
THE UTHUANIAN DAILY NEWS
Kntered as second Cla** Matter March 7, 1914, at the Post Offtca of Chicago, UI., under the Act of March 1, 1879.

VOL. VIIL Kaina 3c Chicago, UI., I Viny čia, Rugpiutis (Augu st), 5 d., 1921
— I ii-JR l—■ —■ įn      

No. 181
True translation filed with the post-niaster at Chicago, 111., Aug. 5, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Amerika daro atskirą taikos 
sutartį su Vokietija
Cholera Lenkijoje

14,000 žmonių areštuota Serbijoje

Daro atskirą taiką 
su Vokietija.

Naujoji taikos nutartis nerei
kalaus patvirtinti Versailles 
sutartį, nebus tariamus! ir 
su talkininkais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Aug. 5, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai svarstys apie 
šelpimą Rusijos.

WASHINGTON. rugp. 
Jungt. Valstijų valdžia 
atskirą taikos sutartį sti Vokie
tija. Versailles sutartis nebus 
paduota senatui su ar be pa
taisymų. Naujoji sutartis su 
Vokietija bus taikos sutartimi 
tik toje prasmėje, kad ji for
maliai užbaigs karo stovi tarp 
Jungt. Valstijų ir Vokietijos, 
bet ji taipjau bus draugiškumo 
ir prekybos sutartimi.

Iš Vokietijos nebuvo reika
laujama išnaujo patvirtinti 
Versailles sutartį, ar vėl suteik- leido pakyieliiną 
ti Jungt. Valstijoms tas pačias ,nQ- į 
teises, kokias davė amerikie- lr Jungt- 
čiams Versailles sutartis.

Jungt. Valstijos neprašė 
kininkų pasirašyti po naująja i kus, Belgija 
sutartimi. jta-
Prirengė taikos . rekomendaci

jas. I

AVASHINGTON, rugp. 4- — 
Justicijos departamente patir
ta, kad generalinio prokuroro 
Daugherty raportas prezidentui, 
Hardingui rekomenduojantis, ■ 

kad taikos su Vokietija prokla- j 
macija butų išleista, yra jau

daro

Truft translation filed with the poRt- 
master at Chicago, UI., Aug. 6, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Komunistų internacionalo 
atsišaukimas.

r --------——
Mato kapitalistų suokalbius 

šelpime Rusijos ir prašo pro-1 
letariatą siųsti rusams mais
tą ir vaistus.

LONDONAS, rugp. 3. — Tre- 
čiojo Internacionalo pildomojo 
komiteto atsišaukimus į pa
saulio proletariatą suardyti 
suokalbius prieš Rusiją ir ne
prileisti svetimoms šalims sta
tyti sąlygas už šelpimą sako,

gręsia badas ir mirtis šic- 
ir ateinančiais metais ir 
badavimas, neišvengiamai 

susilpnino

kad 
joj 
mot 
kad
.lydimas ligų, jau 

gyventojus.
Atsišaukimas apgailauja, kad

PARYŽIUS, rugp. 4. — Pre
mjeras Briand jNvsiuIė šaku
mam susirinkimui vyriausios * 
talkininkų tarybos apsvarstyti toks smūgis ištiko sovietų Ru- 
talkininkų kooperavitną su ( SUQ» kada ji yra pavargusi ir 
Jungt. Valstijoms šelpime ba-( beveik sugriauta nuo įsepty- 
daujančios Rusijos. Oficialinis nių metų imperialistinio ir ci- 
pranešimas apie šitokį premie- vilinio karo.
ro nusprendimą sako, kad šel-1 “Sovietų Rusija kariavo ir 
pinias Įžūlaujančių nebus pa-, kentėjo už, visą intemacionali- 
siulvtas vien humanitariniais. nį proletariatą”, sako atsišau- 

v

pamatais. į kimas, ‘ir aplaikė savo kruvinas
Išrišimas Augšt. Silezijos į žaizdas kariaudama su pasau- 

klausimo pasiliks vienok svar-> liniu kapitalizmu ne 
biausiu susirinkimo dalyku.

Prcmieras Briand šiandie iš-. bet taipjau už pasaulio darbi- 
i į* susirinki-. ninkus .

Anglija, Italija Japonija, i “Kapitalistinės valstybės !ban- 
Valstijos prašomos (lys dabar pasinaudoti Rusi- 

; jos badu , ipo to kaip tapo I Y1 > • • •

.. ______ „j vien už
| Rusijos revoliucinį proletariatą,

prisiųsti savo atstovus. Jei ta-; jos badu (— po to kaip tapo 
tai- pyba svarstys ir karo kaltiniu- ( sumuštos raudonosios armijos: 

irgi bus pakvies

I True translation ftied with the post- 
I master at Chicago, III., Aug. 5, 1921 
as required by tfye act of Oct. 6, 1917

PJUUOSUOTI AMERI
KIEČIAI RYGOJE. ,

LONDONAS, rugį). 4 — P*- 
prirengtas pasiuntimui į Bal- sovietų delegacijos Lon- 
tąjį Namą i f1°ne’ Amerikos belaisviai Ru-

___________________ , sijoje,
True transiation filed w>th the pnst- ( Amerika statė kai|>o sąlygą šel- 
master at Chicago, III.. Aug. 5. 1921 pimo badaujančios Rusijos, da- 
as required by the act of Oct. fi, 1917

paliuosavimą

Cholera Lenkijoj.
1 BERLINAS, rugp. 

“Cholera jau perėjo 
rubežių ir pasiekė

bar jau atvyko į Rygą, kur jie 
tuo jaus bus paliuosuoti.

Maskvos žinios sako, kad šel- 
I pimo komitetai atvyko į Sa<- 
maros distriktą, gelbėti emi- 

Rusijos gracijai pabėgėlių. Didelis 
Varšavą. 200,000 akrų plotas tapo pa-

Danzigas ir kiti uostai turi bu- skirtas kaipo pabėgėlių koncen- 
ti dabojami, kad neiškiltų cho- {racijos vieta. Toj vietoj galės 
lera”. 1 apsigyventi 17,000 šeimynų,

Tokį pareiškimą daro didžiu-' nors yra didelis vargas su bu- 
mieČių socialistų organas Vor- tais, delei stokos budavėji'mo 

Iki šiol apie 100,- 
Jis sako toliau: ; 000 pabėgėlių tapo perkelti j 
_i viršininkai palyginamai saugias vietas.

Sovietų valdžia bandys palik-

waerts, atsišaukdamas pagcl- medžiagų, 
bos rusams. .

“Medikaliniai
mano, kad su valdžios pagelba 

cholerą ‘ ti dalį gyventojų bado distrik- 
; tuose, kad galima butų tuo- 
: jaus pradėti rekonstrukcijos 
darbą, kaip tik pereis dabarti
nis krizis. Daug lengviau yra 

‘ iškelti gyventojus iš bado dis- 
triktų į nepaliestas apygardas, 
negu pristatyti maistą Į bado

bus galima išlaikyti 
už Vokietijos rybų”.

14,000 žmonių areš 
tuota Serbijoj.

Juos kankinama ir deginama. distriktus. 
kad išgavus prisipažinimus . -----------------------

apie kėsinimąsi nužudyti re- True tranal,tion „Ir1 with th.
Rentą. 1 master at Chicago, Ilk, Aug. 5, 1921

as required by the act of Oct. 6. 1917

VTENNA, rugp. 4. — Pasak 
Arbeitcr Zeitung, daugiau kaip 

I 1.000 žmonių yra areštuota
Prašo išgabenti iš Ru

ir Europos proletariato kovos | 
jų atakoje ant Rusijos — T 
reorganizavus šią ataką po prie
danga labdarybės ir geradėjis- 
tės. Dalis kapitalistinės presos 
atvirai ir ciniškai pareiškia:

“ ‘Tegul masės žūsta iš ba
do, jei jos nenori sukilti prieš 
sovietų valdžią*

Apkaltinęs, kad “Anglijos ir 
Amerikos valdžios nori, kad 
Rusijos darbininkų klesos leis
tų jomis apmainyti duonos 
kąsnį ant progos organiazuoti 
kontr-revoliuciją ant Rusijos 
žemės”, atsišaukimas asiko to
liau:

“Anglijos ir Amerikos val
džios dalia r prisimeta nieko ne
žinančios apie Rusijos žmonių 
skurdą. Pusiau lupų tečiaus 
jos prižada gelbėti Rusiją ir 
duoda suprasti, kad jos yra 
pasirengusios išpildyti savo pri
žadą, jiegu sovietų Rusija leis 
savo reikalus vesti jų ir Rusi
jos kontr-rcvoliucinės buržua
zijos skirtiems žmonėms.

“Viso pasaulio proletarai vy
rai ir moterįs! Neužmirškite, 
kad Rusijos darbininkų kraujas 
buvo liejamas už jūsų labą! 
Neprileiskite pasaulio kapita
listu užmačių!”

Pabaigoj atsišaukimas sako;
“Be neprileidimo kontf-revo- 

Ihicionierių užmačių, lintctma- 
cionalinis proletariatas turi 
veikmingai gelbėti Rusijos ma
ses, sudarant šelpimo komite
tus ir siunčiant maistą ir vais
tus. Parodykite kenčiamiem- 
siems, kad jie nėra vieni jų ko
voje prieš kapitalistinį pasau
lį, kuris bando pasinaudoti iš 
jų bado”.

Atsišaukimas [įsirašytas >1 
šalies atstovų.

KAROLIS VENGRIJOJ?
GENEVA, rugp. 4. —-Vaigšto 

nepatvirtintų gandų, kad Aus
tro-Vengrijos ex-karalius Karo
lis slapta išvažiavo iš Herteins- 
tein ir dabar randasi Vengri- 

| joj, laukdamas patogios pro
gos padaryti perversmų ir už
imti ten sostų.

Sakoma, kad privatinis Ka
rolio sekretorius ir keletas tar
nų tikrai išvažiavo j Budapeš
tu. Gerai Žinančiuose dalyką 
rateliuose kalbama, kad Karo
lis, nežiūrint talkininkų perser
gėjimo, šj menesį tikrai bandys Į dy t i. 
atgauti sostą.

ANGLIJA BUDAVOSIS 
4 KARO LAIVUS.

KARAS SKINIJOJE.
PEKINAS, rugp. 4. — Gau

ta žinių, kad mušis siaučia 10 
mylių fronte į šiaurvakarius 

stovų butas vakar užgyrė vai-'nuo Yochow, kur Hunan pro- 
susivieniję su 

pitinc Chinija, nesenai įsiver
žė į Hupeh provinciją.

Karas tarp tų dviejų provin-

VALDŽIOS IŠLAIDOS 
SIEKS $4,550,000,000.

LONDONAS. rugt. 4. A t

džios programą pabudavoti vincijos spėkos, 
naujus 4 didelius karinius lai-1 pi 
vus, vieton pasenusių.

Butas -tuo pripažino admiral-
ti jos tvirtinimą, kad busimoji; cijij iškilo delei tų provinci jų 
Washingtone nusiginklavimo Į komisionieriaus, 
konferencija negali kliudyti 

dabartinį Anglijos laivyno bū
da vojimo programą, nes kas 
pradėta, lo nebegalima suHab- 

Ta konferencija galėsian- 
I ti sustabdyti tik tolimesnį gink
lavimąsi, kada dabartiniai gink- 

|True translation filM with thr post- lavintos programai bus praves- 
master at Chicago, Ilk, Aug. 5, 1921 »: 
aa requlred by tnc> act of Oct. 6, 1917 [ 

! Panika Maskvoje.
LONDONAS, nurp. I. - An- 

fflijos užsienio reikalų ministe
rijai pranešama, kad sovietų 
valdžia Maskvoje pergyvena Dl BLINAS, rugp. 4. 
paniką delei didumo hado Ru- kuri pergyvena dabar 
8įjojc, (lėlius politinius sumišimus,

Rado apygarda nuolatos di- sl]s^au^s <Įar vienos dideles 
dėja ir dabar ji tęsiasi nuo ’;č(los --- didelių streikų, kurie 
Nižni Novgorod visu Volgos veJkiausia įskils delei ketinimo 
kloniu — derlingiausioje Rusi- | ^u9°ti visų darbininkų algas- 
jos dalyje.

Amerikos šelpimo adminis
tracijos direktorius Europoje 
Walter L. Brown išvažiuos į 
Rygą subatoje. Jis bus ten 
utarninke. Leninas prašo jį at
vykti Maskvon.

47,779 susirgimų cholera.
WASHINGTON, r. 4.-Mask- 

kad *vos Izvestije išspausdino ofi- • M • V • • 1 1

kuri paski ru
si yra Pekino valdžia, įsaky
mo, kad butų pradėta genera
linę ataka ant Hunan provinci
jos, kuri nepripažįsta to komi- 
sionieriaus autorititeto. Tada 
patįs hunaniečiai puolė ant Ilu
peli provincijos, kad tą komi- 
sionierių visai pašalinus.

Veik visi tie pinigai turės būti 
surinkti mokesčiais. Mokes
čiai bus pakelti.

Airijai gresia di
deli streikai.

PREKYBINIS KARAS.

di

mn pabaigoj birželio, m. nužu
dyti Jugo-Sla vijos regentą prin- j 
cą Aleksondrą, arti seimo na
mo, Bielgrade, kada

sijos svetimšalius

valdžias eva-

• PARYŽIUS, rugp. 4> — Gau
toji iš Maskvos bevielinė žinia 

seimas sako, kad sovietų valdžia pa
svarstė priėmimą konstitucijos, prašė Anglijos, Graikijos, Is- 

Laikraštis sako, kad kaltina- ponijos ir kitas
mieji žmonės yra visaip kan-, kunti savo piliečius iš badau-
kinami, pakabinami kaminuose į jančios pietinės Rusijos, ypač 
ar virš ugnies, kad privertus Odcssos apygardoj, kaip gali- 
juos duoti prirodymus apie pa-|ina greičiausia, kadangi nė pa
sikėsinimą ant regento gyvas-. tiems rusams nėra maisto, ne- 

kalbant jau apie kitus.

Amerika dalyvaus vyriausios 
tarybos susirinkime.
LONDONAS, rugp. 4. —For

malinis pakvietimas, kad Ame
rikos atstovas dalyvautų vy
riausios tarybas susirinkime, 
kuris prasideda sekamų pane
rt SiĮ Paryžiuje, tapo Franci jos 
ambasadoriauis perduotas 
Amerikos ambasadoriui. x

Amerikos ambasadorius
Harvey Jidimfcs nedidelio štabu 
subatoj išvažiuos Į Paryžių.

dalines žinias, kąd nuo sau
sio 1 iki liepos 15 d. buvo 47,- 
779 susirgimai cholera. Bir
želio mėn. buvo 24,000 susir
gimų.

True translation filed wlth the post- 
I master at Chicago, III., Aug. 5, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija perleis 
talkininkus.

BERLINAS, rugp. 4. —Fran- 
cijos, Anglijos ir Italijos am
basadoriai padavė Vokietijos 
valdžiai notą, reikalaujančią 

perleisti talkininkų kareivius 
per Vokietiją, jei atsirastų rei
kalas juos gabenti į Sileziją- 

autoritetingų šaltinių vė- 
patirta, kad užsienio rei- 
ministeris Dr. Rosen nu- 

išpildyti tą reikalavimą.

liau 
kalų 
tarė

Seimas svarstys taikų
LONDONAS, r. 4. — Iš Dub

lino pranešama, kad Airijos 
parlamentas Dail Eireman tapo

Dabar Dubline yra laikomas 
[unijų kongresas, atstovaujantis 
■ 250,000 organizuotų Airijos 
darbininkų. Jame viešpatauja 
nuomonė, kad reikia griežtai 
priešintis kapojimams algų.

Pirmieji kivirčai iškils su 
geležinkeliais. Laike karo val
džia kontroliavo geležinkelius, 
nustatinėjo darbininkams al
gas ir mokėjo akcioijieriams. 
Dėlei to algos Airijos geležin
keliečių laike karo buvo lygios 
su Anglijos geležinkeliečiais, 
nors prieš karą jos buvo daug 
žemesnės.

Sekamą savaitę valdžia pa
naikins savo kontrolę ant ge
ležinkelių. Kompanijos jau pa
skelbė, kad bus didelių permai
nų darbo sąlygose ir kad gele
žinkeliečių algos bus žymiai 
nukapotos. Darbininkai tam: 
veikiausia griežtai pasipriešins. I 
Darbininkų kongresas sako, 
kad kuomlet Anglijoj pragyve
nimas pakįlo 132 nuoš., jis Ai
rijoje pakįlo 187 nuoš.

Kongreso pirmininkas prana
šauja didžiausĮ darbininkų pa- 
kįlimą Airijos darbininkų judė
jimo istorijoje. Jis sako, kad 
darbininkai neturi laukti, kol 
geležinkeliečiai bus nuveikti, 
bet turi dabar priversti viduri- 
niąją klesą nesileisti, arba sto- 

karan.

Amerikos 
val- 
sve- 
už- 

pri-

WASHINGTON, rugp. 4. — 
Amerikos laivų kompanijų at
stovai susirinko Londone, kad 
pradėjo tarybas su Anglijos lai
vu kompanijoms apie teisinga 
elgimąsi varžytinėse tarp tų 
dviejų šalių kompanijų.

Tuo pačiu laiku
ktfm pa n i j o-s, re mi amo s 
džios, pradėjo kainu karą 
timuose vandenyse, kuris 
sibaias tik tada, kada bus
pažinias Amerikos prekybinis 
laivynas.

Kada vienas iš Amerikos lai
vininku nuvyko į Londoną 
jieškoti jam priklausančių tei
siu, Anglijos laivu kompanijų 
atstovai jam atsakė, kad An
glijos kompanijų sąryšis y er
čiau “pražudys kiekvieną do- 

I lerį, pirm negu jis atsižadės 
savo pirmesnių teisių'* pasau
linėje gabenimo prekyboje.

Dabar Amerikos laivininkai 
paduoda kuone per pusę, piges
nes kainas už gabenimą iš 
Egypto bovelnos, nors ameri
kiečių gabenimo išlaidos yra 
daug didesnės.

Karas kapojimu važmos kai
nų prasiplėtė »r Viduržemio 

j juroje, kur Amerikos laivai 
konkuruoja su Francijos pre
kybiniais laivais. Niekuriuose 
atsitikimuose kompeticija buvo 
taip didelė, kad net patįs ame-

savęs

WASHINGTON, rugp. 4. Iž
do sekretorius Mellęn šiandie 
įteikė atstovų buto biudžeto 
komitetui apskaitymą, kad se
kamais fiskaliais 1922 metais 
valdžios išlaidos sieks $4,550,- 
000,000.

.lis paskelbė, kad pajamos 
duos $,‘150,000,000, muitai 
$370,000,000, likusieji gi $3,- 
830,000,000 turės būti surink
ti iš žmonių mokesčiais (tak
sais) .

Dabartiniai įstatymai fiska- 
liems 1922 m. duotų $3,875,- 
(XH),OO() mokesčiais. Betgi jis 
siūlo permainyti įstatymus 
taip, kad jie <hiotų $3,935,000,- 
000 mokesčių. Jo permainyti 
uždarbio, j>elno ir perviršio 
mokesčiai turėtų įeiti į galę 
sausio 1, 1922.

Sekretoriaus Melono projek
tu . reikėtų pakelti mokesčius 
ant niekurių dalykų, kaip ta
bakas, cigaretai, įvesti 2c mo
kestį ant bankų čekių, taipjau 
sugrąžinti 3c pašto ženklelius 
laiškam®, uždėti federalinius 
$10 mokesčius ant automobi
lių laisnių, panaikinti taksus 
ant ice cream ir gėrimų (iš 
kurių valdžia ir dabar neturi 
naudos), panaikinti didelius 
surtax mokesčius ant didžiųjų 
pajamų, padidinti korporacijų 
mokesčius, nupiginti prekių ir 
pasažierių transportacijos tak
sus ir, svarbiausia, panaikinti 
dabartinį paliuosavimą $2,000 
metinio uždarbio nuo taksų.

Siūlydamas panaikinti nepa
prastus mokesčius ant pervir
šio pelno, Melon siūlo, paden
gimui netekimo tų pajamų, už
dėti dar 5 nuoš. ant dabartinių 
10 nuoš. korporacijų pelnė mo
kesčių ir nebepaliuosuotf nuo 
mokesčių tuos žmones, kurie 
uždirba $2,000 į metus, kaip 
kad buvo daromą ikišiol.

ti

RUMUNIJA PANAIKINO 
TITULUS.

KONSTANTINOPOLIS, r. 4. 
—Tarp daugelio Įstatymų, ku-

rikiečiai pradėjo tarp 
Icnktyniuotis k.ior jime 
Gabenimo taryba vienok 
stabdė.

tai su-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

CARUSO PALAIDOTAS.

Neapolis dalyvavo šiandie gar
saus dainininko Caruso laido
tuvėse. Į laidotuves atvažiavo 
žmonių net iš Paryžiaus. Pas
kutinės pamaldos buvo garsio
je katedroje. Italijos valdžia 
irgi buvo atstovaujama laido
tuvėse.

NEAPOLIS, r. 4.

sumirktas susirinkti rugpjūčio Rumunijos parlamentas 
16 d., apsvarstyti sinn feinerių ^rigmė visiškam reformavimui 
kabineto nutarimą apie Angli- Rumunijos ekonominio ir so
jos taikos pasiūlymą. I ciapnio gyvenimo, yra ir pa-1

Iš Belfasto ofi'cialiniai užgin- nai.kintįs visus titulus. Bumu-' 
čijama^ žiniomis, kad buk Uis- nį,jos piliečiams netik neleidžia- 
terio imionistai atmetė Anglijos , ma nešioti visokiu titulų, het 
valdžios taikos pasiūlymą Ai-f tnjpjau ir priiminėti juos nuo 
rijai. Žinia sako, kad Ulsterio f Salių. Draudžiama savo 
kabinetui nė^nebuvo priduota |ierbujs dėti ant laiškų ar vizi- 

... _____ _____________perežengi-'
1 i mą tų Įstatymų skiriama pir- •

pasiūlymų ir jis jokių neturimų tinių kojelių, 
pasiūlymų negalėjo svarstyti
ar juos atmesti. kartą $5,000 pabaudos, o
——..........  antrą karta iki $10.000 pabau-

PINIGŲ KURSAS. i dos ir 3 mėr. kalėjimo. Spaus- 
- , tuvės, kurios spausdins tokias 

Vakar, rugpj. 4 d., užsienio pini-' hl1. hftl)džimnns nogų kaina, perkant jų ne mažiau kaip korteles DUS hOU( Ziamo | 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai- $500.
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $8.58 ,
Austrijos 100 kronų ............... l?c i
Belgijos 100 frankų ........... $7.40
Danijos 100 kronų ......   $15.80
Finų 100 markių ..............  $155 ,
Francfjo.i 100 frankų ........... $7.68
Italijos 100 Hru ................... $4.25

. Lietuvos 100 auksinų ...i....... $1.25
Lenku 100 markių ................... 5o
Olandų 100 guldenų ..........   $30.55
Norvegų 100 kronų ........... $12.70
Šveicarų 100 kronų ........... $16.50
Švedų 100 kronų ..................  20.40
Vokietijos 100 markių ....... $1.25

Susitaikė su fascisti.

LONDONAS, rugp. 3. —- Pa
sak žinios iš Milano, vakar Ry
me tapo pasirašyta taika tarp 
fascisti ir socialistų. Sutartis 
tapo pasirašyta pastangomis at
stovų buvo pirmininko Deni- 
cola.

Auksinai dar 
neina brangyn

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

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

Iš Vilniaus.
Kauno “Lietuva” rašo:
Vilniuj reikia skirti vietinius 

žmones ir atsidanginusius var- 
šuvakius, mėgstančius įvairias 
svetimų kraštų okupacijas ir 
turinčius tame darine daug pri
temo.

Vietiniai žmonės sutikę atva
žiavusį iš Kauno lietuvį, nepa
rodo nei mažiausios neapykan
tos: jie mato prieš save savo 
brolį, tik kalbantį kita kalba, 
nuo kurios jie ne savo kaičia 
ilgainiui yra atsitolinę.

Varšuviakai ir kitų vietų len
kai (įvairių okupacijų specia
listai) sutinka lietuvį iš Kauno 

. degama neapykanta.
Varšuviakai tuojau paleidžia 

paskui kiekvieną lietuvį gaują

kurios uodžia kiekvieną žings
ni. Kartais pristato sučiupę to
kį nors persimetėlį, kad ko nors 
iškvost iš atvažiavusių lietu
vių. Varšuviakai rūpinasi su
daryti, ir jie vieni sudaro tą 
“separatistinį“ ūpą Vilniuj, apie 
kurį jie kasdien trimituoja sa
vo spaudoj. Jis bėgioja, įieš
ko po Vilnių vietos žmonių, ža
da jiems afikso kainus, prašo 
juos kartą ant kelių klūpoda
mi, kitą kartą kumščiomis grū
modami, kad beeitų dirbtų, 
šauktų, rėktų, kalbėtų, įrodinė
tų, kad jie lenkai, kad Vilnius tai 
lenkų miebtas, ad jis prie Var
šuvos nori prisidėti. Visos tos 
Vilniaus politinio separatizmo 
putos, tai varšuviakų darbas.

O vietos žmonės, kai su jais 
išsišneki, tai jie niekad nepa
miršta pripažinti, kad “zawŠe 
bila Litwa ir bendzie Litwa”. 
Jiems varšuviakai su savo ek- 
zaltacija, su savo ūpo tempi
mu yra nusibodę ir jie juo to
liau, juo aiškiau supranta, kad 
varšuviakai jiems žadėtųjų 
aukso kalnų neištesės duoti.

• Išsišrokčjf *arčiirtr su lietuvius 
iš Kauno vietiniai žmonės vis 

vienu pasakydami!
panove, pšidiecie do

taip bus rišama Lietuvių (Len
kų ginčas, ar bus priimama, ar 
atmetama rezoliucijos ir siū
lymai, — vis tiek yra pasiryžę 
rengti naujų avantiūrų ir turi 
jau sugalvoję planų.

Kas liečia lenkų elgesi su lie
tuviais, tai paprastas lietuvių 
persekiojimas ir priespauda, 
varšuviakų spiauttymas ant lie
tuviškai kalbančių, mušimas 
per veidą lietuviškai kalbančių, 
bąla prieš naujas kančias, ku
rias lenkų okupacijų specialis
tai naudoja dabar prieš lietu
vius. Vilniaus kalėjimas, bu
vęs prikimštas bolševikų, dabar 
yra prikimštas lietuvių nuo 
Valkininkų, nuo Švenčionių, 
nuo Salų ir kitų vietų. Kalėji
me sėdi Švenčionių lietuvių 
gimnazijos mokytojas Butkus, 
laikytas žandarų per tris die- 
nas nevalgęs ir negėręs, stum
dytas, visaip koliotas ir nuau
tas kelv. •z

pravėrusių burną prieš nežmo
niškus darbus.

Iš KRETINGOS.

Kretingos apylinkėj ypač per 
savivaldybių rinkimus labai įsi
galėjo reakcija. L----------------
profesinių sąjungų, neleidžia
ma platinti socialistinių laikraš
čių, nevalia patiekti savo sąra
šų, nei už juos agituoti. Jei 
kas pabando prasižengti tuo- 
jaus kratos, suėmimai ir muši
mai. Apskrities Viršininkas 
mėgsta girtis, busiąs tol kol ne
išnaikinsiąs visą tėvynėj pavo
jų. Už tai krikščionys su fede
racija laisvai maudos; jie įve
dė į savivaldybes net gr. Tiške
vičių. Birželio 17 d. suimtas J. 
Petrulis už prof. sąjungos agi
tacijos lapelius ir sumuštas. 
Sumušto Petručio mėlynos ko
mendantas pavadino “soc.-dem. 
škapleriais”, 
Seime interpeliacijas daryti ir 
tt. Birželio 19 d. už valst. są
jungos lapelius liko suimtas J. 
Balakas. Nuo mušimų išsigel
bėjo, nes tuo laiku atvyko neži-

nia koks Seimo narys. Balakas je visa eilė kitų kratų. Lietu- 
išlaikytas kelias dienas kalėj i- vos Kamčatkoje — Kretingoje 
me liko pasiųstas j Šiaulius, iš va]^žio8 agentai jaučiasi net

x . ,, ’ perdaug gerai. Viena reikėtų
žvalgyba jau nekartą yra at-Jlem žlnot1’ ^kščionių 
siuntusi visai nekaltų žmonių, dem. nugaros netaip jau pla- 
žadėjo apie taą jai parašyti. Tą čios, — nevisuomet už jos pa
pučia dieną padaryta Kretingo- j sišlėpsite. (“S-d ).

Nevalia tverti'kur M Pamosavo.

galės, girdi,

Pirmas PUIKUS Pikninas
— SURENGTAS — x

Liet. Ev. L. Ziono Dukterų Draugijos
KARTU SU EV. L. ZIONO PARAPIJA

Nedėlioję, Rugpiučib-August 7 d., 1921
NEW GAGE PARK—P. GACONIS GROVE 

5360 So. Westem Avė.
Prie 54-tos gatves

Pradžia 10 vai. ryte. Inžanga 25c ypatai
Šis Piknikas tai bus labai įspūdingas, ha tenai bus nematytų ir 

negirdėtų žaislų ir grajų su išlainvėjimais; gardžiausių valgių ir gė
rynių. Kas ant šio Pikniko neatsilankys, tas turės gailėties per ilgus 
laikus, ba tokio kito Pikniko greitai nebebus. Todėl kviečiame visus, 
jaunus ir senus, didelius ir mažus kuoskaitlingiausia atsilankyti. Pel
nas skiriamas dėl naujos Bažnyčios pabudavojimo.

PASTABA: Imkite bile karus iki Western Avė., o Western Avė. 
. karus iki daržui. KOMITETAS.

Ar Jau

Buvai Atėjęs?
Daug žmonių pereitų savaitę bu
vo atėję musų Bankon klausdami 
pinigų kurso. Daugelis siuntė pi
nigus, kadangi musų kainos labai 
žemos.

ARNE BUTŲ
- - -    • >" _______________ ___  —.

VERTA IR TAMISfAI ATEITI?
Foreign Exchange Department

Atdara sukatomis ir utarninkais 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

•z , Kitomis Biznio Dienomis nuo 9
ryto iki 4 vai, po pietų.

“kiedi. 
Vilna?”

Vaikai
“nuvalysim, ponas!” lygiai kai]) 
Kaune, kai tik nugirsta ką lie
tuviškai šnekant. Aišku, kad 
vilniečiams, kalbant apie santy
kius su mumis, lietuviškai kal
bančiais, eina apie du dalyku: 
apie vietas bei tarnybas ir len
kų kalbą, kurių jie mano nu
stosią, įsikūrus Lietuvos val
džiai Vilniuj. Linkimo prie 
Lenkijos visai nėra. Jiems jau 
aiškiai nusibodo lig šiol esanti 
padėtis. < ‘

Del karinių jėgų buvimo Vil
niuj — jų apščiai yra. Ypač 
karininkų. Gatvėse, restora
nuose veik kas trečias ketvirtas 
žmogus — lenkų karininkas. 

Kareivinės prikimštos. Bet len
kai mėgsta ir butaforijas..* Jie 
vis tas pačias kariuomenės da
lis vadžioja su muzika po Vil
niaus gatves, tik kitaip pertvar
kytas, lygiai kaip kino vaidini
muose. Aišku, kad Lenkai 
čerškina ginklus ir mus gandi
na. •

Del Želigovskio iškraustyino 
iš Vilniaus — tai okupacijų 
specialistai laiko tą sau “pei
liu po kaklu“ ir sako nieku bū
du nesutiksią išleist savo ge
nerolo, jie net jis pats įsimai- 
nytų išeiti.

Visos lenkų konsistorijos, pa
rapijos ir klebonijos dabar dir
bą išsijuosusios, gamindamos 
metrikus Želigovskio, “poznan- 
či kairus’’, įrodyti Kontrolės Ko
misijai, kad jie yra vietiniai ir 
turi pasilikti, jei jų pareikalau
tų išsik rausly t.

Kai atėjo žinia iš Ženevos, 
kad Hynianso rezoliucija ma
noma Želigovskis iškraustyti, 
tai tuoj varšuviakai — okupa
cijų specialistai — sušaukė 
“viecą“ protestuot, į kurį atėjo 
28 vietos žmonės! Vilniaus po
li tininkų, įprišlijuslų prie oku
pacijos specialistų, sferose, kal
bama, kad lenkai, ar šiaip ar,

miesto sodne šaukia

—Gautomis žiniomis, liepos' 
3 d. Vilniuj įvyko “Straž Kre- 
sovas” suorganizuotas Vilniaus 
krašto “Liaudies Tarybos” ir 
jos agentų valsčiuose slaptas 
posėdis, kuriame nutarta:

1) Protestuoti prieš Tautų 
Sąjungos sprendimą Vilniaus 
klausimu be to krašto gyvento
jų valios pareiškimo;

2) Ginkluoti gyventojus (ko
vos kuopas) Vilniaus, Švenčio
nių ir Trakų apskrityse;

3) Susilaikyti nuo ginklavi
mo Voložino (Ašmens) ir Vi
leikos apskrityse, nes ten vietos 
gyventojai nėra ištikimi. Ten 
sudaryti miliciją daugiausiai 
iš paleidžiamų Želigovskio ar
mijos poznaniečių, kurie dabar 
slapstosi miškuose ir civiliniais 
drabužiais persirengę sukinė
jasi tarp valstiečių, supirkda- 
mi iš jų kaimiečių drajiųjyųs, 
kad įvairiais budais trukdyti ir 
kiršinti lietuvių kariuomenę, 
jei ji ateitų. Tam reikalui su
daryta tam tikra Komisija.

- Vilniaus krašto paskutinio 
pusmečio deficitas siekiąs vie
ną miliardą lenkų markių.

Valgių Gaminimas 
ir *

Namų Prižiūrėjimas
Sutaisė

Amerikos Lietuvaitė
Kiekviena lietuvė šeimininkė, 

kuri nori gardžiai pavalgidinti 
savo šeimyną, privalo turėti sa
vo namuose valgių gaminimo 
knygą. •
Dabartinė kaina: apdaryta $1.50 

neapdaryta $1.00
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

I f

Laike Vasaros Sezono

Milda Theatras
Atdaras 

SEREDOMS, SUBATOMS 
ir 

NEDALIOMS
Puikus 

Vodevilius ir Krutanti Paveikslai »

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

Namai Pragarai
Komedija

Parašo Harry Newton
Vertė Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23. 
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi -ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kru

šos ženkleliais.

Naujienų Knygynas
1739 So.’ Haltsed St.

Chicago, III.

“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.” 
Mėšlungis, dieglys,' 

suiręs pilvas, perpŪni 
vuduriai suteikia možy* 
čiui bereikalingą nes. 
magumą.

pašalinu šiuos nesmagumus. ’ Kūdikiai mėgsta JĮ! Jie prato 
dauginus. Aptiekose parsiduoda po 60c. arba norint, kad pri- 

’siųstumčm per paštą, tai reikia siųsti 60c. |
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York City.

• Phone Bdulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

- Generalia
Kontraktorius Ir 

budavotojas. 
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St. Chicago.

Įvairių Įvairiausias
Didžiausias ir Puikiausias

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Nedelioj Rugpiučio=Aug. 7, 1921
Gardners Grove Darže

123 St. ir Michigan Avenue, Roseland, III.

European American Bureiu 
Fabionas ir Mickievricz 

vėd ėjai
Buvę A. Petrttls ir S. L. Fabiona»
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt 
NOTARIJU1AS 

Real Estate, Paskolos, 
Inuurinai ir tt.

809 W. 35th St, Kamp. Halsted St 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdiena

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.i iki 8 po pietiĮ.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurthiMtyjl
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Šalie 8t 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietį

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 83rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

šįmetinis
Naujienų
Piknikas 
Bus
Įvairiausias
Ir Puikiausias, x
Nes
šiame
Piknike
Jau
Pasižadėjo
Dalyvauti
Trjs Chorai 
Kalbėtojas

Drg. Grigaitis
Ir galų-gale 
žaislai.
Tie žaislai
Bus
Nepaprasti, 
Nes
Vadovaus

Drg. Uktveris. 
Beto 
Geresniems
Juokdariams 
Žaismėse 
Bus
Duodamos 
Dovanos. 
Dovanų 
Yra
Devyniolika. 
Užtat 

. Visi 
Naujieniečiai

Ir
Naujienietės: 
Dideli 

Maži 
Seni
Ir 
Jauni, 
Bukit

Prisirengę

Anksto
Dalyvauti 
Metiniame
Naujienų 
Piknike.
Rengėjai 
Tikrina, 

Kad 
Visi
Atsilankę 
Bus
Maloniai

Draugiškai 
Priimti.
Iki 
Pasimatymo 
Naujienų 
Piknike.

Pradžia 10 vai. rvto.
Įžanga ypatai tik 40c

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

Z— 11 ■ 1 * .. ........... ...... 1 ■'
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.

Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylaa, visuose 

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.
....i. 1 ...................■■■

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT



Pinigai Išmokėti Lietuvojev

KORESPONDENCIJOS
■R

RACINE, WIS.

i

lokio

teisių

ir

ROCKFORD, ILL
ii

šalpos akciją sunaikintųjų Rusi-ju-

Hall

Ma-

;;

iŠ

Atdara subatoj iki 6 ▼ ▼

ill

NEW YORKE PIRKTI.

pATRIJOTIZMAS ! 
r PačMnmas turi būt ■

M

f

tį

kuo 
yra

R.
I).
A.

H 
r

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti ŠI. Louis Avė

CHICAGO, ILL.

Pietus d-rui šabadui pagerbti.
Kaunas. — šeštadienį š. m.

L

I :■

Siutai vyrams ir vaikinams ekstra 
geros vertes, savame gerume ir tin
kamume dabarties ir rudeniui. Pa
siūti puikaus worsted ir kašmiero, 
gražiausių patrinų ir spalvų.

Kaip yra žinoma, žydų laik
raštininkai ir visuomenes dar
buotojai nusprendė pastatyti

tikavusi Penn- 
•ilvanijoa hoa- 
pitaltM. Pa-

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDELIS

J. B. AGLINSKAS 
3258 So. Halsted St, 

CHICAGO, ILL.

i ii

Už CASH PIRKINIS, GALIME 
PIGIAI PARDUOTI.

akuierka
Baigusi Aku
šerijos kolegi-

Mtchelftonui,

N.” Red.)

AUKOS LIGOS SUVARGIN
TAM ŽMOGUI.

Rašytojui Veiterui paminklas 
Vilniuj.

Pasekmingas pirkinis nuo New 
Yorko drabužių išdirbSjų, yra pasek
me labai augštos rųšies siutaf vy
rams ir vaikinams.

šeštadienio poilsis ir žydai 
Rumunijoj.

Delei to “America’s 
parodo progą

Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ!
(Atsiųsta)

Aukos.
Lietuvos Socialdemokratų 

dėjimui remti.

| Ice Cream Sundae
Tyra* Ice Cream su Šokoladu 
arba trintų fruktų syrupu E p 

I Su karės taksomos wv

DR. mu
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68rd St.

Tel. Prospect 8466

žydų rinkinys apie 'Lietuvą.

Buvęs šv. Petro ir Povilo pa
rapijos kun. V. Slavinas per pus tus. — Rockfordictis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

NAUJIENOS, Chicago, III.
.................. ............................ .................................. .. .Ii■iii■■■■ JĮ IH.I L..«..Į|I—■■ -j--------- '

Lietuvos žydy reikalų 
ministerijos spaudos 

skyriaus žinios.

Lietsvia Dentiataa 
4712 Soath Ashland Are^ r 

arti 47-tos gatvls

Pėtnyeia, Rugp. 5 d., 1921
■ rr-5—— -1— ' — !*■

g Telefonas: Boulevard 7042

i DR. C, Z. VE2ELIS

Pas mus headąuarteris siutų 
, Hart Schaffner & Marx, ir ki

tų pirmeilinių drabužių ildir- 
bejų.
Mados vaikinams ir suaugu- 
riems vyrams. ff1O EQ
Didelčs vertSs *• *••*» V

T

Telephone Yards 5382

DR. M. STDPNICKI
8107 So. Morgan Stn 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

Ir nuo 5 iki 8 vakare.
IMU

tarnauja pria 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvys Gydytojas ir Chirargaa 

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Bo«L 160 

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

Rre. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

AKUdERKA , 
Mrs. A. Michnievicz

701 W. 81et St.
Tel.i Yarda 8654

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

Pas mus nėra savaitės, kad 
kuris lietuvių nebūtų imamas 
nagan už “naminėlę”, už jos 
dirbimą ar šinkavimą. Ne tiek 
nuostabu, kad tais biauriais 
svaigalais užsiima paprasti pa- 
rapijonai, bet štai liepos 24 
dieną, vėlai vakare rado prie 
10-tos ir Racine gatvių gulin
tį svaigalų prisisiurbusį vieną 
klerikalų veikėjį' kurs už tai 
ant rytojaus buvo teismo pri
teistas $20 pabaudos ir bylos 
lėšas užmokėti. žmogus ban
dė teisintis, kad esąs parapijo- 
nas, Tautos Fondo narys ir ge
ras citizen, bet teisėjas tik nu
sišypsojo. Teismas mat ne 
spaviednyčia, kur žmogus šim
tus kartų pasižada daugiau ne- 
begriešyti, šimtus kartų gauna 
griekų atleidimą ir po kiekvie
no atleidimo vėl tą patį grieši- 
ja. •

— Nedarbui užėjus, neteko 
darbo ir kai kurie vietos pa ru
pijos valdininkai. liot jie ne
nusiminė: susidėjo trise į kom
paniją, paainuomojo smuklę 
varo, sako, visai gerą biznį.

— Meldinetis.

Chicago. — Pereitą nedėldie- 
nį (liepos 31 d.) L.S.S 81-mos 
Kp. draugiškame išvažiavime 
Jeffcrsono giriose neužmiršta ir 
musų draugai Lietuvoj, Social
demokratai. Jų darbui remti 
aukojo draugai: po $1.00: V. 
A-sciUa. A. Ambrazaitis, K. Kip
šas, A- P. Vilis, V. Pačkuuskas, 
J. Degutis, R. Šaikus, J. Vilis; 
po 50 centų: P. Žalneraitis, J* 
Shultz, A. Tilas, J. Čepaitis, J. 
Stungis, A. F. Vilis, A. Prams- 
kis, A. Stukis ;po mažiau, $6; 
Viso labo $18,00.

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū. Aukas perdaviau 
Naujienoms, IJetuvos Social
demokratų Rėmimo Fondui.

— A. P. Vilis. 
($18.00 priimta ir pasiųsta d. J 

Fondo iždin.

We«tville, 111. — Draugas J. 
Genys yra daug nukentėjęs nuo 
biaurios ligos, vėžio: turėjo 
penkias operacijas, dėlto visai 
pavargo su finansais. Reikalin
ga jam pagelba, nes dar kartą 
reikia i am daryt operaci ja, bet 
jau nebeleidžia kešenė; net ir 
gyvent nebeturi kuo. Taigi 
sirgdamas pradėjo dirbti kasyk
lose, o tai labai sunku: kentėti 
skausmus, dar ir nuovargį nuo 
sunkaus darbo.

Draugai matydami jį tokia
me padėjime, pasitarę suauko
jo jam $25.50. Nors ir nedar
bas siaučia, bet juk reikia gel
bėti nelaimingą draugą.

Aukojo: Grasė P. Kopočienė 
^3, P. Kopočius, P. Gribidis, S. 
Kopočius, R. Gibovičius, 
Purlius, 1 R. Ivanauskas, 2 
Ivanauskas po $2: I. Meilus, 
Ramanauskas, K. Beizaras,
Podžiunas, J. Kapočius, K. Pak- 
nys ir M. Virbalas po $1, ir 
Juozas Kapočius 50c. Viso labo 
$25.50. Visiems aukotojams 
varde J. Genio tariu širdingą 
ačiū. — P. Gribulis.

čionai paduodu ir nelaimingo 
draugo adresą: J. Genys, 202 
Adams St., Westville, III.

Amerikos (Lietuvių Prekybos 
ir Pramones Taryba yra nuta
rusi darbuotis drauge su spe
cialiu Lietuvių ^Komitetu suren
gime Lietuvių skyriaus paro
doje “America** Making”. Tiks
las šios parodos yra perstatyti

I antrų metų graudeno parapijo- 
I uis dėti pinigus naujai bažny
čiai statyti, patsai vaikščiojo 
per dirbtuves ir kolektavo, bu
vo net parsigabenęs misionie
rių, kad daugiau pinigų surin
kus. Bet pagalios jis išsikraus
tė, o savo vietoj paliko kunigą 
J. Jakštį. 'Kasis tuojau užsakė, 
kad parapijonys dėtų pinigus 
naujam altoriui.. . Tuo tarpu 
parapijos dalykai nekaip stovi. 
Liepos 17 d. buvo parapijos 
mitingas, bet parapijonų labai 
nedaug tesusirinko, ir kol mi
tingas j)asibaigė tai salėj buvo 
belikę tik kunigas ir keli jo pri
tarėjai; visi kiti išsibarę aplei
do svetainę galo nelaukdami. 
Tuo tarpu Ibįžnytužė kaip buvo 
apaugus žolėm, taip, matyt, ir

“Tautiška” 'parapija dar blo
giau: ii jau savo bažnytėlę ir 
uždarė.

— Tik komunistai nežudo vil
ties. Vos keli jų čia belikę, bet 
’ie nusitarę padaryt revoliuciją 
»r tiek. Andais jie parsigabeno 
iš kažin kur slapta leidžiamo 
laikraštėlio “Komunisto” san
dėliuką ir nakties metu paliko 
no egzempliorių beveik prie 
kiekvieno lietuvio namų. Tame 
’aikraštyj tik ir rašo apie leva- 
rucijas ir kitus st.rošnius daik-

Užsienio Reikalų Ministerijos 
kliube d-ro Purickio pakvieti
mu buvo duota pietus d-rui ša
bui pagerbti. [Dr. šabadas yra 
Vilniaus žydų visuomenės dar
buotojas lietuvių orientacijos. 
Red.] Pietuose . dalyvavo be 
d-ro Šabado Ministeris Puric
kis, Ministeris Soloveičikas, 
Šleževičius, d-ras Jokantas, • p. 
Žemaitis, p. Jonynas ir p. Jo
kūbas Rozenbaumas. D-ro Pu
rickio, D-ro šabado, Soloveiči- 
ko ir Sleževičiaus buvo laikyta 
visa eilės prakalbų, kuriose bu
vo pabrėžia a'biejų Lietuvos 
dalių vienybe ir išreikštas įsi
tikinimas, kad abiem dalim su
si jungus, visiškai galės būti į- 
vvkdvta viltis sndarvti 
Lietuvą, kurioj išliktųjų 
vykdomas visų tautybių 
lygybės principas.

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą 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:

Amerikos visuomenei ilius- 
. Iruotą istoriją ir statistiką kuo 
ir kiek yra prisidėjusios įvai
rios tautybes Amerikoje prie 
Amerikos pastatymo ir jos in
dustrinio ir įkullturinio išsivys
tymo. Amerikos visuomenė ap
lamai labai mažai vertės iki šiol 
pridavė veikmei ateivių \m ‘ 
rikos ir rolei kokią jie čia su
lošė, 
king
soms tautybėms pasirodyt, 
ios yra dėl Amerikos, ką 
čia sutverę, ir atlikę šiam tiks
lui, yra rengiamos deiponstra- 

| cijoa, “pageant’is” scenos, ete-
Be ginčijimo lietuviai tur tin

kamai pasirodyti pastatyti 
Amerikos visuomenei, kaip lie
tuvy* Gen. Kosčiuška ikovojo už 
Amerikos laisvę, kiek tūkstan
čių lietuvių kovojo-mire už Ame 
riką laike paskutinio karo. Kiek 
ir kokiose šakose pramonės 
I^iotuviai cit* i-lino j a si, etc.

Kari tokių parodą priruošti 
reik daug darbo ir lėšų,' dėlto 
Amerikos Lietuvių Prekybos ir 

Pramones Taryba kreipiasi 
šiuomi į Lietuvių visuomenę, 
ios organizacijas ir pavienes 
vpatas prisidėti darbu ir lėšo
mis.

Labai pageidaujama, kad or
ganizacijos ypač, padarius at
sakančius nutarimus pasisku
bintų su aukomis-pinigais. Au
kas malonėkite siusti adresu: 
Lithuanian Chamber of Com- 
merce, 370 'SeKtnth Avė., Nevv 
York City.

Artimesnių detalių reikalau
jant, kreipkitės tuo pat adresu.

Amerikos Lietuvių Prekybos 
ir Pramones Taryba pasitiki 
naramos nuo musų visuomenes 
šiame darbe.

Am. Liet. Pretk. ir Pram. Ta
ryba, P. S. Vilmontas, v-pirm.

Kaunan dabar atvyko vienas 
įžymiausių žydu visuomenes 
darbuotojų iš Rusų krašto M- 
Kreininns, kuris ten daugelį 
melų stovėjo didžiausių žydų 
organizacijų priešaky ir kuris 
vra Žydų Delegacijos Komiteto 
Paryžiuje narys. Kreinanas 
važiuoja užsienin ir aplankys 
Berliną, Paryžių ir Naujorką, 
kus jis susinešdamas su tenykš
čiais žydų visuomenes shioks-

grafiios Draugija Š. Anskio 
vardu rengia Š. Citrono ir Zal- 
mano Reizino redaguojamą rin
kinį, kuris bus paskirtas Lietu
vos, o ypač Vilniaus žydų is
torijos karo ir įvairių okupa
cijų metu- T Redakcijos Komi
siją įeina: A. Kiršupskiš, B. 
Kaplan-Kaplanskis ir d-ras ša- 
badas.

Veitero kapo, kuris žuvo nuo 

lenkų žydų žudynes Urvinėmis 
dienomis 1919 m. balandžio 19 
d. Vilniaus laikraščių praneši
mu jau pradėjo statyti pa
minklą, Darbo pryšaky stovi 
drchitcktoris D. Rozengeuzas.

’ • • •Kadangi R u m unijoj dabar 
rengiamas Įstatymas apie sek
madienio poilsį, žydų tautinė 
Sąjunga kreipėsi į valdžią su 
memorandumu, kuriame ji’nu- 

.ro-do naudingumą paliuosuoti 
žydus nuo sekmadienio poilsio, 
remdamos tuo, jog žydai šven
čia šeštadienį. Rumunijos žy-. 
du laikraščių pranešimu, kom- 
petentiniai sluoksniai pripažino 
minėtu įrodymu svarbumi 
pažadėjo sėkmingus vaisius

1119 — J. Stasiulis 7422 —• J. Kirstukas
1418 — A. Gudavičius 7435 P. Žilinskas
3514 — K. Bagdonienė 7439 F. Kneita
3631 — B. Gaižunienė 7444 — P. Kairys
4072 — F. Krasauskienė 7449 —- B. Juškienė
5230 — A. Genutienė 7450 J. Ratnikas
5324 -L- P. Jastrumskis 7454 —— K. Vaškevičaitė
6504 — J. Bitinas 7455 ■■■■ ■ ■ B. Kalevičienė
6724 — V. Pečiulis 7460 — U. Žekonienė
6730 — V. Musteikis 7461 A. Skurauskas
6986 — J. Pocius 7464 —- V. Slušnius
7012 — A. Viapštienė 7467 1 III. M. Ivinskienė
7013 — S. Lingis 7469 — J. Šulcus
7042 — S. Danušas 7470 J. Trakšelis
7045 — A. Kazonas 7472 V. Katelienė
7058 — J. Tamasiunas 747 3— J. Šimkūnas

,7063 — K. Vaitkevičius 7474 — S. Rimkus
i 7067 — S. Piciukas 7475 —• J. Kontrimas
7094 — M. Misevičiutė 7477 — ■■■ K. Rumbautia
7106’ — V. Stančius 7478 . .......... A. Stukas
7113 — A. Getavtas 7479 —• J. Stukas
7115 — O. Kašilauskienė 7629 M. šlepetis
7117 — E. Vaitkevičienė . 7630 K. Purinskis
7120 — O. Gaižauckienė *7635 E. Nagevičienž
7168 — M. Beržauskienė 7638 — J. Kušlis
7169 — P. Babkauckis 7639 A. Bunkevičiutė
7184 — J. Zalkauskis 7654 A. Druseikaite
7274 — M. Radzevičienė 7657 — L. Vesetienė
7281 — P. Sakalauskis 7661 — J.Jaunalsis
7320 — K. Pranevičius 7672 M. Žukaitė
7326 — M. Kasparavičienė 7673 K. Barkanauskas
7331 — V. Vitkus 7681 S. Ruzas
7341 — B. Jucius 7684 ***** M. Vairia
7342 — O. Pozniak 7689 — E. Jasiunaitė
7343 — J. Stockus 7690 ■,—M 0. čižiunas
7351 — S. Stasevičius 7692 A. Adomaitis
7353 — K. Šlepečiui 7697 ■........ B. Stankienė
7355 — E. Čepienė 7701 —• B. Padolskienė
7962 — J. Vasiliauskas 7702 —* P. Jarutis
7363 — K. Masiliūnas 7705 1 1 B. Markunaitė

'7365 — M. Vaičikauskas 7706 — o. Pudžemiene
7367 — S. Nakrašaitė 7707 J. Šimas
7368 — M. Dulungauskienė 7718 — T. Lekus
7370 — J. Garšva 7719 ***** A. Sereika
7373 — J. Jurgaitis 7725 *— U. Kravjalienė
7376 — V. Malžinskas 7727 '*«■■ H1< J. Pikelis
7378 — J. Vudeikienė 7762 E. SkirmantienS
7379 — 0. Niaurienė 7818 S. Karečkaitė
7382 — J. Zilkauckas 7835 111 A. Valužis
7388 — L. Juška 7839 — 1 1 J. Soliunas
7394 — R. Kasputienė 7843 *■■■— J. žadeikiene
7395 — K. Ručikaitė 7851 P. Petrauskas
7397 — 0. Nausėdaitė 7863 ***** J. Andriušis
7401 — A. Kaupas 7902 V. Skardžius
7402 — D. Kaupas 7914 ----- ------ S. Gladinaito
7403 — J. Andrijaitis 7926 —— J. Galinis

7409 - M. Galvidaitis 7931 *l*.ll** M. žanuitiene
7410 — J. Galvidis 7933 ------------ J. Dereškiuti
7411 — M. StaniŠauftkienė 7980 .*1*114 T. Jneaiti

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

III NBROC

VYRAMS ir VAIKINAMS
SIUTAI

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
’» bWOAI)W NĖNV 'ja ŪK n.'.N. * 1

Tai yra jau ilgas laikas kada ga
lėjome mes, ar kita firma siūlyt Šio
kį pastebėtinos vertės, tikrai puikių 
siutų, kaipo didelis kainų numušimas 
nuo reguliarės kainos. Bet paprastai, 
Klein Bros, yra PIRMAS!

Tiesi kelioni be pėršadimo it New kur ko |er Libava 
arba Hamburg—Eitkūnai 

J LIETUVA
Laivai iiplaaks kas 14 d. Dideli dviejų iriabą palto laivai iiplaaks
LATVIA .................... Rugp. 5 S. S. POLONIA ...Rugp. 24
“ESTONIA”............ Rugp. 17 “LITUANIA” .......... Rugp. 7

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

K. W. KEMPF, Gen. Western Paša. Agent, 120 N. La Šalie St* 
CHICAGO, ILL.

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė-< 
ką ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

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

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head

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

Dis-

tarters, Kandolpn. 
' 139 N. Clark St., Roo 
1709-12 arba pašaukit 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

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

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

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

Klauskit apie tai!
Neryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headąuarters, 
Rand. 5886, 

Rooms 1709-12 City 
Square Bldg.

139 N. Clark St.

Pinigai Iš
Kenoshos 
Lietuvon

nori siųsti pini* 
gui* Iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 

orderiais ai' drat

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

Kreipkitės pas-

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave«, 

Kenosha, Wis.

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandoe: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 vt ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8361 A*. Habted 8L, Ubkage, IR

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan StM kerti 88 St. 

Chicago, Illtnoia. 
SPECIALISTAS!

Moterišką Ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligi. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
.vakare. Nedėliomia nuo 10—Z

— po piet.
Telephoae Yarda 687

Telephone Yarda 11532

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin- 
gM vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Van Buren 294
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicage

, DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriikų, Vyriik% 
Valką ir visą chroaliką ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago, 
Telephone Drover 9698

Valandos: 16—11 ryto; 2—8 po ploti 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Daktaras Petras Šimaitis 
Naprapath 

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

2:00 iki 5:00 vai. vak. kasdieną, iSski- 
riant ketverius.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St. 

Prie Western Are., Chicago.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas 

25 Kast Waahlngton St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tek Kedzie 7715
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Pabllahed Daily ncapt Sunday by 
tha Lithuanian Nawi Puh. Co^ Ine.

Iditar P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talephona Roosevelt 8500

Subacription Katėsi
>8.00 ptr year in Canada.
>7.00 per year ouUide of Chlcago.
>8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered aa Socond Cinas Matter 

March 17th, 1914, at the Pešt Office 
nf Chlcago, III., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nadildieniua. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chlcago, 
JU. — Telefonas] Roosevelt 8500.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paltu;

Metams .............................-■ >8.00
Pusei meti * ... .........- 4.50
Trims minėdama........................ 2.25
Dviem minesiams............... . 1.75
Vienam mlnesid . 1J»

Chicagoje — per naiiotejual
Viena kopija______ , , , - 08
Savaitei — . . „.e-- 18
Mėnesiui , „..............................75

Suvienytose Valstijose M Ohicagoj, 
paltui

Motame . , . — —r >7.00
Pusei metą ....... « 4.00
Trims mėnesiams ... . ......... 2.00
Dviem mėnesiams ........ 1.50
Vienam mėnesiui , , ,, »75

Uetuvon ir kitur uidoniuaso) 
(Atpiginta)

Metame_____ ___ ...■■ $8.00
Pusei metų ____ ........-■■■> 4.50
Trims mėnesiams - , 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Cg. ■' -JU1J -ZU-J13M.' J1M W ■ Tl 11 ■ -MB.

bet ištiesų tam, kad galėjus 
labiaus remti lenkus. Vokie
tija pasipriešino tam ir pa
reiškė, kad ji. neleisianti 
Francijos kareiviams keliau
ti per Vokietijos žemę.

Del to kilo smarkių ginčų 
talkininkų tarpe. Francija 
reikalavo, kad vokiečiai ne
trukdytų jos kariuomenės 
gabenimo Silezijon, o Ang
lija ir Italija pritarė Vokie
tijai. < Bet dabar jau talki
ninkai vėl “susitaikė”.

Jie nutarė, kad Vokietiją 
turi leisti talkininkams ga-< 
benti savo kareivius Silezi
jon, jeigu zbutų reikalo sių
sti juos tenai, bet tuo tarpu 
jie nutarė nesiųsti tenai ka
reivių. Tai yra kompromisas 
tarp Anglijos ir Francijos 
pozicijų.

<

Nenuosakumas.

FZs Ginkluojasi.
Nežiūrint to, kad prezi

dentas Hardingas šaukia j 
Washingtoną tarptautinę 
konferenciją apsvarstymui 
nusiginklavimo klausimo, ir 
visos didžiosios valstybės su
tiko dalyvauti jojo, — vis 
dėlto ginklavimąsi nesusto
ja.

Užvakar Anglijos atsto
vų butas nubalsavo, kad bu
tų pastatyta keturi nauji 
kariniai laivai. Tie laivai 
bus apginkluoti šešiolikos 
colių kanuolėmis. Anglijos 
valdžia ketina pradėt juos 
statyt, pirma negu susirinks 
konferencija Washingtone.

O kuomet ginkluojasi An
glija, tai nenorės apsileisti 
ir kitos valstybės. Sustabdyt 
ginklavimąsi jas gali pri
versti tiktai pavojus galuti
no bankruto.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas nutarė nemokėt dvari
ninkams už tas žemes, ku
rios buvo atimtos iš ūkinin
kų po 1861 m., kadangi jos 
teko dvarininkams “netei
singai”. Bet už kitas dvari
ninkų žemes nutarta mokė
ti.

Kokiu-gi “teisingu” budu 
tapo kitos dvarininkų že
mės jgytos? Ar jos taip pat 
nebuvo atimtos iš ūkinin
kų?

Apžvalgai
JAU GIRIA BEPAR- 

TYVIŠKUMĄ.

Ginčai dėl 
Silezijos.

Nesenai Francija buvo 
užsispyrusi pasiųsti Augšto- 
jon Silezijon daugiaus ka
riuomenės, neva tam, kad 
palaikius tenai s “tvarką’’,

Ar čia senai musų komunis
tai ugnim (tariant, purvais) 
spjaudė ant visko, kas tik yra 
ne jų partijoje. Bet dabar jau 
pas juos ėmė kitas vėjas pusti.

Brooklyno “Laisvės” editoria- 
lų rašytojas kalba apie bepar- 
tyvį komitetą, kuris nesenai su
sitvėrė Rusijoje badaujantiems 
šelpti. Jisai pripažįsta, kad ta
me komitete yra tokie žmonės, 
kaip Kiškinas, Kuskova, ščepki- 
nas, Golovinas ir kiti. Tie žmo
nės yra daugiausia grynai bur
žuazinių pažvalgų. Vienok “L.” 
rašytojas džiaugiasi, kad jie 
darbuojasi badaujančiųjų nau
dai. Sako:

“Jeigu liberalai atėjo padė
ti — gerai. Tegul ir dirba.” 
Taigi “Laisvė” šiandie jau 

mano, kad yra geras daiktas, 
jogei bolševikai veikia išvien su 
buržujais, liberalais. Ji stato tik 
vieną sąlygą: kad tame darbe 
bolševikai vadovautų. Augščiaus 
paminėtasai rašytojas liepia “ne
užmiršti nei minutei”, kad

“vadovauja tame komitete ko
munistai. Jo pirmininku yra 
L. Kamenevas. Visa kas daro
ma su Sovietų valdžios žinia 
ir sankcija. Taigi, yra pilniau
sia garantija, kad šelpimo dar
bas bus taip organizuotas, jog 
jokie-Sovietų valdžios priešai, 
negalės po priedanga šelpimo 
varyti kokią nors savo propa
gandą.”
Su tuo reikia pilnai sutikti, 

kad po šelpimo priedanga netu
rėtų būt varoma jokia partyviš- 
ka propaganda. Bet ar nebus 
pats šelpimo darbas daug svar
besnė propaganda, negu viso
kios partyviškos agitacijos?

Tik paimkite savo domėn 
šiuos faktus: visa Rusijos bol
ševikų politika iki šiol buvo pa
remta griežčiausio partyvisku- 
mo pamatais; kas nepriklausė 
bolševikų partijai (arba bent 
nepritarė jai), tas nebuvo pri
leidžiamas prie jokio valstybi
nio darbo; savo partijos prie
šams bolševikai buvo faktinai 
net visas teises atėmę. O dabar, 
kada Rusiją ištiko badas, kada 
prieš ją stovi stačiai gyvybės ar 
mirties klausimas, tai pasirodo, 
jogei jie negali apseiti be savo 
priešų pagalbos; jie priversti net 
darbuotis išvien su buržuazinių 
partijų atstovais. Mes sakome 
priversti, nes yra aiškus daly
kas, kad bolševikai turėjo sank
cionuoti tą bepartyvį komitetą, 
kadangi kitaip užsienis nebūtų 
sutikęs šelpti Rusiją.

Argi ne aiškios yra išvados iš 
tų faktų? Ar gali gyvuoti dik
tatūra politikoje, kuomet žmo
nių maitinimo reikale vykinama 
partijų bendradarbiavimas?

Reikia pridurti prie to dar tą 
faktą, kurį užtyli “Laisvė”, bū
tent, tą, kad tame šelpimo ko
mitete dauguma narių yra ne- 
komunistai. Todėl, jeigu komi
tetas negalės vesti priešingos 
bolševikams propagandos, tai 
taipgi jisai negalės būt panau
dotas ir bolševikų partijoj tik
slams.

Musų supratimu, visai teisin
gai kalba tie, kurie išreiškia 
nuomonę, jogei partijų bendra
darbiavimas badaujančiųjų šel
pimo darbe prives prie to, kad 
Rusijoje ir valdžia bus sudary
ta kitokiais, negu šiandie yra, 
pamatais.

LENKŲ PINIGAI IR 
LIETUVA.

i

Kauno “Lietuva” rašo:
“Lenkai išgirdę Ženevos re

zoliuciją ir kaip jie supranta, 
kad busianti padaryta Lietu
vos ir Lenkų santarvė fede
racinėj dvasioj, labai apsi- 

' džiaugė. Sujudėjo politinės ir 
finansinės sferos, ir birževi- 
kai ėmė pranašauti, kad da
bar lenkų markės kursas tai 
jau tikrai pradėsiąs kilti.” 
Pasirodo, kad ne tiktai tauti

niu, bet ir finansiniu žvilgsniu 
lenkams butų naudinga gauti 
Lietuvą. Lenkija yra subankru-

A. SCHNITZLER. VERTĖ K. A.

Paskutinis Pasimatymas...
(Tęsinys)

negu dabar... ir visgi žinojimas, kad da tik pu
sė valandos tam atgal ji kvėpavo, gimda nuožiū
ros, buk ji ir dabar žino ką-tai apie gyvenimą, 
ką-tai, ko nežinai, kol kvėpuoji..* (rali būti yra 
tokis neišaiškinamas momentas, kada mes per
einame nuo gyvenimo į mirtį—j musų skurdžią 
amžinastį .. Taip, galas dabar ir tiems lauki
mams po pietų.:. Nebereikės inan daugiau stovė
ti prie lango, niekuomet, niekuomet...—Ir vėl 
prieš jo akis stojosi tos nepaprastai laimingos va
landos. Vos porą dienų atgal jis buvo taip lai
mingas.— Tai buvo beribė laimė. Ak, kaip 
skubinai jinai eidavo laiptais... kaip ji puldavo 
jam į glėbį.. ir kaip juodu ilsėjosi ant pagalvių 
šiltame kambaryj, pripildytame gėlių ir papiro
sų kvapsčiu... Viskam pabaigta, viskas...

Aš išvažiuosiu, tai vienintelis dalykas ką aš* 
galiu daryti. Juk aš nebegalėsiu pasilikti savo 
kambaryj! Mane kankins verksmai, ištisomis 
dienomis aš verksiu, visą gyvenimą, visą gyve
nimą verksiu...

Jis priėjo prie kavines. Galvon dingtelėjo 
mintis, kad nuo vakar dienos jis da nieko nc- 
yalgė. Užėjo pusryčių pavalgyti. Kada jis ap

tijus, o Lietuva skolų kaip ir ne
turi, žmonėms duonos užtenka. 
Bet Lietuvai butų prastai, jei
gu Lenkija užverstų ant jos da
lį savo didelės naštos.

SUIRUTĖ RUSIJOS PROFE
SINĖSE SĄJUNGOSE.

Nesenai Maskvoje įvyko “rau
donojo unijų internacionalo” 
kongresas, apie kurį komunistų 
spauda skelbė, kad jisai paro
dęs pastebėtiną tarptautinio ko
munizmo galybę ir solidarumą. 
Neužginčinamas tečiaus yra fak
tas, kad tas bolševikiškas unijų 
internacionalas susideda tiktai 
beveik iš vienos Rusijos unijų, 
e iš kitų šalių prie jo yra prisi
dėjusios daugiausia tiktai nežy
mios profesinio darbininkų ju
dėjimo nuotrupos.

Vienok ir pačioje Rusijoje, ta
me “raudonojo unijų internacio
nalo” centre, dalykai profesinia
me darbininkų judėjime anaip
tol ne taip gerai stovi, kaip 
skelbia komunistai.

Pirm unijų internacionalo 
kongreso Maskvoje įvyko Rusi
jos profesinių sąjungų suvažia
vimas, ir štai kokių žinių apie 
jį paduoda socialdemokratų 
laikraštis, einantis iš Berlino, 
“Socialističeskij Viestnik”:

> “Pirmutiniame bolševikiš
kos suvažiavimo frakcijos po
sėdyje (kuris įvyko prieš su
važiavimą), kuris išklausė vi
sos Rusijos profesinių sąjun
gų Centralinės Tarybos ra
portą, atstovas pastarojo, 
Tomskis, su gailesčiu mušėsi 
į krutinę ir sakė, kad jo įstai
ga neturinti jokios reikšmės 
ir nieko neveikusi; bet pasi
teisinimui jisai pareiškė, kad 
komunistų Centralinis Komi
tetas nedavęs jam dirbti ir 
slopinęs jį savo paliepimais.
1) . Riazanov, patvirtinęs šitą 
faktą, smarkiai kibo į visos 
Rusijos profesinių sąjungų 
Centralinę Tarybą už tai, kad 
ji neturi drąsos kovoti su 
Centraliniu Komitetu, kalbė
jo labai karštai ir pagalios 
milžiniška dauguma balsų 
pravedė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama savarankišku
mo profesinėmis sąjungoms ir 
nurodoma, kad komunistų 
Centralinis Komitetas nedavė 
veikti visos Rusijos profesi
nių sąjungų Centralinei Ta
rybai.

“Už tokią drąsą Centralinis 
Komitetas nutarė nubausti 
kaįtininkus. Ant rytojaus su
važiavimas negalėjo atsidary
ti, kadangi Centralinis Komi
tetas visą dieną svarstė susi
dariusią padėtį. Vakare suva
žiavimas buvo atidarytas, bet 
prezidiumas nebuvo išrinktas,* 
nieko nebuvo veikta, vėl tapo 
atidėta rytojui. Sekamą dieną 
tečiaus vėl susirinko frakcija, 
kuriai Centralinis Komitetas 
įteikė savo ultimatumą: 1) 
Riazanovo rezoliuciją atmest;
2) pravesti rezoliuciją, kurią

pagamino Centralinis Komi
tetas; 3) Riazanovą ir Tom- 
skį (pastarąjį už “slėpimą ir 
apsileidimą”, kaipo frakcijos 
pirmininką) prašalint iš suva
žiavimo, išmest iš profesinio 
judėjimo ir atiduot partijos 
teismui.'
“Frakcija pasipiktino. Atva
žiavo ‘pats’ Leninas, kalbėjo 
tris kartus smarkiai keikda
mas. Ore darėsi vis karščiau. 
Buvo girdėt komplimentų: 
‘kvailys, idiotas, niekias’ ir 
t. t. Frakcija nepasidavė. Le
ninas išvažiavo.

“Vakare atsidarė suvažia
vimo posėdis vėl be prezidiu
mo. Išklausė pasveikinimų. 
Frakcija nutarė siųsti pas Le
niną delegaciją su prašymu, 
kad Centralinis Komitetas 
dar kartą apsvarstytų savo 
tarimą delei Riazanovo (900 
balsų prieš 500) ir Tomskio 
(500 prieš 400) dalyvavimo. 
‘Pats’ priėmė delegaciją, iš
klausė ir prižadėjo apsvarstyt 
‘paskutinį kartą’. Bet Centra
linis Komitetas, vėl susirin
kęs, nutarė... patvirtint savo 
tarimą.

“Tuomet frakcija nusilen
kė, priėmė ultimatumą, bet 
nutarė paduoti apeliaciją se
kamam partijos suvažiavimui.

“Tomskis ir Riazanovas 
prašalinti iš suvažiavimo, 
Centralinis Komitetas per
skaitė savo pasveikinimą, pre
zidiumas išrinktas, ir viskas 
ėmė eit kaip ant sviesto; su
važiavimas balsuoja ir priima 
Centralinio Komiteto paga
mintąsias rezoliucijas.”
Iš šito aprašymo aiškiai ma

tyt, kad profesinės sąjungos 
Rusijoje paliovė gyvavusios, kai
po savarankiškos darbininkų 
organizacijos. Jos pavirto val
stybinės biurokratijos priedu ir 
veikia pagal paliepimą “iš vir
šaus”. Kivirčai, kilusieji suva
žiavime, rodo, kad ths profesi
nių sąjungų pavergimas įvyko 
prieš valią net daugumos komu
nistų.

Butų juokinga įsivaizdint, 
kad Rusijos darbininkų minios 
ilgai kęs tokią padėtį.

Iš okupuotos Lietuvos.
f

Kauno “Lietuvai” rašo:
Nuo kurio meto Vilniaus 

laikraščiuose ėmė rodytis ko
respondencijos iš Kauno daug 
mandresnės už kitas. Iki šiol 
tai buvo daroma šitaip. Buvo 
imama pirmas geriausias savo 
šnipo, diliausia peoviako, iš 
Lietuvos gilumos raportas, bu
vo pildoma jisai varsomis iš 
vietinių ir atvežtų plepalų ži
nyno, arba nuspėjamai išver
čiama skundos ant lenkų ka
riuomenes bei žandarmerijos, 
žodį “lenkų” pakeičiant “lietu
vių” — ir (baigtas reikalas. Da
bar korespondencijos turi dau
giau patikrintų davinių, dali
nai iš Kauno laikraščių semtų, 
ir kur kas rimtesnis tonas lai

komas. Iš jų matyti, kad Kau
ne atsirado pagaliau koksai są
moningesnis bei ramesnis in
formatorius, o gal net suorga
nizuota visas informacinis tink
las. Turbut pas juę kai kurio
se vielose jaučiama lenkų ran
kos įtaka bei lenkų pinigais ap
siginklavimas?

Ko, ko, bet pinigų lenkai ne
sigaili, gerai suprasdami, kad 
agitacijai išleistas skatikas šim
teriopai atsimok fa, arba pa
tiems atnešant teigiamųjų vai
sių arba, kas lygiai išeina, prie
šininkui —. neigiamą... Manau, 
kad sugebėsite tai sudoroti. 
Ateis juoms.į pagalbą, kaip ir 
iki šiolei, kovoj su kitomis va
liutomis, jūsų markė,

šviesi tai buvo mintis susi
laikyti nuo savo pinigų išleidi
mo. Bot jus galite įsivaizduoti, 
kad ta paliegusi lenkų markė 
gali vis tiktai daug padaryti 
ten, kur neturi konkurentų. 
Pavyzdžiui, Vilniuj. Sako, kad 
Lenkams paĄsidavuSio žydų 
laikraščio redaktoris gauna iki 
60.000 markių į mėnesį. Netu
rėki! tiktai papročio beveik visą 
versti į auksinus, nes tai nieko 
neišaiškina. Palyginimui galiu 
pridėti, kad pavyzdinga “Vidu
rines Lietuvos” valdininko al- 

|ga kartu su vos nesenai iška- 
riautais “pakraščių” (“kreso- 
wy”) priedais (—hoert, ho- 
ert!—Vidurinės Lietuvos sos
tinė yra drauge ir jos nuosa
vus pakraštis!) neviršija 20— 
25 tūkstančių. To laikraščio gi 
reporteris gauna 30,000 markiu. 
Be to ir kitos žydų laikraščių 
redakcijos turi “tikrų” žmonių. 
Pasistengta juos tenai įbrukti. 
Tačiau man yra žinoma, kada 
atkviestas už žymų atlyginimą 
net iš Lvovo vertėjas į žydų 
kalbą, atsisako bendradarbiauti 
leidiniuose, einančiuose ranka 
į amką su Lenkais, priešingai 
pagrindiniams žydų tautos rei
kalavimams. Tasai žmogus be
veik badu įpiršta, bet parduoti 
sąžinės nėjo. Yra dar žmonių 
Izraely!.—

Bendrai imant, lenkai jiegų 
nesigaili, by tiktai mus su žy
dais supykinti bei išskirti... 
Judos darbas! Geriau patys su 
jais susitaikintų.

Ta pat lenkai nori padaryti 
ir santykiuose su musų broliais 
Pabaltu j ury. Iš Čia toks vai
šingumas jų laikraštininkams.

Želigowskis, įsibraudamas 
į Vilnių, manė, kad tuo savo 
darbu nusipelnys Katedros plo
čiui paminklą. Tačiau už ka
reivio žodžio sulaužymą ankš
čiau ar vėliau turi būti baus
me uždėta; jeigu ne kartuvės, 
tai ištremty, kuo pagaliau, nei 
tasai generolas, nei jam pana
šus nesiskųs, nes banditai iki 
pasaulio pabaigai nepasiliks be 
duonos ir visuomet tai tam, tai 
kitam bus reikalingi ir nau
dingi.

Patsai generolas, matyti, nė
ra čia akltas, susukta jam tik
tai galva Belvedcre. Pagaliau 
ne aras, o tiktai pakankamai 

’ surusinta esybe, neturi jokių

davinių būti Napoleonu. Mies
te pasakojama, kad šiomis die
nomis jį sutiko du afrontu. 
Tūli lenkų namai pramanytų 
pretekstu atsisakė jį priimti; 
ten, kur buvoja generolas, lie
tuviai stepgias nebūti, kad iš
vengtų butenjbos jo ne visai 
švarią ranką paspausti. Ateity, 
kai Vilnius praregės ir susipras, 
jis įsakmiai pamatys, kad to 
satrapo ar despoto viešpatavi
mo metas, tiktai atitolino jau 
7 metus svajojamą ramybę, 
gerbūvio ir sotumo idealą.

Neturite supratimo iki ko
kiam laipsniui Vilnius yra ne
turtingas, nudriskęs ir ne tiek 
alkanas, kiek kroningai neda- 
valgęs; reikia pažinti tuos žmo
nes, kaip jie ilgis ramybės ir 
atsilsio. Jeigu lenkams pasi
sektų visa tai laiduoti, mes Vil
niaus būtume jau nustoję. Ne
galint, tuo labiau ne lenkų dar
bą griauti turime, — čia turė
tų nuostolių kraštas, kurio gy
nėjais turime būti, — bet tu
rime statyti savo kontragitaciją, 
atsiust savo pigesnių ir geres
nių produktų ir pasiekti fakti
nes tautų lygybės, šito toliau 
numatantys lenkai visų labiau
siai bijo ir kiek galėdami kem
ša mums burnas. Kaunas šiuo 
žygiu galėtų mums diplomati
jos kebu pagelbėti. Neužmirš
kit musų — jūsų ugniavietes-

— Ne maska.

Prašo pasiųsti kalėjimam

Paul Borgman, 60 metų, at
silankė pas teisėj į Wclls M. 
Cook papasakoti, kad jis elgęsis 
nederamai. Jis prašė teisėjo 
pasiųsti jį Bridewellėn.

— Aš išdirbau kaip vežėjas 
vienai kompanijai ped dvide
šimt septynius — tarė jis. — 
Kompanija atleido mane, ka
dangi per senas. Aš eičiau ge
riau kalejiman, negu miegoti 
lauke pakampėse ir badauti.

leido kavinę, jau buvo dešimta valanda. — Da
bar man vėl galima ten — juk aš privalau da 
kartą pamatyti ją. — Bet ką aš veiksiu ten?.. Ar 
pasiseks man ją pamatyti... taip, ,aš privalau 
paskutinį kartą pamatyti mano, mano, mano my- 
liiniausiąją numirusią Oną. — Bet ar įleis mane 
į numirusios kambarį?.. žinoma; ten bus daug 
žmonių, ir visos durys bus atdarytos...

Jis nuvyko ten. — Prie durių stovėjo tar
naitė, kuri pasikloniojo jam. Ant laiptų jis pra
lenkė du vyru, kurie taipgi ėjo į viršų. Prieša- 
kinianne kambaryj jau stovėjo keli žmonės. Du
rys buvo visai atdaros. Albertas įėjo. Gardina 
ant vieno lango nebuvo pilnai užleista, ir todėl 
kambarys buvo šiek-tiek apšviestas. Jame buvo 
apie dvyliką žmonių. Vieni jų sėdėjo, kiti što- 
vėjo. Jie kalbėjosi šnabžda. Senuke, kurią jis 
kartų jau matė, sėdęjo kampe. Ji atrodė labai 
nelaiminga. Kada Albertas įėjo vidun, ji do- 
nringai pasižiurėjo į jį. Albertas sustojo ir iš
tiesė į ją ranką. — Ji linkterėjo galva ir vėl ėmė 
verkti. Albertas apsidairė aplinkui; kitos durys 
buvo uždarytos. Jis atsikreipė į poną, kuris sto
vėjo prie lango ir visai beprasmingai žiurėjo į 
gatvę... „ v

“Kur jinai guli?”
Portas parodė į dešinę pusę. Albertas tyliai 

atidarė duris. Kambarys buvo nepaprastai ap
šviestas, ir šviesa kelioms sekundoms jį ap ju
kino. Tai buvo nedidelis kambarys, kuriame 
stovėjo šviesiai mėlyni rakandai. Ten visai nip* 
ko nebuvo. Durys į kitą kambarį buvo biskutį

pravertos. Jis įėjo. Tai buvo miegamasis kam-
i ( 1

Langinyčios buvo uždarytos; kambaryj de
gė lempa. Ant lovos gulėjo nabašninkė. Ji bu
vo uždengta iki pat veido. Prie pat galvos ant 
staliuko degė žvakė, kuri apšvietė jos veidą. Jis 
vargu butų galėjęs ja pažinti, jiegu nebūtų ži
nojęs, kad tai ištiktųjų ji. Tik laipsniškai pra
dėjo rodytis jam žinomi bruožai, laipsniškai la
vonas pradėjo darytis Ona, jo Ona. Ji gulėjo 
prieš jį, ir pirmą kartą nuo to$ baisios dienos 
jo akyse pasirodė ašaros, širdį suąpaudė nepa
prastas skausmas, ir jis ką tik nesušuko. Jis ga
tavas buvo pulti ant kelių ir bučiuoti jos ran
kas. Tik dabar jis pastebėjo, kad jis ne vienas 
buvo kambaryj. Kas tai iš kitos pusės stovėjo 
ant, kelių ir įsikniaupęs galva į uždangalą stip
riai laikė numirusiosios ranką. Tuo momentu, 
kada Albertas žengė porą žingsnių, pastarasis 
pakėlė galvą. Ką aš jam pasakysiu?. .Bet jis 
tuoj pajuto, kaip stovintis ant kelių sugriebė jo 
dešinę rankų ir paspaudė, per ašaras šnabždo
mis sakydamas: “ačiū, ačiū”...

Paskui jis vėl atsigręžė ir įkniaubęs galvą 
į uždangalą ėmė verfeti. Albertas pastovėjo da 
porą minučių ir kokiu tai šaltu domi ilgumu žiu
rėjo į numirusios viedą. Ašaros nuo jo veidų 
visai nudžiūvo. Širdies skausmas beveik visai 
praėjo. Jis jautė, kad ta scena paskui jam at
rodys baisia ir kominga. Butų kibai juokinga 
dabar verkti.

barys. Jis atsigręžė, kad apleidus kambarį. Tarp
dury] sustojo, kad da kartą pažiurėjus į ją. Dė
ka ne vienodai žvakes šviesai, jam pasirodė, kad 
Ona šypsosi. Jis palenkė galvą, lyg atsisveikin
damas su ja, ir ji galėjo matyti tatai. Jis norėjo 
jau eiti, bet staiga pajuto, kad ta šypsą lyg sulai
kė jį. Ir ta šypsą staiga pasidarė šalta panieki
nanti. Rodėsi, kad ji (ką-tai jam sakė, ir jis su
prato tatai. O šypsą sakė: “aš mylėjau tave, o 
tu Čia stovi lyg svetimas ir atsižadi manęs. Pa
sakyk jam, kad aš buvau tavo, kad tu turi tei
sės atsiklaupti prie lovos ir bučiuoti mano ran
kas. — Pasakyk gi jam! Kodėl gi tu jam nieko 
nesakai ?”

Bet jis neturėjo tiek drąsos. Jis uždengė 
ranka akis, kad daugiau neebmačius tos šypsos... 
Ant pirštų galų jis atsigręžė, išėjo kitan kamba
rin ir uždare duris. Drebėdamas jis praėjo švie
sų kambarį, paskui įėjo į tą, kur žmonės buvo 
susirinkę. Bet čia jis nenorėjo pasilikti taip 
šnabžda kalbančių žmonių, nenorėjo net nei į 
vienų žvilgterėti. Jis skubiai įėjo į priimamąjį 
kambarį, paskui į virtuvę, ir pagalios laiptais nu
sileido žemyn. Jis norėjo kuogreičiausia apleis- /
ti tą vietą. Gedos apimtas jis skubomis ėjo gat
vėmis; jis jautė, kad jis nebeturi teisės liūdėti, 
kaip kiti, kad jo numirusi mylimoji išvijo jį, 
kadangi jis išsižadėjo jos. J i'
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Musų Moterims.
Suknia No. 1101

Vasaros laiku visos Amerikos mo
teries dėvi šitokias suknias — žiur
stus, kuriuos labai pigiai siuva iš ko
kios nors praktiškos lengviai plauna
mos materijos.

Tokiai sukniai pavyzdys yra su
kirptas nuo 36, 40 ir 44 colių per 
krutinę. 40 mierai reikia 3% jardo 
32 colių pločio materijos.

Norint Rauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, pra&om 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, jdejus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Ęalsted 
St„ Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia {dedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 1101.

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

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir VaisL)”
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Ušsiaakomoji Kaina?
Chicago je — paštu;
Metams$8.00
Pusei metą .... 4.60
Trims minėdama___ ____ . ... 2.25
Dviem mansei ame . . . 1.76
Vienam minėsią! . , , . 1JK)

Chicagoje — per nešiotojam
Viena kopija__________ _ . D8
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Mėnesiui . , ..................-u—,,. 75
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Vis Ginkluojasi.
Nežiūrint to, kad prezi

dentas Hardingas šaukia į 
Washingtoną tarptautinę 
konferenciją apsvarstymui 
nusiginklavimo klausimo, ir 
visos didžiosios valstybės su
tiko dalyvauti joje, — vis

bet ištiesų tam, kad galėjus 
labiaus remti lenkus. Vokie
tija pasipriešino tam ir pa
reiškė, kad ji. neleisianti 
Francijos kareiviams keliau
ti per Vokietijos žemę.

Del to kilo smarkių ginčų 
talkininkų tarpe. Francija 
reikalavo, kad vokiečiai ne
trukdytų jos kariuomenės 
gabenimo Silezijon, o Ang
lija ir Italija pritarė Vokie
tijai. Bet dabar jau talki
ninkai vėl ‘‘susitaikė”.

Jie nutarė, kad Vokietiją 
turi leisti talkininkams ga- 
benti savo kareivius Silezi
jon, jeigu,butų reikalo sių
sti juos tenai, bet tuo tarpu 
jie nutarė nesiųsti tenai ka
reivių. Tai yra kompromisas 
tarp Anglijos ir Francijos 
pozicijų.

Nenuosakumas.
Lietuvos Steigiamasis Sei

mas nutarė nemokėt dvari
ninkams už tas žemes, ku
rios buvo atimtos iš ūkinin
kų po 1861 m., kadangi jos 
teko dvarininkams “netei
singai”. Bet už kitas dvari
ninkų žemes nutarta mokė
ti.

Kokiu-gi “teisingu” budu 
tapo kitos dvarininkų že-; 
mės įgytos? Ar jos taip pat 
nebuvo atimtos iš ūkinin
kų?

“vadovauja tame komitete ko
munistai. Jo pirmininku yra 
L. Kamenevas. Visa kas daro
ma su Sovietų valdžios žinia 
ir sankcija. Taigi, yra pilniau
sia garantija, kad šelpimo dar
bas bus taip organizuotas, jog 
jokie-Sovietų valdžios priešai, 
negalės po priedanga šelpimo 
varyti kokių nors savo propa
gandų.”
Su tuo reikia pilnai sutikti, 

kad po šelpimo priedanga netu
rėtų būt varoma jokia partyviš- 
ka propagandų. Bet ar nebus 
pats šelpimo darbas daug svar
besnė propaganda, negu viso
kios partyviškos agitacijos?

Tik paimkite savo domėn 
šiuos faktus: visa Rusijos bol
ševikų politika iki šiol buvo pa
remta grieščiausio partyvišku- 
mo pamatais; kas nepriklausė 
bolševikų partijai (arba bent 
nepritarė jai), tas nebuvo pri
leidžiamas prie jokio valstybi
nio darbo; savo partijos prie
šams bolševikai buvo faktinai 
net visas teises atėmę. O dabar, 
kada Rusiją ištiko badas, kada 
prieš jų stovi stačiai gyvybės ar 
mirties klausimas, tai pasirodo, 
jogei jie negali apseiti be savo 
priešų pagalbos; jie priversti net 
darbuotis išvien su buržuazinių 
partijų atstovais. Mes sakome 
priversti, nes yra aiškus daly
kas, kad bolševikai turėjo sank
cionuoti tų bepartyvį komitetų, 
kadangi kitaip užsienis nebūtų 
sutikęs šelpti Rusiją.

Argi ne aiškios yra išvados iš 
tų faktų? Ar gali gyvuoti dik
tatūra politikoje, kuomet žmo
nių maitinimo reikale vykinama 
partijų bendradarbiavimas?

Reikia pridurti prie to dar ta 
faktų, kurį užtyli “Laisvė”, bū
tent, tą, kad tame šelpimo ko
mitete dauguma narių yra ne- 
komunistai. Todėl, jeigu komi-' 
tetas nėgalės vesti priešingos

tijus, o Lietuva skolų kaip ir ne
turi, žmonėms duonos užtenka. 
Bet Lietuvai butų prastai, jei
gu Lenkija užverstų ant jos da
lį savo dideles naštos.

SUIRUTE RUSIJOS PROFE
SINĖSE SĄJUNGOSE.

Nesenai Maskvoje įvyko “rau
donojo unijų internacionalo” 
kongresas, apie kurį komunistų 
spauda skelbė, kad jisai paro
dęs pastebėtiną tarptautinio ko
munizmo galybę ir solidarumų. 
Neužginčinamas tečiaus yra fak
tas, kad tas bolševikiškas unijų 
internacionalas susideda tiktai 
beveik iŠ vienos Rusijos unijų, 
e iš kitų šalių prie jo yra prisi
dėjusios daugiausia tiktai nežy
mios profesinio darbininkų ju
dėjimo nuotrupos.

Vienok ir pačioje Rusijoje, ta
me “raudonojo unijų internacio
nalo” centre, dalykai profesinia
me darbininkų judėjime anaip
tol ne taip gerai stovi, kaip 
skelbia komunistai.

Pirm unijų internacionalo 
kongreso Maskvoje įvyko Rusi
jos profesinių sąjungų suvažia
vimas, ir štai kokių žinių apie 
jį paduoda socialdemokratų 
laikraštis, einantis iš Berlino, 
“Socialističeskij Viestnik”:

' “Pirmutiniame bolševikiš
kos suvažiavimo frakcijos po
sėdyje (kuris įvyko prieš su
važiavimą), kuris išklausė vi
sos Rusijos profesinių sąjun
gų Centralinės Tarybos ra
portą, atstovas pastarojo, 
Tomskis, su gailesčiu mušėsi 
į krutinę ir sakė, kad jo įstai
ga neturinti jokios reikšmės 
ir nieko neveikusi; bet pasi
teisinimui jisai pareiškė, kad 
komunistų Centralinis Komi
tetas nedavęs jam dirbti ir 
slopinęs jį savo paliepimais. 
D. Riazanov, patvirtinęs šitą

pagamino Centralinis Komi
tetas; 3) Riazanovą ir Tom- 
skį (pastarąjį už “slėpimą ir 
apsileidimą”, kaipo frakcijos 
pirmininką) prašalint iš suva- 

, žiavimo, išmest iš profesinio 
judėjimo ir atiduot partijos 
teismui.1
“Frakcija pasipiktino. Atva
žiavo ‘pats’ Leninas, kalbėjo 
tris kartus smarkiai keikda
mas. Ore darėsi vis karščiau. 
Buvo girdėt komplimentų: 
‘kvailys, idiotas, niekšas’ ir 
t. t. Frakcija nepasidavė. Le
ninas išvažiavo.

“Vakare atsidarė suvažia
vimo posėdis vėl be prezidiu
mo. Išklausė pasveikinimų. 
Frakcija nutarė siųsti pas Le
niną delegaciją su prašymu, 
kad Centralinis Komitetas 
dar kartų apsvarstytų savo 
tarimų delei Riazanovo (900 
balsų prieš 500) ir Tomskio 
(500 prieš 400) dalyvavimo. 
‘Pats’ priėmė delegaciją, iš
klausė ir prižadėjo apsvarstyt 
‘paskutinį kartą’. Be’t Centra
linis Komitetas, vėl susirin
kęs, nutarė... patvirtint savo 
tarimą.

“Tuomet frakcija nusilen
kė, priėmė ultimatumą, bet 
nutarė paduoti apeliaciją se
kamam partijos suvažiavimui.

“Tomskis ir Riazanovas 
prašalinti iš suvažiavimo, 
Centralinis Komitetas per
skaitė savo pasveikinimų, pre
zidiumas išrinktas, ir viskas 
ėmė eit kaip ant sviesto; su
važiavimas balsuoja ir priima 
Centralinio Komiteto paga
mintąsias rezoliucijas.” 
Iš šito aprašymo aiškiai ma

tyt, kad profesinės sąjungos 
Rusijoje paliovė gyvavusios, kai
po savarankiškos darbininkų 
organizacijos. Jos pavirto val
stybinės biurokratijos priedu ir 
veikia pagal paliepimų “iš vir-

delto ginklavimąsi nesusto
ja.

Užvakar Anglijos atsto
vų butas nubalsavo, kad bu
tų pastatyta keturi nauji 
kariniai laivai. Tie laivai 
bus apginkluoti šešiolikos 
colių kanuolėmis. Anglijos 
valdžia ketina pradėt juos 
statyt, pirma negu susirinks 
konferencija Washingtone.

O kuomet ginkluojasi An
glija, tai nenorės apsileisti 
ir kitos valstybės. Sustabdyt 
ginklavimąsi jas gali pri
versti tiktai pavojus galuti
no bankruto.

JAU GIRIA BEPAR- 
TYVIŠKUMĄ.

Ginčai dėl 
Silezijos.

Nesenai Francija buvo 
užsispyrusi pasiųsti Augšto- 
jon Silezijon daugiaus ka
riuomenės, neva tam, kad 
palaikius tenai " “tvarką”,

Ar čia senai musų komunis
tai ugnim (tariant, purvais) 
spjaudė ant visko, kas tik yra 
ne jų partijoje. Bet dabar jau 
pas juos ėmė kitas vėjas pusti.

Brooklyno “Laisvės” editoria- 
lų rašytojas kalba apie bepar
tyvį komitetą, kuris nesenai su
sitvėrė Rusijoje badaujantiems 
šelpti. Jisai pripažįsta, kad ta
me komitete yra tokie žmonės, 
kaip Kiškinas, Kuskova, Ščepki- 
nas, Golovinas ir kiti. Tie žmo
nės yra daugiausia grynai bur
žuazinių pažvalgų. Vienok “L.” 
rašytojas džiaugiasi, kad jie 
darbuojasi badaujančiųjų nau
dai. Sako:

“Jeigu liberalai atėjo padė
ti — gerai. Tegul ir dirba.” 
Taigi “Laisvė” šiandie jau 

mano, kad yra geras daiktas, 
jogei bolševikai veikia išvien su 
buržujais, liberalais. Ji stato tik 
vienų sąlygų: kad tame darbe 
bolševikai vadovautų. Augščiaus 
paminėtasai rašytojas liepia “ne- 
užrųiršti nei minutei”, kad

bolševikams propagandos, tai 
taipgi ji$ai negalės būt panau
dotas ir bolševikų partijoj tik
slams.

Musų supratimu, visai teisin
gai kalba tie, kurie išreiškia 
nuomonę, jogei partijų bendra
darbiavimas badaujančiųjų šel
pimo darbe prives prie to, kad 
Rusijoje ir valdžia bus sudary
ta kitokiais, negu šiandie yra, 
pamataišiI

j -------------------
LENKŲ PINIGAI IR 

LIETUVA.

Kauno “Lietuva” rašo:
“Lenkai išgirdę Ženevos re

zoliucijų ir kaip jie supranta, 
kad busianti padaryta Lietu
vos ir Lenkų santarvė fede
racinėj dvasioj, labai apsi
džiaugė. Sujudėjo politinės ir 
finansinės sferos, ir birževi- 
kai ėmė pranašauti, kad da
bar lenkų markės kursas tai 
jau tikrai pradėsiąs kilti.” 
Pasirodo, kad ne tiktai tauti

niu, bet ir finansiniu žvilgsniu 
lenkams butų naudinga gauti 
Lietuva. Lenkija yra subankru-

A- SCHNITZLER. VERTE K. A.

Paskutinis Pasimatymas..
(Tęsinys)

negu dabar... ir visgi žinojimas, kad da tik pu
sė valandos tam atgal ji kvėpavo, gimda nuožiū
ros, buk ji ir dabar žino kų-tai apie gyvenimų, 
kų-tai, ko nežinai, kol kvėpuoji.. t Gali būti yra 
tokis neišaiškinamas momentas, kada mes per
einame nuo gyveninio į mirtį—į musų skurdžių 
amžinastį .. Taip, galas dabar ir tiems lauki
mams po pietų... Nebereikės man daugiau stovė
ti prie lango, niekuomet, niekuomet...—Ir vėl 
prieš jo akis stojosi tos nepaprastai laimingos va
landos. Vos porų dienų atgal jis buvo taip ^ai
ni ingus.— Tai buvo beribė laimė. Ak, kaip 
skubinai jinai eidavo laiptais... kaip ji puldavo 
jam į glėbį.. ir kaip juodu ilsėjosi ant pagalvių 
šiltame kambaryj, pripildytame gėlių ir papiro
sų kvapsčiu... Viska^ pabaigta, viskas...

Aš išvažiuosiu, tai vienintelis dalykas kų at? 
galiu daryti. Juk aš nebegalėsiu pasilikti savo 
kambaryj! Mane kankins verksmai, ištisomis 
dienomis aš verksiu, visų gyvenimų, visų gyve
nimą verksiu...

Jis priėjo prie kavinės. Galvon dingtelėjo 
mintis, kad nuo vakar dienos jis da nieko nc- 
yalgė. Užėjo pusryčių pavalgyti Kada jis ap

leido kavinę, jau buvo dešimta valanda. — Da
bar man vėl galima ton — juk aš privalau da 
kartų pamatyti jų. — Bet kų aš veiksiu ten?.. Ar 
pasiseks man jų pamatyti... taip, .aš privalau 
paskutinį kartų pamatyti mano, mano, mano my- 
limiausiųjų numirusių Oną. — Bet ar įleis mane 
į numirusios kambarį?.. žinoma; ten bus daug 
žmonių, ir visos durys bus atdarytos-..

Jis nuvyko ten. — Prie durių stovėjo tar
naitė, kuri pasikloniojo jam. Ant laiptų jis pra
lenkė du vyru, kurie taipgi ėjo į viršų. Prieša
kiniame kambaryj jau stovėjo keli žmonės. Du
rys buvo visai atdaros. Albertas įėjo. Gardina 
ant vieno lango nebuvo!pilnai užleista, ir todėl 
kambarys buvo .šiek-tiek apšviestas. Jame buvo 
apie dvylikų žmonių. Vieni jų sėdėjo, kiti sto
vėjo- Jie kalbėjosi šnabžda. Senukė, kurių jis 
kartų jau matė, sėdėjo kampe. Ji atrodė labai 
nelaiminga. Kada Albertas įėjo vidun, ji do- 
nringai pasižiurėjo į jį. Albertas sustojo ir iš
tiesė į jų rankų. — Ji linkterėjo galva ir vėl ėmė 
verkti. Albertas apsidairė aplinkui; kitos durys 
buvo uždarytos. Jis atsikreipė į ponų, kuris sto
vėjo prie lango ir visai bq)rasmingai žiurėjo į 
gatvę... v

“Kur jinai guli?”
Portas parodė į dešinę pusę. Albertas tyliai 

atidarė duris. Kambarys buvo nepaprastai ap
šviestas, ir šviesa kelio ns sekundoms jį ap ju
kino. Tai buvo nedidelis kambarys, kuriame 
stovėjo sVrssiai mėlyni rakandai. Ten visai nip 
ko nebuvo. Durys į kitų kambarį buvo biskutį

faktą, smarkiai kibo į visos 
Rusijos profesinių sąjungų 
Centralinę Tarybą už tai, kad 
ji neturi drųsos kovoti su 
Centraliniu Komitetu, kalbė
jo labai karštai ir pagalios 
milžiniška dauguma balsų
pravedė rezoliucijų, kurioje 
reikalaujama savarankišku
mo profesinėmis sąjungoms ir 
nurodoma, kad komunistų 
Centralinis Komitetas nedavė 
veikti visos Rusijos profesi
nių sąjungų Centralinei Ta
rybai.

“Už tokių drąsų Centralinis 
Komitetas nutarė nubausti 
kaltininkus. Ant rytojaus su
važiavimas negalėjo atsidary
ti, kadangi Centralinis Komi
tetas visą dieną svarstė susi
dariusią padėtį. Vakare suva
žiavimas buvo atidarytas, bet 
prezidiumas nebuvo išrinktas,> 
nieko nebuvo veikta, vėl tapo 
atidėta rytojui. Sekamą dieną 
tečiaus vėl susirinko frakcija, 
kuriai Centralinis Komitetas 
įteikė savo ultimatumą: 1) 
Riazanovo rezoliuciją atmest; 
2) pravesti rezoliuciją, kurią

šaus’’. Kivirčai, kilusieji suva
žiavime, rodo, kad tas profesi
nių sąjungų pavergimas įvyko 
prieš valią net daugumos komu
nistų.

Butų juokinga įsivaizdint, 
kad Rusijos darbininkų minios 
ilgai kęs tokią padėtį.

Iš okupuotos Lietuvos.
Kauno “Lietuvai” rašo:
Nuo kurio meto Vilniaus 

laikraščiuose ėmė rodytis ko
respondencijos iš Kauno daug 
mandresnės už kitas. Iki šiol 
tai buvę daroma šitaip. Buvo 
imama pirmas ^geriausias savo 
šnipo, dižiausia peoviako, iš 
Lietuvos gilumos raportas, bu
vo pildoma jisai varsomis iš 
vietinių ir atvežtų plepalų ži
nyno, arba nuspėjamai išver
čiama skundos ant lenkų ka
riuomenės bei žandarmerijos, 
žodį “lenkų” pakeičiant “lietu
vių” — ir baigtas reikalas. Da
bar korespondencijos turi dau
giau patikrintų davinių, dali
nai iš Kauno laikraščių semtų, 
ir kur kas rimtesnis donas Jai-

komas. Iš jų matyti, kad Kau
ne atsirado pagaliau koksai są
moningesnis bei ramesnis in
formatorius, o gal net suorga
nizuota visas informacinis tink
las. Turini t pas juą kai kurio
se vietose jaučiama lenkų ran
kos įtaka bei lenkų pinigais ap
siginklavimas?

Ko, ko, bet pinigų lenkai ne
sigaili, gerai suprasdami, kad 
agitacijai išleistas skatikas šim
teriopai atsimokės, arba pa
tiems atnešant teigiamųjų vai
sių arba, kas lygiai išeina, prie
šininkui — neigiamų... Manau, 
kad sugebėsite tai sudoroti. 
Ateis juoms.į pagalbų, kaip ir 
iki šiolei, kovoj su kitomis va
liutomis, jūsų markėj

šviesi tai buvo mintis susi
laikyti nuo savo pinigų išleidi
mo. Bet jus galite įsivaizduoti, 
kad ta paliegusi lenkų markė 
gali vis tiktai daug padaryti 
ten, kur neturi konkurentų- 
Pavyzdžiui, Vilniuj. Sako, kad 
Lenkams pasidavusio žydų 
laikraščio redaktoris gauna iki 
60,000 markių į mėnesį. Netu- 
rėkit tiktai papročio beveik visą 
versti į auksinus, nes tai nieko 
neišaiškina. Palyginimui galiu 
pridėti, kad pavyzdinga “Vidu
rinės Lietuvos” valdininko al- 

|ga kartu su vos nesenai iška- 
riautais “pakraščių” (“kreso- 
wy”) priedais (- boert, bo- 
ert!—Vidurinės Lietuvos sos
tine yra drauge ir jos nuosa
vus pakraštis!) neviršija 20— 
25 tūkstančių. To laikraščio gi 
reporteris gauna 30,000 markiu. 
Be to ir kitos žydų laikraščių 
redakcijos turi “tikrų” žmonių. 
Pasistengta juos tenai įbrukti. 
Tačiau man yra žinoma, kada 
atkviestas už žymų atlyginimų 
net iš Lvovo vertėjas į žydų 
kalbų, atsisakė bendradarbiauti 
leidiniuose, einančiuose ranka 
j aroką su Lenkais, priešingai 
pagrindiniams žydų tautos rei
kalavimams. Tasai žmogus be
veik badu miršta, bet parduoti 
sąžinės nėjo. Yra dar žmonių 
Izraely!-—

Bendrai imant, lenkai jiegų 
nesigaili, by tiktai mus su šy
dais supykinti bei išskirti... 
Judos darbas! Geriau patys su 
jais susitaikintų.

Ta pat lenkai nori padaryti 
ir santykiuose su musų broliais 
Pabaltu j ury- IŠ čia toks vai
šingumas jų laikraštininkams.

Želigowskis, įsibraudamas 
į Vilnių, manė, kad tuo savo 
darbu nusipelnys Katedros ple
čiu j paminklų. Tačiau už ka
reivio žodžio sulaužymų ankš
čiau ar vėliau turi būti baus
mė uždėta; jeigu ne kartuvės, 
tai ištremty, kuo pagaliau, nei 
tasai generolas, nei jam pana
šus nesiskųs, nes banditai iki 
pasaulio pabaigai nepasiliks be 
duonos ir visuomet tai tam, tai 
kitam bus reikalingi ir nau
dingi.

Patsai generolas, matyti, nė
ra čia akltas, susukta jam tik
tai galva Belvedcre. Pagaliau 
ne aras, o tiktai pakankamai 
surusinta esybė, neturi jokių

davinių būti Napoleonu. Mies
te pasakojama, kad šiomis die
nomis jį sutiko dū afrontu. 
Tūli lenkų namai pramanytų 
pretekstu atsisakė jį priimti; 
ten, kur buvoja generolas, lie
tuviai stepgias nebūti, kad iš
vengtų butenybės jo ne visai 
švarių rankų paspausti. Ateity, 
kai Vilnius praregės ir susipras, 
jis įsakmiai pamatys, kad to 
satrapo ar despoto viešpatavi
mo metas, tiktai atitolino jau 
7 metus svajojamų ramybę, 
gerbūvio ir sotumo idealų.

Neturite supratimo iki ko
kiam laipsniui Vilnius yra ne
turtingas, nudriskęs ir ne tiek 
alkanas, kiek kroningai neda- 
valgęs; reikia pažinti tuos žmo
nes, kaip jie ilgis ramybės ir 
atsilsio. Jeigu lenkams pasi
sektų visa tai laiduoti, mes Vil
niaus būtume jau nustoję. Ne
galint, tuo labiau ne lenkų dar
ybą griauti turime, — čia turė
tų nuostolių kraštas, kurio gy
nėjais turime būti, — bet tu
rime statyti savo kontragitacijų, 
atsiust savo pigesnių ir geres
nių produktų ir pasiekti fakti
nes tautų lygybės, šito toliau 
numatantys lenkai visų labiau
siai bijo ir kiek galėdami kem
ša mums burnas. Kaunas šiuo 
žygiu galėtų mums diplomati
jos keliu pagelbėti. Neužmirš
kit musų — jūsų ugniavietės.

—Ne maska.

Prašo pasiųsti kalėjimai).

Paul Borgman, 60 metų, at
silankė pas teisėj į Wells M. 
Cook papasakoti, kad jis elgęsis 
nederamai- Jis prašė teisėjo 
pasiųsti jį Bridewellėn.

— Aš išdirbau kaip vežėjas 
vienai kompanijai ped dvide
šimt septynius — tarė jis. — 
Kompanija atleido mane, ka
dangi per senas. Aš eičiau ge
riau kalėjimam negu miegoti 
lauke pakampėse ir badauti.

Musų Moterims.

pravertos. Jis įėjo. Tai buvo miegamasis kam
barys.

Langinyčios buvo uždarytos; kambaryj die
gė lempa. Ant lovos gulėjo nabašninkė. Ji bu
vo uždengta iki pat veido. Prie pat galvos a)it 

is
vo uždengta iki pat veido.
staliuko degė žvakė, kuri apšvietė jos veidų. J 
vargu butų galėjęs jų pažinti, jiegu nebūtų ži
nojęs, kad tai ištiktųjų ji. Tik laipsniškai pu 
dėjo rodytis jam žinomi bruožai, laipsniškai 1 
,venas pradėjo darytis Ona, jo Ona. Ji gulėį 
prieš jį, ir pirmų kartų nuo to^ baisios dienos 
jo akyse pasirodė ašaros, širdį suspaudė nepa
prastas skausmas, ir jis kų tik nesušuko. Jis ga
tavas buvo pulti ant kelių ir bučiuoti jos ran
kas. Tik dabar jis pastebėjo, kad jis ne vienas 
buvo kambaryj. Kas tai iš kitos pusės stovėjo 
ant. kelių ir įsikniaupęs galva į uždangalų stip
riai laikė numirusiosios rankų. Tuo momientu, 
kada Albertas žengė porų žingsnių, pastarasis 
pakėlė galvų. Kų aš jam pasakysiu?. .Bet jis 
tuoj pajuto, kaip stovintis ant kelių ^sugriebė jo 
dešinę rankų ir paspaude, per ašara® šnabždo
mis sakydamas: “ačiū, ačiū”...

Paskui jis vėl atsigręžė ir įkniaubęs galvų

a- 
a?

į uždangalų ėmė verkti. Albertas pastovėjo da 
porų minučių ir kokiu tai šaltu domi ilgumu žiu
rėjo į numirusios viedų. Ašaros nuo jo vei<fų 
visai nudžiūvo, širdies skausmas beveik visai 
praėjo. Jis jautė, kad ta scena paskui jam at
rodys baisia ir kominga. Butų labai juokinga 
dabar verkti.

Jis atsigręžė, kad apleidus kambarį. Tarp- 
duryj sustojo, kad da kartų pažiurėjus į jų. Dė
ka ne vienodai žvakės šviesai, jam pasirodė, kad 
Ona šypsosi. Jis palenkė galvų, lyg atsisveikin
damas su ja, ir ji galėjo matyli tatai. Jis norėjo 
jau eiti, bet staiga pajuto, kad ta šypsą lyg sulai
kė jį. Ir ta šypsą staiga pasidarė šalta panieki
nanti. Rodėsi, kad ji kų-tai jam sakė, ir jis su
prato tatai. O šypsą sakė: “aš mylėjau tave, o 
tu čia stovi lyg svetimas ir atsižadi manęs. Pa
sakyk jam, kad aš buvau tavo, kad tu turi tei
sės atsiklaupti prie lovos ir bučiuoti mano ran
kas. — Pasakyk gi jam! Kodėl gi tu jam nieko 
nesakai ?”

Bet jis neturėjo tiek drųsos. Jis uždengė 
ranka akis, kad dadgiau necbmačius tos šypsos... 
Ant pirštų galų jis atsigręžė, išėjo kitan kamba
rin ir uždarė duris. Drebėdamas jis praėjo švie
sų kambarį, paskui įėjo į tų, kur žmonės buvo 
susirinkę. Bet čia jis nenorėjo pasilikti tarp 
šnabžda kalbančių žmonių, nenorėjo net nei į 
vienų žvilgterėti. Jis skubiai įėjo į priimamų j į 
kambarį, paskui į virtuvę, ir pagalios laiptais nu
sileido žemyn. Jis norėjo kuogreičiausia apleis
ti tų vietų. Gėdos apimtas jis skubomis ėjo gat
vėmis; jis jautė, kad jis nebeturi teisės liūdėti, 
kaip kiti, kad jo numirusi mlylimoji išvijo jį, 
kadangi jis išsižadėjo jos.

(Palbaigaį?
»• i ‘ U .

Suknia No. 1101

Vasaros laiku visos Amerikos mo
teries jlevi šitokias suknias — žiur
stus, kuriuos labai pigiai siuva iš ko
kios nors praktiškos lengviai plauna
mos materijos.

Tokiai sukniai pavyzdys yra su
kirptas nuo 36, 40 ir 44 colių per 
krutinę. 40 mietai reikia 3% jardo 
32 colių pločio materijos.

Nogint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Ęalsted 
St„ Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 1101.

per krutinę.Mieros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir ValsL)
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ftriaH ir pajiegą suvedame 1 senus Ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokijimo.

Pirmutini Lietuvių Elektrus Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine..
A. BARTKUS. Prw.

1619 w. 47th Si. TgL Boulevard 1892 ęhicaffo, III. ‘

(Traiškai iš kelionės)
Liepos 7 d.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratų privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratų skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratų visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, UI.

Žmonių ant laivo

rymo — į kelias stiklines po pu
selę. Geri gėrikai po penkias še
šias išmauna.

Ant pagrindų kažkas armoni
ką liurlina. Porelės į taktą 
sukasi, stumdosi, 
šosi, laksto. Visas 
- vakarais; diena 
dę.

Ūkio vedimas ir tvarkymas.

1 

< Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

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

Telefonas: Bouktard 9397

731 W. 18-ta gatvė
2 iki 8 vakare

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Spedalumas: Moteių ligos ir Chirargija.
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

CU NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

Vaikai niai-
linksm urnas

visi apsnu-

Ūkio vedinjias yra visai nau
jas studijav 
kultūroje. J 
nį ūkio vedimą ir tuo žvilgsniu 
yra labai svarbus faktorius uki-

nio Jaukas Agri- 
is sudaro moksli-

Jau antra dienu supamos anl 
vandens; laivas nesupa labai 
truput tik krato, purto, sun
ku ra >yti. 
turbūt nemažiau kaip šidlavo-
je pcj* atlaidus. O laivas tai 
tikras Babilionos bokštas — 
urvų urvai, kamaros kamarai
tės, visokios lindynės — sunku 
ir savo kajutą susekti* Valgyti 
duoda gerai ir sočiai tris kar
tus 
jau 
bai 
ga;

per dieną. Keturis sykius 
valgėm. Kaip laivas nela- 
supa tai ir žmones neser- 
rodos niekas dar nežiaug-

visako.j šiandie dar antra. Sa
ko devynias dienas plauksim.

Keliaujame šeši lietuviai: 
Liutkaiiskai su dviem vaikais, 
10 ir 8 metų. Lazdynienė (vy
ras Čia palikęs kol parduos biz
nį). Aš Šešta. Visi nebežada- 
me grįžti į Ameriką. Bet neti
kiu: man rodos aš viena tik iš
pildysiu prižadą.

šiandien tiek, ryto dar para
šysiu.

Liepos 11 d.
‘ Pancdėlis. Nuo ryto vėsu ir 
miglota. Pasaž&eriai ėmė reng
ti visokių žaislų vaikams, 
lenktynėmis bėgti, bulves gau
dyti, per virvę šokti ir tt. 
Triukšmas, šauksmas, švilpi- 
jpas, lakstymas, niekas' ne- 
besnaudžia. Po pietų rengėsi 
didieji lenktyniuoti, bet laimėj 
ar nelaimei pradėjo lyti. Mažai 
beliko ant pagrindų, visi kili 
sulindo į

lis 
toasted

ka jutas.

Liepos 12 d. 
ularninko vakarą,...

Valgomajame. kam-

nemoka 
ūkio, negali

rėti gero

UIVB
Pullman 6431

KUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų Ilgose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kudl- 
kj laiko ligos. 
10929 S. State St.

Otcago, TU.

Liepos 8 d.
Nieko nauja* Išsimiegojom, 

bet prieš septynias, mus kelia, 
nes pusrytis prasideda nuo aš- 
tuonių, o valgom i>er du kartu, 
nes pasažieriai visi vienu sy
kiu nesutelpa prie stalo.

Mes užsirašėm į antrą sykį, 
tai mums nereikli, skubėti, tik 
ant devynių* I ir II klesa prie 
vieno stalo maišosi, tik kas už
sirašė pįrma, kas paskui.

Vėjo nėra, jūrės ramios, tik 
paviršiui rukšlojusi, mėlynuoja. 
Nė pautyšičų dar nėra tik žuvis 
kokia kartais plaukštelėja iš
šokdama į vandens paviršių.
Erdvės ir erdvės. Vandens, ly

gu kalnais apsupę. Musų lai
vas, tartum koks vabalėlis 
spardosi, mušasi, apsiputojęs 
plaukia į kraštą — ir to neži
nia kame atrasti.

šįrit prie pusryčio žmonės 
ginčijosi: vieni sako—- pėtny- 
čia, kiti s ubu ta. Ir aš nebe
žinau. Tris naktis jau miego
jom ant laivo ir gerai miega
si. Mat, kaip mažus vaikus su
pa miegoti. Jei taip ir nebus 
didesnių vilnių ir laivas taip 
tykiai plauks iki krašto, gaila 
bus jį apleisti, gaila tokios pui
kios keliones pabaigi i.

Liepos 10 d.
šiandien jau nedėlia. Die- 

vuotieji žmones surengė pamal
das, o kunigų ant laivo yra vi
sokiu plauko. Katalikų kunigas 
surinkęs savo aveles palaimino, 
liepė rožančių atkalbėti, paskui 
pagiedojo kaž-kokią giesmę, 
perskaitė evangeliją ir pamoks
lą pasakė, - - viskas anglų kal
ba, man neįdomu, nežinau ką 
sakė. Po valandos — protesto-* 
nų pamaldos; tie vėl giedojo, 
ir kunigas kalbėjo, ir vėl gie
dojo. Daug daugiau protesto- 
nų pasažieriu, katalikų mažiau. 
Žydų pamaldų nebuvo, bučia 
ėjusi.

Vakarais bufete visas jomar- 
kas. Visiteliai staliukai apsės
ti vyrų ir moterų, stiklų stik
leliais, buteliukais
Juokai, klegesis skamba, stik
lai žvanga, durnų prirūkyta net 
trošku. Muzika maršus rėžia. 
Žmonės įkaitę, raudoni, prakai
tą tik braukia; kortos, stiklai 
per rankas eina. Kalba garsiai; 
stengiasi viens kitą pralenkti, 
peršaukti. Užėsis, triukšmas*.. 
O pasažierių doleriai į patar
nautojo rankas lekia da lekia. 
Tas nespėja paduoti: vienur 
šaukia, kitur į stiklą žvangina, 
patarnautojas tik laksto da

apstatyti.

lik užsimanysi, bet užmokėti 
reikia atsvertinai. Vi: 
privalgę, — kam čia 
tuokliavimo? — Et --

to gir- 
sako,—

liai, juk reikia išvažiavus ir 
pasilinksminti! Ei, misteri 
duok šian keturias -“skač” ir 
dvi “džindžerčl”! Kiek bus? —(

Šiandie, 
koncertas, 
bary j ant smuiko ir piano pa- 
griežė tris gabalėlius kokie tai 
artistai, programose išgarsinti. 
Paskui dalino dovanas pasižy
mėjusiems sporte ir -žaisluose 
vaikams ir didiesiems. Vaikai 
gavo šiokią tokių mažmožių, 
kitas ir dolerį, o didieji, ypač 
mergaites, gavo dipliomus ant 
medalių auksinių ir kilų, gal 
ir bulvinių. Publika prisijuo
kė.

Liepos 13 d.
Šį vakarą paims laiškus ir 

daugiau nebebus progos para
šyti iš kelionės. Ryto, apie de
šimtą vai. ryto, apsistosim 
Erancijos uoste, tenai paleis pa- 
sažierius ten keliaujančius, o 
mus skersai kanalą veš į Angli
ją. Paskui traukiniu šešias 
valandas, ir vėl į kitą laivą* 21 
valandas ims iki Hamburgo, 
fenai galas musų laivakortes. 
Per Vokietiją iki Lietuvos rei
kės mokėti, šį vakarą jau ijia- 
ysim žemės pakraščius, —to
rtą gavome informaciją apie 
kelionę! Dar mat dvi dienas 
ki Hamburgo. Gal būt turėsim 
dar “tnobelių”, o gal ir laimin
gai baigsime. Gaila puikios ke- 
ioiiės garlaiviu. Visą kelią 
aip tykiai plaukėme, niekas nė 

nemanė sirgti.
Garlaivio biulctenč rašo, kad 

ant žemės didžiausi karščiai. 
Londone, Paryžiuje, Ne.w Yor- 
ke esą net daugiau šimto 
aipsnių karščio, o mes su “ko
tais,” “svederiais” apsisiautę 
vaikščiojam. Naktį taipgi šil
čiau reikia apsivilkti.

Riulctenas praneša, kad Vo
kietijos markės baisiai ])ašokę: 
už šimtą - - 2 dol. 86 centai, 
taigi daugiau kaip antra tiek 
butų. Mes netikim, kad per 
kelias dienas taip pakiltų, Spė
jame, kad garlaivis tik nori iš
naudoti pasažierius norinčius 
pinigų išsimainyti.

Del bagažo sužinojau, jog 
prie laivakortes ima dykai tik 
du pakus — dideli ar maži, 
vistiek, tik skaičium du* Mano 
tretį Įmetė j vidų - už tą rei
kės skyrium užmokėti; kiek, 
dar nežinau. Mano draugė už
mokėjusi seĮilynis dol. už tretį,' 
o ar didelis, nemačiau. Gal 
kaip nors vargais negalais da- 
sikasim į Kauną. Iš vietos kaip 
galėsiu parašyti, nežinia. Cen
zūra gal išlesinės grūdus, o iš 
pelų maža manta.

/Ponas Liutkauskas važiuoja 
į Lietuvą, — sakosi — su di
deliu pasišventimu agitaciją 
varyti, už valdžią galvą guldy
ti, priešus ne tik lenkus, bet ir 
vidurinius naikinti... Matysim.

Ant pagrindų muzika ir 
kiai. Šilko, šį vakarą jau 
mę pamatysim. Eisiu prie 
ros.

Likite visi sveiki!—žemaitė..

so- 
žc- 
ju-

Užsimokėjo $65 už rūkymą.

paruky- 
šešiašde- 

Mat jis

Ūkininkas, įkurifc 
tinkamai vesti savo 

skaitytis geru ūki
ninku ir niekuomet negali tu- 

pasisekimo. Gabes
nieji ir labiau apsišvietę ūki
ninkai gerai supranta tą faktą 
ir stengiasi visais galimais bu
dais įsigyti daugiau žinių apie 
sėkminga užio vedimą moks

linį ūkininkavimą. Jie pra
deda apvertinti mokslą savo 
užsiėmimo šakoje. Kai kurie 
Amerikos lietuviai ūkininkai 
nužengė gana toli toje linkmė
je: jie pradėjo užrašinėti svar
besnes ūkio operacijas, kas 
jiems prigelbsti patikrinti sa

vo užsiėmimo stovį bi kuriam 
inetų laike. Randasi nemaža 
ir tokių, kurie mėgina išanks- 
lo pasigaminti atatinkamą pla
ną savo vlaFbui. Tai yra labai 
svarbus žingsnis pirmyn ūki
ninkavime. J,ei ūkininkas pa
sigamina išankslo gerą darbo 
planą lai jis žino kuomet ir 
kokį darbą jis turi pradėti, 
kiek tas darbas jam užims lai
ko arba kiek laiko jis tam ar
ba kitam darbui gali pašvęsti. 
Pas lokį ūkininką viena valan
da laiko ne, nueina nekais: il
gus rudens ir žiemos vakarus, 
ųiiglotas ir lytingas dienas, ra
sotus vasaros rytus jis moka 
tinkamai išnaudoti. Ekonomin- 
gas laiko sunaudojimas yra la
bai svarbus faktorius ypač
ūkininkams, kuriems reikia
samdyti darbininkai. Moksli
nis ūkio vedimas ūkininkus 
mokina to.

Jau musų ūkininkai supran
ta, kad palaikymas dirvos trą- 
šitmo yra dalykas didelės 
svarbos ūkininkavime. Taigi 

jie visais budais stengiasi ap
saugoti dirvą nuo išplovimo iš 
jos mineralinių druskų ir pa
laikyti arba padauginti orga
ninį perpusimą joje. Jie jalu; 
žino, kad dirva turi būti trąši 
ir derlinga arba ji turi būti pa
daryta tokia apturėjimui gerų 
pasekmių; kad ir kokiu nors 
budu turi būti padaryta alka- 
linė; kad ji turi būti aprūpinta 
reikalingais gemalais virkšti- 

niams augmenims ;ir kad ja
vai privalo būti pasėti tinkamai 
prirengto j dirvoj. Visa tai 
reiškia tinkamą ūkio vedimą. 
Nuo to priklauso ūkininko pa
sisekamas. Kitaip ir negali būti.

Kiekvienam yra aiškii, kad 
sėkminga ūkininkavimo siste
ma yra tiktai ta, kuri duoda 
ūkininkui didžiausį pelną, ne
nualina dirvos ir suteikia kai]) 
ūkininkui, taip ir prigulintiems 
nuo jo daugiausiai laimes ič 
smagumo. Prie tokios ūkininką 
vimo sistemos ūkininkas priva
lo nuolat tureli savo omenej 
sekamus klausimus ir tinkamai 
atsakyti juos: kokius javus 
reikia auginti ir kokį plotą pa
švęsti kiekvienam? Kokia prie
žiūra bus reikalinga tiems ja
vams ir dirvai, kurioj jie au
ga? Kaip bus sunau
dojami! dirvos produktai? Jei
gu javai bus parduoti, tai kur 
ir kuomet? Jei jie bus sušer
ti, lai kokiu tikslu ir kokios 
rųšies gyvuliams? Kiek galvi
jų bus galima iššerti tuo pa
šaru? Kokios trąšos arba mėš
lai reikės naudoti, kokiems ja
vams, kaip daug, kokiu metų 
laiku? Kokios pastangos turi 
būti padarytos apsaugojimui 
javų nuo kenksmingų vabalų, 
piktžolių ir nuo ligų? Kur ūkio 
gaminiai turės būti sudėti ar
ba sukrauti, kad jie nesuges
tų? Koki priežiūra reikalinga
gyvuliams, kad užauginus juosjios dienos algai ji įsake jam 
gražius ir sveikus? Kur ir 
kuomet luti gyvuliai ir jų pro
duktai būti parduoti — kokiam 
niarkėte? Koks darbo planas 
yra reikalingas^ Kaip darbas torų

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE

OR. 1. A. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė 
Kampas 47lh St.

Tol. Boulevard 6487

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 piety.Kur juos Ims gali

ma gauti ir kokias algas jiems 
reikės mokėti?

Nuolatinis atsakinėjimas į 
tuos ir panašius klausimus su
daro ūkio vedimą — mokslinį 
ūkininkavimą. Tai reiškia pla
ningą ūkio vedimą. Tuos 
klausimus gali tinkamai atsa
kyti tik gerai patyręs arba pra
silavinęs ūkininkas. Jų atsa
kymui yra reikalingas aplamas 
susipažinimas su svarbiausiais 
pagrindais naujovinio ūkinin
kavimo. Toks žinojimas yra 
galima įsigyti {variais budais. 
Geriausia yra klausyti patari
mų ir pamokinimų pavyzdin
go ūkininko savo apielinkėj. 
Ūkio vedimas yra perpiltus 
klausimas, kad' apkalbėjus to
kiame trumpame straipsny.

— A. Dvylis.
______________ i_________________ —.

CHICAGOS i
ŽINIOS

k

Nusilaužė koją.

Charles Blair, 4253 Wilcox 
gatves, miesto sales klerkas, 
nusilaužė dešinę koją. Jis, lip
damas Madison gatvekarin, 
paskrupo nuo laipto.

Užsimokėjo $200 baudos*

Joseph Kezes, 3232 Went- 
\vorth gatvės, buvo areštuotas 
ir pašauktas Maxwcll policijos 
teismabutin, teisėjas iLawrence 
Jacobs nubaudė jį užsimokėti 
$200 baudos ir teisino lėšas. Re- 
zes nubaustas dėl nešioji mosi 
revolverio.

Pašovė šerifą.

su-Macley Donovan, šerifas, 
siginčijo su saliuninku William 
Dorobleo, 1916 Racine gatves, 
dėl mokėjimo už gėrimus. Sa- 
liunčikas paleido į šerifą du 
šuviu. Sako, kad Donovan 
pirmiau paleido į saliunčiką 
du šuviu. Gydytojai sako, kad 
šeri t as pasveiksiąs.

Prapuolė mergaitė.

Heeln Bcrles, 12 melų mer
gaitė, 3617 KimbaJl gatvėj, 
nežinia kur dingo. Pereitą 
panedėlj ji buyo pasiųsta krau
tuvėm nupirkti siūlų. Ji ne
besugrįžo. Tėvai, kaimynai ir 
policija išjieškojo jos visur, 
bet veltui* Motina bijosi, ar 
nebus piktadariai pavogę ją.

Reikalauja divorso.

Poni Cannon labai nepaten
kinta savo širdukiL Mat jis 
dirbąs garadžiuj ir pareinąs na
mo nesvietiškai aliejuotas ir 

bjauriai susitepęs. Ji nespė-

mesli tą “dortiną 
j ieškot i kilo.
Floyd Cannon 
ka* Jis sako, 

randasi

džiabą” ir 
Bet jos žindukas 
su luo nesutin- 
kad dabar ne
daugiau, negu

Frederick Stockslill 
nias pypkes kainavo 
šimts penkis dolerius, 
pamiršo gyvenąs Zion mieste
lyj. Teisėjas pareiškė, kad 
daugiau taip nebealsikartoltų.
Įstatymai turį būti pildomi, i ir kapitalas turi būti suderinti darbų. 
Jei neklausysiąs, kilų kartą dėl geriausių pasekmių? Kiek šią

Dorelis ir pusė! — O to gū- užsimokėsiąs daugiau. darbininkų ir kuomet reikės
bet pareikalausiąs divor-: 

so.

Iš RUSIJOS
Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviu irs žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydjtojas, chi
rurgas ir akušerio.

Gydo aitrias ir chroniškas ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas K-Ruy ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietį, 
ir nuo 6 dd 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal
3110 arba 357 

Naktimis: Drozel į 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.J 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Telephonaū

DR. CHARLES SEGAL 
Praktiknoja 15 metai 

Ofisas ,
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinoia, 
s džiovosSpėriai

Vaikų Lity.
OFISO VALANDOS:

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

ro. Nedaliomis nuo 10 vąi. 
vslattdds ryto iki 1 vai. po pieJ.

Telefonai Drezei 2880

Tol. Boulcvard 2160

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

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

Chieagn, 111.

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik M.grjžo ift Caiifomijcf ir 
▼ii tęs tavo praktikavimu po No. 

&2Ū8 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—0 

vakare iiskiriRnt nodUdisnlun.

Canal 267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Madilioriis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kumpiu 18 Ir Halsted St.

*Tel.j Yards 6666
Boulevard 8448^,

į DR. V. A. ŠIMKUS S
5 Lietuvis gydytojas, Cliirurgas * 

Akužėrae
0 32113 £o. Haleicd St., Chicago. 0
M Valandos: 10-12 v, r., 1-3. 6-8

v. v. Nedaliomis 10 12 ryto.
r000g0000W0BM0MB00

TdefonasJ Pullu.an 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietevys Denliatas
108111 So. Micbigan Ar., Koaelaai*.

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakar®,

DENT1STAS
1821 So. Halsted St., Chicago, Iii, 

Įtampas 181L St.
Valandos i 9—12 ryto ir 1—3 rak. 

I'hone Canal 257

Tek Pullmau 342
DR. i. E. MAKARAS I 

Lietuvis Gydytojsą ir Chlrtrgas 
iOttOU Mickigan Avė., landa. >

VM. 1U iii 12, 2 iki t Ir 
Ud 8iS0 vak



Pašalino penkis policistus. Besirengiant Nau
jienų Piknikan.

Kiek girdėjau, šįmet į “Nau-

PRANEŠIMAI
NAUJIENOS, Clikago, 111.

Vakar penki Chicagos poli- 
cistai neteko džiabo. Fitzmor- 
ris. policijos viršininkas davė 
jiem kiką dėl girtavimo. Tailjienų” pįkniką ketina atvažiuo- 
jau šimtas policistų neteko tar-1H daug naujieniečių iš Rock- 
nvstes Fitzmorris’ui einant vir
šininko pareigas. Jie visi 
šalinti dėl girtuokliavimo 
Fitzmorris sako, kad policija 
tai ne girtuoklių asociacija.

REIKIA DARBININKp
VYRŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI
Pėtnyčia, Rugp. 5 d., 1921

ATSIVEDIMAI.

Pavogė mėsos troką.

pa-
ford, III., Beloit, Wis., Racine, 
VVis., Aurora, III., Rockdale, III. 
VVaukegan, III. ir kitų i mieste-

LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks subatoj, rugpiučio 6 d., 
lygiai nuo 8 vai. vak., Liuosybės sa
lėj, 1822 Wabansia Avė. 
norinčius prisirašyti 
būti laiku.

Narius ir 
kviečiame pri-

— Kp. Raštininkas.

Vakar nuo Booth Fishers 
kompanijos namo durų, State 
ir Lake gatvių, prapuolė t ro
kas prikrautas jautienos mėsos. 
Tai šelmių plėšikų darbas.

Trokas prigulėjo Fred Op- 
pcnheimer'iui, 332 W. South 
Water gatvės, ir kainavo $3,- .
000. Mėsos jame buvę už $2.- Į15,!« "‘"'J*} 
000.

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

Jauni nevedę vaikinai čia 
ras daug gražių merginų, su 
kuriomis turės progos susipa
žinti*

Jaunos nevedusios mergelės 
susipažins su naujais vaikinais.

Bridgeport. 
kimas Illinois 
bo įvyks subatoj, rugpiučio 6, 8tą 
vai. vakaro, 33rd ir S. Morgan gatvė. 
Visi kliubiečiai malonėkite laiku su
sirinkti. — A. J. Lazauskas, Rašt. 

3339 S. Union Avė. 
.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugp. 7, 1 vai. po pietų, Mil
dos salėj, 3142 S. Halsted. Visi na
riai kviečiami susirinkt laiku.

— Rašt. S’. Kunevičius.

— Mėnesinis susirin- 
Lietuvių Patalpos Kliu-

REIKIA AGENTŲ
Reikia patyrusių agentų Insurance 

arba Real Estate pardavėjų; gabus 
agentas, gali uždirbti nemažinus kaip 
$100.00 arba daugiau į savaitę. Pla
tesnių žinių kreipkitės 751 W. 31 St., 
Srie kampo Halsted St. Matykite:

;. J. Fillipovich.

BEIKI A pardavėjų pandavo- 
jiinui saliuninkams reikmenų.

Kreipkitės:
DOERSCHER BEVERAGE CO.

724 Milwaukee Avė.

į

BEVEIK DYKAI AUTOMOBILIUS.
Chalmers — 6 cilinderių, 7 pasa- 

žierių; viskas kaip naujas. Už $550 
pirmutiniam žmogui. Nelaukite.

JOSEPH JOVAIŠAS, 
3701 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė labai geroj vietoj, lietuviais ir ki
tataučiais apgyvento j. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

F. ŽIČKUS, 
1731 S. Union Avė.

Kompanija nesutinka.

Pereito birželio antrų dieną 
Illinois komercijos komisija 
priėmė patvarkymą, sulig ku
ria telefonų kompanija neturi 
teises imti daugiau kaip pen
kis centus už patarnavimą te
lefonu visuose priemiesčiuose. 
Tas labai nepatiko Illinois Bell 
•fclefonų kampanijai. Ji jau 
padavė apeliaciją, kad patvar
kymas butų panaikintas.

Namų budavotojai susitaikysią.

Namų budavotojų ginčai ar
ti galo. Manoma susitaikymas 
įvyks ateinančią savaitę ir na
mų statymo darbas bus atnau
jintas-

Namų statymp darbdavių 
asociacijos Namų Statymo ta
rybos ir Budavotojų asociacijos 
atstovai pareiškė teisėjui Lan- 
dis, kad šiandie jie įteiksią jam 
sutarties kopijąs. Teisėjas Lan- 
dis turėsiąs išspręsti kai ka
rius keblumus. Atsiekus ga
lutino susi taikinio, bus pradė
tas svarstyti algų klausimas.

[galimas dalykas, gali įvykti ir 
artimų draugiškų ir šeimyniš
kų ryšių.

Paprasti biznieriai “Naujie
nų” piknike susitiks daug nau
jų pažįstamų, iš kurių dauge
lis taps kostumeriais.

Profesijonalai Naujienų pik
nike turės progos susitikti su 

| savo pacijentais, o taipgi susi
pažinti su naujais. Tas atneš 
naudos ir vieniems ir kitiems.

Paprasti darbininkai, kurie 
ueturi dabar darbo, Naujienų 
piknike susipažins su tais dar
bininkais, kurie dirba ir nuo jų i 
galės * atsižinoti apie darbus. 
Daugelis tokių pažinčių gali su
teikti dideles praktiškos nau
dos.

Namų ir žemių pardavinė
tojai Naujienų piknike turės 
progos surasti daugelį žmonių, 
kurie nori įsigyti arba par
duoti savo nejudinamą turtą.

Žodžiu, kiekvienas atvažia
vęs į “Naujienų” pikniką, šalę 
moralės naudos ir pasilinksmi
nimo galės rasti sau praktinės 
naudos.

Tat rengkitės vsi į Naujienų 
Pikniką. —Chicagietis.

Du policistai areštuota.

Žmonės, kuriuos policistai 
apnitiŠė ir išvaikė iš Washrng- 
toD parko kelios savaitės atgal, 
dalinai atsiekė savo. Du po- 
lidetu, Henry Speaker ir Art- 
huf Bedmond, tapo areštuotu. 
Laike užpuolimo tiedu policis- 
tu bereikalingai sumuša ex-ka- 
refrvį Lawrenee Ryan, 6341 
Chefciptain gat. Ryan, vetera
nas trylikta inžinierių pulko, 
birtV nesenai apleidęs valdžios 
ligoninę ir atėję* pafkan pa-

ATEIKITE.
S. Jokubauskas, ateikite į 

Naujienų ofisą, kuogreičiausia, 
reikale jūsų pasporto aplikaci
jos neaiškumo.

Pin. Siunt. Skyrius.

Pranešimai
L. S. S. VIII Rajono konferencija 

įvyk* nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
ra* avet., 3001 So. Halsted St. Prad
žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
kite išrinkti delegatus į konferenciją 
Ir iš anksto prirengkite naudingų su
manymų mošų organizacijos labui.

J. J. Čeponis, Sekr.

ArešUva automobilistą.

Joeeph Messart, barzdaakutis, 
1934 Maod gatvės, areštuotas 
ir pakauktas prieg grand jury. 
Jis kaltinamas dėl žmogžudys
tės, Užvakar savo automobiliu 
jis mirtinai suvažinėjo Bror 
GusUrvson, 57 metų, ir jo Amo 
ną Emmą, 56 metų, prie Ash
land ir NWsen gatvių.

Gufdavson pasimirė už va
landos laiko Augustam ligoni
nėj- Jo moteris pasimirė už 
dviejų valandų Cnicago Gene
ral ligoninėj.

Roeeiand. — Lietuvių Evangelikų 
Draugijos rūpesčiu, pėtnyčios ir ne
dėlios vakarais, Rugp. 5 ir 7. 8 vai., 
brolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų 
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčios vaka
rą bus taipgi graži orkestros muzi
ka. Kviečiam* vietos lietuvius gausiai 
atsilankyti. — Komitetas.

SLA. 36tos Kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, rugp. 5 d., 
7:30 v. v. Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted. Visi nariai malonėkite susirinkt.

— Fin. Sekr. A. Staniulis.

Dramatiško Ratelio i*eguliarinis su
sirinkimas Įvyks pėtnyčioj, rugpiučio 
5, kaip 7:80 v. v. M. Meldažio svet 
Visi Dramatiško Ratelio nariai pra
šomi susirinkt laiku, nes turėsime la
bai svarbių reikalų. Be kita reiks pa
sidalinti rolėmis • ir galutinai nužy
mėti musų išvažiavimui diena.

— Valdyba.

Dramatiškas Ratelis vaidins “Aud
rą Giedroj” rugsėjo 4 d., MeldaŽio 
svet. Mylintjs veikalus meldžiame at
silankyti. — Sekr. A. Jusas.

REIKIA moterų sortavi- 
mui skudurų.

J. ANDELMAN,
1316 W. 59th St.

Tel.: Wentworth 1835.

UŽKVIETIMAS NAUJIENŲ 
PJKNIKAN.

šiuo turime garbės kviesti visus 
draugus ir drauges, Naujieniečius ir 
Naujienietes, didelius, mažus, senus ir 
jaunus, atsilankyti Naujienų pikni
kan.

Kaip matote iš apskelbimo, Naujie
nų piknikas bus, nedėlioj, Rugpjučio- 
August 7, 1921. Gardners Grove Dar
že, 123 St. ir Michigan Avė., Rose
land, III. Pradžia 10 vai. rytu. Įžan
ga ypatai 40c.

šis metinis Naujienų piknikas 
labai gražus ir Įvairus.

Muzika pirmos klesos. Šokėjai 
lės smagiai šokti.

Užtat malonėkit atvažiuoti 
Chicagiečiai ir apielinkių 
lietuviai. Tikriname, kad risi buaito 
Hvetingai ] priimti ir turčsite 
smagumo ir dideles naudo*.

Naujienų Pikniko
Rengimo Komisija.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

bus

ga-

visi 
miestelių

daug

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Galima gauti pavienius Nau

jienų numerius, ant metų 
sirašyti ir tt.

WM. KAUSHILA, 
119 E. 107th St., Roseland, 

Tel.: Pullman 5012.

PASARGA.

III.

Norintieji pasigarsint i sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių JieškojL 
m ai, apsi vedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos Į 24 vai.
ąEJgg-'JĮ'J Į'”.!.’. ■ 1-8 .AU—■jJJ.ĮJM’l'B.^1 ■■

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS ant rendos 

vedusiai porai be vaiky — 
duodama visos privilegijos, 
arba dviems vaikinams.

Atsišaukite:
6622 Rhodes Avė.

UŽDYKĄ kambariai tam, kuri* 
moteris apsiima pagaminti valgį ir 
apšvarinti kambarius. Garo žiluma, 
elektros šviesa, karštas randu* ir 
maudynė. Matykit jani torių.

FRANK VORONOVICK, 
925 S. Winchester Avė. 

Kampas Taylor St.

AUTOMOBILIAI
1 tono trokas Fordas, 1919 

metų; parduosiu pigiai ariją 
mainysiu ant touring Fordo.

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

mANDAT^^

PARDAVIMUI saliunas 
geroj vietoj, geras biznis.

4914 S. Ashland Avė.
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė; biznis išdirbta per 5 metus, biz
nis cash\ Graži vieta, parduosiu k ne
greičiausiai. Priežastis, einu į dides
nį bizni. Atiduosiu už teisingą pasiū
lymą. Kreipkitės:

2655 W. 43rd St., arti kampo Wash- 
tenaw. Matyt galima visada.

PARDAVIMUI pirmos klesos bar- 
bdmė: 3 krėslai ir elektros mašinos. 
Biznis išdirbta per 15 metų; 
venta lietuvių, lenkų ir kitų 
Priežastj patirsite ant vietos.

C. RAŽAS, 
4602 S. Ashland Avė.

apgy- 
tautų.

Rašomoji
Popiera

Kam reikia gera® baltos 
(bond) rašomesids popieres (ne- 
liaūttee), tegul kreipiasi j ‘'Nau- 
jienaa*.

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir1 
parduodame labai pigia kaina —- 
■varais po 18 centą už svarą, ar-

LSS. 22 kp. mėnesinio susirinki
mas bus nedėlioj, rugpiučio 7 d., 
kaip 10 vai. ryto p. M. Meldažio 
svet. Visi nariai prašomi susirinkt 
laiku, nes turim daug svarbių reika
lų. — Valdyba.

Cicero. — Lietuviu Raudonos Ro
žės Patalpinio Kliubo susirinkimas 
bus rugp. 5 d., Neffo svetainėje, 1500 
So. 49th Avė. Atsidarys 7:30 vai. va
karo. Visi kliubo nariai malonėkit 
pribūti paskirtu laiku ir atsivesti 
naujų narių. — K. Yurijonas.

....T.............
Rnbsiuvių Unijos 269 Skyriaus mė

nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
rugpiučio 5, 7:80 vai. vak. Unijos sa- 
lėj, 1564 N. Robey St. Bus daug svar
bių reikalų. Malonėsite visi nariai su
sirinkti. — Sekr. Frank JuozapaviČia.

1547 N. Wood St.

North Side. — SLA. 226 kuopos 
susirinkimas bus laikomas nedėlioj, 
rugpiučio 7 d., 9 vai. ryto, Liuosybės 

Wabansia Avė. Draugės 
malonėkite būtinai ausi

nes yra svarbių reikalų.
— Sekr. K. Markus.

1822 
ir draugai 
rinkti visi,

Reifcaiau-
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Weat Pallman. — SLA. 55 ko. mė
nesinis susirinkimas įvyks šeštadie
ny), rugpiučio 6 d., 7 vai. vakaro. J. 
Gruzdžio svet., 722 W. 120 Str. Visi 
nariai malonėsite susirinkti, nes 
daug yra reikalų aptarti. Taipgi pa
sirūpinkit užsimokėti duokeles.

— A. Statkus, rašt.

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

2224 S. Irving Avė.

PBHMH .it'iym'U’AgeBa

REIKIA OARBININKĮI
MOTORŲ

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir 3^ metų mer
gaitės prižiūrėjimo.

JONAS GRABLfAUSKAS, 
3018 W. 8»th St.

REIKIA merginoj abdnain 
namų darbui.

S. JAFFE,
3634 RoosevdH !W.

Vau Bnren 2168-

Trust Co., padarė tamldni* draeeuaan* 
išlaidą, šiai* tomistai pirmenybę ir 
gerą Komlfitną. Prie musų, grifi pa
daryt gerai ir mes siūlome tiaiųistei 
sales ofisą tuojau^.

168 N. Michigan Avė. 
Room 200.

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

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

PARDAVIMUI namas su duonos 
kepykla — juodos duonos, baltos ir 
keksų, biznis nuo senai išdirbtas, vi
si reįįcalųigi duonkepyklai įrankiai. 
Vieta randasi lietuviais apgyventam 
mieste — Weštville, III. Vienintelė 
lietuviška kepykla, taipgi galima da
ryt biznį ir su kitais mažesniais apie- 
linkėj esančiais miesteliais. Kaina 
tik $15,000.00. ___

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

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos ii didaiaurių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- 
iniSiną pairai kontraktą ir Tyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei eai 
darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.
CHICAGO

431

MUTUAL CASUALTY 
CO., ,

S. Dearbom St.
Room 911-912.

DIDELIS BARGENAS SOUTH SIDE 
Nauja lietuvių kolonija.

2 flatų medinė stuba, po 5 kam
barius prie Gilbert Ct., didelė mau
dynė, tik $8,800.00. (Sutiksime ant 
lengvų išlygų). Sis didelis paaukavi- 
mas yra atžvilgiu pasidalinime tur
to. Ateik pamatyt, jei esi laimingu. 
Turi būt parduota tuojau už paau- 
kavimą. Imkit Halsted St. gatvekarį 
iki Vincennes Rd. Eikit į rytus iki 
8532 Vincennes Rd. Kreipkitės vaka
rais nuo 5 iki 8, nedėliomis 10 iki 5.

ČASPAR EDELWEISS.

REIKIA patyrusių į Dry Goods 
krautuvę pardevėjų, mokančių kalbė
ti lietuviškai ir lenkiškai. Gera al
ga, trumpos valandos. Atsišaukite:

ERNEST WEINER, 
1800 W. 47th St. \ 
Kampas Wood St.

------ ------------------ :

REIKIA vyrų pardavėjų tarpe lietuvių 
kad • užinteresuoti juos su didele ko- 
operative budavojimę propozicija. 
Pagal musų pieną galime sutaupyt 
mažiausiai 2Q% buaavojimo kaštų. 
Geras atlyginimas, patyrimas nerei
kalingas. v ,

KALTMR O. NHMJ8ON,
811 V. Farkald* Avė.,

PARDAVIMUI greitai 6 metų se
nas muro namas 2 pag. po 5 ir 4 
kambarius; maudynės, elektra, gasas, 
cemantuotas skiepas, ir skalbimui 
baltinių skiepas; kietmedžio baigimo 
ir viskas naujausios ir geriausios 
nvados. Randasi 12th ir Harrison Sts., 
2 blokai nuo Cicero apielinkės. Kriau
čių ir kitokios dirbtuvės. Pardavimo 
priežastis, savininkas turi ten pat na
mą ir daug mortgečių, o bedarbei už
stojus, sunku jam išsimokėt, priver
stas greit parduot tik už $5,700. Ren
dos neša $55 į mėnesį. Apielinkė veik 
vienų lietuvių. Norinti to namo, pa- 
riskubinkit. Matykit J. Namon,

3452 S. Halsted St.
2-os lubos. — Nedėlioj galima ma

tyt iki 4 p. p.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE. .

PARDAVIMUI saliunas lietuvių 
apgyvento) apielinkBj, biznis įdirbtas 
per ilgą laiką, nešąs gerą pelną, tu
ri Imt parduota* labai greitai, savi
ninkas eina i kita biznį.

2818 Se. Heyne Avė.

iki $76 { amvsttą. Kr«!»f!ku*tiem* 
Moktrimo samitiaę aląrą. Atsišaukit 
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

OOMMONVEALTH LIFE 
INKUMANCH CO.»

4*1 S. DeauKber* St., 
Reem

Tel.: Wabash 8415.

EXTRA! EXTRA!
Greit parduodama grosernė South 

Side, visokių tautų apgyventa, ant 
kampo, puiki vieta. Blokas aplinkui, 
tokio biznio nėra. Puikus 4 kamba
riai užpakalyj; vana, elektra, lysas 
ant 3 metų. Pardavimo priežastis, ne
sutikimas partnerių. Vienas kitam 
atmokėt, neturi pinigą. Kaina $1,800, 
Nerfntl geros progos, paai skubinkit.

J. NAMON,
8452 S. Halsted St., 2-os luboa.cM*BaHaaaaa*aaaaM*aa*MiMaMMiiMManM*

ASMENŲ ISKBJMI
JIEAKAU draugų: Juozapo, Simą- 

no ir Aleksandros Račkauskų. Pasta
rasis yra pagrįžęs Lietuvon: Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Kvėdarnos valš. 
Juozapas dar tebegyvena Amerikoj. 
Turi apie 65 m. amžiaus. Neriu ži
noti, ar gyvas, ar miręs, nes turiu 
svarbių žinių apie mirusio žmogaus 
turtą. Atsišaukite:
T. W., 3623 S. Parnell Avė., Chicago.

BARGENAS VARTO 
TŲ AUTOMOBILIŲ,

ŠTAI BARGENAS'
40 akerių farma, Lemont, III., 23 

mylios nuo Chicagos, prie gero ke
lio, arti prie miesto ir škulėa; riebi 
žemė ir viskas auga. 10 akerių ga
nykla ir geras miškas; puikus namas 
ir kiti bųdinkai; sodas, 6 karvės, 8 
arkliai, 6 kiaulės, 8 avys, 100 vištų, 
12 ančių, vežimai, pakinkai, nauja 
bogė, mašinos ir kiti reikalingi pa
dargai. Šienas, visi javai ant lauko 
ir namie. Tuojaus gali eiti gyventi. 
Kaina su viskuom $10,500; pusę įmo
kėti, kitus kaip tinka.

S. SLONKSNIS, 
8437 S. tVallace St., Chicago. 

Phone: Boulevard 5009.

šie vartoti automobiliai 
perdirbti ir gvarantuojami 
pirmos klesos padėjime.
Oldsmobtle 7 pasažierių $858.W 
I,exington 7 pas. kaip gaują* 1,200.00 
Overland 5 pasažierių 350.00 
Studebaket 7 pasalierią 175.00 
Maxwell 5 pasažierių 800.00

Daugelis kitų automobilių 
nuo ?75.00 iki $1,500.00,

GGDEN MOTOR &
SUPPLY CO.,

3854 Ogden Avė., 
Chicago, III.

Phone: Lawndale 155.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI galiūnas labai ge

roj vietoj; Jokio saliuno nėra aplin
kui; visokių tautą apgyventa. Par
davimo priežastis, didelis partnerių 
nesutikimas. q

3109 Wentworth Avė.

DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui 2 flatų 5—5 

rių muro namas: elektros 
$500 įmokėt, likusius $50 į 
Kaina $4,200.00. Kreipkitės 
iki 7 vai. 2-as fl.

8722 S. Union Avė.

kamba- 
šviesa; 
mėnesį.

nuo 4

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

3302 S. Halsted St. .

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

4213 S. Campbell Avė.

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

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

4301 S. Lincoln St.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, lietuviais apgyven
to]. Taipgi 4 kambariai užpaka
lyj pragyvenimui.

6456 S. State St. 
šiaur-vakarinis kampas.

NORIU pirkti barzdaskutyk- 
lą (barbernę); 3 krėslų ir dau
giau. Ir kad butų rendos sutar
tis (lease.) I3us mokama cash. 
Kreipkitės į Naujienas nr. 360

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; kitokio biznio arti 
nėra. Pardavimo priežastis, ei
nu į kitą biznį. Atsišaukite laiš
ku, .Naujienos No. 361.

PARDAVIMUI karčiama ir 
fixtures. Biznis gerai Išdirbtas. 
Priežastį patirsite ant vie
tos.

353 Kensington Avė.

PARDAVIMUI karčiama ar
ti 18-os ir CanalpoT’t Avė., 
daugelyj dirbtuvių apielinkej. 
Turi būt parduota greitai.

1864 S. Scward St.

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj; biznis išdirb
tas gerai. Atsišaukite:

2478 Bhie Island Avė.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, lietuviais, anglais ir 
lenkais apgyventoj. Pardavimb 
prieitatį patirsite ant vietos.

2114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI arklys ir 
vežimas.

JOHN POBUDA,
3001 S. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, 
apgyventa svetimtaučių. Sy
kiu ir automobilius 7 sė
dynių.’ v

5101 S. Lowe Avė., llltl Lr,Xll L - -     - a —t--- r-----
PARDAVIMUI 8 kambarių 

nedinė stuba; kietmedžio grin
dis, vanos ir gasas vėtros 
(storm) langai ir sieteliai; ge
rame stovyje. Kaina $3,800. 
Kreipkitės prie savininko:

3022 So. Canal St.

PARDAVIMUI automo
bilius Elgin Six, 1920. Vi
sas kaip naujas, parduo
siu pigiai.
7 751 W. 31st St.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės, nuo 25 iki 33 metų, sutinkan
čios imti civilį šliubą. Esu 33 metų 
amžiaus, iš amato šiaučius, nevarto
ju svaiginančių gėrymų ir ne rukau. 
Mylinti užvest linksmą šeimynišką 
gyvenimą, atsišaukite.

SQUARE DEAL SHOE 
REPAIR SHOP,

608 W. Federal St., Youngstown, O.

NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas triji) pagyvenimų po šešis kam
barius. Visi naujausios mados įtaiso
mai. Narr/as randasi ant Albcny Avė. 
ir 41-mos gatvės. Jeigu kas turit 
mažą namuką arba lotą, priimsiu kai
po pirmą įmokėjimą. Atsišaukite pas: 

SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė. >

PARDAVIMUI namas 3 fla
tų ir krautuvė. Gerame stovyj. 
Viskas įrengta modemiškai. 
Rendos mėnesiui $85. Kaina $n’.- 
500.00. Kreipkitės į Naujieną 
ofisą num. 359.

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

545 W. 32nd St.

GERAS INVESTMENTAS. 36 ake
rių farma, tik 25 mylios nuo Chicg- 
cros, pagal kelią, su visais įtaisymais. 
Pirmos klesos galvijai. Puikus javai 
ir namai. ParaSyk arba ateik apžiū
rėti farmos. ?

F. VELECH,
Route 2, Ix?mont, 111/

I

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI investmento 16 Še

rų Co-operative Society of Ameinca. 
$25 Seras. Taipgi trys Šerai pirkti už 
$61.50. Parduosiu lygiai už $67.00. 
Matykit Mr. Ure.

168 N. Michigan Avė. 
Room 200.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ar norit, kad jūsų pinigai 

nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip ketunas savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigą Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
8801 So. St., Chicago, III.

WAREHOUSE certificates 
ant bonded degtinės perkami 
cash.

Room 11—731 Roosevelt Rg., 
Kampas Halstea St.

ROSELAND
Chutro ir Savickas

Siuntimas pinigų, laivakortės, pas- 
portai ir t. t. Real Estate. paskolas, 
insurinai, ir t. t.

10715 S. Michigan Avė. 
Phone: Pullman 3499..

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

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

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

MOKYKLOS

KIŠENINIŲ
ir

MAŠINOMS SIŪTI
OPERATORIŲ
LABAI REIKIA

PARDAVIMUI Ice Cream 
parlor: cigarai, tabakas, ci- 
garetai, kendės ir visokių 
smulkmenų krautuvė.

552 W. 18 St.

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

929 W. Roosevelt Rd. 
arba 12th St.

PARDAVIMUI drabužių 
krautuvė su namu ar be na
mo. Biznis išdirbtas, per 
daugelį metų. Atsišaukite:

2702 W..47th St.

Apmokamos vietos nuo $20 iki $35 Į 
savaitę laukia. Lengva išmokti. Die
nomis arba vakarais klesos.

Master Sewing School 
Principalas 

JOS F. KRASNICKA
190 Nnorth State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

PARDAVIMUI greitai labai pui
kus medinis nanvas. Vanos, gagas ir 
visokį gražus įtaisymai. Labai pi
giai iš priežasties važiavimo | Lietu
vą. Kreipkitės prie savininko.

4548 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas 
ant kampo, didelių dirbtu
vių apielinkėi.

1458 W. 15th St. 
Laflin St.

PARDAVIMUI les Cream Parlor: 
cigarai, tabakas, kandės ir soda foun- 
taln, viskas, kas tik yra krautuvėj 
už žemą kainą. Biznis gera! eina, ar
ti mokyklos. Rendos $25 i mėnesi ir 
prągyvenimui 3 kambariai. Prieito?^ 
patirsit ant vietos.

J. K., 2700 Wallaco St.

EXTRA
PARDAVIMUI čeverykų taisymo 

Kapa su visais įtaisymais, taipgi kam
bariai dėl gyvenimo su visais rakan
dai. parduosiu pigiai, nes iŠvaŽTuo- 
ju Lietuvon. Atsišaukite.

818 W. 35th St, Chicago.

PARDAVIMUI rakandai 
(furniture) dėl 5 kambariu. 
Parduosiu sykiu arba dali
mis. Rakandai dar nauji.

124 E. 104 PI.

,-n ..........
VALENTINE DRESMAKING

COLLEGES
H205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Vaistuose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos vllenomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tai. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirminiaki.

IMPERFECT IN ORIGINAL


