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Darbininkų spčka apšvietoje ir vienybėje.

Francija “šelps” Rusiją

Amerikiečiai šiandie apleis Rusiją
Apie 50 žmonių žuvo 

ant laivo.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 8, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kiek reikia Rusijai grudų.
Laivas Alaska užvažiavo 

uolos ir paskendo.
ant

EUREKA, CaL, rugp. 7. — 
Pakraštinis laivas Alaska, plau
kęs iŠ Astoria į San Franci^, 
netoli čia užvažiavo imt povan
deninės uolos ir į 15 minučių 
paskendo. Bevieli niu telegrafu 
nuo skęstančio laivo pranešta, 

visi anl Inivn buvę žmonės

PARYŽIUS, r. 7. — Kraštu
tinių jų kairiųjų socialistų or
ganas Populaire apskaito, jog 
pagelbėjimui Busi jos badaujan
čiųjų reikia 1,300,000,000 kilo
gramų (apie 80,000,000 pūdų) 
kviečių.

Populaire apskaito reikalavi
mus sekamai: 48,000,000 pu-

kad visi ant laivo buvę žmonės ■ kaimams, 17,000,000 mies- 
tapo sus cm kinti į gelbėjimo vai-1 tams, sėkloms 15,000,000. Viso 
teles ir nors kiti laivai greitai 80,000,000 pūdų,
atėjo pagelbon, bet tik keletas 
valtelių teištraukta. Tuo laiku 
buvo didelč migla, be to kran
tai labai akmenuoti ir sunku 
valtelėms juos pasiekti.

Ant laivo buvo 131 pasažie-

arba 1,300,-
Jų pristaty
tai vų, arba

000,000 trankų, 
m ui reikėtų 4(M) 
150,000 vagonų.
300,000 vaikų pamesta tėvų.

RYGA, r. 7. — Maskvos laik
raščiai sako, kad bado padėtis

rių ir 80 žmonių įgulos, bet tik biog£ja> ypač tarp vaikų. Luna- 
dalis jų išsigelbėjo. Iš išgelbė- barški sako, kad 300,000 vaikų
tu vaiteliui sprendžiama, kad 
žuvo juroje mažiausia 50 žmo
nių.

True tronRlatfon filed with the po«it- 
master at Chicago, III., Aug. 8. 1921 
master at Chicago, III., Aug. 6, 1921

Amerikiečiai šiandie 
apleis Rusiją.

Litvinov ves tarybas su ameri
kiečiais apie Šelpimo badau
jančių.

tėvai paliko globoti valstybei. • 
Amerikietis Williain D. Hay-^ 

wood, I. W. W. vadovas, mato
mai permainė savo nuomonę 
apie grįžimą į Ameriką ir vis 
dar tebėra Maskvoje. i

< i
žudo neduodančius rekvizicijų.

RYGA, r. 7. — Perimtas be- ’ 
vielinis sovietų pranešimas sa
ko, kad Mariupolio apygardos t 
valdžia sušaudė keletą turtin-1 
gų ūkininku, kurie paslėpė gru 
dus, kad ištrukus nuo rekrizi-1 
cijos. Į ,

i Saratovo gubernijoj banditų Pašovė kam jis rengėsi išva
žiuoti su kita mergina. Kėsi
nosi nusinuodinti.

No i83 
——Mg————.. K

Del menamojo streiko

LIETUVAITE PAŠOVĖ SĖKMINGAS NAUJIENŲ 
SAVO VAIKINA. PiKNIKAS,

šalta, nė šilta, smagiausia die
na piknikui.

Buvo ir trumpas programas. 
Pirmiausia benas sugrajino In
ternacionalų, paskui buvo cho-

Tukstančiiai žmonių dalyvavo rų dainos, o ipo to d. P. Grigai- 
vakarykščiame Naujienų pik
nike.

LONDONAS, rugp. 6. — Pa
sak Rusijos šelpimo komiteto . ir1^1 
pirmininko Leo Kamenev įpra- .. , . t >
nešimo Amerikos Šelpimo ad- wno ,r k,,ns.
ministracijos atstovui F.uropo- buVo Pas ūkininke užsilikęs-

i varo naikinimo 
darbą ir keliose vietose sude-'

je, Walter L. Brown. risi Ame- j 
rikes belaisviai bus išsiųsti per 
Rusijos rubežių iki paned&io.'

Telegrama taip kitko sako:

Dvejetas buvusiųjų “Naujie
nų” spaustuves darbininkų bol
ševikų ir kataliku spaudoje vėl 
paskelbė. “Naujienom®” ir 
“Naujienų“ “bosams” streikų, 
lai, sako, esųs dabar “ekono
minis“ ir “politikos“ streikas ir 
dėl unijos reikalų.

Del Šitų paskelbimų, kurių 
tiesioginiai nuo tų darbininkų 
nesu gavęs, dalykų paaiškini
mui matau reikalo padaryti se
kamus pareiškimus:

1. Del spaustuvės darbų ir 
biznio sumažėjimo ir nuosto
lių, kurių pakėlė “Naujienos“ 
paskutiniais menesiais, neiš
vengiamu reikalu pasidarė su
mažinimas darbininkų skai
čiaus kaip spaustuvėje, taip ir 
ofise. Palyginant su geriausiais 
laįkais, dabar “? laiijienu” 
spaustuvėj nereikia nei pusės 
tiek darijininku, kiek jų būda
vo pirma. Paskutiniais ketu
riais mėnesiais kartais tris, ke
turi ir penki darbininkai netU; 
rėio ką veikti, o gavo algas 
Toks dalykų storis negalima 
buvo tęsti toliau®, nestatant Į 
pavoju laikraščio gyvybės. Ma
no, kaipo biznio vedėjo, parei 
ga buvo atleisti dalį darbinin
kų ir pasilikti lik tiek, kiek

būtinai reikia laikraščio išlei
dimui. Tų aš pradėjau vykin
ti.

2. Atleidžiant darlnninkus iš 
d arbo, aš visai nesi vadovau ju 
tuo, ar kas priklauso prie uni
jos, ar ne. Ištikrųjų, Naujie
nų spaustuvėje visi skaitėsi uni- 
jistais, todėl nei skirtumų tuo 
žvilgsniu negalėjau daryti.

3. Kas dėl unijos — tai, pir
ma, jų yra ne. viena, liet kele- 
tasr Antra, — Unijų sąlygas 
iš savo puses aš, kaino vedė
jas, esu išpildęs ir pildau, ant 
kiek tik tai galima. Visi dar
bininkai “Naujienose” dirba 
tik 44 valandas j savaitę ir gau
na algas pagal “union scale” — 
tai yra, tokias algas, kokių ne
moka nei viena lietuvių spaus
tuvė.

4. IŠ “Naujienų” visu darbi
ninku noi vienas (išskyrus 
Mockų) nebuvo pilnai užsimo' 
kėlęs mokesčių į 
gavo unin’ne algų 
nu“. Didžiausias 
šas buvo vienas

(dėl darbo stokos). Kad <lar- 
bininkai nemokėjo mokesčių į 
unijų, ar jai priešinosi, tai jau 
buvo jų reikalas ir unijos rei
kalas, į kurį aš neprivalejau 
kišties.

5. “Naujienų“ presų dabar 
varo ir prižiūri Chicagos pres- 
manij unija No 3. I. P. P. & A. 
U., ir turi ant to preso pilnų 
jurisdikcija. Taigi preso sky
rius yra grynai unijinis, ir ga
li būti visi skyriai unijiniais, 
kaip tik visi darbininkai užsi
mokės į unijų. Iš mano puses 
na si priešinimo unjiai nebuvo ir 
nėra. Aš prieŠinuos tik intri
goms, kurios nori pražudyti 
“Naujienas“.

6. Menamasai atleistųjų dar
bininku “streikas”, jiegu jis 
"Ta koki u-nors streiku, tai yra 
'ik politišku streiku, kafp tą 
''abriežia vietinis bolševikų įnik 
**št1s. Intrigomis iš vidaus tarp 
“NauHenų” darbininku “Nau- 
lenu“ priešai stengiasi pa

kenkti jom aštriausiu budu.
7. Su “Naujienomis” pasilie

ka ir pasiliks visi tie darbinin
kai, kurie myli “Nauiienas”, 
’mrie linki joms pasisekimo ir 
kurie dirba ir dirbs be intrigų, 
’rai.p vyrai, kaip draugai, nepa- 
kiŠant viens kitam kojų, bet 
nededant viens kitam, sutarti
nai, linksmai, taip kad visiems 
Aitu smagu ir malonu, sveika 
natiems ir sveika bizniui.

Kl. Jurgelionis.
Nauiienu Biznio Vedėjas.
P. S. Vietiniai katalikų ir bol

ševiku laikraščiai nori pasiro- 
♦Ml dideliais imlios užtarimais. 
Bet tegul Jie atsako šiuos klau
simus: Ar iu šapo£ kada-nors 
buvo unijinis? Klek unijtetų 
nas juos dirba? Kiek aleos iie 
•’avo darbininkams moka? Ko
kias valandas jų darbininkai 
dirba? K. J.

lis pasakė trumpų prakalbėlę. 
Paskui buvo žaismės su dova
nomis, kuriomis vadovavo d. 
Uktveris.

Viskas pasisekė getai. Tik

Albanai sumušė serbus.
PARYŽIUS, r. 7. — Alksni

ms presos biure išlenfa* efi- 
Hj»b’nis pranešimas sake, kad 
1.200 neregųlterinių fterhftos . , , tu*
kareiviu, komanduojamų dvie
ili re<nliteriniu oflnterių, užpuo
lė A'lbanlios kareivius Mfrdita 
krintvi, bet iie tepė atmušti po 
11 vaL mūšio. .
* Pranešimas kaltina, kad už

puolimų suorsranteavo Serblios 
valdžia tikslu iššaukti mirdi- 
tieč.iu sukilimą.

CHICAGO. —* 27 m. amžiaus 
lietuvaitė Marė Žakitls, gyve
nusi prie 2488 Blui Island Av®. 

i vakar ryte dviem šūviais pa
šovė tame pačiame name gyve
nusį Juozų Drigonį. Jis guli 
Cook pavieto ligonbutyj, sun
kiai sužeistas, o Marė yra už
daryta Marąuette policijos sto
tyje. o .

Ji sakosi pašovusi jį todėl, 
kad jis ir jo brolis “Džimis” 
atsivedė kitą merginų, tūlų Ro
žę Matus, ir visi trįs rengėsi 
pasivažinėti automobiliu. Jinai 
irgi norėjusi kartu važiuoti, bet 
iin nenriome T«dn H nn.1 KleK žmonių DUVO naujienų *«,«.-* - • ę t • i t P piknike sunku nuspręsti Jų raštį” Bet vargšai mažai pel-stvenisi savo revolverį ir Juozų P1KniKe, sudku nuspr^su. jų t i
peršovė ” • I buvo keli tūkstančiai, gal apie ; — l juos niekas, apart jų

I Juozas Drisoni. buvęs jos 5,000. Tai galima ; draumj, jokias domės »elęr«-
'vaikinas ir ketinęs ją vesti- Bet »PSH » skaičiaus atvažiavusių j pe—M.

• .. »»_ __  miitn.iYin'hiliii, ’ ---- ---- --- -—-------------

5» PaBnnsitos sata nariu.
vienu automobiliu atvažiavo po DUBLINAS, r. 7. Oflcia- 
5 žmones. Tad vien automo-! ,iniai tapo padribta, kad visi 
biliais atvažiavo virš pustrečio! ^1°*
tukstančio žmonių. O kiek dar kurie ( abar sėdi ka-
atvažiavo gatvekarials ir “taksi j.??0’Bajyiosiioti, kad jie 
kabais”?

“Nė nemaniau, kad lietuviai 
tokie turtingi, kad iie turi tiek ; 
daug automobilių”, gėrėjosi 
žmogus žiūrėdamas į ilgas ei- • 
les su9to.jii.siu gražių automo-“ 
bilių. “Ir visi brangus ir geri 
automobiliai”, pritarė jam šalę 
stovįs žmogus.

“Naujienos visgi Naujienos. | 
Nor dešinieji ir komunistai net i 
susiriesdami prieš jas veikia ir; _________ „ ___ ____
visaip jas keikia, bet žmonės; duonkepis Henry Pfab, 1953
A'* • Naujienomis. Seminarv Avė., tano antantes

i šorimiii viename negrų tvirka- ti, ji bandžiusi nusfBUodytf, bet Klerikalai su komunistais ir su-, komnanifu privatinių mušeikų.1 
(rimo name buvusio kario Cof- nespėjusi. Ji yra dabojama, sivfenifę niekąd nesutranktų ir Sąryšvj su tuo tano areštuotas 

f®?* iš 200 žmonių iŠ kad kalėjime aenusižu/dytų). t pusės tiek publikos”, šneka bu- denuty šerifas mušeika John ’ 
. . Hicey, kuris kaitinama® iiftimo*!

Diena buvo lalwn graži, nė Hme ir pasikėsinimb užmušti. ’

Gubernatorius sugrįš 
utarninke.

CHICAGO. - Illinois 
natorius Len Small i 
formaliai paskelbę, 
Springfieldą, sugrįš utarninke. 
Ten jį laukia Šerifas Mester, 
kad jį areštavus.

narys visos Rusi-' Iki šiol gubernatorius lanke-

delei neiŠvengtinų. 
pardonu, fonnahi-

guber- 
užvakar 

kad jis į

“Visi sulaikytieji Rusijoje 
amerikiečiai bus pasiųsti per 
rubežių rugp. 8 d- Susivilkini- 
mas įvyko 
surištų su 
mų.

“Lltvinov,
jos komiteto kovai su badu, si po įvairias dalis valstijos, ap- 
atvyks į Ryga rugp. 10 d. susi- žiūrinėdamas kelius.
tarimui smulkmenų Amerikos 
šelpimo”.

Brdwn išvažiuos iš čia į Rygą 
ryto ryte.

Savo paskelbime gnbemato- 
. rius betgi nesako, ką jis mano 
daryti •sugrįžęs j Springfieldų 
—ar jis leisis areštuoti, ar ne. >

neįsileis Korfanty.
as requlred by the act of bet. 6. 1917 }

Francija “šelps” Rusiją
PARYŽIUS, r. 7. — Lenkijos 

1 maištininkų Silezijoj vadovas 
• Adalbert Korfanty negalės nu
vykti Į Angliju, kaip kad jis 

Bet pirmalusia bandys Išgauti pienavo, perstatyti Lenkijos 
iš Rusijos koncesijų ir “pa- reikalų Anglijos kabinetui. Pas- 

stovlos” valdžios. i portų jam suteikė Francija, bet
------------- kada Korfanty atėjo į Anglijos 

PARYŽIUS, r. 7. —« Franci- ; ambasadų leidimo važiuoti 
jos prisidėjimas prie šelpimo Anglijon, Anglijos amabasado- 
Rusijos badaujančiųjų, susidės rius atsakė jam, kad Londo- 
daugiausia iŠ pasiuntimo pre- ’ nas įsakė jam nerizuoti paa
kių nupirktų iš Amerikos armi-' porto. Anglijos valdžia skaito 
jos. Jų tarpe yra daug maisto ( Korfanty negeistinu žmogumi, 
blakinėse.----------------------------- , pasak padavusio tą žinią V Ik-

raščio Eolai r.

Dar niekad jokiame Chica-i 
gos lietuvių piknike nebuvo! 
tiek daug žmonių, kaip raka- teikė d. Grigaičio prakalbos 
rykščiame Naujienų piknike viena, matomai girta, moteris 
Gardners parke. !sukelti triukšmų, taip

— Iš kur tiek svietelio ima- reikėjo ją išvesti prasiblai- 
si, daugiau kaip kad šidlavos vrib !
atlaiduose, — kalbėjo žmonės. J
Ir tikrai, žmonių į Naujienų priešai negalėjo nustygti iš 
piknikų atvažiavo netik iš visų pavydo delei Naujienų pikniko baikis Page. kurs betgi tuoiaus 
Chicago® dalių, bet ir iš apie- pasisekimo. Jie kaip įeinan- pasidarė didžiausįas unijistas,

’ valstijų. į tiems į parkų, taip ir pačiame haip tik tapo paleistas iš darini

Komunistai ir kiti Naujienų 
negalėjo nustygti iš

unite, nors 
iš “Nau be
lini jos prie- 
darbininkas.

I linkinių miesteliu ir
Matėsi žmonių ir automobilių parke dalino jau iškalno pa- 
iš Indianos, Michigano ir Wis- ruoštus, šmeižiančius Nauiie- 
consino valstijų. : nas, lapelius ir specialiai prieš

1 Kiek žmonių buvo Naujienų Naujienas išleista savo <#la1k- Auksinai dar 
neina brangyn

Iš pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarą ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarų auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra goriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, ne® už do- 1 
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiemų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di- « 
džiausią lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors Wto. Naujienos 
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 

. perlaidomis ir duoda paprastas dvaran t i ja s už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New YorKe ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—-Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujieną Phrigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted Si, Chicago, m.

pastaruoju laiku jis atšalęs nuo automobilių, 
jos. JI jau tris sykius buvo I 
besirengianti vesti, bet kiekvie
ną sykį jos vaikanti ją pames
davo ir paskui apsivesdavo au 
kitomis. Taip buvę Lietuvoj, 
taip buvę ir čia Amerikoj. Tad 
ji nenorėjusi, kad ir ketvirtas 
vaikinas ją pamestų ir nusita
rusi jo nepaleisti. O kodanoi 
ir jis jų rengėsi pamesti, tad 
nutarusi panaudoti revolverį. 
JI pasiėmusi revolverį iš po 
šieniko ir nuėjusi prie Juozo 
Drigonies pasakiusi jam: “Už
mušk mane”. Bet lis tik nusi
juokęs. ' Tada ji šavusi į jį.

I “Aš nenoriu dabar gyventi. Aš 
i negaliu turėti savo namų ir Val
kų”, sakiusi paskui poliai j afi 
Marė.

DTX0N, H!., r. 7. Po nu- Polfcffai atvykus jų areštu®- ristiek yra įsu

Taipjau bus pasiųsta vaistų, 
chirurginių instrumentų, uni
formų, armijos drabužių ir če- 
verykų. Visų tai Francija po 
karui nupirko iš Amerikos 
mijos.

Tikimųsi, kad Rusija už o----------  — v oCK. P«
apmokės koncesijomis, kada Į-(Dixon ir Polo išvarė iš mieste- < Drigonis esą pasiturintis vai- relis draugų, 
tikros pastovi valdžia. Ilin daug negrų. kinas. ' ------ —

ISVARfi NEGRUS.

ar

i gaeltu dalyvauti parlamento su- 
i si rinkime ru<rp. 16 d., apsvars
tymui

.j Ivmo.
i vienam . I “ 

4 keown, 
: kalkime, nes jis yra nuteistas 
1 knlėiiman už užmušima dis- 
trikto inspektoriaus McGrath.

A n gilios taikos pasiu- 
Išimtis biro' padaryta 
atstovui, John J. Me- 

kurls ir toliau pasiliks

NUSOVft STREIKIERĮ.

CHICAGO. StrefkuefOTtis‘

IMPERFECT IN ORIGINAL
i



NAUJIENOS, Čhjgaff), OI.

g'

tSHMUI

MEKSIKA.

<lie-

vinis.

_*Wk2 ■ I

ja paskelbė, kad ji už pereitus 
metus išmokėsianti 60 nuoš. 
dividendo.

“Meksikos valdžia patiuntė 
traukinius ir pasiūlė Tampico

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
[Iš Federuotosios Presos]

Metams-------------
Pusei metų-------
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

NENORI “BURŽUAZINĖS” 
LAISVĖS.

nepriklausomai tyrinėti 
Meksiku.

abscription Ratui 
|8.00 per year in Canada. 
|7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered aa Second Claso Matter 

March 17th, 1914, at tho Post Office 
of Chicago, III., uuder tha act of 
March 2ud, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedildienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
LU. — Telefonas: Roosevelt 8600.

du karo

Fondas Lietu- 
Komitetui yra 
200,000 auks., 
dol., skaitant

organizuojasi. O tai rengia 
juos prie paėmimo galios į sa-

sukurstyti darbininkus
Davison sužino-

Amerikos aliejaus

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily New» 

PuJblished Daily aacept Sunday by 
tha Lithuaaian Nawa Pob. Co.. lac.

Apžvalga .Užsisakomoji Kainai
Chicago J* — paltu:

Metama - -------------------------------88.00
Pusei metų . ....................... .......4.b*
Trinas mžueriam*--------------------2.16
Dviem mineaiame----------------- 1.75
Vienam miaSBiui ... 1.80

Chicagojo per aollotejual
Viena kopija------------------——— M
Savaitei ..... ........... ■ 18
Minėsiu! —----------------------------- 76

Suvienytose Vahtijoee ne Chicago], 
paltui

Metams —....... ■ ----- |7.00
Pusei metų------------------  4.00
Trims mėnesiams ----------------- 2.00
Dviem mėnesiams ------------------ 1.50
Vienam minėsiu! —--------- .75

Lietuvon ir kitur užsieni domi 
(Atpiginta)

88.00
4.50

buvo savo rųšies 'Streikas. Čiaunijomis.
jau reikia pasakyti, kad anglai
ir kitos nepriklausomlos kdni- atstovauja įvairias 
panijos nei kiek nesipriešino 
mokesčiams. Nežiūrint mo-

Editor P. Grigaiti*

1739 SO? HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telophon* Rooseveit 8600

Panašus elgimąsi apsirei
škia ir pas geriaus apmoka
mus darbininkus. Bijodami 
netekti savo vleti}, jie sten
giasi laikyti iš tolo nuo sa
vo amatų mažiaus išsilavi
nusius darbininkus. Tuo tik
slu jie sugalvoja visokių 
pinklių prieš juos.

Ta kova yra neišvengia
mas blogumas, ir jos nepri
valo remti tie, kurie nori, 
kad darbininkų klesa pasi- 
liuosuotų. Vienas darbinin
kų sluogsnis, eidamas prieš 
kitą, negali pasiliuosuoti.

vo rankas. Tai yra vieninte
lis kelias į socializmą.

Taigi, ažuot kitiems prikai
šiojus “nesupratimą arba mul
kinimą”, “Laisvė” geriaus pati 
pasistengtų suprasti tuos daly
kus, kuriuos ji mėgina “aiš
kinti”.

ĮHBHMKM“

AUOTRAJLUA. 
•■[II Foderuotosioa Prastos J

nj

Eina prie 
susitarimo.

L. Kamenev, Rusijos ba
daujančiųjų šelpimo komi
teto pirmininkas, pranešė 
Amerikos atstovui Rygoje, 
kad visi Amerikos piliečiai, 
kurie sėdėjo Rusijos kalėji- 

anuose, bus tuojaus išsiųsti 
iš Rusijos. Be to, jisai pra
nešė, kad Rusijos komiteto 
atstovas, M. Litvinov, vyk
sta Rygon tartis su Ameri
kos atstovu delei pašalpos 
teikimo badaujantiems.

Taigi dabar jau nėra jo
kios abejonės, kad Rusija 
pildo Jungtinių Valstijų val
džios reikalavimą, ir tuo bū
du atsirado kelias šios ša
lies pagalbos darbui Rusijo
je. Tai yra labai svarbu. 
Amerika, turėdama galybes 
turto, gali sušelpti ją‘ ge
riaus, negu kas kitas. Ir ji 
veikiausia stengsis šitam 
dalyke pralenkti kitas šalis, 
kad paskui gavus kiek ga
lint didesnę dalį tų biznio 
progų, kurias Rusija siūlo 
užsienio kapitalui.

Labdarybe ji mėgins pra
minti taką į tyiznį.

Tarpusavinė 
darbininkų 
kova.

Jeigu darbininkai nekovo
tų tarp savęs, tai šiandie jau 
daugelyje šalių (kur išsivys
čius pramonė ir darbininkų 
klesa skaitlinga) jie galėtų 
beveik visko atsiekti. Bet, 
deja, iki šiol jie dar vis ko
voja tarp savęs daugiau, ne
gu su savo išnaudotojais.

Paprasčiausia tos kovos 
rųšis yra bloginus apmoka
mų darbininkų kova prieš 
geriaus apmokamus darbi
ninkus, ir atbulai. Tie darbi
ninkai, kurie gauna mažes
nes algas, labai dažnai žiu
ri į darbininkus, kurie už
dirba daugiaus, kaip į savo 
priešus: apšaukia juos “bur
žujais”, niekina jų organi
zacijas ir tt. Kai kurie žmo
nės klaidingai įsivaizdina, 
kad tai esanti “klesų kova”.

čia irgi ne- 
Tokiąs laisvės, ku- 

galėtų naudotis buržua- 
ir darbininkai, negali 

ir nebus. Kur huržua- 
savo rankose turi šalies

Brooklyno “Laisvė” nenori 
laisvės buržuazinėje tvarkoje. 
Ji sako:

“Ponai socialistai sako, kad 
ir buržuazinė valdžia gali 
duoti pilną laisvę (To jie ne
sako! “N.” Red.), kuria ga
lėtų naudotis buržuazija ir 
darbo žmonės.
sąmonė, 
ria 
rija 
būti 
zija
galią, ten negali būt kalbos 
apie tokias laisves, kuriomis 
darbininkai naudotųsi. Ir at
bulai — kur darbininkai pa
ima šalies galią į savo ran
kas, ten buržuazijai negali
būti pilnos laisves. Pakol
žmonija pasidalinusi į klesas, 
pakol eina kova tarpe darbo 
ir kapitalo, patol negali būti 
bendros demokratijos ir 
bendros laisvės, kuriomis ir 
vieni ir kiti butų užganėdin
ti. Kas pasakojo apie to
kias laisves, tas, kaip sakė
me, arba visiškai nieko nesu
pranta, arba mulkina darbi
ninkus.

“Tuo tarpu ‘Naujienos- da
ro išmėtinūjinių Lietuvos 
valdžiai, kad ji neduoda dar
bininkams laisvės...” 
Taigi Brooklyno laikn’aščiio 

nuomone yra tokia, jogei ne
reikia išmėtinėt Lietuvos val
džiai, kad ji neduoda darbinin
kams laisvės! Na, tai kas-gi 
tuomet reikia daryt: girti ją už 
tai - ar gal nieko nesakyt?

Mes numanome, kad “Lais
vė” atsakys, jogei reikia, ažuot 
“darius išmetinėjimų” Lietuvos 
valdžiai, nuversti ją. Bet tai 
bus tuščia šneka. Kiekvienas pro 
taujantis žmogus supranta, kad 
buržuazinę tvarką Lietuvoje 
šioje valandoje nepanaikinsi. 
Kalliėt apie prašalinimą kapi
talizmo Lietuvoje yra visai ne 
vietoje, kadangi dar to kapita
lizmo tenai nėra. Tenai kol- 
kas viešpatauja smulkus ūkis, 
sodžiuje ir miestuose, o iš to
kio ūkio socialistinę gamybą

Vadinasi, kas-gi pasilieka? 
Jiegu valdžiai nedaryt “išmeti
nėjimų’’, tai palieka tiktai gir
ti ją arba tylėt. Tai ve kokią 
“revoliucingą” taktiką siūlo 
“Laisvė”.

Jos nusistatymas prieš lais
vę buržuazinėje tvarkoje parei
na nuo to, kad klaidingai pro
tauja. Ji vis kalba apie “pilną 
laisvę” darbininkams arba bur
žuazijai. bet iŠtiesų tokio da
lyko, kaip pilna laisve, gyveni
me nėra ir negali indi. Yra 
tiktai daugiaus arba mažiaus 
laisvės.

Buržuazinėje tvarkoje darbi
ninkai visur turi šiokias-tokias 
laisves; be tų laisvių pati bur
žuazinė tvarka negalėtų gyvuo
ti. Jokios laisves darbininkai 
neturi tiktai vergijoje. Buržua
zinėje tvarkoje, vadinasi, daly
kas eina apie tai, kad darbi
ninkai iškovotų kiek galint 
daugiaus laisvės. Kovodami už 
tai, darbininkai ne tiktai atsie-

TAUTOS FONDAS IR AUKOS. I 
“l'ėvyne” rašo:

“Lietuvos Informacijų 
BiuĮras prisiuntė Lietuvos 
Gyąimo komiteto iš irmeri- 
kieęių gautų aukų apyskai
tą..'. Lietuvos Gynimo Komi
tetus nuo 1920 metų spalių 
mėto, ligi gegužės 7 d. 1921 
me|ų iš Amerikos lietuvių 
yraĮ gavęs aukų: per Lietu
vos; Misiją Amerikoje 3,975, 
061 auks. ir 50 skat.; ber- 
piai iš kolonijų gauta 775,- 
714{ auks. ir 29 skat., arba 
kartu 4,750,775 auks. ir 79 
sk.

“.. .Tautos 
vos Gynimo 
davęs tiktai 
arba 6,000 

aukščiausiu Lietuvos pinigų 
kursu, kuris buvo pernai ir 
šiuosmet. Tačiau 200,000 
buvo galima nupirkti ir už 
3,500 dol. Kitas surinktas 
IJe u vos gynimui aukas
'lai los P'ondas sunaudojo 
klerikalų partijos reikalams, 
o jikusias sudėjo Kauno 
bankuose p. Stulginskio var
du.

“'I'ačiau klerikalai nesigėdi 
girtis, kad buk jie vieni iš
gelbėjo Lietuvą, visos kitos 
partijos ir sroves tiktai truk-

Žinkelių. DuiMoinJud * noriai 
apleido tą kančių vietą. * Dabar 
aliejaus magnatams prisieis su
sižvejoti naujų darbininkų".

Rockofeller ir Dohcny nau- 
dojo prieš Meksikos darbinin
kus tokias jau įmones, kokios 
yra naudojamos West Virgini
joj ir Pittsburgh’o distrikte. 
Jie priėjo net prie, to, kad įve
dė kareiviško mankštinimo 600 < 
Amerikos legionieriams. Gink-' 
lai liko slapta įvežti iš Ameri
kos. Dėka tam aliejaus laukuo
se, kurie yra kontroliuojami 
amerikiečių, liko įvesta ir ame
rikoniška tvarka. Ta tvarka 
a ta t ink a žudeikų tvarkai West 
Virginijoj.

Vera Cruz'o darbo komisio- 
nierius, Simonee, liko nukau
tas bevažiuojant j Orizabos 
konvenciją. Kalte primetama 
amerikiečiams ir Meksikos val
džia daro atatinkamų tyrinėji
mų. Simonee daug darbavosi 
aliejaus darbininkų tarpe. Ant 
rytojaus po nužudymo jo pa
veikslas liko atneštas į konven
ciją.

Davison sako, kad Meksikos 
laikraščiai indėjo žinią (kuri 
buk buvusi prisiųsta iš Wash- 
ingtono), jog Amerikos karo 
laivai siunčiama tuo tikslu, 
kad “sutriuškinus organizuotus 
darbininkus”. Ta žinia labai 
sujudino Meksikos žmones. Ka
da Davison atvyko į Tampico, 
jis per kelias plienas negalėjo 
surasti Amerikos konsulio. Tas 
jx>nas pasiskubino pasislėpti 
Amerikos karo laive.

Prezidentas Obregon ir jo pa
žangus ministeriai pareiškė Da- 
visonui, kad jie visais galimais 
budais vengs kivirčų su Jung
tinėmis Valstijomis. Bet tuo 
pačiu metu jie davė suprasti, 

1 kad šalies įstatymai darbinin
kų ir mokesčių klausimu turi 
būti pildomi visų, kurie gy
vena Meksikoj. Tuo klausiniu 
jokiai tautai nebus duodama 
išimčių. Jie yra nusistatę pri- 
vertsi kompanijas užmokėti

nigai surenkama specialiniais 
mokesčiais nuo kiekvieno dar
bininko. Darbdaviai ir-gi turi 
prisidėti.

Unijų vadai mano, kad to- 
, kis planas butų geriausias. Ne
tolimoj ateityj jie bandys tatai

MUbottrna, — AuMrabjos
darbininkų Vadai reikalaują,

kad mini mum algos nustaty
mui butų naudojama kitoniški 
principai. Tvirtindama, kad
dabartiniai sistemai (egrisluo- įgyvendinti, 
jant vienintelis budimi teisin- tinkama suma pinigų, 

gam algų nustatymui yra se
kamas: nustatyti minimum al
gą Šeimynai susidedančiai iš 
l>enkių žmonių — vyro, žmo
nos ir trijų vaikų. Amatnin- 
kam* prie minimum algos tu
rėtų būti dar primetama vir
šaus. Kadangi jų darbas rei
kalauja specialinio žinojimo ir 
atsakomybės.

Dabar norima tai kiek pa
keisti. Minimum alga turi bū
ti nustatyta Temdantis seka
mais principais. Darbininkas 
turi gauti tokią algą, kuria jis 
ir jo žmona galėtų tinkamai 
pragyventi. Amatninkui butų 
mokama daugiau. Bet 
šeima susideda iš vyro, 
nos ir kelių vaikų, tai kiek
vieno vaiko užUaikymui iki 18

Tie pi-

Musų Moterims

poetingai prižiū
riu ligonę ir kudi- 

laike ligos.
*29 S. State St. 
Chicago, IR.

T. Pullman 6481

A.SHUSHO
AKUŠERIU

Panedėlis, Rugp. 8 d., 1921

jiegu 
žmo-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Naujas 
Europos Žemlapis

M
Lietuvos Rubežiais

f

Kokie buvo prieš taiką 
Lietuvos su Rusiją

Parode

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25e.

. Reikalaukit tuojau
Naujienų Knygynas

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.[Iš Federuotosios Presos] 

Washington. — šiomis 
Domis sugrįžo iš Meksikos E. C. 
Davison, Internacionalinės Ma
šinistų Asociacijos sekretorius- 
iždininkas. Jis sako, kad E. 
L. Dohcny Huastcca Oil Co. ir
Pierce. Oil Co. yra teisioginiai Jorii-i n inkams algas už 90 die- 

| nų, kadangi darbaa liko su
stabdyta be jokios priežasties.

Kada Davison važiavo Mek- 
sikon, tai aliejaus kompanijų 
įgalioltiniai pareiškė, kad bu>- 
siąs kompanijų svečias. O sve
čiui, žinoma, neišpuola kalbė
ti nieko bloga apie šeimininką. 
Tečiau I>avison atsisakė nuo 
“vaišių”. Tokis Daviso elgęsis 
labai patiko radikalesniems 
Meksikos kabineto nariams. Jie 
pareiškė pageidavimo, kad ir

atsakoiningos dėl tų riaušių, 
kurios kilo Tampico aliejaus 
laukuose. Reikia žinoti, kad 
tos kampanijos yra kontroliuo
jamos Rockofeller’o interesų. 
Kilus nesusipratimams Jungti
nės Valstijos pasiuntė net prie 
Meksikos pakrantės 
laivu.

Davison delegavo 
Dariio Federacijos 
joj, kuri įvyko to 
metu Orizaboj. Paskui

Meksikos 
konvenci- 
incidento 

nu-:
vyko į Tampico, matėsi su pre- . ,l anier,kiečiai bandytų taip 
zidentu Obregonu, generolu įį1* 
Gailės ir ministeriais De La 
Huerta, Villarsel ir kitais žy
miais darbuotojais. Iš Oriza
bos jis pasiuntė Amerikos Dar
bo Federacijai telegramą. Ta 
telegrama tuoj sukėlė Ameri
kos darbininkuose judėjimo 
prieš siuntimą karo laivų. Pa
dariny! karo laivai tuoj liko 
atšaukti.

Tūkstančiai aliejaus laukų 
darbininkų liko be maisto ir 
vandens. Vietoj to jiems pa
siūlyta amunicija ir pareikšta, 
kad jų skurdas pareinąs nuo 
Meksikos valdžios, 
provokaciniu bildu buvo nori
ma 
prieš valdžią 
jo, “kad 
magnatai uždare šulinius, kad 
tuo budu išsisukus nuo mo-

San Francisco. — Namų sta
tymo darbininkai vis da nega
li susitarti su savo darbda
viais. Dėka tam ir kitos unijos 
rengiasi paskelbti streiką. Ko 
gera, gali kilti generalinis strei
kas. Tą dalyką dabar svarsto 
Ccntralinė Darbo Taryba. Vė- 

_ „„valiau generalinio streiko reika- 
Tokiu tai las bus pavesta unijoms refe

rendumui.

Miilwaukee. — šio .miesto 
fabrikininkai ir darbdaviai į- 
kure savo rųšies organizaciją, 
kurios tikslas bus kovoti su 

Ton organizacijon 
jau sifisrašė 662 nariu, kurie 

dirbtuves. 
Organizacija skiria $1,000 me
nesiui, kad nusisaindžius ad

vokatą, kuris ves bylas su uni
jomis, r

Apskai t lino jaunų kad 'ta 
darbdavių taryba samdo apie 
00,000 darbininkų. Vadinasi, 
taryba bandys tuos darbinin
kus padaryti ne lininiais.

Iš visko matyti, kad Milwau- 
kee organizuotiems darbinin
kas neužilgo prisieis susidurti Į

1 ampico apskntyj malia
rija, šiltines, dizenterija ir ki
tos ligos nuolat siaučia. Be to, 
vandeni ir maistą reikia vežti 
iš kitur. Kada samdininkai 
sustabdė vandens ir mįaisto ga
benimą, darbininkai turėjo pa- su geraį organizuotais darbda- 
kelti nepaprastas kančias. 'viais. ‘

Suknia No. 1081

8110 ubą 867

^DR.HERZMAN^
U RUSIJOS

PordkNi n«e 8412 80. Balsted St.
po No. 8818 So. Balsted St.

Gerai lietuviam* žinoma* por 22 
motu kaipo patyrus gydytojas, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo aitrias Ir chronlikas Ugaa, 
vyrų, motorų ir vaikų, pagal n*u' 
jausi an metodą* X-Ray ir Mtoklu* 
oioktro* prietaisu*.

Ofisas ir Labaratorijat 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St,

VALAMbOSi Kuo 1>-12 gtetų, 
(r bu 6 Ud 8 vai. vakarai*.

•TVENIMAS: 8818 S. Baiatod St.

Telefonas Pollman 866
DR. P. P. ZALLYS 

Lictavys Dentistas 
10801 So. Michigan Av^ Roselaad. 

Valandose 9 ryto fld 12 dienų 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare,

DR. VAITUS®, O. D.

suknia mer
kiai

1061
Elegantiška vasarinė 

ginoms ir plonoms moterims, 
sukniai reikia vartoti kvietkuota ma
terija. Sijonas surauktas bliuze gluot- 
ni ir užsegimas ant nugaros.

Tokiai sukniai pavyzdys yra su
kirptas nuo 14 iki 20 metų. 16 mie- 
rai reikia 2% jardo 36 colių pločio 
materijos, su ’/z jardo kitoniškos dėl 
rankovių ir kalnieriaus.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašono 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus | 
konvertų kartu su 15 centų (palte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 

'šiaip nžadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DlįPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 111.

Palengvina aidų įtempimų, kuria 
•stl, priežastimi galvoa akaudijimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
tno, ekaudaaią akių karttį, atitaiM 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegyste Ir toliregyėtų. Pri
renka teisingai akiniu*. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančių mažiausia* klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Ofisas 1553 W. 47tk SU kempe* 
Ashland Avė. Tel. Dreve* 96611

Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis 

Kontraktorius ir 
bndavotojas.

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

Lietuviai
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. BruževL 
Čiaus aptiekę :

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

15

491
JEWELRY
STORE

(Vardas ir pavarei*)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

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

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 1081.

Miefos .................................. nvetų.

da,

EoropMir American fiureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petrati* ir S. L. Fabiona*
Siuntimas pinigų, laiva

kortes, pasportai ir tt 
NOTARIJUBAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

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

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. ild 9 rak. 
Ned.1 iki 3 po pietų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 8«. La Šalie St. Ro<>m 124 
Tel. Central 6890 

Vakj 812 W. 88rd SI., Chicago 
Tel. Yards 4681.

Phono Boulevard
ASHLAND

MUSIC

Auksybč, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.,

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Deimantai, 
Laikrodžiai,

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iž raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau- 

tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-t) s gatvės.

Ant trečio augšto virž Platt’o ap
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
9'BROADW NE A' VGOK IN A !
llttoJt ueįiun* (k- pui^cuiutu im l otmo per Lauavų 

arba Hamburg—Eitkūnai
I LIETUVĄ

Latrai iiplnuka kas 14 d. Dideli dviejti Jriubų palto laivai iiplanka 
“ESTONIA” .... Rugp. 17 “LITUANIA” .......... Rugp. 7
S. S. POLONIA ... Rugp. 24 S. S. LATV1A ....... Rugs. 21

Visi laivai turi puikiuh kambarius trečios klesos keleiviams
Taipgi naujas pasąžierinis kelias tarp Libavo-Danzigq-Halifax, Canada

K. W. KEMPF, Gen. Westem Fasa. Atest, 120 N. La Salia 
CHICAGO, ILL.

r

ELuEKTRA
» šviesą ir pajiogą suvedame į senu* ir nauju* namus, taipgi 

dirbtuves. Cash.arba ant itmbk&jiino.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
-A. BARTKUS, Pre*.

1619 w. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago^ W.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

Tek Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

II ■ ■ H ■ I IĮ I -
Tel. Randolph 2898

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofteas Ndunriestyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Sailę St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėliais iki 8 Vakare.
Namų Tel.» Hydo Park 8395



Panedelis
SS8HSH

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akiu Specialistas

4649 S. Ashland Avė. , 
Kampas 47th St.

KORESPONDENCIJOS Pinigai Išmokėti Lietuvoje AR MANAI APIE NAMUS?

ŠIAULIAI STATOS. VALPARAISO, IND

Šiauliai. — Karo sunaikinta
me Šiaulių mieste diena iš die
nos vis dygsta nauji namai.

PANEVĖŽYS.

dasi
vh; negu 
toj, dėlto 
nemažas.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak 
Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487

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

Butų krizis. — Į Panevėžį 
grįžta labai daug tremtinių. 
Butų klausimas darosi vis opes
nis. Naujų namų niekas ne
stato, nors miesto planas pa
tvirtintas.

Tos draugijos tiks-

— Buvusieji mokytojų semi
narijos rūmai, ir okupacijos 
metu buvo vokiečių ligoninė, o 
dabar apskrities ligoninė ati
duodami Panevėžio mokytojų 
seminarijai. Ligoninė užsida
ro, nes nėra nors šiek tiek tin
kamo buto.

Mieste pradeda siausti dezin- 
terija. 
gręsia

Apskričiui ir miestui 
didelis pavojus.

Iš KAUNO.

Grįžo iš Odesos keturi lietu
viai smukininkai: p. Vladas 
Motekaitis, Bronis Motekaitis, 
Vytautas Kuprevičius ir M. Va
siliauskas — visi Odesos Mu
zikos Akademijos auklėtiniai. 
Odesos lietuvių tremtinių tarpe 
jie per dvejus metus yra daug 
pasidarbavę, sudarydami savo 
kvartetą ir vesdami lietuvių 
chorą. Dabar grįžę Lietuvon 
jie rengia eilę kvartetų Kaune 
ir provincijoj. Pirmąjį kon
certą žada duoti p. Vladas Mo
tekaitis (smuikas solo) š. m.
20 d. K

Universitete ran- 
lietuvių mokslei- 

kurioj kitoj mokyk- 
ir jų judėjimas yra 
čia randasi kelios 

tarp jų didžiausia
yra Lietuvių Moksleivių Lite
ratūros Draugija. Jai priklau
so beveik visi lietuviai moks
leiviai, kurie randasi šiame uni- 
versite.
las yra palaikyti knygynėlį ir 
žadinti jaunus moksleivius prie 
mokslo. Pasibiagus metiniams 
kursams moksleiviai rengia 
piknikų su programų; į pikni
ką paprastai atsilanko buvę 
moksleiviai ir draugiu iš arti
miausių apielinkių.

Šiemet Valparaiso moks
leiviai rengia pikniką nedalioj, 
rugpjučįo 14, labai vaizdingoj 
vietoje jįjrie ežerio kranto, pui
kiai ž 
bus nč įžangos, nė šokių, ne 
gerimų ir ne jokių išlaidų, vien 
tik proįfamėbs įvairių žaislų. 
Tikini^, kad ' suvažiuos gau
sus svečių būrys.

Svečiai bus primami moks- 
leivių knygyne, 751 Cyrus Str.

— Komitetas.

girioj. Ne-

CHICAGOS
ŽINIOS::
J . .... ...... ų

Dr. M. Stapulionis
NAPRAPATH

Gydau be gyduolių ir be operacijų
OFISŲ VALANDOS:

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

Telefonas: Boulevard 9397

Išplėšė lietuvių saliuną.
Pčtnyčios naktį nežinomi pik 

tadariai įsilaužė į lietuvio sa- 
liuną, Jono Maleškos, 1434 

Sawyer avė. ir išnešė pinigais 
ir daiktais virš $20.

73T W. 18-ta gatve
2 iki 8 vakare

Jieško plėšikų.
Oak Parko policija 

gengės plėšikų, kurie darbavosi 
dvi savaiti. Sako jie iškraustė 
namus kalių šeimynų, kurios 
buvo išvažiavusios atostogų. 
Namai D. A. RockNvood, 538 
Nbrth East avė., Aust i no high 
schooles užvaizdas, tapo iš
kraustyti pereitą utarninką. 

Plėšikai išnešę rakandus, kurių 
įvertė siekia apie $500. Tai bu
vo susekta užvakar. Rockwood 
šeimyną randasi Micliigane.

j ieško

LAIVAKORTES I LIETUVA 
PER KLAIPĖDA

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10

Laivakortės iki Liepojuj $114.00; 
iki Kauno $117.00. -

Suspendavo poilcistą.
Viršininkas Fitzmorris įsa

kęs suspenduoti Maxwefll sto
ties policistą, P. Burke. Sužino
ta, kad Burke buvo kartu, kuo- 

. mot šerifas Malachy Donovan 
! tapo pašautas saliuninko, Wil- 
; laim Brinder, 2159 Racine avė. 
1 Saltinčikas kaltina Donovan dėl 
1 norėjimo nusukti $20 dolerių, 
kuriuos ji buvo pragėręs. Tai 
jis norėjęs padaryti persistaty- 
damas £ave kaipo valdžios ofi- 
cieriu. Sako, Donovan mirsiąs.

J LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Ant- 
werpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiau^ laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems 
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir 
sutvarkome Ineome Taksus veltui.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite 
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon 
parvažiavę pinigus gausite puštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės Serų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO: Pradėjus 
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl 
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės serų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas.

B Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba- norėdami daugiau žinių 
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Pavogė 19 automobilių.
Laike! pastarųjų dvidešimts 

keturių valandų Chicagoje pa
vogta viso devyniolika automo
bilių. Policija sako suradusi jų 
tryliką.

v • ———,

May Epenstein, 50 metų am
žiaus, žmona Morris Epenstei- 
no, 2832 So. State gatvės, tapo 
pašau ta negro plėšiko, kuris pa
vogė tris laikrodėlius iš jos 
krautuvėlės.

Negrįš norėjo ištrukti, bet 
nopasisčkė. Policistas Cicero 
Smith, negras, sugavo jį ir nu
gabeno Cottage Grove avė. po
licijos puovadon. Ten jis pa
sisakė esąs Loroy Lewis, 27 
metų Amžiaus, 2956 Dearborn 
gal.

Poni, Ivpenstein
Michael Reese ligoninėn, kur 
sužinota ji vargu gyvensianti- 
Kulka įierėjo jos vidurius.

nugabenta

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius
Lithuanian Sales Corp., Lith. Sales Corp.
3313 So. Halsted St., 300 Savoy Theatre Bldg.
Chicago, III. Tel. Yards 6062. Wilkes-Barre, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:00 ryte iki 6:00 vakare. 
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomia iki 9:30 vai. vak. Ne
daliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Serądom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St., Chicago, IIL

v__ _ -

— J. Osvald
— M. Miliauckas
— S. Kulikauskas
— K. Sutkevič
— K. Švambaris
— F. Libauskas

Naujienų Pinigų 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 paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
1877—O. šarkaitė 
1914—O. Kazlauskiene 
1937—p. Lukauskas 
2010—J. Miskevičius 
2056—P- Jancliunas 
1706 — A. Labanauskas . 
1778 — Sočiai Demokratas 
1790 
1922 
1924 
2020 
2111 
2112
2119 — T. Petrikas 
2727 — K. švambaris 
2170 — T. Petrikas 
Draftai: 
6723—J. Pečiulis 
6995—M. Tamkienė 
7008—F. Butcin 
7048—J. Dunauskiene 
7053—P. Krumienė 
7061—U. Steponai te 
7147—V. Paliukaitė 
7153—J. Lukošius 
7159—K. Jocienė 
7181—M. Jokubonienė 
7364—B. Strigauskienė 
7390—K. Mikočionis 
7393—T. Kasparui
7398— O. Nokšienė
7399— J. Petraitis
7417— A. Alesiutė
7418— M. Alesius 
7429—J. Gelažinskis 
7436—F. Baškienė 
7447—s. Pomparš 
7631—P. Vaškelevičiui 
7645—D. Grebliauskas
7647— J. Požarskis
7648— M. Dimskienė
7651— A. Bukaitė
7652— J. Valis
7653— B. Velionė 
7682—J. Tylia 
7686—A. Tamašauskienė 
7694—M. Ratnikaitė 
7844—S. Čekanauskaitė 
7897—S. Pelenis 
7900—A. Vilkelis 
7910—O. Kačarauskienė 
7946—J. Norkus 
7960—P. Milašauskaitė 
8080—J. Liobikas 
8082—K. Strazdas 
8085—K. Utakis 
8090—E. Gvergždienė 
8093—J. Kalvelis • 
8096—O. Sakalauskienė 
8102—M. Bendrius 
8129—J. Mačaitis 
8202—J. Pakalniškis

Orlinas

8214—P. Gudmanas 
8216—K. Gedienė 
8218—V. Barkauskienė 
8222—A. Smilgą 
8224—Pranas Statkus 
8227—P. šalčius 
8231—M. Orlinas
8241— U. Jankauskienė
8242— A. Gužaitaitė 
8244—L. Stonienė 
8253—U. Sakalauskienė 
8260—O. Jasinskienė 
8266—A. Ramanavičienė 
8277—O. Samalionienė 
8282—L. Mazurevičienė
8286— M. Stonis
8287— A. Lankučius 
8294—P. Baltrūnas 
8299—B. Cepulionis 
8302—K. Martinaitis 
8804—K. Lapinskas 
8307—A. Bukaitė 
8311—M.
8313—J. Juškus 
8315—M. šventickas
8327— K. Matikas
8328— L. Drizienė 
8833—B. Gečienė 
8338—J. Antanavičius 
8358—M. Pareigienė
8362— K. Kirša
8363— A. Vaičiūnienė 
Čekiai:
1686— M. Grebelienė
1687— M. Radvilas 
1745—O. Štunkienė 
1771—K. Daknis 
1781—M. Bartkienė 
1799—šviet. Ministerija 
1809—S. Siemaško 
1917—-M. Zenkevičiutė
2012—B. Gabris
2028—A. Strovinskaitė 
2039—M. Strumskienė 
2179—Ch. Kasevičk 
8071 — Z. Šimkūnas 
8105 — J. Budzikas 
8179 — V. Pakalniškaitė 
8197 
8200

E. Zolkovskaitė 
L. Jordanas 

8201 — O. Dakanien^
8203 — Lubanskis K.
8204 — Bielskaitė Z.
8206 — E. Pečeliunaitė
8207 - šlikas A.
8208 — D. Kemėšis
8210 — O. Šimaitienė
8211 —į J. Petravičius
8212 — E. Kazlauskiene 
8215 
8217
8219 — A. Bomblauskas

— J. Vaivadiene
— V. Kukuraitienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi-
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE, 

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ ’
Specialumas: Moterų ligos Ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE'E AVĖ. CHICAGO,

Ar nori gaut už prieš 
karinę kainą?

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

Taupyk pats savo pinigus 
pasnfhWJW ~ pitiTtfrtyrrtu 
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 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965,

Turime taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

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

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

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

Klauskit apie tai!
Neryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headquarters, 
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Sąuare Bldg.

139 N. Clark St.

. AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewlcz

701 W. 31st SL
Tel.i Yards 8054 

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

AKUAERKA

Serijos kolegė -

Ūkavusi Penn- 
■ilvanijos hoa* 
pitaliM. Pa-

tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso- 
klosi ligosi 
moterims ir

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, airių nerviikumų, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. 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
_________ ___________ O r - j

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietavis Dentistaa

arti 47-toa gatvls

DR. TUSIU
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryte fld 

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

Tel. Prospect 8466

I
Tel.i Yards 6666

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS ?
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

ĄJkųšėras,, M.

3203 So. Halsted St., Chicago. J
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.inan ■■■■■■■ n vnyh n

S DR. 6. M. GJlASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
3 1149 S. Morgan St., kerti 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
2 vakare. Nedėliomis nuo 10—2
■ po piet.
■ felephoae Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų* 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piev, 
Telefonai Drezcl 2880

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak. 
Phone Ganai 257

Tel. Pullman 842
DR. L E. MAKARAS

Lieta vis Gydytoj m ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Rosehnde. 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 Ir 6188

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgai 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street, 

Chicago, UI.

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik gugrjio ii Californijoa Ir 
▼ii tęs savo praktikavimą po No, 

5208 W, Harrison St.
Valandos i S—12 kasdieną ir •—O 

vakare išskiriant nedildienius.

Ganai 267 
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedlliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St,
■-ar iiun

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

People Teatro Name, 
1616 W. 47th St., tel. Boil. 160 

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

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKlnley 268

Telephone Yarda 1582

DR. J. KOLIS
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5882

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

Chicago, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

j ir nuo 5 iki 8 vakare.

r„iriM ■. '-■s1.1..1 iz'na
Taiephone Van Buren 294

Raz. 1189 Independence Blvd. Chicagi

DR. A. A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovu 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedėliomis 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, išski
riant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

DR. A. MONTVID
LietiTiH Gydytojas ir Chirnrgai 

25 Eaut Wa»hington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8362 ’ 
1824 Wabansia Avė.

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

en. .i     i— am «i ■ —ii.»i  ........................
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jau visų kuopų priimtas, todėl 
taip ir turįs but, kaip užrašyta,

Areštuotas “profesorius 
vagilius.

Chicagos policija vakar areš- nežiūrint, kokius kas įrodymus 
tavo automobilių vagilių, Del- darysiąs.
mar Turner.

—Aš pradėjau lankyti mo
kyklą, kad tapus kolegijos pro
fesorių, bet dabar aš esu pa
prastas automobilių vagilius. 
Až užmušiu mano motiną, jei 
ji sužinos ąpie tai — pareiškė 
D. Turner.

Jis pasisakė pirmiau buvęs 
agrikultūros mokytoju Cornello 
ir Mbuiesotos universitetuose. 
Sako, jis yra nariu turtingos 
šeimynos New Yorke.
.... Banditas pašovė moterį.

Steve Cholor, 12 metų am
žiaus, 627 E. 97-to pi., suvaži
nėtas automobiliaus jam besi- 
Važinėjant dviračiu. Jis pasimi
rė Burnside ligonbutyj. Poli
cija jieško šoferio.

Sidney Leibovitz, septynių 
metų vaikėzas, buvo pervažiuo
tas automobiliaus prie savo na
mų, 1411 Nevvberry avė. šofe
ris Koster Mitchell, 714 ir 14- 
tos gat. areštuotas. 
4 ------—

Nelaimės automobiliais.
Walter Christienson. septy

nių metų amžiaus, 1758 Cleve- 
land avė., likosi suvažinėtas 

automobiliaus prie Barny ir 
Sheffield gatvių. Už pusę va
landos jis pasimirė Masonic li
goninėj.

Staiga pašoka Daubaras. 
Draugės! — sako jis: — 
niatote, kaip čiai aiškiai nuro
do, kad dėl negavimo salės va
karas liko nesurengtas. Tai 
išmeskite vardus Dundulienės 
ir Margerienės, parašykite, kad 

| dėl nerangumo visos komisijos 
vakaras neįvyko.

Kiek pasiginčijus, taip ir nu- 
I tarta daryt, kaip patarė salemo- 
I nas Daubaras. —

Antras neteisingai pro tok ola n 
Įrašytas punktas esąs tas, kurs 
skamba šiaip: “Kadangi 
Dundulienė ir A. Kukutienė 
priešingos darbininkiškom 
ganizacijom, tai jos likos 

Įšauktos iš kalinių lankymo 
1 misijos”.

Dundulienė dėl to daro šitokį 
pareiškimą: — Draugės, kad aš 
iš širdies pritariu darbininkų 
organizacijoms, parodo mano 
ilgų metų dalyvavimas jose.

čia tvarkos vedėja Pautliukai- 
tienė perkerta ją ir 
Drauge Dunduliene! 
prisipažinai, ir kitos 
dalyvavai Chicagos 
IX»rt>inirLkŲ Tarybos 

cijoj

sako jis: JUS

M. 
yra 
or- 
at- 
ko-

Pasiuntė ligoninėn.
James Russell, 464 N. Aust i n 

avė., sūnaitis Dr. Dennis P. 
Russell, areštuotas ir pasiųstas 
valstijos proto ligoninėn. Tai 
jam nebepirmas kartas.

Russell areštavo Oak Park’o 
policija nusiskundus kelioms 
jaunoms mergaitėms, kad jis 
užpuldavęs ant jų. Sako, jis 
yra proto ligonis.

Lietuviu Rateliuose
Iš L M. P. S. III Rajono 

Mncijos,

žįstu jau dešimts melų kaipo 
gerų veikėją derbi ninkiškoj dir
voj, bet dabar, kaip pasirodo, j 
papilde tokius biaurius darbus, 
tiesiai kriminiališlkus prieš mu
sų komunistišką diktatūrų... j- 
turi bot išbraukta iš L. M. P. 
S. šalin su provokatoriais, to
kiais kaip Dundulienė!

Atsistoja Vikšrys; ant jo kak
tos susiveja daugybė raukšlių. 
Kalba: Tai aiškiai matom,
kad ji yra nusikaltus prieš pra- 
letaretą, tai jagu tik rajonas tu
ri tokias taisykles, kad gali iŠ-

tykit, o jei ne. tai palikit kuo
pai.

šimoliuniutė: — Jei Devinto
ji Kuopa nieko nedarys Dundu
lienei, tai aš žinau, kas daryt!

Vėl Vik’šrys: — Dundulienė 
darbšti moteriškė, bet ji drau
gauja su tautiečiais ir socialis
tais... Su ja reikia kas nors 
daryt!

Meilienė: — Man keista gir
dėt tokius vaikiškus kaltinimus 
nrieŠ draugę Dundulienę. Juk 
mes visos žinom, kad ji yra 
teisinga 'ir darbšti progresisčių 
veikėja. Jus visos žinote, kad

sako: — 
Tu man 

žino, kad I ^aJono iždas buvo tuščias, ir

konferen- 
ir lietuvių prieš lenkus 

| protesto demonstracijoj taipjau 
dalyvavai, ir sakeisi, kad esi 
Lietuvos žmonių gelbėjimo ko
mitete. Tai kriminališkas pra
sižengimas prieš L. M. P. S. 
konstituciją ir prieš A. T,. D.
L. D.!

Dundulienė balsiai pratarė:— 
Palauk, drauge pirmininke, ne- 
nerkirs man kalbos. Juk L- M. 
P. S. ir A. L. D. L. D. visai 
skirtingos organizacijos, L
M. P. S. įstatai nedraudžia na
rėm dalyvauti tokiose organi
zacijose. kaip Chicagos Liet- 
Darb Taryba; taipjau nedrau
džia protestuoti prieš lenkus, 
skerdžiančius Lietuvos žmones. 
Prie A. L. D. L. D. aš nepri-1 
klausau, tat ir negalėjau tai 
organizacijai nusikalsti. Todėl 
reikalauju, kad šis punktas iš

i protokolo butų išbrauktas, at
šauktas, juo labiau, kad ir 9- 
toji kuopa mane dėl šių dalykų 
pateisino.

58-tos kuopos delegatė Mile
rienė: — Taip, drauges. Devin
toji išteisino Dundulienę, gerai, 
bet štai, draugės ir draugai, ką 
ji dar padarė: kada buvo su
šauktas L. D-> L.. D. I-mor>ApSf 
kričio narių susirinkimas su
tverti dramatišką ratelį, tai ji, 
Dunduliene, tą susirinkimą ap
raše Naujienose!

Moskunaitė: — Taip, tas 
tiesa, ką Milerienė pasakė- AŠ 
nati mačiau, kaip Dundulienė 
kaž-ką užsirašinėjo į mažą 
knygutę. •

Klibienč (narė palaidotos ro- 
selandiškės 67-tois kuopos)5:— 
Taip, draugės, Dundulienė bu
to tame Scenos Mylėtojų Ra
telio susirinkime, kai draugai 
Pakaušiai liko suspenduoti iš
tisiems metams.

Telkšnis: Taip, tarrie susirin
kime Dundulienė buvo ir už
tarė Pakaušius, bet po susirin
kimo tai kažką pasakė, sako: 
kas man užmokės, tam aš vai
dinsiu !

Navikaitė. — Taigi, draugės, 
Dundulienė ne kartą sumokina 
kokias dvi grupes tiatro, ale 
pati nė vienoj nedalyvauja, o 
iŠ abiejų gauna užmokėt.

Raudienė (palaidotos ro£e- 1 
landiškės 25 kuopos narė): 
Taip,, Dundulienė sumojkino 
veikalų “Kerštų” dėl L. M. P. 
S. 29-tos kuopos, o potam tų

Liepos 24 dieną Lietuvių Mo
terų Progresyviško Susivieniji
mo III Re jonas laikė savo kon
ferencijų Chicagos miesto da- 
Ay vadinamoj Engeivvood. Kon
ferencijų atidarė apie 11 vai. 
ryto rajono organizatorė O. Re
meikienė. Kol komisija per
žiurėjo delegatų mandatus, bu
vo prakalbos. Pirmo kalbėtojo 
Vardo neįsistebėjau; antrasis 
huvo Daubaras. Saro “revoliu- 
Otagoj” kalboj jis graudenę^

-4- Draugės! kiek aš žinau, 
jus šiandie turite daug ginčų ir 
rezoliucijų, daugiausiai apie L. 
M. P. S. 9-tą Kuopą. Aš patar
čiau draugės, kad svarstydamos 
elgtumėtės aštriai, be pasigai
lėjimo, taip kaip daro Rusijos 
proletariatas. Visur vartokit 
aštrių discipliną, kad ir butų 
jūsų brolis, tėvas ar sūnūs. Ru
sijoj kiša į kalėjimus kad ir tė
vų, ar brolį, ar simųj' jef Vlk 4JIK- 
prasikalsta prieš proletariato 
diktatūrų. Taip ir jus, draugės, 
jeigu kas ar kuri' iš jūsų ne
tinka būti jūsų organizacijoj, 
tai jus klausykite manęs, kaip 
aš sakau.—

Įdomu, kad Daubaras visai 
nebūdamas progresisčių narys, 
6 visa ką žinojo išanksto: kas 
bus svarstoma, dėl ko bus gin
čų, kokių bus paduota rezoliu
cijų, etc.

Tvarkos vedėja tapo išrinkta 
Agota Pauliukaitienė, atsikėlus 
čia iŠ Waukegano. Perskaičius 
protokolų, prieš priimant jį M. | patį veikalą sulošė musų Rose- 
Dundulienė, pasiprašius balso, 
pastebi, kad du punktai proto
kole neteisingai užrašyti: vie-* 
na, pasakyta, kad dėl neveiklu
mo M. Dundulienės ir O. Mar
gerienės vakaras “Moterų Bal
so” naudai neįvyko, kuomet iŠ- 
t ikrų jų vakaras neįvykęs dėl
to, kad negauta svetainės, nes 
visos lietuviam^ žinomos sve
tainės tuomet buvę užimtas ki
tų organizacijų.

Čia rajono protokolų rašti
ninkė šimoliuniutė pašokus sa
ko .kad Rajono protokolas esąs

lando LSS. 137-tai kuopai, tai 
yra, draugai ir drauges, smal— 
smal—smaUa-a-avirių kuopai 
ir Dundulienės vardas buvo ant 
plekatų. Tai matot, draugės ir 
draugai! Dundulienė dabar vi
sai nesikalba su manim, nors 
aš jų kelis kartus bandžiau kal- 
bintie-..

Svetainės vidurin įžengia 
Lungevičius (iŠ Kenoshos). Sa
ko:—'Draugės ir draugai, kiek 
aš girdėjau šį dalykų jūsų su 
Dundulienė, tai man labai gai
la sakytie, bet turiu. AŠ jų pa

Lietuviui’*^ Dundulienės veikimu tas iž- 
ortferetn-I PivturtCjo- Oi jus Šiandie 

norite ją išmesti iš iL. M. P. S. 
Tai visai negražu!

Remeikienė (organizatorė):
Ir aš sakau, tegul butų Dun

dulienė nieko neveikus L, M. P. 
S-niui, bet žiūrėkit, draugės, 
kai tik Dundulienė kur pasi
rodo, tai ją tuojau nares išren
ka tai į valdybą, tai į komisi
jas.

šimoliuniutė: — Ir dėl ma
nės Dundulienė galėtų būt L. 

ir L P- S-inė, jiegu ji nesiimtų

Viena delegatė, sėdinti šalę 
manęs, sako: — Tai mat, visas 
Dundulienės prasikaltimas tas, 
kad ji išmintingesnė ir moka 
mnianingiau darbuotis tarp 
nrogresisčių, o kitos to jai pa
vydi.. .

Miščinskienė: —Duodu įneši
mą uždaryt diskusijas.

Šimoliuniutė: — Paremiu 
mesti Dundulienę laukan.

Telkšnis ir Lungevičius (ran
kom plodami): Bravo !

Balsavimas. Didžiuma balsų 
už tai, kad Devintoji kuopa 
mestų Dundulienę laukan; ir 
Daubaras visų tą procedūrą 
užgyrė atatinkamu kalba.

Tolinus buvo kalbėta apie L. 
M. P. S. suvažiavimą, kurs ža
da įvykti š. m. spalio mėn- 
Bostone. Del konstitucijos, — 
viskas gerai, tik žodis: suma
žinti galią referendumo turi 
pasilikt taip, kaip dabar yra.

šimoliuniutė aiškina, kad ne
renkant Centro Valdybos re
ferendumu, o pavedant tatai 
atlikti Pildomajam Komitetui, 
C. V. narės visuomet busiančios 
tos pačios. Ir dabar,

su Pildomuoju Komitetu jau 
negalima susirokiioti, o “Mo
terų Balsas** pilnas visokių nie
kų. Dabar renkame; na, o kai 
Pildomasis Komitetas ims pats 
redaktorę, samdyti, tai bus dar 
blogiau. Aš prašau jūsų, drau- 
ees delegatės, kad kaip bus L. 
M. P. S- centro valdybos rinki
mas, tai jus pavarykite agita
ciją, ir nė viena nebalsudkite už 
senąsias Piki. K-to nares, rin
kite visas naujas. Taipgi re
daktorę, sekretorę ir kitas — 
visas naujas!

šimoliuniutė, pasirodo, pasi
ryžus visų progresisčių susivie
nijimą valdyti.

Bet referendumas III Rajone 
pasitiko po senovei.

Konferencijai besitęsiant, 
Telkšnis, Lungevičius ir dar 
vienas svečias iš Kenbshos po 
kiekvieno krašto spyČfaus vis

sako,

Pranešimai
Dramatiško Ratelio pirmoji repeti

cija (Audra Giedroj) Įvyks ketver
ge, rugpiučio 11, kaip 7:30 v. v. Mel- 
dažio svetainėj. Visi lošėjai prašomi 
susirinkt laiku. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėne
sinis susirinkimas bus Mildos svet<, 
Utarninke, rugpiučio 0 d., 8 vai. vak. 
Gauta iš Lietuvos labai svarbių ži
nių, todėl atstovai nesivSluokite ir 
kitus paraginkite, kad būtinai nribu- 
tu susirinkim'an. — Valdyba.

ėjo pro šalines duris atsivėdin
ti, bet vietoj atvėsus jie tik la
biau kaito, ypač jų nosys vis 
labiau raudonavo. Pagalios 
konferencija užsidarė ir jie įsi
maišę į progresisčių būrį nu- 
maršavo.

—Progresisčių Apėkunas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
J1EŠKAU savo pusseserės Barbo

ros Irtmonės, girdėjau kad gyvena 
Chicagoj; meldžiu atsišaukti, turiu 
labai svarbų reikalą. Reikale Uršu
lės Petrauskienės žemės Lietuvoj.

ST. ŠEPETAUSKAS, 
3406 Deodor St.

Indiana Harbor, Ind.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS kamba

rys vienam arba dviems vy
rams. Be valgio.

332 W. 58 St. 
Antros lubos

ANT RENDOS kamba
rys, elektra, vana, ir steam 
heat. Del dviejų vaikinų ar
ba merginų.

3256 S. Union Avė.
IŠSIDUODA frontinis šviesus kam- 

baris prie mažos šeimynos su val
giu ar be valgio. Galima matyt vi- 
ssidci, netoli Aušros Dri.-olcyTcloa.

2853 S. Union Avė.
Įeinama iŠ užpakalio.

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

2224 S. Irving Avė.

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

124 E. 104 H.

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

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

2050 W. 23rd St.

REIKIA DARBININKįl
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo ir 8% metų mer
gaite prižiūrėjimo.

JONAS 0RABLIAU3KAS, 
8018 W. 30th St.

REIKIA moterų sortavi- 
mui skudurų.

J. ANDELMAN, 
1316 W. 59th St. 

Tel. : Wentworth 1835.
REIKIA patyrusių i Diy Goods 

krautuvę pardevgjų, mokančių kalbė
ti lieturiškai ir lenkiškai. Gera al
ga, trumpos valandos. Atsišaukite:

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

REIKIA moterų į audimo 
dirbtuvę. Gera alga, nuolati
nis darbas.
CHICAGO YARN & THREAD 

MILL.
455 W. GirasM St.

REIKIA DARBININKįl
VYRU

REIKALINGAS kriaušius prie ko- 
Htumeriško darbo, kuris gali kotus 
daryti. Darbas nuolatinis su geroms 
išlygoms ir pastovi vieta.

Atsišaukite:
V. TAMOŠAITIS, 

208 W. Maln St., v Cbllinsville, Iii.

REIKIA patyrusių guzikams 
skylučių dirbėjų, prie vyriškų 
kotų ir overkotų. Atsišaukite: 
ALFRED DECKER & COHN.

Piet-vakarinis kampas Vau 
Buren ir Franklin Sts*

REIKTA rankovių siuvėjų 
augštos rušiems vyriškų kotų.

Atsišaukite:
ALFRED DECKER & COHN.

Piet-vakarinis kampas Van 
Ruren ir Franklin Sts.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

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

C0MM0NWEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 S. Dearborn St., 
Room 911-912 ’ 

Tel.: Wabash 8415.

PARDAVIMUI _______ ____ ___ ____
PARDAVIMUI saliunas, maišytų 

tautų apgyventoj vietoj. Parduosiu 
labai pigiai iš priežasties važiavimo 
j Rusiją. Kas netikite, parodysiu ir 
dokumentą. Atsišaukite:

929 W. Roosevelt Rd. 
arba 12th St.

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

4301 S. Lincoln St.

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 agentystčs, išmokinsime dy
kai. Atsilankykite arba adresuokite:

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

REIKIA agentų kitur gyvenančių. 
Tūli musų agentai padaro iki $200 j 
savaitę atliekamu laiku. Reikalauk 
aprašymų, kuriuos suteikiame veltui. 
WALTERS YOUNG & CO., Not. Ine.

3332 W. 38th PI., 
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 

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

3207 §• Halsted St.

GERA PROGA
Pardavimui geras automobilius 7 

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

Atsišaukite:
3402 S. Halsted St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI namas 

(cottage) ir lotas. Namas 5 
kambarių, gasas, ir kiti pa- 
rankumai.

2013 S. Union Avė.

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

3889 Douglas Rlvd. 
Tel.: Rockvell 5863

PARDAVIMUI arba mainy
mui medinis namas ir du lo
tu ant bizniaus arba didesnio 
namo. Atsišaukite pas savinin
ką:

Y. K.
6925 S. Califomia Avė.

PARDAVIMUI namas su sa
limo bizniit ir visais fixtures.

3559 Emerald Avė.
PARDAVIMUI BUČERN IR 

GROSERNE.
4850 S. Crawford Avė.

PARDAVIMUI greitai labai pui- 
rus medinis namas. Vanos, gasas ir 
visokį gražus įtaisymai. I^abai pi
giai iš priežasties važiavimo į Lietu
vą. Kreipkitės prie savininko.

4546 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas trijų pasryvenimų po šešis kam
barius. Visi naujausios mados įtaisy
mai. Namas randasi ant Albeny Avė. 
r 41-mos gatvės. Jeigu kas turit 

mažą namuką arba lotą, priimsiu kai
po pirmą Įmokėjftną. Atsišaukite pas: 

SZEMET & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
medinė 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 PIGIAI 
mūrinis namas su dviems 
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam 
padėjimui. Pasiklausti:

545 W. 32nd St.

DIDELI PINIGAI
Arti didelio miesto, Cleveland par

davimui 112 akerių geros žemės far- 
nva su gyvuliais, mašinoms bei užsė
tais laukais; puiki giria, vertės $7,- 
000.00. Per farmą bėga upė: užtven
kus, galima padaryti gerą prūdą žu
vims ir puikų daržą piknikams; vi
soj lietuvių kolonijoj nėra geresnės 
vietos piknikams laikyti. ŠI farma 
randasi prie grysto kelio, todėl, kas 
nusipirks, liks milionieriu, o ir Cleve- 
lando lietuviams padarytų didelę vi- 
gadą. Kaina šios brangios farmos la
bai pigi, tik $28,000.00. Platesnių ži
nių atvažiuokit, arba laišku klauskit.

S. RODAVIČIA, 
130 Wooster Avė., 

Akron, Ohio.

PARDAVIMUI karčiama ir 
fixtures. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastį jgdirsite ant vie
tos.

353 Kensington Avė.
---------------------------------- A------ L- ----------- .... ______ ___

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

PARDAVIMUI
EXTRA

Pardavimui čeevrykų taisy
mo šapa su visais įtaisymais. 
Parduosiu greitai ir pigiai, nes 
išvažiuoju Europon.

LEO GALAS
5045H So. Halsted St.

“"PARDAVIMUI grosemė, lab 
koma: Ice Cream, sodos, taba
ko ,cigarų ir t.t. 4 kambariai 
užpaaklyj pragyvenimui, ran
da pigi. Parduosiu į labai 
trumpą laiką. P. K.

3700 Emerald Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

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

2114 S. Halsted St.

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų j Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami j ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P- 
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. Basiem St., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas. 
apgyventa svetimtaučių. Sy
kiu ir automobilius 7 sė-

dynių.
5101 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliuna? 
ant kampo, didelių dirbtu
vių apielinkėj.

1458 W. 15th St. 
Laflin St.

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

FRANK VORONOV1CZ, 
925 S. Winchester Avė.

Kampas Taylor St.

Chutro ir Savickas
Siuntimas pinigų, laivakortės, pas- 

portai ir t. t. Real Estate. paskolas, 
insulinai, ir t. t.

10715 S. Michigan Avt. 
Phone: Pullman 3499.

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

PARDAVIMUI saliunas,

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

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

lietuvių kolonijoj. Savinin
kas ant vietos.

652 W. 18 St.

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

3791 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tąutų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu vis 
ką sykiu arba dalimis visus ra
kandus, nes važiuoju į Lietu
vą.

1034 W. 14 PI.

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

F. KRIST, 
3259 S. Canal St.

Priešai 3 Coal yardus

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

552 W. 18 St.

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

1831 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernč pigiai, geriausioje lie
tuvių apgyventoje vietoje. No
rintieji kreipkitės pas:

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

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

9342-44 Cottage Grove Avė., 
Burnside, III.

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne tirštai lietuviais apgyven
ta. Tokio biznio arti nėra- 
Pardavimo priežastis, einu ki
tan biznin. Atsišaukite į Nau
jienas No. 361.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
ne labai geroj vietoj, lietuviais ir ki
tataučiais apgyventoj. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

F. ŽIČKUS,
1731 S. Union Avė.

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

2702 W. 47th St.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

IMPERFECT IN ORIGINAL

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

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

Musų sistema yra geriausia, čia 
mokiname' atskiruose departamentuo
se pilną siuvimb amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. I Smoki nam j trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne^ 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

8CHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

r— 11 '■ 11 '■ ■ ■■'«
VALENTINE DRESMAKINO 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Węlb St.
187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Putternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininką.

~ .................. r ...............
Leveskio Mokykla 

Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų j visas augš- 
tesniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:30 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
Beturiu gramatikos.
1747 S. Halsted St^ arti 18 gatv.
-------------  » J

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

11 Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moteris risi neatidėliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, sto- 
rografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Surienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, polltildnės 
ekonomijos, pilietystšs, dailiarašys- 
tės Ir tt.

Mokinimo valandos: puo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO...... . . . ............. - .  . .K,. .. ..


