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Smarkus mūšiai Chinijoj 
» l < ■ ■ ■ B

Bolševikai pasmerkė 10 
estų mirčiai

Numirė telefono išradėjas

Smarkys mūšiai Chinijoj.
Pekingo valdžios šalininkai 

sumušė buvusio Kantono pre
zidento armijų.

KANTONAS, rugp. 2. — 
Chen Chiung-Mingo kareiviai, 
kurie remia Pekingo respubli
ką, smarkiai sumušė Sun Yat 
-Seno, nuverstojo pietinės Chi
nijos prezidento, spėkas. Sun 
turėjo pasitraukti iš Shiucho- 
vo iki Chihingo.

Biuletine sakoma, kad ('he
lio kareiviai atėmę iš priešinin
ko apie 2,000 šautuvų ir ke- 
lioliką kulkasvaidžių. Suno 
nuostoliai užmuštais, sužeis
tais ir suimtais nelaisvėn sie
kią trijų tūkstančių. Apie Che- 
no nuostolius nieko nesako
ma.

Kitu biulctinu pranešama, 
kad Chen sumušęs savo prie
šininką ir prie Yungyun. Čia 
jis užgriebęs 800 šautuvų.

Bolševikai vėl nuteisė 10 
mirčiai.

PETROGRADAS, rugp. 2.-- 
Revoliucinis tribunalas pas
merkė 10 Estonijos repatriaci
jos misijos darbininkų mir
čiai. Pasmerktieji buvo kalti
nami šnipinėjimu. Kiti 18 nu
teisti įvairiems terminams Į 
kalėjimą. Pastarieji buvo kal
tinami tuo, kad nelegaliniu ke
liu jie sistematingai atlanky- 
vę Rusiją. Be to da trylika kal
tinamųjų liko' išteisinta.

Bolševikų teismas pareiškė, 
kad nuo "pasirašymo laikos su
tartį, ta estonų misija virtusi 
šnipų ir šmugelninkų organi
zacija. Bolševikų užsienių ko
misariato paprašyta, kad jis 
pareikalautų Estonijos vald
žios patraukti Revelyj atsako
mybėn kai kuriuos karo ir 
užsienių reikalų ministerijų 
valdininkus. Esą tie valdinin
kai drauge su misija planavę 
sąmokslą prieš Rusiją.

Trysdešimtys penki estai ir 
rusai iš estų legacijos šiandie 
bus tardomi Maskvoj. Jie kal
tinami supirkinėjime ir šmu- 
geliavimu bažnytinių turtų .

Mirė Alexander Bell.
Jis buvo žinomas visam pasau
liui kaipo telefono išradėjas

SYDNEY, N. S., rugp. 2.— 
Numirė paskilbęs telefono iš
radėjas, Dr. Alexander Gra
liam Bell. Jis mirė savo na-

Vaidžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaio:

šiandie — giedra; nedidele 
permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:43 leidžiasi
Saulė teka 5:44 leidžiasi 

8:08. Mėnuo leidžiasi 2:11 

niuose Baddecke, tupėdamas 
75 metus amžiaus. Nors pasku
tinėmis dienomis Bell nesijau
tė gerai, tačiau niekas nesiti
kėjo tokios jo ūmios mirties.*

Dr. Bell pradėjo savo tyri
mus apie penkios dešimty^ 
metų atgal. Jis turėjo idėją, 
jog galima išrasti tokį apara
tą, kurio pagalba du žmogų ga 
lėtų kalbėtis esant toli viens 
nuo kito. Kada jis paskelbė ta
tai viešai, tai žmonės juokėsi 
iš jo. Vienok šiandie telefoną 
yra realybė. Milionai žmonių 
jį naudoja. Jis liko paprastas 
dalykas ir niekas juo nesiste
bi. Maža to, daugelis žmonių 
šiandie net nežino, kas išrado 
telefoną. Taigi telefono išradė
jas buvo Bell.

Vargu išradimų istorijoj bu
vo išleistas naudingesnis pa
tentas, kaip telefono patentas. 
Šiandie yra apie 13,000,000 te
lefono aparatų, kurių pagalba 
įvyksta kas metą bilionai pasi
kalbėjimų.

Dr. Bell gimė Edinburghe, 
Škotijoj, 1847 m. Turėdama 
16 metų, jis pradėjo mokyto
jauti nebylių mokykloj.

Jo tėvas atvyko į Ameriką ir 
pasigyrė savo sunum, kuris la
bai sėkmingai mokino Londo
no nebylius. Bostono apšvieti
mo taryba tuoj pakvietė jau
nąjį Bell atvykti į Ameriką ir 
čia įvesti savo mokinimo me
todą. Jam buvo pasiūlyta $500 
metams. Bell atvyko į Bosto
ną ir, turėdamas 24 metus am
žiaus, liko paskirtas Bostono 
universiteto profesorium.

Bet mokytojavimas kliudė 
jam daryti tyrimus. Ir jis su
manė numesti tą užsiėmimą ir 
pašvęsti visą laiką išradimams. 
Bėgiu trijų metų jis dirbo 
viename skiepe. Pagaliok, 
1876 m. jam pasisekė išrasti 
telefoną. Greit po to Philadel- 
phijoj įvyko paroda, kurion 
iš viso pasaulio kraštų suva
žiavo mokslininkai, kad pama
čius Bell’o stebėtiną išradimą.

Nuo to laiko Bell tapo pla
čiai žinomas mokslo pasau
liui. Francuzų akademija pa
skyrė jam 50,000 frankų dova
na; Londono Meno Draugija 
suteikė jam Alberto medalių, 
o Wurzburgo universitetas, 
Bavarijoj, suteikė jam daktare 
fliosofijos laipsnį.

įdomiausias dalykas yra tas, 
kad Dr. Bell beveik nieko ne
žinojo apie elektrą, kada jis 
pradėjo savo tyrimus. Tie§a, 
jis buvo labai gerai susipažinęs 
su akustikos dėsniais ir su 
žmogaus kalbėjimo bei girdė
jimo organais.

Per visą savo gyvenimą Dr. 
Bell rūpinosi nebyliais. Jų 
švietimo reikalams jis pasky 
rė apie $250,0(X>.

Karo metu Dr. Bell ir F. W. 
Baldwin išrado laivuką, vadi
namą hydrodromu. Hydrodro- 
mas padaro 70 mylių į valan- 
(lę.

Prie viso to, Dr. Bell labai 
interesavosi eugenikų mokslu., 
Eugenika, kaip žinia, yra mo
kslas apie žmonių padermės 
pagerinimą. Vieną laikotarpį 
Dr. Bell buvo Amerikos Euge
nikų Draugijos prezidentas.

Chinijos parlamentas at
sidarė.

PEKING, rugp. 2. — Prade
dama reikšti didesnės vilties, 
jog, pagalios, Chinijoj pasi
seks įvykinti tvarką. Vakar 
prasidėjo pirmas parlamento 
posėdis. Reikiamas kvoru
mas liko sudarytas. Ta
čiau parliamentas vis 
da nekaip tesijaučia. Tą neri
mus! j didiną Chang Tso-Lino 
grąsinimai. Chang pranešė 
Pekingo valdžiai, kad ji ne
bandytų kišti nagų prie Man- 
(IžurijGs. Kiek laiko atgal 
Chang net buvo pradėjęs pul
ti Pekingą. Tačiau gen. Wu 
Pei-Fu sumušė jį ir, besivyda
mas, beveik visai sunaikino jo 
kariuomenę. Dabar manoma, 
kad Chang ruošiasi . sukurti 
naują smurtą.

Prie to viso numatoma, 
kad pietinės Chinijos atstovai 
pareikalausią parlamento pa
šalinti prezidentą Li Yuan-Hu- 
ngą. Li esąs niekas daugiau, 
kai gen. Wu Pei-Fu įnagis, a

Numirė Glenn Plumb,
WASlliINGTONAS, rugp. 2 

Numirė Glenn E. Plumb, 
šešiolikos gelžkelių organizaci
jų advokatas. Mirties priežas- 
is — širdies liga.

Plumb ypač paskilbo 1918 
metais, kuomet jis išdirbo taip 
vadinamą Plumbo planą gelž- 
keliams. Sulig to plano, gcl- 
žkeliai turi būti nusavinti i 
>avesti direktoriato kontrolei. 
Jirekoriatan įeitų atstovai 
nuo darbininkų, visuomenės ir 
gelžkelių savininkų.

Tą planą gelžkelių unijos 
abai rėme ir liko sukurta taip 
vadinama Plumbo Plano Ly
ga-

Sustreikavo 1,000 Meksi
kos gelžkeliečiy.

LOREDO, Tex., rugp. 2. — 
Nuevo Loredoj metė darbą 
daugiau kai 1,000 gelžkeliečių. 
Meksikos gelžkeliečiai tuo sa
vo žingsniu pareiškė simpati- 
os Jungtinių Valstijų geležin
kelių streikininkams. Meksi
kiečiai parodavo gatvėmis, o 
vėliau susirinko miesto aikštė- 
e, kur buvo sakomos prakal
bos apie Amerikos gelžkelių 
streikų padėtį.

Smarkus lietus Detroite.
Nuostolių padaryta už 

$100,000.

DETROIT, rugp. 2. — šiai) 
dien po pietų Detroite nepap
rastai smarkiai lijo. Didmies- 
yj daugumos namų skiepai 
prisipildė vandens. Spėjama, 
tad nuostolių padaryta už 
$100,000. Vienos tik departa- 
mentinės krautuvės nuostoliai 
siekią $20,000.

Užmušta 22 prohibicijos 
agentu.

WAiSHINGTONAS, rugp. 2. 
— Nuo prosibicijos įstatymų 
įvedimo iki šio laiko liko už
mušta 22 prohibicijos agentai. 
Tuos agentus, žinoma, nukovė 
slapieji kuriems dėl šiokios ar 
tokios priežasties nepatiko a- 
gentų darbuotė. Pirmiausia 
vietą agentų žudyme užima 
Texas valstija, nes ten jų liko 
nukauta keturi.

Italijos darbininkai rengia
si generalin mušin su 

juodašimčiais. —r- - -
RYMAS, rugp. 2. — Italijoj 

neramu. Fascistai vis labiau 
ir labiau ima terorizuoti dar
bininkus. Išpradžių į tai žiūrė
ta pro pirštus. Nors tarp darbi
ninkų ir fa sektų ir būdavo 
atskirų susirėmimų, bet dide
lės svarbos jiems nebuvo pri
duodama. Tačiau dabar darbi
ninkai aiškiai pamatė, kad to
liau taip nebegali būti. Fascis
tai tiek įsidrąsino, kad jie at
virai ėmė niekinti demokrati
jos principus. Jų supratimu, 
darbininkas, yra niekas dau
giau kaip tik vergas, kuris tu
ri dirbti, melstis ir tylėti, šalis 
privalanti būti valdoma viso
kių aukštesnių ponų.

Darbininkai suprato, kad 
reikia padarytį tam galas. Ko
vai prieš fascistus pradėjo jun 
gtis visos darbininkų partijos, 
žadama sudaryti netolimoj 
ateityj bendras frontas, kad at 
silaikius prieš fascistus, kurie 
tiek įsigalėjo, jog patraukė 
savon pusėn policiją. Italijos 
policija esanti dabar niekas 
daugiau, kaip tik fascistų įran
kis. Bet darbininkai grąsina 
stvertis ginklo, jeigu policija 
ir ant toliau atsisakys apsau
goti jų gyvybę nuo fascistų.

Visa tai rodo, kad netolimoj 
ateityj tarp darbininkų ir fas
cistų gali kilti generalinis mu
šis. Pirnion galvon darbinin
kai, žinoma, panaudos streiką 
kaip vieną galingiausių įran
kių.

Meksikoj siaučia Amerikos 
plėšikai.

SAN ANTONIO, rugp. 2. - 
Amerikos piratų (jūrių plėši
kų) kiivukai ėmė siausti Mek
sikos pakrantėse.* Toki žinia 
čia gauta iš Mexico City. Padė
tis esanti taip rusti, kad karo 
ministerįs pasiuntęs į pakran
tę kareivių būrius, kurie ban
dys apginti gyventojus nuo
“juros vilkų“.

Ra/portu pranešama, kad 
tie plėšikiški laivukai yra ame
rikiečių operuojami. Pirlatai 
terorizuoja gyventojus; ji 
plėšia bažnyčias, privatinius 
namus ir visuomenines įstai
gas.

Spėjama, kad Meksikos val
džia prašys Jungtinių Valstijų 
pagalbos tų plėšikiškų ekspe
dicijų sustabdymui.

Airijos sukilėliai neteko 
Callano.

DUBLINAS, rugp. 2. — 

Nacionalinė Airijos armija 

šiandie užėmė Calaną. Callan 
buvo vienas svarbiausių sukilė

lių centrų. ;

PINIGŲ KURSAS
Vakar, rugpiučio 2 d., užsienio pi

nigų kaina, perkant jų nė mažiaus 
kaip už 25,000 dolerių, bankų buvo 
skaitoma Amerikos pingais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.44 U 
Austrijos 100 kronų ............... U c
Belgijos 100 frankų ........... $7.67
Danijos 100 frankų ........... $21.50
Finų 100 markių ................... $2.12
Francijos 100 frankų ........... $8.12
Italijos 100 lirų ................... $4.53
Lietuvos 100 auksinų ...............  13c
Lenkų 100 markių ............... l%c
Norvegijos 100 kronų ....... $17.00
Olandų 100 guldSnų ....... .... $38.67
švedų 100 guldėnų ........... $25.05
Šveicarų 100 markių ........... $19.02
Voketijos 100 markių ........... 13c

Rytoj gal pradės eiti 
gatvekariai,

CHICAGO, rugp. 3. — V 
vakar vakare buvo pranašau
jama miesto rotužėj, kad pėt- 
nyčioj pradėsią gatvekariai 
vaikščioti. Tas pranašavimas 
remiama tuo, jog kompanijos 
prezidentas siūląs darbinin
kams 65 centus valandai, pri
žadėdamas palikti 8 valandų 
darbo dieną ir kitus reikalavi
mus kai dėl darbo sąlygų.

Sakoma, kad unijos virši
ninkai šį vakarą pavesią tą 
pasiūlymą išspręsti darbinin
kams balsavimu.

Eina da ir kitų įvairiausių 
gandų. Sakoma, kad tikrasis 
Cbicagos gatvekarių “bosas“ 
esąs Rockefellris. Gi Blair esąs 
tik jo agentas. Ir štai Rocke- 
feller norįs, kad butų užtik
rinta, jog bėgiu bet vienų me
tų bus palikta 7 centai už va
žiavimą gatvekariais. Jeigu bu
siąs duotas toks užtikrinimas, 
tai ir kompanija sutiksianti 
kuogreičiausia susitaikinti su 
darbininkais.

Bet lai da ne viskas. Eina 
da ir kitų sansacingų gandų. 
Pasakojama, kad šiaurines 
miesto dalies viešbučiai esą 
prikimšti streiklaužiais. Girdi, 
Plaza viešbutis esąs svarbiau
sias streiklaužių punktas. 
Jiems mokama $7.50 dienai ir 
padengiama visos jų kitos iš
laidos.

Apsivedimo biznis.
LONDONAS. — Šiomis die

nomis čia liko suimtas pro fe-į 
sionalinis bigamistas. Apsive-Į 
dimą jis pavertė grynu bizniu. 
Kiek žinoma, jis apsivedė su 
7 moterims. Gerojaus vardas

Artur I^azarus. Lazarus 
gimimu esąs rusas.

Lazarus prisipažino prie 
kaltės. Jis sakė, kad koks 
tai vyras mokėdavo jam už 
merginos vedimą. Atlygini
mas būdavęs ne vienodas —• 
nuo 12 iki 20 svarų sterlingų 
už apsivedimą. Tačiau Laza
rus niekuomet negyvendavęs 
su savo naujoms pačioms. 
Tuoj po apsivedimo jis jas ap- 
leisdavęs.

Teismas už tokius darbus 
nuteisė Lazarų penkiems me-» 
tams kalėjimo.

Vokiečiai nori alsikvėpti.
BERLINAS, rugį). 2. — Dr. 

Andre w Hermes, Vokietijos 
finansų ministeris pareiškė:

“Jeigu užsieniuose pakanka
mai supranta musų tragingą 
padėtį, tai mes būtinai turime 
gauti pagalbos. Mums turi 
būti duota bent šiek tiek laiko 
atsikvėpti. Supraskit, kad
mes nepildome sutarčių ne 
todėl, kad nenorime, bet todėl 
kad negalime jų išpildyti. Jei
gu tik mums bus duota progos 
atsistoti ant kojų, mes dary
sime visa, kas tik bus galima, 
kad išpildžius sutartis“.

Mirė red. Valenčius.

E. KLAIPĖDA. — “Prūsų 
Lietuvių Balsas“ pranešimu, 
antradienį liepos mėn. 5 d. 
besimaudydamas juroje staiga 
mirė širdies liga. Dovas Valen
čius, “Prūsų Lietuvos Balso“ 
redaktorius vos teturįs 39 m. 
amžiaus. Vėlioms buvęs vie
nas žymiausiųjų tautos veikė
jų, prigulėjęs prie įvairių lietu
vių organizacijų ir draugijų, 
kur dirbo be paliovos.

Lietuvos žinios
Pasienio tvarka.

Liepos 10/11 naktį Eitkūnų 
stotin pribuvo 45 musų ūkinin
kų, agronomų ir St. Seimo 
narių grupė, kurie važinėjo 
dviem savaitėm '.susipažinimui 
su žemės ūkio padėtimi Da
nuose ir pakely šiuo pat liks
iu buvo apsistoję Štetino sri
ty. Važiavo atskirame vago
ne, turėdami specialinius vedė
jus, dokumentus ir tp. Nebo
jant nuovargio, nakties laiko 
po dviejų muitinės valdininkų 
jų daiktų apžiūrėjimo, jiems 
atsėjo pavieniui su daiktais 
rankose eiti per specialioj kam 
barį., kur buvo daroma as
mens krata. Ją darė vienas 
dviejų kažkokių vikrių civilių 
vokiečių, matomai, visos šios 
procedūros vedėjas.

Vienas jųjų skubėdamas ir 
be liudininkų paeiliui įvesdavo 
sumišusį keleivį, krėtė jo ki- 
šenius ir stūmė keliu kiton 
platformon į laukiantį cit Vir
balio traukinį.

Ši kišimo rankų į kišenes 
operacija ir jų graibymas pu
siau tamsiame kambary, pavie
niui ir be liudininkų nemundi- 
ruotų ir tamsios išvaizdos sub
jektų pas skubinančius ir su 
daiktais rankose keleivius taip 
nustebino , musų ekskurasan- 
tus, jog vienas iš jųjų ir nepa
stebėjo, kaip pas jį iš šoninės 
kišenės prapuolė piniginė su 
virš 10 tūkstančių auksinų. 
Vogimas buvo pastebėtas Vir- 
bary ir apie jį pareikšta musų 
atatinkamoms įstaigoms ir Vo
kiečių konsului Kaune. A. M.

SUVALKAI. — Lietuvių gy
venamus valsčius ir kaimus 
Seinų ir Punsko apylinkėj iš
skirstė ir išdalino, kad nebūtų 
grynai lietuviškų vienetų ir

Kodėl per 
“Naujienas”

.. Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,
J) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 

užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,
2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 

atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma. Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

JPer Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., ~ Chicago, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Te!. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 Esat 115-th St., Tel. Pullman 9659

prijungė juos prie lenkiškų, 
kad lietuviai sutirptų lenkų 
daugumoj, žmonės kiek įma
nė priešinosi, bet prieš jėgą 
(Čaikovskio būrį) turėjo nusi
leisti ir priimti okupantų pri
mestą valsčių ir kaimų pada
linimą. Pastatė lenkų vaitus 
ir lenko sekretorius, pridavė 
jiems dar po 12 patarėjų sa
vųjų ir vardan visų lietuvių 
okupantų gyventojų taria, ko 
nori okupantų valdžia. Norė
dami primesti lenkų mokyk
las, 12 tokių patarėjų ku
riuos pastatė lenkai nutarė 
Krasnave priimti okupantų 
peršamas mokyklas. Okupan
tai žada gyventojams visokių 
malonių, net prižada juos lie
tuviškai mokinti, išbandyta 
vokiečių taktika “divide et 
impera,“ kurios lenkai taip 
neapkenčia —(Eito).

Iš neutralinės juostos.

EK. MOCKAVA. — Apie lie
pos m. 6 d. čia ncutralinėje juo 
stoję, Peleliuose stovintis bu
vusios Čaikovskio bandos rai
telių būrys ties Punsku darė 
nepaprastą savo judėjimą? bu
vo manę ilgesniam laikui apsi
stoti Punsko miestelyje, čia 
buvo užsakyta jiems kamba
riai ir arkliams tvartai ir kal
bama, kad ateis čia jie gyven
ti; bet minėtą dieną jie čia 
atjoję, apie dvi dieni apylinkė
je ir po vietini mišką darė ne
paprastą žvalgybą, sušėrė gy
ventojams javus savo arkliais, 
pamažino lašinių ir tt. ir vėl 
išjojo atgal. Matyt, novo atėję 
*pagązdinti gyventojų, kad išti
kimai pildytų įsakymus.

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, I1L
negu

V aistąs

Marijona Matulaitis.

Skausmus ir gėlimus nutildo

masinos

DRAUGAS REIKALE

Šaudymas

Milžiniška Iškilm

PROGRAMAS

subsidijuojamų 
Illinois Miner.

10. Kadetai. : 1
11. Trikertis ratas sidabrinės ugnies.
12. Akižagingos mainos.
13. Baterijos spalvuotu žvaigždžių.
14. Rymiškos žvakes ir jų žvaigždės.
15. Specialės magnatinės šviesos.
16. Rymiškos žvakės ir elektrikinės bolės
17. 9 colių kulkos ir žvaigždžių piramides
18. žvaigždžių šviesos.
19. Porto ugnis ir žaibai.
20. Visokios ugnjs.

svariai, 
išplauti 

prieš

KŪDIKIŲ PRIEŽIŪRA VA 
SAROS KARUČIAIS.

Rugpiučio

— Kadangi kiekvienas 
su tuo, kad vaikinai,

Priverstine blaiyybe. — Fi
nansines sunkenybes, kurias de
da VoĮstęado aĮdo yykininias, 
galima butų visai neturėti, pa- 
pandoj ąn t sekamas įmonęs: Me
nesiais $10,000 leidimas netei
sėtai pilstyti degtinę; mėnesinis 
$1,000 leidimas neteisėtai parda
vinėti degtinę ir mėnesinis $10 
leidimas neteisėtai šlakuoti deg-

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Ranejolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Rcs. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3676

Nepaisykit, kad streikuoja gatvekariai, rengkitės iškilmei!. Naujienų Piknike streiko nebus 
Tėmykit Naujienų pranešimus.

1. Kanuolės sveikinantis šūvis su baisiomis ex- 
pliozijomis.

2. Prizmatiškos šviesos 4-rių skirtingų spalvų.
3. Raudonos šviesos. - ,
4. Laumės juosta. !
5. Džėkis dėžėje, su įvairiomis pirotechniškomis

pasekmėmis.
6. Auksiniai Turbilijonai.
7. Saulės ratas iš auksinių šviesų.
8. Kasyklų žvaigždės ir žalčiai.
9. Milžiniški fountanai auksinių lašų.

Tek Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas Vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valarido’s: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ir Pociaus benas.
Kalbos: Kl. Jurgelionis apie “Naujienas,’’jų darbus ir nuopelnus.
P. Grigaitis apie Lietuvos pripažinimų, Lietuvos valdžios darbus ir lietuvių padėtį

Tatai lieka kam nors kitam 
kas nors padaryti ir ve.aš siū
lau savo besmegeniams drau
gams sekama reformos progra
mų apsvarstyti.

Bonai 
sutinka 
padariusieji pasaulį sveiku de
mokratijai, yra užsipelnę šiek 
tiek daugiau tešlos ir kadangi 
kietaodžiai vaikinai, kurie pada
rė visų tešla kovodami, gauna 
drebulį kiekviena kartų, kada 
pareikalauja iš jų užsimokėti, 
tai aš patarčiau sekamą dalykų 
sunkioj padėty esančiai Hardin- 
go administracijai:

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaųkce ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare. .

Šituo būdų valdžia galėtų 
surinkti tuos pinigus, kurie da
bar tenka priverstinęs blaivybės 
viršininkams ir degtinės parda
vinėtojams.

Laivų subsidija. Panaudo
ti antviršį įplaukų gaunamų iš 
leisto neteisėtos degtinės parda
vinėjimo i 
mpsų laivų

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chicago.
Tel. Yards 4681

Pasveikinimui Pripažinimo Lietuvos per Suv. Valstijas 
Šaudymas nuo 8 Veik, iki 9 valandai

PAIN-EXPEUER* r . . •
Valzbaženklie užreg. S. V. Pat. Ofisą

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th St., Chicago. III.

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. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, IIL

Įdėti nikelį į kišamųjų mašinų, 
kurios randas ties kiekviena 
gatvės kerte musų apšviestoj 
šaly. Parašyti bakskarinėmis 
raidėmis augščiau
“Įkišk į mašina 40 nikelių, o iš
kris doleris,” tai, kiek man te- 
ko pažinti mano draugų protas, 
aš esu tikras, kad per 60 dienų

Paprasčiausia kūdikio 'liga 
yra viduriavimas.

Sveikas kūdikis eina laukan 
nuo vieno iki trijų kartų per 
dienų. Kada viduriai liųosuoja- 
Si keturis kartus, ąr^ą daugiau, 
motina turi apsižiurėt.

Viduriavimas yra ženklas vi
durių nesveikumo ir geriausia 
yra tuojau klaustis gydytojo 
patarimo, nes išpradžių viduria
vimas yra lengva sulaikyt, bet 
kuomet užsitęsia, pavirsta sun
kia liga. Viduriavimas dažniau
sia pasilaiko vasarų, nes kūdi
kis esti suvargęs nuo karučio 
ir maistas gaii greitai užkenkt.

Užtai karščiais kūdikiai rei
kalauja ypatingos priežiūros.

Iš bonkos maitinamas kūdi
kis greičiaus suserga negu krū
tim penimas.

Jeigu žindomas kūdikis karš
tyje ims viduriuot, tai priežas
tis būna pertankus panėjimas, 
arba gal būt apart krūties bu
vo duota kitokis maistas.

Jeigu krūtim penimas kūdikis 
viduriuoja, reikia rėčiaus penė
ti. Jei to neužtenka, sulaikyt 
žindymas ir duot tik virinto 
vandens.

Kada bonka maitinamo kūdi
kio viduriai perliuosi, reikia 
sumažinti maistas. Jeigu to ne
užtenka ir kūdikis vis viduriuo
ja, sulaikyti maitinimas, duot 
tik virinto vandens ir šauktis 
gydytojo pagelbos.

“Pasaulis išgvero,” kadaise 
pasakė Shakespeare’as Hamle
tui. Hamletas pripažino, kad 
Danijoj kažkas negera ir žadė
jo pataisyti. Bet jis niekad to 
nepadarė.

valdžia sulinks daugiau 
jai reikia bonųis išmokėti

Muitas. — Kadangi musų įve
žimai sparčiai eina žemyn prie 
nieko, tai aš patarčiau pįrųiy- 
neigos muitų, kuris didėtų ta 
pačia proporcija, kuria įveži- 
niai mažėja. Šituo budu euro
piečiai tuojaus suimtų visus 
musų maistus, o mes suimta
me visus jų pinigus.

Newberry’bė. — Kadangi vi
sos tarnybos atiduodama tam, 
kuris daugiausiai pasiūlo, tai aš 
siūlau, kad kiekviena miesto, 
kauntės, valstijos ir valstybės 
tarnyba, butų parduodama var
žytinėmis. Šituo budu ne tik 
kiekviena musų didžiosios teš- 
lakračių šalies dalis apturės biz- 
nįšką administracijų ir apsieis 
be rinkimo 'lėšų, bet dar gali ne
girdėtai padidinti savo vieša iž
dą, nes dar negimė toksai poli
tikierius, kuris už politinę vietų 
neišleistų daugiau negu jis pas
kui gauna iš jos.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 8:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

1601 South Ashland Arenue, CHICAGO, ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

Moteriai Stipriu-foj a U s

Patirs i te, kad j įsa i y ra 
veiksmingas su^ražimui spėkp 
sureguliavimui moteriškai 
funkciją ir suteikia sistemai 
svęikjb normališkę padėjimu

KAINA *1.25 ', . i
KlaUskUe pas aptiekoribs.

Kokios Lietuviai 
Dar Niekad Nebuvo Surengę

Apie trys milionai kudikių 
miršta kasmet visam pasaulyj, 

Iš tų daugiau negu pusė mirš
ta nesulaukę trijų mėnesių.

Penkta dalis tų mirčių atsi
tinka liepos mėnesyj.

Kūdikiai miršta nuo visokių 
priežasčių, bet didele dalis tų 
kudikių butų gyvi, jeigu butų 
penimi motinos pienu.

Motinos pienas yra vienatinis 
sveikas maistas kūdikiui.

Jeigu motina turi užtektinai 
savo pieno, ji turi būt dėkinga, 
ji gali save skaityt laiminga.

Jei oras šiltas, kūdikis neturi 
būti nu j tinkintas nepaklausus 
gydytojo rodos.

Bet jeigu motinos krūtys tuš
čios, tai ir tada nereikia nusi
minti. Galima kūdikis išauginti 
karvės pienu, bet pienas turi 
but šviežias, tyras ir jį reikia 
atskiest, kad butų nors kiek pa
našus į motinos pieną.

Karvėj pienas nėra gamtos 
skirtas kūdikiui, bet motinai ne
turint pieno, yra tai geriausias 
maistas.

štai keletas patarimų apie 
kalvės pienų.

Gauk šviežia pienų vadinamų 
“Certified Milk.” Jis kainuoja 
apie 25 centus bonka. Daugu
mas motinų mano, kad 25 cen
tai yra perbrangu, bet butų 
daug geriau, kad motinos sutau
sotų kiek nuo parėdų arba kito
kių nereikalingų daigtų, o duo
tų savo kūdikiui geriausia pie
nų, kokis galima gauti.

Jūsų kūdikis turės geriausios 
progos gyvenime, jeigu jis gaus 
gerinusį maistų, Jis bus stiprus 
kimu, ir raumens ir kaulai bus 
tvirti, dantys pasirodys atatin
kamame laike, ir vaikščiojimas 
neužsivilks.

Gražiausias dalykas pasauly 
yra sveikas kūdikis, iš kurio iš
sivystys pilnas pajėgų žmogus, 
pilnas drąsos ir troškimo dirbti 
pasaulio darbų.

Priruošk pienų visai dienai.
Visus indus užlaikyk 

Kūdikio bonkas reikia 
su šepečiu ir išvirinti 
kiekvienų maitinimų.

Vartok atskirą banką kiek
vienam maitinimui.

Kada pienininkas palieka pie
ną, nelaikyk jį priemenėje, arba 
lauke.

Visados laikyk pieną ant 'ledo 
kol vhrtosi. Kada laikas kūdikį 
maitinti, įdėk bonkų į puodą su 
vandeniu, ir sušildyk ant pe
čiaus, f

Sušildyk pieną iki kraujo šil
tumo. 1

Nečiulpk spenį, kad išban
džius pieno šiltumą, bet užtėkšk 
kelis lašus ant delno.

Reikia laikytis paskirtų va
landų.

Sek vien savo daktaro ir mir
gės patarimus, bet ne savo kai
mynų ir giminių: dažnai kas 
vienam kūdikiui tinka, tai ki
tam kenkia.

Maistas karštyje turi but 
viena trečdaliu silpnesnis.

Duot reikia užtektinai van
dens. Visi žinom, kaip ištrokšta 
suaugęs žmogus karštam ore. 
Taip pat ištrokšta ir kūdikis, tik 
nemoka paprašyt vandens.

Karštyje kūdikis reikia lai
kyt kaip galima vėsiau.

Nenešt į lauką vidurdieny; 
dažnai karštoj dienoj esti vfe- 
siau kambary, jeigu langai at
dari ir pro juos pučia vėjas.

Kol laikomas kambary, visi 
drabužiai reikia nuvilkti, palikt 
tik palukę ir marškinius be 
rankovių.

Maudyt reikia dažnai, kokius 
keturs kartus dienoj.

Tas atrodo negalimas daiktas 
moterims su (langeliu vaikų. Bet 
nepadaro daug vargo, jeigu lai
kyt pilną vandens kubilų grin- 
čios kampe ir kartas nuo karto 
atvvdint kūdikį.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-^3 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

' ’■ * * • 4 4

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

A. MASALSKIS 
Grabonus

Atliekame dar
bą kuopigiau- j 
šiai. Mažus 
grabus turime £ 
nuo $3 ir aug- ■ 
Ščiau, dide- B 
liems nuo $25 H 
ir augščiau. |Mį 
Taip pat turi- W 
me gerus au- W 
tomobiliuš dėl N 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Įveskite elektrai dratus savo šluboj
Tai kodėl nč šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums (luotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

S. W. BANĖS 
ADVOKATAS 

’bVflta 1:A. M: ikioS1 ■ 
, 13,11 Rectęr Buildjųg

79 West Monroe Slreėt, Chicago.
< Phone* Central 2560 

, Re?. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Phone Monroe 4680
North American 

Accęrdion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru- 
mientų. Mu- 

armonikos yra 
g varantuotos. 

Mes mainome senas armonikas ic 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St., 
Chicago, I1L

EINU Iš BIZNIO 
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų ata
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON, 
1401 S: Halsted St. & 739 W.‘ 14th M.

i Atdara vakarais iki 9 vai. .

Tai J)us baisus ir gražus programas, kokio dar nėra buvę. Visi Naujieny Piknikan!

GARDNERS DARŽE, iRoselande

5EVER0S GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

SEVERAS 
regulaTOR
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Kodėl anglys 
brangios.

parė- 
pačią

gelžke- 
kontro-

Amerikos namų laikytojai 
kas metai išleidžia tris ketvirt- 
dalius bilionc> dolerių kietosioms 
anglims, šita suma yra beveik 
tris kartus didesnė už tą, kun 
galutinam vartotojui 
jo mokėti už v tą
anglių apštį 10 ar 15 me
tų atgal. Kainos yra tokios aug- 
štos, kad pernai žiemą tūkstan
čiai biednų šeimų, būdamos pri
verstos vartoti kietąsias anglis, 
nėgalėjo nusipirkti jų tiek, kac 
apšildžius savo kambarius. Taip 
vadinamuose “krosniabučiuos” 
New Yorke vaikai teko laikyti 
ankštai, kad butų jiems šilta. 
Naujoje Anglijoje, palyginti pa
siturį Žmonės uždarė viršutinius 
savo pagyvenimų augštus, kac 
turėjus mažiaus erčios apšildy
mui. Net kaikuripse kietųjų ang
lių apylinkėse, namai stovį ant 
pat kasyklos tik dalinai teko ap
šildyti, nes jų gyventojai neįs
tengė mokėti tų kainų, kurias 
nustatė ir ėmė gamyba, 
lių ir anglių paskaidą 
liuojančios grupės.

Vartotojas yra paliečiamas 
dvejopai; viena jis paliečiamas 
tiek, kiek jam tenka pirkti ga
miniai gaminami Naujojoj Ang
lijoj, New Yorke ir Pennsylva- 
nijoj, kur kietosios anglys yra 
paprastai vartojamos; antra yra 
galimybės, kad ir minkštųjų 
anglių kasyklų savininkai gaili 
pasekti* kietųjų anglių kasyklų 
savininkų payyzdį ir pakelti 
kainas savo anglims.

Nora kasyklų savininkai šauk
te šankia, kad jie negali išsiver
sti,. bet tikrumoj jie renka di
delius pelnus • ir tie pelnai tik 
piislau yra paslėpti jų mėgia
muoju piramidiniu budu — da
lių dividendų leidimu.

Anglys, kietos ir minkštos ga
li prilygti žibalo pramonei. Kie
tųjų anglių kasyklų kompani
jos nedaug kuo skiriasi nuo di
džiulius’ pelnus imančių Standar- 
do Žibalo grupių. Jos yra pui
kią! suorganizuotos ir tvirtai 
latkpsi. Apie 80 nuoš. iškasamų 
dpglių^ paeina iš grupių vadina- 

“gęlžkelinėmis kasyklomis.” 
ilsios “nepriklausomos” 

jtlittiybps didelį ir vis augant* 
Slidšifntį pardavinėja anglių par- 
įyuiejimo kompanijos, kurias 

tft ’ąsieig^ gelžkelių anglių ka- 
iylpų kompanijos. Praeity buvo 
b&Bhaudojama įvairiais * budais, 

neleidus -tikrai nepriklaUso- 
{ntyns; kompanijoms numušti 
l^mąs. ' Ddžhiausia bebuvo net 
fnlginama ; numušti kainos, 
pea palinkimas buvo prie- 
iihgon pusėn. Iki pernai žie- 
mps- nebuvo, iškasama anglių 
tiek* kad jų kaip reikiant • pa
kaktų. Todėl nepriklausomosios 
kompanijos galėjo pardavinėti 
savo anglis dažnai augštesne 
kaina negu ji pažymėta kaino
rašty, kurį kas mėnuo leido Phi- 
ladėlphijos ir Readingo Anglies 
ir Geležies kompanija.

Angliniai baronai visoj savo 
propagandoj sakosi, kad jie ne
nustato kainų. Bet metai po me
tų vienalente aiga rekordai pa
rodo, kad beveik 80 nuoš. iška
samų anglių yra pardavinėjama 
k^ina Philadelphijos ir Readin
go kompanijos paduota kiekvie
no mėnesio pradžioj. Ačiū tam 
Readingo oficialai laikas nuo lai
ko galėjo tvirtinti, kad svarbiau
sia jų funkcija yra neleisti kai
noms kilti ir nustovint! pramo
nę. Kliūtis su jų tvirtinimu yra 
tame, kad karnos nebuvo sulai
komos. Kasyklų savininkų pripa
žinimu jos yra daug augštesnės 
nėgu reikia. Pirmiaus buvo pri
imta, užkrovus tiek, kiek tik 
galima, teisinti galutiną kainą 
palyginimu su kitų prekių kai
nomis. Bet dabar net kasyklų 
savininkai pripažįsta, kad kie
tųjų anglių tonas yra neįperka
mas vidutiniam namų laikyto
jui, / * .

. Nors čia nėra noro gilintis į 
minkštųjų anglių 
bet pilnam

klausimus, 
palyginimui višos

pramonės su žibalo sėmyklo- 
mis galima pasakyti, kad mink
štosios anglys atatinka neprik
lausomoms kietųjų kasykloms. 
Kartais pelnai būva tokie dideli 
kaip ir gerą sėmyklą pramušus. 
Kartais apturima nuostolių. Vi
si žinovai sako, kad čia 'laukas 
yra perdaug išplėstas. Kuomet 
kietųjų anglių kas metai iškasa
ma tik apie 80,000,000 tonų, tai 
minkštųjų anglių gali iškasti 
daugiau kaip 600,000,000 tonų. 
Jei visos kasyklos, kurtos yra 
atidarytos dirbtų pilną laiką su 
esamais 600,000 angliakasių, tai 
iškasamos anglies apštis nepa
lyginti butų didesnė. VVilliam G. 
McAdoo būdamas iždo sekreto
riumi tvirtino, kad minkštųjų 
anglių kasyklų savininkai pada
ro 2,000 nuos. pelno nuo savo 
kapitalo. Minkštųjų anglių ka

syklų savininkai priversti yra 
laikyti kainas žemas, nes jiems 
tenka konkuruoti, ypatingai su 
taip vadinamais sniego paukš
čiais, arba vežiminėmis kasyk
lomis gale kiemo, ar ūkės, ku
rtas ūkininkai retkarčiais dirba 
žiemos laiku, kada yra didesnis 
pareikąlavimas anglių.

Kietose anglyse, kaip yra ap
skaityta, dabar dirba apie 
155,000 angliakasių, šitas skait
muo pareina turėti omeny sąry
šy su tam tikrais kasyklų savi
ninkų pareiškimais, ypatingai 
su pareiškimu duotu pereitą va
sario mėnesį Samuelio D. War- 
rinero, Lehigh Anglies ir Plau- 
kybos kompanijos prezidento ir 
po tam dažnai pakartotu prie 
patinkamos progos. Lehigh Ang. 
ir Plaukybos Kompanija yra 
viena didžiausių kietųjų anglių 
kasyklų savininkų ir operuoto
ji;. Vienok be tų kasyklų, ku
rias jis tiesiai kontroliuoja kai
po kompanijos prezidentas, War- 
riner yra didelis daiktas pramo
nėj kąipo apskrito nusistatymo 
komiteto pirmsėdis ir kaipo ap
skrito kietųjų anglių kasyklų 
savininkų nusistatymo komite
to pimisėdis. Apskrito nusista
tymo komitetas atstovauja 
“kompanijoms” taip kaip jos 
yra pramonėj, kitaip sakant, 
gelžkelinėms anglių kompani
joms. Yra taipgi kietųjų anglių 
kasyklų savininkų draugija su
sidedanti iš visų nepriklausomų
jų. Apskritas kietųjų anglių ka
syklų savininkų komitetas tai 
grupė atstovaujanti gelžkeli- 
nęms ir nepriklausomoms kasyk- 
oms, su kuria unijos vadai tu

rėjo konferenciją kovo 15 d. 
naujo algų ploto klausimu. War- 
riner ir šito komiteto yra pirm- 
sėdžiu.

Pereitą vasarį operatoriai tu
rėjo susirinkimą Atlantic Cityje. 
Po dviejų dienų posėdžių už už
darytų durų, susirinkimas pasi
baigė. Sugrįžęs į Philadelphijos 
kontorą Warriner, kaipo perkal- 
bėtojak pirmutinį kartą pasakė, 
kad operatoriai mano, jog kie
tųjų anglių kaina yra peraugš- 
ta. Girdi, ji yra peraugšta sąry
šy su žmonių perkamąja išgale 
ir taipgi palyginant ją su esa
momis kitų daiktų kainomis. 
Kaipo pirmą žingsnį linkui kai
nų sumažinimo, pasak Warri- 
nero, operatoriai norj susieiti su

angliakasių unijos viršininkais 
New Yorke kovo 15 d. ir parei
kalauti algų numušimo. Tąsyk 
jis nesakė kiek bus reikalauja
ma numušti. Angliakasių kon
vencija Shamokine pirm to>pasi- 
žymėjo reikalavimu pakėlimo 
algų kontraktiniams, angliaka
siams 20 nuoš. ir dieniniams 
darbininkams $1.00 į dieną. Pa
sak Warrinero reikalavimas $1 
lietė apie 100,000, kurie dabar
tiniu algų plotu gaudavo po 
$4.20 į dieną.

Laikraštininkai ėmė klausinė
ti pas jį, norėdami sužinoti prie
žastį, kodėl operatoriai pripa
žįsta, kad anglių kainos peraug- 
štos. Jie paklausė jo, kaip dide
lis anglių antviršis prikasta. 
Jis pasakė, kad jis nežinąs tik- 
rosios apšties, bet ji esanti di
delė. Toliaus jis aiškino jiems, 
kad operatoriai norį sumažinti 
kaina vartotojams. Kasyklose 
varto, darnos medžiagos ir ištai
symo lėšos, girdi, mažėja, bet 
tas esą tik menkniekis palygin
ti su darbo lėšomis ir todėl ope
ratoriai negalį numažinti kai
nos be algų numažinimo.

Kadangi kaikurie laikraščiai 
norėjo žinoti, kodėl medžiagos 
lėšoms sumažėjus nebuvo ata
tinkamai sumažinta anglių kai
na, tai Warriner atidarydamas 
posėdį kovo 15 d. pareiškė, kad

NAUJIENOS, CMcago, Ui
ti iš kitų šaltinių parodo labai 
mažą pareikalavimą. Angliaka
siai tvirtina, kad operatoriai ne
labai nori atidaryti kasyklas iki 
jie neišbaigs savo didžiulio ang
lių antviršio kiek galint bran
gesne kaina. Bet nežiūrint viso
kios propagandos, nežiūrint 
Warrinero pareiškimų žmonėms, 
žmonės nesiskubina pirkti ang
lių. Ekonominė šios dienos pa
dėtis ne tik neleidžia didinti lė
šas ir kainas, bet dar verčia jas 
mažinti.

Bet operatoriai, atkartodami 
savo reikalavimą numušimo al
gų kaipo vienintelio budo anglių 
kainoms numušti, sąmoningai 
ignoruoja angliakasių reikalavi
mą, kad butų paskirta komisija 
anglių kasimo lėšoms ištirti. 
Operatoriai paduoda savo skait
menis toms lėšoms. Bet jie ne
parodo, kas tose lėšose yra. Ang
liakasiai sako, kad anglių kaina 
galima numažinti $5 tonui, ne- 
paėmus nei vieno cento iš algų, 
o sumažinant važtos kainas, 
anglių pardavinėjimo kompanijų 
uždarbius, operatorių, meklerių 
bei smulkmeninių pardavinėtojų 
pelnus ir panaikinus bereikalin
gas išlaidas.

tas lėšų sumažėjimas dar nepa
siekė kasyklos ir kad jos tokios 
mažos, jog jų sumažėjimas ne
padaro jokios žymės anglių tono 
pagaminimo brangume.

Tie, kurie sekė nerangią kon
ferencijos aigą New Yorke, pri
versti buvo abejoti, ar operato
riai nori taikytis. Šitą abejonę 
sukėlę pranešimai iš kietų ang
lių kasyklų apygardų, kad nuo 
10,000,000 iki 12,000,000 tonų 
anglių sutaisytų dydžių supilta 
prieš angliakasiams einant į 
streiką. Tolesni federalinių at
sargos bankų pranešimai ir gau-

Žinoma, ji skųs.
Dieve palaimink Bilą Taftą! 

Tegul musų vyriausias teisėjas 
gyvena ir viešpatauja per am
žius! Mes, Amerikos kapitalis
tai, jau gavome tūkstantį kartų 
daugiau, negu musų išleisti ant 
Dručkio Bilo pinigai išneša! Tas 
Coronados nusprendimas, kad 
kiekviena firma gali pajieškoti 
atlyginimo iš darbininkų unijos 
kasos už streiką ir dėl jo aptu
rėtus nuostolius yra Bilo man
dagus atsidėkojimas už visokias 
mažas politines dovanas ir pas
tūmėtus jam pagerbimus. Ir jo 
svarba jau pasireiškia. Ve kasy- 
klinis mušis Herrine, III. — dar 
nespėjo laikraščiai jį atvaizdin
ti, o Pietų Ulinojaus Anglies

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Liepoją
S.S.Drottningholm Rugp. 19, Rūgs. 23

S. Stockholm Rūgs. 5, Spalio 14.
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 

l LIEPOJŲ ir MEMELI....... $107.00
S'u damokėjiinu $5.00 taksų

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukSm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III. •

S.

Kompanija jau pareiškė savo 
norą skųsti Susivienijusius Ka
syklų Darbininkus ir apsiimti iš 
jų unijinės kasos už visus savo 
nuostolius. Taigi, jei mes norim 
neleisti darbiniams arkliams pa
sinaudoti politiniu veikimu sau 
naudai, tai mums tenka tik po
litiniai teisminė mašina panau
doti kaipo geriausias spaustukas 
citrinoms! —Miami Velley So- 
cialist.

NORTH 
GERMAN _ 

LLOYD
Dubeltavais Šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio® 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St.,

Speneli Jlne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviu PARIS, išplaukia
Rugp. 23 ir Rūgs. 13.

Puikiausis sutvarkymas — kam- 
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, francuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

nąR 

sJCMOR

■DONALDSO
PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
ASSYRIA  ............... Rugp. 11
CARMANIA ..................  Rugp. 17
ALGERIA ..................... Rugp. 25.

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

Tankiai plaukia dideli laivai

txWHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Majestic—Rugp. 2G, Rūgs. 16, Sp. 7 
Olympic—Rūgs. 23, Sp. 14; Lapkr. 4 
Homeric—Aug. 19; Rūgs. 9; Rūgs. 30 

Tuoj pribuvus j Southamptoną, ke 
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
pėjų su užtikrnimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

Red Star Line
Į Hamburgą, Libavą ir Danzigą 
Samland tik 3 klesa Rusėjo 12 

Tiesus patarnavimas į Liepoją. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

American Line
Į Hamburgą 

Minnekahda (3 kl.)Rugs. 7; Spalio 12 
Manchuria Rugp. 10; Rūgs. 14; Sp. 20 
St. Paul, Aug. 17; Sept. 29.
Mongolia Rugp. 31; Spal. 5; Lapkr. 1 

Parankus keleiviams parvežimas ii 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių 
Danzigą ir Liepojų.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap
sėdimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Western Passenger Mgr. 
14 No. Dearborn St.. Chicago, III.

10 colių abi-busi 
rekordai

COLUMBIA

'linu,,

Ant pardavimo vaistinės skyriuj - pirmos lubos

Kiekvienas rekordas 
naujas ir puikus

/ / * l X(! House j of Greater Va/ucs • jį

(jį f f 47th and Ashland Avė. \sf
t, ----- ’ ' '

Pėtnyčios, Rugpiučio 4-tą Išpardavimas
r

lOinch 
25c Foristerita $1<W |

CHOICE OF 

J 50 
SelectionsTIK PAMISLYKIT APIE TAI! ;

štai kur jus proga nusipirkti “COLUMBIA” 10 colių, abi-pusi REKORDŲ už žemiausių kainą, 
kokia kada nors buvo. Kiekvienas rekordas yra puikus — visai naujutėlis — originaliuose vo- 
kuose. Nepraleiskit šio nepaprasto išpardavimo.

10,000 » REKORDU
po 25c ant Dolerio

COLUMBIA REKORDUS galima vartot ant bile paplasko padėto mašinos. 
Populiariškas rankius (150 jų) daugelio populiarių artistų “Columbia” 
gaidos, sentimentališkos, šokiams ir šiaip muzikalių rankiaus desėtkai. 
Šie rekordai išpardavimui išdėti tik pėtnyčioj, po

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

os kolesr* 
ą; ilga 
praktika- 
usi Penu* 
silvanijos 
hospitalė-

Pasek-
ningai 
tarnauja 

gim- 
lymo. Duo
la rodą vi- 
;okiose li
gose ir ki
ekiuose rel 
■aluose mo
erims ir
merginoms.

IR RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas* chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

‘Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevhrd 4136

Telefonai:

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER
Ofisas •

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas l)rexel 2880

K, . ............. ............ — ........  /

J Telefonas: Boulevard 7042
■

DR. C. Z. VEZEL1S !
■ ■

Lietuvis Dentistas ■
■ 

4712 South Ashland Are.,
g arti 47-tos gatvės

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterį} ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat 
Tel. BOU levard «487 
4649 S. Ashland Are. 
Kampa* 47-to« gat 

2-ros lubos.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas b 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Razidencija 8114 W. 42ai St 

Tel. Lafayette
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne/ '1*-—

IMPERFECT IN ORIGINAL



S.eiine stengiasi pravesti to
kią konstituciją, kuri kiek 
galint labiaus susiaurintų 
liaudies teises ir laisvę.

Tarp kitko jie nori išmes
ti iš konstitucijos tą para
grafą, kuris draudžia'polici
jai, be Seimo žinios, daryti 
kratą Seimo nario namuose 
ir žiūrėti jo korespondenci
ją. Tai yra vienas tauriau
sių dalykų, kokių gali sugal
voti atžagareiviai. Išmetus 
tuos žodžius iš konstitucijos, 
butų visas žmonių renkamų 
atstovų veikimas pastatytas 
į nepakenčiamas sąlygas.

Atstovą, kuris drąsiai gi
na beturčių reikalus, polici
ja galėtų taip persekioti, 
kad jam gyvenimas pasida
rytų nemielas. Jeigu koks 
nuskriaustas žmogus kreip
tųsi į atstovą, prašydamas 
užtarimo, tai tam žmogui 
grasintų pavojus, kad poli
cija sučiups jo laišką atsto
vo bute ir ims jį paskui ka
mantinėti. Kaip, pagalios, 
Seimo nariai galėtų patirti 
tiesą apie žmonių bėdas ir 
vargus, jeigu policija turėtų 
teisės kišti savo nosį į jų su
sirašinėjimus su atstovais?

Šitokią konstituciją nori 
Lietuvai pagaminti klerika
lai. Ginčai dėl jos artinasi 
prie galo. Amerikos lietu
viai turėtų suknisti, kad 
bent paskutiniuose mūšiuo
se su klferikalizmu paremtų 
tikruosius liaudies atstovus 
St. Seime. Lietuvai gavus 
pripažinimą iš Amerikos 
valdžios, daugelyje kolonijų 
yra rengiami dideli apvaikš- 
čiojimai. Taigi tuos apvaik- 
ščiojimus ir reikėtų panau
dot, kad užprotestavus prieš 
Lietuvos atžagareivius.

Mes juk norime, kad Lie
tuva butų ne tiktai nepri
klausoma, bet ir laisva !

j |
ANATOLE FRANCE PRIEŠ 

MASKVOS “JUSTICIJĄ.”

Atsakydamas į M. Gorkio 
laišką, garsusis Francijos rašy
tojas, Anatole France, paraše 
jam sekamo turinio laiškų:

“Gaila man, kad su tuo 
svarbiu reikalu, į kurį Jus at
kreipėte mano domę, aš ne- 

esmi pakankamai susipažinęs 
ir neturiu galimybės atsidė
jęs sekti debatus socialistų 
revoliucionierių byloje.

“Taip kaip ir Jus tečiaus, 
aš tikiu, kad kaltinamieji sa
vo laiku nuoširdžiai tarnavo 
Rusijos liaudies paliuosavi- 
mui. Kaip ir Jus, aš manau, 
kad jų nuteisimas pultų sun
kia našta ant sovietinės Ru
sijos likimo.

“Visa širdžia, gerbiamasai 
Gorki, aš dėduosi prie Jūsų 
atsišaukimo, atkreipto į sovie
tinę Respubliką, kurios vie
nas narys, kaip man sakė, 
veikia, kaipo valstybės pro
kuroras byloje. Broliškai 
sveikindamas,

Anatole France.”

FRANCIJOS MOKSLININKŲ 
PROTESTAS.

NAUJIENOS
The Lithvanlan Daily Newe

Published Daily axcept Sunday by 
Tbe JLithuanian News Pub. Co.t Ine.

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telephono Roosevelt 8501

Subscription Kates;
8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago, 

3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams -------  $8.00
Pusei metų.......... ......................... 4.50
Trims mėnesiams ...»-------. 2.25
Dviem mėnesiam ....    1*75
Vienam mėnesiui —.....  1*00

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija -------------—— 3o*
Savaite: ---------------------- —— 18c.
Mėnesiui________ ___ 7^c*

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams.......... ............................. $7.00
Pusei metų _______ .»■.»■■■ ..—4 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiam __________  1*50
Vienam mėnesiui .... ............. — .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

»(Atpiginta)
Metams......................................$8.00
Pusei metų ........... .................r 4.50
Trims mėnesiams .—........... 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lupa 
du kailiu. ■ >

Chicagos gatvekarių ir 
augštųjų geležinkelių darbi
ninkai streikuoja. Apie trys 
milionai miesto gyventojų 
turi delei to kentėti. Bet 
kas tuo kaltas?

Mokestis už važiayimą 
gatvekarių keletas metų at
gal buvo 5 centai. Gatveka
rių darbininkai tuomet gau
davo 65 centus už valandos 
darbą.

Vėliaus mokestis už važia
vimą gatvekarių buvo pakel
ta iki 8 centų; darbininkai 
gi iškovojo 8 valandų darbo 
dieną ir 80 centų už valan
dos darbą.

Dabar gatvekario mokes
tis yra truputį numušta — 7 ( 
centai; o darbininkams gat
vekarių savininkai nori nu
mušti algas nuo 80 centų už 
valandą ant 60 centy. Iv da 
nori vietoje 8 valandų darbo 
dienos įvesti 9 valandų dar
bo dieną!

Kuomet gatvekarių kom
panijos imdavo iš pasažierių 
po 5 centus, tai darbinin
kams mokėdavo po 65 cen
tus už valandą; o kuomet jos 
ima po 7 centus už važiavi
mą gatvekarių, tai jos siūlo 
savo darbininkams tiktai 60 
centų! Taigi jos nori lupti 
nuo publikos ir nuo darbi
ninkų.

Šitas dvigubas kailio tapi
mas yra ta priežastis, kad 
Chicagos milionai gyventojų 
nors yra priversti vargti be 
gatvekarių, bet nesmerkia 
darbininkų, išėjusių į strei
ką. Jeigu kompanijos mė
gintų parsitraukti streiklau
žių ir su jų pagelba operuoti 
gatvekarius, tai publikoje 
nerastų jokio pritarimo. 
Žmonės geriaus pėsti vaikš
čios, negu padės kompani
joms sulaužyti streiką.

Paskutiniai 
mūšiai.

Krikščionių demokratų 
blokas kartu su žydų buržu
azijos atstovais Lietuvos St.

žemiaus pasirašiusieji, susi
rūpinę tomis aplinkybėmis, ku
riose eina socialistų revoliucio
nierių byla, ir bijodami, kad 
teismas gali išnešti nuospdendį, 
kurį nebebūtų galima atitaisyti, 
žmoniškumo ir visuotinos taikos 
vardu atsišaukia į sovietų val
džią ir prašo, kad ji išvengtų
viso to, ką civilizuotoji žmonija 
gali paskaityti keršto darbo įvy- 
kinimo.

Pirmam pasirašiusiųjų liste 
stovi sekami vardai:

A. Aulard, Sorbonnos (Pary
žiaus universiteto) profesorius; 
Paul Poinleve, instituto narys; 
A. Meillet, College de France 
profesorius; Gabriei Seaille, Sor
bonnos profesorius; Emilie Bo- 
ret, Mokslų Akademijos narys; 
R. Schneider, Sorbonnos profe
sorius; J . Allemane, Xavier 
Leon, Henri Leon, Henri Hau- 
ser, Sorbonnos profesorius; 
Charles Gide, Emile Terąuen, 
J. Hadamar, Henri Levy-Bruehl, 
P. Alphandery, Jeanne P. Al- 
phandery, L. Levy-Bruehl, Mar
cei Levy-Bruehl, L. Brunschvig, 
Sorbonnos profesorius; J. Brun
schvig, Victor Basch, Sorbonnos 
profesorius; Ch. Seignobos, Sor
bonnos profesorius.

Garsusis Anglijos rašytojas, 
H. G. Wells, taip pat pasirašė 
po atsišaukimu.

VOKIETIJOS SOCIALDEMOK
RATŲ SĄJUNGA 
REICHSTAGE.

Liepos 13 d. Vokietijos So
cialdemokratų Partijos frakcija 
reischtage ir Vokietijos Ne
priklausomosios Socialdemokra
tų Partijos frakcija, kiekviena 
savo posėdyje, priėmė vienodo 
turinio nutarimą, kad jiedvi 
jungiasi į daiktą, kaipo Social
demokratinių Reischtago Frak
cijų Sąjunga. Dviem dienom vė
liaus tas nutarimas tapo pra
neštas valdžiai ir visoms reisch- 
stago partijoms.

Bėrimo “Freiheil” sako, kad 
“šitas nutarimas turi di

džiausios reikšmės kaip da
bartinei politikos padėčiai, 
taip ir tolimesnei viso socia
listinio proletariato kovai.”

Susijungimas reichstage ne
užilgo, be abejonės, atves tiedvi 
partijas prie pilno susivieniji
mo.

Vokietijos Socialdemokratų 
Partija turi milioną ir du šimtu 
tūkstančių narių (1,200,000), o 
Nepriklausomoji Socialdemokra
tų Partija. — tris šimtus auk- 
stančių (300,000). Taigi kartu 
jom dviem priklauso pusantro 
miliono darbininkų.

Be to, jiedvi kontroliuoja Vi
suotiną Profesinių Sąjungų Fe
deraciją, kuri turi apie 8 milio- 
nus narių. ,

Komunistų gi partija turi tik
tai 120,000 narių, o profesiniam 
.judėjime nelošia beveik jokios 
rolės. Kadangi komunistai kėlė 
triukšmą bendrose darbininkė 
demonstracijose prieš monar- 
chistus ir atsisakė pasirašyti po

i mu , 1< ii ritime dtii’bimn.- 
kai yra perspėjami nuo pro
vokatorių, tai avidvi socialistų 
partijos ir profesinių- sąjungų 
centras nutarė pertraukti su 
ais visus santykius.

KRIZIS FRANCIJOS 
KOMUNISTUOSE.

Francijos komunistai neduoda 
ramiai miegoti Maskvai. Ko- 
minterno pildomasis komitetas 
turėjo didelę dalį 'laiko savo pas
kutiniame posėdyje pašvęsti 
diskusijoms apie juos.

Pild. Ko-as atrado, kad Fran
cijos komunistų partija yra pa
pildžiusi daug nuodėmių: per- 
.žengia discipliną, sabotažuoja 
“bendro fronto” kampaniją, pa
siduoda anarcho-sindikalistų į- 
takai ir neprižiūri savo spaudos 
organų. Suskaitę visus savo 
franeuziškos sekcijos nusidėji
mus, Kominterno viršininkai nu
tarė duoti jai visą eilę įsakymų, 
kurie jeigu nebus išpildyti, tai 
partija susilauks ekskomunika- 
cijos.

“Laisvės” Dedelė, pritarda
mas šitam* Maskvos diktatorių 
žingsniui, sako:

“Toms smulkburžuazinėms 
' erezijoms negalima leisti lais

vai plėtotis... Kas pradės per
daug demonstruoti savo inte
ligentišką fanaberiją, tas ga
lės parodyti savo ‘gabumus’ 
kur nors kitur, bet ne sekci
joj Komunistų Internaciona
lo.”

NAUJIENOS, Chfaja, ID.
Kominterno sekcijose, deja, 

“erezijos” ir “fanaberijos” nie
kuomet neliovė kėlusios galvą, 
nuo pat jo atsiradimo. Italijos 
partija buvo pirmutine, įstojusi 
į komunistų internacionalą; ir 
ji pirmutinė tapo prakeikta. 
Kominterno parapija Vokietijo
je taip pat užsikrėtė “erezijo
mis” ir “fanaberijomis” ir re
zultate suskilo į keletą frakci

Lietuvos Respublikos Konsti 
tuciią Besvarstant.

Kunigas

Kaunas, liepos 14. —■ šios 
dienos posėdžio ginčas eina 
apie nuolatinio prezidento in
stitutą. Kalba tik opozicijos 
žmones, krikščionys tyli, kaip 
žemę pardavę. Jie bijosi pasi-. 
rodyti, nes tuomet duotų me
džiagos dar didesniam opozici
jos puolimui ir dar. plačiau sa
ve diskredituotų. Apie vienuo 
liktą valandą baigiasi ginčai, 
pranešėjas gauna žodį ir ban
do pusvalandžio kalboje at
remti opozicijos užmetimus, 
bet jam tai nevisai vyksta. Jis 
kalba ne iš esmės, jo kalbos 
turinys atsiduoda polemika ir 
išvedžiojimais, arba žodžių 
vartymu. Artinasi balsavimas. 
Krikščionių blokas manė, kad 
šitą klausimą kaip ir kitus 
teks balsuoti paprastąja tvar
ka, būtent rankų pakėlimu, 
bet opozicija —- socialdemok
ratai ir liaud.-dem., vaduoda- 
mies statutu raštu pareikalau
ja, kad balsavimas butų atlik
tas pravardėmis ir raštu. Tok
sai opozicijos siūlymas pra
džioje nustebino krikš.-dem., 
bet paskui jie nurimsta, nes 
prieš statulą neatsispirsi. Pre
zidiumas nustato balsavimo 
pravardėmis tvarką, būtent:— 
kas už socialdemokratų ir 
liąud. pasiūlymą, vadinas, kad 
vietoje nuolatinio prezidento 
konstitucijon butų įrašomas 
Seimo pirftiininkas, — tas sa
vo kortelėje rašo žodį “taip” 
ir pasirašo, reiškia balsuoja 
už bendrą opozicijos pasiūly
mą, kad nuolatinio prezidento 
nereikia. Kas stovi už tai, kad- 
butų opozicijos siūlymas at
mestas, būtent įrašyta konsti
tucijon nuolatinis prezidentas, 
tas savo kortelėje rašo “ne” ir 
pasirašo pravardę.

Eina balsavimo procedūra, 
pravardžiui šaukiamas kiek
vienas posėdyje dalyvaująs at
stovas paduoti savo kortelę St. 
Seimo prezidiumui. Pasibai- 
gus tai procedūrai, skelbiama 
% vai. pertrauka. Pertraukai 
pasibaigus -skelbiama balsavi
mo rezultatai:—kortelių su 
užrašu “taip” —- 30, kortelių 
gi su užrašu “ne” — 57. — 
reiškia už prezidentą — Seimo 
pirmininką balsavo 30 atstovų, 
už atskirai renkamą preziden
tą — 57 balsai. Visa dešinioji 
džiaugiasi laimėjusi, visa kai
rioji irgi džiaugiasi, kad de
šinieji galop pasisakė savo pra
vardėmis ko ištikrųjų nori. 
“To mums ir reikia,” — girdi
si opozicijos balsų.

Nubalsavus tokiu budu pa
taisas prisieina visą 45§ bal
suoti. Opozicija pareiškė, kad 
šitą opoziciją atliks vienui 
vieni krikščionys demokratai, 
nes opozicija jame nedalyvaus. 
Padarius tą pareiškimą visa 
opozicija apleidžia salę, pasi
lieka iš socialdemokratų frak
cijos alst. Venslauskiš, kad pa
tikrintų kvorumą, t. y. ar yra 
pasilikęs salėje teisėtas krikš- 
čionių-dem. skaičius, būtent 
57 žmonės (pusė ir vienas). 
Nauja bėda krikščionims,, nors 
salėje pasiliko 4 žydų frakci
jos atstovai, bepartyvis (Žine- 
vičius — šlėjąsi prie k.-d.) ir 
kvorumo tikrintojas, v i stiek 
reikalingo atstovų skaičiaus 
nėra. Prezidiumas vilkina bal
sų skaitymą, nes mato, kad 
kvorumo nėra, bet valandžiu
kei praėjus sumobilizuojama 
visi esamieji k.-d. ir kvorumas 
susidaro. Balsuojamas visas

jų; dabar ji baigia tirpti. Ame
rikos komunistai irgi baigią 
džiūti.... •

■,l v

Pilnai ištikimi Maskvos inter
nacionalui šiandie tebėra tiktai 
tie ištvirkusioj i ir suchamėju- 
sieji gaivalai, kuriems pavyko 
prisigrūsti prie Maskvos ėdžių. 
Kuomet ėdžios ištuštės, tai ir 
jie pavirs “eretikais.” 

paragrafas, kuriame pasakyta, 
kad Lietuvos valdžią sudaro 
Prezidentas ir Ministeriy Ta
ryba. Salėje visob kairiųjų kė
dės, apart vienos — kvorumo 
tikrintojo, — tuščios. Tirštai 
sėdi krikščionių blokas, prie jo 
glaudžiasi 4 žydų frakcijos at
stovai. Balsuojama už, — pa
sikelia 56 vienų krikščionių 
rankos, kas prieš, —• vienas 
(kvorumo tikrintojas).

Tokiuo budu vienui vieni 
krikš.-dem. su darbo federaci
ja (darbininkai iš po klebonų 
skverno) su moterimis ir kri- 
kš. ūkininkais, padedant 4 žy
dų frakcijos žmonėms nubal
suoja galutinai nuolatinio pre
zidento amatą Lietuvoje. Taip 
praėjo vienas daugiausia gin
čijamų konstitucijos paragrja- 
fų.

Toliau seka paprastos smulk
menos, kad prezidentą renka 
Seimas, kokia to rinkimo tvar 
ka, kad prezidentas prisiekia 
Seimui ir t. t. Priesaikos klau
simu pasiūlyta kelios formu
les, galop pasirenka vieną, pa
siūlytą Krupavičiaus. Daugiau 
pasiūlymų yra kuriam laikui 
prezidentas renkamas. Busi
mieji žemdirbiai (Valickio 
grupė) atskilusieji nuo k.-d. 
bloko siūlo rinkti prezidentą 
6 metams, krikš.-dem. ir ūki
ninkai palaiko 5 metus, patys 
gi krik.-dem. buvo įnešę pa
siūlymą su lyderių parašais, 
kad prezidentas renkamas 4 
metams. Balsuojant atmetama 
6 ir 5 metai. Krupavičius iš 
vielos gana balsiai pasako, 
kad jis 4 metus atsi.imąs, bet 
k.-d. ūkininkai labai norėtų 
rinkti prezidentą 4 metams ir 
pradeda reikalauti, kad butų 
balsuojamas 4 metų siūlymas. 
Krupavičius, pareiškęs, kad tą 
pasiūlymą atsiimąs, — tyli; 
opozicija konstontuoja, kad 
jis yra atsiėmęs savo pasiūly
mą, — todėl jisai nebebalsuo- 
jamas. Galop KrupaviCius pri- 

verstas išeiti tribunon ir pa
reikšti, kad jis 4 metų siūlymą 
k.-d. bloko vardu atsiimąs. 
Prezidiumas pasišoka su statu
to reikalavimais ir duoda bal- 
buoti atsiimtą pasiūlymą. 
Krikš.-dem. nepatogu taktikos 
žvilgsniu balsuoti atsiimtą pa
siūlymą, tokiuo budu ir 4 me
tus jie patys atmeta, nenorė
dami įklampinti savo lyderio 
Krupavičiaus, — ir taip 'Lietu
vos. prezidentas renkamas 
trims metams.

Seka dar visa eilė pasiūlymų 
smulkesnes reikšmės. Opozici
jai vis tiek, kaip tos smulkme* 
vos susidės, kuomet svarbesny 
sis klausimas jau nubalsuotas.

Prieinama prie 50 § konstitu
cijos paragrafo, — Respublikos 
Prezidento kompeticijos. žodį 
ima Bielinis (s.-d.) ir'ilgoje kal
boje motyvuoja socialdemokra
tų pasiūlymą prie 50 §, polemi
zuoja su konstitucijos referan- 
tu Tumėnu, išrodinėja k.-dem. 
veidmainystes, nes jie atėjo čio
nai prekiauti tautos valia, pri
mena jiems visą jų taką nuo jų 
“demokratijos” St. Seimo rin
kimų laikų iki šiam momentui, 
kada jie galutinai svarsto ir ri
ša Lietuyai konstituciją, kurioje 
įveda absoliutizmo dėsnius, prie
šingus demokratijos keliams ir 
nusistatymui. Ats. K. Bielinis 
nagrinėja šiuos k.-d. įneštus 
prie 50 § pasiūlymus:

Po visų šitų ginčų tų pa
čių k.-d. šis paragrafas ati
duodama komisijai peržiūrėti. 
Tokiu budu bent dvejose vie
tose šiandie k.-d. buvo išmuš
ti iš vėžių. Ar daug dar tuo 
laimėta, sunku pasakyti, bet 
pats faktas liudija, kad jų pa
sijusta silpnais prieš tuos ar
gumentus, kurie buvo opozici
jos iškelti.

Prieita prie 45 §, kurs skam
ba šiaip: “Valstybės vyriausy
bę sudaro: Respublikos prezi
dentas ir Ministerių Taryba”. 
Opozicija trečiu kartu eina 
kalbėti prieš prezidentūrą. 
Kalba keliolika žmonių, bet 
bendras ginčas dar nepabaig
tas, apie tai rytoj.' Iš įdomes
nių kalbų minėtina kalbos Če
pinskio ir Bielinio (s.-d.). Če
pinskis trumpai pakartoja vi
sus motyvus prieš prezidentū
rą, Bielinis polemizuodamas 
prieš valdžią kaip k.-d. nuo 
demokratybės eina prie abso
liutizmo priminė krikš. dem. 
teikiamą prezidentui “veto” 
teisę, nurodo, kad prie tre
čiojo skaitymo k.-dem. siūlo 
dar gražesnių pataisų, būtent: 
duota ^prezidentui teisė paleis
ti Seimą ir nešaukti jo bent 
du menesiu,' tuo laiku vyriau
sybė gali leisti įstaty
mus, prezidentas daromas 
viršininku visų ginkluo
tųjų pajėgų ir l.t.—ar tai ne 
kelias į absoliutizmą, ar čionai 
vieno žmogaus naudai neatsi
sakoma nuo demokratijos?— 
klausia kalbėtojas. Baigdamas 
kalbą atstovas Bielinis papa
sakoja Seimui ir krikš.-dem. 
Aizopo pasaką apie pelkyną, 
kuriame gyveno daug varlių. 
Varlės užsigeidė turėti karalių 
ir prašė dievo Zeuso, kad jis 
jom suteiktų valdovą. Zeusas 
buvęs sukalbamas ir tuojau iš
pildęs varlių prašymą — įme
tęs pelkėti rąstą ir pasakęs, 
kad tasai ir busiąs karalius. 
Varlės apsidžiaugė, bet neil
gam: jos tokio karaliaus ne
norėjusios turėti, todėl vėl pra
dėjusios kelti maištą ir reika
lauti karaliaus. Dievas Zeusas 
tuomet pasiuntęs varlynan gu
žutį (gandrą). Gandras greit 
suvaldęs , pabludusias varles, 
mat jis jas valgęs su dideliu 
apetitu... Ar jus, norintieji 

prezidento, nesate tojo pelky
no gyvūnais, ponai iš k-dem. 
bloko; ar jus balsuodami už 
prezidentą negausite to, ką ga
vo vargšės varlės? baigia sa
vo kalbą kalbėtojas. Palygini
mas labai įtinka daugumos są
statui.

Ryloj bendrų kalbų tęsinys. 
Matysime kaip baigsis prasi- 
clSjcs delei prezidentūros gin
čas. Iš anksto galima sakyti, 
kad nuolatinį prezidentą Lie
tuva turės, nes daugumos nu
sistatymas visai aiškus.*

Skaitytoju Balsai
r - j - -j •

[l/l tiretk&tas itame skyriuj*
nuomones Redakcija neatsakėt.}
Wia ir
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DEL LIETUVIŲ REGISTRA
CIJOS IR $10 BAUSMĖS.

Senas priežodis sako, Kaip 
pasiklosi, taip išsimiegosi.

Daugumas musų lietuvių 
manė, kad kritikavimas Lietu
vos valdžios yra bereikalingas 
darbas. Kiti visai nematė 
jokio skirtumo tarp klerikalų 
ir pažangesniųjų srovių žmo
nių. Ypatingai musų klerika
lai smerkė tuos laikraščius ir 
žmones, kurie giliau žiurėjo j 
Lietuvos valdžios darbus. Ačiū 
tani daugumas nežiūrėjo, kam 
jie davė savo aukas ir kas jas 
paėmė, manydami, kad nebus 
skirtumo, kam jos pateks.

Nors tie dalykai buvo aiški
nami visuose pažangesniuose 
laikraščiuose, ypatingai Nau
jienose, bet žmones nekreipė 
domės į jų naudingus prascr- 
gėjimus ir patarimus. Tatai 
ir tenka mums priminti jums 
ta sena patarlė, kaip pasiklosi, 
taip išmiegosi. Amerikos lie- 

Ketvergas, Rugpiučio 3, ’ŽŽ 

tuviai gavo tą, ką jie patys 
surengė.

Lietuvos atstovybes pareiš
kimu Washingtone kiekvienas 
Lietuvos pilietis neužsiregistra
vęs Atstovybėje ir neužsimokč- 
jęs duokles $10 iki gruodžio 9 
d. š. m. nustosiąs Lietuvos pi
lietybės teisių. Tai yra geras 
Lietuvos valdžios atsimokčji- 
mas Amerikos lietuviams už jų 
širdingą rėmimą jos reikalų.

Ret kitos žinios yra jiems dar 
baisesnės. Perskaičius “Nau
jienose” paskutiniu laiku Ku
nigo straipsnius apie St. Sei
mo darbus tiesiog plaukai ant 
galvos pasistoja. Iš jo pasa
kojimo paaiškėja, kąd Ameri
kos lietuviai nustoję Lietuvos 
pilietpbės teisių dėl jų nemo
kėjimo nežinia už ką ir delko 
užkraunamos ant jų duoklės 
$10, parvažiavę Lietuvon turės 
dešimtį metų joje išgyventi 
iki jie gAlės patapti Lietuvos 
piliečiais. Tai yra begėdiškas 
sumanymas vis viena, kas jį 
patiekė ir jis ne vienam Ame
rikos lietuviui kaip peiliu šir
dį pervėrė.

Per keturis metus Amerikos 
lietuviai rėmė Lietuvos reika
lus kiek galėdami finansiniai 
ir politiniai. Daugelis jų iš 
darbo išlikęs, arba po darbo 
valandų dirbo Lietuvos labui. 
Ir dabar už visą tą jo darbą 
ir aukas ką jis gauna?Ogi jis 
nubaudžiama $10 metinės 
bausmės, atimama iš jo pilie
tinės teisės ir konfiskuojama 
turtas, jei jis jį turėjo Lietu
voje. Tai tokį, anot “Naujie
nų” redakcijos, jis gauna “pre- 
zentą” už savo gerus norus ir 
sunkų darbą Lietuvos val
džiai. Tokio sumanymo nega
lima švelniau pavadinti, kaij) 
tik nežmoniškas. Kadangi jis 
priklauso katalikams, lai tas 
parodo, kaip Lietuvos katali
kai leisdami įstatymus šaliai 
užmiršta didžiausį Dievo įsa
kymą - h Mylėk artimą savo 
kaip pats save. Šitą užmiršę, 
kokie jie gali būti katalikai?

Rot gal aš nepilnai suprantu 
šilą pątvarkymą, todėl gal Lie
tuvos Atstovas, p. Čarneckis 
malonės paaiškinti, ką reiškia 
toji bausmė, dedama ant Ame
rikos lietuvių ir kaip tas pa
tvarkymas lies amerikiečius 
lietuvius sugryžusius Lietu
von? — Ex-Kareivis.

Laiškas Redakcijai.
Gcrb. “N-nų” Redakcija:

“Naujienų” 176 num. žinu
tėj -iš Roselando buvo pasaky
ta, kad LSS-os 137 kuopą ir 
L.M.D. Aido chorą suorgani- 
zavęs <1. A. Norbutas. Ištiesų. 
LSS-os 137 kuoptu organizavo 
broliai Viliniaičiai, N. ir J., o 
Liet. M. D. Aido chorą įkūrė 
LSS-os 137 lęuopa.

Antra, “Naujienų” 174 num. 
žinioj iš Northsidėj “Northsi- 
dielis” kalbėdamas apie (iar- 
field Parko Lietuvių Pašclpinio 
Kliubo išvažiavimą sako: “Toj 
pačioj vieloj, kai]) jau minė
jau, turėjo išvažiavimą Gar- 
fieldo Parko Lietuvių Kliubas, 
prie kurio matomai priguli iš
imtinai bolševikai. Kliubas 
buvo surengęs programą, kuris 
susidėjo vien iš ‘spyčių’.”

Gerai, kad rašo, bet bloga, 
kad rašo neliesą. Garficld 
Parko Pas. Kliubui priklauso 
įvairių pažvalgų žmonės, jame 
yra kaip katalikų, taip ir so
cialistų, o bolševikų gal viso 
apie trys — iš šimto su vir
šum narių — ne daugiau. Štai 
pavyzdys: iš apie penkiolikos 
to kliubo surengtų prakalbų 
lik pirmą kartą kalbėt įsi
skverbė bolševikas.

Su pagarba
N. Vilimaitis.

Redakcijos Atsakymai.
Pranešimų z siuntėjams. — 

Pakartojame, kad siunčiant 
draugijų pranešimus laikraš
čiui, siuntėjai būtinai turi 
Redakcijos žiniai paduoti savo 
vardą pavardę ir adresą. Kas 
šito nepadaro, atsiųstas prane
šimas negalės būt įdėtas.
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Lietuvos piliečiams.
(Iš Liet. Inf. Biuro)

II. Pirmasai Įstatymas apie 
Lietuvos Pilietybę.

Lietuva pasiskelbė nepri- 
klausoiha Valstybe 1918 m. 
vasario 16 d. 'Į’ada Lietuvą dar 
tebevaldė vokiečiai, prie kurių 
okupacijos negalima buvo val
stybei normaliai plėtotis. Te- 
čiau vos tik vokiečiai karui 
pasibaigus, išsikraustė iš Lie
tuvos, Laikinoji Lietuvos Vy
riausybė tarpe savo pirmųjų 
išleistųjų įstatymų paskelbė ir 
“Laikinąjį ĮstatynuĮ apie Lie
tuvos Pilietybę” sausio 9 d. 
1919 m. Negalima buvo to re i-*' 
kalo atidėlioti. Reikėjo aiškiai 
ųustatyti, kas yra kūrėjai ir 
nariai Lietuvos Respublikos? 
Kas bus Lietuvos piliečiais? 
Ką Lietuvos Respublika ims 
savo globon ir gynimai). Rei
kėjo atskirti savuosius nuo 
svetimų, prietelius nuo prieši
ninkų, čiabuvius nuo svieto 
parėjimų. Tad § 1-as Laikino
jo Įstatymo apie pilietybę ir 
sako:

§ 1. Lietuvos piliečiais lai
komi: 1) asmens, kurių tė
vai ir seneliai iš seno Lietu
voje gyveno* ir kurie ir pa
tys visuomet Lietuvoje gyve
na; 2) nurodytųjų pirmame 
punkte asmenų vaikai, ku
rie kad ir negyveno visuo
met Lietuvoje, bet grįžo jon 
gyventi; 3) asmens, kurie iki 
1911 metų nemažiau, kaip 
10 metų Lietuvoje gyveno ir 
turėjo: a) arba nuosavą ne
kilnojamąjį turtą, b) arba 
nuolatinį darbą; 1) Lietu
vos piliečio ‘vaikai; 5) jo pa
ti, arba našlė; 6) Lietuvos 
netekėjusios pilietės vaikai, 
jei jie nepriimti svetimšalio 
jo vaikais ir 7) svetimšaliai, 
naujai priimti Lietuvos pi
liečiais.
Kaip matome, tas Įstatymas 

išskyrė iš Lietuvos pilietybės 
visus tuos svetimus pribuišus. 
kurie buvo atvykę Lietuvon 
kaipo jos priešininkai, pasipel
nyti ir pasiplėšti. Ret ką gi su 
rusų valdininais, kurių kiti ir 
ilgai Lietuvoje gyveno? Ar jie 
verti buvo Lietuvos pilietybės? 
Jie, nors ir gyveno Lietuvoje, 
bet dirbo ne Lietuvai, o sveti
mai valstybei, todėl Lietuvos 
pilietybės neužsipelnė, Prie pir
mojo § yra pridėtas:

PĄSTEBeJIMAS. Lietuvos 
piliečiais nelaikomi asmens, 
kurie kad ir turėjo nuolatinį 
darbą (§ 1, p. 3b), bet kurių 
darbas buvo vien tarnavimo 
Rusų Valstybei, |. y. rusų 
valdininkai.
lėčiau turėjo būti duota 

progos patapti Lietuvos pilie
čiais ir Svetimtaučiams, kurie 
gyveno ir gražiai dirbo Lietu
voje per ilgesnį laiką ir prisi
rišo prie musų krašto. Toli
mesnieji du įstatymo punktai 
apie juos kalba:

§2. Svetimšalis gali būti 
priimtas Lietuvos piliečiu: 
1) Jei ištisai išgyveno Lietu
voje ne mažiau, kaip penke
rius paskutinius metus; 2) 
jei turi nuolatinį darbą, ku
riuo laiko save ir savo šei
myną ir 3) jei nebuvo teis 
mo nubaustas už nusikals
tamus darbus kalėti kalėjime 
arba skaudesnėmis bausmė
mis. §3. Svetjmšalis, kuris 
nori tapti Lietuvos piliečiu 
ir atatinka, §2. reikalavi
mams privalo paduot apie tai 
prašymu Vidaus Reikalų Mį- 
nisteriui, kuris susitaręs su 
Teisingumo M misteriu, pa
tenkina arba atmeta prašy
mą. ‘
Žemė yra valstybės ūkio ir 

gyvenimo pamatas. Jei Lietu
vos žemė atatektų svetimša
liam, butų pakirstos šaknys 
musų valstybės gyvybės. Rusų 
vyriausybė ir seniau ir ypač 
po 190 l-tų nietų dėjo visų pą- 
slaugų, kad lietuvius austu

mus nuo jų žemių, o kad į jų 
vietas prisodinus rusų atėjūnų. 
Daugelis Lietuvos dvarininkų 
vos tik tauta pasiskelbė nepri
klausoma valstybe, pasikėlė 
parduoti savo( dvarus svtetim,- 
taučiams, kad gautais pinigais 
suktinis lenkų valstybę. Musų 
valstybės kūrėjams, supranta
ma ir rūpėjo, kad Lietuvos že
mę valdytų nesvetimieji, o tei
sėti Lietuvos piliečiui. Tad ir 
Laikiname Įstatyme apie pi
lietybę nies randamę pridėtu 
du punktu, draudžiančiu sver 
Gintaučiams ingyti Lietuvoje 
žemės ir atimančiu žemę iš ru
sų kolonistų.

§4. Laikinai draudžiama 
svetimšaliams pirkti ir kito
kiu budu įgyti nuosavybė 
Lietuvoje nekilnojamasis 
turtas. Sutartys, padarytos 
priešingai šiam įstatymui, 
laikoma nebėgančiomis. Apy
gardos teismo valstybės gy
nėjams dedama pareiga kel
ti ir vesti bylas apie minėtų 
sutarčių panaikinimą.

§5. Žemė, valdoma tų ko
lonistų, kurie po| 1904 ui. 
buvusių rusų valstybinių, 
vadinamųjų valstiečių (kres- 
tianskij), ir bajorų (Dvo- 
rianskij) bankų buvo įkurti 
Lietuvoje, šiuo grizinama 
Lietuvos Valstybei nuosavy
be ir iš kolonistų atimamą 
o jiems iždas grąžina tai, 
ką jie buvo už žemę sumo
kėję.

sis Įstatymas vykinti pa
vedama Žemes Ūkio ir Vals
tybės Turtų Ministeriui.
Taip skamba pirmasai Lie

tuvos pilietybes įstatymas. Ji
sai apibrėžė pamatus Lietuvos 
pilietybei. Jisai apgynė Lietu
vos žčnię nuo svetimo kapitalo 
pasikėsinimų.

Lenky unijų stiprėjimas
Varšuva. — Antrasis Lenki

jos Laisvųjų Amatinių Unijų 
kongresas Čia pasibaigė. šita 
nacionalinė federacija, prisidė
jusi prie Amsterdamo Interna- 
nacionalo, susideda iš 48 centri
nių unijų su 1,110 sy. ir 492,962 
nariais. Kaip visuotino sekreto
riaus Zulaskio pareiškimas pa
rodė, nuo paskutinio kongreso, 
laikyto 1920 m. narių skaičius 
padidėjo 93 nuošimčiais.

Šitas padidėjimas pareina nuo 
to, kad trys didelės savarankiai 
suorganizuotos darbininkų orga
nizacijos prisidėjo prie visuoti
nos federacijos. Prisidėjo Gelž- 
kelių darbininkų unija, Pozna- 
niaus apskričio federacija ir žy
dų amatinių unijų federacija.

Ginčai įvairiais darbuotės 
klausimais — amatinės unijos 
taktika ir bendras frontas, mi- 
litarizmas ir karas, organizavi
mo klausimai, visuomeninė įsta- 
tyba ir centralio komiteto pa
reiškimas — esmėje buvo ginčai 
tarp 155 socialistų ir 34 komu
nistų delegatų, kuriuose žydų 
amatinės unijos ir neprisidėju- 
sių delegatų skaičius — viso 41 
—pakaičiui rėmė tai vieną, tai 
kitą frakciją.

Bendro fronto klausimu ko
munistai ir žydų amatinės uni
jos ėjo ranka rankon remdami 
idėją, o socialistai pasisakė, kad 
frontas su komunistais yra ne
galimas.

Militarizmo klausimu rezoliu
cija perėjo prieš komunistų bal
sus, nupeikianti militarizmą taip 
kapitalistinių valstybių, taip Ru
sijos. Šalies gynimas pripažin
ta pateisinamu.

Komunistų pasiūlymas pa
keisti lenkų amatinių unijų ju
dėjimą pramoniniu judėjimu 
buvo sumuštas didele didžiuma 
socialistų ir žydų federacijos 
balsų.

Lenkų darbo ministerio Dfa- 
rowskio kalba, kurioje jis gyrė 
Lenkijos kapitalistinės valdžios 
peršamą visuomeninę įstatybą 
tapo praleista negirdoms.

CH1 AGOS 
:: ŽINIOS ::

ĘESIARTINANT 'NAUJIENŲ 
PIKNIKUI.

Naujienos, tai vis naujienos. 
Naujieniečiai ir gi naujienie- 
čiai. Kaip žiuri, naujieniečiai 
kiekvieną metą sugalvoja ką 
nors originaliu. Kaip matau, 
jie ir šįmetiniame Naujienų 
piknike turės nepaprastai gra
žias bengalines ugnis. Aš dat* 
savo gyvenime nesu matęs tų 
bengalinių ugnių. Būtinai pasi
stengsiu Naujienų piknike ja 
pamatyti. Dabar tai tik ir 
vaizdinasi mano vaidentuvėj 
tos gražios ugnys, iškilusios 
padangėn įplyšta su didžiausiu 
triukšmu ir pasileidžia oran 
įvairių įvairiausios ugnys. Nę 
tik aš vienas apie tai galvoju, 
bet ir daug mano draugų ir 
pažįstamų taipgi apie tai gal
voja ir net tarp savęs kalbasi.

Vieną dieną eidamas gatve 
sutikau savo draugą. Tarp kit
ko jis tuoj prisiminė ir apię 
Naujienų pikniką.

—Kokios tos bengalinės ug
nis?

—Na, tai ar nesi matęs kaip 
“fortdžiulajuj” yra šaudomos 
į orą “fajerverkos?”

-A, tai tos bus Naujienų 
piknike šaudomos. Labai ma
lonu bus tatai pamatyti. Aš 
buvau ketinęs vienas į Naujie
nų pikniką važiuoti, bet kad 
bus tokių gražybių, tai sykiu 
paimsiu savo moterį ir vaikus, 
tegul ir jie pamatys tą nepa
prastą gražybę.

Nesistebiu, kad žmonės pa 
našiai kalba, nes ir verta apie 
tai įdomauti ir kalbėti. Ir taip
gi jau laikas pradėti ruoštis į 
tą milžinišką Naujienų pikni
ką. — T. Konkurdietis.

TIKRAI BUS KAS TOKIO 
NEPAPRASTO.

Kad kas lokio nepaprasto 
bus Naujienų piknike, tai ro
do ir tas faktas, kad dabar 
Ghicagos lietuvių visuomene 
tuo pikniku taip susidomėjo, 
kad vien lik apie jį ir tekalba. 
Kur nebus ar tai dirbtuvėj, ar 
tai gatvėj, ar tai šiaip kur 
nors pasilinksminimo vietoj, 
tai nieko daugiau neišgirsi 
kaip tik apie Naujienų pikni
ką ir bengalines ugnis. Tat 
gal nebereikalo pradėjo žmo
nes liek daug apie tai ir rašy
ti. Tik visa bėda tame, kad 
Naujienos visų raštams net ir 
vietos jau pritruko.'

— Reporteris.

100 Už “SUPAIŠINIMĄ” 
AKIES.

Mrs. OscaĮr Gustafson, 209 
E. 59-th gal., patraukė savo 
vyrą tieson už “supaišinimą” 
jai akies. Teisėjas pažiūrėjęs 
į ‘’užpaišytą” akį, nubaudė 
jos vyrą užsimokėti 100 dol. 
pabaudos ir teismo lėšas.

Jos vyras teisme prisipaži
nęs “užfundinęs” vieną “pan
čių” savo bobai...

BUČKIO NĖR; “DIVORSAS”
Pagalios Mrs. Helen R. Jla- 

milton pareikalavo nuo savo 
-vyro divorso, nes, kaip ji 
pasisakius teisėjui, jos vyras 
per šęšis metus dar jos nei 
sykio nepabučiavęs.

Gi jos vyras teisinas, kad dėl 
“nepaprastos psychinės ,įteik>- 
mės” jis negalįs tatai padary
ti...

Prisiminus.
Labai apsidžiaugiau, išskai

tęs “Naujienose”, kad sekamą 
septintadienį, lai yra rugpiučio 
6 dieną, yra rengiamas metinis 
Naujienų piknikas Gardners 
darže (123 gat. ir Michigan 
avė.), Roseland, Illinois.

Jau nekartą musų laikrašti
joj buvo aprašyti gražus pik
nikai bei šiaip puikus išvažia
vimai, nekartą laikraščiuose 
pasitaikydavo skaityti ytin 
gražių piknikų bei šiaip drau

giškų išvažiavimų aprašymai. 
Ir mes, nors dažniausia netu
rėję progos tuose piknikuose 
bei draugiškuose išvažiavimuo
se dalyvauti, bet vistik apturi
me daug pasigerėjimo nors ir 
iš pasiskaitymo tų recenzijų.

Bet tokių reikšmingų pikni
kų, kaip kad šis metinis Nau
jienų piknikas bus, aprašymų, 
deja, mums netenka skaityti; 
netenka todėl, kad tokie pik
nikai, tai retenybė.

Ką aš kalbu... argi gali bū
ti retenybė to, ko dar nėra bu
vę? Tiesa, šįmetinis. Naujienų 
piknikas bus jau nebepirmas. 
Taip. Nebepirmas. Bet jis daug 
kuo skirsis nuo buvusių pikni
kų. Juk ir pačios “Naujienos” 
jau nebetokios, kokios jos bu
vo pirmiau: jos dabar dides
nės, turi daugiau skaitytojų ir 
daug stipresnes negu kada 
nors buvo. Jos jau išaugo į 
milžinišką lietuvių laikraštį ir 
dar vis auga, ir kas kart vis 
didesniu ir didesniu žibintuvu 
rodo plačiomsioms minioms 
kelią; jos rodo darbininkams 
kelią į šviesesnį, linksmesnį, 
liuosesnį ir laimingesnį ryto; 
jų.

Be abejo, darbininkai susi
rinkę metiniame Naujienų pik
nike galės visa tai atjausti, su
prasti ir tinkamai įvertinti. 
Nevienam gal prisimins tie lai
kai, kada Naujienos dar tik 
kūrėsi, kada jų redaktorius 
prie surukusios lempos per 
kiauras naktis dirbo, triūse, 
kad “Naujienas” tinkamai iš
auginus, jas apgynus nuo vi
sokių priešų, ir kad per jas ga
lėjus darbininkus šviesti.

Ir jo tas triūsas ir pastan
gos, matomai, nenuėjo vėjais. 
Naujienos išaugo į milžinišką 
lietuvių, diem'aštį ir dar vis 
sėkmingai auga, nors joms 
priešų nestigo nuo pat jų gi
mimo dienos ir jų nestinga dar 
net ir šiandie.. . Bet jos, tarsi 
koks milžiniškas laivas, nei 
uolų, nei banguojančių Vilnių, 
nei didelių audrų visai nesibi
jo ir neatboja... Bet tiesiai ir 
nei kiek nevingiuodamos jos

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą: X"
Švarių aržuolo išgrindimui po ............................. 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui .............................. 10c.
Švarių klevo išgrindimui ...................................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko- 
.los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
a Tol.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatoin. 1955 W. 1111h St.
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje

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

Pinigus gavo: 
Čekius: 4142 Liet. Prek. ir Pramones

2797 P. Kasparas Bankas
3595 V. Kasparas 4153 A. Bulota
3753 J. Andriejaitis 10128 T. žu'laitiene
3772 J. Juškus 10137 T. ž uraitiene
3777 P. Dovidonis 10144 D. Puidokas
3783 B. Kvečas 10150 U. Urbonienė
3931 J. Taločka 10151 J. Gumauskas
4002 S. Graziškauskas 10152 O. Jagaudas
4012 S. Kierišaite 10158 A. Sarantąyičius
4015 V. Kimtis 10164 A. Mažeikai
4026 K. Talžunas 10167 B. Labanauskiene
4031 1). Voiciehovskiene 10172 V. Savokaičius
4039 L. Uetrolevičius 10182 A, Merkis (
4041/1342 V. Mickevičaitė 12021 A. Kokoraičiute
4046 L Tamkutoniuke 12026 M. Jucienė
4048/1338 J. Ja’kys 12036 K. Petraičius
4050 M. Briedis 120,31 B. Norkienė
4051 K. Žukausk aite 12042 A. Sinkevičių
4061 B. Petralis 14006 0. Lesaite
4070 P. Grinius 14037 A. Grigaitis
'4071 K. Grinięnė 14056 A. Jusui
4079 J. Urbonas 14057 M. Jusiu i
4081 J. žydonis 14058 J. Jusiui
4086 J. Aukštikalnis 14059 J. Jusiui
4089 Liet. Raudonas Kryžius 14060 M. Jusienę
4092 J. Sal liekai 14061 O. Pliplienč“
4093 M. Kadasevičiene 14062 J. Stalilionis
4116 Z. Kopeliovič
4123 J. Vingevičius

15003 M. Balčiūnienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

vis įplaukia pirmyn ii’ pirmyn... 
Ir jų jau nieks nebeįstengs su
laikyti.. .

Tatai perbėgus minitimis 
širdis pradėjo lyg alpti... Lyg 
tąrsi valandėlei paliovus plak
ti... Kaž — kokia nepaprasta 
jėga pradėjo mane nešti... 
nešti mintyse busimai) Naujie
nų piknikai).. . Drebančiose 
gįslose pradėjo tekėti smagi ši
luma.. .

Taip... Taip... Nežiūrint nei 
jokių kliūčių, nei aplinkybių 
aš vyksiu Naujienų piknikai). 
Nes ten, be kitko, aš sueisiu su 
visais savo draugais, prie lė
liais ir pažįstamais. Tenai aš 
pamatysiu ir tuos kadaise bu
vusius savo draugus, su ku
riais draugavau ir už tas pa
čias dejas kovojau, kurie da
bar, blaškomi gyvenimo audrų, 
jau atsižadėjo jų... Aš sueisiu 
ir tuos buvusius savo draugus, 
kurie yra net atsižadėję visų 
tų idėjų, už kurias pirmiau vi
si drauge su pasišventimu ko
vojome, bet dabar stengiasi 
visa tai griauti, ką pirmiau 
stale... Ir suėjęs juos aš išro- 
dinęsiu jiems jų vaikiškumą, 
jų klaidas... Aš turėsiu progos 
pamatyti tenai daug progresy- 
visko jaunimo, su juo drauge

(Seka ant 0 pust).

IetroilIichigaiT
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Węst 1394 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiuųas pagalbininkai) 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mieli.
>____________________________________________________________________________________________ /
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DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market G234, Market 4526

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephonė Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

Tek: Pullman 6377. .
s,-.-,-,-,- -J-J- . _L-____U

PONIA HATFIELD,
SABINA, 0H10.

Būdama apgailėtinose ap
linkybėse kuomet pradėjo 
imti Lydia E. Pinkham Ve- 
getable Compound.

$&

Sabina, Ohio. — “Ėmiau Lydia E.’ 
Pinkliam Vegctable Compound nuo 

silpnumo ir nere- 
guliariškumo. Bu
vau tokia silpna ir 
nervuota, kad bu
vo sunku ilgesnį 
ląiką ant kojų sto
vėti, kad valgyt 
pagaminus, 
me padėjime 
vau beveik 
metą laiko ir 
ginau daugelį 

’duolių ir turėjau

Tokia 
bu- 
per 
mė- 
gy-

gydytojį, bet niekas negelbėjo. Ma
no sesuo buvo ėmusi jūsų gyduoles ir 
galop prigundė ir mane imti. Da
bar jaučiasi labai gerai ir galiu leng
vai atlikti savo stubos darbą be jo
kio sunkumo. Jus galit panaudo šį 
mano laišką dėl labo kitų, jei tik no
rite.” — Mrs. WELD0N G. HAT-
FIELD, R. R. 3, Sabina ,Ohio.

Šeimyninkės padaro didžiausią 
klaidą dasileisdamos nusilpnėti ir bū
ti nervuotoms, kad net nepajiegia 
savo stubos darbo atlikti.

Lydia E. Pinkham Vegctable Com
pound turi būt imamas ant pirmo 
ženklo panašių simptomų, kaipo ner
viškumo. strėnų skaudėjimo, silpnu
mo ir nereguliariškumo. Jis pagel
bės jums ir apsaugos nuo didesnių 
nesmagumų. Išmėginkit jį gerai. Jis 
tikrai pagelbėjo poniai Hatfield, ly
giai, kaip kad daugeliui, pagelbėjo 
kitoms moterims.

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
forrnos. Suvirs 800 iš
gydymų užrašuose>.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo

AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 
UGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. Akis 
Skaudamos Akis 
Raudonos Akįs 
Žvairos .. Akįs

Kurčios .. Aus 
Tekančios Aus; 
Ūžiančios Aus 
Užkimštos Aus

s 
s 
'4 
s

Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Skaudama Gerklė 
Šilima .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papūtus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatves

120 Šo. State St., Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 6. Nedūldie- 

niais nuo 10 iki 12. •

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo 
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys b06, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedčl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligotų atsilankymui.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar® 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

PAVID RUTTĘR & CO., 
A|ig|is ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.

jlcbe?
Kuomet kenti

galvos skaudėjimą
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink^

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stops 

Contain no hablt-formino drugs 
Hąvę you trjed Dr. Milės1 Nervine?

Auk your Vi'uggttt

I ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
17c. už 100 auks.

arba
585 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

’ Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.
..... ' -------- -
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indcncndence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago. x
..... ■ ....J

Dr. YušRa
1900 So. Halsted St.

Tel. CanaI 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
v—

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

Dr. Maurica Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
' Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

>----------------- --------- - „y

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICK1
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
MENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryt® ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chięago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, 111.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: G—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042

V ■ . ■ ! ■■■ ....  ...
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Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. HuUtcd St., Chicago.
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.) 

pasišoksiu, pažaistu, pasilinks
minsiu.. .

Bodus, ir gamta tą dienų ne
galės būti susiraukusi... Kaip 
lengva bus alsuoti! Koks sma* 
gus bus oras! Kokia graži 
švies saulė! Viskas aplinkui 
bus puiku, malonu! Gamta 
visa šypsosis: vilios ir džiaug
sis... Kiek ten bus smagumo, 
linksmumo ir pasigprėjimo...

Taip... Aš tos progos nepra
leisiu. Nežiūrint jokių kliūčių 
aš vis viena vyksiu Naujienų 
piknikam Bet butų pageidau
jama, kad ir visi mano drau
gai suvažiuotų. — S. C.

taciją drauge, o jeigu ne, tai 
ši kolonija surengs manifesta
ciją ant vietos, atskirai nuo 
kitų kolonijų.

— J. P. Parkauskas, 
atstovų įgaliotinis, rašt. pa- 

gelbininkas.
P. S. Šis pareiškimas pasių

stas trim srovėm. —J. P. P.

Lietuviu Rateliuose
SOCIALISTŲ SROVEI PAREI

ŠKIMAS.
Town of Lake L-L. P. Stotis 

ir visų draugijų atstovai vieša
me susirinkime liepos 31 dieną 
š. m. šv. Kryžiaus par. svetai
nėj išnešė sekantį pareiškimą:

Town of Lake kolonija bū
tinai reikalauja, kad visos trys 
srovės rengtų bendrą manifes-

a+a

KAZIMIERAS ČEPURNA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 28 d., 9 vai. ryte, sulau
kęs 32 metų amžiaus. Paėjo Pu
šaloto vai., Jasėnų kaimo., Pa
nevėžio apskr. Išgyveno šioj 
šalyj 15 metų. Paliko nubudime 
seserį Agotą Amerikoj, seną 
motinėlę ir brolį Juozapą Lietu
voj, tetą ir pusbrolius, pusese- 
ris Amerikoj.

Likosi palaidotas rugpiučio 
(August) 1 d. Dėkojame gimi
nėms, pažįstamiems draugams 
už dalyvavimą laidotuvėse. Lai 
būna tau musų mylmas brolį 
lengva šios šalies žemelė. Pasi
liekame nuliūdima

Sesuo, teta ir giminės.

...rrr rineaūM—■ihmi»im """j

ANTANAS ČIKAUSKAS

Mirė liepos 2, 1922. Buvo ve
dęs, ir išgyveno 22 metu su mo- 
tere. Turėjo amžiaus 45 metus. 
Paliko moterį Oną ir du sunu: 
Franciškų, 19 m. ir Antaną 12 
m. Velionis paėjo iš Lietuvos: 
Alytaus apskričio, Simno vals
čiaus, Glusninkų kaimo. Ameri- 

, ko j išgyveno 26 metus. Liko 
palaidotas liepos 6, 1922 šv. 
Kazimiero kapinėse. Iš namų 
1715 Nevvbury Avė. širdingai 
ačiū vsiems mano draugams ir 
pažįstamiems už gausingą da
lyvavimą laidotuvėse mano my
limo vyro ir tėvo Antano. Il
sėkis ramiai šioj Amerikos že
melėj. #

Moteris
Ona ir sunai 
Franciškus ir 
Antanas.

REZOLIUCIJA.
Town of Lake. — LLPB. 

stotis ir visų draugijų atstovai 
viešame susirinkime laikytame 
liepos 31 d. šv. Kryžiaus para
pijinėje svetainėje išnešė se
kančią rezoliuciją:

Town of Lake kolonija būti
nai reikalauja, kad visos trys 
srovės rengtų demonstraciją 
vienoje vietoje, o jeigu ne, tai 
Town o f Lake kolonija neda
lyvauja viešoje Chicagos de
monstracijoje, o surengs sve
tainėje.

A. J. Kareiva, Pirm.
V. A. Galnait, Bašt.

ROSELAND.
Draugiškas vakarėlis.

šeštadienį, liepos 29 d., Č. 
Strumilo svetainėje LSS. 137 
kuopa ir Lietuvių Scenos My
lėtojų Batelis surengė šaunų 
draugišką vakarėlį pagerbimui 
ir atsisveikinimui su d. A. 
Norbutu ir jo šeimynėle, nes 
jis išvažiuoja į Lietuvą.

1). A. Norbutas buvo uolus 
LSS. 137 k p. darbuotojas. Jis 
yra stiprus dvasioje ir plačiai 
apsiskaitęs socializmo mokslo 
raštų. Užėjus bolševikų vėtrai, 
jis įstengė ir pats nuo tos 
audros apsisaugoti, bet dar ir 
kitus perspėjo. Jis yra giliai 
apsipažinęs su politiniais klau
simais ir gerai pažįsta darbiniu 
kų judėjimo istoriją. Jis yra 
plačių ipažvalgų ir stiprios va
lios partijinis darbininkas. 
Jis netiktai ką pats pasiliko iš
tikimas LSS. narys, bet savo 
rimtais ir teisingais faktais 
prirodė partijiniams drau
gams, kurie buvo linkę dėtis 
prie komunistų, kad bolševikai 
eina darbininkus “liuosuot” 
klaidingu keliu ir kad bolševi
kams tik tiek apeina darbinin
kų klesos pasiliuosavimas 
po alginės vergijos, kolei jie 
pasiims šalies valdymo politi
nę mašiną į savo rankas. O 
tatai turėdami savo rankose 
jie bus viešpačiais ant kitų 
darbininkų organizacijų. Ir jo 
tokie išvedžiojimai buvo tei
singi, nes dabar jau visi aiškiai 
mato ką daro Rusijos bolševi
kai. Už tat dabar draugui 
Norbutui nevienas yni dėkin
gas, kuriuos jis sulaikė nuo 
prisidėjimo prie komunistų, 
arba prie taip vadinamos 
“Darbininkų Partijos”, kurios 
programas yra daug didesnis 
dar net ir už farmerių parti
jos programą.

Drg. A. Norbutas veikė prie 
LSS., taipjau tvėrė jis ir pašel- 
pines darbininkų draugijas ir 
jose veikė. Jis rėmė Scenos 
Mylėtojų Batelį ir per porą 
metų buvo aktyvas ratelio na
rys. Už tat dabar visų tų orga
nizacijų ir draugijų pažanges
ni nariai ir susirinko į pareng
tąjį d. A. Norbutą pagerbti 
vakarėlį, kad tuomi atsidėka- 
vojus jam už jo veikimą drau
gijų labui, nes jis veikė ne 
už pinigus, bet iš pasišventi
mo, kur tik matė reikalą.

Vakarėlis buvo suruoštas su 
skaniais valgiais. Laiku vaka
rienės programo vedėjas A. 
Grebelis perstatinėjo svečius 
kalbėti. ,

Pirmas kalbėjo d. S t. Šim
kus, nurodinėjo nuveiktus jA,1. 
Norbuto draugijų gerovei 
darbus ir linkėjo dd. Norbu- 
tams laimingos kelionės.

Antras kalbėjo d. P. Grigai
tis, aiškino svarbą būti išsila
vinusiu darbininku, nes išsila
vinusio darbininko ne joki bol
ševikiški vėjai negali išmušti iš 
vėžių tiesaus revoliucijinio ke
lio, vedančio visą proletaria
to klesą prie galutino pasiliuo- 
savimo. Pagalios d. P. Grigai
tis linkėjo d. A. Norbutui ir 
jo šeimynėlei laimingos kelio
nės ir išreiškė savo pasigailė

jimą, kad dėl kai kurių sugrį
žimui kliūčių jis negalįs kėliau 
ti Lietuvon, kaipo palydovas 
su keliaujančiu naujieniečių 
buriu. Bet ^pano vietoj, sakė 
d. Grigaitis, važiuoja d. A. La- 
lis.

Po skanių užkandžių ir gra
žių prakalbų tęsėsi šokiai ir 
draugiški pasikalbėjimai iki 

I po dvylikai nakties. Pagalios 
visi linkėjo dd. Norbutams lai 
mingos kelionės ir sykiu ap
gailestavo, kad d. Norbutas 
savo išvažiavimu palieka dide
lę spragą tose draugijose, ku
riose jis darbavosi per eiles 
metų. O labiausia nustojo to
kio veiklaus nario LSS. 137 
kuopa. Bet užtai atsisveikinant 
su d. A. Norbutu jam dešinę 
spausdami pasižadėjo greitu 
laiku prisirašyti prie LSS. 137* 
kp. keli seni veikėjai, kurie bu
vo laikinai komunistų suklai
dinti, bet dabar pamatė kaip 
jie ardo darbininkų vienybę, 
kuri šiuo laiku darbininkams 
ytin reikalinga. Jie prisižadėjo 
dabar veikti su socialistais.

Taigi, draugai, greičiaus 
prisirašykite prie LSS. 137 kp. 
ir užpildykite tą spragą, kurią 
d. A. Norbutas paliko.

Vakarėly draugų buvo virš 
penkiasdešimts.

— šapos Darbininkas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus j jį paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

3 Bartuska Josef
13 Borosas Janas
14 Bredelys Mike
23 Dumbrackiene Julijona
24 Dvaronas Adam
32 Gedrim Jignace
48 Kalvelis Blazieius
53 Kavaleuskas Mrs. M.
54 Kazlauskaite Brionisia
55 Klimavvkas Antonas
59 Lachiskis J.
65 Liutkus Levonas
72 Matukaituka Marcele
75 Miskauskas Jonas
76 Mierkione Ona
78 Mileska Ignac
79 Misunas Frank
88 Baidokas Jonas
89 Peltinowitz Janis
90 Petrauskui Vincentas
93 Pivvorunicza Stefania

107 Smiczas Charlys
109 Stasiūnas A.
110 Szatkauskau J.
116 Vashunas F.
118 Venckus Mikolas
119 Vitkus M.
128 Zelba Anton

J. Bischoffo kreditoriams
Bus didelis mitingas ant Bridge- 

porto, Mildos salėj po numeriu 3142 
So. Halsted St., ketverge, Rugpiučio- 
August 3, 1922, 7:30 vai. vakare. Atei
kite visi Bišofo kreditoriai. Nepasi
likite nei vienas, nes yra labai trum
pas laikas. Iki August 15 d. bukite 
visi. • Ir atsineškite komiteto resites, 
arha notas, be notų nebus įleidžiami.

Tėmykit generalio ofiso adresą: 
4922 So. Ashland Avė. Atdara nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakare.
R. J. Bishoffo Kreditorių Komitetas.

Pranešimai
Stanford Park, 14 PI. ir Union Av., 

pėtnyčioj, rugp. 4 d., 8 v. v., įvyks 
gražus koncertas. Įžanga dykai. 
Publiką kviečiame gausiai dalyvauti.

— P. H. Leiderman, direkt.

Pranešu visoms Bridgeporto drau
gijoms, kad Bridgčporto Draugijų 
Susivienijimas paėmė piknikui daržą, 
dėl birželo 26, 1923 m. Prašom 
draugijų nerengti tą dieną piknikų. 

Rašt. J. Balčiūnas.

Viešos prakalbos įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 4 d., 8 v. v., Raymond Cha- 
pel svet. Kalbės ką tik sugrįžęs iš 
Lietuvos adv. F. P. Bradchulis. Jis 
aiškins kas dedasi Lietuvoje, kokios 
permainos įvyko ir ką Amerikos lie
tuviai privalo žinoti. Įžanga 15c.

— Chicagoe Lietuvių Taryba.

Local 269 A. C. W, of A. mėnesinis 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugp. 4 
d., 7:30 v. v., Unijos svet., 1564 N. 
Robey St. Visi to lokalo nariai ma
lonėkite susirinkti.

— Sekr, P. Chapas.

Dr-stė L. K. Mindaugio laikys'savo 
mėnesinį susirinkimą pėtnyčioj, rugp. 
4 d., 7:80 v. v., D. Shemaičio svet., 
1750 Union Avė. Visi draugai ma
lonėkite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių dalykų.

— S. Wam«lis, Rašt,

PRANEŠIMAI REIKIA DARRININKŲ
Lietuvių Tautos Atgimtiem Draugi

ja turės mėnesinį savo susirinkimą 
šiandien rugpiučio 3 d., bažnytinėj 
svetainėj, kampas 35 gatvės ir Union 
Avė.; prasidės 7:30 vai. vakarą. Yra 
labai svarbių reikalų ir todėl visi na
riai ir narės malonėkite susirinkti.

— Valdyba.

Pirmyn Mišrus Chrfras laikys savo 
repeticijas subatoj, rugp. 5 d., 7:30 
vai. vak., paprastoj svetainėj. Visi 
dainininkai malonėkite būtinai laiku 
susirinkti, nes turime tinkamai prisi
rengti dainuoti “Naujienų” piknike.

— Valdyba.•

MOTERŲ
REIKIA 50 merginų lengvam 

dirbtuvės darbui; nuo šmotų 
darbas, gera alga. American In- 
sulated Wire Cable Co., 954 W. 
21st St.

REIKIA patyrusių operuotojų 
marškinių darbui.

KINGLEY SHIBT CO.
337 S. Franklin St.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI JIEŠKAU SENOS MOTERS KURT 
yra sijpna prie sunkaus darbo — pri

daboti 2-jų metų vaiką. Duosiu val
gį ir ruimą. Atsišaukite neankščiau 
kaip po 6 vai. vakare.

NIKODEMAS TALAČKA, 
5042 So. Justine St.

Phone Boulevard 1923

JIEŠKAU SAVO DĖDŽIŲ GYVE- 
nančiij Amerikoj: čapinskų Stanislo
vą ir Ignacą. Paeina Šiaulių apskn, 
Klovainiit valsčiaus. Malonėkit atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą arba 
kas juos žinote, malonėkite pranešti.

PETRAS BUTKUS, 
Milicijos, Šiaulių miesto, Šiaulių 

apskr., Lietuva, (Lithuania).

------------ ; ........... ..................

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyri) ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos ar našles, tik negyvanašlės, nese- 
nesnės 25 metų. Aš 29 metų vaiki
nas. Meldžiu su pirmu laišku ir pa
veikslą prisiųsti.

J. J. J., 
General Delivery, 

Chicago, 111. REIKIA DARBININKŲ
ĮVAIRUS SKELBIMAI VYRŲ_________

Reikia 30 darbininky dirb
ti Naujieny piknike .

Naujieniečiai ir Naujienų 
draugai kviečiami dirbti Naujie
nų piknike nedėlioję rugpiučio 
6 d., 1922 m., prie įvairių darbų. 
Darbas apmokamas. Sutinkan
tieji dirbti prašomi atsišaukti 
Naujienų ofisan asmeniškai ar 
laiškais, tuojaus ir nevėliau 
rugpiučio 5 <1.

Naujienų Adm.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojįami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicajęoj ir apio- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevąda 6977. Tom. 
Hogan.

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot npnkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojim-o propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi- 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi (kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit" Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn S t.

KARŲ taisytojų, medinių bo
dy freitinių karų. Nuolatinis 
darbas, geras nuo šmotų mokes
tis. The Streets Co., West 48th 
& So. Morgan Sis.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGĄS kambarys ve 

dusiai porai su virš 1 metų vai
ku (Chicago ar priemiesty). At
sišaukite tik toki kur galima vai 
ką palikti dienomis, nes moteris 
dirba. Naujienų Box 82.

REIKIA VYRŲ. 
ATSIŠAUKIT.

GREAT NORTIIER CIIAIR 
COMPANY, 

2500 OGDEN AVĖ.JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio, supran

tančio restautano biznį. Biznis 
geroj vietoj ir daug kapitalo 
nereikia. Kreipkitės Wabash 
5285; 60 W. Harrison St.

REIKIA atsakančio bučerio. 
Atsišaukite tuojaus.

1314 So. 49th Court, 
Cicero, III.

JIESKO DARBO !! REIKIA !!
Paprastų darbininkų prie 

canip, cook furnace; gera alga. 
Kreipkitės. Western Steel Car & 
Foundry Co., 136th St. & Bran- 
don Avė., Chicago, 111.

KRAJAVAS MŪRININKAS 
noriu gauti darbą už mūrininką. Mo
lu dirbti visokį mūrininko darbą; no- 
rččia tokioj vietoj, kur galėčiau įstoti 

uniją. Kalbu angliškai. Už prane
šimą atlyginsiu. J. Šmuilis, Box“ 223, 
De Pue, III. REIKALINGAS GERAS SIUVĖ- 

jas mokantis vesti siuvėjo dirbtuvę, 
prie senų ir naujų rūbų. Atsišaukite 
greitai laiku.

F. J. OVERUNG,
751 W. 32nd St., 

Tel. Boulevard 5201

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MERGINŲ 
junch press operuotojų — nuo šmutij 
darbas, galima padaryt gerus pini
gus — vai. nuo 7 iki 5; subatoj iki 
pietų. \
CASSADY FAIRBANKS MFG. CO., 

6126 So. La Šalie St.

REIKIA paprastų darbininkų 
į geležies kiemą. $4.00 per dieną.

Kreipkitės:
Concrete Engineering Co., 

1926 So. 52nd Avė.

REIKIA moterų ir merginų 
prie dešriniij žarnų darbui. Ge
ros darbo sąlygos, nuolatinis 
darbas gera alga.

Kreipkitės:
Superintendento Ofisas

OPPENHEIMER CASING CO., 
1016 W. 36th St.

RAKANDAI
TURIU parduot rakandus j 

tris dienas; galima ir tuos kam
barius nurendavot. Kreipkitės 
nuo 5 iki 8 vai. vakare. .

701 W. 31st St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, geram stovyj. Turi 
būt greitai parduoti. Kreipkitės.

3335 So. Halsted St. • 
1-os lubosREIKTA 200 MOTERŲ INDŲ PLO- 

vimui, šiaip darbui ir hotelį pagelbi- 
ninkių anšvarinimui namų. Alga $16 
iki $20 į savaite. Parveža kas va
karas namon veltui. Tapgi. reikia 
300 darbininku iš miesto dirbtuvės 
darbui. $4.00 į diena.
NOBLE EMPLOYMENT AGENCY, 

1059 Milkaukee Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rakandai, tik 2 savaitės vartoti.- 
Išrodo kaip nauji. Galima ir kam 
barius gaut rendavot. Atsišauki-1 
te. Tel. South Shore 8090.

RAKANDAI
....PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 
puikus rakandai. Pardavimu prie
žastis, šeimynoj mirts. Rakandai 
visai mažai vartoti, parduosiu už pu
sę kainos. Taipgi turiu automobilių 
Oldsmobile 6,000 mylių važiuotą.

4822 So. Lincoln St.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU 3 TROKUS: 1 PE- 

ckard 2 tonų ir du Fordai po 1% to
nų. Steake arba Express body. Par
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
' 3227 S. Halsted St. 

------------------------- -----------------------L 
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 

Mexwell 1920, 5-kių sėdynių, nauji 
tairai, self starter ir elktrikos švie
sa. Labai geram padėjime. Parduo
siu už $200.00. Galima matyti va
karais po 6 vai..

2423 W. 46th St.
Tel. Lafayette 1329

PARDAVIMUI MEXWELL AUTO- 
mobilius, 5 pasažierų, 1919 modelio, 
viskas geram stovyj, 2 extra tairai, 
spot lempa, viską aukauju už tris 
šimtus. Kreipkitės adresu: M. Mise- 
vičiutė, 4630 So. Ashland Avė. ant 2 
lubų, Room 1, Phone Yards 6079. 
Kreipkitės tiktai vakarais nuo 6 i P. 
8 išskyrus pėtn. ir nedėlią.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir bu 

černė, biznis cash, gerai išdirb
tas, apielinkė visokių tautų ap- 
gyventa. Parduosiu pigiai, nes 
greit išvažiuoju į Lietuvą, 2900 
Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliunas, se
nas ir geras biznis, apielinkė ap
gyventa vokiečiais ir airiais.

2956 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI PUIKI DUONOS 
keptuve, lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventa vieta; biznis gerai išdirbtas, 
kepa 1,000 duonų į dieną. Parduodu 
pigiai. Pardavimo priežastis — sa
vininkas apleidžia miestą. Atsišau
kite Grant Works Real Estate, 4917 
W. 14th St., Cicero, III. Tel. Cicero 
6723.

PARDAVIMUI barbernė su 
pool ruimio stalais. Gera vie
ta, parduodu dėlto, kad einu į 
kitą biznį.

918 W. 14th St.

PARDAVIMUI saliunas, se
nai išdirbtas biznis, apielinkė ap
gyventa visokių tautų. Parduo
siu pigiai, nes reikia greit par
duoti. 624 W. 37th St. kampas 
Lowe ir 37tos gatvių.

EXTRA
Pardavimui grosernė prie Halsted 

St., Visokių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis daromas geras, cash. Parda
vimo priežastis labai svarbi.

Klausk Nauiienu Skyriuj
3210 So. Halsted St.

No. 3

PARDAVIMUI grosernė už 
gana prieinamą kainą.

4422 So. Honore St.

PARDAVIMUI saliunas, su 
visais moderniškais įtaisymais. 
Visokių tautų kolonijoj. Geroj 
vietoj.

936 W. 14 St.

PARDAVIMUI soft drink 
parlor, tuščias flatas viršuj. 
Maišytų tautų apgyventa. Renda 
$100 į mėnesį.

5154 So. Halsted St.

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
geroj vietoj, biznis išdirbtas; galite 
užeiti ir persitikrinti ape biznio ėji
mą. Priežastis pardavimo — nesu
tikimas partnerių.

Atsišaukite:
1739 S. Halsted St. 

Box 83.

PARDAVIMUI
NEPAPRASTAS BARGENAS!

Pardavimui bučemė ir grosernė. 
Biznis išdirbtas, visokių tautų apgy
venta. Nepraleiskit progos; ateikite 
persitikrint, o nesigailėsit. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

7132 S. Halsted St.

PARDAVIMUI DRABUŽIŲ KRAU 
tuvė (Dry Goods Storas) ant Bridge
porto pačioje lietuvių širdyje. Krau
tuvė didelė, trys kambariai užpakalyj, 
didelis cimentinis beismantas, lystaS 
ant penkių metų. Renda nebrangi. 
Priežastį pardavimu patirsite ant 
vietos.

3305 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1601

PARDAVIMUI BARBERNĖ VIS- 
kas gerame stovyje. Biznis gerai 
išdirbtas per ilgus metus. Reikia 
parduoti greitu laiku, tdoel parduosiu 
pigiai.

FRANK GODE,
3405 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 

BRIGHTON PARK’E 
2424 W. 45th St.

Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

PIGIAI 175 AKERIŲ GEROS ŽE- • 
mės farma pardavimui ir visi budin- 
kai:, namas geras, 8 kamabriai, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, 15 vištų 
ir visi įrankiai. Kaina $4,000; įmo
kė! $2,000 likusius ant ilgo ir lengvo 
išmokesties. Taipgi turiu mažų ir 
didelių farmų ant pardavimo. Rašy
kit Mr. B. Galio, West I^eyden, N. Y. 
R. F. D. 1.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ NAMAS, 
akmens priekis; saliunas ant pirmų 
lubų, gyvenimui kambariai užpakalyj. 
Daro gerą biznį, skersai gatvekarių 
stoties; 6 kambariai ant viršaus; ga
ro šiluma, viskas up-to-date. Vertas 
$15.000, parduosiu už $13,000. Cash 
$4,000. 1634 W. 69th St., kampas 
Marshfield Avė.

PARDAVIMUI UP-TO-DATE GA- 
radžius 123rd St. & Westem Avė. 
“Dixie Highwav”. Ix>tas 72^x211 
pėdas; viskas įtaisyta ir apmokėta; 
gasolino stotis, atakas ir įrengimai. 
Praperty ant išmokėjimo.

Jenner Bus, Phone B I 1160 
arba Mr. Curtis.

PARDAVIMUI ŪKĖ 35 AKRŲ 
geros žemės su trioboms, gyvuliais, 
mašinoms ir javais tik už $4,000.00. 
Priežastis, savininko senatvė ir nega
lėjimas toliau ukininkystę vesti. Rei
kia išnešti pusę sumos, o raštą suligs 
ant labai leągvo išmokesčio. Viena 
mylia nuo stacijos. Taipgi ir upė 
bėga per kraštų šio lauko.

Pamatę šia vietą persitikrinsit, kad 
kaina labai žema. Norint ddugiau in
formacijų rašykit tuoi savininkui.

J. KIAUNĖ,
R. R. 1, Box 89, Irons, Mich.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MURI- 
nis naujas namas prie Euclid Avė., 
Indiana Harbor, Ind., 4 kambariai ir 
maudynė kiekviename flate. Vieno 
flato renda apmokės visas išlaidas ir 
naluki. Tuoi gali kraustytis. Kaina 
$4,750: dalį įmokėt, reštą ant 5 me
tu. Francis Gast, 4228 Drummond 
St., Indiana Harbor, Ind.

ANT IŠMAINYMO
2-ių pagyvenimu mūrinis namas 

gražioj vietoj, netoli parkų. Mainy
siu ant loto, automobilio, bučemės 
arba kito kokio biznio. Atsišaukit 
tuojaus, nes čia yra auksine proga.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

REIKALINGA BUČERNĖ!
4 pagyvenimų mūrinis namas su vi

sais įtaisymais, cimentuotas beise- 
mantas, parsiduoda pigiai. Priimsiu 
bučernę arba grosemę už pirmą įmo- 
kėjimą. Atsišaukite greitai pas

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, UI.

Tel. Boulevard 9641
HUMBOLDT PARK BARGAIN!
3 flatų mūrinis namas po 6 kamba

rius su vėliausios mados įtaisymais. 
Randasi prie pat parko ir Division St. 
Parduoda labai pigiai arba priimsiu 
mažesni namą i mainus.

C. P. SUROMSKI & CO., 
8346 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

STOCKKI-SEROS
REIKIA pilnai išmokėtų Co- 

operative Society of America 
šėrų. Mokėsiu po $12 už kiek
vieną. L. J. Mathers, 6807 So. 
Union Avė. Tel. Englewood 0187

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialia vakarinis klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės apatiškai arba raly- 

Jdt išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname! patrina padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama maliną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių lapos®.

Master Sewing School
Principais*

z JOS F. KASNICKA 
190 North State SL 

Kampas Lake St. 4-fL




