliuvęs už scenerijos 
ir įkritęs. Manyta, kad po to 
jis ilgai negalės dainuoti. Bet 
greitai pasveiko ir |>er pereitas 
Kalėdas jis vėl pasirodė opero
je “La Juice.” Jį publika tada 
labai triukšmingai pasitiko, iš
reikšdama džiaugsmą, kad 
Caruso pasveiko ir savo prisi
rišimų prie jo. Bet tai buvo 
paskutinis jo viešas pasirody
mas. '

Ant rytojaus tapo paskelbta, 
kad Caruso susirgo krutinės 
plėvės uždegimu (pleurisy). 
Jis atsigulė lovon ir per ilgų 
laiką iš jos nesikėlė. Jam da
ryta buvo keletas o|>eracijų ir 
nemanyta buvo, kad jis pas
veiks.

Tudbuit jokio kito žmogaus 
liga žmonės nebuvo taip susi
domėję, kaip Caruso. Jo vieš
butis buvo pilnas gėlių, kurias 
siuntė kaip turčiai, taip ir ne
turtingi žmonės. Užuojautos 
telegramos plaukė iš visų pa
saulio kraštų. Visi sekė žinias 
apie jo ligos stovį. Veik visas 
pasaulis liūdėjo jo susirgimu-

Betgi jis pasveiko. Nors dar 
silpnas ir liguistas jis išvažia
vo į savo tėvynę Italiją, tikėda
masis toje saulėtoje šalyje ga
lutinai atsitaisyti ir dar šį ru
denį sugrįžti į New Yorką ir 
dainuoti ten operoje.

Bet jo noras neišsipildė. Apie 
savaitę laiko atgal tarp kepenų 
ir plaučių plėvės atsirado skau
dulys, kuris pagimdė aštru pil
vo plėvės uždegimą (peritoni- 
tis). Iš jo dvaro Sorrento atve
žė jį pas specialistus į Neapo
liu, kurie nutarė tuojaus dary
ti operaciją, nors ir jie patįs 
nebesitikėjo, kad Caruso galėtų 
pergyventi operaciją ir pas
veikti. Operacija tapo padary
ta nedėlioj. Bet jis -ėjo vis silp
nyn. Apie 4:30 vai. nakties jis 
neteko sąmonės ir neužilgo mi
rė.

Enrico Caruso gimė Neapo- 
lyj vasario 25, 1873 m., daigi 
mirė būdamas 48 metų am
žiaus. Jo tėvai buvo neturtin
ei vljiiiijiVctji ir nemčgi> mu- 
zikos. Kada Enrico turėjo 11 
mietų amžiaus juos prikalbinta 
ir leista jį dainuoti bažnyčiose- 
Jis dirbo dirbtuvėje, bet kartu 
vakarais mokinosi dainavimo 
pas Vergine, prižadėdamas jam 
užmokėti, kada tafls daininin
ku, ketvirtadalį savo algos, ko
kią jis gaus <per pirmus penkis 
metus. Metęs dirbtuvę jis buvo 
priverstas dirbti už arklių pri
žiūrėtoją ir rodės, kad jis nie-

navęs.
Pirmas jo viešas ^įrody

mas buvo Nuovo teatre, Nea- 
polyj, 1891 m. operetėj “L’Ami- 
co Francesco.” Ir išsyk užka
riavo vietų tarp žymiausių dai
nininkų. Vėliaus jis važinėjosi 
po Italiją, o paskui per 4 me
tus dainavo Milane. Po to jis 
dainavo Petrograde, Varšuvo
je, Maskvoje, Ryme, iLisbone, 
Paryžiuje, Londone ir Vokieti
jos miestuose.

I New Yorką jis atvyko 1903 
metais. Amerikiečiai išsyk jį pa
sitiko ne taipjau kibai prielan
kiai, bet greitai jis juos užka
riavo ir patapo mylimiausiu 
dainininku. Jis ir pasiliko New 
Yorke, su mažomis pertrauko
mis. iki mirties.

Caruso Ibuvo žinomas, kaipo 
nepaisantis savo balso. Per 16 
metų jis dainavo 549 kartus. 
Vien 19074)8 m- sezoną jis pa
sirodė 51 kartą. Nežiūriu tokio 
įtempimo balso, jis visgi pasi
liko ilgiau ant scenos, negu ku
ris kitas garsus dainininkas. 
Cbicagon jis per ilgų laikų bi
jojosi važiuoti bijodamas ne
prielankaus priėmimo. Apsilan
kė joj tik 1907 m., bet su pir
mu pasirodymu ją užkariavo. 
Po to jis sakosi niekur daugiau 
nebesibijojęs važiuoti.

Kiek jis uždirbdavo, įtik arti
mieji žino. Nėw Yorko opera 
mokėdavusi jam ą>o $3,000 į 
vakarą, o kada jis 1920 m. lan
kėsi Havanoj jis gavo po $10,- 
000 į vakarą.

Jis vedė 1918 m. Dorothy 
Benjamin iš New Yorko, duk
terį turtingo advokato. Duktė 
Goria gimė jiems 1919 m. Yra 
dar du sunai Enrico ir Bu- 
dolph, gimęs iš Ada Giachetti, 
su kuria jis gyveno Italijoj. 
Vienok tarp jų paskiau iškįlo 
dideli nesutikimai ir Caruso 
1912 m- atsėdėjo 1 metus ka
lėjimo už jos “garbes nuplėši-

• iną.” 1920 m. jam dainuojant 
Havanoj teatre sprogo bomba, 
sukėlusi didelę paniką. Tuo pa
čiu laiku išplėšta neišaiškintu 
bildu jo namus Long Tsland, ir 
išnešta iš jų už $500,000 brang- 
menų.

Visas pasaulis lindi dėl jo 
mirties.

True translatton filed with the post- 
inaster at Chicatęo, III., Aug. 3, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bando atgauti sostus.
BERLINAS, rugp. 2.— Aust

ro-Vengrijos ex-karalius Karo
lis ir Bavarijos ex-kronprincas 
Rupprecbt sunkiai dirba pie
nuodami kaip gal imta butų at
gauti savo sostus. Jie bando 
prisivilioti žmones sekamais 
pasakojimais:

“Kaip tik musų karaliai sug
rįš maistas atpigs 50 nuoš., o 
anglįs 30 nuoš..

KupprecKt naudojasi senu 
politiniu t riks u susitikti su įp
rastais žmonėmis ir su jais 
sveikintis. Jis dabar nebesid- 
rovi paduoti ranką ir praščiau- 
siam laukų darbininkui. Jis pa
sakoja žmonėmis, kad jis neno
rįs įkurti paprastą karalystę, 
bet “žmonių karalystę.“ Ir esą 
jis darosi labai populiaria.

Karolis nėra tiek laimingas ir 
negali sueiti su savo žmonėmis. 
Tad jis leidžia daug pinigų peri

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 3, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Nesusitaiko apie Silezijos 
pasidalinimą.

Anglija duoda Lenkijai tik ma
žą dalelę. Francuzai 'atsisako 

svarstyti tokį pasiūlymą.

PARYŽIUS, rugp. 2. — Pa
sak žinių iš ištikimų šaltinių, 
Anglija vakar įteikė ekspertų 
susirinkimui pieną padailinimui 
Silezijos, kaip jį nustatė pre
mjeras Lloyd George ir užsie
nio reikalų ministeris Curzon.

Sulig tuo pienu Lenkijai ati
duodama tik Pless ir Rybnik, 
visa gi likusioji dalis Augšt. 
Silezijos, įskaitant ir kasyklų 
distriktą, paliekama Vokietijai.

Kaip tik Anglijos delegatas 
pabaigė kalbėti, Francuos de
legatas iLiaroche pasako ir su
šuko:

“Tai keisčiausias pasiūlymas, 
kokį kada aš girdėjau. Jis ne
gali būti net svarstomas. Fran- 
cija niekad su tuo nesutiks ir 
butų bereikalinga toliau apie 
tai kalbėtis.”

Susirinkimas po to išįro, o 
Anglijos delegatai savo pasiū
lymą perdavė vyriausios tary
bos susirinki m|ui-

Išrodo, kad ar Lenkija ar 
Vokietija gaus visą kasyklų 
distriktą ir kiekviename atsiti
kime pralaimėjusi šalis tikrai 
stos karai).
Francuzai atiduotų Lenkams 

visą Sileziją.
PARYŽIUS, rugp. 2. — Tal

kininkų ekspertai nė kaip nega
li susitarti apie padalinimų 
Augšt. Silezijos. Francijos eks
pertai atiduotų Lenkijai prak
tiškai visų Augšt. Sileziją, įs
kaitant visus didesniuosius 
miestus ir anglių kasyklas. Ang
lai gi yra nusisprendę nieko 
daugiau neduoti Lenkijai, kaip 
Rybnikų ir Pless.

Grąsina rezignavlmu.
RERLINAS, rugp. 2 — Pa

sak laikraščių, Vokietijos ka
binetas, vedamas premiero 
Wirth, sutaręs rezignuoti, jei 
talkininkai ir toliau palaikys 
Reino pabaudas ir neprielan
kiai Vokietijai išris Augšt. Si- 
lezijoos klausimą.

Rusai ir vengrai apsimai
nys karo belaisviais.

RERLINAS, rugp. 1.—'Rygoj 
vakar tapo pasirašyta R.usų- 
Vengrų sutartis dėl karo Be
laisvių apsimainymo. Taja su
tartim, Rusai apsiima atiduoti 
visus karo miltinius vengrus ir 
juos savo lėšomis pargabenti 
Vengrijon. Užtat Vengrai ap- 
siima pasiųsti į Rusijų 400 pas
merktųjų Vengrijos komunits- 
tų, tarp, kurių yra ir du buvę 
liaudies komisarai, pasmerkti 
nužudyti.

PITTSBURGH, Pa, liepos 
30.— Keturi plėšikai ties CaS- 
sandra užpuolė Pennsylvania 
geležink,elio traukinį, pašovė. 
pašto vagono klerką ir pasig-^ 
ridbę maišą registruotų laiškų 
pabėgo.

WELCH, W. Va., rugp. 2. - 
Nušautųjų Matewan policijos 
viršininko Sil Ha! lieki ir poli- 
cisto Ed Chambers lavonai ta
po išsiųsti į Matewan laidoji
mui. Ten pastatyta daug poli
cijos ir milicijos pažiūrėjimui 
“tvarkos,“ kad angliakasiai ne
darytų demonstracijų laike lai
dojimo savo gynėjų.

Prisibijoma sumišimų ir 
Wek'h ir todėl daug policijos 
patruliuoja miestelį, nes ir šio 
apskričio angliakasiams Ifat- 
field buvo žinomas savo teisin
gais pasielgimais su angliaka
siais.

Dabar pradeda aiškėti prie 
kokių aplinkybių jiedu lapo 
nužudyti.

Jau laike Hatfieldo bylos už 
nušovimų kelių mušeikų Ma- 
tevvane pereitais melais, pasiro
dė, kad nežiūrint nors Hatfiel- 
das ir taptų išteisintas, jus ir jo 
draugai vistiek neištiktų gy
vais. Buvo aišku, kad kompa
nijos ir jų mušeikos keršys 
Hatfieldui už jo nenusilenkimą 
kompanijoms ir užtarimą ang
liakasių ir ypač nužudymą mu
šeikų, kurie atėjo išmesti ang
liakasius iš namų ir kurie už
mušė inayorą ir norėjo užmuš
ti patį Hatfieldą.

Bet mušeikos kartu ir bijo
josi Hatfieldo. Jis buvo žino
mas kaipo geras šaudytojas, ne
sibijantis pavartoti ginklų ka
da reikia ir kad jo negalima 
bus nuveikti atvirame mūšyje- 
Jis buvo “kalnėnas,“ paeinan
tis iš labai karingos šeimynos, 
visuomet linksmas, bet nieko 
nesibijantis žmogus. Be to M in
go paviete angliakasiai yra or
ganizuoti ir mušeikoms ten yra 
pavojinga pasirodyti.

Reikėjo jį išvilioti į kitų pa
vietų. Ir jį ir Chambers aerš- 
tuojama ir išgabenama į tvir
čiausių kompanijų ir mušeikų 
tvirtovę — McDowell pavietą, 
į Welch miestelį, neva už su- 
kurstymią apšaudymo tūlo ki
to miestelio. Čia viešpatauja 
mušeikos ir prieš nieką jie nėra 
atsakomingi.

Vakar jiedu turėjo stoti teis
man. Stojant teisman jiedu ne
galėjo pasiimti savo ginklų. 
Mušeikoms buvo gera proga. 
Kada jiedu sėdėjo ant teismo 
laiptų, prie jų priėjo būrelis 
mušeikų ir juos nušovė, kada 
jie neturėdami ginklų, negalėjo 
gintis. Į Hatfieldą paleista 5 
kulkos, liek pat i Chambers.

Už žmogžudystę tapo areš
tuoti 5 žmones, jų tarpe mušei
ka C. E. Lively ir McDo^vell 
pavieto šerifas George “Buster“ 
Pence. Jiedu ir nušovė Hatfiel
dą su Chambers.

Lively pirmiau gyveno Ma- 
tewan, kur jis turėjo valgyklų 
ir priklausė prie angliakasių 
uniijos. Laike Hatfieldo bylos 
išsiaiškino, kad jis visų laikų 
buvo privatinis kompanijų šni
pas, kuris duodavo pranešimus 
apie unijos veikimą ir anglia-

kasių ūpą. Be to pasirodė, kad 
jis laike Colorados streiko nu
šovė ten angliakasį, bet • niekad 
nebuvo teisiamas. Jis liudijo 
prieš Hatfieldą, taipjau liudijo 
prieš senato tyrinėjimd komi
siją, kuri jo darbus aštriai pas
merkė. Po bylos jis jau nebegrį
žo Į Matevvan, nes žinojo, kad 
jis ten neišliks gyvas.

Šerifas Pence yra tokis pat 
kompanijų mušeika, kurį kom
panijos yra pastatę ginti jų rei
kalus ir padarę jį šerifu.

Ar bus tie žmonės teisdami 
už žmogžudystę? Vargiai. To
kiu žmonių McDowell paviete 
neliečiama. Jei ir bus teismas, 
tai tik vien kad viską paslėpus 
ir žmogžudžius išteisinus. Jau 
ir dabar prie to einama. Koro
nerių teismo nebuvo šaukiama, 
o valdžia nusprendė, kad Hat- 
fieldą ir Chambers nušovė ne
žinomi žmonės. žmog.žu<lžiai 
gi veikiausia tuoj bus paliuo- 
suoti. kad ir toliau komlpanijų 
naudąi galėtu užmušinėti ang
liakasius. Tokie žmonės kom
panijoms labai brangus, kad 
juos ilgai laikius kalėjime.

Tru« translation filod with th* rx>st- 
master at Chicago, 111., Aug. 3, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Žinios apie bad? perdėtos.
Bet padėtis Rusijoj pasibaisėti

na, sako Maskva.

PINIGU KURSAS.
Vm. i'upffij. 2 H., užsienio

grų kaina, perkant jų ne mažiau’kaip 
už 20,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

___ No. 179

Pasikėsinimas nužudyt Lietu
vos ministerj Puricki

Arba: Kodėl Lietuvos valdžia nenori 
j ieškot piktadario.

[Chicagos žydų laikraščio Forverts korespondencija iš Kauno]

— Naktį iš birželio 21 į 22 
dieną Kaune padaryta pasikėsi
nimas nužudyt Lietuvos užsie
nio reikalų ministerj Drą Puric- 
kį._ Kaip antrą valandą nak
ties, kuomet gatvės buvo pani
rusios visiškoj tamsoj, ir be to 
dar biauriai lijo, iš’kiemo kažin 
kas šovė pro langą į kambarį, 
kame ministeris miegojo. Ku- 
lipka betgi prašvilpė viršum 
miegančiojo krutinės ir įstrigo 
į lovą. Ministeris, tuo budu, 
išliko sveikas ir gyvas. Kaip 
matyt, žmogžuda buvo gerai su
sipažinęs su ministerio namais 
ir žinojo visas miegamojo kam
bario apystovas, visus jo kam
pus. Šūvis sukėlė ant kojų vi
sus namus, bet kol atvyko mili
cija, piktadariui pdvyko pabėg
ti per sodą ir pasislėpti. Tik 
ties miegamojo kambario langu 
rasta ant žemės dėžutė, kurioj 
buvo įdėtas popierėlis su nu
piešta ant jo numirėlio kaukole 
— kaipo mirties ženklu.

Pasikėsinimas, matyt, turėjo 
politinių motyvų ir buvo gerai 
išanksto apgalvotas. Policija

BEBLINAS, rugp. 2. —Be- 
vielinė žinia iš Maskvos, įsi
rašyta užsienio reikalą komi
sariato informacijų biuro sa
ko, kad žinios apie badą ir į 
cholerą Rusijoje yra labai per
dėtos. Ji tarp kitko Sako:

“Užsienio presoj skleidžia
mi baisus pasakojimai apie 
klaikią padėtį Volgos di-strikte 
yra laliai perdėti.

“Tečiaus reikia pripažinti, 
kad nelaimė yra didelė. Visi 
valdžios darbininkai ir unijų 
nariai, visos profesionalų orga
nizacijos ir kitos viešos įstaigos 
tapo sumobilizuotos šelpimo 
darbui.“

Brown važiuoja Rygon.

LONDONAS, rugp. 2— Ame
rikos šelpimo administracijos 
atstovas Europoje W. L.

Brow.n pėtnyčioj išvažiuoja į 
Rygą pradėti tarybas su Rusi
jos šelpimo komitetu apie mai
tinimą niilionų Rusijos badau
jančių vaikų ir invalidų.

10,000,000 žmonių grysia 
mirtis.

BERILtINAS, rugį). 2.— Dau
giau kaip 10,0(M)JXX) žmonių 
Rusijoje gręsia mirtis. Cholera 
plėtojasi. Bado padėtis nuola
tos blogėja. Žmonių ūpas yra 
nupuolęs, šimtai tūkstančių bė
ga ir keliai Samaros guberni
joj yra pilni ne<palaidotų lavo
nų. Praktiškai visos dirbtuvės 
sustojo dirbti. Geležinkelių 
transporiacija arti galutino 
susmlukimo.

Manomta, kad Amerikos pa- 
gelba sustabdytų panišką bėgi
mą iŠ bado ir choleros distrik- 
tų.

Anglai valdo Ame
rikos laivus.

laivyną. Daugiau to, galingi ge
ležinkelių magnatai stato pel
ną virš patriotizmo ir sutarė, 
su Anglijos laivų interesais ga
linti visus siuntiniuiH Anglijos 
laivais. Tie magnatai patįs yra 
akcioneriai ir driek toriai anglų 
laivų kompanijų ir, žinoma, 
dalioj a savo pelno. Pati gaJ>e- 
nimo taryba pripažįsta, kad 
Anglijos laivų interesai veda 
propagandą pačioje Amerikoje, 
kad diskreditavus Am^eirkos 
laivyną.

Anglai yra nusisprendę nie
kam neleisti paveržti iš jų pir
menybę ir griebiasi visų prie
monių. Kuriasi neva amerikie
čių laivų kompanijos, kurious 
valdžia ]>ersamdo savo laivus. 
Betgi tos oinpanijos esančios 
ištikrųjų anglų kompanijos ir 
po Anglijos valdžios kontrolę. 
Tuo budu Amerikos valdžia ati
duoda savo laivus anglų kom
panijoms. Net ir jurininkai ant 
tų laivų yra anglai.

griebėsi visų reikiamų priemo
nių dalykui ištirti, ir reikia ti
kėtis, kad piktadarys neištrūks 
nuo atsakomybės. —

Taip, maždaug, skamba ofici- 
alinis valdžios pranešimas apie 
tą atsitikimą. Tame paskelbi
me išreiškiama tvirtos vilties, 
kad užpuolikas neišsisuksiąs iš 
teisybės rankų.

Labai gerai. Bet reikia la
bai abejoti, kad piktadarys bu
tų sugautas ir nagan paimtas. 
Mat, klausimas, ar valdžia turės 
tiek drąsos, o ir galimybės, 
j ieškoti paktadario ten, kame 
jis tikrių tikriausiai randasi...

Šis pasikėsinimas nužudyt 
Purickį nebe piriputinis. Jau 
praeitą žiemą kažin koks nesu
sektas asmuo mėgino jį nu
šauti, tik, Purickio laimei, kul
ka ir tuomet prazvimbė pro jį, 
jo nesužeidus. Apie aną pasi
kėsinimą rašyta ir užsienio 
spaudoj. Lietuvos vyriausybė 
tečiau tą atentatą kažin kaip 
nutylėjo, beveik nei nemėginus 
jį šiek^tiek arčiau ištirti.

Kodėl?
Kas kiek arčiau susipažinęs 

su vidaus politikos dalykais Lie
tuvoj, tam nėra tatai didelė pa
slaptis. Jis žino, iš kurios pu
sės paeina tas pasikėsinimas 
ant ištikrųjų demokratingOs iš- 
tikrųjų nuoširdžiai žmonėms 
gera daryt norinčio ministerio, 
o todėl jam nė nesunku suprasti, 
kodėl vyriausybė neturi drąsos, 
o taipjau nei galimybės tyrinė
ti, susekti ir prideramai pikta
darį nubausti.

Jei butų norėję žudeiką me
džioti, tai jo šviežiom pėdom 
medžiotojai greičiausiai butų 
nusekę iki augštųjų vienuolyno 
mūrų, iki Lietuvos juodojo je- 
zuitinio klerikalizmo lizdo ir ki
tų, nemažiau suklerikalėjusių, 
augštųjų ponų, kuriems užsie
nio reikalų ministeris su savo 
grynu demokratizmu ir neveid
maininga žmonių meile pasida
rė tiesiai nepakenčiamas kris
las akyj.

(Seka ant 5-lo pusi.)

Anglijos 1 svaras ............... $3.561
Austrijos 100 kronų ............... 12c I
Belgijos 100 frankų ........... $7.35 (
Danijos 100 krohų ........... $15.15
Finų 100 markių ..................  $1.58 |
Francijos 100 frankų ..........   $7.62
Italijos 100' lirų ................... $4.25
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.25
Tienkų 100 markių ................... 5c
Olandų 100 guldenų ........... $30.50
Norvegų 100 kronų ........... $12.75
šveicarų 1001 kronų ....-?..... $16.42
švedų 10,0 kronų ............... $20.40
Vokietijos 100 markių ....... 1 $1.25

Patjs amerikiečiai ga-lbsti nut- 
ritižkinti Amerikos prekybinį 

laivyną, sako senatorius 
La. Folette.

WASHINGTON, rugp. L — 
Senatorius La Folette savo kal
boj parėmimui savo rezoliuci
jos, reikalaujančios išrišti val
džios laivų poiltiką, pareiškė, 
kad anglai ir Anglijos intere
sai valdo Amerikos ijyTekybinį

Auksinai dar 
neina brangyn

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieką 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 į Naujienų Pinigų Siuntimo

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St, Chicago, HL
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TREMTINU? GR Vžl.NIM v,

NAUJIENOS, Chlcago, IU.
■ ■■ h # y hmm

Sereda, Rugpiutis 3 d., 1921

Iš Vilniaus.
—“Notviny Wilenskie° pra 

nešimu, malkų vežimas Vilniu
je kainuoja 1400—1800 mar
kių.

Birželio 28 d. naktį Boni f ra
tų bažnyčioje pavogta nuo Mo
tinos švenčiausios stovylos ka
rūna, raudonieji akmenys, dvi 
auksinės sagutės, 5 apyrankės 
viena su brangiais akmenimis. 
40 žiedų, vieni auskarai ir dar

apie susitarimą ir apie būdą, ku
riais galėtų išrišti sunkų Vil
niaus klausimą. Keturi suomių 
žurnalistai, su generolu Munk’u 
priešakyje buvę net apsilankę 
pas Želigovskį. Rygos lenkų 
spaudos biuras skelbia, kad tas 
pats gen. Munk’as vienoje kal
boje pareiškęs, džiaugsmą, kad 
jam teke aplankyti lenkiškąjį. 
Vilnių . Anot to pat Spaudos 
biuro, ekskursantai žadėję grįž
dami ilgiau užtrukti Vilniuje. 
(Elta).

Tremtinių ir belaisvių grąži
nimo skyriaus pranešimu, per 
liepos mėnesį turį grįžti iš įvai
rių Rusijos vietų apie 16,000 
tremtinių.

Varšavoj.
Bendra padėtis ir ūpas. Vilniaus 

ir Lietuvos klausiniai. Pagy
rų puodai arba lenkų karo 
jėgra. Prainonė ir kainos. 
Santykiai su mažumomis.

jamas, kad tik daugiau dvazgesio 
butų, bet iš vidaus yra graužia
mas neišgydomos ligos, kuris 
vifivien pragrauš ne anksčiau, tai 
vėliau ir šveičiamą pavjršę.

Lenkai, kaip tai yra priprasta 
jų savybei, gyvena politinio aj>- 
jakimo kvaitulį... Ddžiuodamie- 
si savo pasisekimai “visuose šo 
nuošė”, ir “viso pasaulio para
ma,” kaip jie sako, jie laiko vi
sa per nieką. Kas jiems yra Lie
tuva ir kitos Pabalį, valstybės? 
— tai tik “nendznos panstevkos, 
kurios turSs tekti arba mums, t. 
y. Lenkijai, arba Rusijai
čios niekad esą neišsilaikysian- 
čios”. Ypač jie priešingi Lietu- 

I vai. Tai esanti tokia maža sau- 
!jalė, kuri “neturėtų nei mąstyti tos iš užsienių. Tiesa, dirba ir 
pati gyvuoti. Visvien reikės ji dirbtuvės, bet tik svetimtaučių

V&-; dirbinėjama ir šiuo metu apščiai 
jo- šautuvų ir kitokių karo priemo

PA

dėlių, kojų, rankų, kurios buvo 
sergančių žmonių suaukotos, 
perlų ir karolių eilę. Manoma, 
kad vagiai atėjo Į bažnyčią iš 
vakaro ir tik rytą išėjo.

KAUNĄS,

Kaune susikurusi kopera- 
‘bendrovė “šviesa” kny-

— Lenkai amerikiečiai atva
žiuoja Vilniun ir susipirkinėja 

' žemę—kievienas tokių kapita- 
4 listų, turėdamas dolerius, kurių 

kaina dasiekė 1700 markių vie
nas doleris, verčia sumomis po 
10—15.000000 lenk. markių. 
Žemės pirkliai—valstiečiai.

— “Vilniaus” pranešimu, bir
želio 26 d. Vilniui įvyko lenkų 
mitingas. Sušaukė jį toji pati 
Sąjunga, kurios vardas taip 
keistai skamba — “Sąjunga” 
ginti žmonių valiai — priklau
syti prie Lenkijos”. Kalbėtojai 
priprastieji: prof. Pačovski, ar- 
chivarius Vaclovas Studincki, 
“Gaz. Wil.” redaktorius Iloro- 
vič. Taigi ir kalbos buvo pa
našios į ankščiau pasakytąsias: 
tie patys lietuvių koneveikimai, 
tie patys šukavimai Lenkijai ir 
gen. Želigovskiui pagerbti. Bet 
ip skirtumas yra didelis. Susi
rinkimas sušaukta ne nuėsto 
salėje, o kitoj miesto daly — 
teatre. Susirinko mažai ką 
daugiau per tūkstantį. Vysk li
pas Bandurskis ir pulkininkas 
Juzefovič visai neatvyko. Mitin
gai! buvo kviesti visų politinių 
partijų atstovai, bet niekas ne
atėjo: ij^Zaštovas nuo P. P. S., 
ne Olšanskis nuo Chadekų, nė 
Helmanas nuo “Odfrodižienės”, 
ne Abramovič nuo demokratų... 
Matyt, kaip vardas taip ir 
krypsnys Studnickio sąjungos 
demokratiškiesiems ištolo dvo
kia. Susirinko tU< patys karš- 
čiausieji ir dėlto plojo ir šuka
vo sutartinai. Bet susirinkusių
jų tarpe buvo ir opozicija. Vie-

cijos
goms leisti pradėjo savo darbą 
ir jau išspausdino visą eilę 
knygučių. Iš jų paminėsime 
keletą: ‘‘Žemė ir žmonės”, dr. 
P. Avižonis, “Apsireiškimai iš 
žemės gyvenimo”, Biliūnas 
Markso “Kapitalas”, Meringo; 
“Bruožai iš politinės ekonomi
jos”, B. R.; “Komunos kanki
niai”, A. Arkų; “Samdomasai 
darbas”, K. Markso ir kitos. 
Tuo tarpu knygučių išleista 13 
numerių. Knygučių turinys la
bai naudingas darbininkam pa
siskaityti, lik gaila, kad kai ku
rių brošurų kalba gana netikusi 
ir jas spauzdinant pridirbta

Iš VALANCEVĮCIAUS 
DESPOTIJOS.

Kauno “Lietuvai” rašo:
Trumpai padėtį Lenkuose ga

lima nuvaizduoti taip. Valsty- Į 
bes presas Varšuvoj kasdien iš
meta kalnus 'poperinių markių. 
Visos sienos, šaligatviai ir tvo
ros nurašyti “Slionsk naš”, “Nie 
darni Vilna”. Tuos žodžius daž
nai girdi kartojant kavinėse, 
traukiniuose, gatvėse. Visur eg- 
zaltingas, dirbtinai daromas, 
tempiamas ligi aukščiausiojo 
laipsnio, ūpas. Bet lenkų kaimie
tis, amatninkas ir darbininkas, 
prisikimšęs maišus popierinių 
“kosčiuškų” vis labiau tolsta, 
vis labiau atšala nuo to ūpo ir da
rosi į visa abejingesnis... Nes 
jis, tarsi, jaučia kad ties jo gal
va suka kartus nuvilimas ir var 
gas, kad jis vieną gražią dieną 
realizuos, kad tie jo “kasčiuškų” 
maišai yra niekas kitas, kaip tik 
paprasto poperio, neturinčio jo
kios vertės, maišai... kad tai yra 
tik “sudužęs lovis”, kaip toj pa
sakoj. Lenkiją dabar galima pri
lyginti tam kunui, kuris iš pa- 
viršės yra iš paskutiniųjų švei
čiamas, poliruojamas ir pudruo-

ninku. Rusų, jei reikėsią, tai jie1 jie padarysią devaluaciją ir iš 
užimsiu jų teritorijas kiek norė
sią. Vokiečius pribaigti, kaip reikės mokėti 
jie sako tai visai esąs menkas 
niekas — jie laukia tik ženklo!

Varšuvoj yra nemažai prancū
zų karininkų kurie “pakaitina” 
lenkų dvasią. Lenkai patys juo
kauja, kad prancūzai esą “dides
ni Lenkų patriotai, kaip patys 
lenkai”.

Žinant kuo Lenkai laikosi, ga
lima numanyt kaip gyvuoja Len
kų pramonė. Jei išsišneki su 
lenkų, o ypač iš politikierių, tai 
juos ir pabrikai eina ir net nauji 
pabrikai statomi, o kai pažiūri į 
krautuvėse parduodamas pre
kes, tai pasirodo jos visos atvež-

Vii-i vedamos ir karo rekalams. Iš-

Vii-

prijungti mums”. Kas tai 
niaus klausimas ir ar yra 
niaus klausimas Lenkijai? 
kio Vilniaus klausimo nėra!
niaus klausimas, tai visos “li- 
tevskos panstevkos” prijungimo 
į Lenkiją klausimas. Į visas de
rybas su Lietuva Lenkų publika 
žiuri su viena mintim ir tikslu: 
kada tik Lietuva teks mums. Lie
tuvos kariuomenė tai esanti chlo- 
pų gauja. Jie esą gali su lazdo
mis nueti į Lietuvą tiek giliai, 
kiek jie nori. Kartoja vis savo 
senas giesmes apie lietuvių par
sidavimą Vokiečiams ir Bolševi
kams...

O kai išsišneki su jų kariškiais 
ar šiaip politikieriais apie jų jė
gas, tai nei garsusis melagis 
Miulhausenas negalėtų aplenkti. 
Lenkai esą gali pastatyti apie 5 
milionus. kariuomenės ir dabar 
turi apie vieną miloną. Vienoj 
Varšuvoj esą apie 15,000 kari-

nių.
Lenkai laukia dar didesnio 

savo markės puolimo ir sakosi 
to puolimo visai nebiją. Esą

leisią naujas markes, už kurias 
po 1000 se

nų markių už vieną. Nuo to 
esą kraštas daug laimėsiąs.

Kainos pakilo beveik tokios 
kaip ir Ruosuose. Mėnesiui rei
kia 30,000 ligi 50,000 markių, 
kad įmanomai pragyventi. Bul
vių svaras 13—14 markių, kiau
šinių 14-15 markių, mėsos sva
ras 200 mk., cukraus 300—400 
mk.

Stoka butų. Nežmoniška spe
kuliacija butais.

žydų ėdimas, kad ir kiek su
mažėjo, bet kartais nuo karto 
dar apsireiškia. Menuo ar du 
atgal vienam mokytojui gatvėj 
legionistas nupjovė barzdą tik 
todėl, kad jis pasirodė panašus 
į žydą, nors buvo tikras lenkas.

Rusinu smaugimui Rytų Gali
cijoj Varšuvoj darbuojasi tikri 
specialistai, kurių pareiga yra 
sugalvoti vis naujesnius, geres
nius, kaip juos paversti rienkai s 
katalikais.

European American Bureau 
Fabionas ir Middewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratif Ir S. Ik Fabbnai
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, paėportal ir tt. 
NOTARU ŪSAS 

R«al Entate, Paakoloa, 
Insarinal ir tt.

809 W. 35th SI., Kam*. Halsted M. 
Tel.: Boalevard 611.

Vai.: 9 Iki 6 kasdieną
Taku Utar. Ket. ir Sub. ild 9 rak. 

Ncd.i iki 8 to pietą.

Tel. Randolph 2898

z ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyji 

ASSOCIATION BLDC.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto ild 6 po piet> 
PanedBliais Ild 8 vakare.

Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Bailė 8t. Room >24 
Tel. Central 6391 

▼akt 812 W. 33rd SL» Cklcage 
Tel. Yards 4681.

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
Atdaras 

SEREDOMS, SUBATOMS 
ir 

NEDĖLIOMS

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Puikus
Vodevilius ir Krutami Paveikslai

minutėje riktelėjo, kad “tik 
liaudies noras yra tikras”. Ki
tas ėmė prieštarauti dar aiškiau. 
Gavęs nuo Studnickio kompli
mentą “zdęajca” (išdavikas), ir 
tas nutilo. Trečias, baigiantis 
mitingui, iš vietos (ties duri
mis) pareikalavo balso, bet 
prof. Parčevski jam hedavė kal
bėti.

Nutarimai padaryti šitokie: 
1) Neleisti gen. Želigovskiui pa
sitraukti iš Vilniaits, jeigu Tau
tų Sąjunga to pareikalaus; 2) 
priimti vakarykščią miesto du- 
mos nutarimą, apie tai, kad jos 
nariai yra tikri gyventojų va
lios reiškėjai ir reikalauti, kad 
jų balsas Vakarų Europoj bu-‘ 
tų išklausytas; 3) kviesti lenkų 
partijas, kad prisidėtų prie Są
jungos ir padėtų jai prikergti 
galutinai Vilnių prie Lenkijos; 
4) organizuoti vyrus ir moteris 
ir mokyti vartoti ginklus.

Be to dar nutarta sveikinti 
vysk. Bandurskį pirmadienį per 
vardines. Mitingas pasibaigė, 
kaip paprastai, rotos giedojimu 
ir dviejų pirštų pakėlimu. •

Vilkaviškio apskrities virši
ninkui Valancevičiuį įstatymai 
nerašyti. Jo valia — tai gyven
tojams įstatymas.

Vilkaviškio barzdaskutys J. 
Gclseris gavo balandžio mėn 7 
d, tokį miesto Butų Skyriaus 
pareiškimą: “Butų Skyriaus 
Komisijos nuspręsta, kad Ta- 
mista iki šių metų Joninių pa- 
liuosuotum užimamą butą”.

J. (f? rado sau kittj Imtą*pas 
Freibergą, padare su buto sa
vininke sutartį Butų Skyriuje-

Bet tą patį butą Apskrities 
Viršininkas pareikaalvo iš Butų 
Komisijos miesto milicijos raš
tinei. Delko viršininkas užsi
manė perkelti raštinę iš to bu
to, kuriame ji iki šiol buvo, 
man nežinoma.

Birželio mėn. 15 d. Butų Sky
rius nusprendė reikalaujamo 
buto Viršininkui neduoti, vie
na, ddlto, kad neri tam tikro 
Miesto Tarybos nutarimo, o 
antra, — kad dėl to buto jau 
yra padaryta nuomos sutartis.

Bet, kaip tik spėjo birželio 
28 d. J. Geiseris į nauja Ibutą 
įeiti, tuojau atėjo milicija, pri
vertė L G išsikraustyti ir pati 
užėmė birią.

Vienas milicininkas (tur būt 
Nuovados Viršininkas) pasakė 
Gelseriui, kad jei jis per 10 mi-

bts Viršin.nkas lupęs jį, Geb 
seiį, įkišti į kalėjimą, o jo ser
gančią žmoną paguldyti ligo
ninėn.

Yra ir (augiau panašių vir
šininko Vflencevlčiaus pasiel
gimų.

Kam tuomet Butų Skyriai, 
kam, apskritai savivaldybių 
organai, jeigu viską sprendžia 
ginklo jėga. Skundas nusiųs
tas Vidaus Reikalų Ministeriui, 
bet įHinisteris mėgsta savo 
agentų savarankiškumą ir tur 
būt

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1311 Rector Boilding 

79 Wcst Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

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.

įvairių Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias

NAUJIENŲ
PIKNIKAS•K

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
P r n 3331 SOUTH 
U VU. HALSTED ST.

Phone Yards 6894
PINIGŲ SIUNTIMAS, 

PASPORTAT, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis I 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne-1 
diliomis iki 2 valandai po pietų. I 
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Gardners Grove Darže

123 St. ir Michigan Avenue, Roseland, III.

Dirbėjau ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijams, 
Raiykt angliukai dėl informacijų.

Ruatta & SerenelH
817 Bl«e Island Avė.

Pabaltės laikraštininkai, va
žiuodami į Varšuvą pakeliui bu 
Vo apsistoję ViliHuj, kur atvyko 
birželio 19 dieną. Pasitiko juos 
visuomenės ir spaudos atstovai, 
kurie pakvietę svečius į Jurgio 
viešbutį, tą pačią dieną iškėlė 
vakarienę. Ta vakarienė, anot 
vieno latvių laikraštininko, su
stiprinusi ne vien kūną, bet ir 
dvasią, nes davusi progos trum
pu laiku susipažinti su tais klau
simais, kurie taip dabar rupi vi
sai Europai. Svečiai, ypač lat
viai, labai buvę patenkinti, kad 
Vilniaus visuomenė mananti

Valancvevioių pagirs 
(“S-d.”)

UKMERGĖ.

Petro jomarkas buvo vi- 
Pirm karo tęsda-

šv. 
sai menkas, 
vosi 3 dienas, o dabar antrą die
ną beveik nieko nebuvo. Per vi
są jomarką arklių buvo parduo
ta daugiausia 150, karvių 50. 
Penki vežimai su ratlankiais, 
vienas su pakinktais ir sietais. 
Net dalgių nebuvo. Už gerą 
veislinį eržilą prašė 16 — 18 
tūkstančių auksinų. Gerų kar
vių nebuvo. Vidutinė kainavo 
1,600 — 1,800 auks.

šįmetinis
Naujienų
Piknikas 
Bus
Įvairiausias
Ir Puikiausias, 
Nes

Šiame 
Piknike 
Jau
Pasižadėjo
Dalyvauti
Trįs Chorai
Kalbėtojas
Drg. Grigaitis

Ir galų-gale 
žaislai.
Tie žaislai
Bus
Nepaprasti,

, K > Nes
Vadovaus

Drg. Uktveris.
Beto
Geresniems
Juokdariams 
žaismėse 
Bus

Duodamos
Dovanos.
Dovanų 
Yra
Devyniolika.

Užtat 
Visi
Naujieniečiai

c
Prisirengę

Iš
Anksto
Dalyvauti
Metiniame
Naujienų 
Piknike. 
Rengėjai 
Tikrina,

Kad 1
Visi
Atsilankę 
Bus
Maloniai

Naujienietes:
Dideli
Maži
Seni

Jauni, 
Bukit

Draugiškai 
Priimti.
Iki
Pasimatymo 
Naujienų 
Piknike.

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

Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga ypatai tik 40c

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

įr*. AR MANAI APIE NAMUS?!

Pastabos apie biznio 
eiseną.

Aliejaus šėrhi — Nei vienoj

Mėsos pardavinėjimas, todėl, 
yra nupuolęs. Idant jis pakiltų 
būtinai reikia, kad bučeriai mi- 

1 muštų mėsos kainas. Jie tą gali 
I padaryti, kadangi jie patys da
bar daug pigiau perka mėsą neAliejaus šėmi — Nei vienoj bar daug pigiau perka mėsą 

kitoj biznio srityje nėra tiek gu pirko pirmiau, 
apgaulės ir netikrumo kaip alie- Kada mėsos kainos bus 
jaus kompanijos šėrų pardavi- mažintos bučemėse, tai žmonės 
nėjime. Naujų aliejaus kompa- pradės dauginus vartoti mėsos 
nijų pats biznis yra labai ne- ir mėsos biznis pasigerins kaip 
tikras, labai spekulatyvis, ka- krautuvėse, taip ir Stock yar- 
dangi nėra tikrų įmonių sužino- duose. Iki Kalėdų negalima lauk
ti kokioj vietoj yra aliejaus, o ti, kad darbai Stock yarduose 
kokioj nėra. Iš gręžiamų aliejui daug pasigerintų. Apie Kalėdas, 
rasti skylių tik labai mažas betgi, ir po Kalėdų Stock yardų 
skaičius išduoda aliejų. Jeigu iš darbai eis daug geriau, 
dešimties išgręžtų skylių viena' Kl. Jurgelionis,
bus aliejaus gamintoja, tai jau • 
galima skaityti geru bizniu. Sky- j 
lės išgręžimas vidutiniškai kaš
tuoja apie $30,000.00. l._ 
be $300,000.00 negalima turėtu 
vilties iškasti skylę išduodančią Klausimas: 
aliejų. Bet ir su tuo kapitalu! Godotinas Tamsta: 
kariais tokios skylės negalima i Aš klausiu Tamstos, kokiam 
užtikti. Pereitais metais viena padėjime ir kaip bagota yra 
didelė kompanija, išleidusi su-(The Co-operative League of 
viršum vieną milioną dolerių pi- America. Nes pas mus buvo jos 
nigų naujų skylių gręžimui, ne-‘agentas ir siulino daryti su ta 
rado nei vienos geros produkci-’draugija kontraktą: indėtie pi- 
jos. Naujai ar mažai kompani-' nigus ant aštuoniolikos mėnesiu, 
jai, jieškančiai naujų aliejaus o ta draugija atiduos dubulta- 
vietų, vargiai galima turėti vii- vus pinigus. Ir jis sakė, kad ta 
ties jį surast. Tik didelis žmo- draugija skolina pinigus ant 
nių užsidegimas ir aklas troš-Į trečio nuošimčio. Tai aš meld- 
kimas greitai pralobti gali pri- žiu Jūsų atsakymo apie tą drau- 
vyliot juos, kad dėtų pinigus į ffij$- 
naujas aliejaus kompanijas.

Apie naujas aliejaus kompa
nijas žinotinas yra tas faktas, Atsakymas: 
kad iš šimto tveriamų kompani-' Agento pasakymas apie tai, 
jų nemažiaus kaip 30 yra gry- kad draugija atiduos dubulta- 
nas humbugas, ir sudėti į juos vus pinigus yra neteisingas, 
pinigai niekad neina šulinių ar nes ta draugija ir negali duoti 
skylių gręžimui, bet pasilieka dubultavų pinigų ir nežada, 
kišeniuose šėrų pardavinėtojų. 
Tokios humbugiškos kompani
jos dažnai turi gražiai ištaisy
tus ofisus ir labai iškalbingus 
šėrų pardavinėtojus, kurie gali 
apkvailinti ir labai išmintingą 
žmogų.

Todėl dėl aliejaus biznio ne
tikrumo ir dėl daugumo apga
vysčių aliejaus šėrų pardavinė
jime reikia padaryti sekamas 
griežtas išvedimas ir patari
mas: — Niekad nepirkite nau
jų aliejaus kompanijų šėrų.

Jeigu kas nori indėti pinigus 
į aliejaus biznį tegul indeda į 
tokias aliejaus kompanijas, ku
rios turi didelį biznį ir nebe- 
pirmus metus išdirba aliejų. 
Didžiųjų aliejaus kompanijų se
rai šiandien yra gana nupuolę. 
Vienok, rodos, kad jie dar puls 
žemiau. Todėl ir su jų pirkimu 
galima dar palaukti. 

x 
x

Markės ir kiti 
greit pradės eiti 
kės? Mes manome, kad dar ne
greit. Turbut nemažiau kaip du 
mėnesiu jos tebebus žemai nu
puolusios. Ant kiek žemiaus nu
puls už dabartinį kursą tas, ži
noma, sunku atspėti.

Prie visų Europos pinigų nu- 
puldinimo dabartiniuoju laiku 
prisideda ne viena priežastis, 
bet svarbiausioji iš jų yra ta, 
kad visa Europa dabar perkasi 
iš Amerikos javus ir maistą ir 
už tą turi užmokėti. Kuo dau- 
giaus Europos pinigų atplaukia 
Amerikon, tuo pigesni jie daro
si. Prie markių nupuldinimo 
prisideda dar tas, kad Vokiečiai 
tebemoka kontribuciją ir šiuo 
mėnesiu turės išmokėti gana di
delę sumą pinigų.

x
X X

Mėsos kainos — Galvijai da
bar yra labai pigus, o todėl ir 
mėsa perkama iš Stock yardų League rods gerokai prasiplėto- 
yra užtektinai pigi. Ištikrųjų jo padauginusi savo kontraktų 
mėsos olsėlio kainos dabar lygi- ’ sumą nuo $9,702,150 iki $12,- 
nasi maždaug 1913 metų kai- (550,800 per vienus metus. Su 
noms. Nežiūrint į tai, mėsos pereitų metų pabaiga Lygos 
krautuvėse mėsa yra visai ma- taupomasis susidėjo iš $669,- 
žai atpigus, žmonės, dabarti- 232.34, iš kurios sumos $29,- 
niuoju laiku privengia mėsos 807.31 buvo to fondo pelnu. Ge- 
pirkimo ir vietoj mėsos perka- neralis arba išlaidų fondas su
si žuvų ar kitų pigesnių daiktų, sidėjo iš $69,379, iš kurios su-

su-

. . . . ., Atsakymai j klausimus
Reiškia,’ Apie Co-operative League 

of America.

x
pinigai. — Ar 
augštyn mar-

lC Blazevičia, 
Chicago.

The Co-operative League of 
Amerika yra gan ypatinga kom
panija — rods vienutinė savo 
rųšies — ir labiausia yra išsi
plėtojus Pennsylvanijos valsti
joj, turėdama savo vyriausią 
ofisą Pittsburghe, Pa.

Co-operative League yra įsi
steigus kaipo trustas arba syn- 
dikatas spalių 2 d., 1916 me
tais, ir nuo to laiko sukėlė apie 
save daug kalbų ir ginčų. Dau
gelis valdiškų įstaigų tyrinėjo 
jos biznio teisingumą, bet prie 
nieko prisikabinti negalėjo.

Pereitais metais Pennsylva
nijos valstija išleido įstatymą, 
pagal kurio Co-operative League 
turės prisitaikyti prie bankinio 
įstatymo ir turės būti po tokia 
pat valdžios priežiūra kaip ir 
bankai.

Lygos vedamas biznis susi
deda iŠ priimimo pinigų taupy
mui ir jų skolinimo. Vienok tas 
biznis yra vedamas kitaip negu 
bankų, žmogus padaro su Lyga 
kortlraktą, kad jis tokią ir to
kią sumą pinigų sutaupys, mo
kėdamas Lygon po vieną tos 
sumos nuošimtį kas mėnuo. Tą 
pasižadėtą sutaupyti sumą pi
nigų jis gali pasiskolinti ant 
trečio nuošimčio tik tada, kada 
išpuls jam laikas pagal serijos 
numerio. Pasiskolindamas tuos 
pinigus ant trečio nuošimčio, 
jis gali juos kitam paskolinti 
ant šešto nuošimčio ir tokiu bu- 
du uždirbti tris extra nuošim
čius. Jeigu galės tą padaryti 
kelis sykius, tai kelis sykius, 
uždirbs tuos extra nuošimčius.

Lygai ir jos agentui nuo kož- 
no tūkstančio dolerių kontrakto 
eina $45. Tie pinigai yra laiko
mi atskirai nuo žmonių sumo
kamų pinigų.

Jeigu Co-operative League 
bus visur po šiokia-tokia valsti
jos kontrole, tai jos biznis gali 
įsigyti didesnio pasitikėjimo.

Pereitais metais Co-operative

mos $65,741 buvo pelnas. ' 
Co-operative League rods

turi savo namų ir į jokius 
mus nėra indėjus pinigų, išsky
rus paskolas ant morgičių. Ly
gos 
Life

ne- 
na-

ofisas randasi: Standard 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

Kl. Jurgelionis.

Marketo Kainos
Vakar Chicagos marketo kai

nos ant tūlų dalykų buvo seka-' 
mos:

SVIESTAS — Creamery 43c., 
centralizuotas 37 ir 42c., lad- 
les 24 ir 26c., kaina retaileriams 
į extra sudėtas statinukes 46c., 
spaustas 48c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 29’/a ir 30c., paprastai 
švieži 24 ir 27c., maišyti lotais 
28 ir 29c., ekstra sudėti balto 
medžio dėžėsna 35 Ms ir 36 ^c., 
margiukai 20 ir 21c., purvinokai 
18 ir 22c., storage ekstra 30c.

GYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 30c., vištos 25c., gaid
žiu 18c., antys 24c., žąsys 12c., 
pavasariniai žąsukai 18c.

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

BULVĖS — Statinė $5.50; 
saldžiosios bulvės $2.50 ir $3.50 
bamperis.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$1.75 ir $2.00 bušelis; vynuogės 
$1.50 ir $1.75 už 6 beskių krei- 
tą; vyšnios $3.50 ir $4.00 už 16 
kvortų dėžę; lemonai $9.00 ir 
$9.75 už dėžę; orančiąi $6.00 
ir $6.50 už dėžę; slyvos $1.25 ir 
$1.50 už dėžę; grušios $2.00 ir 
$2.75 bušelis.

UOGOS — Juodieji serbentai 
$3.50 ir $4.00 už 16 kvortų; mė- ■ 
lynės $5.00 ir $5.50 už 16 kvor-1 
tų; raudonieji serbentai $4.00 ir 
$4.50 už 24 kvortų dėžę.

ŽALIOS DARŽOVĖS — Bu
rokai $1.00 ir $1.50 už 100 pun-l » dėlių; salierai 75c. ir $1.25 už • 
kreitą; kopūstai $3.25 ir $3.75 
kreitas; žyduoliai kopūstai 20c. 
ir $1.00 kreitas; morkos $1.00 
ir $1.50 už 100 pundelių; agur
kai $1.00 ir $1.50 bušelis; salo
tos galvose $3.00 ir $5.75 krei
tas; lapuose 50 ir 60c. dėžė; 
grybai 85c ir $1.00 dėžė; cibu
liai $2.25 ir $2.50 kreitas; ridi
kai $3.50 ir $4.00 už 100 pun
delių; spinakai $2.00 ir $2.25 
dėžė; saldus komai 15 ir 20c 4.j 
tuzinai; ir tamėtos $2.50 ir $3.50 
kreitas.

Tel. Yards 145
JOHN J. ZOLP,

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

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

Chicago.

NAUDOTO IR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI 

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO., 
3003-39 S’o. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294.

Atlas Realty y Company 
Real Estate—Loans & Insurance 

Foreign Exchange & 
Steamship Tickets 

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

Barčus, J. P. Waitches.
Phone: Boulevard 6080

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui 

visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių 

Vedama štabo
WEST END HOSPITAL 
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyhe Avė.

Modemiškas būdas 
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta 
Laboratorija ir X—Ray.

Gydoma namie ir ligonbu- 
tyj.

Atdara kasdien nuo 12 iki 
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

liesi kelione be persėdimo iš New Yorko per Libavą 
arba Hainburg—Eltkanaa 

l LIETUVA
Laivai iiplaaka kas 14 d. Dideli dviejų šrinbų palto laivai Išplaaka
LATVIA .................... Rugp. 5 S. S. POLONIA ,...Rugp. 24
“ESTONIA”............ Rugp. 17 “LITUANIA” .......... Rugp. 7

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

K. W. KEMPF, Gen. Western Pase. Agent, 120 N. La Salia Bt., 
CHICAGO, ILL.

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiausl

Net ir mažyčiai žino, kad

BAMBINO
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį į 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brookfyn, New York City

LAIVAKORTES I LIETUVĄ 
PER KLAIPĖDĄ

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10

Laivakortės iki Liepojuj $114.00; 
iki Kauno $117.00.

-J LIKT-UVĄ nevažiuokite per įlenki ją, nes kelionėje pei*Ant» 
werpą ir Klaipėdą LENKŲ 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 aut kokios sumos tik norite ir Uetuvon 
pai'važiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus 
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl 
i eigų 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
Lithuanian Sales Corp., Lith. Sales Corp.
3313 So. Halsted St., 300 Savoy Theatre Bldg.
Chicago, 111. Tel. Yards 6062. Wilkes-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
Vakarais: Utaminkc, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. Ne
daliomis: 10:00 ryte iki 8:00 po pietų.

f SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val- 
I džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, DL

Ar nori gaut už prieš 
karinę kainą?

Bungalows, dviejų flatų, 
ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 

I patarnavimu, perkant spė- 
»ką ir auginant organizaciją 
iNamų Budavojimo Draugi
ją

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

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

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

1709-1? arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Ruhey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

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

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

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

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headųuarters, 
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City 
Sąuare Bldg.

139 N. Clark St.

3

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

701 W. 81st St.
Telj Yards 8654

Du blokai nuo Halsted St. J rytus. 
Kampas Union Ava.

AKLHIERKA

Baigusi Afru- 
" Berijos kolegė

J<; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitaliM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rod< rifio- 
kioM ligose 

moterims ir 
merginoms.

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas Tyrą ir mo

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

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

Phone: Humboldt 5849

I Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEZELIS Į
Lietevis Dentistas

■ 4712 Soeth Ashland Avė, ■

arti 47-1os gatvla 
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DR. YUSU
1900 So. Halsted St

Tel. C.o.1 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Recideecija: 2811 W. ttrd 8t

Tel. Prospect 8464

Hall

Pamėginkite naujo

Su užregistruotu vtilubnženkHafiuv. Valst. 
I’uteutu Biure.

. Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

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

- ^^.t patiks kad
ir gačniau- 
šiai y patai.

D % » ar»»«» »» c
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Aptiekos© 
parsiduoda 
po 65 c. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per pašty 
tiesiog iŠ 
labura- 
torijos.

Bntinai 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼ais- 
baženklis.

Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis škau- 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’i 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
NedSliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

ap-

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDELIS

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

CHICAGO, ILL.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALI STAS> 

Moteriški Ir Vyriškų 
Taipgi Chroaiikj U«.

OFISO VAKANDO81
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 15—2 

po piet.
Telephone Yards 887

Ir. m. t. strikol’is ’
Lietuvy© Gydytojas ir Chirurgas

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

VALANDOS:
6 iki 8 vak. NedU. 10 iki 12 ryto Rm. 2914 W. 43rd Street 

Telephone McKinley 263 
<---------------------------------------------------/

Telephone

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St.,

Telephone Yards 6882

OR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St„ 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

■' I.....T"!"" ....... . .................................... . ...... ii '"■■■ i|>

Telephone Vau Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaiki ir visi chroniškų ligi

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago,
Telephone Drover 9698 

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

Daktaras Petras Šimaitis
Naprapath

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

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St. ,

Prie Western Avė., Chicago.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame Ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago,
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Seręda, Rugphjtis 3 d,, 1921

“Respublikoj”, pareiškė ma
joras Walton, “negali būti jo
kių bmeprialistų* ir “imperi
jų,.” Policijos viršininkui pra
nešta, kad dėl tokių nusižengi
mų, kokiais kaltinama klanie
Čiai, baudžiama nuo vienų me
tų iki viso amžiaus kalėjimo.

Tuo pačiu metu eina prisi
rengimų užduoti smūgio Klai- 
niečiams ir Texas valstijoj.

listų Darbo Partijos (Šo- 
cialist Labor Party). New- 
yorkinė tos partijos srovė 
nesiuntė delegatų į “vieny
bės konvencijų“, ir ji dar 
iki šiol gyvuoja skyrium, 
kaipo menka kuopelė. Socia
listų organizacijos iš lovva, 
Kentucky ir Texas dalyvavo 
konvencijoje.

Tos srovės, kurios prisidė
jo prie konvencijos sušauki
mo, buvo jau tiek susiarti
nusios pirm to, kad rėmė 
bendrų Dėbso ir Harrimano 
tikietų 1900 metais. Vienok 
konvencijoje ginčai buvo la
bai karšti, kol pagalios įvy
ko pilnas susitaikymas. Ta
po priimta partijos konsti
tucija, partijos platforma ir 
keletas svarbių rezbliucijų 
—- apie socializmų, apie pro
fesines sųjungas ir t. t.

Per dvidešimti metų savo 
gyvavimo Socialistų Partija 
matė visokių laikų. Apskri
tai imant, ji nuolatos augo 
ir stiprėjo, bet kartais ji 
imdavo eiti silpnyn. Labai 
žemo laipsnio ji yra pasie
kus šiandie — po to, kai jų 
suskaldė bolševizmo dvasia 
užsikrėtusieji elementai. Tie 
skaldytojai tečiaus randasi 
dar blogesnėje padėtyje, fie- 
gu Socialistų Partija. O iš 
to bus pamoka visiems, kad 
skaldymosi kelias neveda 
prie nieko gera.

Lietuvių Socialistų Sųjun- 
ga įstojo į Socialistų Parti
jų tiktai didžiojo karo lai
ku, kokie šešeri metai atgal. 
Nusilpnėjus socialistiniam 
judėjimui, dabar kai kurie 
sųjungiečiai (net ir geri so
cialistai) ėmė kalbėt, kad 
L. S. S. turėtų vėl pasitrauk
ti iš Socialistų Partijos. Tai 
butų žingsnis ne pirmyn, o 
atgal, ir reikia tikėtis, kad 
sųjungiečių dauguma tam 

pažvalgomis, konvencijose dalyvauja ke-1 sumanymui nepritars. Jau 
daugelis lietuvių darbinin
kų supranta, kad jų parei
ga yra dalyvauti tos šalies 
socialistų partijoje, kur jie 
gyvena, o ne tenkintis vien 
tiktai socialistinės apšvietos 
organizacijomis. Partija yra 
politinės kovos įrankis. Vien 
socialistinės apšvietos sklei
dimui galima panaudot Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijų arba kitokias 
draugijas.

Mes neabejojame, kad'
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March 17th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.
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bausmės esu negalima < su
valdyt piktadArių. šituose 
ginčuose d-ras Purickis pa
rėmė socialistus ir kartu su 
jais reikalavo mirties baus
mės panaikinimo.: Ačiū jo 
pastangoms, Steigiamajam 
Seime paėmė viršų mirties 
bausmės priešai, ir į laikinų
jų Lietuvos Respublikos 
konstitucijų tapo įdėtas 
punktas, kuriuo ji yra pra
šalinama.

Barbarizmo gadynės apa
štalai tečiaus paskui surado 
būdų apeitį tų konstitucijos 
punktų, įvesdami Lietuvoje 
karo padėtį, ir šiandie val
džios priešai Lietuvoje yra 
šaudomi. Reikia pasakyt, 
kad laimėt šitų pergalę juo- 

I diemsiems klerikalizmo gai- 
I valams ipadėjo “socialistai“ 

»03 Į liaudininkai demokratai, 
; 75 j balsuodami už karo padėties

.Amerikos Socialistų Parti
jai dar yra lemta sulošti 
svarbių rolę šios šalies gy
venime. Jos nelaimė iki šiol 
buvo ta, kad darbininkų uni
jose viešpatavo priešinga so
cialistams dvasia. Bet atei
tyje bus kitaip; jau ir šian
die Amerikos profesinėse 
darbininkų sųjungose yra 
daug socializmo pritarėjų. 
Čia bus tas pat, kas buvo 
Anglijoje, . kur socializmo 
idėja palengva užkariavo 
darbininkų unijas. Socialis
tams reikia tiktai pasidar
buoti, kad pagreitinus šitų 
neišvengiamų plėtojimosi ei
ga-

Gazo bombos.

$7.00 
4.00 
2.00 
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- .75
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Lietuvos ministeris 
Purickis.

Klerikalų neapykanta 
prieš dabartinį užsienio rei
kalų ministerį yra-supran
tama. Jie dės visas pastan
gas, kad prašalinus jį iš sa
vo kelio. Bet nejaugi d-ro 
Griniaus i vadovaujamoji 
Lietuvos valdžia nepasi- 
stengs apginti bent savo ko
legos gyvastį nuo žmogžu- 
dų pasikėsinimų?

Sukaktuves.Šiame “Naujienų” nume
ryje skatytojai ras labai 
įdomių korespondencijų iš 
Lietuvos apie pasikėsinimų 
nužudyt užsienio reikalų 
ministerį, kun. d-rų Purickį.

Korespondencijos auto
rius, žydų socialistų dienraš
čio Forverts’o bendradar
bis, piešia tų ministerį, kai
po labai šviesų asmenį ir 
didelį idealistų. Mes galime 
prie to pridurti, kad d-ras 
Purickis jau ir pirmiaus ne 
kartų pasižymėjo savo hu- 
maningomis [ 
kurios jį griežtai skyrė nuo lėtas moterų, bet turėjo pra- 
viešpataujančiųjų elementų 
klerikalų partijoje.

Ypatingai atmintinas yra 
d-ro Purickio pasirodymas 
Lietuvos Steigiamajam Sei
me tuo laiku, kada buvo 
svarstomas mirties baus
mės klausimas. Socialistai, i kad suvienijus įvairias, gy- 
žinoma, stojo už tai, kad vavusias šioje šalyje, socia- 
mirties bausmė butų panai- listineš grupes. Stambiau- 
kinta Lietuvoje. Bet kleri- šioji tų grupių buvo Social- 
kalai priešinosi tam, priro- , Demokratinė 
dinėdami, kad be mirties Springfieldo sparnas Sočia-

Dvidešimt metų atgal gi
mė Amerikos Socialistų 
Partija.

Tai įvyko vadinamoje 
“vienybės konvencijoje“, ku
ri susirinko Indianapolis’e, 
Indianos valstijoje, liepos 29 
d. ir tęsės keletą dienų.

Joje dalyvavo apie 125 de
legatai, tarp kurių buvo ir 
aštuonios moters. Repub- 
likonų ir demokratų parti- 

! jos giriasi, kad jau ir jų

eiti daugelis metų, pirma 
negu jos pripažino lygias 
teises moterims. O Sociali
stų Partija, jau gimdama, 
turėjo tų principų

Indianapoliso konvencija 
buvo sušaukta tuo tikslu,

Partija . ir

A. SCHNITZLEK. VERTE K. A.

Paskutinis Pasimatymas.
(Tęsinys)

Tarpdury! stovėjo tarnaite. Jis ramiai — pats • 
tuo stebėdamos — priėjo prie jos ir paklausė: į 
kaip ponios šveikata? Tarnaitė atsakė: “ak, ji 
labai bloga; ji daugiau nebeatsikels iš lovos”...

“Ak!” pakartojo Albertas: “tai labai liūd
na”.

“Žinoma”, atsake toji: “tai labai liūdna— 
toki jauna, graži moteris”. Ir ji įėjo vidun.

Albertas palydėjo ją akimis... “Ji turbūt 
nieko nepastebėjo”, pamąstė jis, ir tuo pačiu me
tu jo galvoj gimė nauja mintis — jei jis moka 
taip gerai prisimesti, tai gal jam pasisektų įeiti 
į vidų. Tuo pačiu metu privažiavo daktaras. Ka
da daktaras ėjo į namus, Albertas pasikloniojo 
jdm. Daktaras atsakė tuo pačiu. Tatai Alber
tui buvo malonu — jis ligi tūlam laipsniui susi
pažino su daktaru ir galės dabar jo paklausti... 
Jis stovėjo nekrutėdamas, ir jam ntalonu buvo 
žinoti, kad pas ją randasi daktaras. Ilgai dakta
ras nesirodė... Kas žino, gal da yra vilties ją 
išgelbėti, nes be reikalo daktaras negaištų ten 
taip ilgai. ų i

O gali būti, kad pas ją jau prasidėjo ago
nija... gali būti... Ak, šalin, šalin,”šalin.—Jam 
norėjos nuvyti visas mintis šalin, bet tai buvo 
bergždžias daiktas — juk viskas gali atsitikti-■ 
Staiga jam pasirodė, kad jis girdi daktaro žo
džius! J 3 suprato tuos žodžius: piasidėjo kri-

Jie išvaikė “gaują”, puolė torius) valdė 42,000 vietos gy- 
“bandilus” ir privertė automo- ventoj ų labai išmintingai. Mo
bilioj sėdinčius žmones “pasi- kesčiai buvo maži, bet nežiūrint 
duoti”. Gi NcAv Yorke prie 
Fort Totten’o gazo bombos 
panaudota demonstracijos iš
vaikymui. Apie 
kitus baisūnus čia 
kalbama. “Gauja” 
yra pavojingiausias 
laikraščiai apie “ 
baisiausių dalykų.

Bet ar jus pasirūpinote su
žinoti iš ko susideda ta 
ja”?

banditus ir 
(iid<.^ko no 
— štai kas 
dalykas. Ir

gaujas” rašo

to, ižde buvo pakankamai pi
nigų kūrimui visuomeninių į- 
staigų, budavojimu tiltų ir tie
simui naujų kelių. Dr. Schultz 
valdymo laikais pinigų buvo 
pilnas iždas. Jis įstengė atmo
kėti valdininkams algas už vi
sus metus iš kalno ir daug 
aukso ir sidabro pasiuntė į Fa- 
go Fago.

Vokiečiams valdant vietos 
gyventojų sąlygos buvo beveik 
idealinės, šiandien jie yra ver-

“gau-
Tankiausia iš streikuo

jančių. darbininkų, kurių elge- 
sis niekuo neprasižengia prieš padėtyj: dirba 'sunkiau, o

Tai prieš tokių atlyginimų gauna menkų. Nuo 
ims panaudota gazo {siaučiančios epidemijos (influ- 
Gi tos govėdbs, susi-! cnzos) jjmirS 2o nuoį. gyyen- 

dedančios iš tyriausio vandens jojų (dauginusia moterų). J)n- 
anicrikonų, kurie karia, degina,' ])(lr vyrams sunku bėra pramai- 

oi\ilwu»in ui i i.nlrc- • i? _ i . • •

įstatymus. Tai 
“gaują” 

bombos.

ištepa smala ir apiberia plunks
nomis nepatinkamus sau žmo
nes, — prieš tas govėdas gazo

tinti moteris ir

Visuomenes
vaikus.
įstaigos, kurias

Nežinia ar tai tik paprastas 
supuolimas ar kas nors kita, 
kad New Yorke ir Philadelphi- 
joj beveik vienu ir tuo pačiu 
laiku pradėta naudoti gazo 
bombos “maištų malšinimui”. 
Reikia manyti, kad neužilgo ir 
kiti miestai paseks tą pavizdį. 
Kaip matote, tas “maištų mal
šinimo” būdas panaudota psi
chologiniu momentu, tokiu mo
mentu, kuomet varoma vajus 
sutriuškinti unijas, kuomet ša
lyj randasi apie penki inilio- 
nai bedarbių ir kuomet dirban
tys kelia riaušes dėl algų ka
pojimo.

Tai vėliausias Amerikos po
licijos departamento išradimas. 
Tas 
tiek 
to, 
nūs
“gauja

bombų nebus panaudota. Ma- Pla(k~jo kurti vokiečiai, dabar 
tote ramiai streikuojantys dar-i^'k° apleistos. Dirbamoji že- 
............. L pavojingesni už 11,16 pradeda virsti pudimaisbininkai yra 
anuos “tvarkos 
palaikytojus.

Kapitalistinių laikraščių rė

ir krūmais. Didelio pasipikti
nimo kelia vietos gyventojams 
ir utilitarinių valdininkų tingi- 

i niavimas. Jie gauna dideles al- 
porteriai nebežino net kaip gas/o tuo tarpu beveik nieko 
džiaugtis <lel naudojimo tų nedirba. žodžiu, Samoa gy- 
zo bombų. Suaugęs žmogus ap- ventojai labai nepatenkinti ang- 
silieja ašaromis ir nieko ne- jy valdymu, 
mato bent kokias petnkioliką 
minučių. Ar tai ne puiku! Pir
ma darbininkamis reikėdavo 
skaldyti galvas buožėmis, o da
bar visi tie žiaurumai panai
kinta. Matote, koki humanin- 
ga musų policija...

ir įstatymų’

Ima nagan juoda
šimčius.

Kaip Anglai valdo Samoa.
išradimas naudojama ne 
dėl jo gerumo, kiek dėl 

kad kuoplačiausia išgarsi- 
tą faktą, kad . niekinga 
” yra pavojinga Anieri- 
ublikai. Radikalo bau

bas nedaro žmonėms pageidau
jamo įspūdžio, tad dabar reikia 
surasti naują baubą, kuriuo 
butų galima baidyti lengvati- 
kę publiką.

Kada tik nepasirodo žodžiai 
“gauja” ir “maištas” laikraščių 
špaltose, tai visokie Palm^rKs- 
tai, Luskai ir darbininkų nau
dotojai rankas sau trina iš 

džiaugsmo. Tais, imat, žo
džiais bandoma sukelti visuo
menės opinija prieš darbinin-Iriems mokama labai dideles 
kus. Na, o gazo bomtbos nau-r 
Jojama “gaujos” suvaldymui.

Tos bombos nėra pavojingos. 
Teisingiau sakant, jomis nega
lima užmušinėti žmonių. Visa 
ką jos daro, tai apakina kal
kiniam laikui žmones. Žinoma, 
paragavusiems to gazo , prisi
eina gerokai “paverkti”. Kyla 
vienok kitas klausimas: ar iš
tik rų jų gazas nekenkia dar'bi- 
ninų susilpnintiems plaučiams? 
Į tą klausimą nesirūpinama 
duoti atsakymo.

Philadelphijoj nedideli poli
cijos būriai stropiai darbavosi.

[Iš Federuotosios Presos]

, Sydney. — Juo tolyn tuo 
aštriau pradedama kritikuoti 
anglų admii'isb eciją Samoa 
provincijos, kuri pirma, pri
klausė vokiečiams. Sulig Tau
tų Lygos mandatu, Samoa Nau
jajai Zelandijai. Bereikalingas 
eikvojimas turto yra svarbiau
sias anglų valdymo pažymia. 
Vokiečiai toj teritorijoj 1914 
m. turėjo tik 44 valdininkus. 
Tie valdininkai tinkamai tvar
kė visus šalies reikalus ir tu
rėjo žmonių pasitikėjimo. Ižde 
buvo ir pinigų. Šiandien ang
lai turi 140 valdininkų, ku- 

al- 
li- 
iš-

New York. — Kaip matoma, 
algų kapojimas palietė visos 
šalies darbininkus. Neaplenkė 
ta nelaimė mužikantų, aktorių 
ir kitos rųšies teatro darbinin
kų. Ncw Yorke dabar teatrų 
savininkai paskelbė, kad muzi
kantams bus numušta 20 nuoš.

Tatai, žinoma, teisinama blo
gais laikais. Vienok tikreny
bėj visaį kitaip yra. Teatrų 
įžanga pabrango ketveriopai, ir 
teatrai visuomet yra žmonių 
kupini. Kas, kas bet jau ne 
teatrų savininkai (gali skųstis 
blogais laikais.

New York. —- New Yorko 
organizuotieji darbininkai galu
tinai nutarė leisti mėnraštį — 
Labor Age. Nuolatiniai mėn
raščio bendradarbiai bus Scott 
Neariu g, W. Jett Lauck, Dr. 
James P. Warbasse, Charles W. 
Ervin, Paul Hanna Arthur 
Gleason, Joseph Schlossbcrg ir 
kt.

zis. Ir jis mašinaliniai pažiurėjo į langą, kuris 
buvo uždengtas gardina. Jis ėmė galvoti, ar 
negalima kartais tam tikromis aplinkybėmis, ka
da, sakysime, nervai yra labai įtempti, nugirsti 
ir per uždarus langus. Taip, žinoma, jis girdėjo 
ir tai ne vaizduotėj, o tikrai tariamus žodžius... 
Bet kaip tik tuo momentu tarpdury] pasirodė 
daktaras. Albertas padare vieną žingsnį į jį. 
Daktaras, turbūt, pamanė; kad tai giminaitis ir, 
įskaitęs jo veide klausimą, pakratė galvą. Bet 
Albertas nenorėjo to suprasti. Jis pradėjo kal
bėti: “Ar galiu aš paklausti, ponas profesoriau, 
kaip”... Daktaras sėsdamas į karietą vėl pa
purtė galvą ir tarė: “Labai (blogai. Jus esate 
brolis, juk taip?” “Tikrai taip atsakė Albertas. 
Daktaras nuvažiavo linkterėjęs Albertui galva.

Nusiminusiai Albertas žiurėjo į nykstančią 
karietą: drauge su karieta vykę ir jo paskutinė 
viltis. Paskui ir jis pradėjo eiti. Jis tyliai pats 
su savim kalbėjos, kartodamas beprasmius žo
džius ir sakinius. O dantys jo /taip ir kalėsi.

Na, ką mes veiksime šiądien?.. Važiuoti už 
miesto jau vėlu, už miesto jau vėlu... Perdaug 
vėlu, perdaug vėlu... Taip, man sunku! Ar man 
sunku? Ar liūdėjimas ir nerimastis mane galu
tinai parbloškė? Ne, juk aš vaikštau, aš nieko 
nejaučiu, visiškai nieko. Aš galėjau tuoj eiti į 
teatrą,— arba važiuoti už miesto... Ak, ne,— 
man tik taip rodosi... vis tai klejonės, nes aš 
nelaimės prislėgtas. Taip, nelaimė mane prislė
gė, sutraškino! Tai baisi valanda, — aš priva
lau surasti savyj pakankamai jėgų, kad visa tai 
pergyvenus, suprasti tai visoj aiškirmoj ir nieko 
nejausti... Nieko... Nieko... Jam pasidarė šal
ta... Namo, namo- Kadaisti man teko pergy

tis Federuotosios PresosJ

Oklaboma City. — Pagalios, 
ir juodašimčiai priėjo liepto 
galų. Jų siautimui gręsia di
delis pavojus. Vargu jiems be
bus galima smala tepti ir 
plunksnomis apibarstyti nepa
tinkamus sau žmones.

Kalba eina apie Ku Klux 
Klan’o govėdą. Nesenai ta go- 
vėda davė “draugingų perspėji
mų” vienam žymiam darbinin
kų darbuotojui. Perspėta, kad 
jis k negreičiausia apleistų 
miestų, nes priešingu atveju jie 
pasielgsią pagal “savo įstaty
mus” — ištepsią jį smala ir 
išvaliusią plnksnose. Bet varg
šai jie nepažino majorą J. C. 
Waltoną. Kitur, mat, valdi
ninkai “savo žmonėms”, tai jie 
per pirštus žiuri j Ku Klux 
Klaniečių siautimą. Bet ne taip 
į juos pažiurėjo majoras Wal- 
ton, kuris yra gan pažangus 
žmogus ir prielankus darbinin
kų judėjimui. Jis paliepė po
licijos viršininkui Carl Geitsch 
sunaikinti tas govedas, (kurias 
Įkūrė “nematomos emperijos” 
vadai — KIux klanieČiai. Ma
joras žinąs govėdų vadų var
dus. Tie vadai neužilgo busią 
areštuoti.

Majoras surado, kad visuo
menes įstaigos buvo naudoja
mos klaniečių susirinkimams. 
Mat, kai-kurie valdininkai ir-gi

Musų Moterims.

gos. Visuomeniniai darbai 
ko apleisti, iždas vick visai 
sisėnie.

Anglų administracija muitą 
padidina nuo 12'Va iki 22Mi 
nuoš. Uždėta muitas ir ant iš
vežamų prekių. Priegtam ant- 
dėta nemaža įvairių mokesčių. 
Tuo budu vietos gyventojams 
anglų vėliava atsieina dvigubai 
brangiau, negu vokiečių. Ta
tai reikia suprasti toj prasmėj, 
kad viskas pabrango ___________
ir mokesčiai antdeta dvigubai priklausė tai govedai. Walton 
didesni.

Dr. Solf (vokiečių guberna- butų tuoj pašalinti.

venti ką tai panašaus... bet kada, kada?.. Gali 
būti, tai bu^o sapne... Bet gali būti, ir dabarti
nis petgyvenimas yra tik sapnas?.. Taip, aš einu 
tuoj namo, kaip ir kiekvieną vakarą, lyg nieko 
butų neatsitikę, tarytum visiškai nieko neatsiti
ko. — Bet kam1 aš noriu save įtikinti? Juk vis- 
vien aš nepasiliksiu namie, ir vidurnaktyj išbėg
siu iš ten; bėgsiu į mylimosios nanjus, į mari
namos mylimosios namus... šiurpuliai krėtė jį 
taip, kad jo dantis ant danties nebepataike.

Nelauktai jis pasijuto savo kambaryj beesąs 
ir negalėjo suprasti, kokiu budu jis atsidūrė ten. 
Jis užžiebė žvokę ir atsisėdo ant divono. “Aš 
žinau, kaip tai esti”, tarė jis pats sau: “nelaimė 
beldžiasi, bet aš neįsielisiu jos. Aš žinau, kad 
ji ten stovi už durių, aš matau ją pro langą.— 
Ak, kaip tai kvaila, kaip tai kvaila... Vadinasi, 
mano mylimoji turi mirti... taip, turi mirti, 
mirti! O galimas daiktas, kad aš vis da nenu
stoju vilties ir todėl taip ramus? Ne, aš žinau 
tai tikrai. Ak, daktaras paskaitė mane jos bro
liu! O ką, jei aš butau jam atsakęs: ne, aš jos 
draugas, arba: aš jos numylėtinis, nelaimes pri
slėgtas numylėtinis.”..

Dieve milaširdingasai! sušuko jis staiga 
garsiai, pašoko nuo divono ir pradėjo bėginėti 
po kambarį... Aš įsileidau ją... Nelaimė įsibrio- 
ve!.. Ona, Ona, mano mieloji, mano vienintele, 
mano mylimoji Ona!.. Ir aš negaliu būti su 
tavim. Būtent aš, aš, vionintėlis, kuris priklau
siau tau... Gali būti, ji visai nebuvo nustojusi 
sąmonės! Apskritai imant, ką mes žinome apie 
tai! Ir ji veržiasi į mane, — o aš negaliu ten ei

ti, — neturiu teisės. O gali būti, paskutinę 
valandą, atsiliuosuodaina nuo visų konvencio-

dvigubai

pareikalavo, kad valdininkai

liškumų, ji prisipažįs ir sušnabždės: pavadinkite 
jį pas mane — aš da kartą noriu matyli jį... 
Kaip jis tada pasielgs?.. Ir akymirkiu prieš jo 
akis stojosi visas paveikslas: jis matė, kaip jis 
skubinasi laiptais, kaip sutinka jį jos vyras, ku
ris veda jį į mirštančios kambarį. Ji nusišypso
jo jabi jau besimerkiančiomis akimis, — jis nu
silenkė link jos, ji apkabino jo kaklą, ir kada 
jis atsikėlė, ji išleido paskutini kvapą... Tuo pa
čiu momentu eina į jį jos vyras ir sako: dabar 
eikite, gerbiamas pone, greit mes pasikalbėsime 
su jumis, kaip pridera.. . Ne, taip neatsitinka gy
venime... O juk tai butų puiku, stebėtina; pa
matyti ją da kartą ir jausti, kad jis, iš tikrųjų, 
buvo mylimas jos! — Bot jis privalo da kartą 
pamtatyti ją, nepaisant to, kokiu budu jis gali tai 
padaryti... tai, mato dangus, jis negali pri
leisti, kad nepamačius jos prieš mirtį. Tai butų 
baisu! Jis da neapgalvojo to įtinkamai. Taip, 
bet kas gi daryti? — Juk jau greit pusiaunaktis! 
Kaip gi aš galėčiau pateisinti savo atsilankymą, 
klausė jis savęs. Bet ar dabar laikas išrasti ko
kį reikalą... dabar, kada miirtis... Bet jeigu ji 
ir... miršta, tai ar aš turiu teises išduoti jos pa
slaptį, sutepti jos atmintį vyro ir jos giminių 
akyse? — Bet... aš juk galėtai! prisimiesti pami
šėliu. Ak, juk aš taip puikiai moku nuduoti... 
o, Dieve! koki niekšystė!.. Tečiau, jeigu atlikti 
rolę gerai, o paskui visam gyvenimui atsidurti 
beprotnamyj... O jeigu ji pasveiks, ir pati ims 
skaityti mane pamišėliu, kurs niekuomet nepa
žino, niekuomet nematė!..—Ak, kas darosi su 
mano galva, — kas darosi su mano galva! —

(Bus daugiau)

__ ___ - _ _ .... .. . .. ......... . . ._______ -

Suknia No. 9089.

Moterįs, kurios niekuomet nėra siu
vę ir nemoka siūti šitą gluotnią suk
nelę namų ruošai, be jokio galvosū
kio gali pačios pasigaminti.

Tokiai suknelei pavyzdys No. 9089 
yra sukirptas nuo 34 iki 48 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3% jardo 
36 oelių pločio materijos su 1% jar
do 36 colių pločio kitoniškos dėl prie
kio, kalnieriaus ir kišenių.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškį adresą ir, įdėjus | 
konvertų kartu su 15 centų (pašto 
Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattera Dep?*^
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9089.
Mieros ............................. per krutinę.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.) 
_______  ____ _ Įi

r DR. A. M0NTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Ąve.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tąl. Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimo. 
$261 So. Halsted St., Chicago, 1U
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F GRIGAS
KUNASAUSKAS

TIESOTAS
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINIĮĮ 
LINIJŲ

Agentūra Uždėta
1910 M.

Laivakortes į Lietuvą
ir ii LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepoją ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems i LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal dienini kur
są. Išvažiuojant i Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame. Atva- 
žuoj'ančius iŠ rvrioit-vj y>£xtinl<u ant stoties ir s pristatau
ant laivo.

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

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

Visuotiną užsitikėjiiną jgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH ; .

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

3347 Emerald Avė., 
iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas: Boulevard 9397

9
731 W. 18-ta gatvė

2 iki 8 vakare

T-

Lietuvon ir iš Lietuvos 
LAIVAKORTES

f c® NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St.. Chicago

Pasikėsinimas nužudyti 
Lietuvos ministerj Purickį.

('Laša nuo 1-nio pusi.)

Ministeris Purickis tuo la
biau duria akis juodiesieinis sa
vo priešams, kad mat ir jis pats 
yra kunigas, vadinas, priklausąs 
tam pačiam juodųjų varnų liz
dui; na, o juodieji varnai, su
prantamas dalykas, jokiu budu 
negali pakęsti to, kad vienas jų 
narių butų baltom plunksnom.

Kaip ir daugelis kitų dabarti
nių politinių ratelių vadų Lietu
voj yra kunigai, taip ir Purickis 
yra kunigas, kurį politines pas
tarųjų metų aplinkybės pašau
kė apmainyti kryžių ant minis- 
terio portfelio, o savo ilgą ku
nigo rūbą perdirbti į ministerio 
švarkų. Dels avo patrioitipgumo 
jis buvo priverstas kadaise ap
leisti savo Icrnštą ir Icelbtij. metų 
bastytis užsieniuose, daugiau
siai Paryžiuje. Ten, matyt, jis 
sugebėjo išvysti ir pažinti pa
saulį daug plačiau, negu tiltai 
galima, žiūrint pro augštus 
siaurus ir apnikusius lietuvių 
bažnyčios langus.

Kaip tik Lietuva pasiliuosa- 
vo nuo Rusų jungo, Purickis tuo 
jau grįžo į gimtąjį kraštą, par
sigabendamas su savim geroką 
politinio patylimo bagažą, kal
bų žinojimą, gausą kultūrinių 
idealų ir žmoniškumo principų, 
kas buvusiems jo broliams iš 
kunigų lagerio Lietuvoj, buvo 
visai svetima ir nesuprantama. 
Tatai tapęs užsienio reikalų 
ministeriu, — kadangi tai vietai 
užimti Lietuvoj tinkamų žmo
nių nedaug, — jis ėmėsi tuos
principus vykinti gyvenime. 
Čia tuojau ir pasirodė, su ko
kiais žmonėmis jis draugavo. 
Patarlė, su kuo sutapsi, toks 
patapsi, — čia pilnai pasitvirti
no. Tarp artimų žmonių, su 
kuriais Dr. Purickis nuolatos 
turi reikalų, yra nemaža žydų 
visuomenės darbuotojų, kaip 
pav. žydų reikalams ministeris 
Dr. Soloveičikas, buvęs minls- 
terio padėjėjas adv. Rozenbau- 
mas ir k.

žydai rado Purickio asmeny 
savo gerinusį, teisingiausį ir 
sąžiningiausį draugą. Kiekvie
ną kartą, kai tik klerikalų klika 
ima patylom siundyti lie
tuvius prieš žydus, 
o jie : ' tatai ne kartą 
jau darė, — Purickis tuojau įsi
maišo — viešai ar neviešai — 
ir siundymus bematant sustab
do.

Maža to: jis nevengia pavar
tot savo autoritetą dagi savo 
diplomatiniuose santykiuose su 
užsieniu. Tuo žvilgsniu veria 
čia pažymėti vieną įdomų fak
tą, kurs pasauliui dar, turbut, 
nežinomas". Nesenai užsienio 
reikalų ministeris Purickis lan
kėsi Pabaltijos valstybėse pasi
kalbėti dėl užmezgimo artimes
nių politinių ir ekonominių san
tykių. Estuose ir latviuose jo 
projektai buvo mielai priimti, 
bet paskui, besvarstant Rygoj 
prekybos sutarties tarp Lietu
vos ir Latvijos projektą, Latvių 
valdžia įdėjo-į jį dar vieną punk
tą, kuriuo labai susiaurinamos 
Lietuvos žydams teises pirk
liauti Latvijoj. Purickis karš
tai dėl to užprotestavo, ir dagi 
atsisakė pasirašyti visą sutartį, 
jeigu tasai punktas nebus iš
neštas. Tatai padėjo: novoms 
nenoroms latviai tą punktą su
tiko vėl išbraukti ir dabar, su- 
ig padarytąja prekybos sutar

tim, Lietuvos žydai turės Lat
viuose daugiau teisių, negu jų 
;uri ten pačios Latyijos žydai!

Tat, kada ministeris Purickis 
važiavo iš Latvijos, — pasak 
Rygos laikraščių, — būrys žydų 
notarų ir jaunų mergaičių pasi
tiko -jį vakzale su gyvų gėlių bu
kietais...

Suprantamas dalykas, kad 
•jau tos žydų gėlės tamsiems 
Lietuvos klerikalams negalėjo 
perdaug patikti. Bet kova prieš 
Purickį paskutiniaisiais laikais 
vedama dar ir dėl kitokių prię- 
žasčių. Nesenai Lietuvos Stei-

B
Seime buvo svars

tomas žemės reformos klausi
mas, ir ten Purickis atvirai ir 
griežtai stojo už tai, kad žeme 
turi būt atimta iš dvarininkų, 
be jokio jiems atlyginimo, ir 
atiduota bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams.

Del šitokio ministerio Puric
kio nusistatymo įdūko ant jo 
netiktai Lietuvos dvarininkai, 
kurie didele didžiuma yra len
kai, bet taipjau įtūžo ir kuni
gai. Kaipgi?! savas žmogus, 
kunigas, drįsta pareikšti tokių 
minčių, kurios stipriai stipriai 
kvepią socializmu!

Klerikalų laikraštis “Laisvė”, 
taipjau pusiau klerikalinis pu
siau dvarininkiškas “Lietuvos 
Balsas” nepaliauja taškę į jį 
tulžim už tokias jo herezijas. 
Klerikalai tvirtina, kad projek
tas atimti didžiųjų dvarininkų 
žemes ir atiduoti jas betur
čiams valstiečiams esąs griežtai 
prieSir»įfa.s šventij.j;u ev«iiįjeliju.i, 

kuri skelbia, kad kas Dievo, 
atiduok Dievui, kas karaliaus, 
atiduok karaliui, o niekur evan
gelijoj nepasakyta, kad įkas yra 
žmonių, atiduok žmonėms!...

Ir diena iš dienos iki šiol ėjo 
tamsioj klerikalų spaudoj piu- 
dymai prieš Purickį — tą išda
viką, tą atskalųną, tą netikėlį!

Ar reikia dėlto stebėtis, kad 
šitokia biauri agitacija galėjo 
privesti fanatikus prie tokių 
kruvinų darbų, kaip pasikėsini
mų ant ministerio gyvasties?

Prieš Purickį, kaipo užsienio 
reikalų ministerį, vedama ka
ras taipjau ir dėl jo griešto nu
sistatymo prieš šovinistinius 
lenkus, su kuriais jis nenori eiti 
į jokias “unijas”, t. y. į jokias

i giamajame

politines sąjungas. Didžiuma 
Lietuvos kunigų, kurie dedasi 
dideli nacionalistai esą, savo 
širdy trokšta bičiulybės su len
kais, su kuriais juos ankštai ri
ša bendri bažnyčios ir tikėjimo 
interesai. Patylom remia juos 
ypač turtingieji lenkų ponai 
grafai ir kunigaikščiai, (kurių 
yra Lietuvoj nuo senų laikų. 
Aišku, kad Purickis, įkurs ne
nori prileisti prie jokių susise- 
bravimų su Lenkais, stovi jiems 
—* lenkų bičiuliams kunigams ir 
lenkų ponams '— kai kaulas 
gerklėj. Jie jau ne kartą norė
jo pakišti jam koją Seime, svar
stant įvairius klausimus, sukel
ti atstovų nepasitikėjimą juo ir 
tuo lįudu priversti jį pasitrau
kti nuo ministerio vietos. Tas 
vienok jiems iki šiol nesisekė. 
Dauguma atstovų, nors didžiu
moj jie yra kunigų įtakoj, vis 
dėlto kiekvieną kąrtą savo bal
sais Purickį parėmė.

Tatai pasilieka dar vienas bū
das pavojingam priešui pašalin
ti: brauningas. Ir ve tą būdą 
išbandyti atsiranda kažin koks 
nežinomas asmuo, — kurs bet
gi, kaip sako, esąs labai gerai 
susipažinęs su ministerio miega
muoju kambariu!...

Nieko čia nėra nepaprasto, 
kad žmogžuda galėjo paeiti iš 
jezuitų-klerikalų ir ponų lage
rio. Pašalinti iš kelio nekenčia
mą žmogų, ir dar atskalūną, ta
me lizde juk yra paprasta nuo 
seniausių laikų. Nuo seniausių 
laikų tokiems darbams nuveik
ti būdavo pavartojami paperka
mi tarnai, įnamiai, — tamsią 
naktį, kad nė gaidys negiedo
tų... Dagi simbolingoji ant po
pierėlio nupiešta numirėlio kau
kolė rodo išdalies, kame reikėtų 
piktadario jieškoti.

•Bet ar Lietuvos valdžia turės 
drąsos liesti tą tamsųjį lizdą, 
kame tam tikri dvasininkai ir 
grafai audžia nevidoningus 
žmonėms savo sąmokslus, ir iš
tirti jųjų kruvinąsias paslaptis?..

Persipiovė gerklę. 
<______

Androw Korscak, 10 melų 
moteris, 132Q W. Ausfin gat
vės, randasi pavieto ligoninėj 
labai blogoj padėly. Užvakar ji 
persipiovė sau gerklę, skustuvu. 
Jos vyras nupasakojo, kad jie
du negeriausiai sugyvenę ir ji 
paskutiniu laiku sirgaliuojusi. 
Jis“ areštuotas-
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T. Pullman 5489

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė., 

CHICAGO, ILL.

CHICAGO.

»

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų.
Tel. Boulevard 6487

Akiu Specialistas
4649 S. Ashland Avė 

Kampas 47th St.

AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

mpterą ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
19929 8. State St.

Chicago, UI.

DR. A. R. BLUMENTH AL

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
uancam s JKotevaji lijgoes ir lai r turlija..

1145 MILVVAUKE'fi AVĖ.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Išdirbame šešiolika rųšių pajų

Užsisakyk ♦ Reikalaukite
šiandien ant rytojaus. Case & Martinio

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kcdzie 8902

KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI GERBIA MOTERIS.
Vyrai gėrisi gražiu moters veidu, 

, bet už vis labiau 
laiminga sveika moteris, nes gražu- 

i mas ant veido matosi ir kūno subu- 
davojimas keičiasi. Moteris kankina
ma, strėnų, galvos ir tos, kurios 
žiauriai yra plėšiamos į ligų nelai- 
mes, kaipo nerviškumą, dieglius, tad 

11C- negali turėt vilties pasitaisymo, ne
su- ■ paisant, ar tai namie, biznyj ar drau- 

. I gijiniame gyvenime, šias visas prię-'

J

Liepos 27 d. š. m. buvo 
tuvių kriaučių nepaprastas 
sirmkimas delegato rinkimui. | žastis prašalina Lydia E. Pinkham 
Mat apie liepos mėn.
esti delegato rinkiniai, taip ir 
šiemet. Kadangi senasis dele
gatas bekampis buvo pareiš
kęs, kad jis nckandidatuos, tai 
komunistams buvo svarbų į- 
sprausti kitą komunistą į Uni
jos ofisą, kad ir ant toliau pa
laikius terorizmo taktiką ir te
rorizavus darbininkų judėjimą. 
Ir jie statė komunistą Jankaus
ką, kurį “Laisvė” apie per po
rą mėnesių piršo siuvėjams, vi
sus kitus draugus keikdama ir 
niekindama visokiais budais.

Nu, ir kas išėjo? Komunis
tas Jankauskas, “Laisvės” per
šamas, begailestingai tapo su
pliektas, kad ant rytojaus nei 
į darbą neatėjo. Mat negražu, 
nes komusislai iškalno “beči- 
no “vieną prieš dešimtį”, kad 
Jankauskas busiąs išrinktas. 
“Betai7 už Jankauską ėjo net 
pačios “Uiisvės” ofise, bet iš
ėjo “netikėtai”...

Nominuota buvo 9 kandida
tai. Užsibaigus nominacijai 
buvo apkalbėjimas kandidatų 
tinkamumo- Išskyrus keletą 
komunistų, visi nurodinėjo Jan
kausko net i nkam urną. Svar
biausi prieš Jankauską argu
mentai buvo išstatyti remiantis 
jo darbais papildytais laike 
praeito streiko. A. Jankauskas, 
būdamas streiko pirmininku, 
taikė dirbtuves ir visas jo vei
kimas buvo toje linkmėje, kad 
nauda ėjo ne darbininkams, 
bet samdytojams, šitoki nuro
dinėjimai uždavė smūgį netik 
Jankauskui, bet visiems konui- 
nistams ir kartu jų organui 
“Laisvei”. Kuomet Jankaus
kas ir visi kiti komunistai lai
ke streikų dirbo samdytojų 
naudai, o “Laisvė”, kuri skel
biasi darbininkų laikraščiu, nei 
žodelio apie tai nesakė. Tą 
viską kriaučiai suprato ir už jų 
tokį darbą (tave tinkamą atly
ginimą.

Šitas susirinkimas parodė, 
kad kriaučiai jau suprato, kie
no naudai veikė komunistai, o 
sykiu ir “Laisvė” savo tylėji
mu.

Šitas nuotikis pas Brooklyno 
siuvėjus patvirtino visus tuos 
aprašymus “Naujienose” ir “Ke
leivyje” apie komunistų dar
bus. Dabar, aš' manau, bus at
sargesni ir kilų kolonijų drau
gai. Ypatingai į lai turėtų ai-

kas metai Į Vegėtable Compound, kaipo natura-
1 . .... I liškas atitaisvtojas panašiose aplin- 

čias ir sutvirtina symp-

gai siuvėjai, kur vis, nors ret
karčiais lenką patėmyti, kad 
komunistai bando gauti įtekmės 
su savo darbiuinkiškumu” ir 
bandp sekti Brooklyno komu
nistų darbus. Visa lai Chica- 
gos draugai turi įsidomėti ir 
tinkamai įvertinti. Brooklyno 
siuvėjai nemažai nukentėjo lai
ke pereito streiko nuo komunis 
tų vadovavimo. Bet jie visa tai

HR.HERZMAN^K
18 RUSIJOS

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

Serai lietuyiamis žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akužeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
▼yru, motorų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir ntokiua 
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: Ganai 
8110 arba 857

Naktimis: Drenai 
50 - Drover 4186

i

Telephonah
l 9 

GYVENIMAS: 3513 S. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriška, Vyrišku ir 
Vaiki) Ligg.

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

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

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

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

Tel Blvd. 9836

kybėse esam 
tomus.

Ji re you
aervuotas?
erzinantis?
negali susilaikyti?

D® you
iš nūego prikelia naktyj?
turi “dieglius” ir priepuolį? 
pradeda pinas užimąs?

TAM1STAI REIKIA

Dr. Kilęs’ Nervine
ASK YOUR DRUGGIST

Tel. Boulevard 2160

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

2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street, 

Chicago, HL

Rašomoji 
Popiera 

po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos 

(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

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

z
Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik nugrįžo 15 Californijos ir 
▼ii tęs savo praktikavimą po No, 

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

vakare išskiriant nedėldienium
-.......... -................ .

Canal 267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 Ir Halsted St.

jau suprato ir daugiau komu
nistams nebetikės-

Keikia tikėtis, kad ir “Lais
ve” ankščiau ar vėliau gaus 
tokį “kiką”, kokį gavo komu
nistai su Jankausku-Bckampiu 
pryšakyje.

Naujai išrinktasis delegatas, 
brolis F. Kalpokas, yra pramo- 
nietis, ir daug švaresnis savo 
darbais negu kuris nors komu
nistas, ir jam kriaučiai suteikė 
pasitikėjimo. Reikia laukti, 
kad komunistai darys daug 
pinklių dabartiniam delegatui, 
bet jie tuomi galutinai save su
muš-

F. Kalpokas lapo išrinktas 
300 balsų prieš Jankauską ga
vusį 150.

Gero pasisekimo naujam de
legatui.

---- --- ----------- --- -----  -----------j/

■■■■■■■■■■■
ei.: Yards 6666

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akufiiraa
8263 So. Halsted St., Chicago.

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

Telefonas Pulln.'an 856
DR. P. P. ZALLYS

Liet avys Dentistas 
10801 So. Michigan Ar^ Roselaad.

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto Ir 1—9 vata 
Phone Canal 257

Koresp.

Tel. PulluMn 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lieti vi r Gydytojas ir Chirurgas 
1090G Michigan Avė., Roaehnda.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 Ir 5:81 
0d 8:80 vai.
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ŽINIOS

Mėgino nusižudyti.
Louis Gutsch, 16 metų vai

kėzas norėjo papildyti saužu- 
dystę. Convvay name, 111 W. 
Washington gatvės, namo sar
gas pamatė jį mėginant pasi- 
piauti. Jis areštuotas ir nuga-

UžKVIETIMAS NAUJIENŲ 
PIKNIKAN.

i. I ištirti jo protą, 
įėjo Al-1 --------

Apiplėšė valgyklą
Du jaunu vyruku ... 

fred Shuu valgyk lon, 1724 W. j 
Di vision gat. Jiedu 
gerus pietus. Pavalgę 
no prie kasieriaus ir 
kę revolverius pareikalavo ati- ( ronai perdaug lupa nuo natinio- 
duoti pinigus. Jiedu ,-bvo Mm- , tojų už pienę. RusseH Poole 
tu dolerių. \ ienas banditų pnl*-. pareiškė, jei pieno gamintoji, 

associacija nenupiginsianti pie
no trumpoj ateity, tai jos vir
šininkai busią patraukti atsa
komybėn.

Poole saiko, kad pienas turi 
būti parduodamas po dešimt

Kaltina pieno baronus.
Russel J. Poole, augšto pra-užsisakė ( j. HUKSU, pilt.

prisiarh- ( gyvenimo investigacijos biuro 
issitniu- sekretorius sako, kad pieno ba-

pyrė savo draugą užmokėti už 
pietus. Taip padarę išėjo.

Nelaimės automobiliais.
FYank Special, 3612 Indiana 

gatvės, važiuodamas auitoino- 
biliu užleido greitai veržtuvusj 
(breaks). Pasekmė — 1 
bilis staiga įpuolė į lempos stul-. 
pą priešais Roard of Trade na- Į 
nią, Jackson 
gatvės.

F. Special 
susitrenkė ir 
vežtas St. Joseph ligoninėn. Jo 
automobilis subirėjo beveik į 
skivytus. /

Kelioms minutėm vėliau kita
* mašina įpuoJe į anglių vežimą 

ant Jackson idvd. ir Wells gat
vės. Negras šoferis areštuotas 
ir nugabentas Central j>olicijos 
nuovadon dalyko ištyrimui.

autoino- ar vienuolika centų kvortai, bet
■ ’.' ne po ketiunolika, kaip <labar.

Wv<l. ir La Šalie

labai skaudžiai 
susižeidė. Jis nu-

Apiplėšė banko pasiuntinį.
Penki banditai-autotnobilis 

tai apiplėšė Ethvard Ridzews 
kj, pasiuntinį Ogden State bau 
ko. Banditai 
ir Crawford 
jo $3,905.

Ridzewski,
riaus sūnūs, grįžo 
Products kompanijos ofiso, 
4018 W. 24-tos gat. Jis laukė 
Ogden gatvekario. čia jis tapo 
apiplėštas. Banditai pabėgo.

užpuolė jį prie 24 
gatvių ir atėmė iš

banko dirokto- 
iš Farm

Mirė nuo užnuodijimo kraujo.
Michael Cralian, 28 metų 

amžiaus, 422 So. Hermitage 
gatvė#, du menesiu atgal įsipjo
vė peiliu pirštą. Žaizdon pateko 
įvairių nuodų iš atmosferos. 
Kaipo pasekmė užsinuodijo vi
sas kraujas. Užvakar jis mirė 
Presbyterian ligoninėj, kur jis 
ėjo paprasto tlarbi ninku parei
gas.

Didvyriškas bantenderis.
Užpereitą naktį įėjo bandi

tas Seiler’io saliunan, 3728 So. 
Halsted gatvės, ir atkišo revol
verį prieš John Burtin, barten- 
derį, kuris stovėjo prie regis- 
trrin. Banditas liepė jam j>a- 
sitraukti. Burtin, pasitraukęs 
kelias pėdas, griebė už revolve
rio.

Prasidėjo dvikova. Banditas 
šovė. Kulka perėjo Bunkin ran
ką, bet šis nepaleido bandito. 
Banditas iššovęs da viena šūvį, 
leidosi bėgti.

Policistas I. O’Hara šovė du 
šūviu į bėgdntį banditą. Pribė
gęs prie automobiliaus, jis šo
ko į jį. Du jo draugu išsitraukė 
jį automobilin ir nuvažiavo.

Mirė sivtčmonas.
Harry Htrichinson, 1031 N. 

Major gatvės, svitčmonas Chi
cago Burlington ir Quincy ge
ležinkelio, mirė nuo sužeidimo- 
Pereitą nedėldienį jis buvo sus
paustas tarpe dviejų karų.

Apkaltino 17 žmonių.
Federalis teismas apkaltino 

septyniolika žmonių peržengi
me prohibierjos įstatymų. Kal
tinami už laikymų savo namuo
se svaiginančių gėrimų.

Policijai busią areštuoti.
Municipalis teisėjas, Joseph 

Schulman išdavė “waFrantus” 
areštavimui dviejų south par
ko policistų — B. A. Reclmto-nd 
ir Henry Speaker.

Policistai areštuojami dėl jų 
brutališkumo. Kiek laiko atgal 
jie išvaikė susirinkusius Žmo
nes Washington paike. Jie kal
tinami už sumušimą kelių ne
kaltų Žmonių. Jų tarpe yra vie
nas ex-kareivis, Lav*rence J- 
Rvan. v

j duktoriiiH, kad dolerio Ir negaliu iš
keisti, bet penkis dolerius galėsiu. —• 
Ir paėmęs iš pasažierio penkinę su
grąžino jam $4.95. Klaasitnas, kaip 
jis tatai padarė?

Uždavinys pasirodė keblus išrišti 
ir vos keli jį teišrišo. Dalykas toks, 
kad ne visi žino, kokių yra Amerikos 
pinigų. Jei žai,alininkai butų žinoję, 
kad yra auksinių 2>/j dolerio, jie be
matant butų išsprendė, kad konduk
torius paėmęs iš pasažierio $5, davė I ‘Augu^t" 77’1921." Gardners Grove'bar- 
jam rašto auksinj $2‘/j, du doleriu žc 123 st. ir Michigan Avė., Rose- 
popieriniais ir 45 centus smulkiais, landf 1JL prad;.ja 10 vai. ryto. Įžan- 
tuo budu sudarydamas $4.95. ypatai 40c.

Teisingą atsakymą į tą uždavinį ‘šiH metinis Naujienų piknikas 
atsiuntė: Antanas Beinaris, Chgo; J- Į |nbai gražus ir įvairus. 
Ruzgą, Maywood, 111. Muzika pirmos klesos. šokėjai

.. , . - i a : i le« smogiai šokti.Atsakymai žaislimnkanis. užtat malonėkit atvažiuoti
Stenat Staniuliutei. — Tolygus, chieagiečiai

Šiuo turime garbes kviesti visus 
draugus ir drauges, NaujienleČius ir 
Naujienietes, didelius, mažus, senus ir 
jaunus, atsilankyti Naujienų pikni
kam

Kaip matote iš apskelbimo, Naujie
nų piknikas bua, nedėlioj, Rugpjučio-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

bus

ga-

visi 
... „ . , . i .... ir apielinkių miestelių
kaip jūsų atsiųstas žaislas jau buvo Iietuviai. Tikriname, kad visi busite 
paskelbtas Naujienų balandžio 21 d. Lietingai priimti ir turėsite daug 
laidoj. • Hmagumo ir didelės naudos.

T. Y., Mmneapolifl. — Jus neat- Naujienų Pikniko
siuntėt atsakymo kartu su uždavi- Renginio Komisija,
niu, dėlto nesuvartosime. 1

Verai Stradomskaitei, Chgo. — 
Žaislų turime atsiųstų visą krūvą, rū
pinsimės dažniau jų dėti. Jūsų atsių
stąjį paskelbsime. Ačiū bus, jei ir I Norintieji pasigarsint į sekamos di* 
daugiau atsiusite. nos Naujienas, turi priduot savo pa

žaisto Vedėjas. (skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

PASARGA

REIKIA vyrų pardavėjų tarpe lietuvių 
kad užinteresuoti juos su didele ko- 
operative budavojimo propozicija. 
Pagal musų pieną galime sutaupyt 
mažiausiai 20% budavojimo kaštų. 
Geras atlyginimas, patyrimas nerei
kalingas.

WALTER C. NIELSON, 
810 N. Parkside Avė., 

(Austin), Chicago.

PARDUODU saliuną, lietuvių, ru
sų ir 
duodu 
pigiai.

lenitų apgyventoj vietoj, 
į labai trumpą laiką ir 
Atsišaukite greitai.

A. BLINSTROB, 
1755 W. 18th St.

Par- 
visai

REIKALAUJAME patyrusių agen
tų, po Chicago ir kitose vietose; dar
bas lengvas, uždarbis labai geras ir 
“steady” geriems vyrąms. Life Insu
rance ir kiti agentai yra pageidau
jami, taipgi kurie gabus ir norinti iš
mokti agentystės, išmokinsime dy
kai. Atsilankykite arba adresuokite:

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

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

Box 711,

PARDAVIMUI 2 kampiniai 
lotai prie daikto, 44th ir Rock- 
well St. Mainysiu ant bizniavo 
namo. Atsišaukite.

538 Bunker St.

STOCKAI-SEROS
Chicago.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, lietuviais apgyven
to). Taipgi 4 kambariui užpaka
lyj pragyvenimui.

6456 S. State St. 
šiaur-vakarinis kampas.

PARDAVIMUI investmento 16 šė- 
rų Co-operative Society of America. 
$25 Šeras. Taipgi trys Bėrai pirkti už 
$61.50. Parduosiu lygiai už $67.00. 
Matykit Mr. Ure.

168 N. Michigan Avė.
Room ^00. 

Traukinys užmušo žmogų.
John Roma, 45 metų, 7448 S. 

Westem gatvės, vagonų ir gar- 
vedžių aliejuotojas Wabash 
geležinkelio, užmirštas pe
reito] subatoj. Jį pervažiavo 
tavorinis vagonas prie W. 46 I‘‘%‘^.noti 
gat. Janiuose. Jis alio j įlodamas m-aisto savo kūdikiams, yra laimin- 
karą užėjo ant kitų bėgių, ku
riomis bėgo švičiuojamas ka
ras. čia jis ir patiko mirtį.

MOTINOS PRIVALO SAUGOT
SAVO KŪDIKIUS NUO Į Pardavimai savasčių, biznių, auto- 

VASAROS LIGŲ* mobilių, rakandų, kambarių
Kaip reikia prižiūrėt gavo, mažučiUH. mai, apaivedimai, asmenų ------

Visi gydytojai sutinka su ta nuo- mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka- 
mone, kad švarumas, sveikata, geras md. 
maistas yra geriausi kūdikių apsau- ------ ‘----
goto jai nuo vasaros ligų. Aštrios žar- Klaidos padarytos paskelbime, turi 
nų ligos nuvaro daugelį kūdikių į ka- būt atitaisytos į 24 vai. 
pus ir tas priverčia visuomenę susi- ...... -
rūpinti apsaugojimui kūdikių gyvas
ties. Užduotis kiekvienos motinos 
pradėt daryt visa, kas galima, kad 
---------j--j savo kūdikius nuo ligų. 

Tos motinos, kurios turi prigimto

jieškoji- 
jieškoji-

Reikia
f i ui-

SIŪLYMAI KAMBARIU

20 jMityrusių 
sher‘kų prie vaikinų kotų dirbti 
prie dienos šviesos dirbtuvėj.

EDERH’EINER STE1N CO*,
1911 W. Roosevelt Iki.

NOBIU pirkti barzda skaityk
lą (barbernę); 3 krėslų ir dau
giau. Ir kad butų rcfndos sutar
tis (lease.) Bus mokama cash. 
Kreipkitės į Naujienas nr. 360

ĮVAIRUS skelbimai
Ar norit, kad jūsų pinigai 

nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vcdcjiis* *
8301 So. H*l«tam St., Chicago, III.

NAMAI-ZEME. _ _ __ __ _ _ ___ 
SU KELETĄ ŠIMTŲ.

Padarysi pinigus.

WAREHOUSE certificates 
ant bonded degtinės perkami 
cash.
Room 11—731 Roosevelt Ra., 

Kampas Halsted St.

gos, nes motinos krūties pienas yra NAŠLE reikalauja Vieną 
geriausias kūdikiui maistas. Bet dau- arba dviejų Vaikinų ant mi
gelis motinų, nepaisydamos valgio, Kuriam rpikvi nrnSmi sugadina savo pieną ir kūdikio vidų- “10. IvUI Idill EclKld, pidbdU 
riai nuo to sugenda. Todėl motinos, telefonUOti I Dorchester 9300. 
kurios žindo kūdikius, turi būt atsar- A
gios su maistu. O tos motinos, kurios /ii cnci avi.
peni kūdikius iš bonkų, turi parinkti-------------------------------------------------
.SruZ"1’’ kuria 8"te1ktM kudikiui KAMBARIS ant rendos

Vėmimas ir viduriavimas kūdikių, vedusiai DOrai be Vaiku---
Iro.- 1U .v. Xr, I <. 1,.. „X I

Besirengiant Nau
jienu Piknikan. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ v

Kiek girdėjau, šįmet į “Nau- V“ akaikaipo'šeri!.ziš- duodama visos privilegijos, 
Hienų” pikniką ketina atvažiuo-1kas dalykas......... 1 1 ’ vM‘
ti daug naujieniečių iš Rock- 
ford, III., Beloit, Wis., Racine, 
Wis„ Aurora, III., Rockdale, III. 
Waukegan, III. ir kitų nuieste- 
lių.

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

Jauni nevedę vaikinai čia 
ras daug gražių t merginų, su 
kuriomis turės progos susipa-

Ižinti.
Jaunos nevertosios mergelės

• Y* • • •. 1 • • i ji« reilkUlttUJct. 1NVHUUM. IllCKU
susipažins su naujais vaikinais. ,|auKiau, kaip tik įvirinto ir atšaldy- 
IŠ tų naujų pažinčių paskiau, to tik ne nuo ledo vandenio ir kasdie- 
galimas dalykas, gali įvykti u Į rjebUmai, laike karščių kudikiui nega- 
artimų draugiškų ir šeiinyniš- Įima duot. 3 ar 4 mėnesių kudikiui ga- 
kll FVŠiu ^ma f^uo^ apart pieno šaukštuką iš-

" . spausto orandžių skystimo, atskiesto,
Paprasti biznieriai “Naujie- virintu bet atšaldytu vandeniu. Tą 

nų” piknike susitiks daug nau- kandžio skystimą galima duoti visa-
Į jų pažįstamų, iš kurių dange- laibai tankiai yra sunku gaut vi- 
lis taps kostumeriais. suomet šviežią pieną arba kartais nė-

r, - i . »t .. būna ledų, kad tą pieną šaltai laikyt.I rofesijonalai Naujienų pik- Tada reikia žinoti, kad Condensed 
nike turės progos susitikti SU Pienas yra lygiai geras kūdikių mai- 

tinimui. Jis yra sutaisytas švariai ir Savo pacljentais, o taipgi SUSI- augina kūdikio muskulus ir kau- 
pažinti SU naujais. Tas atneš lūs. Bordens Eagle Brand Condensed 

Pienas yra padarytas iš Smetonos ir naudos ir vieniem® ir kitiems. 5varau/sveiių kaJvių pieno. Tas pic- 
Pajprasti darbininkai, kurie nas yra lygus motinos pienui. Jį ga- 

neturi dabar darbo, Naujienų H.ma »tslticst .virint“ van.į?- .¥. . _ e niu. svarus cukrus padaro jį saldžiu
piknike susipažins su tais dar- ir per ilgą laiką po atidarymui kenu- 
bininkais, kurie dirba ir nuo jų k.° negendančiu. Atidalytą kenuką 

._ . .. • i, visuomet gerai uzdengk ir laikyk sva-galės atsizmotl apie darbus. rjoj ir vėsioj vietoj. Atmink, kad šva- 
Daugelis tokių pažinčių gali SU- nis maistas, švarus vanduo, švarus 
. .. .. i-ii- i ,• »i k maisto sutaisymas ir užlaikymas yrateikti didelės praktiškos nau- geriausia apsauga priešais vasaros 
dos. karščių ligas.

Nnnin ir nnr/hvin? Nelauk rytdienos, pradėk saugotNamų ir žemių pardavme- aavo kudikj §iandien> Jeigu tavo ku. 
tojai Nhujienų piknike turėte dikis pradeda viduriuot arba vemti, 
progos surasti daugelį žmonių, h^auk gydytoją.
’ . ... . , e Reikalauk nurodymų lietuvių kal-
kune non pagyti arba par- boj apie kūdikio sveikatos užlaiky- 
rtuoti savo nejudinamą turtą. ma- ^Įšyk Baby Welfare Depart- 

jl iv. i • i • * < v? ment, The Borden Buildmg, 350 Ma-Zortžiu, kiekvienas atvažia- | (lison Ave<> New York.
vęs į “Naujienų” pikniką, šalę 
moralės naudos ir pasilinksmi
nimo galės rasti sau praktinės

i n- . • I L. S'. S. VIII Rajono konferencijaTat rengkites vsi į Naujienų jVykg nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš- 
Pikniką. —Chicagietis. ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad

žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją 
ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų musų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekr.

Penint kūdikį iš bonkos didžiausias 
pavojus yra pieno nešvarume ir ne
paisyme prirengiant maistą. Pienas, 
kuriuo penimas kūdikis,, turi būt šva
rus ir užlaikomas švariai. Bonkos, 
šaukštukai, speniukai ir visi kiti daik
tai, kurie yra vartojami prie kūdikio 
maisto, turi būt sterilizuoti verdan
čiam vandeny. Vanduo, kuris varto
jamas prie maisto kaipo priemaiša 
arba gėrimui, turi būt išvirtas ir pa
skui atšaldytas.

Laike karščių kūdikis turi būt ap
rengtas lengviausia kaip galima ir 
turi būt maudomas du arba tris kar
tus į dieną drungnam (apyšilčiam) 
vandeny. Vaktuot kūdikį nuo 
Neprileisk prie jo nei prie jo 
vuodų nei musių.

Kūdikio maistas neturi būt 
mas laike vasaros katučių, 
karščio vidurdieny geriau duot kūdi
kiui truputį mažiau maisto, negu pa
prastai jis reikalauja. Neduok nieko

arba dviems vaikinams.
Atsišaukite:

6622 Rhodes Avė.

UŽDYKĄ kambariai tam, kurio 
moteris apsiima pagaminti valgį ir 
apšvarinti kambarius. Garo šiluma, 
elektros šviesa, karštas vanduo ir 
maudynė. Matykit janitorių.

FRANK VORONOVICZ, 
925 S. Winchester Avė. 

Kampas Taylor St.

/

Pirkdamas šiuos namus.
3 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas po 5 kambarius, elektra, vanos, 
augštas cemsantuotas skiepas, įreng
ta pastogė, ir kiti parankumai. Par-, 
duoda už $3,000.00 pigiau, negu yra 
vertas. Jmokčt tik $2,500.00. Randa
si prie 33-os ir Emerald Av«.

ROSELAND
Chutro ir Savickas

Siuntimas pinigų, laivakortės, pas
pirtai ir t. t. Real Estate. paskolas, 
insulinai, ir t t.

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

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

saules, 
maisto

maino- 
Laike

Pranešimai

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JIEŠKAU moteries prižiūrėti 2 
vaikus dienomis pas save. Mažiukas 
10 mėn. Su mokeščiu susitaikysime.

Atsišaukite po 6 vai. vakare.
733 W. 21 st PI.

3 augštas iš užpakalio

4.'.

~ i
REIKALINGA moteris prie 

namų darbo ir 31/a metų mer
gaitės prižiūrėjimo.

JONAS GRABLIAUSKAS, 
3018 W. 39th St.

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui.

S. JAFFE,
3634 Roosevelt Rd.

Vau Buren 2168.

REIKIA DARBININKU
___________VYRŲ__________

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

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

COMMONWEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 S. Dearborn St., 
Room 911-912

Tel.: Wabash 8415.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 pasažierių Over- 

land automobilius. Geras kaip nau
jas. Turi būt parduotas iki rugp. 5 
iš priežasties ligos — brangiai ar pi
giai. B. PALULIS, 

4333 S. Wood St.

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

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

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

2224 S. Irving Avc.

PARDAVIMUI
TURIU parduoti Mandolin Piano 

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

4958 S. Hermitage Avė.
Yra $250.00 vertės muzikos rolių.

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

3302 S. Halsted St.

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

4213 S. Campbell Avė.

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

UŽDAVINYS NO. 24.

Franas šnolis, čikagietis, siūlo ši
tokį uždavinj:

Vienas mieščionis laikė pirtį, pada
linti J tris skyrius: 1) vyrams, 2) 
moterims ir 3) kareiviams. Kartą 
pirties savininkas sumanė leisti į vi
sus tris skyrius 80 asmenų viso tik 
už vieną dolerį, imant nuo kiekvieno 
Šiaip vyro po 5 centus, nuo moterės 
2 centu, o kareivių leido dešimtį už 
l vieną centą, atsižvelgdamas į tai, 
kad kareiviai pinigų neturi. — Klau
simas: po kiek asmenų jis suleido į 
kiekvieną skyrių?

Atsakymas į Uždavinį No. 23.
Musų Uždavinys No. 23 buvo toks;
Žmogus įlipo gatvekarin. Kad už

simokėjus 5 centus už važiavimą, jis 
padavė konduktoriui vieną dolerį. Pa
sigraibęs po kišenių* konduktorius, 
sako, kad jis negalįs dolerio išmainy
ti, — ar pasažierius neturįs smul
kesnių? Ne, —■: tas atsako; turįs 
dar- tik penkinę. Well, sako kon-

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

Sekretorė H. Buchinskienė.

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

— J. Ragauskas, Sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro vi
si nariai malonėkite susirinkti, ket
verge, rugpiučio 4, pas S. Dilių, 3146 
So. Union Avė., ant pirmų lubų, kaip 
8 vai. vak, Turime labai svarbių rei
kalą apsvarstyti ir išrinkti delegatus 
į: dainorių konferenciją.

— Sekr. J. Gedraitis.

REIKIA pardavėjų, sena instaiga 
Trust Co., padare 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.
Roonu 200.

PARDAVIMUI saliunas 5339 
So. Halsted St. Labai geroj vie
toj, apgyventa visokių tautų. 
Pardavimo priežastis, apleidžiu 
Chicago.

REIKIA 10 lietuvių vyrų angliškai 
kalbančių. Katrie išgyvenę 3 metus 
ar daugiau Chicagoj; mokslo nerei
kia, išmokinsime darbą veltui. Žmo
gus 
000

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

4301 S. Lincoln St.

gali uždirbti nuo $8,000 iki 
į metus. Kreipkitės prie: 
WM. H. NOVEK m-anager, 

29 So. La Šalie St.
Room 348

$5,-

REIKALINGAS geras pirma- 
rankis, “baker”, gera mokestis. 
Prie juodos ir baltos duonos ir 
“biscuits”.. Atsišaukite:

3357 Aubum Avė.

PARDAVIMUI ant kampo 
grosemė ir buČemė, tai yra pi
nigų darymo vieta. Taipgi na
mą, parduosime atskirai. Savi
ninkas važiuoja į Califomia. 
Klauskite Mr. Smith.

7301 S. Westem Avė.

REIKIA karpenderių; turi 
būt geri mekanikai.

Brighton Parik Contractors
3827 Archer ^Lve.

PARDAVIMUI barberinė ir 
pulruimis. Taipgi 6 kambarių 
rakandai (furniture) viską sy
kiu arba atskirai. Savininkas 
eina į kitą biznį.

2515 So* Halsted St.

2 pagyvenimų mūrinis namas po 
6 kambarius, gerame stovyj. Kaina 
tik $2,800. Jmokėt tik $600.00.

2 flatų mūrinis namas ant kampo, 
apačioj krautuvė ir 4 kambariai pa
gyvenimui, viršuj 5 kambarių pagy
venimas, užpakalyj garadžius 2 au
tomobiliams. Rendos neša $60.00 
mėnesį. Kaina tiktai $3,200.00.

C. P. SUROMSKI & CO
3346 S. Halsted St.

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

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

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

SZEMET & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI namas 3 fla 
tų ir krautuvė. Gerame stovyj. 
Viskas įrengt& moderniškai 
Rendo« mėnesiui $85. Kaina $7.- 
500.00. Kreipkitės į Naujienų 
ofisą num. 359.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

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

4637 S. Paulina St.

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yrą geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekluoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
196 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 labų.

PARDAVIMUI PIGIAI 
mūriniai namai su dviems 
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam 
padėjimui. Pasiklausti 545 
W. 35th St.

IR VfiL BARGENAS

Illinois Farmos

akerių augštos rūšies farma

............ . ............... .... . ................................'

VALENTINE DRESMAKENG
COLLEGE8

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

187 Mokykloe Jiingt. Vaistuose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Darignlng Maniui ir namas*. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos disaomia ir vakarais. Pa- 
rrikalaukit knygfiki.

Tri. Seeley 1648.
SARA PATEK, plrminiskL

40 akerių augštos rūšies farma: 
žemė juoda, užsėta, sodas, nauji bu- 
dinkai, 18 mylių nuo Chicagos. Par
duoda už $10,000.00. Įm-okėt, likusius 
kaip rendą.

40 akerių, 16 mylių nuo Chicagos, 
žemė visa dirbama, šienas, javai ir 
mašinos; geri budinkai, lietuvių ko
lonijoj, pusė mylios nuo cementuoto 
kelio, netoli milžiniškų dirbtuvių, baž
nyčių ir mokyklų, arti didelė žuvin
ga upė. Turi būt parduota šią savai
tę. Savininkas apleidžia šią šalį. La- 
bai žema kaina, $6,500.00. Įmokėt 
$2,500.00, likusius kaip rendą.

12 akerių farma prie gero kelio, 
žemė visa dirbama, su budinkais. 
Kaina tik $2,000.00. $1,000. įmokėt, 
likusius kaip rendą.

Norintieji pirkti farmą, nepraleis
kite šios progos, nes tai yra nepa
prastas bargenas, tik šią savaitę.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 85th St., 
Klauskit P. Borneiko.

V

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamą: angliškos ir liąturiškoa 

kalbų, aritmetikos, knygvadystic, sta- 
aogratijos, typavriting, pirklybos tei
sių, Suriaaytią Valstijų istorijos, abel- 
Moe istorijos, gsograftjos, politikinės 
•koBomijoa, piliotystis, dailiarašye- 
tts ir tt.

Mokinime valandos: auo • ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo < 
ild 10 valandai.
3106 SO. HALSTED 8T„ CHICAGO.

AUSR08 MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglą kalbos.
2) Uoturią kalbos.

DIDELIS BARGENAS.

Namai — Biznis.

Pardavimui namas 2 pagyvenimų 
ir grosemė; naujas cementuotas 
skiepas, garadžius užpakalyj, biznis 
išdirbtas per ilgą laiką. Parduoda už 
pusę kainos — $3,500.00. Savininkas 
važiuoja Lietuvon.

Prie Halsted St. medinis 2 pagy
venimų namas gerame stovyje, gera 
vieta saliunui arba kitokiam bizniui. 
Parduoda už $6,000.00. Vienas lotas 
vertas $6,000.00. Namas dykai.

Naujas mūrinis bizniavas namas, 
3 pagyvenimai ir krautuvė, pačiame 
viduje lietuvių kolonijos — prie 35os 
ir Union Avė. Vertas $10,000.00. Ne
ša gera rendą. Kaina $7,700.00.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 85th St., 
Klauskit P. Borneiko.

4) Algebros, Geometrijoe Ir kitų Ma
tematiką.

5) Braižymo (pilami pažinimo).
Laiku brangui, neleisk dykai. Su

vartok naudinj 
ral ir moter 
pradėkite turi __________ _ ___
niausia Ir geriausia. Mokiname die
nomis ir ▼ikarais.

Prie! galima risada.
3 3o. Halsted St.,

Chicato, HL

Seni ir jauni vy
riai neatldėUodami 
Antros Mokytda se

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 į visas augė
lesniąsias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:80 iki 9:80. Nedėldienlais nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.


