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Paveikslaijiš Lietuvos

Anglija ir Francija vėl negali 
susitaikinti apie padalinimą 
Silezijos.

Tai nesąs galutinas atsakymas 
į taikos sąlygas, tik kontr- 
pasiūlymai. Lloyd George ti-

True translation filed with the post-master at C|iicago, III, Aug 12, 1921 
mastei* at Chicago, III., Aug. 6, 1921

Vėl kivirčiai už Sileziją
Airija atsakė Angliai

Albanai sumušė jugo-slavus
VfiL KIVIRČIJASI Už AIRIJA DAVfi ATSAKYMĄ.

SILEZIJĄ. ANGLIJAI.

PARYŽIUS, rugp. 11. — Po 
visos dienos vyriausios taniuos LONDONAS, rugi>. lt —
didelių pastangų rasti pamatą 
sutaikimui Anglijos ir Fran- 
cijoso rišimo Augšt. Silezijos 
klausimo ir po ilgos privatinės 
konferencijos tarp premierų 
Lloyd George ir Briando, vis 
dar neprieita prie jokio susi
taikinu).

Kivirčiai iškilo laikė pusry
čių, kuriuose dalyvavo Lloyd 
George, Briand ir Francijos 
išliuosuotųjų teritorijų minis- 

teris Loucheur.
Lloyd George, sakoma, rei

kalavo, kad butų priimti Ang
lijos ir Italijos nustatyti rube- 
žiai, bet Briand atsisakė dary
ti naujų koncesijų.

Premjerai vėl susitiko per 
pietus prezidento Millerand va
sarnamy]. Prieš pietus prezi
dentas privatiniai tarėsi su 
Lloyd George ir Briand, ragin
damas susitaikinti draugiškai.

Kaip Anglija ir Francija bu
vo arti trūkimo parodo tai, 
kad Lloyd George pasakęs 
Briandui, kad jei Francija lai
kysis savo dabartinės pozicijos, 
jam nieko Įeito •nopasUiekn. 
kaip grįsti į Londoną.

Briand atsakė, kad jis negali 
daryti tolimesnių koncesijų ne
sušaukdamas specialinio po
sėdžio atstovų buto, kad gavus 
jo leidimą.

Tarsis su ministeriais.
PARYŽIUS, rugp. 11.— šian

die tapo ]>askelbta, kad Franci
jos kabinetas tapo sušauktas 
susirinkti pėlnyčios rytą. Taip
jau paskelbta, kad vyriausios 
tarybos susirinkimo nebus pel
nyčius prieš piet.

Francuzų rateliuose ^įsaky
ta. kad iškįlo skirtumai nuo
monėse tarp Anglijos ir Fran
cuos apie nustatymą galutinų 
Silezijos rubežių ir dar nepri
eita prie jokio susitarimo.

Iš tos priežasties tapo nutar
ta atidėti vakarinį tarybos po
sėdį, kad valdžių galvos gidė
tų dar sykį apsvarstyti rubežių 
klausimą.

Italijos, Anglijos ir Franci
jos premjerai svarsto tą klau
simą privatiniai, ne šaukdami 
visos tarybos susirinkimo. Ja
ponijos ambasadorius nedaly
vauja tuose svarstymuose.

ALBANAI SUMUŠĖ
JUGOSLAVUS.

LONDONAS, rugp. 11. — Iš 
Avlonos per Rymą pranešama 
apie kariavimą tarp jugoslavų 
ir albanų prie Drin upės, šiau
rinėje Albanijoje.

Jugo slavai sudeginę 30 Al
banijos kaimų.

2,000 jugo slavų, kuriuos al
banai sumušė, pasitraukė lin
kui Kossovo.

Kooperuos su valdžia.

LONDONAS, rugp. 11. — 
IŠ Rymo pranešama, kad Ita
lijos socialistų partija nutarė 
kooperuoti su esančiąja valdžia 
Italijoje!.

kiši taikoos.

Šiandie ministerija susilaukė 
Airijos “prezidento” Eamonn 
de Valera atsakymą Anglijos 
premjerui Lloyd George. No
tos turinis neskelbiamas.

Atsakymas nė nebuvo skaity
tas Londone. Kaip tik jį gau
ta, tuojaus specialiniu kurjeru 
išsiųsta orlaiviu Paryžiun, kad 
pridavus Llopd George.

Turinis atsakymo nebus 
skelbiamas iki premieras ne
sugrįš į Londoną. Atstovų bu
te irgi pasakyta, kad valdžia ne
galės tuojaus paskelbti sinn 
feinerių sąlygas, kadangi susi
žinojimai tarp premdero ir de 
Valeros yra privatinio pobū
džio.
Nėra priėmimas taikos sąlygų.

LONDONAS, rugp. 11. — Iš 
sinn feinerių šaltinių patirta, 
kad de Valeros nota Lloyd 
George, nėra nė priėmimu, nė 
atmetimu Anglijos taikos sąly
gų. Ji tik duoda niekurius 
kontr-pasiulymus prie Anglijos 
pasiūlymų.

***T\ii yra paprasta nota" iŠ— 
aiškinimui kaip Anglijos pasiū

lymai buvo priimti Airijos va
dovų,” sakė informuotojas. 
“Airijos kabinetas tečiaus yra 
nutaręs priimti niekurius pre
mjero pasiūlymus, kitus gi at
mesti. Bet nota neužverta nie
ko galutino. Mes tikimės gauti 
atsakymą, kurį kabinetas ap
svarstys prieš susirenkant Dail 
Eireann sekamą ularninką, ka
da bus padarytas galutinas 
nuosprendis.

“Tečiaus nė viena pusė ne
nustojo vilties ir padangė daro
si kasdie vis skaistesnė.”

Tikisi taikos.
PARYŽIUS, rugp. 11. Pre

mjeras Lloyd George susižino
jęs su Londonu po gavimui ten 
de Valeros atsakymo, pasakė:

“Aš turiu didžiauisą viltį, 
kad Airijos klausimas pagalios 
tapo išrištas.”

SUNKIOS DIENOS 
KARALIAMS.

Anglijos karalius skundžiasi 
neturįs iš ko užlaikyti savo 
dvarą. Kaizeris irgi neturįs 
pinigų.

LONDONAS, rugp. 11. — 
Brangumas pragyvenimo la
bai sunkiai atsiliepė ir ant ka
raliaus Jurgio ir viso jo dva
ro. Chamberlain vakar atstovų 
bute pareiškė, kad skiriamų 
karaliaus dvaro užlaikymui pi
nigų toli neužtenka. 1919 m. 
deficitas siekęs $122,500, o 
1920 m. $225,000. šiemiet defi
citas busiąs dar didesnis, nežiū
rint pravedamos didelės ekono
mijos.

Karalius padengdavęs tą de
ficitą iš pirmiau sutausotų pi
nigų. Bet jie visi jau išsisėmę. 
Jis atsisakąs prašyti parlamen
to skirti daugiau pinigų jo dva
ro užlaikymui. Kad sumažinus 
deficitą griebtųsi aštriausios

Kiekvienam lietuviui pažįstamas ir brangus vaizdelis ~ RUGIAPlUTfi LIETU
VOJE. — Ji tik ką dabar yra užsibaigusi. (Vaizdelis yra iš Margeluičių kaimo, 
Kruopių vaite., Šiaulių apskr. J. Lalo šeimina prie darbo).

ekonomijos, pradėta rengti ma
žiau iškilmių, bet visgi pinigų 
neužtenka. Todėl karalius pra
šo leisti parduoti niekurius 
dvarus, kad gautais pinigais 
galima butų padengti karaliaus 
deficitą.

Ex-kalzeris irgi skundžiasi.
BERLINAS, rugp. 11.— Ex- 

kaizeris Wilhelm skundžiasi, 
kad jam trūksta pinigų. Esą 
brangumas pragyvenimo IIo- 
landijoj ir pigumas vokiškos 
markės, labai atsiliepia ant ki- 
šeniaus. Prisiėjo sumažinti jo 
“dvarą” ir atsisakyti nuo davi
mo pinigiškos paramos kitiems

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III, Aug 12, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

SKELBIA ŠVENTĄJĮ KARĄ.

Hedjaz karalius paskelbė šven
tąjį .karą prieš graikus.

ANGORA, Anatolijoj, rugp.
11.-----■ Ciiu šiandie ]m^ai*sinta,
kad Hedjaz karalius paskelbė 
šventąjį karą, kad tuo pagel
bėjus Turkijos nacionalistams 
jų kare prieš graikus. Tas ka
ralius šaukia išgelbėti mahome- 
tonizmą.

65 NULINČIUOTI 1920 M.

NEW YORK, rugp. 11. - 
Negrų švietimo draugija pas
kelbė, kad linčiavimai pereitais 
metais sumažėjo. Pereitais me
tais n u linčiuota 65 žmonės, 
kuomet užpernai nubučiuota 
83. Skaičius linčiavimų suma
žėjęs delei persi mainymo pub
likos sentimento. Tarp inrlin- 
čiuotųjų yra 8 baltieji žmonės 
ir 1 moteris. 8 žmonės tapo su
deginti, 1 užplaktas, 2 prigir
dyti, o likusieji pakarti ar su
šaudyti. Alabamoj nulinčiuota 
6 žmonės, Floridoj 13, Georgia 
8, Missrssippi7, Texas 10.

Didesnių rasinių riaušių ])e- 
reitais metais irgi nebuvo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III, Aug 12, 192 
as required by the act of Oct. 6. 1917

LENKIJA KONCENTRUOJA 
KARIUOMENĘ.

Gabena ją Vokietijos parube- 
žin. Areštuoja vokiečius Si
lezijoje.

BERLINAS, rugp. 11. — Vo
kietijos žinių departamento ra
portai patvirtina laikraščių ži
nias, kad Lenkija su dideliu 
paskubinimu koncentruoja ka
reivius prie Vokietijos rube- 
žiaus.

Pasak Abendblatt, 30,000 
Lenkijos reguiiarinių kareivių, 
dalinai po francuzų komanda, 
tapo sutraukta prie Vokietijos 
rubežiaus. Dalis jų yra Danzi- 
go koridoriuje.

Pranešama apie masinius vo
kiečių areštus Augšt. Silezijoj.

I'rv»» transiatipn w;th the post- 
master at Chicago, III, Aug 12, 1921 
as requin»(I by tho act of Oct. 6, 1917

PRIŽADA SUGRĄŽINTI LI
KUSIUS AMERIKIEČIUS.

šelpimo tarybos tad nebus per
trauktos. Washingtonas spręs 
kada pradėti šelpimo darbą.

RYGA, rugp. 11.— Laikini 
nesusipratimai, kurie grūmojo 
suvilkinimu Amerikos šelpimo 
darbo Rusijoje, tapo pašalinti 
šiandie, kada Rusijos atstovas 
Maksim Litvinov prižadėjo pa- 
liuosuoti ir apsaugoti jų išva
žiavimą iš Rusijos ir likusių 21 
amerikiečių, kuriuos sovietų 
valdžia buvo uždariusi į Rusi
jos kalėjimus.
Sunku surasti amerikiečius.
WASIIINGTON, rugp. 11. — 

Niekurie amerikiečių, kuriuos 
manyta esant sulaikytais Ru
sijoje, veikiausia yra prapuolę, 
sako valstybės departamento 
gautoji žinia. Sovietų valdžia 
sako, kad niekurie tų ameri- 
kiečių neturi indentifikacijos 
kortų ir jų negalima surasti.

Žinios sako, kad sovietų val
džia veikia nuoširdžiai ir Mak
sim Litvinov sutiko paskelbti 
Rusijos laikraščiuose vardus 
visų amerikiečių, kuriuos ma
noma esant Rusijoje, kad juos 
galima butų surasti.

Manoma, kad inžinierius 
Roval C. Keeley iš New Yorko 
ir Cbicagos, yra arti Petrogra
do. Jam buvo leista vykti Pet- 
rogradan, studijuoti ten dirbtu
vių padėtį.
Apie viską spręs Washingtonas

RYGA, rugp. 11.— Konferen
cijos tarp Walter L. Broiwn ir 
Maksim Litvinov apie šelpi
mą badaujančiųjų rusų bus at
naujintos ryto, bet abu aiškiai 
pasisakė, kad jie šiose tarybo
se neatstovauja savo valdžių. 
Prieš pradedant vakarykščią 
konferenciją Brown pranešė 
Litvinovui, jog jis nori kad 
pilnai butų suprasta, jog jis 
atstovauja Amerikos šelpimo 
administraciją, o ne Jungt. Val
stijų valdžią.

Utvinov sutiko su tuo ir at
sakymui įteikė mandatus, kaipo 
atstovas Rusijos bado komite
to, o ne dokumentus, kurie ro
dytų ji esant nariu Rusijos so
vietų valdžios.
Nuosprendis apie tai, ar Ame-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rugpj. 11 d., užsienio pini

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

Angijos 1 svaras ................... $3.65
Austrijos 100 kronų ............... 15c
Belgijos 100 frankų ........... $7.56
Danijos 100 kronų .............  $15.55
Finų 100 marku; ................... $1.70

Francijos 100 frankų ........... $7.80
Italijos 100 lirų ................ $4.42
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.25
Lenkų 100 markių ................... 5c

Olandų 100 guldenų ........... $31.00
Norvegų 100 kronų ........... $12.87
šveicarų 100 kronų ............. $10.94
Švedu 100 kronų ..................  $20 90
Vokietijos 100 markių ....... $1.25 

rikes reikmenįs bus sulaikyti 
nuo davimo Rusijai pagelbės 
iki visi esantjs Rusijoje ame
rikiečiai nebus paliuosuoti ir 
išgabenti už rybų sovietų Ru
sijos, tapo paliktas valstybes 
departamentui Washingtone.

Bro\vn sako, kad atgabeni
mas reikmenų prie Rusijos ru- 
bežiaus bus lengviu dalyku, 
bet jų išdalinimas pačioje Ru
sijoje bus labai sunkiu klau
simu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III, Aug 12, 1921 
as required by the act of Oct. 6. 1917

REIIKfiS 2,000,000 TONŲ 
GRUDŲ.

Tiek reikės grudų sušelpimui 
badaujančiųjų rusų.

WASH1NGTON, rugp. 11. — 
Reikės apie 2,0(M),000 tonų gru
dų išmai tinimu i liaujančių
jų Volgos distrikte ir dar ket- 
virdalio daugiau užšėjimui lau
ky.

Tokias žinias gavo valstybes 

departamentas iŠ savo atstovų, 
kuriuos jis pasiuntė surinki
mui žinių apie badą Rusijoje.

“Nuo Saratovo iki Via tikos, 
viduriniame Volgos distrikte,” 
sako raportas, “badas ypač yra 
rustus. Padėtis nuolatos Tuš
tėja rytinėj Ukrainoj, šiauri
niame Kaukaze ir pietinių Ura
lu disitrikte. Nemažiau kaip 
60,000,000 pu d u grudų reikės 
išmaitinimui Volgos distrikto. 
Sėklai reikės 7.000,000 pudu 
prieš nigs. 1 d. Atvykstantis iš 
Maskvos sako, kad 3,000,000 
žmonių bėga į Siberiją ir veik 
tiek pat traukia į pietus. Už 
dviejų savaičių 10.000,000 žmo
nių atsidurs be maisto.

“Tiek grudų reikia impor
tuoti kaip tik į tuos distriktus, 
kurie turėjo duoti 60,(XX),000 
pudtj. Miestams reikalinga 
18.000,000 pūdų.

“Mažai arba visai nebus sė
ta žiemkenčių grudų, kadangi 
negalima suspėti gauti užrube- 
žyie ir atgabenti grūdus sėjos 
laikui.

“Rado apimta apygarda nuo
latos didėja.”

VOKIETIJA ŠVENTE RES
PUBLIKOS SUKAKTUVES

BERLINAS, rugp. 11— šian
die miesto operos bute buvo 
paminėjimas dviejų metų su
kaktuvių Vokietijos respubli
kos. Respublikos prezidentinė 
vėliava pirmą kartą nuo pre
zidento Eberto užėmimo vie
tos tapo iškelta ant Wilheilms- 
trasse rūmų.

Dienos laiku įpreridenitas 
Ebertas padare.peržvalgą reich- 
swebr pulko. Tai buvo naujie- 
nybe abiems, nes ikišiol reich- 
swebr linko prie monarchijos 
ir prezidentas niekad nedarė 
reicbsAvehrio peržvalgos.

Operoje prezidentas nesi sė
lio į kaizerio ložą, bet užėmė 
paprastą ložą.

LAUKS PASIRAŠYMO TAI
KOS SUTARTIES.

Tik tada prezidentas paskelbs 
taikos proklamaciją.

WASIIINGTON, rugp. 11 — 
Prezidentas Hardingas šiandie 
neformaliai pranešė senatui 
apie vedamas taikos tarybas su 
Vokietija, kada jis pasišaukė 
senatorių Borah ir paaiškino 
jam apie bėgį tarybų.

Po tos konerencijos Borah 
pasakė, kad jo nuomone, tai
kos proklamaciija nebus pas
kelbta iki nebus padaryta tai
kos sutarties su Vokietija.

ISPANIJOS KABINETAS ' 
PASITRAUK.

MADRIDAS, rugp. 11.— Is
panijos kabinėta^, vadovauja
mas premiero Allendesalazar, 
rezignavo šiandie. Naują kabi
netą sudarysiąs premieras 
Mauras.

M i n isterinį krizį pagimdė is
panų nepasisekimas Morokoje, 
kur sukilo maurai ir sumušė 
Ispanijos kariuomenę.

IŠSMALAVO KUNIGĄ.

i

OSKALOOSA, la., rugp. 11 — 
Užpykinta “ne patriotišku” at
siliepimu apie kritusius kare 
amerikiečius, goveda pasitvėrė 
kunigą W. L. Willfond. nuvil
ko jį į automobilių ir išvežė 
laukus, kad jį išsmalavus ir 
apibėrus plunksnomis. Pradė
jus lieti smalą ant galvos, ku
nigas prižadėjo tuojaus apleis
ti miestelį ir goveda jį paleido, 
nieko daugiau jam nedariusi.

Kuo. Willfond laikė čia “mi
sijas” vienoje šėtroje ir ten |mt 
savo pamokslą jis prasikaltęs 
prieš “šimtą procentinius” pat
riotus. Policija jau sustabdė 
jo fetrines “rnisijas.”

Grane Rygoje.

RYGA, rugp. 11.— šiandie 
Rygą atvyko buvęs Jungt. Val
stijų ambasadorius Chinijolje 
Charles R. Crane, penražiavęs 
7,000 mylių traukiniu iš Peki
no, per Silieriją ir sovietų Ru
siją. Jis atsisakė svarstyti apie 
padėtį sovietų Rusijoje, kol jis 
nebus pasitaręs su Amerikos 
valdžios atstovais. Kartu su juo 
pervažiavo per Rusiją ir kiti 
keturi amerikiečiai. s
SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENAS”

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.

z Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors Kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi- 
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
—Minios baidaujančiųjų ru

sų plaukia Lenkijos sienos lin
kui. Kai kur pakeliui jie, mais
to bejieškodami, puola žydus. 
Charkove, Tambove ir Voro
neže įvyko tikri žydų pogro
mai.

—Rytų Galicijos rusinu so
cialistų organizacija kreipėsi į 
Amsterdamo amatų unijų In
ternacionalą protestuodama 
prieš Lenkijos valdžią, kam ji 
prievarta ima ukrainiečius (ru
sinus) lenkų kariuomenėn. To
kį pat protestą ta organizacija 
pasiuntė taipjau Tautų Sąjun
gai.,

—Iš Varšavos praneša, kad 
Pinske kilęs didelis gaisras, 
kurs sunaikinęs apie 700 na
mų. Daugiau kaip 5000 žmonių 
pasilikę be pastogės ir kenčia 
diJelį vargą. Gaisro padarytus 
nuostolius skaito daugiau kai]) 
tūkstantį milionų markių.

J Rygą atvyko garsusis rusų 
operos dainininkas šaliapinas. 
Jis važiuoja Vakarų Europon, 
o iš ten Amerikon koncertuoti 
badaujančiųjų Rusijos žmonių 
naudai.

—Iš Cbarbino, Mandžurijos, 
atvyko į Maskvą trisdešimt žy
dų pilgrymų pėsčiom, keliau
jančių Į Palestiną. Visą kelio
nę pėsčiom nuo Charbino iki 
Maskvai padarė jie per šešis 
mėnesius.

Morris Hillnuit Vokietijoj.
BERLINAS, rugp. 11.— ži

nomas Amerikos socialistų ly
deris, Morris HiUąiritas, atvyko 
Beriinan. Atvykęs jis tuojau 
turėjo pasikalbėjimą su Vokie
čių sociaklemokratijos 'vadiiis— 

Karlu Kautskiu, Edvardu Beni- 
Štednn ir k., taipjau ir su Vo
kiečių respublikois prezidentu 
Ebertu. '

64,000 bemokslių Marylande.

WASHINGTON, rugp. 11.— 
Census biuras šiandie paskelbė, 
kad Maryland valstijoj yra 
64,000 žmonių, 10 metų am
žiaus ar senesnių, kurie nemo
ka nė skaityti, nė rašyti. Te
čiaus skaičius bemokslių yra 
sumažėjęs, palyginu^ su 1910 
m. statistikomis. Tarp analfa
betų yra 13,575 čia gimę bal
tieji žmonės.



žmogžudybės Lietuvoj
Ir pastaba grįžtantiems Lietu* 

von amerikiečiams.

[Naujienų korespondencija]

Kėdainiai. — Seknintlieny, 
liepos 10 d., netoli Kėdainių 
stoties miške rastas nužudytas 
nežinomas žmogus, kažkoks 
amerikonas. Nelaimingasis, kaip 
matyti iš jo žaizdų, pirmiau 
užmuštas, paskui užnerta ant 
kaklo virvė ir pakartais ant 
medelio, kad pamanytų, jog ve
lionis pasikorė. Dokumentai jo 
taip smulkiai sudraskyti, kad 
nieko nebegalima perskaityti.

Daroma tardymas, kad su
sekus žmogžudžius. Kalbama, 
kad žmonės matę tą žmogų 
bufete su girtaujančiais ir pas
kui išėjęs su dviem draugais, 
kurių vienas buvęs kareivio rū
bais.

Reikia pastebėti, kad per ka
rą Lietuvoje atsirado nemažai 
plėšikų bei galvažudžių, ir kaip 
girdėti jau nebe viena žmog- 
žudybė papildyta su tikslu api
plėšti, o yj>ač amerikonus. Mat 
sugrįžuaieji iš Amerikos musų 
išeiviai, ]>aprastai parsiveža pi
nigų, ir yra dar tokių, kurie 
patys viešai giriasi, kad turi 
daug pinigų, girtuokliauja po 
karčiamas ir t. t.

Todėl laikau savo pareiga 
perspėti savo brolius-išeivius, 
manančius grįšti savo tėviškėn, 
kad butų atsargus. Bcto nega
liu praeiti nepažymėjęs vieno 
labai negero apsireiškimo, bū
tent; kad daugelis sugrįžusių 
Lietuvon labai mėgsta baliavo- 
ti po karčiamas su didelėmis 
visokių “draugų” kompanijo
mis. Jei kas tori jau perdaug 
dolerių, tai rodosi jiems labai 
butų galima rasti geresne vie
ta, negu kad juos pragerus. Ar
gi negeriau butų paaukoti ap
sviltai, giwnw laikraščiams 
arba atiduoti tas markes varg
šams. kurių Lietuvoje labai ne
truksią, o ypač sugrįžusių iš 
Rusijos nelaimingų su šeimy
noms pabėgėlių. — Petras.

Šiemetinis javu derlius 
Lietuvoj.

[Naujienų korespondencija]

Kaunas, liepos 17 d. — šie
met Lietuvoje javų derlius yra 
šioks: Rugiai visur yra viduti
niai, arba visai geri; blogų ma
žai; kviečiai žieminiai ir va
sariniai vidutiniai ar menki.

Vasarojus daugiau menkas, 
bet už pernykštį bus kiek ge
resnis. Miežiai, avižos, žirniai 
ir linai visur ne kokie; visai kai kiaul. žali 
gerų mažai kur tėra, nęs pa
kenkė kaitros ir sausuma. Iš 
pradžios gegužės augalams oras 
buvo labai geras, buvo šilta ir 
dažnai pelydavo, bet nuo vi
dūrio gegužės iki pusės birže- 15; pašukams — 10; ipdkulinis 

knvn ilLLJLi — 1:^ ‘ nlio buvo didelių kaitrų, o lie
taus J>eveik visai nebuvo. Ded 
to, pievos visur labai blogai 1000; netrenktos — 750. 
teįžėlė. Dabar, pradėjus dau
giau palyti,

Odos — kailiai pudui: ver- 
vietom vasarojus ' šių žalios —- 43; veršių sau- 

, o bulvės ir vi- sos — 110; raguočių žalios — 
Ge- 160; raguočių sausos — 320.

Odos — kailiai štokai: avių
sai pasitaisė, ’bus geros.
gūžės menesiu daugelyje vietų
siaurais ruožais ledai išmušė su vilna — 30: avių išdirbtos 
javus: apie Rokiškį, Panemu- ’— 38; ožkų dideles — 45; ož- 
nėlį, Švedasus, Biržus ir kitur; kų mažos — 7; arklių iki siek- 
liepos 6 ir 7 dienom smarkus snio — 80; arklių virš sieksn. 
ledai praėjo pro Šiaulius ir — 90; kumelių — 40.

Mildos Teatras
PRADEDANT PANEDĖLY, RUGPJ. 15, 1921

bus atdaras kas vakarą— 
ir Nedėliomis po pietų—

Voinnoi ^aPras^ai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c
RailIDSi Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c

Puikus Vaudeviliai ir Krutamieji paveikslai.

Kuršėnus ir padarė daug nuo
stolių, o 13 liepos ledai išmu
šė nemažą javų plotą Kupiš
kio valsčiaus apylinkėse.

Aplamai imant, šiemet Lie
tuvoje duonos gal bus ir ne
mažiau kaip praeitais metais, 
bet gi su pašaru gyvuliams tai 
bus sunkiau. Delio galvijai jau 
ir dabar gerokai atpigo, gera 
karvė galima pirkti už 500-800 
rublių. — Pilietis.

VILKAVIŠKIS.

Liepos 5 d. Vilkavišky buvo 
didelis vadinamas Iii jos preky
metis; galvijų atvesta tiek daug, 
kad ir pirm karo niekuomet 
tiek nesuvesdavo. Kainos, su
lyginus su praeitų metų to pa
ties laiko kainomis buvo dau
giau, negu per pusę žemesnės: 
taip pat daug žemesnės, negu 
š. m. kovo, balandžio ir gegu
žės mėnesių. Arklių buvo taip 
I>at stebėtinai daug, kurių kai
nos taip pat žymiai nupuolę.

Už gerą karvę buvo moka
ma 2,200 — 2,400 a., menkes
nę 1,500 — 1,800 auks. Bulius 
virš 30 pūdų kainuojama 2,- 
200 — 2,100 auka. Pora gerų 
ariamų jaučių apie 6,(MM) auks. 
(kiras darbo arklys 6,(MM) — 
8,000 auks., menkesnis 4,000 — 
5,000 auks.

Kiaulių buvo neperuaug ir 
vidutinio brangumo. Už 6 pū
dų meitėlį buvo mokama apie 
1,(MM) auks. Už maždaug 4 pū
dų kiaulę 540 — 560 auks.

Javų kainos buvo žymiai pa
kilę. Kviečių centneris 280 — 
300 a. Kūgių centneris 130 — 
170 auks. Avižų 170 — 180.

150Miežių centneris 140 
auks. Bulvių centneris’ 38 
10 auks. Sviesto svaras 9 
10 auks. Kiaušinių dešimtis 
— 12 auks. Aliejaus sv. 7 
8 auks\ .X —

Gyvulių kainų puolimo prie
žastis pagreitino ‘lietaus stoka, 
nes žolė išdžiuvo, arba neau
ga, o ir žiemai pašaro, matyt 
bus neda ilgiausią.

Tačiau prekymetis parodo, 
kad Lietuvoj gyvulių, ypač gal
vijų, vėl yra ganėtinai priau
gę-

Žmonės skundžiasi, kad gy
vuliai pigus ir nėra kam pirk
ti (Elta).

11

MAŽEIKIAI.

Įvairių produktų bei prekių 
rinkos kainos Mažeikių apskri
tyje birželio mėnesį buvo to
kios.

Taukai kiaul. lyd. — 10; tau- 
i —*8; tank. galv. 

lydyti •— 8; lauk. galv. žali — 
6; tauk. avių lyd.
avių žali — 6; lašiniai rūkyti 
— 12; lašiniai žali —- 8.

Audeklai aršinui: lininis —

• 8; lauk.

• 9.
Vilnos pudui: trinkto®

Kitos prok&s pudui: cukrini
— 200; silkės — 160; mui'lasj
— 210; taboka naminė — 400.

Malkos sieksn.: beržines — 
800; alksninės — 700; pušinės
— 600.

IŠ VILNIAUS.
Vilnijos ir Lenkijos 

intervencija.

prieš len-

prof. Par- 
Massonius,

Liepos 17 d. buvo sušauktas 
milingas protestuoti 
kų persekiojimus 
Kalliėjo Varšuvos 
čevskis, Vilniaus
Lenkų Seimo atat. kim. Macie- 
jovičiutt ir “Straž Krės.“ redak
torius Ilalovičius. Mitingas nu
tarė reikalauti: 1) kad Lenkija 
ir “Vidur. Lietuva“ padarytų 
intervenciją, 2) kad apskritys 
su lenkų dauguma (!!!) butų 
paliuoluotos iš Lietuvos vald
žios. (Elta).

— Vilniaus Miesto Taryba 
ir žydai. Per liepos 7 d. posė
dį Miesto Taryboje kįlo triuk
šmas dėl žy<lų teisių neigimo. 
7-uoju dienotvarkės punktu tu
rėjo būti svarstoma žydų ben
druomenės memorandumas dol 
pašalpos išmokėjimo žydų įstai
goms. Pirmininkas praleido tą 
punktą neva dėl to, kad sekan
tieji punktai buvę skvarbesni, 
todėl neatidėtini. Atstovai: ša- 
piro, Vigodskis, Liubcdkis (do
moku.) griežtai protestavo. Ki
tus triukšmui, pirmininkas už
darė posėdį (Ž. R. M-jos Sp. 
Sk.)

Lietuvių vaikų lenkinimas.

1920 m. Linkmeniu moky
kloje buvo dvi mokytoji, vie
na lietuvė, antra lenkė. Lenkė 
veltui davinėjo vaikams lenkiš
kų knygų, bet vaikai, tėvų lie
piami, grąžindavo sakydami: 
“nenorime iš lenkų jokių dova
nų“... Kai kuriuos atkaklesnius 
net pavarė iš mokyklos, o žan
darai nepaklusnius tėvus ir 
•vaikus sodino kalėjiman. šie
met tėvams ir vaikams atsisa
kius nuo lenkiško mokslo, val
džia atsisakė rūpintis mokykla: 
atsisakė duoti malkų, algos mo
kytojai. Bet žmones patys iš
laikė mokyklą lig vasaros ato
stogų, t. y. lig gegužės m. Tik 
kareiviai kartais kratydavo vai
kų ryšelius, beeinančių į mo
kyklą, ir pačius apkuldavo.

— “Dzwon Litwy” redakto
riui, p. Uogintui, administra
cija uždėjo 50 tukst. pabaudą 
u'ž straipsnį ir žinutę. (Elta).

— Keli latvių laikraštinin
kai, grįždami iš Varšuvos, pa
buvo Vilniuje nuo traukinio 
lig traukinio. Lenkų laikrašti
ninkai per tą laiką vaišino sve
čius ir išrodinejo Vilniaus len
kiškumą. Priėmime dalyvavo 
redaktoriai lenkų orijentacijos 
laikraščių, kad ir ne lenkų kal
ba leidžiamų: “Musų Balso“, 
“Der Najer Morgen”, “Jed- 
nošč”, kurie turėjo atstovauti 
lietuvių, žydų ir gudų spaudą.

(Elta).

-— Švenčionių a,jks. esančios 
77 lenkų mdkyklos, 33 lietu
vių, 5 gudų. (Elta).

PRODUKTŲ KAINOS 
RUSIJOJE.

“Ekonomičeskaja Žizq” pra
nešimu, birželio mėnesio pabai
goj laisvos 
kainos (už

rinkos produktų 
pūdų tuksiančiais 
šios:
ruginiai miltai — 

kvietiniai
Orio gub.;

101 tūkstančiai rub., 
miltai 150 — 250, sorų kruo
pos 125, grikių kruopos 134, 
avižos 40, bulvės 25, 'sviestas 
380, sauležolių aliejus 400, mė
sa 160 ir t. t.

Minsko gnb.: ruginiai miltai 
85 tukst. rub., avižos 25, bul
vės 10, sviestas 480, druska 100.

Caricino gub.: kvietiniai mil
tai 230 — 270 tukst. rub., so
rų kruopos 260, bulvės 100,

NAUJIENOS, Chicago, DL____________

Kviestas 360, mėsa 100.
Viatkos gub.: ruginiai aniiltai 

170 tukst. rub., rugiai 120, avi
žos 85, grikių kruopos 180, mė
sa 160, sviestas 560.

Penzos gub.: ruginiai miltai
210 tukst. rub., rugiai 2(M), mie
žiai 1(M), sorų kruopos 220, bul
vės 70, mėsa 130, kiauliena 300, 
sviestas 400, aliejaus 280.

Pskovo gub.: ruginiai miltai
70 tukst. rub., kvietiniai 94, ru
giai (X), avižos 39, miežiui 55, 
bulvės 28, mėsa 195, sviestas 
545. (Elta).

Prošepanas pas 
Antantą.

Veikiantieji asmens:
1. iTargalienė, turtinga našlė.
2. Karštulis, advokatas.
3. Tarnas.

Lipo

1 c (Iš Sakinosios Dienos 
šiaudinės atkarpos) 
lenkas kopėčiomis

Čiupkit, vyrai, pagaliuką — 
Tautų Lygai širdis kliuka.

Džinga džinga džingaliuka.
Tautų Lygai širdis kliuka.

Šis veikalas parašytas žinomo musų 
mirusio dramaturgo Br. Vargšo. Labai 
tinkamas scenai. Parašyta labai gra
žioje lietuvių kalboje. Ne tik lošti, bet 
ir šiaip skaityti ji yra begalo įdomi. 
Įdomi savo kalbos tyrumu ir gražumu.

Puslapių 22.
Kaina 15c.

Gaukit tuojau iš

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Po patamses Senos kranto 
Lenkas lenda pas Antaintą.
— Mano miela brangi dusia, 
Aš ne šuva, neįkųsiu, 
Gal tik kartai? trupučiuką 
Prisiglausiu prie kvartuko.

Džiugą džinga džingaliuka. 
Prisiglausiu prie kvartuko.

Ir ant Tenizos pas tėtušį 
Sėdi lenkas kepeliušy.
Koks ten biesas pasodino — 
Kepeliušį pagadino.

Kepeliušy viskam striuka.

TURINYS:
1. širdis ir gyvenimas.
2. Proto pobūdis ir pajiega.
3. Proto pasidarymas.

Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į augštesnį gyvenimą.
Dvasinės sąlygos ir jų pasekmės. 
Padrąsinimas.

Paprotys yra tvirtesnis už prigimimą. Jis pa
kelia žmogų iki augščiausio laipsnio gyvenime. 
Padaro jį kiltu; padaro naudingu sau ir kitiems. 
Paprotys suteikia žmogui laisvę, laimę ir abelną 
pasisekimą.

Bet paprotys ir nugramzdina žmogų į bėdą ir 
skurdą. Blogas paprotys nutraukia žmogų į 
niekšybę, panieką ir pražūtį. Tokia yra galybė 
gerų ir blogų papročių.

Šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerą paprotį 
išauklėti. 53 puslapiai.LUCKY

STRIKE
CIGARETTE

Knygelės kaina tik 15 centų.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Ka=tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratu Partijos.

Kelias Į Socializmą. 1 
Parašyta Dr. O. Bauer. 
Versta iš vokiečių kalbos, 
šiame veikale aprašo opiau

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

Kas tai yra Socializacija 
Parašė K. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos.
Ši knygutė yra taip aiški ir 

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

Vokiečių Nepriklauso
mųjų Socialdemokratu 

veikimo Programas.
Šioje knygelėje darbininkai 

ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c. ‘

9 ■

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak

cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų bal
sas į liaudį jų atstovo lupomis, 
Kaina 20c.

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

1739 So. Halsted St., Chicago, Ui.

■ Ai.* |,r'r> v*-' «•' .................................... ’

IMPERFECT IN ORIGINAL

FėtnyČia, ftugpiučio 12, 1921.

00 A OT AI NAUJA KNYGUTg orĄolAI .2^77______ __________  Paraše Br. Vargšas.

EuropBan Amarlran Bureau 
Fabionaa ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis Ir S. L Fabionaa
Siuntimas pinigų, laivių 

kortes, pašportai ir tt 
NOTARIJUBAS 

Real Katate, Paskolos, 
Insulinai ir tt.

809 W. 85th St., Kamp. Halsted M. 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.1 Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vafc. 
Ned.i iki 8 po pietų.

V. W. RUTKAUSKAS1
, Advokatas

21 So. La Salia St. Room >24 
Tel. Central 6390

V ak. t 812 W. 83rd St„ CHcaio 
Tel. Yardfl 4681.

JOHN KUCHENSKAS 1
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St. 
Telcphone Canal 2552.

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavo j a Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, "Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų ifilygų.

4.
5.
6.

is širdies
Parašė James Allen 

Vertė St. Biežis.

Tel. Haymaiket 3669

S. W. BANES
i' ADVOKATAS

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

■ ! •
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3214 S. Halsted St.■ ■ Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak,

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

Kambarį s 30G, Home Bank Bldg. 
Kum p. Milwaukoe ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Td. Kandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ridu rities tyji
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pieta 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hydo Park 8895

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir 
būdavot® jas.

Budavojame ir taisome. 
1401 W. 47ih St,' Chicajco.

*rn ‘oovdiho 
‘is PO[8PH -og 88ZS

SVMSNTIDV *0 T 
snsaNvs Adans 

Absiaiusut svisavi?aia

DATRU0T1ZMAS 
* Pačedumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVENGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Pinigai is 
Rocklordo
Lietuvon

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

: ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

« .Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJMauskas
809 So. Main Sir.

Rockford, I1L
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Ūkininkų Balsas.

Siųskit pinigus, 
koliai kainos žemos /

PRIIMAM MONEY ORDERIUS

OSTMARKĖMS
į kiekvieną Lietuvos dalį ir užtikrina
me greitą persiuntimą.

Ateikite prie langelio No 27 ir pasf- 

naudokite musų patarnavimu.

Moel State Bank j

Visų žmonių Bankas.

‘‘Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem !’*

Kūdikiai mėgsta jį t 
Jie prašo dauginus!

Net ir mažyčiai žino, kad

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

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue Ac 35th Street? Borough oi Brooklyn, New York City

BALTUOS AMERIKOS UNIJA
o broadw new york.n.y. į

KAIP PALAIKYTI DIRVOJ 
DRĖGNUMĄ.

i'lesi kelionė be persėdimo ii NeW lorko per Libavą 
arha H a m bu r g—Eitkūnai

[ LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dvieia (riebi palto laivai išplauks 
“ESTONIA”........... Rugp. 17 “LITUANIA” .......... Rugp. 7
S. S. POLONIA ... Rugp. 24 S. S. LATVIA .......  Rūgs. 21

Visi laivai tari puikius kambarius trečios klesos keleiviam!
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifar, Canada

R. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La Šalie St 
CHICAGO, ILL.

Puslapių 187
Kaina 50c.

Kiekvienas darbininkas privalėtų perskaityti 
šią knygelę ir įgyti daug pamokinančių ir žingei
džių žinių. Rašykit tuojau.

DRAUGIJOS 
IR ORGANIZMŲ 
-EVOLIUCIJA

Parašė Arthur M. Lewis 
Vėtė A. J. Karalius

TURINYS
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamark.
3. Darvino “Gamtiškas Parinkimas”.
4. Wcismann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė Pagelba.’
7. Atsakymas Haeckeliui. .
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas.”
9. Spencer’o Individualizmas.
10. Civilizacija — Ward ir Dietzgen.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Kur Bakūže .Samanota
Gaidos vienam balsui

ir
Fortepianui

Parašė
Stasys Šimkus 

Antra laida
Kaina 50 centų

šių gaidų jau nedaug yra. Todėl kas jų nori gauti, pri
valo pasiskubinti su užsakymu.

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

Palaikymas dirvoj drėgnus 
mo yra vienas tų svarbiausių 
uždavinių, kuriuos musų ūki
ninkai turėtų gerai nusimanyti. 
Nusimanyti, kaip prašalinti tas 
priežastys, kurios neišvengia
mai veda prie pražudymo <Mr- 
voj drėgnumo, žinoma, jų nie
kas kitas neateis prašalinti, jei 
mes apsikloję galvas miegosi
me ir dėl visų vargi], nelaimių 
ir nepasisekimų bėdą ant die
vu versime.v

Priežasčių. dėl kurių dirva 
nustoja drėgnirmo, yra kele
tas: išgaravimas, mibėgimas 
nuo paviršiaus, nusdkimas gi- 
lumon, išdžiūvimas. Norint už
laikyti dirvoj drėgnumą, visos 
tos priežastys turi bu't būtinai 
prašalintos, ar kiek galima su
mažintos. .Tuo daugiau van
dens pražulni iš dirvos, tuo 
mažiau jo tenka augančiam 
augmeniui. Ekononringas van
dens sunanudojimas augančiais 
augmenimis yra vienas svar
biausių dalykų, kurį mes turi
me atminti kontroliuodami 
dirvoj drėgnumą.

Padauginimas organinio per- 
puviiho dirvoj yra vienas svar
biausių ir sėkmingiausių būdų 
drėgnumą kontroliuoti. Dirva, 
kuri yra dažnai tręšiama gy
vi rlii,i mėšlu ir aprūpinama ža
lia medžiaga apariami žalius ja
vus, dobilus ir kitus virkšti- 
nius augmenis, visuomet turi 
didesnę vandens įtalpą, negu 
nugyventas, nualintds dirvos. 
Tokios dirvos yra purios, liuo- 
sos; oro ir vandens cirkuliaci
ja gerai veikia; dirvos trupi
nėliai sugeba gerai priimti drė
gnumą ir kapiliarinė veikmė 
daug didesnė. Tokios dirvos 
visuomet yra derlingos.

Antras iš eilės svarbus bū
das drėgnumą kontroliuoti yra 
apdengiant dirvos |>aviršių su 
patrąšomns (mulches). Bet 
koks materijolas, panaudotas 
apdengti dirvos paviršiui, gali 
būti vadinamas patrąša. Ji ne 
vien tik sustabdo vandens išga
ravimą, bet ir neleidžia pikt
žolėms plėtotis ir palaiko vie
nodą dirvos temperatūrą. Su
taupant drėgnumą, dirvoj pa
silieka daugiau vandens su- 
tarpinimui mine milini u druskų, 
ir bakterijų veikimas tampa 
žymiai padidintas. Taip trak
tuotoje dirvoje visuomet ran
dasi daugiau drėgnumo.

Rudens ir ankstybas pavasa
rio arimas taipgi yra labai sėk
mingas būdas vandeniui kon
troliuoti. Sausose apygardose 
rudens arimas yra labai dide
les svarbos ir turi būti prakti
kuojamas sualikyniui išgaravi
mo vandens. Tokiose apygar
dose iš dirvų, jeigu jos palie
ka neapartos iš rudens, ypač iš 
tų dirvų, kuriose kukurūzai, 
kviečiai ir miežiai buvo augi
nami, nesvietiškai daug van
dens išgaruoja iki pavasario.

Drėgnose apygardose anksty
bas pavasario arimas lošia la
bai svarbią rolę. Jis ne vien pa
deda sutaupyti drėgnumo, bet 
ir pačią dirvą padaro daug pu
resnę ir tinkamesnę dirbti. Jas 
reikia arti, taip anksti, kaip tik 
galima.

Tinkamas dirvos kultiviravi- 
inas vasaros a lik u, suruliavi- 
nias vasaros laiku, suruliavi- 
inas drėgnų vietų ir išlygini
mas dirvų labai daug prisideda 
prie palaikymo tlrėgnum'o. 
Aukščiau paminėtieji budai yra 
praktingiausi drėgnumui kon
troliuoti. —A. Dvylis.

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. NedSl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted SU Chicago, pi

Lietuvon ir Iš Lietuvos 
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų Ihiijii 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. 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 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS 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

Į—j AUDĖ J AI -
Parašė Gerhard Hauptmann 

Vertė J. Laukis
Penkių veiksmų drama, parašyta šių dienų 

garsaus vokiečių rašytojo. Čia vaizdžiai persta
toma audėjų darbas, jų buvis-gyvenimas ir strei
kas. ši drama parašyta pagal paties autoriaus 
surinktais dokumentais. Jis šiame veikale pa
rodo, kad darbininkams lieka tiktai du budai 
mirti: vienas būdas — bado mirtis; antras — 
Žūti kovoje už savo ir bendrų gerovę. '

Šią dramą verta kiekvienam darbininkui per
skaityti, o draugijos ir kuopos turėtų pasisteng
ti ją kuotankiausiai vaidinti scenoje.

Puslapių 112.
Kaina 50c.

Užsisakykit tuojau, nieko nelaukdami.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Nuosavybės Išsivystymas
Parašė Paul Lafargue 

Sulietuvino A. J. Karalius 
Puslapių 167.

“Kritiška nuosavybės išsivystymo pažintis iš da
lies surinktų į krūvą žymiausių dalių žmonijos proti
nės istorijos”.'

“Ekonomiškas draugijos surėdymas yra pamatu, 
ant kurio statoma juridiška ir politiška trioba ir ku
riam atsako tikros draugijos minties formos; trum
pai pasakius, išdirbystės būdas suteikia ypatybę drau
gijiniam, politiškam ir protiškam gyvenimui”.

Tai yra vienas svarbiausių veikalų socializmo li
teratūroje. Gvildena privatinės nuosavybės vysty
mosi klausimą.

Kaina 50c.
Užsisakykit tuojau

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

(iarsinkitesNaujienose

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
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 skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

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

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

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

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headquarters, 
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.
oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pinigai Iš
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pint 
gus iš Kenoshos savo gi 
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas-

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

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.

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

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

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

AK Ui ER K A

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
■ilvanijos hou- 
piUllM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rod# viso
kiose ligosi 

moterims ir 
n»r<inoma.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos i 9—12 ryto ir 1—• rak. 
Phone Canal 267

H Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z. VĖLELIS :
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avu^ 
arti 47-toi gatvši 

nranmon n ■ n ■ ■ n ■ ■

DR. YUSKA 1
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 8466 
k ------- n

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan StM kerti 82 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi 

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 8—8 
vakare. Nekėliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephoae Yards 687

’ DR. M. T. STRIKOL’IS'
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, val
ini ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistai Moteriikų, Vyriikų, 
Vaikų ir viių chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Talephona Drover 9698

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

Daktaras Petras Šimaitis
Naprapath

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

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

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

Telefonas Pulliran 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietevys Dentistas 
1D8U1 So. Michigan Av^ Roselaed.

Valandos: 9 ryto iki 12 dienų 
Nuo 1 po pietų Dd 9 vakare.
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Pamatinė mintis ir čionai 
yra ta pati, kaip springfiel-

Pelnyta, Rugpjūčio 12, 1921.

Editar P. firigaitis

visi nesusipratimai butų iš- tikslu. Bet tų šelpėjų no- 
spręsti Trečiųjų Teismo ke- ruose ^ra dauS skirtumų. .. * , * * «
liu — kaip pridera socialis- Dauguma žmonių ir įsUi-|d^čių rezoliucijoje: ta, bu
tams ; šita mintis tečiaus aP*e šelpimą,
kol-kas dar neįstengė perga- ^eidžia tiktai išgelbėt ba-

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Subscriptioa RatMi
|8.00 per year in Canada.
17.00 per year outside of Chicago.
|8.0Q per year in Chicago.

8c per copy,
Entered as Secoad Claae Matter

March 17th, 1914, at tho Poat Office 
of Chicago, III., under tha act oi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, IMrtriaat I išmintingo ginčų užbaigimo, 
nodildlenius. Leidžia Naujiena Bcn- Į SnnioKaHi 
drovi, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
HL —- Telefonas i Roosevelt 8500.

tent, mintis, kad progresy
viai Amerikos lietuviai turi 

lėti tos pagiežos dvasios, ku-1 dujančiuosius rusus nuo I bendrai kovot su reakcija 
Lietuvoje.

Taigi matome, kad tolyn 
vis labiaus bręsta tokie klau
simai Amerikos lietuviuose, 
dėl kurių gali sueiti bend- 
ran darban plačios musų 
žmonių minios.

rią pagimdė pirmutiniai su- m.irties> 0 ir atsiekti įvairių 
sikirtimai Bendrovėje. kitokių tikslų. Tai galima

Ir kaip tyčia, prie tų su- r Patingai pastebėt apie di- 
sikirtimų paskutiniu laiku Įd^UjU valstybių valdžias, 
prisidėjo dar naujų, 1__
grasina vėl sukurstyti mu
myse tą keršto ir nepasi- 
kentimo dvasią, kuri iki šiol 
užkirsdavo mums kelią prie

Užsisakomoji Kainai 
Chicagoje — paltui
Metams >8.00
Pusei meta . , , 4.50
Trims mėnesiams ........... » 2J25
Dviem mlnesiauDS , 1.75
Vienam mCneaiui r r < 1 JO

Chicagoje — per noMetoJusj
Viena kopija , 4 t - 08
Savaitei ......... r ,t.j - ■ 18
Minėsiu! - , - - 75

Suvienytojo Valstijose M Chicagoj, 
paltui

Metams-i --|7.00 
Pusei meta ............... ...........—— 4.00
Trims mėnesiams ——.— 2.00 
Dviem mėnesiams -i — t 1.50 
Vienam minėsiu! - - - .75

BJetuvon ir kitur užsioniMM] 
(Atpiginta)

Metama__________
Puse! meta______
Trims mėnesiams.......................... 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Monoy 
Orderio, kartu su užsakymą.

|8.00
. 4.50

Nedarykite 
suirutes 
sąjungoje.

kas r 08 varK*ai kuomet nors va
dovaujasi gryna mielaširdy- 
ste savo žingsniuose.

Amerikos valdžiai, taip 
pat kaip ir Francijos ir ki
tų talkininkų, kurie dabar 
'laiko konferencijų Paryžiu
je, rupi, be abejonės, išnau- 
dot šitų progų tam tikriems 
savo interesams. Todėl dar
bininkai turi būt ant sargy
bos, kad iš to neišeitų skriau-1 
dos jų reikalams.

Socialistų Partija teisin
gai pasielgė, ragindama so-

Mes norėtume čionai tarti 
keletą perspėjimo žodžių so- 
cialistams-sąjungiečiams.

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga yra silpna organizacija. 
Tik per didelį vargą jai pa
vyko persiorganizuoti, kuo
met dveji metai atgal įvyko 
skilimas tarpe socialistų. Ir 
iki šiol ji skursta, neaugda
ma nariais ir nestiprėdama 
turtu. Priežastis yra tame, 
kad tie kivirčai, kurie aną
met sudrąskė L. S. S., nu- 
puldė sąjungiečių dvasią ir 
atšaldė minios simpatiją prie 
socialistų organizacijos.

Delei to nereikia perdaug 
nusiminti, nes tai yra praei
namas apsireiškimas. Laikui 
bėgant dalykai pasitaisys. 
Tie principai, kuriuos skel
bia L. S. S., nėra sumušti; 
priešingai, gyvenimas paro
dė jų teisingumą. Ne mes 
šioje valandoje^turime gai
lėtis, kad gynėme, kiek pa- 
jiegdami, savo socialistinę 
poziciją, o turi gailėtis tie, 
kurie išsižadėjo jos ir nudar
dėjo į bolševistinį komuniz
mą. Ir plačiosios lietuvių 
darbininkų minios ima tolyn 
vis aiškiau suprasti tatai; jų 
simpatijos ir pasitikėjimas 
bus su mumis.

Bet mes patys privalome 
elgtis taip, kad vėl nesuirtų 
musų organizacija ir kad 
minios nebūtų atstumtos nuo 
jos. šito pavojaus pas mus, 
deja, yra. Jisai atsirado iš 
tų vaidų, kurie kilo “Nau
jienų” Bendrovėje ir kurie 
dar iki šiol nėra prašalinti.

Čia ne vieta bus nagrinė
ti tuos vaidus, bet faktas 
yra tas, kad naujieniečių tar
pe dar vis tebėra tas santy
kių įtempimas, kuris prasi
dėjo netoli metai laiko at
gal ir kuris iššaukė bylinė
jimąsi valdžios teisme, 
“streikus” ir triukšmus vie
šuose susirinkimuose. “Nau- 

kartu su 
u Bendrovės direkto- 
ariu stojo už tai, kad arba leidžia atsišaukimus ši

į Socialistų organizacijos 
pareiga šitokiose aplinkybė
se butų ne mesti malkas į 
ugnį, o gesinti ją — arba 
bent neduoti jai labiaus iš
siplėsti. Tuo-gi tarpu tam 
tikri jos nariai rodo palin
kimo elgtis kaip tik priešin
gai-

Po pirmutinės audros, ki-1 cialistus dalyvauti Rusijos 
lusios “Naujienų” Bendro- šelpime. Jie tečiaus turi ne 
vėje, pradėta daryti triukš- tiktai parodyti savo duosnu- 
mas L. S. S. kuopose ir mė- mą, o ir būt pasiruošę kovot 
ginta įtraukti jas į viduj i- su tą valdžių politika, kurią 
nius Bendrovės kivirčus. Da- jos mėgins vesti po šelpimo 
bar prasideda ta pati istori- priedanga. Kokią politiką 
ja iš naujo. Vienoje sąjun- jos vedė iki šiol linkui Rusi- 
giečių kuopoje, Chicagoje, jos, jau mes mateme. 
jau imta “spenduoti” seni ------------
Sąjungos nariai už tai, kad \ pmnrpf}........
jie neremia tam tikros frak- 
cijos Bendrovėje. Einama draugi/ IĮ 
net ir toliaus. Vienas įžy- /,]rĮpjjmnv 
mią vietą užimąs Sąjungoje I i
asmuo parašė straipsnį į 
vietinį komunistų organą, 
agituodamas, kad tam tikri 
musų organizacijos nariai 
butų “metami sąšlavynan”!

Ar gali būti kas nors ar
šesnio organizacijos žvilgs
niu? Kas matė, kad šito
kiam tikslui butų panaudo
jama spauda priešingos par
tijos, kuri tik laukia progos, 
kad vėl sugriovus socialistų 
organizaciją! Tos partijos, 
kuri ką-tik ne pogromus ren
gė sąjungiečiams, kuomet 
jie reorganizavo savo kuo
pas, kuri sistemaciai ardy
davo sąjungiečių prakalbas 
ir užpuldinėdavo jų kalbėto
jus!

Jeigu šitokie dalykai ne
pasiliaus, tai nekokia atei
tis laukia Lietuvių Socialis
tų Sąjungos. Dar kartą su
daužyta ir diskredituota vi
suomenės akyse, ji nebeatsi- 
gaus, kol neišdils žmonių 
atmintyje tie triukšmai, ku
rie stengiamasi joje iššauk-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.
AUSTRALIJA.

Knd Meksikos valdžia ištik- 
pŲjų skirstą Amerikos fabriki- 
mnkus j gerus ir blogus, maty
ti iš žemiau paduoto laiško. Lai
škas buvo pasiųstas Internacio
nalines Mašinistų asociacijos 
prezidentui Johnstonui sausio 
v! n1 m’ Ijaiško autorius 
yia Meksikos Federalinio Dis- 
trikto gubernatorius, Celestino 
Gasca. štai kaip jis skamba:

“Mano brangus p. Johnslon :
Kiek laiko atgal mes prane

šame Jums musų nusistatymų 
pirkti mašinas, automobilius, 
tiokus, etc., tik iš tų įstaigų, ku
rios žmoniškai apsieina su savo 
daibininkais. tuo pačiu laiku 

Įmes prašėme Jūsų pranešti to
kių įstaigų vardus.

“Mes esame Jums labai dė
kingi už suteikimų reikiamų in
formacijų. Vaduojantis jūsų pa
tarimu ir rekomendacijomis, mes 
padavėmė pirmų užsakymų Ame- 
rican-La France Fire Engine 
kompanijai. Užsakymas siekia 
$49,589.

“Tuo pačiu metu mes reko
mendavome tų kompanijų Pue-

[Iš Federuotosios Presos] 
i Melbourne. — Daug anglų, 
kurie atvyko į Australiją, tu
rėjo grįžti atgal. Priežastis — 
darbo nebuvimas. New South 
Wales’o valdžia (kuri randasi 
darbininkų rankose) pareiškė, 
kad imigracija nebus pageidau-1 blo valstijos (Meksikoj) guber- 
jama tol, kol šalyj neliks ne natoriui, kuriam irgi reikia to- 
vieno bedarbio. Nors valdžia | kių pat įrankių, 
mano, kad imigracija yra rei
kalinga, bet tuo pačiu metu 
ji laikosi tos nuomonės; kad 
pirma turi būti pašalintas ne
darbas namie. Ji taipgi sako, 
kad ji nebusianti ant savęs jo
kios atsakomybes už imigran
tų padėtį, kol nepasitaisys in
dustrija ir nepradės eiti geriau 
darbai. ■ ,

NAUJOJI ZELANDIJA.

[Iš Federuotosios Prcsos]

Wel'lington. — Karo laikų 
cenzūra vėl dalinai liko at-

ko išleista patvarkymas, ku
riuo draudžiama laikraščiams 
skelbti Naujosios Zelandijos 
ministeriu pardišll<imuls Angli
jos ir Zelandijos karo ir tai
kos metu liendravimos klausi
mų. Tokie pareiškimai gali bū
ti skelbiami tik gavus iš iriini- 
sterio raštiškų sutikimų. Nau
josios Zelandijos darbininkai

!HUs|lnia^0 lame didžiojo biznio pa
sikėsinimų ant laisvės. Jie sa
ko, kad tie patvarkymai grei
čiausia pareinu iš Londono.

jienų” Redakcij 
daugeli • • nų ir n

Mes tikimės, kad rimtes
nieji sąjungiečiai supras ši
tų pavojų ir neduos pasi
karščiavimo ir keršto upui 
paimti viršų ant sveiko pro- 
;o. Sunki kova, kurių jie iš- 
aikė per dvejetų metų, gin

dami savo organizacijų nuo 
priešų iš dešinės ir kairės, 
yra pamatas šitai vilčiai.

Todėl mes ir kreipiamės į 
visus protaujančius L. S. S. 
narius, kviesdami juos pa
dėt ne kurstyt ugnį, o gesin
ti jų — kol ne vėlu!'

Daug norinčių 
šelpti.

Išrodo, kad visas pasaulis 
nori šelpti badaujančius Ru
sijos žmones. Labdaringo
sios organizacijos, kapitalis
tinės valdžios, socialistų par: 
tijos, komunistų spauda ir 
Rymo popiežius — visi ren
giasi duoti pašalpų rusams

Vakar “Naujienose” buvo 
paskelbta du įdomus prane
šimai iš lietuvių kolonijų, 
/ienas pranešimas iš Springu 
fieldo, III., kur progresyvės 
draugijos laikė konferenci
ją ir išnešė rezoliuciją deiėl 
įvykių Lietuvoje. Toje rezo
liucijoje išdėstyta visa eilė 
reikalavimų Lietuvos vald
žiai ir paskui sakoma:

*

“Tikimės, kad į
reikalavimus Lietuvos val
džia atkreips domės. O jei 
ne, tai pareiškiame: nei 
vieno cento aukų dabarti
nei Lietuvos valdžiai ne
duosime ir nepirksime bo- 
nų.”
Musų skaitytojai žino, kad 

lygiai tokios pozicijos laiko
si ir musų dienraštis. Mes, 
beje, išreiškiame ją dar kiek 
griežčiaus, negu springfiel- 
diečiai. Mes sakome: kol Lie
tuvos valdžia nepanaikins 
karo stovio ir nesugrąžins 
laisvės žmonėms, tol darbi
ninkai negali duoti, savo 
centų Lietuvos valdžiai, t. 
y. mes jau dabar randame 
negalimu Lietuvos valdžios 
rėmimą — iki ji griežtai ne
perkeis savo politikos. j

Antras įdomus praneši
mas yra iš Philadelphijos. 
Jame išreiškiama karštas 
pritarimas Waterburio Pro
gresyvių Draugijų Sąryšio 
iškeltam suvažiavimo suma
nymui. Philadelphiečių rašte 
tarp kitko skaitome:

“Toks progresyvių drau
gijų ir veikėjų suvažiavi
mas gal rastų būdų bei 
priemonių sustabdyti Lie
tuvos valdžios ir biuro
kratų reakciją ir saviva
liavimą ir gal patiektų 
priemonių apsivalymui 
nuo vidurinių ir išlaukinių 
nedemokratinių gaivalų, 
o suvienytų geros valios 
lietuvį pajėgas teikti vi
sokeriopą Lietuvos demo
kratinei respublikai reika
lingą pagelbą.”

Meksikos valdžia remia 
Amerikos darbininkus.

[Ii Federuotosios Presos]

Washington. — Baldwin Lo- 
cbmotive kompanijos preziden- 
tas, Vanclain, asmeniniai nuvy
ko į Mexico City. Tos kelionės 
tikslas yra atnaujinti su Meksi
kos valdžia panaikintų kontrak
tų. Sulig tuo kontrakto, tai 
kompanijai buvo pavesta pada
ryti 17 garvežių.

Bet štai Raymond De Negri, 
Meksikos geležinkelių direkto
rius, ėmė ir panaikino kontrak
tų. Maža to, jis pareiškė, kad 
Meksikos geležinkeliams nebus 
perkama nič-nieko iš tų įstaigų, 
kurios persekioja organizuotus, 
darbininkus. Dabartinė Meksi
kos valdžia nięku budu nebeat
naujins kontrakto su Baldwino 
kompanija, jeigu bus galima 
gauti garvežius iš kitur.

De Negri nori tuoj nupirkti 
1,500 tavorinių vagonų ir įvai
rių įrankių tų vagonų taisymui.

Internacionalinės Mašinistų 
Asociacijos ofisas Meksikos 
spaustuvių direktoriui Ezekiel 
Salcedo prašant nusiuntė sąrašų 
įstaigų, kurios, palyginti, neblo
gai atsineša į darbininkus. Tik 
tose įstaigose Meksika ir žada 
pirkti presus ir kitus spaustu
vei reikalingus daiktus. Antonio 
I. Villareal, žemderbystės mini- 
steris, užsisakė iš Amerikos fa
brikininkų žemdirbystės įran
kių, vežimų, pakinkų, įnagių šu- 
linims gręžti, etc. ant $3,000,000. 
Neužilgo bus padaryta naujas 
užsakymas, kuris sieks $8,000,- 
000, Automobiliams, trekams, 
traktoriams ir kt. Užsakymų iš
lygos tos pačios: užsakoma tik 
iš tų fabrikininkų, kurie žmo
niškai apsieina su savo darbi
ninkais.

“Tikėdamas, kad Jus ir atei
tyj neatsisakysite pagelbėti 
mums, pasilieku broliškai Jūsų, 

Celestino Gasca, 
Gubernatorius.”

Tie visi ūkio padargai, ku- 
I riuos Meksikos žemdirbystės 
ministerija perka už milionus 
dolerių, bus sudėta šešiose vie
tose. Iš tų vietų Meksikos ūki
ninkai galės gauti reikiamų 
įrankių labai lengvais išmokėji
mais. Nuo jų bus imama tik vie
nas nuošimtis reikalingos išlai
doms padengti. Valdžia neims 
jokio nuošimčio nuo investuoto 
savo kapitalo.

Valdžia uždeda 35 nuoš. mui
to ant įvežamų iš Amerikos 
mašinų privatiniais žmonėmis. 
Bet ant tų mašinų, kurias per
ka pati valdžia, nededama jokio 
muito. Tuo budu, mat, norima 
atstatyti ant kojų Meksikos ūki
ninkai. Taip dalykams stovint, 
Amerikos anti-darbininkiški fa- 
brikininkai bus ne tik boikotuo
jami Meksikos valdžios pirkėjų, 
bet da atsidurs prieš 85 nuoš. 
muito sienų. Tai pirmas atsiti
kimas Amerikos kontinente, kad 
valdžia palaiko daugumos žmo
nių interesus.

Eina gandų, kad ir Argentina 
žadanti pasekti Meksiką ir pa
naikinti kontraktus, padarytus 
su Amerikos anti-darbininkiš- 
kais fabrikininkais. Tokis judė
jimas jau prasidėjęs Buenos 
Airese. Posto darbininkai atsi
sakė krauti iš laivų prekes, to
dėl kad tos prekes buvo atvež
tos ne unijiniais laivais, paga
mintos ne unijinėse dirbtuvėse 
ir parduotos fabrikininkų, kurie 
priešinasi progresyviam Lotynų 
Amerikos valstybių judėjimui.

Meksika “ką tai” pradėjo, kas 
gali labai pakenkti Wall Stry- 
čio baronams.

tuo miusų priešai naudojasi ir 
stiprina savo pozicijas kaip tik 
išmanydami. Ir jie turi pasi
sekimo, nes niekas jiems ne
trukdo. O kad taip yra, tai jau 
daug įrodymų nereikia, pakan
ka tik perskaityt “Naujienų” 
173 num. straipsnį pavardytu 
“Juodieji bolševikai?’ atspaus

dintų iš Lietuvos “Socialdemo
krato”. Ten aiškiai parodo, ko 
musų “juodieji bolševikai”, t. 
y. klerikalai sickiasi. Jie sie
kias! amžinai pasiglemžt ir val
dyt Lietuvos respublikų kaip 

tinkami. Jie ir dabar jau ge
rus ragus turi, ir kada tik ko
kie rinkimai esti Uefuvoije, tai 
“juodieji bolševikai” tuojau 
paverčia bažnyčias į mitingi; 
vietas ir naudojas žmonių tam
sumu, baugindami juos viso
kiais nebūtais daiktais. Jie ei
na ir dar toliau. Kuomet Lie
tuvos St. Seimas svarstė moky
klų kiaušinių, t. y. ar moky
kla turi būt svietiška ar tiky
binė, tai juodieji bolševikai 
taipgi šoko visom keturiom, 
kad tik mokyklų pasigrobus 
it pasivergus.

Čia ant vietos mes taipgi ma
tom kų musų kunigai veikia. 
Ir čia jiems ragai užaugo ne
maži; jie pasidarė taip drųsųs, 
jog net ir Lietuvos Laisvės 
Paskolos nuošimčius nori su- 
sižert į savo Tautos Fondų.

Tatai visa progresyvioji Ame
rikos lietuvių visuomenė tegul 
pagalvoja, kur nuves mus toks 
musų nesusipratimas. Ar ilgai 
dar mes d įlosimos “juodiems 
bolševikams” Lietuvos darbo 
demokratijų trempi po kojų.

Ne vienas lietuvių inteligen
tų ir darbininkų padėjo savo 
sveikatų, dagi savo gyvastį, ne 
vienam teko nešdintis iš Lie
tuvos vis dėlto, kad kovojo dėl 
Lietuvos nepriklausomybės Idė
jos.

Šiandie Amerikoj gyvenan
tys lietuviai taipgi nemaža pri
sidėjo prie Lietuvos nepriklau
somybės palaikymo bet jos gy
nimo, — pirkdami Paskolos 
bonus, aukodami įvairiais bu
dais. Ir šiandien visų tų pra
kilnių ir šventų darbų vaisiu
mi naudojasi musų klerikalai 
tam, kad užgniaužus Lietuvoj 
paskutinę laisves kibirkštėlę!

Tat-gi visi, kas tik trokštai 
Lietuvą išvyst tikrai nepriklau
somų ir kuriems yra brangu 
laisve ir demokratija, t. y. lai
sva ir demokratinga Lietuvos 
Respublika, tikroje to žodžio 
prasmėje, lai pagalvoja apie 
Progresyviosios Amerikos Lie
tuvių Visuomenės Suvažiavi
mų. Rimtai tų reikalų padisku- 
suokime draugijose, kuopose, 
viešuose susirinkimuose, spau
doj. Butų gera, kad ir patys 
aikraščiai tų klausimų pana

grinėtų. Man rodos, kad butų 
gera, jei nors šios didžiosios 
organizacijos tartų savo 
kaip tai: L. S. S., L. D.

nuslenka, žmogus atsipeilksti, 
jaučiasi labai pailsęs, širdis 
plaka, ir daugiausia gana gerai 
atsimena tų visų isterijų. Vidur
amžyje kai kurių teologų mote
rys, pasisakiusios, kad slogutis 
atsilankųs pas jas, būdavo įta
riamos beturint susinešimų su 
velniu.

Iš tokio supratimo išeidavo ir 
gydymas slogučio. Velnias rei
kėdavo išvyt, atbaidyt. Tam 
vartodavosi bažnytinės priemo
nės — maldos, ekzortai, šven
tintas vanduo, grabnyčios. Kai 
kuri moteriškė, kaipo raganė, 
pagalios pakliūdavo ir ant už
kurto laužo. Iš to ir dabar dar 
kai kurių kunigų savotiškai 
bandoma slogutis gydyti. Ka
dangi slogutis dažnai sflogina 
nervingus, priepuolingus žmo
nes, tai kunigų gydymas įkal
bėjimu gali ir pagelbėti.

Medicinos dar gerai neištir
ta slogučio esmė, žinia tik yra, 
kad slogutis užpuola daugiau
sia tuos, kurie prieš miegų dik- 
čiai pri valgo, prigeria ir aukš- 
telninki miega. Manoma, kad 
diafragma (perklodai) skilvio 

ir žarnų pučiami pakįla į plau
čius, suspaudžia širdį ir stam
biausias kraujagysles, taip pat 
ir plaučius.

Iš to smegenyse pasidaro ne
prideramas kraujo tekėjimas ir 
kai kurių jų dalių apsilpimas. 
Iš to sapnai ir kūno apmiri
mas. Plaučių suspaudimas su
kelia sloginimo įspūdžiu.

Slogutį turintiems patartina: 
pusalkiams eiti miegoti, žiure-

kad žaruos gerai valytųsi kas
dien; be to, negerti nei alaus, 
nei degtinės. (L. Uk. “Sveik.”)

Musų Moterims

žodį,

Suknia No 1099

1099

Skaitytoju Balsai
f

[Ut t** t kitas Mama akųriu/s 
nuomones Redakcija neatsako.)

Kodėl nutilot?

Progresyviškos lietuvių visuo
menės suvažiavimo klausimu.

Kiek laiko atgal Walerburio 
Progresyvių Draugijų 'Sąryšis 
buvo pakėlęs klausinių dėl pro
gresyvus Amerikos lietuvių vi
suomenės suvažiavimo. Tame 
suvažiavime, žinoma, butų dau
giausiai dėta pastangų kai,) 
nors suderint Amerikos lietu
vių progresyviškų judėjimų.

Bet po to tik truputį pakal
bėta ir vėl į šalį padėta, — 
nei laikraščiai, nei draugijos, 
nei atskiri visuomenes darinio-

* I t , -Į- -J

lojai nebeprasitaria nei žode
lio.

Kodėl taip?, Argi jau ištik- 
rųjų nėra reikalo progresyviš- 
kai lietuvių visuomenei sude
rint savo bendrus siekimus? 
Ne, tas pa i rimas progresyviųjų 
tarpe negali amžinai tęstis, nes

T. M. D. ir t. t. Jei paminėtų 
organizacijų viršininkai tuojau 
pasitartų ir pradėtų veikli, tai 
gal butų galima jau apie pra
džia sekančių melų sušaukt tų 
suvažiavimų. Suvažiavime Lu
inai reiktų susiprast visiems 
icndrai prieš savo bendrų prie

šų, padaryt nepcriaužiamų fron
tų, o tada tik pažabosiu! tuos 
tamsybės apaštalus, “juoduo
sius bolševikus” — klerikalus.

— B. Songaila.

Namų ruošai suknia-žiurstas su
kirpta sulig paskutines mados, tokiai 
sukniai pavyzdys No 1099 yra sukirp 
ta nuo 36 iki 44 colių per krutinę 36 
mietai reikia 3% jardo 36 colių plo
čio materijos su Vi jardo 36 colių ki
toniškos.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus | 
konvertų kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
išiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Iš {vairių Sričių
<as tai yra slogutis (Inkub'as 

ar sukubas).

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

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No 1099

Mieros ..........................  per krutinę

Kai kam bemiegant ar bes- 
naudžiartt atsitinka lyg sapnas: 
rodosi, kad davė koksai sutvė
rimas užgulęs spaudžia, slogi
na. Vyrams dažnai atrodo, kad 
velnias užgulęs, kitiems — ka
tė, tretiems boba, ragana ir dar 
kitaip; moteris slogina dau
giausiai vyriškiai, velniai. Visas 
kūnas esti tuomet lyg nutirpęs, 
negali pajudinti nei kojų, nei 
rankų, nei rėkti, nei kalbėti. 
Kuriam laikui praėjus slogutis

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

’J
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Pas mus head t 
ųuarteris siutų 
H a r t Schaf- 
fner & Marx, 
ir kiti pirmei- 
liniy drabužių 
išdirbėjai.

HNBRO\
HALSTED. 2O14ST S •« f . 

• CANĄLPORT_ĄVE

l’aa mus pirk
tus siutus pro
tiname ir tai
some per me
tą laiko

VELTUI

VYRAMS ir VAIKINAMS
PUIKUS SIUTAI

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
PIENO TRUSTO KONSPI

RACIJA.

NAUJIENOS, Chicago, m.

BUVO PRISIRENGĘS KE
LIAUTI LIETUVON.

Neteko tūkstančio dolerių.

Lietuvio Rutuliuose

Vertės iki $25. po

Nauji modeliai vyrams ir 
vaikinams; vėliausios mados, 
audeklo ir patriny; gražaus 
k asm i e ro ir worsted — visi pa
žymėtos vertės $20 arba $25— 
bet pas mus atrasit mieros 33 
iki 44 už SI 2.00 
Vyrai norinti, kad gražiai 
atrodytų, ilgai dėvėtusi ir 
už žemą kainą, atras SAU 
tinkamą siutą, šioj didelėj 
krūvoj po........... $12.50

Atdara Subatoj iki 6 vai. vak.

f SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, —’ Kaune. , I
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 buvj.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. ,

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III 
---------- - ?

Reikalauja traukti atsako
mybėn.

Ernest S. Hodgcs, cinas pir
mojo valstijos advokato parei
gas, vakar pareik alavo, kati 
federaiė valdžia itų už ke
teros pieno trustui. Jis nurodė, 
kad Pieno Gamybos asociaci
ja peržengusi Shermano prieš- 
trustinį aktų.

“Informacijos (įteiktos ip. 
Poole, aukšto pragyvenimo 
investigacijos biuro sekretorius 
aiškiausiai parodo įlaužymų 
Sherman’o prieštrustinio akto. 
Aš patariu, kad Jungt. Valsti
jų distrikto advokatas imtų da
lykų savo domėn ir trauktų 
atsakomybėn kaUiniitkils. Net 
keliose valstijose minčtasai ak
tas tapo peržengtas,” .pareiškė 
I lodges.

George L. Schein, advokatas 
Viclor Mey’o, statytojo pieno 
pavieto ligoninei, numatouna 
greitai susidės su Charles F. 
CJjBiic, Jungt. Valstijų di»lrik
to advokatu. Schein kaitina pie
no baronus dėl boikoiavimo jo 
klejoiilo, Mey’o. Jis <sako, kad 
pieno kompanijos išpylusios la
bai daug pieno Elgin’o kana
lai!.

Ilodges bylinesiųsis ir toliau 
dcl apkaltinimo Stephens C. 
Sumner ir Lonis Misch, biznio 
agentu Pieno Išvežiuotojų uni
jos; Roibent Fitchil, prezidento, 
ir William A. Meer, sekreto
riaus. Jie kaltinami daryme kon 
spiracijos aprubežiuoti pieno 
pristatymų kai kurioms ytpa- 
toms. Darodymai prieš juos jau 
įteikti grand jury.

Povilas Malisauskas, chica- 
gietis, 37 E. lOOdos gatvės, bu
vo prisirengęs keliauti Lietu
von. Jis su savo žmona ir as
tuonių motų sunumi Walter 
turėjo apleisti Cbicagų pereitų 
utarninkų. Bet... nelaimė — 
neteko it ūksiančio dolerių. Kar
tu su pinigais pražuvo ir jo 
pačiutė. Užtvakar jis (kreipėsi 
į policijos seržentų, James 
Woulfe, padėti surasti jo pa
čiutę ir pinigus.

Mališauskai buvę jau parda
vę savo namus su visais daik
tais, išsiėmę pasportus ir nusi
pirkę laivakortę. Ateinančių 
subatų jie turėję išplaukti iš 
Ne*w Yorko.

Pereitų panedelį jis davęs sa
vo žmonai $900 jų pačių pini
gų ir $100 gautus iš draugų 
parvežti giminėms ^sename 
krąjuje.” Po kelių valandų ji 
pasisakiusi norinti važiuoti 
“miestan.” Pereito utarninko 
naktį jo žmona telcfonavusi 
jam, kad ji nenori keliauti Eu
ropon. Ji prašiusi vaiko, bet 
atsisakiusi pasisakyti kame ji
nai randasi.

Malisauskas sakosi, jei jis ne
galįs surasti jos, tai jis norįs 
gauti dalį sutaupytų pinigų. 
Fuomet paimsiąs divorsų.

Nusižudė dėl susirūpinimo.

Carter K. France, 30 metų 
amžiaus, 424 So. Oakley blvd., 
buvo labai susirūpinęs savo tė
vo liga. Užperoitų naktį jis iš
gėrė bonkutę nuodų ir mirė. Jo 
žmona Įsake girdėjusi dejavi
mų kambary, bet įėjusi vėliau 
radusi jį nebegyvų. Pašaukta 
policija. šalę jo rasta tuščia 
bonkutę.

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

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

Telefonas: Boulevard 9397

Suėmė banditų.

Vakar rylų du banditu mė
gino išplėšti lietuvio Charles 
Baltas sali unų prie 2958 
Wallace gatvės. Tuo laiku sa- 
liune buvo savininkas ir du 
kostumeriai. Deerving stoties 
polieistas Pa t riek Kady, eida
mas pro šalį, nugirdo nepapras
tų lermų, ir įėjo pažiūrėti ka
me dalykas. Vienas banditas 
išbėgdamas smarkiai drožė po- 
licistui galvon. Antras suim
tas. Suimtasis sukasi esąs John 
Brennan, 37-tos ir Halsted gat.

Dešimts minučių vėliau ki
tas banditas užpuolė kondukto- 
rį Šlake Halsted gatvekary prie 
31-os gatvės. Grasindamas re
volveriu, atėmė iš jo dešimt 
dolerių. Policija jo jieško.

Paklydo vidurmiesty.

731 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakai'e

............. ........... . -------
Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ 
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILM AUKBfi AVIE. CHICAGO.
..... •

Vakar rytų policijos viršinin
kas Fitzmorris turėjo gero gė
liukio. Jis rado senų niotaį 
besėdinčių ant Washington ša
ligatvio prie pavieto budinko. 
Ji pasisakiusi jam esairii Mag
dalena Markovitz, 88 metų, ir 
gyvenanti su savo dukterį arti 
14-tos ir Halsted gatvių. Jis nu
vedė jų atatinkamon lįstaigon, 
kuri apsiėmė pergabenti jų na- 
mo- '

NAMŲ BUDAVOTO JAI 
NEPASIDUOSIĄ. .

Darbininkų vadai nekalti.

Specialė grand jury, kuri 
tyrinėjo gralių namų statymo 
industrijoj, jau išnešė apkalti
nimus. Apkaltinta virš pen
kiasdešimts unijos vadų, kon- 
I rak torių ir materijolo prista
tytojų. Tuoj prasidėjo svarsty
mas argumentų antrosios pu
sės kurių gina advokatas Ti- 
mothy J. Fell.

FelI informavo valstijos ad
vokato padėjėjui Gorinau, kad 
kaltinimai busiu perkelti kri
minalinio teisman. Jis esųs 
prisirengęs sumušti juos prie
šais teisėjų Charles A. McDo
nald.

Fell nurodo, kad apkaltini
mai nesu jokie prasikaltimai 
pagal Illinois valstijos įstaty
mų. Jis taipgi inanųs darodyti, 
kad specialu grand jury buvu
si neteisingai organizuota. Iš 
vieno jos nario nebuvę reika
lauta prisiegos.

ELEKTRA
ftrieaą ir pajiegą suvedame i Bebus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS. Pres.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

SPAUDO
DARBAI

GRAŽIAI
ATLIEKAMI

Išgėrė nuodų.

Mary Kaufman norėjo pa
baidyti savo vyrų. Ji tarė jam1, 
jei jis gereiųs daugiau nors 
kiek “numšaino,” tai ji ger- 
sianti ko nors blogesnio. Taip 
ir įvyko. Jos vyras ėmęs išgėrė 
bonkutę “munšainov” Jinai 
nuėjusi virtuvėn išgėrė nuodų. 
Nugai >e n ta I i goni nėn.

12th STREET
Tel Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti S't. Lonis Ave„ 

CHICAGO, ILL. ■ 
■ 
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ĮDOMUS koncertas.
Moissaye Bogušiu wski pas- 

kilbęs rims pianistas ateinan
čių savaitę duos koncertų West 
sidės vaikams. Koncertas įvyks 
ateinantį panedėlį, rugpiučio 15 
dienų, antrų valandų po pietų, 
Dengias Parke.

Tai pirma tokia proga muzi
kos istorijoj Amerikoje išgir
sti tokį talentinga muzikų vie
šame parke. Nebus jokios įžan
gos. Koncertas yra rengiamas 
ypatingai lietuviu vaikams. Pa
tartina atlankyti.

Naujieną Piknike

Nedėlios rytų dangus buvo 
debesiuotas; saulės visai ne
matyt. Pusryčius bevalgant, 
paklausiau savo buiKlingbosio:”

— Gali, į kurį piknikų šian
die važiuoji, — į katalikišku 
Draugo, į 'bolševikų, ar į Nau
jienų?

- ši u r, į Naujienų!
—Kų, į socialistų, tų smala- 

virių piknikų?! — užsiriko šei
mininkė. — Aš neleisiu!

-Girdi, širduk, nebūk tokia 
fanatikė, — atsiliepė vyras. — 
Įsikandai tu tų subankrutijusį 
komunizmų, ir dabar pati ne- 
besižinai nei kas esi, nei ko 
nori; tik bemoki keikti socialis
tus, kurių eilėse abudu, tu ir aš, 
per ilgus ilgus metus darbavo
mės. Susiprask, žmonele, • ir 
veikime vėl kartu tiems pa
tiems idealams, kuriems pir
miau kad veikėme. O šiandie 
važiuokim į Naujienų piknikų 
su draugais pasimatyti, pasip
lepėti.

Šeimininkams liesigmčijant 
ir dangus visai nusiblaivė, -sau
lė ėmė kaitinti. Sugriebęs kny
gų ir pluoštų laikraščių skubi
nuos pasigauti 119-tos Micbi- 
gan avė. karų. Važiuodamas 
mąsčiau, — bus kas Naujienų 
piknike, ar visai niekas iš jo 
neišeis, kadangi sukatoj, tai 
yra prieš pat piknikų, klerikalų 
ir bolševikų vietos laikraščiuo
se, o taipgi ir atskiruose lape
liuose tam tikri elementai pas
kelbė Naujienoms ir jų vedė
jams “politiškų streikų.” Gal, 
sakau, ta atgitacija atgrųsys 
žmones nuo pikniko.

Galų gale pasiekėm illJMos 
gatvės. Išlipęs iš karo, radau 
būrelį žmonių taipjau keliau
jančių į Naujienų piknikų, tat 
įsimaišęs tarp jų traukėm visi 
daržo linkui. Kiek paėjus susi- 
tinkam*porų vyrukų, kurie su- 
sistabdę mus klausia:

—Ar į Naujienų piknikų?
—Taip.
—Grįškim atgal. Daržas visai 

tuščias, žmonių beveik nieko 
nėr. Nėra kas veikt. Mes irgi 
grįstam.

—Na, tiek kelio atvažiavę, 
eisime nors daržo pažiūrėti, — 
atsakėme susirūpinę, ir ėjome 
toliau. Varsnelį paėję, susitin
kame kitų porų kavalierių.

—Į piknikų ?
—Taigi, į piknikų.
—Geriau grįžkit atgal. Mes 

irgi at važiavom į piknikų, bet 
apsisukę vėl grįstame. Darže 
visai tuščia, nėra kas daryt.

Musų ūpas visai nupuolė; 
bet tiek kelio bcsibaladoję, nu- 
sitarėm vis tiek baigti tų blo
kų kitų eiti, juo kad dar iš to
lo buvo matyt būrys žmonių 
ties pikniko daržo vartais. Pri
siartinome. Ties pat vartais 
vienas pažįstamas man bolše
vikas su juodais ūseliais dali
na lapelius ir laikraštį, garsiai 
rėkaudamas:

—Apie Na u j ien ų streikų!.. 
Apie streikų Naujienose!... Vis
kas apie Naujienas!...

Pasiūlė ir man, bet aš tos 
“literatūros” jau buvau pasis
kaitęs Brigeporte pas Aglins
kų.

Įėjome daržan ir nustebome: 
patvoriais, apie visų daržų, Sto
vėjo eilių eiles automobilių, o 
svietelio — kaip pas .mus Pa
nemunėj per Av. Roko atlaidus 
kad būdavo privažiuoja iš Za
pyškio, Garlcvos, Marijampo
lės, Kauno, -— kame prie pat 
bažnyčios, giraitėje, po eglėm 
susėdę gimines, draugai ir pa
žįstami vyrai ir moterys vaiši
nas dešrom, džiovintu aitriu ir 
blauzd’inę virintosios aplinkui 
leizdami. Taip beveik dėjosi ir 
čia, Naujienų piknike, tuo ne
bent skirtumu, kad ‘ 4 da užti i- 
nos” viešai nesimatė.

Besidairydamas aplinkui, su
sitikau d. Grigaitį ir dar porų 
pažįstamų. Sveikinamės, juo
kaujam, Prie musų prieina dar 
vienas šviesia eilute apsirengęs 
naujienietis. Atsikreipęs į ma-

no kaimynų jis sako:
- žinai kų, draugas Kemėža, 

šiandie LSS. 22ros kuopos su
sirinkime mes judu su Zymon- ’ 
tu išmetėm iŠ kuopos.

— Kaip? už kų? — išvertė 
akis Kemėž-a.

.................................. ......................... —■'

DR. A. R. BLUMENTH AL

- Strazdus nurodė, kad ju<lu 
esate Naujienų bendrovės di- 
rektoriai, ir susitarę gu Jurge- •. 
lioniu atstatėt iš darbo unijis-' 
tus, o jų vieton pastatyt neimi- 
jistus darbininkus.

Prie musų prieina dar kele
tas naujieniečių ir Naujienų 
antagonistų; būryj pasirodo ir 
“Stasys” Strazidas. Jį pastebė
jęs Kemėža klausia:

—Draugas Strazdai, dėl ko 
jus šiandie išmetėto mane iš 
22-ros kuopos? Ar aš kur pra
sižengiau L8S. konstitucijai, ar 
socializmo principams?

Nervingai, kai drugio kre
čiamas Strazdas pai&uboims 
ėmė barti:

—Mes tamstų išmėtSm ne tik 
iš 22-res kuopos, bet mesime ir 
iš LSS. VIII Rajono ir iš So
cialistų partijos!

Sale stovėję* 
veidu vyriokas 
dili:

inteligentingu 
pa stebi Straz-

Aš buvau 22-ros 
jūsų

šiandie 
susirinkime ir girdėjau 
padarytus Kemėžai ir Žymon- 
tui kaltinimus, reikaląiidanii, 
kad tuodu draugu butų išmesti 
iš kuopos; tik, man regis, tam
stos kaltinimai buvo ne koki, 

be jokių jų kaltės prirody
mų...

— Duok man tamsta defini
ciją — ar žinai kas tai yra de
finicija? — pasišoko Strazdas.

—Žinau, tik... \
—Jeigu žinai, tai -duok man 

definicijų, kad sakai, kad mes 
išmesdami Kemėžų ir žymontų 
neturime jų prasikaltimo fak
tų!

—-Palauk, draugas Strazdai, 
kaipgi jus mane išmetėt, kad 
aš šiandie nei susirinkime ne
buvau ir negalėjau bul, nes esu 
pikniko komitete. Koki gi ina-

(Seka ant 6 pusi.).

Ką-tik Gavome iš 
Lietuvos

Penkias knygutes nesenai iš
leistas Lietuvos Socialde

mokratų Partijos.

Kelias J Socializmą. 
Parašyta Dr. O. Bauer.

Versta iš vokiečių kalbos.
šiame veikale aprašo opiau

sius šių dienų klausimus, pri
taikomus Lietuvos sočiai i zaci< 
jai. Verta didžiausios domos. 
Kaina — 35 centai.

2.
Kas tai yra Socializacija. 

Parašė K. Kautski.
Versta iš vokiečių kalbos.

Ši knygutė yra taip aiški ir 
naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na — 35 centai.

8.
Vokiečių Nepriklausomųjų Soci

aldemokratų veikimo Pro
gramas.

šioje knygelėje darbininkai 
ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvienas. Kaina 35 centai.

4. 
Pasakos.

Parašė Kaulas Komeklis.
Tai yra paskiausias leidinys. 

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos — 1921 metų.

Ši knygelė turi 82 puslapiu. 
Parašyta bėgamu momentu. Pil
na ironijos. Labai graži kalba. 
Kas šią knygelę perskaitys, su- 
sTpažins su visa Lietuvos poli
tika ir valdininkų veikimu. Šią 
knygelę privalėtų perskaityti 
kiekvienas. Kaina 35 centai.

5.
Steigiamojo Seimo Socialde

mokratų Frakcijos
Dekleracija.

Pareikšta seimo pasėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų 
balsas į liaudį jų atstovo lupo
mis. Kaina 20 centų.

Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime.

Naujienų Knygynas, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Akių Specialistas
' 4649 S. Ashland Avė 

Kampas 47th St.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak

Ned. 10 iki 12 piety.

Tel. Boulevard 6487

IŠ RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 8313 So. Halsted St.

.Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chronlikas ligas, 
vyrą, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

• f Dienomis: Canal
Talenhonaii 4 857

V j Naktimis: Drw.d 
t 960 - Drover 4180 

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—0 vaL vak.

T. PuUman 9489

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterą ligose; rū
pestingai priiiu- 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, DI.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Meteriikų, Vyriikų fe 
Vaitot Ligi.

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

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

-------------—i
Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik Bugrįio.it Californijoa ir 
vii tęs savo praktikavimą po No. 

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

vakare itskiriant nedildienius. 
.. ..................................     i»

Ganai 257
Naktinis TeL Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

■•diliomis nuo 9 iki 12 ryte. 
1821 8. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St,

Tel. Boulevard 2160

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

8801 So. Morgan Street, 
Chicago, UI,

’isaaSf

.. ....................................... ■ ......
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas Ir Ckirurgas 

10900 Michigan Ave^ Roeelande, k
VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:88 

Iki 8:80 vąk.

New Peoples Eleciric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413 

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res į 6 kambarių 
namą už $69.00.
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
mus arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 

< vimą. 
• suomet 

tuojame.
Taipgi, 

elektr.SKAITYKIT III PLATINKIT 
“KT A ii ii i? M krautuvę ir taisome \’i kaJNAUJl&NOb Musų kainos prieinttmoSt

Darbą vi- 
gvaran

laikome 
jrankių 

nainieje.

Bugr%25c4%25afio.it


(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) PRANEŠIMAI.
I

no prasižengimai socializmui, 
ar kam kitam? — kvotė Keme- 
ža.

Išmetėm už tai, kad tamsta 
esi Naujienų direktoris ir ne
kontroliuoji N-nų biznio vedė
jo Jurgelionio, kurs išmėtė 
darbininkus iš darbo, o tie pas-i 
kelbe streiką... Duok tamsta ] 
žodį, ar eini su manim, ar su

L. L. Paskolos Chicagos Apskritis 
siuonu praneša visoms Chicagos ir 
apielinkės stotims ir veikėjams, kad 
rugpjūčio 15 diena, 7:80 vai. vak. į- 
vyks svarbus susirinkimas šv. Jur
giu parapijos svet., 33čia ir Auburn 
avė. Bus tarta apie pasitikimą ir pri
ėmimą Lietuvos atstovo p. Čarneckio, 
kurs rugsėjo mėnesį bus Chicagoj. 
Kviečia visus

Pirmin. J. A. Poška
Raštin. E. Statkienė.

REIKIA DARBIHINKĮI
MOTERŲ

REIKALINGA šeimininkė pas naš
lį: ypatų nedaug ir mažiausis 5Ū me
tų. Mokėsiu $30 j mėnesj, valgis ir 
kambaris. Malonėkite atsišaukti ypa
tiškai; laišku ar telefonu vakarais pu
sė po penkių.

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

arti Chicago, Avė.

NAUJIENOS, Chicago, III. Petnyčia, Rugpiučio 12, 1921.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI | NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI automobilius 

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

3207 S. Halsted St.

T _ . v v- _ > l ietuvių Teatr. Draugyste Rūta No.
Jurgelioniu?—karščiavos S t ra Z- 1 turės draugišką išvažiavimą į Jef- 
das. ferson girias nedėlioj ,rugp. 14. Bus

—"'T’------ ir. »'* 'r ProKrą>«aa Visi rutiečiai ir rutic-
Čia visai ne vieta tamstai įuvažiuo/Pi’rUtiliėFa^'hve.čuu kviečiami suvaziuoi ir turėt gražios pramogos, 

tokius klausimus statyti. | —Komietas.
‘-—A-a! tai mat, koks tamsta.

esi, laikai Jurgolionio puse, da- 1,K- G- 1 truės šeimynišką 
rote opcn sap, dėlto busi is- Jefferson miškuose. Bus programas, 
mestas iš viso socialistu indė- gėrimų ir skanių valgių. Kvie 
.. ‘ | Čiame visus atsilankyt. Imkit Mil-

waukee Gale karus iki pasibaigs, pa- 
... -v eikit kokius 3 blokus, paskui po de- NllSlbodo klausytis tų guičų ginei eikit iki pat miško. Komitetas.

ir barnių. Einu toliau. Štai' vėl . -----------
žmonių būrelis susispietes. Se-1 Roaeland, — Lietuvių Evangelikų 

mriloriuVo I 90 tnc Draugijos rūpesčių, pėtnyčios ir ne-ll\\a moteriške, ~.Mos : dėlios vakarais, Rugp. 12 ir 14, 8 vai.,
kuopos nare, stiprokai užsidu- brolių Strumilų svet., 107ta ir India-
limic i,„x na Avė., bus gražios prakalbos anglųlinus, įsikclbilius kaz-kokio {r Hatnvhl knlhnmia PStmrAiAii vnV.1- I
“jaunikaičio” šaukia spieginčiu 
balsu kitai moteriškei:

. - Jeigu tu peržengsi Naujie
nų namo slenksti, aš šluotų 
pasimirkius pamazgose kad 1 j* į ravory ocnuoi wm tane piace ounuay
drošiu tau per akis, tai tu pui- evening, Aug. 28th ,at 6:00 P. M., at 
matysi... Aš esu stambi Naujie
nų šėrininke, o tu — kas?...

Prasidėjo programas. Muzi
ka sugriežė “Internacionalų,” 
Socialistų Vyrų Choras ener
gingai sudainavo, po to — d. i 
Grigaičio prakalba. Kalbėjo 
trumpai. Paprastai atviram ore 
didelėm miniom kalbėti sun
ku, o čia dar susidaręs girtų

na Avė., bus gražios prakalbos anglų 
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčios vaka
rą bus taipgi graži orkestros muzi
ka. Kviečiame vietos lietuvius gausiai 
atsilankyti. —Komitetas.

The Annual Banųuet given by the 
Senior Class of the Hoffman Prepa- 
ratory School will take placty Sunday
— - — ra r ra’    .— — — . — — — .  .. — J 

I tht Parkway Hotel, Lincoln Park 
West and Garfield Avenue. Ali friends 
and graduates of the school are urged 
to be present at this gala event. 
Price per plate, $2.00. Reservations 

; may be made by phone (Humboldt 
8818), or by communicating with the 

; Chairman of the Banųuct, Mr. H. A. 
Klein, addressing him in care of the 

: school.
PASARGA?

Norintieji pasigarsint į sekamos die
bolševikėlių ir Naujienų anta- nos Naujienas, turi priduot savo pa- 

. t . e I skelb’»y'a 1,0 vKlian. Irnin 9 vai. va-
gomstų bunčius tyčia rėkavo ir karo.
darė triukšmų, kad trukdžius • . . ------- ..

kalbėtojui kalbų. I,
Buvo pavakarys, saulute ant apsivedimai, asmenų

• i • mai ir t.t. turi būt iš kalno apmokn- iai<tos, o daržan vis dar rin
kosi jaunuomenė pasišokti, pa
silinksminti. Ir linksmintasi iki 
vėlumos. Nežiūrint, kad atski
ri asmens ir jų sudarytos kuo
pelės tarp savęs riejosi, lyg 
vieni kitais neišsitekdami, šiaip 
publika, stoviriti visai nuoša-, uuiucviu;
liai nuo tų “draugu” tarousa-• Girdčja,u\ K^eno .Chicag.oj;, ... ? . 1 . , 1 atsišaukti, nes tunu svarini
w ginčų, linksmai ir smagiai'yra laiškas iš Lietuvos, 
praleido dienų Naujienų poky- 
lyj po atviru dangum.

šapos Darbininkas.

skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va-

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 

’ ” ] jicškoji-

mi.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
j būt atitaisytos į 24 vai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU giminių Bronislavos 

Liutkievitz: paeina iš Kauno rėd. 
j meldžiu 

; atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą —

I' APOLIONIA PAŠKOVITZ, 
po tėvais Liutkevicz

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

LAIŠKAI Iš LIETUVOS. JIEŠKAU Williamo Pakulio, apie 
47 metų amžiaus; 15 metų atgal gy
veno Philadelphijoj, Pa. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jojo pati ar kas ži- 
no meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

917 | NELLIE PAKULAITfi 
----- ~ ‘ , Chicago, III.

P. Nausicdas prašo mus pas
kelbti, kad jo sankrovoj, f 
W. 33-eia gatve, yra iš Lietu-;3127 S. .Lowe Avė., 
vos atėjusių laiškų šiems asme
nims:

Vladislovas Bartkevičius, Jo
nas Daugnora, .Tosef Gruz(*ws- 
ki, Mikolas Grigaliūnas^ Kazi-

APSIVEDIMAI.

inieras Kasiausios, Augustinas
Ktmcc, | Kauno rėd.; 
. n I Amerikoj ir 1

JIEŠKAU merginos arba našlės ap- 
sivedimo. Dailaus ūgio, gero proto,

Katolninkas, Frank ]
Paulina Pocius, Petras Šidlaus- -j- 
kas, Joe Szymkevicze, F. šeš- i veikslą, 
fokas, Agneška Totulis, Wla- C__
dislau Zimontrovič.

; esu inžinierius, turiu 
Lietuvoj ukes. Su pirmu 

laišku prisiųskit aprašymą ir pa- 
joe ŽAKAS,

Box 637, Bervvyn, III.

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad- 
.Zl.® v.al* ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus j konferenciją 
11 iš anksto prirengiate naudingų su
manymų musų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekr.
L. S. S. VIII Rajono narių visuo

tinas susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
rugpjūčio 13 d., Aušros svet., 3001 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visų kuopų priklausančių Aštuntam 
Rajonui, nanai malonėkite susirinkti 
laiku, nes turinvo daug svarbių rei
kalų aptarti.

J. J. Čeponis, Sekr.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės, tarp 35 ir 42 metų amžiaus. 
Geistina mokanti raštyt ir skaityt, 
mylinčios biznį. Atsišaukite prisiųs- 
damos savo paveikslą

Z. K. U.,
834 W. 33rd St

Vaikinas 31-mų metų, aukštas sma
gaus budo, laisvų pažvalgų; pasiturin
tis — noriu susirasti sau merginą, ku
ri mylėtų gražų šeimynišką gyveni
mą. Atsišauk manoji, kuri esi man 
žadėta Tikiu, kad dvi sielas sujungus 
daiktan ši “ašarų pakalnė” bus ma
lonesnė Geistina, kad ji rastųsi Chi- 
cagoj bei jos apielinkėj taip kad bu
tų galima pasimatyti.

A. BALANDIS,
713 W. 19 St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU

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

BRUNO GILVED.
1641 N. Brigham

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

REIKALINGA moteris arba mar
gina pridabojimui 4 metų mergaitės 
ir apžiūrėti namus. Duosiu kambarį 
ir apmokėsiu.

J. DEZULSKIS,
4505 S Hermitage Avė., 2nd fl rear. 
Yards 7241

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

$1200.00.
Atdara vakarais
OAKLAND MOTOR CAR CO.

2426 Michigan Avė.
Calumet 5310.

$100.00
$200.00
$250.00
$300.00

$425.00

REIKIA VEITERKOS 
GERA ALGA

JOSEPH LEPPA 
3206 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA VEDUSI pora, 
be vaikų prižiūrėti 6 kambarių 
flatą.

‘ JOS. ATKOČIŪNAS, 
2922 W. 43rd St.

Lafayette 6558.
----- —------—. ,,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA UŽVEIZDOS 
PAGELBININKO.

.Prie trakių darbo, žvyru kasi
mui, arti So. Bend, Ind. Alga 45c 
į vai,. 10 vai. į dieną. Pragyveni
mas $1.00 į dieną. Atsišaukite

ENGINERING DEPT, 
CONSUMERS CO. 
St. & South Park26th Avė.

GERA PROGAR.
gera proga keliems su $50.00 
mėnesių Special Investment; 
pelnyti $75.00 ir daugiau kas 
arba savo pinigą galima išsi-

Štai 
ant 3 
proga 
mėnuo 
traukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl 
savęs.

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

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

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.

REIKIA gerų agentų prie bu
telinio alaus. Atsišaukite:
SOUTH SIDE BREWING CO., 

3700 S. Halsted St.
Klauskite Mr. Fredriėk

RAKANDAI
DIDELIS’ BARGENAS

Labai pigiai parduodu fruntinės 
rakandus (įurniture). Savininką ga
lima matyt vakare 4 vai.

916 W. 32nd PI
2 fl.

West Side.— Liet. Viešas Knygy
nas, kurį remia dvylika vietos 
draugijų, tapo perkeltas į naują pa
togesnę vietą; tai yra ketvirtas na
mas nuo visiems žinomas M. Melda- 
žio svetainės, po numeriu 2232 W. 
23rd Place. Kambariai yra nemaži, 
gera šviesa. Mylintieji skaityti kny
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kyti Knygas galima ir.namo neštis, 
pripildžius tam tikrą kortą.

— Knygius J. Vilkas.

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

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

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai. Pardavimo priežastis, 
važiuoju Lietuvon.

J. JUZĖNAS,
939 W. 34th St.

2-os lubos, užpakalis.

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

ANT rendos kambarys vedusiai po
rai Galima valgį pasigaminti. Ma
tyt galima nuo 3 po pietų 

2800 S. Union Aye. 
3-os lubos, priekis.

PARDAVIMUI anglinis, prie daik
to ir gasinis pečius, tik keli mėnesiai 
vartotas. Labai greit parduodu, ka
dangi ant farmų važiuoju. Taipgi 
Mildos Teatro serai 5

3258 So. Union Avė.
3 lubos, priekis.

Dr-tes Palaimintos Lietuvos mėne-

ISRENDAVOJIMUI
ainis susirinkimas įvyks nedėlioj rug- IŠRENDAVOJU 4 ruimų gyvenimo 
piučio 14 d., 1 vai. po pietų paprastoj Į stubą ir garadžių ant Bridgeporto 
svetainėj prie 19-tos ir So. Halsted apielinkės. Kam tokia vieta reikalin- 
gatv. Visi nariai susirinkite svarstyti !ga atsišaukit ant sečkančio adreso: 
draugijos reikalų ir apsimokėti savo* A. LIEPAS
Užsilikusias mokestis.—Rašt. 3440 So. Morgan St.

PARDAVIMUI rakandai (fornitu- 
re) dėl 4 kambarių; parduosiu labai 
pigiai už tai, kad greitu laiku važiuo 
ju i Lietuvą.

Kas nupirks ,galės ir gyventi 3201 
So. Aubum Avė. 2-os lubos, užpaka- 
lis.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, najos seklyčios setas ir Ice Box. 
Viskas verta $850.00. Parduosiu pi
giai. Galima matyt visada.

1341 S. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė
visokių tautų apgyventa apielinkė, biz mas trijų pagyvenimų po šešis kam- 
nis įdubta per daug metų. Priežastis barius. Visi naujausios mados ftaisy- 
tis pardavimo -- savininkas išvažiuo-’ mai. Namas randasi ant Albenv Avė. 
ja Lietuvon. Turi būt parduota grei- ‘ ‘
tai ir pigiai. Naujienos No 367.

JIEŠKAU draugo John Staniulio. 
Norečia susižinoti. Turi du švogeriu 
ir pirmiau gyveno prie 47th St., ir 
Artesian Avė. pas švogeri. Kas jį ži
not, meldžiu pranešti už ką busiu la
bai dėkingas. ,

JOHN SOLČIUNAS,
729 W 12th St. hrba Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na-

ir 41-mos gatvės. Jeigu kas turit 
mažą namuką arba lotą, priimsiu kai
po pirmą įtnokėjimą. Atsišaukite pas: 

SZEMET & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lietuviais, rusais ir len
kais apgyventoj. Biznis nuo se
nų laikų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

828 W. 14th St.

PARDAVIMUI ar mainymui 6 pa- 

meninis frontas; elektra, 
1 - ‘ _ 
Bridgeporto. Noriu parduoti 
mainysiu ant gero namo 
South Sidėj ar ant Bridgeporto 
geroj vietoj.

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St. 

Phone Boul. 5009

gyvenimų muro namas su štoru; ak- 
dckviB, vanos, na

mas labai geras ir geroj vietoj ant 
arba 

be biznio, 
bile

—_______________________ — EXTRA.
PARDAVIMUI i tono trokas

labai pigiai, turiu greit išvažiuoti kių. Geriausia vieta, trijų gatvių 
. _ . , kampas. Staką parduosiu suskaičius
J Lietuvą. ug dienos kainą.

K. ŠLEINIS, 4572 Gross Avė ir 46-ta gat.
551 W. 14 PI . PARDAVIMUI grosernė, saldainių,

■ -- Į ice cream ir knygų krautuvė. Biznis 
nuo senai išdirbtas ir gerai eina; ne
toli mokyklos ir bažnyčios. Noriu par 
duoti į trumpą laiką. Priežastį patir
site ant vietos .

PARDAVIMUI saliunas ge-1 ’į- «,
# - • | OO‘* VV • 001(1

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

3791 Archer Avė.

EXTRA
Presėjo parke kampinis 3 aukštų 

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

2015 So. Robey# St.

RETA PROGA PASIPELNYTI
Turi būti parduota greičiausiu 

laiku lietuvių kolonijoj du mūri
niai namai su $4000 vertės gro- 
serio biznium. Viename name 2 
štorai su pagyvenimais apačioje 
ir 5 kambarių flatas virštfi ir 
antrame name 2 flatai 4 ir 5 
kambarių. Rengęs neša $90 į 
mėnesj. Groserio biznis gerai iš
dirbtas, neša į $100 į dieną. Kai
na tiktai $9800. Tai yra aukso 
maina, nepraleiskit šios progos. 
Pardavimo priežastį patirsi t ant 
vietos. Atsišaukit tuojaus nuo 
9 Vai. iki 11 vai. ryto ir nuo 3 iki 
6 vai. vakaro pas

E. W. BAKSZEVICZ,
3301 So. Halsted Str., 

Tek: Boulevard 6775.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI saliunas, maišytų 
tautų apgyventoj apielinkėj; biznis 
dirbtas nuo seno laiko, turi būt par
duota greitai, savininkas važiuoja 

Lietuvon.
1614 W. 46 St,

PARDAVIMUI
SALIUNAS
LABAI PIGIAI

4914 S. Ashland Av

PARDAVIMUI grosernė ir bu 
čemė labai geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daugmetų, ant

y ,Town of Lake. Pirmas atsišau-
bi’ntRdidd«”kLn“j5\,,\iskaSI st™ kęs. laimės. Priežastį patirsi- 

--------- 'te ant vietos. Kreipkitės Nau
jienos 369.

kas ,arkliai ir vežimai. Ateikite pama
tyt.

WEST PULLMAN COAL CO.
12315 Lowe Avė.,
West Pullman, UI.

Tel.: Pullman 633
Po 6:00 v. v. tel. Pullman 6719 .

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

JOHN KOVALIAUSKAS, 
2700 Wallace St.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj. Tu
riu parduoti greitai. Parduosiu 
pigiai—už pirmą pasiūlymą.

927 W. 54th St.

NAMAI-ZEME.

BUČERNe pardavimui
LABAI GEROJ • 
BIZNIO VIETOJ. 
ATSIŠAUKIT

4802 S. LINCOLN ST.

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas su dviem lotais; taipgi 

rakandai ir gyvuliai. Atsišaukite pas 
savininką 4717 S. Kolin avė.

Imkite Archer-Cicero karus; išlip
kite ant Kildare av.; paeikite blo
ko į vakarus.

Taipgi, metinis namas su 5 kamba
riais be rakandų, su 2 lotais. Cash.

PARDAVIMUI saliunas, kuris įdirbi 5415 s- K°lin Avė.
tas per daugelį metų, apilinkėj daug 
šapų, arti 19-os ir Canalport Aye. 
Cash, arba mainysiu ant automobi
lio- .1864 S. Seward St.
Tel. Canal 4123.

DIDELIS PIGUMAS.
Kampinis mūrinis naujas namas 

naujojs mados įtasymai 2 bizniai ir 6

125. Rendos $400.00’ į mėnesį; mainy
siu ant geros farmos. Rašykit arba 
atsišaukit pas B. JASUDAS

2015 So. Robey St.

PADU AVIMI JI trrosernė pi- flatai po 6 ir 5 kambarius .Lotas 50x- 1 V l.’iu r f, i 1-tor: T>za«/1/xo <t4nnniYi raZnoai' mainv-
giai geroj apgyventoj vietoj.
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3343 S. Morgan St.

PARDAVIMUI paint & Hard- 
ware krautuve. Parduosiu pi
giai, pardavinn<> priežastis t— 
namą perku. Atsišaukite laiš
ku į Naujienas 363.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj ir gražioj vietoj. Parduo
siu visai pigiai, nes užsidėjau ra
kandų dirbtuvę. Parduodu labai 
greitai.

3404 S. Morgan St.

DARBAS IR SVEIKATA
Niekad bedarbės nėra ant ūkių, taip 

pat ir sveikata ilgiau tęsiasi. Many
dami pirkti gerą ūkę, o nebrangiai, 
ateikit pasikalbėt su išleidėjų laikraš
čio “Amerikos Ūkininko”, o daugiau 
sužinosit kaip iš visų garsinimų. Bu
siu Chicagoje, Subatoj rugpjūčio 13 d. 
pas Juozapą Grušą, 3147 S Halsted 
St., o nedėlioj .rugpjūčio 14 pas Anna 
Shimkus, 114 E. 107th St., Roseland, 
arba rašykit M. Valančius Box 9b, 
Hart Michigan.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė pigiai, geriausioje lie
tuvių apgyventoje vietoje. No
rintieji kreipkitės pas:

J. J. RADOMSK1, 
2257 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI 2 lotai prie daikto 
prie 44-os Fairfield Avė., Brighton 
Parke, arti lietuvių bažnyčios. Atsi
šaukite: , .

3341 So. Auburn Avė. 
3-os lubos užpakalyj

PARDAVIMUI naujas mūrinis 3 
aukštų namas, po 5 dubeltavus kam
barius ir krautuve; užpakalyj 1 pa
gyvenimo, štoras ir 2 au^mobiliauR 
garadžius, Garfield Park. Rendos $125 
i mčnesi.

819 W 33rd St.

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

5200 S. Union Avė.

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

552 W. 18 St.

PARDAVIMUI 110 akerių farma su 
triobomis ir visais gyvuliais1ai duo
siu pigiai, nes noriu išvažiuoti i Lie 
tuvą už nuošrįdų pasiūlymą pirmuti
niam. Atsišaukite

. JOHN MOCKUS,
R. 1 Hart, Mich

Norinti atvažiuoti pažiūrėti, galės 
savaitę prabūti veltui

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

3601 W. Granshaw St. ‘ 
Tol.: Kedzie 1291.

IR VftL BARGENAS ŠIĄ SAVAITĘ 
Pardavimui 3 farmos Illinois, tarpe 

196 lietuvių ūkininkų. Javai, gyvu
liai, padarai, tik važiuok ir gyvenk. 
Viena 100 akerių, antra 93 akerių tre 
čia 60 akerių Visų geri budinkai, ir 
1^ mylios iki turgavo. miesto, arba 
mainysiu ant namo Chicago. Galima 
pirkti su mažu įmokėjimu

P. D. ANDRIKAS, 
3933 S Artesian Avė

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

PARDAVIMUI 2 lotai prie 47th 
Place ir Westem Boulevard. Parduo
siu pigiai, už pirmą teisingą pasiūly
mą. Savininkas apleidžia miestą. 
Tel.J West 1316 J.

7135 So. Campbell Avė.

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

545 W. 32nd St.
NORINTIEMS ILGAI GYVENTI. 

Gyvenkit tyram ore.
2 flatų namas po 5 kambarius: 

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

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

PARDUODU labai greitai na
mus ir lotus, puikiausiose vieto
se su geriausiais įtaisymais, pa
gal naujausios mados.

Taipgi lotai geriausiose vieto
se Chicago su visais įtaisymais, 
kurie yra apmokėti. Platesnių 
žinių kreipkitės pas

J. JONIKAS, 
8357 S. Morgan St.

Tel. Vincennes 1873.

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI 10 Serų Elgin Mo

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

L. J. MATĘER, 
6807 S. Union Avė.

Tel.: Englewood 187
PIRKIT farmas didžiausioj lietuvių 

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI

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

S. SLONKSNIS, 
3437 Wallace St. 

Phone Boul. 5009

GERIAUSIS PATARNAVIMAS
Apsilankantiems St. Joseph ir Ben 

ton Harbor, galite gauti kambarius su 
valgiu ir be valgio.

SIMON GAVRILAVIČIA
838 Wisconsin Avė 

St. Joseph, Mich
Tel.: 530 R,

EXTRA..
PARDAVIMUI 8 kambarių namas: 

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

GHARLE GURINĄS
4239 S. California Avė.

Tel.: Lafayette 5864

Ar norit, kad Jūsų pinigai 
nueitų i Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti pe^ 
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma-'' 
žiaus kaip ketunas savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigų siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. St., Chicago, III.

ROSELAND
Chutro ir Savickas

Siuntimas pinigų, laivakortės, pas- 
portai ir t. t. Rėal Estate. paskolas, 
insulinai, ir t. t.

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499.

Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.
PARDAVIMUI stuba 2 po 4 

kambarius flatai: gasas, mau
dynė; lotas 44x125 ir didelė bar 
nė.

4240 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI namas su kepykla 
—juodos duonos, baltos ir keksų, biz
nis nuo senai išdirbtas, visi reikalin
gi duonkepyklai įrankiai. Vieta randa
si lietuviais apgyventam mieste — 
VVestville, III. Vienintėlė lietuviška ke 
nykia, taipgi galima daryt biznį ir su 
kitais mažesniais apielinkėj esančiais 
miesteliais. Kaina tik $15,000.00.

PETRAS POVYLAITIS, 
118 W Main St., Westville, III.

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.

z

PARDAVIMUI 25x125 pėdų 
41 st ir Roskwell sts., Brighton 
Parke.

4536 S. California Avė.

Saliunas ir namas parda
vimui. Puikiausioj vietoj 
ant Town of Lake. Atsišau
kit.

4958 S. Hermitage Avė

PARDAVIMUI namas lietu
vių apgyventoj vietoj, tinkantis 
saliuno bizniui. Kaina $7,000.00 
Įmokėt $3,500.00

S. GAVORA, . 
1745 S. Halsted St.

IMOKfiKIT PENKIS ŠIMTUS
Gausi 80 akerių ūkę arba mainy

siu ant namo, loto, šorų arba ant bile 
kokio biznio

MR. C .P. SUROMSKI and CO.
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI — 4628 Wentworth 
Avė. Krautuvė ir flatas, gerame pa
dėjime; kietmedžio grindys ir elek
tros šviesa. Kaina $4,000.00 .

DRAPER & KRAMER 
6707 Stony Island Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui me
dinis namas ir du lotu ant bizniaus 
arba didesnio namo. Atsišaukite pas 
savininką.

. Y K.
6925 S. California Avė .

VALENTINE DRESMAKTNG 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininU.

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

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
. Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.


