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Vyriausioji taryba susirinko
Airijos atstovai paliuosuoti

Gubernatorius nepasiduoda areštui
Vyriausios tarybos susi 

rinkimas prasidėjo.
Susirinkimas tęsis savaitę laiko 

ir svarstys svarbius kalusi- 
mus.

LONDONAS, r. 8. — Esant 
dideliems nesutiki manis tarp 
Anglijos ir Francijos, šiandie 
čia susirinko vyriausioji tary-! 
ha, kad išrišius Augšt Silezijos! 
klausimą. Tikimąsi, 
kininkai taipjau apsvarstys 
reikalingumą nuėmimo Reino 
pabaui^. Turkijos-Graikijos 
karą artimuose rytuose, karia- į 
vimą tarp albanų ir serbų ir 
taipjau Rusijos badą.

Amerika vėl dalyvauja tal
kininkų svarstymuose, Ameri
kos Ambasadoriui Anglijoje 
Harvey užėmus rietą susirinki
me, kaipo dabotojui.

Susirinkimas tęsis visą šią 
savaitę, bet premieras Lloyd 
George nori pirmiausia išrišti 
svarbiausius klausinius, o pas
kui laikyti antrą susirinkimą 
už kelių savaičių.

Nesutikimai tarp Francijos ir 
Anglijos apie Augšt. Sileziją 
jau tapo atiduoti vyriausiai ta
rybai. ‘,i:

Anglijos paziciją išdėstė Sir 
Cecil Hnrst. Jis reikalavo, kad 
visas industrinis distriktas 
Augšt. Silezijos butų atiduotas 
Vokietijai, kartu su tokiomis 
apielinkinėmis teritorijomis, 
kokias ekspertai matys reikalin

Varde Francijos atsakė Fran
cuos rekonstrukcijos ministe
ris Loucheur. Jis tvirtino, kad 
Anglijos pasiūlymai atiduotų 
Vokietijai devynius vienuolik- 
tadalius Silezijos.

50 Serbijos komunisty 
atstovu areštuota.

... Daug kitų žmonių areštuoja
ma sąryšyj su pasikėsinimu 
ant regento gyvasties.

PARYŽIUS, r. 8. Iš Ricl-

Nepasisekė areštuoti 
guberntay.

W. Va. angliakasiai reika 
Jauja arbitracijos.

Šerifas buvo apsilankęs pas gu- 
hern'atorių, bet nieko nepešė.

Reikalauja taipjau laisvo pre
kiavimo. Gubernatorius, svars 

.. tysiąs reikalavimus.
SPRINGFIELD, 111., r. 8.

pavito šerifas Mes
ti pas

CHARLESTON. W. Va. r. 8. 
Mingo streikuojantįs anglia-

i PARYŽIUS, r. 8. Iš Riel- ’ Sangamon pavito šerifas 
grado pranešama, kad ten tapo. ter šiandie buvo apsilankęs 
areštuota 50 komunistų narių I gubernatorių Len Sinall, be po! kasiai viešame susirinkime pri-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 9, 1921 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Badaujantis rusai prie 
Lenkijos rubežiaus.

as

Tūkstančiai atvyksta į Pinską.
Brown išvažiavo Rygon.

Jugo-Slavijos parlamento. Tai 
padaryta po to, kaip nuo jų ta
po nuimta parlamentinė nelie
čiamybė.

Nesenai Jugo-Slavijos polici
ja areštavo daugybes žmonių 
sąryšyj su pasikėsinimu nužu
dyti regentą princą Aleksandrą. 
Pasikėsinimas 
biržei j.

įvyko pereitą
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True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 9, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Reikalauja daugiau 
gyvuliy.

True translation nieu with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 9, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PŪDAS RUGIU ~ PAMA
TAS PREKYBOS RUSIJOJ.

LONDONAS, r. 8. — Pus
antro miliono išbadėjusių ir 

j liguistų rusų pabėgėlių atvyko 
' 'kad tai- i Pinsko ir Rrest Litovško dis- 

triktus, arti Lenkijos rubežiaus, 
sako Amreikos šelpimo darbuo- 

j tojas Thompson, kuris šiandie 
iš ten sugrįžo. Kasdie atvyks
ta po 2,000 rusų pabėgėlių. 
Jie Mii baisioj padėtyj, yfpaČ 
vaikai.

Anglijos užsienio reikalų mi- 
pasiuntė savo agentą 

ištirti bado ir choleros 
Jis turėjo atvykti į 
liepos 30 d. Manoma,

Visi Airijos atstovai 
paliuosuoti.

LONDONAS, r. 8. — Visi 
Airijos sinn feinerių parlamen
to nariai, kurie sėdėjo kalėji
me, jau tapo paliuosuoti, kad 
jie galėtų dalyvauti parlamen
to posėdžiuose.

Paliuosuotas ir John J. Mc- 
Keovvn, kurį Anglijos valdžia 
buvo maniusi palikti kalėjime, 
kadangi jis yra nuteistas už 
užmušimą policisto. Tečiaus 
gavus protestą nuo Airijos sinn 
feinerių valdžios, ir jis tapo 
paliuosuotas. Airių vadovai 
skaito, kad McKeown užmuši
mas policisto buvo karo aktas, 
kurį užgyre visi sinn feineriai, 
nes McKeown buvo airių res
publikonų armijos komanduo- 
tojas Ix>nford distrikte.

Tuo paliuosavimu ir šie ki
virčai tarp Anglijos ir Airijos 
tapo užbaiigti. Airijoj parla

mentas susirinks nigp. 16 d., 
kad apsvarstyti Anglijos pasiū
lytąsias Airijai taikos sąlygas.

j Rusiją 
padėtį. 
Maskva 
kad jo pranešimus sulaikė so-; 
vietų valdžia, kuri rūpinasi už-1 
slėpti tikrąją bado padėtį. Ne
tikima ir į žinias, kad Leninas' 
ketinąs atvykti į Angliją.

Iki šiandie po piet negauta 
jokių žinių iš Rygos, kad Ame
rikos belaisviai jau yra į ten 
atvykę. Amerikos šelpimo di- i 
rektorius Brown vakar apleido 
Londoną. Rygoje jis betgi bus 
tik seredoję. Manoma, kad ten 
iis ras belaukiančius amerikie
čius.

Gal nori platesnių tarybų.

RYGA, r. 8. — Paskelbimas, 
kad Maksim Litvinov, veikian
tysis užsienio reikalų komisa
ras, paskirtas yra važiuoti į; 

Rvgą, tartis su Brown, kaipo au | 
torizuotas atstovas sovietų val
džios ir šelpimo komiteto, pa
gimdė manymą, kad Rusija 
skiria atstovu tokį žmogų, kuris

trumpo pasikalbėjimo su gu
bernatorių išėjo nieko nepešęs. 
Pasikalbėjimas nesi tęsė nė 10 
minučių.

šerifas paklausė gubernato
riaus ar jis pasiduos areštui ir 
ar sutiks užsistatyti kauciją. 
Gubernatorius perskaitė iškal- 
no pagamintą pranešimą, ku
riame pareiškiama, kad gu
bernatorius yra augėlesnis už 
teismą ir todėl negali būti areš
tuotas. Re to gubernatorius 
pasakė, kad jis laikys šerifą ir 
užsistačiusius už jį kauciją at- 
sakomingais, iei jis elgsis nede
ramai.

Šerifas nusprendė, kad jis at
sidūrė keblioj padėtyj. Iš vie
nos pusės teismas jį verčia 

■ areštuoti gubernatorių, iš ki
tos pusės jis bijosi nusidėti 

| prieš įstatymus, jei ištikrųjų 
: asmuo yra ne- 
Šerifas sumišo ir 

pasiskubino ateisvrikinti su

200 lenką sulaikyta.
QUEBEC, r. 8. —• Apie 200 

imniigrantų, daugiausia lenkų, 
čia yra sulaikiusi Jungt. Vals
tijų valdžia, dūlei naujųjų įsta
tymu, į leidžiančių tik nustaty
tą skaičių .ateivių.

Daugelis iminigrantų atvykę 
pradžioj Lie|xis mėn. Už jų už
laikymą imama po $1.50 į die-° 
"ij. nes kitaip jie taptų depor-1 gubernatoriaus 
tuoti. \ ISi jie jau yra perėję paIiefiiamag. 
reikalingus kvotimus.

WASH1NGTON, r. 8. — Ge-' gubernatorių. Po to jis tuoj nu- 
neralinis i mini gracijos komi- vyko pasitarti su valstijos pro- 
sionierius Husband po pasita- kuroro •pagolbininkais. 
rimui su laivų kompanijomis 
paskelbė, kad tie immigrantai, 

j kurie viršija liepos ir rugp. 
! kvotas ir kurie dabar jTa su
laikyti įvairiuose uostuose, bus 
įleisti į šią šalį, užsistačius kau- 

;riją. Jie bus pri'skaityti prie 
metines šalių kvotos.

Šelpia bedarbius

PARYŽIUS, r. 8. — Kontri
bucijos komisija pranešė Vo
kietijos valdžiai, kad bėgyje se
kamų 6 mėnesių Vokietija tu
ri pristatyti komisijai 20,400 

arklių, 130,000 avių ir 175,- 
000 raguočių gyvulių. Tai da
roma sulig Versailles taikos su
tartimi.

Daidgtų vertė nustatoma sulig 
vertės pūdo rugių.

RYGA, r. 8. Pasak Petro
grado žinios, Petrogrado val
džia priėmė vieną vieną pūdą 
(36 Am. svarų) rugių kaip 
vienutę, kuri nustato vertę 

daigių mainose prekėmis 
tarp darbininkų ir valstiečių. 
Palyginamosios vertės tarp pū
do rugių ir kitų gaminių ir 
maisto tapo nustatytos.

Sekamus fabrikų gaminius 
skaitoma galimais mainyti šiais 
pamatais: 2 pūdai rugių už 1 
dalgę; 1 pūdas už 1 pjautuvą: 
3 pūdai už kirvį; 15 pūdų už 
vieno arklio plūgą; 1 pūdas už 
20 akmenų pustymui; 1 pūdas 
už 5 svainis deguto ratams tep
ti; 1 pūdas už 4 pasagas ark- 

, liams; 1 pūdas už 30 dėžučių

ėmė rezolliuciją, kuri išdėsto jų 
reikalavimus. Toji rezoliucija 
tapo įteikta West Virginijos 
gubernatoriui E. F. Morgan, ku- 

. ris sakėsi apsvarstysiąs ir tada 
: duosiąs savo atsakymą unijos 
prezidentui C. F. Kennedy.

Angliakasių susirinkimas į- 
vyko lauke prie sudegusio ka- 
pitoliaus. Jame dalyvavo apie 
1,000 angliakasių. Tarp kitų 
kalbėtojų buvo ir paskubusi 
senutė, “angliakasių angelas” 
“Mother” Jonės.

Rezoliucija išrišimui ginčo 
su kasyklų savininkais siūlo* 

Paskirti komisiją iš šešių 
žmonių, trįs kurių atstovautų 
anglakasius, o kiti trįs kasyklų 
savininkus. To komisija iš- 
idiubtų budus sutaikimo iškį- 

lančių ginčų tarp angliakasių ir 
kasyklų savininkų.

Įkurti arbitracijos tarybą, 
susidedančią iš vieno angliaka
siu atstovo, vieno kasyklų sa
vininkų, o trečią pasirinktų tie 
du nariai. Tretysis narys ne
turi būti valstijos gyventojas.

Atvykęs į kapitolių guberna-lši taryba riš visus klausinius, 
torius tuoj ėmėsi už darbo ir kurių nepajiegs išrišti komisija 
paskyrė keliolika savo Šalinin- ir jos nuosprendis bus galuti- 

nas. ’
Visi streikuojantįs darbinin

kai sutinka grįšti į darbą, 
neturi būti persekiojama 
priklausimą .prie unijos.

Įvedimas 8 vai. darini 
uos.

Darbininkams turi būti 
teikta laisve prekiauti 
kur jiems patinka, o ne 
kompanijų sankrovose.

kų j pelningas vietas, kurias 
iki šiol laikė Lo<wdeno paskir
tieji žmonės. ..

Gubernatorius sugrįsta į 
Springfield.

SPRINGFIELD. r. 8. — Gu- 
Angliją, turbūt jokia kita ša- bernatorius Len. Sinall jau va- 
lis nesirūpino taip bedarbiais, k«r vakare sugrįžo į Spring- 
Ikaip Švedija. Be valstybes, fieldą, nors jis buvo sakęs, kad 

| kuri duodavo paželpą bedar- sugrįš tik utarninke.
biams laike šio ekonominio ša
lies nupuolimo, beveik 1__
miestai irgi skiria dideflep su
mas pinigų netekusiems darbo 
žmonėms.

Pereitą pavasarį

(5TOCKHOLM, r. 8. — Išėmus

Šerifas Mester dar nei teikė 
visi jam arešto warranto. Ji sa

kosi, kad su areštu visai nesi
skubinsiąs ir kad pirmiau nu
eisiąs šiaip pasikalbėti su gu-

Švedijos bernatoriu ir tik paskui žiure- 
butu iffaliotas DradėtCir abel- ’ riksdagas Daskvrė bedarbiams siąs kas daryti, (luberantorius 
butų galiotas pradėti n abel dar sykį paskelbė, kad jis yra

malini $22,870,000). Prie jų’ 
pridėta dar 12.000.000 kronų 
(normaliai $3,216,000), kuriuos 

vai-

nas tarybas su Amerika, jei bus 
galima.

Tikimąsi, kad Litvinov at
vyks į Rvgą utarninke ar sere- • ...
doj ir galbūt kad jis lydės pa- paskvre |va,T,os ,,uestl» 
liuosuotuosius amerikiečius. džios.

Kiekvienas vedęs vyras laike 
True translation tnert wlth the post- i 3 kronus į
master at Chicago, III., Aug. 9. 1921 dieną, taipjau gali gauti lin
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 §eįpO8 $ miesto valdžios. Kiti

Graikai arti Kon 
stantinopolio.

DviLONDONAS, r. 8. 
graikų divizijos eina į pietus

I nuo Ismid, už 65 mylių nuo

bet 
už

die

s ii- 
ten, 
vien

Užsibaigė ilgas streikas.

nusisprendęs nepasiduoti areš
tui.

True transmimn filed with th«» pnst- 
master at Chicago, III., Aug. 9, 1921 
us renuired bv the ant of Oct. 6, 1917

Bulgarija paleis savo 
armiją.

SOFIJA, r. 8. — Bulgarijos 
valdžia išdirbo pienus paleidi-(shoP •

PHILADELPHIA, Pa., r. 8. 
—Ilgas Wilton ir Brussels kau
rų audėjų streikas penkiuose 
miestuose tapo sutaikintas. 
Taip paskelbė fabrikantų aso
ciacija. Ji saiko, kad susitaiky
ta tarybose tarp fabrikantų ir 
darbininkų atstovų.

Sereikas prasidėjo sausio 8 
d., no to kaip fabrikantai pa
skelbė 25 nuoš. algos nukaipo-

lūs miestus. Viso streiko buvo 
apimtos 23 dirbtuvės.

Asociacija sako, kad algos 
bus nukapotos 20 nuoš. ir kad 
dirbtuvėse bus įvesta “openmiestai vieton pinigų dalina 

į anglis, malkas ir kitas reikme-
n*s- ! mtti savo armijos ir vieton jos i * 7“ ~ ~

*4 ... - ... • ; Truo translntfon filed with the post-Keliuose miestuose gatman- organizavimui savanores nuhci master nt chicago, III., Aug. 9, 1921 
tiems pašalpą bedarbiams yra jos. Tečiau valdžia mano, kad ( as required by the act of Oct. 6. 1917 
uždrausta pirkti svaigalus. j iki spalių 1 d. ji negalės su- 

, rinkti minimum 12,000 sava-

.. i i" j.* t* 48 žmonės žuvo ant laivo. Škaip to reika1avo ,alki’ iKonstantinopolio. Graikai be |
miestelius ne- EUREKA , T 8 _ Ani 

urį pirmiau |)asięen(jiisjo palkraStinio laivo

Atima teises ateiviams.
NEW IIAVEN, Conn., r. 8.— 

Augščiausias teismas nuspren
dė, kad sulig Connecticut vals
tijos konstitucija, svetimšaliai 
neturi teisės bandyti permainy
ti valdžios formą. Tuo parė- 
miama valstijos maišto įstaty
mus.

Tokis nuosprendis išneštas 
byloje dviejų rusų iš Bridge- 
port, kuriuos kaltinta platinime 
atakuojančios valdžią literatu- 
ros.

Sudabrinis rub’is bus vertas 
10,000 popierinių rublių.

LONDONAS, r. 8. — Copen- 
hageno žinia sako, kad sovietų 
valdžia mano išleisti sidabri
nius rublius rugsėjo mėn. Vie
nas sidabrinis rublis bus ver
tas 10,000 popierinių rublių.

LATVIJOS KARO MINISTERIS 
APIE TAUTINES MAŽUMAS.

i Naujas karo, ministeris išsi
reiškė pasikalbėjime su “Se- 

vodnia” bendradarbiu, kad nau-
1 ja Latvijos valdžia neketina 
vartoti represijų prieš tautines 
mažumas, ir kad tokių repre
sijų baimė neturi pagrindo.

Ministeris toliau tikino, kad ir 
Pramones ir Prekylnis srityj 
valdžia nori išvengti siauros 
tautinės politikos.

I nakiukus adatų, 3 špulikes 
siūlų, 800 ciearetu, 1 svarą ta
bako, 1 blokine dėžutę, 6 šmo
tus sienoms linyti ponieros, 3 
aršinus audeklo, ar už 1 špatą 
be rankienos.

Jiogu valstiečiai neturi rugių 
mainui, jie gali mainyti kitais 
ukio produktais tuo pamatu, 
kad 1 pūdas rugiu yra vertas 
nusantro pūdo miežiu, du pū
du avižų, 3 midus bulvių, 5 
midus šieno. 10 pudu šiaudų, ar 
1 mula varškės. Arba jis gali 
duoti 5 svarus sviesto, 15 sva- 
ni mėsos, 10 svaru džiovintų 
"rvbu. 6 viėdrus pieno ar 150

Maskvos laikraštis Ekonoini- 
Aeskaia žizn sako, kad valstie
čiai labiau pageidauja irražių 
Glebių, perfumu, kosmetikų ir 
Htu grožnos dalyku, negu dėl 
’ų importuotų naudingų daik
tu. C .

3 žmonės prigėrė audroje.
LENKIOS ŽYDŲ
REIKLAVIMAS.

Seimo 
posėdy

Paskutiniame Lenkų 
konstitucijos komisijos 
deputatas Grinbergas 
įkurti Lenkijoj tautinėms ir re
liginėms mažumoms ministeri
ją. Šis pasiūlymas bus svars
tytas komisijos artiinesniame 
posėdy.

NEW YORK, r. 7.-3 žmo
nės prigėrė audroto ir 9 užgavo 
žaibas laike didelės vėtros ir 
lietaus. Niekuriose vietose 

gatvės buvo ajisemtos keliais 
coliais vandens.

Newarke žaibas užmušė tol 
m. vaiką Schantz, kuris patar
naudavo prie golfo ir stovėję 
laike lietaus po medžiu.

Auksinai dar 
neina brangyn

Japonai vilkina su ap 
leidimu Siberijos.

mūšio užėmė du 
toli nuo Ismid, 
laikė Turkijos 
Graikai taipjau užėmė Geivli 
perėjimą, strategišką ]

1 20 m. į pietus nuo Isnrid.
Afganai remia turkus.

KONSTANTINOPOLIS, r. 8. įgįulos.
— Afganistano ambasadorius | Laivas taip greitai paskendo, 
pas Turkijos nacionalistus kai- kad nespėta net nuleisti visų 
bedamas Angoroje ]
kad santikiai tarp Afganistano žmončirys. Laivo kapitonas pa- 
ir Anglijos priklausys nuo An- skendo kartu su laivu.
glijos pozicijos linkui Turkijos. ’ 
Afganistanas lankysis Turkijos (
ir paskelbsiąs karą Anglijai, jei.

darbių riaušės, kurių numalŠi- pastaroji rems Graikiją. Jeigu

Bedarbiu riaušės
LONDONAS, r. 8. — šiandie 

rytinėj miesto dalyj iškįlo be-

EUREKA, Gal., r. 8. Ant
nacionalistai. Alaska žuvo 48 žmonės. 17 la

vonų jau ištraukta iŠ juros, bet 
poziciją gi gmonjų nesusi randama ir 

j manoma, kad jie yra jau žuvę. 
į Viso išgelbėta 161 pasažierių ir

(Sofijos žinia subatoj sakė, 
kad talkininkų karinė komisija 
pareikalavo pilnos demobili- Rytų respublikos sostinės Čitos 
žarijos Bulgarijos armijos bė- bevieliniu telegrafu pranešama, 
gyje dviejų mėnesių ir suda- (kad Japonija atidėjo prižadėtą 
rymo savanorių armijos). . evakuaciją Siberijos iki neįsi-
------------------ ------------- - steigs ten pastovi valdžia.

RYGA, r. 8. — Iš Tolimųjų

Iš pirmeaniųjų 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.

rymo savanorių armijos).

PINIGU KURSAS

. • J 41 1 •* ,1 • už 25,000 dolerių, bankų buvo skai-pareiške, valtelių ir duoti kitokią pagelbą tomą Amerikos pinigais šiaip:

3 užmušti žaibo.

darbių riaušės, kurių numalši- ; pastaroji rems Graiki ją. Jeigu NEW YORK, r. 8. . Charles 
nimui ir įvykinimui tvarkps'gi Anglija duos slaptai pagelbą Schaeger, jo pati ir jų vaikas 
reikėjo 500 polidstų. Laike graikams, tada Afganistanas liko užmušti žaibo, kada jie 
riaušių tapę sudegintas didelis j sukels kivirčus tarp šiaurvakari bandė pasislėpti po medžiu lai- 
lentų sandelis.

graikams, tada Afganistanas liko užmušti žaibo, kada jie

Chinijos prekyba nupuolė.
- - -

. sukeis Kivirčus tarp 
J nės Indijos genčių. kė audros.;

Vakar, rugpj. 8 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip j QHANGAT r 8   Mutinv- .,x or. nnn 1 onammi, r. o. muuiiiy

čių raportai rodė, kad Chinijos 
užsienine prekyba pereitais me
tais siekė $912,717,071. Daug 
didesne pusę jų sudarė impor
tas. Chinijos eksportas perei
tais metais labai sumažėjo. 
Taipjau sumažėjo ir atgabeni
mas aukso.

Daugiausia prekių importuo
ta iš Anglijos, po to seka Japo
nija ir, galiaus, Jungt. Valstijom.

Anglijos 1 svaras ............... $3 67
Austrijos 100 kronų ............... 12c
Belgijos 100 frankų ................ $7.60
Danijos 100' kronų ........... $15.50
Finų 100 markių ..................  $1 55
Francijos 100 frankų .‘.......... $7.91
Italijos 100 lirų ................... $4.42
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.25
Lenkų 100 markių ................... 5c
Olandų 100 guldenų ......... $30 90
Norvegų 100 kronų ........... $12.90
Šveicarų 100 kronų ........... $16.78
švedų 10'0 kronų ............a. $20.75
Vokietijos 100 markių ....... $1.25

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno ners kito. Naujienos 
įduoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gyarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kolks 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 j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYKIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PvbUshad Daily <xcept Sunday by 
tha Lithuanian N«w« Pu b. Co„ Jie.

« L 'i H M'

kiųjų ūkininkų klesą. Bet 
Amerikos ūkininkų padėtis 
nerodo, kad tai butų 
mingas kelias.

sek-

Utarninkas, Rugp. 9, 1921

JCditar P. Grigaitis

1739 SO.’HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

Muša savo 
pergalėtojus.

Nusižudė gazu.
August Dahlgren, 155 metų 

ta. Tai tiek apie išlaukinį dar-' amžiaus, nusižudė gazu savo 
bą. Dabar papasakosiu šį-tą namuose, 1020 W. Erie gat- : 
apie vidaus darbą. I vės. Priežastis saužudystės ne

Visų pirma reikėjo gauti sa- žinoma.
vo žmogus, kuris detalingai pra-

Fabscription Ratosi 
88.00 per year in Canada. 
>7.00 per year outside of Chicago. 
>8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Clase Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, 111., uudar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos* eina kasdien, lįsk Idant 
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
1U. — Telefonas) Roosevelt 850B.

Uiaiaakomoji Kaina:
Chicago je — paltu:

Matams 88.00
Pusei metą 4.50
Trims mėnesiams 2.25
Dviam mėnesiam 1.75
Vienam m ė m—i ui  1JX)

Chicagoje — par nallotajasi
Viena kopija 03
Savaitei______________ __ ____ - 18
Mėnesiui „____________ ——— 75

Suvienytose Valstijose na Chicagoj, 
paltui •

Metams____ ____ ____—____ 87.00
Pusei metų---------------------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams..................  1.50
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur uisienhicMi 
(Atpiginta)

Metams  _________ $8.00
Pusei metų _____ _ —____ ___  4.50
Irims mėnesiams --------------2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Viena Vokietijos kompa
nija, kurią buk kontroliuo
ja Krupp’ai (garsieji amu
nicijos fabrikantai), gavo 
Čilėje, pietinėje Amerikoje, 
trims dešimtims metų kon
cesiją ant 140,000 akerių 
miško. Franci ja ir Anglija 
protestavo prieš tai, bet Či
lės valdžia nepaklausė jų.

Vokietija, nors ir sumuš
ta kare, biznio srityje daž
nai ima viršų ant savo per
galėtojų. Tai yra tikroji 
priežastis, delko talkininkai 
(ir Amerika) iki šiol dar 
nepaliauja dariusios visokių 
pinklių, kad Vokietija kaip 
galint ilgiaus neatsigautų 
po karo. i

Karo priežastis irgi buvo 
varžytinės dėl biznio.

laužytas, tai tąsyk bus pradėta — aš tikrai negaliu pasakyti, 
vajus prieš visas tipografines Man apie tai nebuvo informuo- 
unijas. O tai bus lengva pada
ryti, kadangi lokalus No. 12 yra 
stipriausias.

Industrinių Santykių Biuras
padarė kontraktą sulaužyti strei
ką. Tąsyk, žinoma, to biuro na- neštų apie tai, kas svarstoma ir 
riai ir viršininkai pradėjo vary-. tariama unijos susirinkimuose.
ti savo darbą. , Keliems žmonėms buvo moka-

Pirmon eilėn buvo bandoma 
papirkti dvylikto lokalo viršinin- 
ku3 Tai daroma sekamu budu: brinkimus ir tarimus. Tuos ra-llBIlIffllIlIlIimill^

Keliems žmonėms 
ma už suteikimą man informa
cijų apie 12, 44 ir 61 lokalų su-

Lloyd Hogg, 4621 Sheridan 
road, mirtinai sužeistas užbė
gus automobiliu ant jo prie 
Wilson ir Shcridan gatvių. Ne
užilgo jis pasimirė nuo žaizdų.

I

Strike
cigarette

T. PuilDMU# 5482

A.SHUSHO
te........

Turiu patyrimų
moterų ligose; rū
pestingai prižiu- 
nu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, iii.

Kitas karas.
Europoje verda toks kun

kulas, kad niekas beveik ne
kreipia jokios domės į tai, 
jogei ir Ispanija šiandie ka
riauja. Karas eina su mau
rais Marokoje.

Tos ispanų kolonijos žmo
nės sukilo prieš savo valdo
nus ir mėgina pasiliuosuoti 
nuo jų jungo. Įvyko jau daug 
kruvinų musių. Paskutinė 
žinia iš Madrido, Ispanijos 
sostinės, praneša, kad mau
rai sunaikino dalį ispanų ar
mijos, kurią vedė gen. Na- 
varra.

Marokiečiai kovoja už sa
vo tautinį pasiliuosavimą....
Kitos tautos, deja, irgi kar
tais negali įgyti laisvės be 
ginklo pagalbos.

Farmerių skolos.
Jungtinių Valstijų cenzus 

nurodo, jogei per dešimtį 
metų, nuo 1910 iki 192O'.me- 
tų, “morgečių” skolos, už
trauktos ant šios šalies far- 
mų, padidėjo 132 ir puse 
nuošimčių, reiškia, užaugo 
daugiaus, negu dvigubai. 
Wisconsino valstijoje “mor- 
gečiuotosios” farmų skolos 
siekia $354,574,391. Kasmet 
tos valstijos farmeriai turi 
išmokėti $21,275,000 procen- 
tų.

šitokia yra tos klesos žmo
nių padėtis. Farmeriai yra 
smulkus savininkai. Kai ku
rie žmonės, stengdamiesi su
mušti socialistų teoriją, sa
ko, kad kapitalas nesikon- 
centruoja, bet priešingai — 
auga smulkioji nuosavybė. 
Vienok iš augščiaus paduo
tųjų skaitlinių mes matome, 
kad ta smulkioji nuosavybė 
tolyn vis labiaus ulenda j I 
skylę”.

Ir įsidėmėkite, kad taip 
dedasi žemes ūkyje, kuria
me stambiojo kapitalo įsiga
lėjimas vyksta daug lėčiau, 
negu pramonėje.

Lietuvoje yra daug žmo
nių, svajojančių apie tai, 
kad išvengus kapitalizmo 
blogybių, sustiprinant smul-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Streiklaužiu agentūros.
[Iš Federuotosios Presos]

Baltimore, Md. — Baltimore 
Tipografinė unija No. 12 turi 
nepaprastai įdomų dokumentų. 
Dokumentas kuoaiškiausia paro
do tas įmones, kokiomis bando
ma sulaužyti streikai. Industri
nių santykių Biuro (specialinės 
organizacijos streikų laužymui) 
darbininkas, Joseph II. Thomas, 
parašė savo išpažintį.

Unijos prezidentas Arthur L. 
Jackson išpažinties nuorašą pa
siuntė laikraščiams.

Baltimorės laikraščiai išgavo 
iš “bosų” prisipažinimą, kad, iš
tiktųjų, kai kurios įmonės yra 
naudojamos streikų sulaužymui. 
Vienok, Thomas esą perdaug 
perdedąs dalyką.

Išpažintis, datuota liepos 22 
d., 1921 d., skamba sekamai:

Internacionalinės Tipografi
nės Unijos No. 12 viršininkams

•’ ir nariams.
“Aš rašau šį pareiškimą dėl 

to, kad jaučiu, jog teisinga iš
pažintis yra geriausias dalykas 
žmogaus sielai.

Pirm negu aš pradėjau dirbti 
šį savo negarbingą darbą, aš bu
vau vienos didelės darbininkų 
organizacijos narys. Dėka kilu
siems nesusipratimams, aš nu
traukiau ryšįus su darbininkais 
ir pradėjau dirbti prieš juos. Aš 
dirbau dviejose didžiausiose 
Amerikoj streiklaužių agentūro
se. išpradžių dirbau kaipo pa
prastas agentas, bet paskui iš
kilau net iki užveizdų. Tų agen
tūrų vardus, aš pranešiau jūsų 
unijos viršininkams.

Gegužės 1 d. Industrinių San
tykių Biuras pasiūlė man vyk
ti į Baltimorę, kad sulaužius jū
sų streiką. Išlygos buvo gan vi
liojančios, ir aš sutikau.

Aš likau Industrinių Santy
kių Biuro narys, ir gegužės 18 
d., 1921 m., atvykau Baltimorėn 
tuo tikslu, kad sulaužius spau
stuvių darbininkų streiką. Da
bar aš grįšiu prie gegužės 1 d. 
ir detalingai atpasakosiu agen
tūros darbo eigą iki liepos 16 d., 
1921 m. čia pat noriu pabrėžti, 
kad lyginai tokios pat įmonės 
streikų laužymui yra naudoja
mos kitų agentūrų, kokios-bu
vo naudojamos mūsiškes.

Gegužės L d. Muncey namuo
se, kambaryj 1327, įvyko musų 
organizacijos susirinkimas. 
George K. Ilorn, organizacijos 
prezidentas, išaiškino, kodėl rei
kia šioj kovoj ypač pasirodyti. 
Esą jeigu ši kova bus laimėta 
ir dvylikto lokalo streikas su-

siunčiama gabus ir sumanus 
agentus į viršininkų namus “pa
sikalbėjimui.” Pasikalbėjimo 
pretekstų gali būti įvairiausių. 
Agentas atlieka tai ir paskui ra
portuoja savo viršininkui. Ra
portuojama paprastai apie tai, 
kaip Atrodo žmogus, kokiose są
lygose gyvena ir kokis jo bū
das. Kada tokis raportas buvo 
išduotas apie jūsų viršininkus, 
tai Industrinių Santykių Biuras 
pasiuntė savo žmogų, kad pada
rius biznį. •Tas agentas aplinki
niais keliais pasisiūlė duoti nu
rodymų, kaip geriausia streikas 
laimėti. Bet visa tai buvo pada
ryta taip gramėzdiškai, jog jū
sų viršininkai tuoj suprato ka
me čia dalykas. Netrukus virši
ninkai sulaukė labai viliojančių 
pasiūlymų. Vienok, iš to nieko 
gera neišėjo.

Dabar štai kur prasidėjo ma
no rolė! Dėka mano patyrimui, 
man buvo pavesta kokiomis ne
būk įmonėmis sulaužyti streiką, 
ypač jūsų unijos streiką. Štai 
kokias įmones (tokias jau įmo
nes naudoja ir kitos agentūros) 
aš panaudojau.

Mano pirmas žingsnis buvo 
gauti visų Baltimorės spaustu-! 
vių darbininkų sąrašą. Tą sąra
šą aš gavau iš p. Horno. Gavęs 
sąrašą aš tuoj pasiunčiau savo 
agentus į kiekvieno streikininko 
namus išgavimui reikiamų in
formacijų. Agentąi figūravo kai
po koperativų kūrėjai arba ap- 
draudos kompanijų agentai. Tai, 
suprantama, buvo tik pretekstas 
susinešti su streikininkais. Tik 
taip sau iš kalbos agentai pa
klausdavo apie streiko eigą. Čia, 
žinoma, streikininkai pasisaky- 
ddvcž’šdvo nusistatymą streiko 
reikalu. Be to, agentai turėjo 
sužinoti apie tai, kokiose sąly-' 
gose gyvena darbininkai. Kada' 
jie išdavė savo raportus, tai aš 
padariau atatinkamą r...
kur darbininkai buvo klasifikuo-1 
jami į du skyrių — “gerus” ir Į 
“blogus”. Prie “gerųjų” streiki-Iš
ninku priklausė tie, kurie nebu
vo patenkinti streiku ir apskri
tai reiškė tą nuomonę, kad ne
buvę didelio “ 
skelbti. “Blogajai” kategorijai i 
priklausė tie, kurie griežtai sto
jo už streiką.

Dabar papasakosiu apie toli
mesnį veikimą: sąrašas gerųjų 
streikininkų buvo paduotas ki
tam agentui, kurio pareiga bu
vo visus juos atlankyti. Didžiu
moj atvejų pačiu streikininkų 
nebuvo namie, tada agentas im
davo kalbėti moterims apie 
streiko baisenybes ir vargus. 
Jis nupasakodavo joms visokių 
nebūtų dalykų ir prašydavo, kad 
jos padarytų reikiamo spaudi
mo į savo vyrus'arba sūnūs. La
biausia buvo pabrėžiama tas 
faktas, kad streikininkai kuo- 
greičiausia atsisakytų nuo uni
jos ir grįžtų į dalbą. Agentai 
paprastai nustatydavo laiką ir 
Įkalbėdavo moterims, kad strei
kininkai turi grįsti atgal. Prie
šingu atveju, agentai sakydavo, 
jie negaus darbo visoj Baltimo- 
i’ėj. ;

Reikia pastebėti, kad “gerų”' 
streikininkų atsirado vos 10 i 
nuošimčių. Tuo budu planas ne
buvo sėkmingas ir jo prisiėjo iš
sižadėti. Tąsyk buvo sugalvota i 
kitoniškas “skymas”. Didžiuma i 
jūsų streikininkų turi nusipirkę 
namų ir rakandų lengvais iš
mokėjimais. Todėl agentams rei
kėjo paleisti paskalų, kad ban
kas supirkinėja skolininkų no
tas ir greitu laiku pareikalaus 
atmokėti visą skolą, nes streiki
ninkams bus panaikinta lengvo' miesto, 
išmokėjimo išlygos. Tuo keliu Spaustuvių i 
juvo manoma sukelti panikos, mėjo ir žino tai. 
Kiek tas planas buvo sėkmingas, Joseph S. Thomas.”

portus jie parašydavo savo ran
ka ir prisiųsdavo man, o aš ra
portų nuorašus pasiųsdavau p. 
Hornui. Ilornui raportuotojai 
buvo žmoni tik iš numerių. Vi
soj Baltimorėj tik aš vienas te
žinojau jų vardus. Tų žmonių 
vardus dabar aš išdaviau jūsų 
unijos viršininkams.

Aš turėjau ir kitokios rųšies 
žmonių, kurie priklausė tipo
grafinei unijai. Tai specialistai 
nesutikimams sėti. Nežiūrint to, 
kaip unijos darbuotė nebūtų 
sėkminga, jie visuomet suran
da klaidų ir bando sukurstyti 
vienus narius prieš kitus. Kitos 
rųšies musų “darbuotojai” ban
do įgyti streikininkų pasitikėji
mo, o paskui aplinkiniais ke
liais stengiasi atkalbėti juos' 
nuo unijos. Tokių tai įmonių 
naudojama streikų laužymams.

Dabar aš pasakysiu jums 
šiek-tiek apie tai, kas dėjosi 
musų organizacijoj. Viename šio 
miesto hotelyj p. Horn, p. Pas- 
sano ir agentūros manadžeris 
turėjo privatinį pasikalbėjimą. 
Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
labai mažai progreso padaryta, 
ir kad fondas beveik visai tuš
čias. Del tos tai priežasties no- 
roms-nenoroms prisieisią tūlam 
laikui sustabdyti savo puolimą 
tipografinės unijos. Ten pat li
ko nutarta, kad puolimas bus 
atnaujintas kaip tik atsiras fon
de pinigų. Ir tas puolimas turė
siąs tęstis iki rugpjūčio 1 d., 
1921 m. P. Ilorn, matoma, kur- 
nors gavo pinigų, kadangi Indus
trinių Santykių Biuras da ir da
bar tebeveikia.

Porą savaičių atgal man bu
vo įsakyta pulti moterų uniją. 
Kaip žmogus nebūtų sugedęs ir 
žemai nupuolęs, jis visgi da ga
li atjausti. Jis, taip sakant, turi 

; silpnų vietų. Aš nieku budu ne- 
' galėjau pateisinti moterų skriau- 

sUl,as4> dimą, kurios ir taip dirba už 
.menkas algas. Tuos savo san7 
■protavimus aš išdėsčiau viršir 
ninkama. Davinyj aš likau pa
šalintas nuo savo darbo. Man 
duota paprastas agento darbas. 
Be to, mane pasiuntė į mažiuką 

To miestuko gyveni
mas man taip įkyrėjo, jog už 
poros dienų aš su savo žmona 
išvažiavau į Atlantic City. Ke
lionės išlaidas turėjo padengti 
biuras. Tokis mano elgęsis, ži
noma, labai nepatiko biuro vir
šininkams. Mane pasišaukė į 
ofisą ir liepė paduoti rezignaci
ją. Priegtam man liko pareikšta, 
kad man busią gan sunku fa
brike gauti darbas ir kad aš tu
rėsiąs pamatyti juodų dienų. 
Ant laimės, tame mieste aš tu
rėjau draugą, kuris paskolino 
man pinigų kelionei į Baltimorę. 
Aš atvykau į Baltimorę, kad 
atsiteisius su ta agentūra ir ki
tomis tos rųšies agentūromis.

Dabar pirm negu aš baigsiu 
savo išpažintį, aš noriu duoti 
darbininkams keletą patarimų. 
Jeigu kas-nors bandys jums 
įkalbėti, kad jūsų unijų virši
ninkai yra parsidavėliai, — ne
kreipkite į tai mažiausios do
mės. Netikėkite leidžiamiems 
paskalams, kad jūsų viršininkai 
eikvoja labai daug pinigų, kad 
streikininkai pasiduoda ir šim
tais grįsta kas dieną į darbą. Vi
sa tai yra melas. Nekreipkite 
mažiausios domės į vilką avies 
kailyj, kuris bando įsigyti jū
sų pasitikėjimo ir paskui sako, 
kad nėra išrokavimo priklausy-h 
ti unijai. Nebokite tų agentų, 
kurie ateina į jūsų namus ir lie
pia grįžti į darbą, grasindami 
priešingame atvėjyj išvyti iš 

To jie negali padaryti.
savininkai pralai- I

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon 

t*

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma. Norėdami gero ii 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas -'

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wią.
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SIŪS MOTERIES
PATYRIMAS

reikalo streiką lniestelį_

Its toasted
c

Musų Moterims

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

M^OR.HERZMAN^
Ifi RUSIJOS

Pcrsikčii nuo 3412 So. HalHtcd St. 
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams Žinomas per 22 
matu kaipo patyręs grydytojaa, chi
rurgas Ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratoriia: 1025 W. 
18Lh St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis: Drexel 
9M - drever 4186

GTVKNLMAS: 3813 S. Halsted St.

Talephonait

Sijonas 1100.

1100

DR. VA1TU8H, O. D

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietatys Dentistaa
10801 So. Mlchigan Ar., Roeelaad. 

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

Palengvins akių (tempimų, kuris 
esti, priežastimi galvos ikaudšjimo, 
svaigulio ,aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių, karkti, atitaiM 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toltregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma bu 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dčldieniaiB nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisas 1558 W- 47th SL, kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

Vienu iš madingiausių ir grakščių 
sijonų galima, skaityti šito kaip ma
tote ant paveikslėlio. Jis reikia siūti 
iš taip vadinamos sporto materijos, 
“crepe mohair” drižuotos ar lygios 
žiūrint pagal skonį. Visas gluotnas 

- truputį juosmenyje surauktas su 
dviem kešenėm priešakyje. Kešones 

Į gražiau atrodo užsiūtos ant viršaus.
Tokiam sijonui pavyzdys yra su

kirptas nuo 26 iki 32 colių per lie- 
i nereguliare. lclkla 2% Jal‘l° 3C

kiek, colll} materijos.
, ’ Gorint gauti tokiam sijonui
!<'ur SXuušmA.sair ir P“iuti P™“0'

turėjau gulti lo- iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mietą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir, aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums

j užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

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

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 1100.

Mieros ........................ per liemenį.

Sųteikė vilties spindulius 
be vaikei moteriai.

Lowell, Mass. —* “Turėjau anemia 
nuo šešiolikos metų amžiaus ir buvau 

visai 
Jei dirbau 
namų valymo dar- 
I . ‘ ’ J
čiau skausmus ir f . ... . 
von, o mano vyras 
manė, I * 
kartų, kad jau pa
skutinė mano gy
venimo minuta at
ėjo. Perskaičiau ' šiaip 
jūsų knygelę mote

rims, pradėjau vartot Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound ir varto
jau Senatiye Wšsh, ir niekad taip 
gerai nesijaučiau, kad dabar dviejų 
metų bėgy j. Galiu dirbti, valgyti, 
miegoti ir jaučiausi tvirta, kad tvir
čiau negalima būt. Gydytojai sakė, 
kad vaikų neturėsiu — buvau per 
silpna — bot pavartojus Vegetable 
Compound, kuris sutvirtino ir pa
gimdžiau kūdikį, sūnų aštuonių sva
rų. Jaučiausi labai gerai ir dirbau 
iki paskutiniai dienai ir visai natu- 
raliŠkas gimdymas buvo. Kiekvienas, 
kuris tik mane žinojo, stebėjosi, ir 
kuomet klausia kas pagelbėjo, pasa
kau su didžiausiu linksmumu. “Var
tojau Lydia E. Pinkliam Vegetable 
Compound ir niekad taip gerai nesi
jaučiau. “Panaudokit šį mano liudi
jimą, kada tik norėsite.
ELIZABETH SMART, 142 W. Sixth 
St., Lowell, Mass. šis ponios Smart 
patyrimas tikrai yra goru nurodymu 
Lydia E. Pinkliam Vegetable Com
pound. Yra vienintelis daugeliui pa
prastų atsitikimų.

Mrs.

Į LIETUVĄ

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

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, Ne\v York j 
Samland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1 
Gothland) “

Tik 3-Čia klesa
Kroonland) Ncw York 
Zeeland) j

Hamburgą

Rūgs. 22

(Rugp. 13 
(Rūgs. 10 
(Rugp. 27

(I aepos 23
Lapland)
Finland)

> American Line
Manchuria)
Mongolia)
Minnekulula)

Now York (Rugp. 25 
(Rūgs. 8

(Rūgs. 22

INTERNATIONAL MERCAN- 
T1LE MARINE CO., 

116 laivų — 1,250,000 tonų. 
Chicago: F. C. Brown, West. l’ass.

Agent, 14 North 4)earboru St., 
Arba prie vietinio agento.

Hamburgą 
ir Danzig

*.

Gorint gauti tokiam sijonui su-

l’hone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUšKA 
Generalis

Kontraktorius ir 
budavotojas.

Budavojaino ir taisome.
1401 W. 47th St., Chicago.

Europon ImirleiD Bumu 
i dbionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pasportai ir tt 
NOTARIJUiAS 

Keal Estate, Paskolos, 
Insulinai ir tt.

809 W. 35th SU Kainp. Halsted 94. 
Tel.: Boulevard 611.

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

Ned.: iki 3 po pietų.
(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

So. La Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 83rd StM Chicago 
Tel. Yards 4681.

i

KAM KENTĖTI?
Raiunatizmo, neuralgijas ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4* PA!N-EXPEI±ER
Vidzbaženklh užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum t ikraj j-garsu j į per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, knd turėtu Ikaro (Anehoi
Vaizbazruklj. ’

i CANĄDIAN
■ pri w .

I IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaiti 
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER- 
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovelei 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St, Chicago, III.

, --- ------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
,»w.. ............................... .. II..............

Šviesų ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.
A. BARTKUS, Eres.

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

Bfti Hitiilhiątttniiinwiolil **■ / ik. ■ ■,.. .J:.u4«L*Aj

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Tclephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki G 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.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West 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 30G, Home Bank Bldg. 
Kam p. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Tel. Hondolph 2893

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurauieatyji 
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: įlydą Park 8395



Utarninkas,

Kas dedasi 
Lietuvoj.

ŠIAULIAI

— Liepos 5 d. įvyko pirma
sis naujosios Šiaulių miesto Ta
rybos posėdis, kur. be kit ko, 
išrinkti: darybos pirmininku 
notaras Labanauskas ir jo pa
dėjėju Mejerovičius ir Deksnys, 
Burmistru — Mikševičia ir val
dybos nariais Šerkšnys ir Petu- 
chauskas. Del trečio valdybos 
nario nesusitarta ir jo rinkimas 
tapo atidėtas kitam posėdžiui.

SUSISIEKIMAS IR PRAMONE 
Plungė.

Pradėjo vaikščioti tarp Plun
gės ir Kretingos, Plungės ir Tel
šių ir i kitus miestus du au
tomobiliai. Plungės linų ver- 
pyklos nupirktos savininko iš 
Amerikos Lietuvių Prck. Akc. 
B-vės. Keleiviams nustatyta 
taksa 2 auks. vienam kilomet
rui. Iš Plungės į Kretingą (35 
kilometrai) automobiliu gali
ma nuvykti per 1H vai. Susi
siekimas badar žymiai pagerin
ta. Plungėje žadama įsigyti

ARKLAVAGIŲ RENDROV*.

Telšiai. Šiemet Telšių Apskri
ty tapo pavogta daug arklių, 
bet galų galais vietinė milicija 
padedant vietiniam gyventojam 
susekė ir tų arklių vagis. Ark
liavagiai buvo organizuoti: viso 
apie 30 asmenų, daugelis buvo 
ginkluoti ir turėjo savo agentus 
Viekšniuose, Nevairėnuoseį 
Šiauliuose, Janavoje ir net Lat
vijoje. Gaujos lizdas ir jote 
vadų rezidencija buvo' Liep
kalny f ir Juozapa ve Nevarėnų 
valse. Telšių apskr. Be to jie 
turėjo ir savo žvalgus, kurie 
neva elgetaudami šnipinėjo kur 
geresni arkliai ir kaip geriau 
juos pavogti. Vagys savo pro
fesijoj buvo specialistai ir tu
rėjo prietaisų geležei piauti. 
Vogtus arklius supirkinėdavo 
tam tikri supirkinėtojai Sedoj, 
Viekšniuose, užsieniuose 
tur.

Per šiuos metus nuo 
sausio mčn. šitoji gauja 
gė apie 70 arklių (daug
jau grąžinta savininkams).

ir ki-

1 dn. 
pavo- 
arklių

silpnu, nervuotų, su nudėvėtą svei
katą ir kentanciu vargingais ir ne- 
regutariškais perjodais, aplaika pa
galbą per vartojimo

SEVERAS 
REGULATOR

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

Severus Gyduolės užlaiko 
šeimynos sveihatę

f. F. SEVERĄ C O. 
►ar’rąpids, IOWA

J- P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096

/uležirni.--: 46O$> S. Atslilnanci Avė.
Tek Yards 1053

Tūkstančiai
Moterių

I

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. Nedel. pagal sutarimo. 
8261 So. Hatated St„ Chicago, Hi

9

į KOHESPONDENCIJOS
WAUKEGAN, ILL.

Neteko dviejų didelių 
komunizmo praktikų*

Buvo čia vienas didelis revo
liucionierius vardu Stonis. Bū
davo, eina gatve — vienoj ki
šenėj Vilnis, antroj Laisvė, ky
šo. O “nektaiza” būtinai rau
dona. Visur jis mate tik bur
žujus ir išdavikus. Bet veikė 
ne vienas, sau padėjėją turėjo 
Agota Ptienę — augštą laibą 
“progresistę, ne kiek senai bu-

si laikė visai nuo balsavimo, ir 
tokiu bildu įnešėjai laimėjo.

Na, kad tie tų rezoliucijų su- Pinigai Išmokėti Lietuvoje nu ivmiini nJ il. iiMiriuui 
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Nxa.Ujie"xU S.kyrAU8 gaY° ofteamSamį teatej, Hgon-

pranešimą is Lietuvos Prekybos ir Pramones bučių arba garadžių.
’“i“ iMUš7ite<>no,‘k^ a^-Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
ko j pasižymėjo savo revoliu- pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun- 
cinguiTHi ir kairumu, dabar įg kvitus SU paėmėju parašais.

bininkų geradariai, ar negalė
tų jie parašyti rezoliucijų ir dėl 
šitų dalykų, kurie darbininkams 
labai didelę skriaudų daro:

AKUSERKA 
Mrs. A. Michniewicz

701 W. 81st St.
Tel.: Yards 8654 

blokai nuo Halsted St. | rytus.
Kampas Union Avė.

Lietuvėj tarnauja 'Duozių , 
dvarinmkų ir klerikalų reika
lams. ?

2) Del didelio darbininkų 
kovotojo Z. Švitros, kurs da-| 
bar Lietuvoje padedąs buožių 
valdžiai persekioti darbininkus 
ir visas jųjų organizacijas.

3) Prieš taip vadinamų A. 
ir L. D. F. Fondą, kuris prisi
dengęs darbininkiškumo skrais
te renka aukas iš paprastų 
darbininkų ir šelpia provokato
rius, tarnaujančius (buožių ir 
kapitalistų naudai.

Rezoliucijų įnešėjai turėtų 
pagalvoti ir apie šituos reika
lus ir persergėti visuomenę, ta
da mes matysime, kad jums 
tikrai darbininkų reikalai rupi.

—B. J. Gritė.

kaip kiek laiko palaike pas sa
ve “ant burdo” Jukelį, virtu
sią uolų-uoliausia komuniste. 
Pirmiau juodu su Staniu tik 
taip susitikdavo, bet kad ko
munistinis darbas geriau sek
tųsi, Stonis “parsimufino” pas 
Agotą “ant burdo”. Viskas, 
regis, ėjo kaip sviestu patepta, 
bet ve tas nelemtas Agotos vy
ras kažko ėmė šnairom žiūrė
ti i savo prisiegos ir burdingie- 
rio Stanio komunistinę darbuo
tę, — netik šnairuoti, bet ir 
kontr-rėvoliuciją kelti.' Supran
tamas dalykas, kad kontr-re- 
voliucija ir pasikėsinimas ant 
komunistinės laisvės yra nepa
kenčiamas daiktas. Tat, kaip 
Rusų revoliucija carą, kad bu
vo išdanginus į Sibirą, taip 
Agotą ėmė ir savo vyrą išstu-, 
mė į Lietuvą. Na, dabar nie
kas nebekliudysiąs jai su Sta
niu darbuotis ’ir komunizmą 
praktikuoti. Bet ką padarysi, 
kad tas pasaulis pilnas buržu
jų, išdavikų ir kontr-rėvoliuci- 
jonierių! Tie išdavikai kontr
revoliucionieriai ėmė Agotos 
komunistinę praktiką pašiepti, 
kartais dagi labai nemandagiai. 
Ir ji nebepakente. Susirinko, 
susidėjo savo tulšes, nukratė 
dulkes nuo kojų savo ir išva
žiavo — kaip čia patirta —į 
Roselandų pas Chicagą, o gal 
ir į patį Chicagą, kur Angeli- 
jos žydi ir Laisvės Beizmentai 
vilioja...

Netekęs draugės ir bendra
darbės, musų prietelis Stanis la
bai nulindo. Vaikščioja galvą 
nuleidęs, kai Adomas rojų pra
radęs, ir dūsauja. Niekas ne
bemiela. Tiesa, kartas nuo kar
to gaudavo nuo Agotos surami
nimo ir paguodos laiškelį, bet 
vis tiek nusiraminti negalėjo. 
Vieną naktį, nebegalėdamas 
užmigti, atsikėlė, nusisamdę 
Fordo taradaiką, susidėjo savo 
beibokus ir iškeliavo Chicagos 
linkui...

Taip mes, waukcganiečiai, 
netekome dviejų didelių revo
liucionierių su didele komunis
tinio gyvenimo praktika. Ago-j Buicko automobilius buvo 
tos Ptienės ir Stanio. Del labo naudojamas banditų, kurie par 
“progreso“ ir “komunizmo”, pildė žmogžudystes, 
telaiminie Poodžius jų darbus 
Rosclando padangėj ir Stock- 
jardų Laisvės Beizmantuose.

—Laisvės Aitvaras.

Sacco-Vanzetti Byla.
[IŠ Federuotosios Presos]

Boston. — Nuo to laiko, kai 
Dedhame Nicola Sacco ir Barto- 
lomeo Vanzetti liko pripažinti 
kaltais, pradėta uoliai dirbti, 
kad suradus naujų įrodymų, ku
rie pilniausia išteisintų nuteis
tuosius. Pastaruoju laiku su
rinkta nemaža faktų, kurie ro
do, jog tikrieji žmogžudės da te
bėra liuosi. Specialiniai tyrinė
tojai jau susekė jų pėdsakus. 
Tečiau ar pasiseks juos pagau
ti ar ne, — kol kas da sunku 
numanyti.

Vietos laikraščiai įdėjo seka
mą vyriausio gynamosios pusės 
advokato, Fred II. Moore’o, pa
skelbimą :

“Norima informacijų. — Vi
sos informacijos, jei kas gali su
teikti, apie pavogimą Massachu- 
setts’o automobįliaus numerinės 
lentutės 49783, kuri priklausė 
Warren II. Ellis iš Needhamo ir 
liko paimta nuo Fordo iš Need
hamo 1919 m. rudenį; visos ga
limos informacijos apie pavogi
mą 1920 m. Buicko iš Needha
mo lapkričio 23 d., 1919 m. Au
tomobilius priklausė J. D. Mur- 
phy.

įrodymai, kas pavogė nume- 
rinę lentutę, yra labai svarbus. 
Nuo to priklauso dviejų žmo
nių gyvastis. Už teisingas infor
macijas bus duodama atlygini
mas. Vardai informatorių, jei 
reikalinga, bus užlaikomi pa
slapty j.”

Buicko

Advokatas Moore sako, kad 
Sacco ir Vanzetti nuteisimas 
yra didžiausi neteisybė. Tai 
priešinasi įstatymams.

Šiomis dienomis prasidėjo, 
taip sakant, puolimas Boston 
Five Cents Savings banko. Ta 
įstaiga yra labai konservatyvė.

•, kad tą puolimą

Atviras laiškas.
(Atsiųsta)

S. L. A. II Apskričio Rezoliucijų
Komisijai ir sumanytojams. [Didlapiai sako
Naujienų 166 mini, tilpo dvi surengę nuteistųjų draugai. De- 

Rezoliucijos išneštos varde S. Į pozitoriai nepaprastu spartumu 
L. A. II Apskričio. Tai jau ne atsiima savo įdėlius. Pasirodė 
naujiena, kad Apskritis rupi-j tečiau,’kad priekaištas yra vi
liasi dauginus rezoliucijomis ne sai neteisingas. Tame banke tu- 
kaip savais reikalais, kurių yra rėjo susidėję pinigų daugiausia 
nemažu, ir vis liokinsi vižitiii’šli. 
Turiu pastebėti, kad aninetii 

rezoliucijų įnešėjai, turėdami iš 
anksto jas priruošę, tik perskai
tė ir pareiškė: Kas balsuos prieš 
rezoliucijas, tas bus didelis dar- ■ 
bininkų priešas ir išdavikas!

Kai kurie delegatai matyda
mi tokį necerenioningumą, su-i

žydai. Italų, depozitorių skaičius 
yra labai mažas.

DR. A. R. BLDMENTHAL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kumpas 47th St.

Dr. tM. Stapulionis
NAPRAPATH

Gydau be gy<|ujlių ir be operacijų
OFISŲ V ALANDOS:

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

9 ryto iki 9 vak.
10 iki 12 pietų.

731 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakaro

> • S'- ’
v . '.f. . -' i '. i .a1”

Tel. Boulevard 6487

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T 
“NAUJIENOS”

Pinigus gavo:
8221 — J. Petrilienė 8314 — Mickaitė D.
8225 — K. Šablinskienė 8319 — A. BrokeviČius .
8228 —— šalčius J. 8320 — P. Lebedis
8230 — B. Gricienė 8321 — F. žilinskiutė
8233 — O. Jušaitė 8323 — Endžiuškienė K.
8234 — M. Rapainis 8324 — O. Greičiuviene
8239 — M. Navickienė 8329 — K. Astrauskas
8240 — F. Binkienė 8331 — K. Vilis
8243 — A. Vienažinskas 8332 — L. Bobinienė
8245 — L. Derevičius 8334 — J. Skokauskienė
8247 — A. Simkevičienė 8335 — M. Linkevičaitė
8248 — šliažas K. ' 8336 — Adomonis K.
8255 — K. Gomas XX. 8339 — M. Stankevičiūte
8261 — M. Strokienė 8337 — A. LemontaviČaitė
8263 — K. Gabraitė 8340 — Teleišis K.
8264 — D. Petrikienas 8341 — J. Vasiliauskas
8267 — O. Skardžiuvienė 8342 — K. Geimanas
8268 — A. Balčiūnas 8343 — P. Urbutis
8272 — O. Ramanauskienė 8346 — K. Avulienė
8274 -r- O. Kavaliauskienė 8347 — T. Andriulaitis
8276 — J. Leskauskas 8349 — M. Mickevičienė
8278 — V. Braždžionaitė 8350 — Skapjuskis B.
8280 — A. Vęngrauskienė 8352 — V. Amraza
8284 — K. Zalatorienė 8359 — J. Paplauskas
8289 — F. Mališauskaitė 8360 — N. Braždžiuvienč
8292 — P. Skavidžius 8361 — N. Braždžiovienė
8295 — S. Murauskienė 8365 — P. čerbauskienė
8300 — A. Juknevičienė 8367 — Dirmantas S.
8301 — T. Taraškevičius 8368 — P. Subačiutė
8305 — H. Janonis Draftai:
8306 — S. Stasevičius 1879 — J. Višniauskiutė
8308 — K. Vaškienė 1921 — J. Puodžiukas
8309 — A. Barnauskas 1949 — L Jankauskas
8310 — M. Šlapikas 1991 — J. Valionis
8312 — A. Dilkaitė 2051 — J. Jasinskas

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Lietuvon ir Iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresnięjŲ linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, 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 

■ faksų.
IŠVAŽIUOJAMIEMS padeda pinigus į 

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St., Chicago

Tel. Monro© 2804

DR. W. F. KALISZ ’
Specialumas: Moteni ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

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

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

AR NORI NAMO?
; Žengk prie telefono

Pašauk National Head- 
ųuarters, 5886 Randolph.

139 N. Clark St., Rooms 
1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo 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 Headquarters,

Rand. 5886,
Rooms 1709-12 City Hali 

Square Bldg.
139 N. Clark St.

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

AkuMras
3208 So. Halsted St., Chicago.

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

»■■■■■■■■■■■■■■»

Du

kloM Ilgom 
moterims ir 
merginoms.

AKO1EHKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanljos hos- 
pitallse. Pa
sekminga! pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoz*

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING.M. D.
2221 So. Kedzie Avė-

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

H Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z. VEZELIS
Liet avis Dentlstaa

J 4712 So.th Aėhland Ave^ 

arti 47-toa gatvie

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud 

8 vakare.
Rezidescija: 2811 W. 63rd 84.

Tel. Prospect 8466

3 DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja .30 metai 

Ofisam
Į 8149 8. Morgan SI., kerti 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

■ Moteriškų ir Vyrilkg 
Taipgi Chronišką L i ui 
oFisd Valandos:

S Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8
2 vakare. Nekėliomis nuo 10—2
3 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 S®. Auhland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką Vyriški Ir 
Vaiki Ligi.

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

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

k.---------------------------------------- /

KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos i 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257

DR.

j-Sii.,,11 r " .« MF "ivjj r.r.i r r rn............. - ....

Tel. Pu IIman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Ckirarga* 
1090U Micbigan Avė., KoseJands. \

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:81
Iki 8:80 vak

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALlUS 

Gydytojas ir Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro. 
8803 So. Morgan Street,

ir

DR. MARTA 
DOWIATT—SASS.

Ką tik sugrįžo ii Californijos 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedfcldienius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nadifiomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted SU, 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Rm. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

: DR. J. KULIS
LIETUVIS

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

■ pančiais, senas ir paslaptin- 
■ gas vyrų ligas.
H 3259 So. Halsted St., Cbicago.

3 ■■■■■■■■■■»■■■■■■!
Telephone Yards 5882

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

Cbicago, IU.
■t VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294 
IZak. 1139 Independencfl Rlvd. (Jhicac*

DR. A. A. fiOTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriikų, Vyriikg,
Vaikę; ir visų chroniikii ligg 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Cbicago.
Telephone Droier 9698

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

Daktaras Petras Šimaitis
Naprapath

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

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

Vakaiais pagal susitarime. 
2418 W. 45th St.

Prie Westem Avė., Chicago.

DR. A. MONTVID ' 
Lietuvis Gydytojai ir Chirargaa 

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nįo 6 iki 8 vakar# 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

.i'-.kfea___ ' LaJidL '■ . Vk'A Jū 'į<į:'f.įlįsti , ’O . . . > . •
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NAUJIENOS, Chioago, III.
-

Unija Naujieny 
Spaustuvėje.

open
kokiu vardu

duo- 
apie

tapo

ko (meilerio). šioj valandoj tos 
unijos prezidentas ir biznio 
agentas yra . išvažiavę į savo 
unijos konvenciją. Pasilikęs jos 
vice-prezidentas neapsiėmė klau
simo išrišti, ir paliko jo išriši
mą iki atvažiuos prezidentas.

To vice-prezidento dalyko ati
dėliojimas buvo neteisingas, nes 
aš jam uŽreiškiau, jog- jo kon
troliuojamą darbininką sutinku 
priimti atgal. Pasikalbėjime su 
tuo vice-prezidentu nebuvo nei 
klausimo kilę apie tai, kad ne
priimti unijos ar ją panaikinti. 
Jis gavo pilną užtikrinimą, jog 
Naujienų spaustuvė pasiliks uni
jinė. Visokie paskalai, kurie per- 
stato dalyką kitaip, yra piktas 
melas.

5. Pilnas sutarimas viešpa
tauja su presmanų unija No. 3, 
kurios biznio atstovas H. Van 
Artsen buvo pirmutinis prie 
įvedimo unijos į visus spaustu
vės skyrius. Naujienų presas 
yra jurisdikcijoj presmanų uni
jos No. 3.

6. Viršiaus nurodytieji faktai 
rods užtektinai parodo kiekvie
nam, kad darbininkų atleidimas 
ir nesusipratimas yra įvykęs 
visai ne dėl unijos, kad unija 
Naujienų spaustuvėje tebėra, 
kad kiekvienas turi pilną tiesą 
priklausyti prie unijos, kad jo
kio “open shop” Naujienose nė
ra įvedama. Rėksmas apie “open 
shop” pas mus spaustuvėje yra 
tik nesveiko įsikarščiavimo pa-| 
sėkmė.

7. Koks atleidimas darbininkų 
iš darbo yra reikalingas, tai yra 
reikalingas dėl pravedimo griež
tos ekonomijos programo ir pa- 
liuosavimo Naujienų nuo dabar
tinio laiko nuostolių, kurių ytin 
daug darėsi dėl politiškų ar 
partizaniškų kivirčų darbininkų 
tarpe. Pastatyti biznį ant apsi
mokamos papėdės yra mano pa
reiga kaipo biznio vedėjo. Tą 
pareigą aš pildau kaip geriaus 
išmanydamas, nežiūrint į visas 
man statomas kliūtis. Už tai, 
kaip aš pildau savo pareigą, aš 
pats ir atsakau. Niekas kitas už 
tai neprivalo būti kaltinamas.

Kl. Jurgelionis,
Naujienų Biznio Vedėjas.

gatvės, atrastas negyvas savo Į McDonald teismabuly, pavelde- 
kambary. Gazo dūdelė rasta 
dalinai atsukta, kas išaiškina

jo mirties priežastį. Nežinia
ar tai nelaimė, ar 'sanžudyste.

ASMENĮ) JIESKMMAI
JIEšKAU savo pusseserės Barbo

ros Irtmonės, girdėjau kad gyvena

Piktadariai primušė žmogų.

Nežinomi piktadariai primu
šė Edwar(l Essier 30 metų, 628 
W. Madison gatvės. Jis atras
iąs elėje prie 728 W. Madison 
gatvės. Jo galva suskaldyta ir 
dešinė koja sulaužyta. Mano
ma atgiežos darbas.

Pavogė 16 automobilių.

Pereitą nodeldienį automobi
lių vagiliai pavogė viso šešio
lika automobilių. Tai da ne
dauginusiai.

Penki banditai areštuoti.

Chicago avė. 
siste- 
varo- 
areš- 
metų

To j apielinkej

Penki vaikėzai banditai areš
tuoti. Juos manoma esant te
roristais West 
distrikto.
matiškas plėšimas buvo 
mas per kurį laiką. Visi 
t uolieji yra aštuoniolika 
vaikėzai.

Areštavo kišelninką.
Prie State gat. 31-mos gat

vės gatvekary policistas W. L. 
Oliver areštavo negrą kišelnin
ką, ATbert Jobnsoną, 2918 So. 
State gatvės, f vykus susišau
dymui, negras tapo nugalėtas.

Užsimušė lakūnas.

Pereitą nedeldierų tūkstan
čiai žmonių, lankiusieji Page
li n t of Progress parodą Miuni- 
cipal pier’e, tėmijo tragingą 
mirtį seržanto Pat Love, Jurg. 
Valst. veterano lakūno. Jis, iš
kilęs apie 1,500 pėdu aukštai 
norėjo nusileisti parašiutu ant 
žemes. Galbūt jam ir pasisekę 
nusileisti, jei nebūtų buvę to
kio didelio vėjo. Niors Ix>ve 
darė didžiausias pastangas iš
trukti nuo mirties, Ihet nenusise
kė. Smarkus vėjas trenkė jį į 
Minicipal nier budinko bokštą. 
Nuo bpk$tp Love nukrito ant 
balkono, kur antru kartu susi
trenkė smarkiai. Nelaimingas 
lakūnas pasimirė po penkių mi
nučių.

purtės, kaipo biznio 
vienos sąlygos aš 
atmainyti ir neat-

Chicagos bolševikų ir katali
kų laikraščiai, kuriuos stato ir 
spauzdina ne-unijistai, prisidėjo 
prie pakėlimo didžiausio triukš
mo. jog “Naujienų” spaustuvė 
nebesanti unijos spaustuvė, bet 
esanti ar busianti “open shop.” 

Nei katalikai nei bolševikai 
nereikalauja, kad jų pačių laik
raščių spaustuvės pripažintų 
uniją, kad jų darbininkai gau
tų unijos algas ir dirbtų 44 va
landas, gaudami laiką ir pusę 
iki 47 valandų ir dvigubą laiką 
po 48 valandų darbo, ir išpildy- 
dami visas darbo paskirstymo 
sąlygas, kurios mažoms spau
stuvėms yra labai sunkiai išpil
domos.

O vienok katalikų ir bolševi
kų redaktoriai karščiausia pri
taria tam, kad Naujienų spau
stuvėje butų unija, butų uniji
nės algos, unijinės valandos ir 
sąlygos, nors sau to nenori.

Kam-gi neaišku, ką tų “bro
lių” redaktorių reikalavimas 
unijos “Naujienoms” reiškia? 
Jis paeina tik iš pavydo ir noro 
pakenkti savo didžiausiam kon
kurentui.

Bolševikų redaktorius vadina 
mane Judošium už tai, buk aš 
norįs įvesti “Naujienose 
shop,” — vienok
jis patį SAVE turi pavadinti, 
kada jo šapa visuomet buvo ir 
yra “open shop” ir darbininkų 
unijos nei neketina įvesti?

Kad niekas nebūtų suvadžio
tas begėdiškais melais ir kad 
žingeidau jautiems butų aiškes
nis dalykų stovis, čia vėl 
siu keletą paaiškinimų 
“Naujienų” spaustuvę:

1. Naujienų spaustuvė
padaryta unijinė šių metų va
sario mėnesyje, sutinkant dau
gumui darbininkų. Kada tas 
įvyko, tai bolševikų spauda bai
siai apgailestavo, kad unija par
davusi darbininkus Jurgelioniui. 
Su unijos įvedimu Naujienų 
darbininkams tapo pakeltos al
gos apie 30 nuošimčių virš pir- 
miaus gautųjų algų. Nuo gegu
žės mėnesio taip-jau tapo su
trumpintos valandos iki 44 va
landų į savaitę. Už viršlaikį bu
vo mokama pusantro, o už virš
laikį virš 3 valandų dvigubą lai
ką. Visos šitos sąlygos, algos ir 
valandos tebėra Naujienose iki 
šiol. Iš savo 
vedėjas, nei 
nebandžiau 
mainiau.

2. Kada buvo priimta unija, 
tai “Naujienų” darbininkai su
sirašė (be didelio pasiskubini- 
mo) kiekvienas j savo skyriaus 
uniją. Preso skyriuje dvi’ unijos 
susiėmė dėl užvaldymo preso ir 
iŠ kiekvienos buvo po darbinin
ką ir net po du. Kartais būda
vo taip, kad presą varo dviejų 
unijų presmanai — du ar trįs 
— ir visiems nėr ko veikti ir 
visiems reikia algas užmokėti. 
Tų unijų “faitas” tarp savęs už 
presą dar nėra pasibaigęs iki 
šiol.

3. Dėl 44 valandų iškovojimo 
(nors tos kovos buvo labai ma
žai) zecerių unija uždėjo ant 
savo narių gana didelių mokes
čių. Kiekvienam nariui bene rei
kėjo mokėti su viršum $25 į mė
nesį. Tas matyti nepatiko dau
gumui musų darbininkų, ir jie 
kreivai pradėjo Žiūrėti į uniją, 
kad ji tiek daug mokesčių ima. 
Kiek man žinoma, visi zeceriai 
(išskyrus Mockų) liovėsi mokė
ję į uniją mokestis, ir nei vie
nas nebuvo pilnai užsimokėjęs 
iki paskutinės savaitės. Meile- 
riai ir presmanai rods dar lai
kėsi unijos geriaus, nes jiems 
nebuvo didelių mokesčių uždėta. 
Tokiais unijistais be jokio skir
tumo visi paliko iki paskutinės 
valandos. Ir šiandien nedirba 
Naujienų spaustuvėje nei vieno, 
kurs neturėtų unijisto kortos ar 
nebūtų padavęs aplikacijos uni- 
jon.

4. Su typografų unija No. 16 
tapo užvestas pasikalbėjimas 
cMi vieno jos atleisto darbinin-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
Benjamin Vategunas, dir

bęs kaipo “trileris” (pinigų 
priėmėjas ir išmokėtojas) ban
ke Lowellville, Olūo, to banko 
j ieškomas dri paėmimo 6000 
dolerių, tapo Chicagoj suimtas.

Sumušo gatvekario 
konduktorį.

Užpereitą naktį H. E. Way, 
2722 North Racine avė., kon- 
duktris Fullerton avė. linijos, 
buvo biauriai sumuštas mūšy 
su kišelnininkais.

Way pamate, kaip vienas ban 
ditų jo gatvekary įkišo ranką 
pasažieriaus kišeniun. Pašokęs 
jis norėjo išmesti jį iš gatve
kario. Tuo tarpu banditas dro
žė konduktoriui galvon su ge
ležiniais krumpliais. Way ne
paisydamas smūgio išmetė 
banditą iš gatvekario. Čia jį 
užpuolė du kitu banditu ir 
pradėjo žiauriai mušti.

Visi trys banditai tapo vėliau 
areštuoti policisto William Byr 

žinoness. 
m i

Sako jie yra senai 
kriminalistai.

Pašovė moterį.
Policija investiguoja pašovi- 

mą moters, kuri sakėsi esanti 
Mary James, 26 metų, 2642 
Calumet Avė. Ji sužeista į vi
durius ir nugabenta Mercy li
goninėn, kur pasisekė, kad Ja
mes tai ne jos vardas. Jinai 
pareiškė grįžusi iš šokių, kuo
met juodveidis pašovęs ją. Už
puolikas pabėgęs. Ji atsisakė 
paaiškinti ką-nors daugiau.

Nusinuodino gazu.
John Michelson, 40 metų am

žiaus, nevedęs, 420 W. Divisionj

Pabėgo mergaitės.

Dvi šešiolikos metų mergin
ti. Jenny McKenna ir Rose Var- 
varovsky, 8935 Buffalo avė., 
užvakar prasišalino iš savo na
mų. Jenny’s motina tiki, kad 
mergaitės turi viltį tapti kruta
mu jų paveikslų žvaigždėmis.

Apiplėšė banko žygūną.
Vakar apie pusę trijų po 

pietų vienas banditas užpuolė 
ir apiplėšė I^onard Murray, 
žygūną Jefferies State banko, 
303 So. Dearl>om gatvės. Už
puolimas įvyko pačiam vidur
iu iesty akivazdoje šimtų žmo
nių. Murry grįžo iš Continen
tal & Comercial banko. Plėši
kas, atėmęs iš jo $10,000, pa
bėgo. V

Skerdyklų baronų konferencija.
šiandie Drake Viešbuty atsi

darė Amerikos skerdyklų ba
ronų konferencija. Pirminin
kauja Thomas E. Wil'son, chi- 
cagietis. Konferencijoj busią 
svarstomi jų biznį paliečiantis 
klausimai.

JieŠko kišelnlnkės.
Central stoties policija jieško 

moters kiŠelninkčs, kuri pa- 
glemžusi iš vienos moters $6,- 
000 pinigais ir daiktais vidur- 
mieščio krautuvėje. Kefleta 
žmonių nusiskundė policijai, 
kad ji iškrausčiusi jų kiŠenius.

Rado negyvą lovoj

Tony Papau, 35 metų am
žiaus, užvakar naktį tapo at
rastas negyvas lovoj savo kam
bary, 428 So. Halsted gatvės. 
Mirties priežastie nežinoma.

Paveldėjo $10,000 nuosavybę.
Agnės

vii šioj o
Ackley,

policisto

V. Ackley, žmona bu- 
a d vokalo Lemuel L. 
kuris buvo nušautas 

Harry Kellogg, teisėjo

jo savo vyro turtą, kuris sie
kia $10,000 vertės.

Policistas Kellogg, kuris per
sišovė save nušovęs Ackley, guli I CMcagoj; meldžiu atsišaukti, turiu 
pavieto llgonbuty. Sako JIS lės Petrauskienės žemės Lietuvoj.
mirsiąs. ST. ŠEPETAUSKAS,

, 3406 Deodor St.
j Indiana Harbor, Ind.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI
RAKANDAI

NAMAI-2EME
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Andrijauvskiciai Marijanna 
I Assnuskas Frank 
i Balčiūnas Antanas 

Baltrušaitis Juozas 
: Baltrušaitis Mateus 

Bartkieni Zofija 
Batkushailit Mateusz 
Blozis Ana 2 
Bruszas John 
Bukauskas Pijusas 
Burbo Pavials 
Cizenenei Antonina 
Cizinauskas A 
Damasku Nikolas 2 
Daubarene Onai 
Erstikaitis Jos 
Galdikui Vytautui 
Gedvilene Vicenta 
Goud rymas S 
Gramalas Jonas 
Gribas Wincas 
Grigalionis Antanas 
Gudelis V 
Jakus Piotr 
Jankauckas Peter 2 
Jastrus O 
Jedeszko Wicenty 
Jenkauskis Q 
Jokūbaitis M 
Jurevick Piter 
Juzwina Paulina 
Keserauken Marcei i 
Klikunas Jos 
Klimo Rozlija 
Kondrotuj Jozpus 
Kuntautene Katrina 
Loginou Katina 
Ludkevvicz Bronislaw 
Malinauskeine Weikaitarya 
Marcinkus Frank 
Milcus Wladislowas 
Neberiezas Juozas 
Nutowt Rafal 
Paulekevich Onofrey 
Pavlik Simon 
Pūkelis George 
Reinkonei Onai 
Shidiskis Olga 
Simaseni Kazimira 
Spakauskas Frank 
Staliaraitis Juozas 
Stankui Jonui 
Stonis Josip 
Stripukis William 
Tamuliunas Martinas 
Vaitkus Alex 
Valcjus Franciskus 
Waiczunas Leonardas 
Wiszniauskas J 
Žilis Antanas 
Zvinskis Frank

Pranešimai
Dramatiško Ratelio pirmoji repeti

cija (Audra Giedroj) įvyks ketver
ge, rugpiučio 11, kaip 7:80 v. v. Mel- 
dažio svetainėj. Visi lošėjai prašomi 
susirinkt laiku. — Valdyba.

Chrcagofl Lietuvių Tarybos mėne
sinis susirinkimas bus Mildos svet., 
Utarninke, rugpiučio 9 d., 8 vai. vak. 
Gauta iŠ Lietuvos labai svarbių ži
nių, todėl atstovai nesivėluokite ir 
kitus 
tų SUl

praginkite, kad būtinai pribu- 
rinkiman. — Valdyba.

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Galima gauti pavienius Nau

jienų numerius, ant metų už
sirašyti ir tt.

A. A. PAKŠYS,
220 Milwaukee Avė.

Kenosha, Wis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

KAM REIKALINGAS pa
tyręs per daug metų buče- 
ris. Kreipkitės laišku, 1739 
S. Halsted St., No 364.

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

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

REIKIA ANTROJO
VIRĖJO, (COOK).

JOSEPH LEPPA,
3206 S. Halsted St.

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iŠ didžiausių svei
katos Ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko
mi Jin ą pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 j dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi 

darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit maišų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.
CHICAGO MUTUAL CASUALTY 

CO„
481 S. Dearborn St.

Room 911-912.
> I .1........  ■«

REIKIA agentų kitur gyvenančių. 
Tūli įpusij agentai padaro iki $200 į 
savaitę atliekamu laiku. Reikalauk 
apražymų, kuriuos suteikiame veltui. 
WALTERS YOTJNG & CO., Not. Ine.

3382 W. 38th PI.,
Chicago, III.

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

2224 S. Irving Avė.

NORINTIEMS ILGAI GYVENTI. 
Gyvenkit tyram ore.

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

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

PARDAVIMUI rakandai 
(furniture) dėl 6 kambarių. 
Parduosiu visus sykiu arba da
limis, nes važiuoju Lietuvon 
Pigu.
3622 S. Union Avė-, 1 fl. front

PARDAVIMUI rakandai 
4 kambariams; parduodu vi
sus sykiu arba atskirai. Va
žiuoju į Lietuvą.

2050 W. 23rd St.

DIDELI PINIGAI
Arti didelio miesto, Cleveland par

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

S. RODĄVIČIA, 
130 Woostcr Avė., 

Akron, Ohio.

PIGIAI!
6 kambarių rakandai par

davimui.
1313 S. Washtenaw Avė.

3rd floor

PARDAVIMUI saliunas, maišytu 
tautų apgyventoj vietoj. Parduosiu 
labai pigiai iš priežasties važiavimo 
į Rusiją. Kds netikite, parodysiu ir 
dokumentą. Atsišaukite:

929 W. Roosevelt Rd. 
arba 12th St.

Utarninkas, Rugp. 9, 1921

PARDAVIMUI *
PARDAVIMUI bučernč ir groser

nė, arba mainau ant automobilio. 
Biznis išdirbtas per 5 metus, nėra 
knygučių. Turi būti parduotas grei
tai, nes einu į didesnį bizni.

Atsišaukite *
2655 W. 43rd St. ir Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI grosernė, bizZ 
nis gerai išdirbtas; priežastį pa
tirsite ant vietos.

358 Princeton Avė.
Roseland, 111.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui duonkepykla — duonos 

ir keksų, South Side, puikiausioj vie
toj, ant kampo. Renda $45 į mene
sį, lysas ant dviejų metų; biznis la
bai gerai eina, nes kito panašaus 
biznio apielinkej nėra. Savininkas 
daug pinigo padarė, bet ištiko ne
sveikata, tad greitai važiuoja į Cali- 
fornia. Parduodu viską: duonkepyklofl 
fixtures, staką už $2,600.00. Tai nė
ra melagystė, ateikite’ persitikrint. 
Kas pasiskubins, tas laimės. Atsi
šaukite pas: J. NAMON,

8452 S. Halsted St., 
2-os lubos

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

WM. URŲAN, 
4530 S. Ilonore St.

KAS TURI parduoti Ice 
Box bučernei ir kitus bučer- 
nei reikalingus įrankius. 
Atsišaukite telefonu, Lafa- 
yette 2025.

PARDAVIMUI karčiama ir 
fixtures. Biznis gerai 
PriežUstį patirsite 
tos.

■ 353 Kensington

išdirbtas.
ant vie-

Avė.

PARDAVIMUI pool table. 
Pardavimo priežastis — 
skirtingas biznis.

2151 W. 22nd St.

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj, iš priežasties 
ligos. Pirmutinis, gau|s labai 
gerą progą pigiai pirkti.
251 E. 115th St., Kensington.

AUTOMOBILIAI

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

2114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius 
Bridgeport 
kui reikia 
šeimynos.

3207

Garage’iuj. Savinin- 
pinigų užlaikymui

s. Halsted St.

&

PARDAVIMUI saliunaf 
ant kampo, didelių dirbtu
vių apielinkej.

1458 W. 15th St.
Laflin St.

GERA PROGA
Pardavimui geras automobilius 7 

sėdynių Buick; 6 nauji tajeriai ir in- 
&nas nesenai pertaisytas. Kas nori, 
galima mainyti ant loto arba mažos 
stubelės. Nepraleiskite geros progos.

Atsišaukite:
8402 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas. 
lietuvių kolonijoj. Savinin
kas ant vietos.

’ 652 W. 18 St. ‘

TAJERIAI.
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti, 

pardavimui labai žema kaina. Taip
gi senus sutaisau.

J. ŽAK ES, 
Western Tire Retreading 

and Vulcanizlng, 
2514 S. Halsted St.

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

3791 Archer Avė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI dviejų pagyvenimų 

medinis namas po 5 kambarius, 5 
metai budavotas: elektros šviesa, 
maudynės ir visi įtaisymai naujau
sios mados. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite pas savininką: R. Weisbood, 

3889 Douglas Blvd. 
Tel.: Rockvvell 5863

PARDAVIMUI saliunas ir luncb 
room, iŠ priežasties neina biznis tai 
išvažiuoju į kitą miestą. Kas norit 
galit ateiti pasižiūrėti.

F. KRIST,
3259 S. Canal St.

Priešai 3 Coal yardus

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 įmokėsimą. Atsišaukite pas: 

SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

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

3601 Lowe Avė.

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

545 W. 32nd St.

PARDAVIMUI saliunas, rusų, 
lietuvių ir kitu tautų apgyven
ta vieta. Biznis nuo seno laiko.

553 W. 13th St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas 
arba pusė jo. Priverstas ap
leisti Chicago rugp. Aug. 
14 d. Pasiskubinkit.

5339 S. Halsted St.

mui 
ma, 
kiai

PARDAVIMUI arba mainy- 
40 akerių Mich. valst. far- 
geri budinkai, stakas, įran- 
ir javai.

C. H. PIERITZ, 
4557 Princeton Avė.

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

PARDAVIMUI grosernė, lai
koma: Ice Cream, sodos, taba
ko ,cigarų ir 1.1. 4 kambariai 
užpaaklyj pragyvenimui, rem- 
da pigi. Parduosiu į labai 
trumpą laiką. P. K.

3700 Emerald Avė.

PARDAVIMUI krautuvė au
tomobilių taisymo ir smulkių 
dalykų. Gera vieta automobi
lių taisytojui.

1831 S. Halsted St.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos arba našlės ap- 

sivedimo. Dailaus ūgio, gero proto, 
mylėtų pasiturinčiai gyventi. Esmu 
28 metų amžiaus, 6 pėdų augŠČio. 
Kauno rėd.; esu inžinierius, turiu 
Amerikoj ir Lietuvoj ukes. Su pirmu 
laišku prisiųskit aprašymą ir pa
veikslą. JOE ŽAKAS, 
Box 637, Berwyn, III.
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ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARDAVIMUI 10 šėrų Elgin Mo

tor Co. $57.50; 10 šėrų Co-operative 
Society of America $210.00.

L. J. MATHER, 
6807 S. Union Avė.

Tel.: Englewood 187

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 ketunM savaites laiko. P. 
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. St.. Chicago, UI.

ROSELAND
Chutro ir Savickas

Siuntimas pinigų, laivakortža, pas- 
oortai ir t. t. Real Estate. paskolas, 
insurinai, ir t. t.

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

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

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

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

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimu, litavimu, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.
FARMA PARDAVIMUI

200 akerių farma, puiki ir pigi, tu
ri būt greit parduota, randasi į šiau
rius už Milvvaukee. 80 akerių dirba
mos, visa užsėta visokiais javais; 120 
akerių ganyklos ir miško; miškas 
vertas iki $8,000.00. 6 kambarių stu- 
ba, 2 barnės, svirnas, kiaulininkas, 
vištininkas, mašinšapė, 3 akeriai pui
kaus sodo; upė teka per farmą, viso
kios ūkei reikalingos mašinos ir daug 
mažesnių įrankių ir namų rakandai. 
Viskas kartu parduodama už $7,500. 
Imokėt $8,000.00, likusius už 6% ant 
ilgo laiko. Kaimynai lietuviai. Pla
tesnes .Žinias suteiksiu laišku.

GEORGE HAIDU, 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI vaisių krautuvė 
grosernė ir saliunas lietuvių ir ki
tų tautų apgyventa vieta, biznis toj 
vietoj per daug metų, konvpetecijos 
nėra. Turi būt parduota greitai už 
pigią kainą.

9842-44 Cottage Grove Avė., 
Burnside, III.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė tirštai lietuviais apgyven
ta. Tokio biznio arti nėra- 
Pardavimo priežastis, einu ki
tan biznin. Atsišaukite į Nau
jienas No. 361.
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VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Well« St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniai ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalauklt knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmlalaki.
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