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Lietuvos žinios

rcivių į West Virginiją.
Tė
čiu us jis patarė laikyti karei
vius prirengtais. Tuo tarpu jis
darys tolimesnius tyrinėjimus. šimtai kaimų sunaikinta, tūk
stančiai žmonių neteko pas
AMERIKOS KONSULAS
Keliose stovyklose kareiviai
> I. *
togės.
ATVYKO KAUNAN.
prie
Tai privertė padaryti kariuo laikomi yra prirengtais
menės viršininkas. Apie 10,- pirmo įsakymo, yykti į West
PEKINAS, rugp. 26. — šim
WAlSHINGTON, rugp. 24.
Virginiją.
000 angliakasių žygiavo.
tai kaimų liko sunaikinta ir (Elta). Bug])iučio 17 <1. Ameri
tūkstančiai žmonių neteko pas kos konsulas Lietuvai p. CIo
CIIARLESTON, W. Va., r.
togės potviniuose IIoang-Ho ar ment Edwards ir vice konsu
26.— Po konferencijos tarp gu
ba Geltonosios upės, kurie po las j). Heisler avyko Kaunan it
bernatoriaus Morgan, karo deparlamento atstovo gen. Bran- Sako, pavojinga esą vilkinti su viso mėnesio smarkių lietų, iš stojo eiti savo pareigas. ,
True translatfon filed wlth th*» postdholtz ir angliakasių viršinin tarybomis. Airija atmetė Ang siliejo iš krantų ir užliejo dide
■» master at Chicago, III., Aug. 27, 1921
lius žemės plotus Šantungo
Užmiršę skirtumą tarp
as required by the act of Oct. 6, 1917
lijos taikos sąlygas.
kų C. F. Kerny ir Fred Moo
provincijoj.
Lietuvos ir Amerikos.
ney, pastarieji du skubiai va
žiuoja į Boone pavieto sostinę
LONDONAS,
rugp. 26.
Madison, kad perėmus ir su Anglijos teikos pasiūlymai bu
[ WASHINGTONAS, rugp. 24:
Nušautas Badene. Suvaryta 12
! (Liet. linf. Biuras). “Lietuvos
laikius 5,000 angliakasių armi vo perduoti Dail Eireann, kuris
kulkų.
Balsas” savo 46 num. viename
ją. Jiems bus pasakyta,
kad juos vienbalsiai atmetė, bet su
CHICAGO. — Amerikos Dar straipsnyje tarp kita ko taip
jei jie nesustabdys savo žygiuo tinka tartis ir toliau principu
WASIIIN(rTON, rugp. 26.—
KĖBLINAS.
rugp. 26. —
tos ir neišsiskirstys, juos prie valdžios valdančios sutikimu bo Federacijos geležinkeliečių kreipiasi į tuos Aemrikos Lie
Amerikos
armija
bus
sugrą

Buvęs Vokietijos vice-premievarta sustabdys federaliniai ka valdomųjų, sako Airijos “pre departamentas išleido perser tuvius, kurie buvo nuvažiavę
žinta
iš
Vokietijos
tuoj
po
rati

ras ir finansų ministeris Matas
reiviai. kurie buk jau vykstą į zidentas“ de Videra savo atsa gėjimą visiems savo nariams, o Lietuvon, bet ten jiems nepati
fikavimui
taikos
nutarties.
TiErzberger liko užmuštas šian
West Virginiją.
kyme Anglijos premierui Lloyd jų yra 500,000, kad jie rengtų kę ir jie vėl grįžo Amerikon:
kimąsi, kad senatas ratifikuos
die.
si prie karo, taupytų pinigus ir “Gerbiamieji! Jus atvažiavote
George.
sutartį tuoj kaip susirinks rugPirmieji
būriai
angliakasiu
transHHnn filed with the no^tLaiškas siūlo, kad Anglija ir apsirūpintų drabužiais, mais į Lietuvą, jmiįniršę skirtumą
Jį užmušta arti Offenburg, j gejo m. Tas reiškia, kad Anie- True
sulaikyti.
master at Chicago, III., Aug. 27, 1921
Airija paskirtų atstovus su įga tu, kuru ir kitais reikmenimis, tarp Lietuvos ir Amerikos gyBadene, kur jis buvo su ^avo rikos spėkos galbūt
bus iš- as reguirerl by the act of Oct. 6, 1917
MADISON, W. Va., rugp. 26. liojimais aptarti smulkmenas Unijų skyriams įsakoma rupin-'veninio, arba to skirtumo ne
šeimina. Į jo kūną suvarytu 12 trauktos iš Vokietijos
prieš;
lis kiek galima laibiausia padi- žinodami, negalėjote prisitaiPirmieji būriai angliakasių, šio principo.
kulkų.
spalių 1 d.
žygiuojančių iš Marmet į Min“Mes nepageidavome! karo, dinti savo iždus ir sumažinti kinti prie Lietuvos ekonominio
Prezidentas Hardingas davė,
Erzbcrgeris
išėjo iš Badgo, tapo -sustabdyti angliakasių negi mes norime karo, bet jei išlaidas.
' gyvenimo kėlimo, neturėjote
Griesbach,
kur jisai gydosi, suprasti, kad įsakymas evakuo
KĖBLINAS. rugp. 26. — Pa viršininkų Keeney ir Mooney, gu mus sumia į karą, mes tu Tai yra persergėjimas apie ištvermės kelti jos kultūrą ir.
kartu su kitu reichstago nariu ti bus pasiųstas į Coblrnz tuoj rak žinių iš Maskvos, sovietų po to kaip jie perėjo per Madi- rime gintis ir mes tai padary besiartinantį streiką!,
Kartu sugrįžę į Ameriką, platinate ten
Diez pasivaigščioti į Juodąjį kaip senatas ratifikuos sutartį. valdininkai • išreiškia baime, soną.
sime,” sako toliau de Valeros betgi įsakoma nariams rieduly- ‘ raštu ir žodžiu Lietuvą niekimišką. Už valandos juos pasi Delei to manoma, kad tuojaus kad bolševikų priešai pienuoja
taip,
laiškas. Jis dar priduria: “Mes vauti neautorizuotuose strei- ‘ nančias žinias. Nedarykite tai]),
bus
pradėta
rengtis
prie
eva

Jie,
skaičiuje
200
ar
300
žmo

panaudoti
Busi
jos
šelpimą
su

tiko du jaunuoliai, kurie juos
norime užbaigti konfliktą tarp kuose ir dirbti ir toliau iki pati. nebaidykite tų, kurie -pakanka
kėlimui kontr-revoliucijos. Sa nių. buvo sustoję .papietauti ir
perskirė ir paleido kelioliką kuacijos.
mi i ja ne,pašauks juos kovon.
mai turi jėgų prisitaikinti prie
(Dabar Vokietijoje yra apie koma, kad Maskvoje vedama paskui patraukė linkui Logan Anglijos ir Airijos.”
kulkų į Erzbergerį, nušaudami
šitas persergėjimas išleistas Lietuvos gyvenimo aplinkybių:
Notų rašymo laikas praėjęs. po pildomojo komiteto susirin- jau yra tokių lietuvių.”
jį ant vietos šūviais į galvą, j 12,000 Amerikos kareivių ir yra didelė agitacija prieš Ame pavieto.
oficierių).
rikos šelpimą. Kari Radck ra
Diez taipjau tapo sužeistas.
Keeney ir Mooney atvyko į
Anglijoj kabinetas svarstė kimo, kuris geležinkelių darbo'
šęs Pravdoje:
Tai buvo jau antras pasikėsi
Madison už pusvalandžio po jų Airijos atsakymą ir tuoj pa tarybos nuosprendį panaiki
True
translation
filed
with
the
post“
Jeigu
mes
leisime
kitų
šalių
nimas ant Erzber gėrio gyvas
išėjimo iš miesto. iPo pasitari ruošė savo atsakymą Airijai, nantį pusantros mokesties už
inaster at Chicago, III., Aug. 27, 1921 buržuazinėms šelpimo organi
ties. Pereitais metais sausio 26 as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Į ATJANTIC CITY, N. J., r.
mui su pavieto virš, jie pasi kuris galbūt bus išsiųstas dar viršlaikį, atmetė.
zacijoms
pasilaikyti
kontrolę
dieną jis tapo pašautas dviem
vijo angliakasius ir prikalbino šiandie.
26.— Amerikos Dari>o Federa
išdalinimo maisto, tai bus ly juos grjšti atgal į Madisoną.
šūviais išeinant iš teismo.
Jį
Matysis su prezidentu apie
Savo
atsakyme
Airijai
pre

cijos pildpniOji
sjąF’die
giu leidimui vidurinėms kontr- Jie sustojo teismo kieme.
I>ašove tada bankierih sūnūs
Dėbso bylą.
mjeras
Lloyd
George
sako,
kad
paskelbė, kad ji atnaujino tary
revoliuciniems organizacijoms
studentas.
I 111
“Tie žmonės atėjo iš toli ir Airijos atmestosios Anglijos sąbas apie sugrįžimą j InternaWASHINGTON, rugp. 26
organizuoti politine revoliuciją ne kaip jaučiami 'apie tokią pa
ygos duoda daugiau teisių, ne Generalinis prokurorais Dau-J cionalinę Unijų Federaciją,
Matas Erzberger gimė rūgs.
ant sovietų žemės.”
dėtį,
”
sake
Keeney.
“
Bet
aš
dė

gu turi Amerikos (Afrikos?) gherty ryto matysis su prezi-l Prezidentas Gomi]>ersas pra20, 1875; sūnūs
neturtingo Amerika pasilaiko Versailles
siu
visas
pastangas
sugrąižinunijos valstijos. Nors premiero dentu Hardingu reikale paliuo- nešė tarybai, kad jis pasiuntė
kriaučiaus. Jis pata]>o mokyto
sutarties teises, bet neima at
ti
juos
ir
kaip,kiti
ateis
iš
kal

atsakymas yra gana aštriu to savimo Eugene V. Dobs. Pro- Internacionalo raštinėn Amsterju, paskui baigė universitetą,
sakomybės už tautu lygos SARONČIOS SUNAIKINO IR
nų,
aš
pasikalbėsiu
su
jais.
Tai
nu rašytas, vienok jis palieka' kuroras sako, kad jis nedary- daine paraginimą tai]) permal
studijavo internacionalinius įs
darbus.
LIKUSIUS RUGIUS.
nebus
lengvas
daribas.
plačiai pravertas duris tolimos- j siąs formalinio rekomendavi- nyti savo politiką, kad ir Ametatymus ir politinę ekonomiją
“
Aš
niekad
nemačiau
tiek
nems taryboms.
Tečiaus jis ; mo iki nesužinosiąs prezidento rikos Federacija galėtų koojieir buvo gabus kelbėtojas ir po
WASHINGTON, rugp. 26.
MASKVA, rugp. 26. — Di
daug
žmonių
žygiuojant
pir

ragina pasiskubinti priimti pa-! nusistatymo.
litikierius. 1903 m. jis tapo iš Paskelbtoji pasirašyta Berline džiausias
debesys
sarončių
ruoti su ja.
miau.
Iš
Racine
į
Madison
šian

rinktas reichstagai) ir patapo sutartis su Vokietija pripažįs (žiogų), 10 mylių pločio,
matą susitaikymui, kadangi lai
at
Denverio konvencija nons uždie
išėjo
turbūt
tarp
9,
(MM)
ar
vadovu
Vokietijos katalikų ta visas teises, privilegijas ir skrido nuo Novorosysko į gru
kas begalinių tarybų senai pra
gyrė Gomperso nusistatymą
10,
(MM)
žmonių.
Talin
jų
buvo
Hansas ankliakasiai grąslna
“Centro” Įiartijos. Laike karo naudą, kokią įgyjo Jungi. Val dų juostą pietinėj Rusijoj, su
ėjo.
i linkui Internacionalo, tečiaus
streiku.
jis visomis jiegomis rėme kai stijos neratifikuota Versailles naikindami ir tą biskutį rugių, apie 2,000 buvusių kareivių.”
Sinn feinerių atsakymas siū
įsakė atnaujinti tarybas apie
Distrikto
sekretorius
Mooney
zerį ir naudojimą nuožmiausių sutartimi.
kuriu dar buvo užaugę baido
le paskirti komisionierius vedi
TOPEKA, Kas., rugp. 26. — sugrįžimą į tą Internacionalą.
pasakė:
“
Butų
siaužudystėl
tiems
priemonių kare (vartojimą de
Abelnu pareiškim'u ir smulk distrikte, pasak Albert A. John
mui tolimesnių tarybų tuo pa Kansas Darbo Federacijos sek-'
_____ ,_________
žmonėms
eiti
toliau.
Išrodo,
ginančio •skistimo, skandinimą menišku išdėstimu sutartis pri son, pirmininko artimųjų rytų
matu,
kad Airija, Sutikimu • rotorius Ho*we pareiškė, kad i NEW YORK,
rugp. 26.
kad
gen.
Bandholtz
komanduo

laivų ir tt.) Paskui pamatęs, pažįsta Amerikos visas.teises šelpimo komiteto.
valdomųjų, yra savivaldiš'ka ša Hansas organizuoti angliaka- Senatorius France šiandie su
ja valstiją. Jis pasišaukė mus
kad tai nevyksta,
apsigrįžo, bet tuo pačiu laiku nuima nuo
lis.
sini nuo tos dienos, kaip Alex- grįžo į Ameriką laivu BotterKeeney
ir
mane
—
4
vai.
ry

pradėjo priešintis submarinų Jungt. Valstijų atsakomybę už
“Mes negalime vilkinti vien ander Howat įžengs į kalėjimą danu Jis lankėsi Rusijoje ir date ir neužilgo mes išvažiavome apsimainymais notų,”
vartojimui, o Ibirželyj, 1917 m., susitarimus apie tautų
lygą.
sako
iš Charleston, kad sulstabdžius Lloyd George į Airijos atsaky rugs. 3 d., neiškas nė vieno to- bar ragina tuojaus atnaujinti
sukėlė visą audrą Vokietijoje, Šantungą ir kitus politinius Eu
no anglies iki Howat nebus pa- diplomatinius ir prekybinius
žmones.
”
įnešdamas reichstagai) rezoliu- ropos dalykus.
ZURICH. — Gerai žinoma
mą. “Yra svarbu, kad butų pa liuosuotas.
ryšius su Rusija.
piją už taiką be eneksijų ir už
Valstybės departamento vir Šveicarijos komunistė p-lė Ali
darytas
aiškus
ir
tuojautinis
Nebuvo susitarimo.
parlamentines reformas. Pas šininkai skaito,
kad sutartis nei iose Buegg nesenai sugrįžo
progresas linkui suradimo pa
CHARLESTON,
W.
Va.
r.
kui militaristai kaltino, kad jis yra pilnu susitaikimu,
kuris iš Rusijos, bet jau nebe komu
mato, kuriuo tarybos ir toliau
ta savo
rezoliucija suardęs leidžia ne tik atnaujinti diplo nistė. .Ii sako, kad apsilanky 26.— Iš Logan pavieto šerifo galėtų su nauda tęstis. Tolimes
žmonių dvasią ir privedęs karą matinius ryšius, bet ir preky mas Rusijoje ją išgydęs nuo Dan Chafirt raštinės praneša nės tarybos yra bevertės, jeigu
prie pralaimėjimo. Vokietijos bą, patvirtindama Versailles komunizmo. Ji daugelį žmonių telefonu, kad jokio susirėmimo nebus jyadaryta' aiškaus prog
militaristams susmukus jis pa sutarties ekonomines ir finan Rusijoje klaususi ar jie yra ko tarp mušeikų ir žygiuojančių reso linkui priėmimo pamato.
tapo ministeriu princo Maxi- sines koncesijas.
munistais ir visi jie atsakyda angliakasių Blaire nebuvo, kaip Jūsų prisiųstas laiškas ant ne
iniliano kabinete ir buvo vienas
Yra žinių, jog administracija vo “Ne, mes esame padorus kad vakar buvo pranešta iš laimės nedaro tokio progreso.”
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
tų, kurie pasirašė po mūšių pa dės visų pastangų, kad senatas žmonės.” Ji nemačiusi ne ,vie Madison.
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
De Valera vėl išrinktas.
liauba su talkininkais. Tas irgi' ratifikuotų sutartį kaip galima no sveiko vaiko vaikų namuo
Nesiūs dabar kareivių.
sarą ir rudeni, o pabrangsta žiemos laiku. Kollabai pykino nrilitaristus. Koa greičiausiai, galbūt kaip kong se, kuriuos ji ypač tyrinėjo.
DUBLINAS,
rugp. 26. —
kas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarą auk
WASHJNGTON, rugp. 26.—
licijos ministerijoj vėliaus jis resas susirinks pabaigoj rūgs, Vagystė pasidariusi butinu rei
Eamonn de Valera šiandie Dail
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
buvo vice premieru ir finansų mėn., taip kad galima butų at kalu Rusijoje ir vagiama net Karo departamentas po pasita Eireann vėl tapo vienbalsiai iš
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
miništeriu. Čia jis susikirto su naujinti senai vilkinamą susi vaikų maistą, nes kitaip žmo rimo su prezidentu Hardingu rinktas Aiirijols “res])ublikos”
paskelbė, kad nieko nebus da
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
buvusiu vice kancleriu Helf- artinimą su Vokietija. Tokios nės nepajiegia pragyventi.
prezidentu. Taipjau patvirtin
roma West Virginijos dalyke
stum žiemą.
ferich, kuris apkaltino jį šalies priedinės ir prekybinės su
tas ir visas senasis jo kabine
laukiant tolimesnių
raportų
išdavystėje ir pinigų aikvoji- tartis, kokios bus reikalingos,
Komunistai mažai aukoja
tas.
nuo gen. Bandholtz.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yrą-dime. Dalykas atsidūrė teisme ir galės būti padarytos paprastais
badaujantiems.
Gen. Bandholtz pranešė, kad
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
laike tos bylos ir tapo jis pa diplomatiniais keliais.
Pranašauja šaltą žiemą.
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
šautas. Jis ir dabar buvo reichs
Nieko tiesioginiai neminima
PARYŽIUS, rugp. 26.— Ko kol-kas nėra reikalo siųsti kaBIRGHWOOD, Wfe., ruįgp.
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
1»—III Į
.11' u ■.■■J.*!"
tago nariu.
apie ištraukimą nuo Reino A- munistai, matyt, netiki į lab
26.— Cliippewia indionai pm
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
merikos kareivių, nors patvirti darybę ir į šel])imą savo badau
PINIGŲ KURSAS.
našauja, kad ateinanti žiema
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
nama ta Versailles sutarties da jančių draugų Rusijoje. Franbus
labai*šalta.
Jie
tai
sprendžia
rugp. 26 d., užsienio pini
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
lis, kuri leidžia Vokietijos prie cijos komunistai, kurie renka gų Vakar,
kaina, perkant jų ne mažiau kain iš to, kokias guštas žiemai da
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
šams laikyti Vokietijos lėšomis aukas Rusijos badaujantiems, už 25,000 dolerių, bankų buvo skai rosi laukiniai žverįs.
Amerikos pinigais šiaip:
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
kareivius jos iparnlbožyje
surinko tik 8,000 frankų (apie toma
Anglijos 1 svaras ............... $3.70
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—-Lie
WASHINGTON, rugp. 26.-- visą .kontribucijos mokėjimo $625). Sovietų gi taryba, susi
Austrijos 100 kronų ............... 12c Popiežius nedalyvaus nusigink
Belgijos 100 frankų.............. $7.60
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Valstybės departamentas gavo laiką.
dedanti iš 200 narių, sudėjo au
lavimo konferencijoje.
Danijos 100 kronų ........... $17.15
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
žinią, kad taikos sutartis tarp
Nieko neminima apie teisi kų tik 1 frankus ir*20 centimų.
Finų 100 markių ............... $1.55
WASIIINGTON, rugį]). 26.—
Franci jos 100 frankų ........... $7.75
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Jungt. Valstijų ir Austrijos ta mą Vokietijos karo nusidėjė
Italijos 100 lirų ................... $4.28 Pasak kardinolo Pucci iš Ry
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Sftmtimo
po pasirašyta šiandie Viennoje. lių. Taipjau nieko nem'inim
PARYŽIUS,
rugp. 26. —
Lietuvos 100 auksinų ,.......... $1.23 mo, nors popiežius
pritaria
Skyrių.
Trenku 100 markių ............. j.... 5c prezidento Hardingo nusistaty
Tekstas bus paskelbtas kai]) apie Vokietijos atsakomybę už šiandie čia pasimirė Amerikos
Olandų
100
guldenų
...........
$31.15
tik jis bus gautas kalblegrama karą, bet ta atsakomybė yra mokslininkas ir išradėjai elekt
Norvegų 100 kronų ........... $13.35 mui linkui nusiginklavimo, jis
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
iš Viennos. Sutartis abelnai pa pripažįstama patvirtinant skir ros ir bevielio telegrafo srity
švedų 100 kronų ............... $21.62 vienok nebandys dalyvauti nu
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Dl.
šveicarų 100 kronų ........... $16.97
naši į Vokietijos sutartį.
snius apie kontribucijas.
je Peter Cooper IIewitt.
Vokietijos 100 markių ....... $1.23 siginklavimo konferencijoj. •

Erzhergeris- - - nušautas
Angliakasiai sustabdyti

Atšauks Am. armiją Vokietijoj?

Vokietijos klerikalu vado
vas Erzberger nušautas. Gal ištrauksamerikiečius iš Vokietijos.

SmulkmeniŠIkame išdėstyme
nurodoma į Versailles sutarties
skirsnius, kurinis Amerikos tei
ses ir privilegijos yra tųksaugo
tos ir pripažintos.
Tolinus
nurodoma,
kad
Jungi. Valstijos nebus surištos
jokiomis dalimis tautų lygos
santarvės,
lygos nutarimais,
taipjau tais Veriniiilles sutarties
skirsniais, kurie nustato naujus
Vokietijos rubežius, daro sprendimus apie Belgiją, kairįjį Beino krantą, Alsace-I.orraine, čecho-Slovakiją, Austriją, Lenki
ją, Rytų Prūsiją,
Klaipėdos
kraštą, Drnzigo miestų, Schleswig, Heligoland ir Rusiją, taip
jau tais skirsniais, kurie lie
čiasi Cbiniją, Siamą, Liberiją,
Moroko, Egyptą, Turkiją, Bul
garija ir Šantunga, ar to skirs
nio. kuriuo įkuriama internacionalihė darbo, organizacija,
vedama tautų lygos.

Dideli potviniai Minijoje.

Unijos vadovai sulaikė
angliakasiy žygiuotu

Anglija perspėja Airiją.

Liepia rengtis kovon

Mato sau pavoju.

: Dėsis prie Internacionalo.

Bėdino sutartis atme
ta tautą lygą.

Apleido komunistus.

Auksinai dar
neina brangyn

Austrijos taika pasirašyta.
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Vakare vienuoliktoj išplaukė- neišeina. O užmoki Šimtais' sius, su skepetaite, turinti rel
ine, o trečią rytmetį atsikėlę markių, — tai pora dolerių. O kalą į Lietuvos atstovybę. Jos
pamatėm žemę iš abiejų šonų, privalgo, prigeria alaus, septy- nė į vidų neįsileidžia, ant trepu
Rašo žemaitė.
Puikus krantai apgyventi, gra- ni, aštuoni žmonės,
'turi laukti ,kol vyresnybė išsiIš New Yorko, liepos 6 d., Ad- žus triobesiai, fabrikai... Vie Stotyj irgi prisirinko poliemo- miegos...
riatic laivu atplaukėm į Angli nus paliekame, kitus priplaukia nų, žandarų. Visi draugai, vi-i Liutkauskas — amerikietis,
jos uostą Southamptoną liepos me. Taip ir mainosi reginys. si lietuviais džiaugiasi, giria... drąsesnis: skambina, į vidų įsi15. Rytmetį pasryčius davė dar Sako: plaukiame Elbos upe. Ar 0 magariėių — sprogsta apšilai-' įriovS. j<ą tik atėjęs p. Gražys
ant laivo. Laivo patarnauto čiau prieplaukos paupiais smil žydami. Negana pas mus geria, prižmS jį. Sužinojo, jog p. Vijams už išnešimą bagažo reikia tynai nuo žmonių kibžda: mau bet j ieško trečios klesos lietuvių leišia jau ketvirta diena kaip iš
kelis centus duoti. Kol susijieš- dosi, sėdžia, smiltėse voliojasi. ir ten lenda, tyko, meilija už-. |}erijno įvažiavęs ir nė kokios
kojom, suradom bagažo skyriui Toliau nuo upės — miškai kal pundyti . Na, žinoma, ir gau-' įnforniaeijos dėl musų nepalikęs,
didesnius savo pakius, irgi rei nuoti Ant kalnelių puikus pa- na prisilakti, nes pnŽada visur j\jorejo sužinoti, kaip toliai! kekia duoti. Kitaip nesurasi. Pa lociai, rūmai soduose, žalumy padėti, kelionę palengvinti. O liuuli) nuo kllrios stotics, ’ kl,ria
rodėm savo pakius. Agentas pa nuose, kvietkose paskendę. Tur- kyšius kad lupa, by tik kaip gali ijnjja’ P. Gražys pasakęs, kad
sakė, kad Hamburge gausiu su būt turtuolių rezidencijos.
i išlupti! Sakosi, kad prieš karą,
ne atstovybės dalykas kėliaurankinias pakiais; susodino mus
Jaukalas keliones — Ilam-' val<liia susckt1- kas kyšius iraa' ninkais lietuviais rūpintis; j
į traukinį; šešias valandas va
tokį tuoj išmestų iš tarnystes, kompanijos reikalus atstovybė
burgąs.
Prisistebėję
puikiu
apyžiavom į Londoną. Tenai nu
j ir kitur nebegautų. O dabar nesikišanti. Liutkauskas norėjo
linkių,
išlipome
su
rankiniais
vežė mus į šv. Jurgio Motelį.
leista imti, by tik gautų.
gauti kokį žmogų vokiškai kal
“
baksais
”
.
Didįjį
bagažą
kil
Davė kambarius — vos tik ap
Vienuoliktą traukinys atėjo. banti, kad sužinotų, kaip toliau
sisukti. O nešvarumėlis neiš noja, — žiūrim savo “baksų”. Vos gavome vagone vietos. Mu bent į Karaliaučių išvažiuoti.
pasakytas — purvo, dulkių, nė Liutkauskio nėra dviejų baksų, sų draugai poliemonai padėjo Atstovybė sako: Mes nė kokio
vandens švaraus nėra; o kavos mano vieno. Kimbame į agen bagažą nunešti ir vietos paj ieš žmogaus neturim jums patar
ar kito valgio — nė į bumą ne tą. Tas užtikrina mus, kad bak- kojo. Tat jau sudiev, Hambur nauti, žinokitės!...
gali imti. Savo užsikandę. per sai nepražusią, atvešią vėliau. ge! Vagone — kaip silkės bač
Nė kokios rodos attsovybėje
Vežikui
nakvojom. Rytmetį septynio Nuvažiavom stotin.
koje; nė kur snausti, nė galvos negavę, galvojame: Kam ta
mis vėl mus traukiniu išsiuntė reikia mokėti nuo žmogaus 20 priglausti. Sėdim, snaudžiame,
markių. Bagažą atvešiąs “tro- kinkuojame. Nė Vokietijos apy atstovybė reikalinga? Keturi
į Grimbig.
šimtai lietuvių keliaujančių iš
Adriatic laivu važiuojant vie- kas”. Laukiam, laukiam, nėra linkių naktį negalima matyti.
Amerikos į Lietuvą, valkiojasi,
* hą pavakarį užėjo tokia tiršta ir nėra. Tuo tarpu prisipainio
Išaušus atsidūrėm Berline.
bastosi po Berlina, nemoka supolicistas.
Liutkauskas
migla, nič nieko nebematyti, nė ja
Stotyj viskas kitaip . Alaus, sirokuoti, nežino kur eiti, vokie
dangaus nė vandens; tik pilka, pundija alaus, šnapso: kad geria degtinės, vyno galima gauti, ir
čiai juos išnaudoja, apiplėšia, —
pilka visur. O laivas trubija I sprogsta! Dar keli jų draugai neperbrangiai, bet kava — be
o Lietuvos atstovybė nė girdėti
trubija kas minutę, šaukia, šau prilindo, — visi meilija, visi ge cukraus; prie mėsos bulvės šal
apie tai nenori! Iš tų žmonių
kia. Visai pavakariais ėmė at ria, kits kitą pritraukia...
tos; duonos nėra... Kaip Ham
centų minta, algas ima, karališ
siliepti kits šalę laivas, rodos
Mes antroje klesoje geriame burge džiaugėmės Vokietija, kai gyvena, o tiems juos maiti
čiapat ,netoli ,o nieko nematyti. valgome. Trečios klesos keliau taip čia pamatėm, kad centre
nantiems žmonėms, atsiprašant,
Prie pat laivo šalies pamatėm ninkai irgi laukia savo bagažo. Vokietijos dar pusbadis.
špygų parodo!
kitą mažesnį atplaukusį ir mu Jau gerai po dvyliktos — atve
Liutkauskas nuėjo į Lietuvos
(Bus daugiau)
sų apsistojo.
ža. Privertė šusnes baksų, atstovybę. Laukiame. Parėjo
Pasažieriai subruzdo daiktus skrynių, maišų. Jieškome savo, spjaudydamas: Vieną kokį tai
nešiotis, tarnai lastyti, sako: kas kiekvienas skiriasi atsiima, — raštininką radęs, pačių ponų dar
išdirbame pui
kiausius ir len
į Franci ją važiuoja ,turi persė musų nėra. Agentas duoda te nėra, o jau po dešimtos. Buvo
gviausius Acc
ordian (armo
sti.
legramą į Londoną, žinome, Liutkauskas davęs telegramą iš
nikas)
piano
Plaukioja maži laiveliai ir kad Anglijoj pasiliko, nes iš Ad- Hamburgo į atstovybę, kad kas
arba c romuti škus. Specialė
trubija, bet viskas, kaip drobu riatico išlipę visus savo matėme nors mus pasitiktų stotyj Teatida taisyme,
le, migla užklota. Jaučiasi ne ir mus užtikrino, kad viską pri legramos buk negavę, Sako, Musų Accordians gvarantuoti.
North American Accordian Mfg C
toli uostas iš dešinės, rodos ly statysią į Hamburgą, o Čia da tokie, braoi, pasipūtę, kokie
gu už sienos, — nieko nesimato. bar nėra! Dar Londone klau kambariai, kokie namai puikus,
NORTH AMERICA
ACCORDION
MFG., CO.,
Susitvarkė pasažieriai, padėjo sėme agento, sakė nesirūpinti, — karališkai įsitaisę!., Sako,
tiltelį ir pradėjo leisti iš vieno į busią viskas vietoje, ir nerodė kokia žmonelė, menkai apsitai- j 772 De Kovon St., Arti Halsted St.
Tel.: Haymarket 8777.
kitą laivą. .Atsisveikinimai, šu-'niunis bagažo.
kaviniai. Ant galo, žmonėms
Nieko neveiksi. Kiek turėjom
perėjus, tiltelį numetė, sutrubidar pakių, “įšiurinom”, kiekvie
jo abu laivai, ir pasijudinom
ną baksą 50,000 markių.... Už
plaukti. FranCuzų laivas kai į
mokė jom po 200 už kožną. Gelžkošę į miglą įlindo.
vėl išdirbau 2 naujas atviru
Rocfordo stotyj, Anglijoj, rei kelio tikietus nusipirkom iki Jau
tes.
Vienų,
kaip Žulikovskis vinBerlykia mainyti traukinį. Laukėme Eitkūnų, su pažymėjimu
duojamas iš Vilniaus, antrų, kaip
iš Žulikovskio ašarų pasidarė upė.
keturias valandas. Užsikandom ne apsistoti.
Traukinys į Berlyną išeina Turiu ir daug kitokių k. t. žuli
pietų bufete, užmokėti — neima
kovskis Vilniaus spąstuose, Lietu
Amerikos pinigų. Reikėjo jie- kaip dvylikta nakties, Šeštoj vis aria pūdymų su lenkiška kiau
škoti banką, — vargas, kol su nuvažiavom į stotį. Lietuvis le. Lenkiškas elgėta. “Baltoji viš
ta“. “Panie-panie“. Paderevskis su
radom. Londone mainėm, ir čia nuo Tauragės, policmonas, mus pianu ir Išlavimas.
banke mainėm — visur suka, lydi, nes kaipo lietuviai — susi Taigi jei mylit patys gardžiai
Amerikos dolerį daug mažiau draugavom. Dar laiko yra, ve pasijuokti ir kitus pajuokinti, tai
dasi mus į miestą pasivaikščioti. parsitraukite šių atviručių. Jos la
terokuoja kiek kursas išneša.
bai gražiai padarytos. Kaina 6 už
Apie šeštą valandą vakare, Žiurinėjame. Krautuvės jau už 30c., 12 už 5Qc. Adresuokite:
vos privažiavom uostą Grimbige, darinėtos, bet laguose kainos
Lithuanian Press
išegzaminavo musų pasportus ir drabužių, batų — keturis, pen
kitus popierius, išdavė mažus ti- kis kartus pigesnės kaip Ameri 199 New York Avė.,
Newark, N. J.
kiečiukus ir suleido į Stockford koj, o viso pilnos krautuvės. Už
laivą — daug mažesnį už Adri- einam į resto^apa — muzikantai
aticą. Manėm, kaip pradės mus rėžia; gerti valgyti — ko tik
supti, — atsirugsim už visą ke širdis valioja, ir kainos daugiau
lionę.
Bet plaukėme ramiai, kaip per pusę pigesnės negu
nes jūrės tykios, vanduo lyg Amerikoj. Užmoki markėmis
i dešimtis, rokuok — nė dolerio
bliude, be kokios vilnies.

Iš Keliones

Tarptautinis korpora
eijų kongresas.

Nedėlioj, 28 Rugpjūčio-Aug., ’21
Pradžia 10 vai. ryte
įžanga 35c ypatai
BERGMAN’S DARz.E, Riverside, III.

Manome, kad svarbiausia
kongreso dalimi bus referatas
šveicaro d-ro Suter ir debatai
sąryšyj su tuo referatu. Dr.
Suter referuos apie reikalą pa
daryti į atskirų šalių valdžias
spaudimą, idant pakeitus dabar
tinės Tautų Lygos konstituciją
demokratingume.
Referantas i
laikosi nuomonės, kad Tautų Ly- •
gos konstitucija turi būti tokiais
pamatais, kokius siūlo sutvertas
prie Tautų Lygos Tarptautinis
Darbo Biuras.
N.

L. DAMBROVVSKIS
savininkai

1711 W. 47th St.
Tol.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Suvedame dratua
Ir sudedame fixtu
res į 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
rr.'us arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkaina, vimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuojame.
Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namieje.
Musų kainos prieinamos.

' Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
'savo giminėms LIETUVON,

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473
----- ----- —......---- -........
- -

Buv< A. Petratfa ir S. L. Fablona*

Siuntimą* pinigų, laive,
kortės, pašportai ir tt
NOTARIJUŠAS
Real Estete, Paskolos,
. Insurinai Ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Balited 84.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vai.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak. .
Nedu iki 8 po piltų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

M So. La Salk St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.j 812 W. 83rd
Chloro
Tel. Yards 4681.

(Not Ine.)

Waukegano
Lietuviai—

kreipkitės j J. E. Kryževi
čiaus aptieką:
VVAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
VVaukegan, III.
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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, peik ant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.
-...

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas viduntdestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pi

Namų Tel.: Hydi Park 8896

S* W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.-^
1311 Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central £560

Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vab
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

J. P. WAITCHES

LAWYER Liet u vys Advokatai
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearbom St.
Tol. Dearbom 6096
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053

Pinigai Iš
Pinigai
iš
Kenoshos
Rockfordo
Lietuvon

Nedėlioj, Rugsejo-September, 4,1921
Tą dieną Dramatiškas Ratelis rengia savo pirmąjį vakarą. Rengia jį visiems ži
nomojo ir mėgiamojo

M. Meldažio svetainei

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo
ney orderiais ar draf
tais tegul kreipiasi pas
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.

Lietuvon

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

ską, Rockford Real Estate & 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

SJ.Petrauskas
A. Pakšys
Kreipkitės pas:

2344 West 23rd Place.

Kviečiame visus senus ir jaunus atsilankyti į šį pikniką ir laiką
praleisti linksmai tyrame ore. ši draugija yra progresyviška ir pašeipine, taigi publika yra kviečiama ją remti kiek galima atsilankant į
jos parengtąjį pikniką. Bus žaislų, kaip tai: virvės traukimas, maiše
bėgimas, šaukšte kiaušinio nešimas, ir tt.
Kviečia KOMITETAS

Savo pirmam vakarui Dranvatiškas Ratelis pasirinko vienų šauniausių komedijų.
Jos vardas: “AUDRA GIEDROJE”.
Tai buS tikra audra giedroje. Kas mėgia juokus, kas, beto, nori smagiai praleisti
laiką ir pasišokti, tegul neužmiršta musų pirmo teatro ir baliaus.

PASARGA: Važiuokit iš visų dalių miesto iki 22-ros gatv.; 22-ros gat.
Kenton karais važiuokit iki galui. Čia imkit La Grange
iki Desplain JBlvd.; eik vieną bloką į žiemius.

Visi musų nariai, prieteliai ir rėmėjai prašomi atsilankyti — kuoskaitlingiausia.

Pradžia lygiai 7:30 v. v.

do ir daugiau išplaukimų kas savaiti
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWERr
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 Jovalai
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

New Peoples Electric Co.

Nėra abejonės, kad chicagiečiui yra pasiilgę vakarų. Piknikai ir “draugiški išva
žiavimai“ jiems turėjo įkyrėti. Pirmų tokių progą chicagiečiai turės

Parengtai Vyrų ir Moterų Apšvietus Dr-jos su įvairiais išlaimėjimais

I IR Iš LIETUVOS

Pirmas dvi dieni moterys de THE CANADIAN PACIFIC
legatės pašvęs apkalbėjimui tvė ocean Services, Limited.
rimo moterų kooperatyvių drau 40 N. Dearbom St, Chicago, III
gijų, kurios tečiaus turės būti
susijungusios su plačiomis kooperatyvčmis organizacijomis.

Teatras ir Balius - “Audra Giedroje”

PIKNIKAI
risiHlainv

Fabionaa ir Mickievvica
vedėjai

Baselyj (Šveicarijoj) rugpjū
čio 22 d. prasidėjo Tarptautinės
Kooperacijų Bendruomenės kon
gresas, kuris tęsis iki 25 d. rugpiučio. Kares laiku tekis kon
gresas negalėjo įvykti. Taigi
jis susirenka po 8 metų pertrau
kos, kadangi paskutinis kongre
sas įvyko 1913 m.

Šviežiena!

metinis
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Europsan American Bureau
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DRAMATIŠKAS RATELIS.

220 Milwaukee Ave^
Kenosha, Wi».
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809 So. Main Str.
Rockford, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

P urtingoj
Dalyvaus 25,000 žmonių prie KRUTAMU PAVEIKSLŲ NUFOTOGRAF AVIMO, kurie bus rodomi Lietuvoj —

LABOR DAY, SEPTEMBER 5th, 1921 K“
PROGRAMAS - ŠOKIAI - ŽAISMĖS

.

Kviečia LIETUVIŲ KOOP. TEATRO B-VĖS OFICIALAS.
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Kodėl neateina mums mintis, ir versi tetą. Tik, broli, sustok ir
kodėl mes neaukaujame arba pats sau truputį pamąstyk, ko
į visai maža aukaujame Lietuvos kia laimės saulutė užtekėtų ta
labdaringiems reikalams? Vie da Lietuvos padangėse.
toje rėmus partinius fondus, bu Sakau, kam rupi Lietuvos
I jie negalėjo sutvarkyti šalie" tų daug gražiau ir naudingiau ateitis, visi kiek galėdami au
BROOKLYN, N. Y.
pramonės, šalies ūkio, ir tam pa remti labdaringasias ir kultūri kaukime Lietuvai Gelbėti Drau
gijai, kad ji savo puikius suma
nes organizacijas.
Kliaučiai prašalino “Laisvės” našiai.
Reikia pažymėti, kad susmu
Kada prasidėjo išmokėjimas nymus sėkmingai vykint galėtų.
koresp. iš susirinkimo.
L G. Vaidevutis.
kus komunistų galiai, pradeda nuošimčių už Lietuvos valstybės
Rugpiučio 19 d. |vyko kriau 'atgimti ir žmonių dvasia, — jie paskolos bonus, tada Lietuvos
Lietuviu moksleivi
čių Unijos abiejų skyrių susi įgauna daugiau drąsos pasakyti atstovybės paskolos skyriaus
vedėjas paskelbė, kad nuošim
jai aukos.
rinkimas. 54 skyriaus pinu. K. žodį kitą teisybės.
Po ilgų diskusijų apie Rusi čius už bonus kiekvienas turėtų
Jankaitis, atidaręs susirinkimą
pranešė, kad pereitą susirinki jos padėtį, tapo užgintas Unijos aukauti Tautos Fondan, Lietu Cambridge, Mass. — Mes, ke
mą čion buvęs “Laisvės” repor darbuotojų pienas, — aukoti pu vos valstybės reikalams, arba li lietuviai judėjome keletą do
teris Jis esąs ir dabar čionai ir, sės dienos uždarbį badaujan galima atsiimti, jeigu to būtinai lerių aukų Lietuvių Socialistų
sako, Jankaitis, aš manau, kad tiems Rusijos Žmonėms, ir mu reikalauja. Ir geraširdžiai žmo- Studentų Draugijos, Berline, susų auka neis nei per jokį fondą, neliai, siunčia bonų kuponus, sišelpimo fondui. Aukojo: po.
nebus tam priešingų.
Tuojau pasigirsta balsas: — bet per pačią Amalgameitų daugumas be jokio pažymėjimo 2 dol.: P. Braždžis, S. Z<hi-i
kam ir kokiems tikslams jie au- nauskas, F. Majauskis, K. Vai-'
Nereikia Čionai jo, lai apleidžia Uniją.
Sekantis klausimas buvo šel kauja jį. Gaila, kad Amerikos švilas;
J. Vinciunas 5 dol.; j
susirinkimą!
lietuviai taip nesiorientuoja, viso kartu $13.00. Tą sumą
pimas
kalinių.
Iš
centro
buvo
Prasideda diskusijos, ar leisti
pasilikt, ar kad išeitų. Vieni prisiųsta laiškas su prašymu taip nesupranta, ar suprasti ne siunčiame “Naujienoms”, kad
paskirti kiek Sacco-Vanzetti by nori, kas yra gera ir kas bloga; pasiųstų minėtam fondui.
nurodinėja, kad “Laisvės” re
lai vesti. Paaukota $50; taip kas arba kokia organizacija šel
— Jos. Vinciunas.
porteris Balsys pereitą delegato jau
dar $50 paaukojo iš iždo ki pia Lietuvę, ir kas jų aukas sa233
Portland
St., Cambridge.
rinkimo mitingą aprašė ne taip,
tam kokiam politiniam kaliniui, zieins partijos reikalams suvar
[$13.00 gamome ir pasiųsime
kaip buvo, bet taip, kaip jam
toja.
\
kam skirta. — N-nų Adm.J
patiko. Iš kitos pusės atsisto kurio vardo neįsitėmijau. Potam nutarta, kad įstojimas į
Amerikos lietuviai turėtų,
ja Bekampis ir įrodinėja, kad
AUKA SOCIALDEMOKRA
nors ir neviskas buvę teisingai Uniją butų visiems lygus — po siųsdami aukas arba bonų ku
$10.00. Pirmiau buvo $37.00. ponus, aiškiai pažymėti, kokiems
TAMS.
užrašyta, bet pati susirinkimo
Buvo ir daugiau dalykų, bet ku tikslams ir kokiai Lietuvos lab
dvasia buvus aprašyta gerai.
rių taip aiškiai neįsitėmijau, to daringai ar kultūrinei organiza
Drg. St. Žukauskas iš KingsPakalbėjus už ir prieš, ]>aduota
cijai jie tą bono kuponą aukau ton, Pa. paaukavo Lietuvos
balsuot: laikyti “Laisvės” re dėl neminėsiu
Socialdemokratams $1.00 Pi
Reikia pažymėti, kad tai la ja.
porterį Mizariuką, ar jis turi apbai senai toks tvarkingas susi Lietuvos valstybės bono kupo nigai bus priduoti kur pažymė
elisti susirinkimą?
—“Naujienų” Adm.
rinkimas įvyko, kokis buvo šį ną reiktų aukauti šioms orga ta.
Balsuojama.
Nors akimis
kartą, o tai vis ačiū tam, kad nizacijoms: Lietuvos Liaudies
sprendžiant atrodė didžiuma,
kad turi apleisti susirinkimą, bet Brooklyno kriaučiai pradeda Universiteto įsteigimui, kuriame
balsų skaitytojai bandė sukti daugiau protauti ir nebetiki ko Lietuvos jaunuoliai laisvai, be
balsus. Bet kadangi aiškiai munistų melams. Nelabai se varžymo jų minčių ar pažiūrų ir
pasiekimui Lietuvos vie
matėsi, kad balsų skaitytojai nai Brooklynas tai buvo komu tikybos, galėtų semti sau tą ta.Arčiausia
Geras
maistas,
ir užtektinai. Dinistų
bazė
visose
Jungtinėse
dvasios ir tobulybės peną, — delč pasivaikščiojimui
suka, todėl tuojau buvo užpro
vieta. Visi pa
Valstijose, bet dabar jau išslydo apšvietę, kultūrą ir mokslą. Ar rankamai, moderniško laivo.
testuota ir pareikalauta antro
balsavimo. Darenka dar du jiems iš po kojų: tie visi melai ba Lietuvos Raudonajam Kry
ed tar ine
apie
Rusiją,
visi
“
Laisvės
”
plū

žiui
—
kad
jis
galėtų
daugiau
ir
balsų skaitytojus ir įvyksta
Išp aukia kas savaitę
dimai,
visi
komunistų
darbai
Pier
58-62
North River, New York |
stipriau
veikt
ir
nuo
žaizdų
ir
antru kartu balsavimas. Nors
New York į
(Rūgs. 1
Sami
and)
ir šį kartą aiškiai matėsi balsų laike praeito 'kriaučių streiko da mirties įmanomai ginti musų Gothland) Hamburgą
(Rūgs. 22
3-čia kiesa
vogimas, bet visgi tiek daug ne vė žmonėms progos pažinti kas sūnūs ir brolius, kovojančius už Kroonlan) TikNew
York (Rūgs, 17.
yra
komunistai.
Lietuvos laisvę ir nepriklauso Zeeland)
galėjo nusukti, ir pasirodė di
j
(Rūgs. 10
Dar
turiu
pažymėti,
kad
susi

mybę,
ir
tam
nesigaili
savo
gy

Hamburgą
(Rūgs. 24
Lapland)
džiuma balsų už tai, kad “Lai
..................
Spalio 1
Finland)
rinkimo pirmininkas d. J. Gla vasties aukauti.
svės” reportesis ponas Mizariuveckas gana tvarkiai vedė po Aukaudami labdaringiems ir
merican ine
ki^s apleistų susirinkimą, — ką
sėdį ir kiekvienas turėjo pro kultūringiems tikslams turime Mongolia)
New York
(Rūgs. 8
jis tuojau ir padarė: su visais
į
(Rūgs.
22
Minnekahda)
gos išsireikšti savo nuomonę ši žiūrėti, kad musų aukos eitų
Hamburgą (Spalio 6
savo “paliudijimais” išsinėšino
Manchuria)
tame susirinkime.
Komunis ten, kur jos buvo aukojamos. Ir
Tikietai
tiesiai į Pilavą
į “Maskvą”.
INTERNATIONAL MERCANtams prakišus pas kriaušius ši kad butų siunčiamos Lietuvon
TILE MARINE CO.,
Andais aprašydamas paskuti tame susisinkime pasirodė daug
116 laivų — 1,250,000 tonų.
per
atitinkamą,
tam
tikslui
vei

nį delegato rinkimų susirinkimą švelnesni,' daug sukalbamesni
Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
kiančią
įstaigą.
Amerikoje
mes
Agent, 14 North Dearborn St.,
ir primindamas, kokį smūgį ko negu pirma, kuomet jie buvo įsiArba prie vietinio agento.
munistai aplaikė nuo kriaučių, briovę į organizacijos viršūnes. turime tik vieną tokios rųšies
įstaigą, būtent Lietuvai Gelbėti Phone Boulevard 491
aš minėjau, kad to paties gali
Vienas dalykas šitame susi Draugiją.
susilaukti ir pati “Laisvė”. Ma rinkime liko neatliktas. Pir
ASHLAND JEWELRY Į
Koks butų džiaugsmas musų
no spėjimas išsipildė. Mat, miau buvusis Unijos delegatas
MUSIC STORE
brolių
kareivių,
kada
jie
dagirkaip kas tarnauja ,tokį ir atly drg. Vaitukaitis buvo “Laisvės”
a:
Deimantai,
ginimą gauna, — kaip “Laisvė” apšmeižtas, bet kuomet Vaitu stų, jog mes padedame jiems ir
—i!
Laikrodžiai,
pasitarnavo vietos darbinin kaitis dėl tų šmeižtų parašė at jau kelis šimtus tūkstančių auk- >
■
j
“
•• te
kams kriaučiams laike praeito sakymą, tai “Laisvė” atsisakė sinų siunčiame jų apžiūrėjimui.
Aukšybė, Columstreiko, taip kriaučiai jai ir at duoti jam vietos savo špaltose. Kaip gėrėtųsi priaugančioji kar
bijos Grafonolas ir
>
silygino. Be to, vietos žmonėms Dėlto Vaitukaitis kreipėsi į Uni ta, — berniukai, mergaitės, o ir
lietuviški
naujausi
rekordai.
begalo įsipyko “Laisvės” paleis-, ją. kuri ir suteikė jam atsišau patys tėvai, kad už poros metų
burniavimas.
Ypatingai žmo kimą, ir per šį susirinkimą tu Amerikos lietuviai įsteigtų Lie
4537 S. Ashland
nės piktinasi už “Laisvės” prasi- rėjo būti duotas pareiškimas tuvoje — Lietuvos Liaudies Uni- j
Are.,
Chicago, III. j
vardžiavimus.
už Vaitukaičio šmeižimą, bet
Po prašalinimo “Laisvės** re-: kadangi susirinkimas užsitęsė
porterio iš susirinkimo eita prie gana vėlai, tai šitas klausimas
savo reikalų. Pirmiausia rink palikta sekančiam susirinkimui,
ta to vakaro pirmininkas. Kan kame kriaučiai tars savo žodį
didatais į pirmininkus apsiėmė apie “Laisvę” ir apie drg. Vai
1) Bekampis, 2) “viską žinantis” tukaitį.
Brooklyno Siuvėjas.
J. Buivydą, ir 3) J. Glaveckas.
Daugiausiai balsų gavo drg. J.
Kuomet dauguma mo
Glaveckas, sekantis Bekampys,
o mažiausiai J. Buivydas. Pir
terų kalba apie gražią
mininku pasiliko drg. J. Glavec
išvaizdą, jos mąsto tik
(Atsiųsta)
kas, padėjėju Bekampis.
apie savo veidą.
Sekąs klausimas tai Rusijos
Amerikos lietuviai buvo, yra
šelpimo, šitas klausimas buvo ir, tikime, kad ir ateity bus ge
Kodelgi neturi gražią
gana svarbus tuo, kad Unijos raširdžiai ir duosnus Lietuvos
odą ant viso kūno?
Centras nutarė, kad butų paau reikalų šelpėjai, aukautojai. Jie
kota pusės dienos uždarbis ir jau yra atsižymėję savo duosnuįžymus RAUDONAS Šmotas Su
kad Amalgameitų Unija perim niu ir gausiomis aukomis į įvai
priimnu sveiku kvapu.
tų visus tuos pinigus ir sunau rius Amerikos lietuvių fondus.
dotų badaujančių šelpimui. Iš Dtiugr aukavo Lietuvos Nepi-ij?iilkitos gi puses buvo siūloma au- mybės Fondan, Lietuvos Laisvės
koti visos dienos uždarbį, o taip Varpo Fondan, o daugiausiai,
gi proponuojama savo aukas pa nes šimtus tūkstančių sudėjo į
vesti komunistų sutvertam fon Tautos Fondą . Bet kiek jie sa
dui “Friends of Soviet Russia”. vo gausiomis aukomis sušelpė
Buvo tikėtasi gana didelių Lietuvą ir jos gyventojus? Tą
ginčų, bet kad komunistų įtaka matome, iš apyskaitų, kad tik
galutinai nusmuko, tai nei su šimtoji dalis musų aukų pasie
savo fondais, nei su savo “iš kė Lietuvą, o tuktantinė dalis
mintimi” jie jau nepasirodė, nes sutirpo, čia pat, amerikiečių ran
suprato, kad nieko nepeš.
kose. Gaila tatai, kad iš šimtų
Kalbant šiuo klausimu buvo tūkstančių sudėtų aukų Lietuva
įvairių pareiškimų prieš Rusi nei pusės jų negavo. Bet dar
jos komunistų elgesį. Buvo iš gailiau, kad Amerikos lietuviai
metinėjama, kad jie netikusiai yra tokie lengvatikiai, duoda sa
šeimininkauja, buvo nurodoma, ve išnaudoti, ir savo aukomis
kad saulės kaitra, tai nėra vie užlaiko fondus, kurių tikslas yra
nintelė tos katastrofos — bado grynai partinis; kuriems nerupi
priežastis, bet kaltas ir bolševi arba visai mažai rupi dabartinė
Padarytas
Amerikoj
kų šeimininkavimas, dėl kurio' Lietuvos padėtis ir jos ateitis.
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iNVESTSHENTAI

AKUšERKA
Mrs. A. Michniewicz
3101 S. Halsted St., kampas 31os gaf.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 3654.
Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennallvanijos hospitalisa.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
Baigusi

PARTICIPATING BONAS
Rašo CHAS. H. APPLE, prezidentas American
Gasoline Corporation.

Kaip kad jau buvo pirmesniame straipsnyje nu
merio trečiam, pažadėta, kuris buvo patalpintas
šiame laikraštyj ne senoje praeityje. Bondsai, yra
saugiausia ir labjau geidžiama investmento for
mą, iš užtikrinimo atžvilgio.

Nevien, ką išmoka didelius nuošimčius, kokių investorius nori, bet ir nauja bondsų forma, žinoma
kaipo participating pirmo mortgečiaus aukso
bondsai, mano manymu labjau patraukianti visų
investmentų forma, iš sekamos priežastieš:

Pirmas:
Investyti pinigai yra užtikrinti pirmo niortgečiaus raštu ant viso Real Estate, įrengimų, įstai
gų, mašinerijos ir visokios nejudinamos savasties
— šis apsaugos bond holderį — jis turi pirmą pa
siskundimą ant visokių kompanijos išmokėjimų,
išleistų bondsų.

kiose
ligose
moterimi ir
merginoms.

ūr. W, Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, aklę nerviškumą, 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 O ryto iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.

1407 Milwaukee Avė.,

Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

Antras:
Paprastai nuošimtis mokama už bondsų kas pus
metis ir nuošimtis visuomet yra preferred pasi
skundimo prieš korporacijos pienus ir yra išmo
kami tą dieną, kada laikas sueina. Jei iš kokios
nebūk priežasties neišmokėtų ant paskirtos die
nos nuošimčių, tuomet bond holderis gali imti
korporacijos savastį.

I Telefonas: Boulevard 7042

| DR. C. Z. VE2ELIS |

Trečias:

Lietuvis De n tįstai
4712 Soath Ashland Ave^

Tuomi geriausia participating bondsų ateitis, ka
dangi korporacijos pelnas yra išdalinimas. Tu
rinti nusipirkę bondsų, gauna priedo prie papra
sto nuošimčio, kaipo padalinimą korporacijos
pelno, o uždarbis korporacijos gali būt gana di
delis. Faktiškai, šie pelnai gali būt toki dideli,
kaip kad pelnas Common Šerų savininkų.
Leiskite man perstatyt: duokim sau, kompanija
turi Capital Stock <$250,000.00. Išleis lygios su
mos pirmo mortgečio participating auksinius
bondsus, išsibaigenčius į dešimts metų, 8 nuošim
čiai polukio ir turi teisę'prie 50 * nuošimčių* gry
name korporacijos pelne, po išmokėjimui regu
liariai 8 nuošimčius polukio.

t* Daleiskim, kad ši kompanija turi gryno pelno po
x išmokėjimui 8 nuošimčius dar $500,000.00 kas
metai — bondsų savininkai gauna pusę tos su
mos — $500,000.00, arba $250,000.00 priedan
prie nuošimčių arba pelną ant bondsų, kuris ga
lima sulyginti su 100 nuošimčių, už bondsus, ku
riuos turi.

arti 47-toe gatvta

IT M. T. STRIKOL’IS'
Lietuvyi Gydytojas ir Chirargas
People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. BoaL 160
VALANDOS:
« iki 8 vak. Nedčl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263
k._____________________ ;____________✓

Turįs už $1,000.00 Par Value šiuos 8 nuošimčių
participating bondsus, gautų iš viso uždarbio
$1,080.00 metinio nuošimčio už $1,000.00 investmentą.

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNIGKI
•107 So. Morgan SU.
Chicago, I1L
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

c

Išsibaigiant bondsų laikui, savininkas gaus iš
korporacijos $1,000.00, kurie buvo įvestyti į
šiuos bondsus.

Participating bondsai suteikia lygias tiesas savi
ninkui, kaip ir kitiems korporacijos savininkams,
pilną dalyvavimą pasidalinime pilnai kompanijos
pelnų, ir mano manymu, galima paskirtą kaipo
vieną iš geriausių investmento forma iš atžvil
gio, kadangi siūlo • pirmos klesos užtikrinimą
įneštos sumos ir turint augštą spekulativę išga
lę, kaipo atgavime sumos, nuošimčių ir pelnų.

Telephone Van Buren 294
Ros. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. t. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaiką ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovar 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų.
I* Telephone Yards 1532

:

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Geriausi visuomet nuo 1869

DR. P. ŠIMAITIS

'

v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
X.

Prasideda Subatoj, Rugp.—Aug. 27 d., ir trauksis iki SubatoS, Rūgs.
—S’ept. 3 d. Didelis atpiginimus ant vasarinių apatinių aprėdalų dėl
vyrų, moterų ir vaikų. Prie kiekvieno pirkinio, duodame štampas.

J. A. MISČIKAITIS,
Chicago, III.

'

Naprapath
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00

Reikalaukite
Case & Martin’o

Didelis
Išpardavimas

|
|g
2
g
į

Gydau be vaistų, be operacijų

2418 W. 45th St.

3218 So. Halsted Street,

:

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
m
Gydo visokias ligas moterų, vai2 kų Ir vyrų. Specialiai gydo limpanSias, senas ir paslaptinvyra St.
ligas.Chicago.
E 8259 So.eras
Haisted

Kepėjai

Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

DR. J. KULIS

Prie Western Avė.,

Chicago.

.. - ■ -..............

.J

DR. M. STAPULIONIS'
Gydau be gyduolių ir be . operacijų
3347 Emerald Ate.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.,
Tel.: Canal 279
f

Subata, Rugp. 27 d., 1921
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1917 metais Erzbergeris
atkreipė į save viso pasaulio
domę tuo, kad pasiūlė reich
stage (Vokietijos seime) re
zoliuciją taikos be aneksijų.
Socialdemokratams
parė
mus tą rezoliuciją, ji buvo
priiriita didžiuma balsų, bet
kaizerio valdžia nepaisė jos.
Stodamas už taiką ir val
stybės demokratizaciją, Erz
bergeris užtraukė ant savęs
didelę junkerių ir stambiųjų
kapitalistų neapykantą, ir
jie nužudė jį, lygiai kaip
pirmiau nužudė Liebknechtą, Rožę Luxemburg, Eisnerį ir visą eilę kitų socialistų.
Vokietijoje, kaip matome,
yra žudomi ne tiktai revo
liucionieriai, o šiaip pa
žangus žmonės. Naikinimu
atskirų įžymesnių asmenų
reakcija stengiasi atgauti
savo pralaimėtasias pozici
jas.

Komunistų rojuj

Rusų Socialdemokratų Darbi skaudžiai nukentėjo

ninkų Partijos organas “Socialističesky Viestnik” — spausdi
■dltor P. ttrigaitU
namas užsienyj, nes Rusijoj lei
džiama gyvuoti vien komunistų
1739 SO HALSTED ST
spaudai —<■ parduoda įdomių ži
CHICAGO, ILLINOIS.
nių apie tai, kaip persekiojama
TalaphoM RooMveJt 8500
socialdemokratai, socialistai revoliucionieriai, anarchistai ir vi
si tie, kurie drįsta Rusijoj ko
|7.00 per year outdde of Chicago.
>8.00 per year in Chicago.
voti už žmonių teises, arba net
8c per oopy.
už tai, kad neremia ir negarbi
Entered as Second Claaa Matter
na komunistų.
March 17th. 1914, at tha Poat Office
of Chicago, 1UM udar tha act of
Maskvoj socialdemokratai JeMarch 2ad, 1879.
žov, Nikolajevsky, Pleskov, sėNaujienos eina kasdien, Maklrfant
dėjusieji Leforto kalėjime, tuaedildienius. Leidžia Naujiena Benrčjo paskelbti bado streiką, kad
droTi, 1739 So. Halstod St., Chicafo,
LU. — Telefonas! Rooserelt 8500.
komunistai leistų jiem skaityti
knygas, laikraščius ir karts nuo
Uiabakomoji Kalnai
karto matytis su giminėmis.
Chleagoje — paltai
Kaip, žinoma, net caro laikais
Metama .
.. ■■■
, .*-« >8.00
4.50
buvo leidžiama kaliniam skaity
2.25
ti knygas ir laikraščius ir ma
1.75
1J0
tytis su giminėmis. “Darbinin
kiška” komunistų valdžia te
Viena kopija ,
. - . «
■ 08
čiaus nenori duoti šito, ką duo
Savaitei
...............- ,
— 18
Minėsiu! ..
■
i ■ —< 75
davo caras.
Suvienytose Valstijom
Ghicagoj,
Leforto kalėjime pastaruoju
paltui
laiku sėdėjo: trys Rusų Soc.
Metams
>7.00
4.00
Dem. Darb. Vartijos Centralinio
Pusei meti
2.00
Trims mėnesiams
Komiteto nariai; keturi socialis
1.50
Dviem mėnesiams
.75
tų revoliucionierių partijos Cen
tralinio Komiteto nariai; keturi
Lietuvon ir kitur uIhImIb—1
(Atpiginta)
ATSIŠAUKIMAS DEL BADO kairiųjų socialistų revoliucionie
>8.00
rių partijos Centralinio Komite
RUSIJOJE.
Pužai meti----- ■ ,
■—- 4.50
Trim* minesiama
— 2.26
to nariai, o taipgi keliolika įžy
Pinigus reikia siųsti palte Money
mių socialdemokratų ,socialrevo
Orderiu, kartu su užsakymu
Socialistinis Viennos Interna
r cionalas, į kurį įeina Vokietijos liucionierių ir anarchistų.
nepriklausomųjų
socialdemo Padėtis kalėjime bjauri. Kaikratų partija, Anglijos nepri kuriose kamarose nėra nė suo
klausomoji durbo partija, Fran lelių, ne stalų; kamaros uždary
ci jos socialistų partija, Austri tos visą laiką; gamtos reikalais
jos socialdemokratų partija, priseina atlikti ten pat karna
Girdėt, kad Standard Oil Šveicarijos socialdemokratų par rose, kadangi į “toiletus” (klo
(Rockefeller’io) kompanija tija ir daugelis kitų, išleido se zetus) išeiti neleidžiama. Val
svaro duonos ir vanduo,
kartu su kai kuriais Angli kantį atsišaukimą į viso pasau gis:
o ir vanduo dumblėtas. Eiti
jos kapitalistais padarė su lio darbininkus dėl bado, siau prie langų nevalia, ba sargam
tartį su bolševikų atstovu čiančio bolševikiškoje Rusijoje: įsakyta šauti žiūrinčius per lan
Krasinu, pagal kurią rusams Visų šalių darbininkai ir gą.
bus duota $400,000,000 (ke
darbininkės!
Komunistų
valdžia visaip
turi šimtai milionų dolerių) Badas ir cholera siaučia Ęų- trukdo darbą tų .žnjoiuų, kurie
paskolos, 0 augščiaus pami sijoje. Su žinia sovietų val stengiasi šelpti esančius kalėja
nėtoji kompanija gaus mil džios Maksimas Gotais šaukia muose revoliucionierius. Val
džia areštavo dvidešimt moterų
žiniškas aliejaus koncesijas si viso civilizuotojo pasaulio pa — pačių ir motinių kalinių — už
galbos.
Uralo kalnuose.
tai, kad jos, susirinkusios soci
Padėti
bado
ir
ligų
ištiktiems
Tuo budu Amerikos Roaldemokratų patrijos kamba
žmonėms yra žmonių pareiga. riuose, ruošė maisto kaliniam.
ckefelleĄis jau įkėlė koją į
Rusijos proletarams padėti yra
Rusiją. Kokios proletarinio solidarumo pareiga. Keturios tų moterų tapo išsiųs
sovietin
rųšies “ omunizmą” jisai te- Bolševikų klaidą ekonominių tos į miestą Orei — tapo išsiųs
tos todėl, kad stengėsi paleng
nai steįgs, Amerikos darbi plėtojimosi krypsnių ir politinių vinti sunkią kalinio padėtį.
ninkai gąli numanyti.
pokarinio laiko galimybių įver
Gegužės 20 d. komunistų po
tinime
mes
visuomet
skaitėme
Bet jeigu sovietų valdžia
licija užpuolė Raudonojo Kry
pasibaisėtina
nelaime
socialei
žiaus kambarius. Areštuota 140
įsileido į Rusiją Rockefellerevoliucijai. Mes dėjome visas ypatų. Iškrėtus ir atėmus laiš
rio agentus ir net padarė su
pastangas, kad pasaulio proleta
jais sutartį, tai kodėl ji ne riatas suprastų tą pragaištingą kus, areštuotieji paliuosuota, išskirus tuos, kurie rasta priklau
galėjo įsileisti mašinistų uni klaidą, ir darbavomės, kad tas sant
socialdekratam, socialrevojos prezidentą, Johnstoną? smūgis, kurį rengė tarptauti liucionieriam ar anarchistam.
Išrodo, kad bolševikams yra niam proletariatui bolševikų Maskva. Prieš kiek laiko,
geresni milionierių agentai, eksperimento nepasisekimas, bu “Naujienose” jau tilpo aprašy
tų kiek galint mažesnis. Mes mų, kaip komunistai sumušė ar
negu darbininkų atstovai.
buvome priversti aštriausiu bu ti 300 politiškųjų Butyrki kalė
du kovoti prieš baisius viešpa jime. iŠtai dar keletas vardų
taujančios Rusijoje valdžios iš moterų, nukentėjusių nuo kosišokimus. Bet su Rusijos pro munistų “darbininkiškos valletariatu jungia mus dar nuo džios”.
kruvinojo carizmo laikų nesu
Rosenberg
(socialInna
Tik-ką atėjo žinia, kad ta traukiami solidarumo ryšiai. Pa revoliucionierė). Ji sirgo. Kopo nudaigotas Vokietijos dėti jam nelaimėje, pagal musų munistai ištraukė ją iš lovos,
Centro partijos (katalikų) išgalę, yra socialistinė pareiga. žnaibė, tąsė už plaukų; mušė
Darbininkai tose šalyse, ku
vadas, Motiejus Erzbe^ger. rios buvo sumuštos kare, kenčia durtuvų drūtgaliais ir kumšti
Kas jį nudaigojo, dar neži sunkiausią ekonominę priespau mis.
nia, bet galima numanyti, dą. Bet ir pergalėtojų šalyse E, Kormilicyna (kairioji socrevoliucionierė),
Komunistai
kad žmogžudos randasi re siaučia nedarbas. Anglijos dar perskėlė galvą revolverio ran
bininkai tuština savo unijų iž
akcionierių eilėse.
kena, mušė durtuvų drūtgaliais
dus, kad sušelpus savo vargstan
Pereitais metais jau buvo
ir visą kruviną nunešė kalėjimo
čius draugus. Vienok, kad ir
padaryta vienas pasikėsini didelis vargas spaudžia darbi raštinėn, kame jai suteikta dak
mas ant Erzbergerio gyvy ninkus visose šalyse, didžiausias taro pagalba.
bės. Tuomet jisai buvo su vargas šiandie yra sovietinėje Kozlovceva (bepartyvė). Spar
dė kojomis pilvan velkant laip
žeistas. Piktadarys buvo Rusijoje. Jai visų-pirma reikia tais, o taipgi kalėjimo kieme.
jaunas oficieris, kuris pa vaistų kovai su ligomis.
Apalpusią įmesta automobiliun
reiškė policijai, kuomet ta Mes kreipiamės į visų šalių ir išvežta stotin.
po suimtas ,kad jisai šovęs į darbininkus ir darbininkes, Avruckaja. Mušta tolei, ko
šaukdami juos prisidėti prie šel
Erzbergerį dėlto, kad skai pimo darbo. Ypatingai mes ra lei ji apalpo.
Ligonė.
tęs jį pavojingu valstybei giname socialistines partijas, Katrina čurkan.
Serga džiova; tąsę uA 'plaukų,
žmogum.
priklausančias Tarptautinei So perskėlė lupas, i^fhušė dantis.
Erzbergeris po revoliuci cialistų Partijų'Darbo Bendruo Egelskaja. ^Mušė šautuvo
jos Vokietijoje buvo patekęs menei, kad kiekviena jų, atsi- drūtgaliais sudraskė rubus;
į vice-premjero ir finansų žvelgdama į tam tikras savo ša-imįn(j§ kojomis; tampė už plau
lies sąlygas, visomis jiegomis kų.
ministerio vietas po to, kai imtųsi šelpimo darbo.
Sentilovich
(socialdemokrajisai pasižymėjo, kaipo vo
Tarptautinės
Sochalistinių tė). Komunisai narstė rankas,
kiečių delegacijos galva, da Partijų Darbo Bendruomenės‘smaugė, visą mėlyną nuo muširant mūšių paliaubas su tal Sekretoriata vardu.
mo nuvilko į kiemą.
kininkais.
Friedrich Adler.
Lidija Autman. Rovė plau-

Apžvalga

Kapitalistai
naudojasi.

Užmuštas katalikų
vadas Vokietijoje.

. -......
.................. ".......
kus, vilko už plaukų per laiptus Tat komunistam prisiėjo Galu-,
žemyn.
žiną sugrąžinti .atgal į senąją
Apart paminėtų čia moterų, vietą. .

>

dar

seka

mos moterys ir merginos: Ratner (s.-r.) Liubert, Lidija Surkova, Lidija Kogan, Rozalija
Elmon (paskutini dvi yra narės
socialdemokratų
jaunuomenės
organizacijos) Shliachova, Egoleva, Machova.
Riazan. — Sumuštieji Butyrki kalėjime (Maskvoj) socialde
mokratai,
socialrevoliucionieriai ir anarchistai — keliolika
asmenų — atgabenta Riazaniun.
Jų padėtis labai sunki. Per dvi
savaiti jų neišleista į kiemą pa
sivaikščioti, valgis neduodama
taip mažai, kad faktiniai, jie
veik badauja. Kalėjime sugadinti klozėtai, kamarose todel
nepakenčiama smarvė.
Oriol. — Centralinin miesto
Oriol kalėj iman iš Maskvos nak
tį iŠ 25 į 26 balandžio atgaben
ta 32 socialrevoliucionieriai, $1
socialdemokratas, 18 kairiųjų
socialrevoliucionierių, 17 anar
chistų ir, per nesusipratimą, 12
bepartyvių kalinių ir net du ka
rišku vengru belaisvių! Kada
kaliniai tapo susodinti į vago
nus, dar Maskvoj, jie girdėjo,
kaip komunistai aiškino publi
kai, kad jie vežą Kronštato SU;
kilėlius kartu su generolu Koz
lovskiu.
Oriol miesto* centralio kalėji
mo rėžimas baisus. Kamarose,
skirtose vienai ypatai, sugrusta
po dvi. Kadangi lova viena ir
siaura, tai vienas kalinis gali
gulėti ant lovos ,o kitas turi
gulti ant drėgnų akmeninių
grindų. Kamarose visą laiką
randasi smirdančios “paroshos”
— t. y. kibirai, į kuriuos caro
kalėjimuose nakties laiku kali
niai galėdavo atlikti reikalus,
kadangi naktimis kalėjimai bū
davo užrakinti. Dienos laiku
šitas “parašas” caro gadynėj iš
nešdavo lauk, idant jos ne
troškintų oro. Komunistiniame
tečiaus, “rojuj” jas laikoma ka
marose dieną ir naktį. Mat di
delė čia nelaimė, jei kaliniai turi
kvėpuoti dvokančiu oru — juk
jie nekomunistai!
Vakarais kamaros Oriol kalė
jime neapšviečiama. Vandens
rynos sugadintos, stoka van
dens; pirties veik nekūrenama;
duona — ne duoną, greičiau tašlė; duodamos valgyti daržovės
sukirmijusios; kopūstai pasmirdę. Ligoniai, tūli sunkiai ser
gantys, negauna veik jokios me
diciniškos pagelbos.
Balandžio 26 d., iš ryto soci
aldemokratas Vasiljev, išbuvęs
caro katorgoj 6 metus, pabeldė
keletą sykių į savo kamaros du
ris. Buvęs už durų sargas šo
vė. Laimė, kad kulka pralėkė
neužkliudžius seną katorgininką.
Oriol. — Centralinės Ypatin
gos Komisijos (včeka) įsaky
mu iš Dono Baseino tapo iš
siųsta 27 socialdemokratai į
miesto Oriol centralinį kalėji
mą visam laikui “civiles ka
rės.”
t
Jau senai bolševikai skelbia
pasauliui, kad civile (pilietine)
kare Rusijoj užsibaigusi; ‘jau
senai komunistų spauda išne
šiojo žinias po pasaulį, kad su
sovietų priešais apsidirbta. Ku
riem galam siųsti dabar tuos
darbininkus j koncentracijos
kalėjimą? Kuriem?
Atsakymą duoda pati komu
nistų valdžia: už priklausimą
socialdemokratam menševikam.
Atsakymas labai truni|>as,
todėl ir baisus. Jis yra daug
baisesnis, negu Jungi. Valstijų
valdžios persekiojimai komu
nistų. Šitoji, anot komunistų,
kruvina kapitalistinė valdžia,
teisia komunistus, leidžia nu
sisamdyti
advokatus-gynėjus,
išteisina kaikada, arba išsiun
čia Rusijon. Gi Rusijoj viskas
eina greitai: socialdemokra(as
— kalėjimai! jį, ir atliktas kriu
kis!
Tarpe atgalicntų j Oriol 27
socialdemokratų buvo drg. Galuzin, kuris ėjo svarbias parei
gas Ukrainos
centraliniame
a matinių unijų ofise. Jį išgabe
nus, unijų centre dalykai pairo.

Darbininkų judėjimas.

Reiškiu, dabar Gal lizinas jau Metalo darbininkų konferencija.

smaugia Amerikos darbininkų
organizacijas, Henderson paste
bėjo:
— Jeigu jus turStumet parla-

mente bent 50 atstovų, valdžia
“nebepavojingas.”
Galuzinap
Ką tik pasibaigė Sheet Metai elgtųsi kitaip; mes turime 70
yra gabus žmogus. Jo darbas Workers unijų konferencija, įvy
savo atstovų.
būtinai reikalingas sovietų val
kusi mieste St. Louis.
Bet Amerikos darbininkai,
džiai; be jo negalima apsieiti.
Pasrebiama
nariuose
nepasi

ypač budavotojų unijos, vis dar
Na, o jeigu Galuzinas butų
tenkinimas konferencijos tari renka valdžion “gerus žmonės“
niuo
kas tada? Well, sėdė mais. Pirmon galvon nariam, iš demokratų abazo.
tų kalėjime, kaip kiti, t</del nepatinka, kad konferencija pa Ką pasėja, tai ir pjauna.
kad nėra komunistas. Tur-but kėlė nepaprastas mokestis, ku
ir Ispanijoj inkvizicija vidur rias turi mokėti kiekvienas uni
amžiuose nevaržė taip žiauriai jos naris, nuo 65c. iki $1 ir na Cigaru dirbėjų unijos.
žmonių sielos, kaip dabar var rines mokestis nuo $2 iki $2.50
Sekamoj Amerikos Darbo Fežo ją darbininkų “draugai,” mėnesyj.
Priešingi
yra
unijos
nariai
dearcijos konvencijoj, kaip ci
Rusijos komunistai.
mokesčiui,
uždėtam
ant
kiekvie

garų dirbėjų unijos atstovai, da
Charkov. — čia komunistai
no
nario
po
$5.00,
kad
sukėlus
lyvaus šitie asmenys: Šamas
paliuosavo keletą revoliucionie
naujį
atsargos
fondą
iš
$250,rių iš kalėjimo. Tikslas buvo
Gompersas, pats cigarų dirbėjų
000.
parodyti darbininkam, kad jie
unijos narys; George Perkins,
Kita
narių
nepasiganėdinimo
nesą kalėjimo “sargai.”
Tė
W. Campbello ir R. S. Sexton —
priežastis
—
tai
algų
pakėlimas
čiai! s “svaigesnieji” prasikal
abu generalini organizatoriai.
unijos
darbuotojam.
Darbinin

tėliai laikoma tvirtai uždaryti.
Henry Abrams konvencijon
kų
algos
tapo
apkapotos
nuo
10
Jų tarpe ranadsi Chudokormov,
bus pasiųstas vietoj J. Mahlon
iki
20
nuošimčių
o
unijų
prezi

Veinger ir Zolotarcvski (visi iš
Barnei’o, veterano socialisto ir
dentui
konferencija
pakėlė
algą
Ekatcrinoslavo); keturi iš Pol
aršiausio Gomperso priešo kon
nuo
$3,600
ant
$4.500
metuose.
tavos redybos (jų tarpe Kareinvencijose. Bames veik visuo
Generalio
unijų
organizatorio
ski ir Golobcrg).
met vadovaudavo pažangiajai
alga
tapo
pakelta
nuo
$3,000
ant
Kodelgi juos nepaliuosuota
opozicijai prieš Gonipersą.
kartu su kitais? Todėl, kad jie $3,300 į metus. Beto, unijų pre Paskutinėj konvencijojį įvy
yra pasižymėję darbininkų tar zidentas gauna 8 dol. dienoj bu kusioj Denver, Colo. Bames bal
pe, todėl, kad turi įtakos minio to apmokėjimui viešbuty j, o savo už J. L. Lewisą, kai ėjo
gen. organizatorius gauna vieš rinkimai Am. Darbo Federacijos
se.
'
Apart socialdemokratų. Char bučio išlaidom 7 dienoj, ir abu prezidento rinkimai. Tatai sutei
kovo kalėjimo randasi 29 anar jiedu gauna po $35 nepaprastom kė Gomperso šalininkam cigarų
chistai ir socialrcvoliucionie- išlaidom.
dirbėjų unijoj progos išvystyti
Konferencijoj tapo išnešta re aršiausių atakų prieš BaTnes’ą,
riai.
Poltava. — Kalėjime mirė zoliucija, reikalaujanti paliuo- kam jis balsavęs Tie cigariį dir
nuo šiltinių drg. K. Liachovich suoti iš kalėjimo E. Debsą ir ki bėjų unijos narį Gompersą, o už
(socialdemokratas), garsaus ru- tus politinius kalinius.
Lewisą, mainierių atstovą.
j>ų rašytojo V. Korolenko uoš
Atakos davė pasekmių. Vie
vis.
Darbininkų “vienybė.
toj Barnes’o dabar atstovaus ci
Kremenčug. — Kalėjime su
garų dirbėjus H. Abrams. Barsirgo šiltinėmis 14 draugų so Rochesterio cen tralinėj darbo
ne’o pralaimėjimui prisidėjo dar
cialdemokratų. Vienas jų, Sta taryboj tartasi kaip apvaikščioti
ir tai, kad pažangiųjų unijos
tut,sk i, jau mirė. Apie kilų liki “Labor Day” . feuvo paduotas
sumanymas, kad užkviesti ap- narių tarpe įvyko skilimas: ko
mą *dar negauta žinių.
vaiksčiojimui ir siuvėjus Amal- munistiniam gaivalam Barnes iš
Riev. — Korespondencijos iš gameitus, kurių čia prjskaitoma rodė perdaug “konservotyvis”,
Kicvo rodo, kad net rauodnojo apie 13,000, o taipgi batų siuvė todėl jie nebalsavo už ją, o davė
teroro siautimo laiku,
t. y. jų unijos narius — apie 5,000 progos pasiųsti konvencijon at
1918 m., nebuvo tokių perse žmonių. Nė Amalgameitai, ne žagareiviai. Nuo vilko, reiškia,
kiojimų, kokį išvystė čia ko kurpiai Amerikos Darbo Fede bėgdami pataikė ant meškos.
munistai
pastaruoju laiku. racijai nepriklauso.
Areštuojama be atodairos vi Po ilgų ginčų 29 balsais prieš
sus, kas tik pasipainioja po ko 28 ‘Rochesterio Centralio Darbo
jų. Sąlygos kalėjime pasibaisė Taryba nubalsavo nekviesti aptinos. šiltinėmis mirė kalėjime
vaikščiojimui nė vienų, ne kitų.
[Ui išreikštas šiame akprtujo
drg. V. E. Oriol.
nuomones Redakcija neatsako.}

Skaitytoju Balsai
>i.r,

zitomir. — Tarpe kitų so
cialistų, vietos kalėjime sėdi I.
Voronicin , kuris 1905 m. vado
vavo Sevastopolio sukilėliam,
tindamas Sevastopolio Sovieto
pirmininkas. Laike leitenanto
Smito bylos Voronicin tapo pas
merktas katorgon visam am
žiui. Katorgos bausmę Voroni
cin kalėjo šliselburgo tvirtovėj,
kurioj ir išbuvo iki 1917 m. re
voliucijos.
Senam revoliucionieriui, ži
noma, kalėjimas ne naujiena.
Skauda tečiaus tai, kad drau
gai, su kuriais Voronicin anuo
met kariavo -petis .petin prieš
caro jungą, įgrūdo dabar jį pa
tį kalėjimai!.
Makejevka. — Iš 1,400 Uk
rainos socialdemokratų darbi
ninkų, kuriuos komunistai areš
tavo ir sukimšo į kalėjimą, ne
žiūrint kankinimų, tik penki
kaliniai sutiko išpildyti komu
nistų reikalavimą išstoti iš so
cialdemokratų partijos. Tai vie
nintelis atsitikimas visoj Ukrai
noj. Šiaipgi Ukrainos draugai
vargsta kalėjimuose, ažuot iš
sižadėjus savo principų.
Buvęs Kalinis.

Nedarbas
NEW YORK. — Nedarbas —
tai ne naujiena. Šiuo laiku ne
darbas mažesniame ar didesnia
me laipsnyj palietė visus Ameri
kos industrinius centrus. Bet
didesniuose miestuose jis ypač
skaudžiai
jaučiamas.
Tokiu
miestu yra ir New Yorkas. Vi
suomeninių darbų komisionierius, Bird S. Coler, kreipėsi į
majorą Hylaną, prašydamas,
įkurti komitetą, kuris rūpintųsi
nedarbo klausimo išsprendimu.
Bedarbių skaičius New Yorke
nuolat auga. Geros širdies žmo
nės, kurie rūpinasi bedarbiais,
rašo fabrikininkams laiškus,
prašydami pagelbos. Bet į to
kius laiškus paprastai nieko ne
atsakoma.

Aliejaus darbininkų streikas.

Amerikos, valdžia deda pas Moterys, ką jus apie
tangas, kad nedaleidus kilti
tai manot?
streikui aliejaus darbininkų Va
Chicagos dienraštis “Tribū
karinėse valstijose. Jei nebus
susitaikyta, streikas prasidės 1 ne” pradėjo stiprią agitaciją už
tai, kad mergaitės ,na, ir apla
d. s-ausio
mai moterys, dėvėtų kelnaitėm,
“nikerbokeriais,” vietoj csjonų.
Ginkluota darbininkų kova.
Eilėj straipsnių, dar kelnai
Ateinana žinių, kad "ties Mar- tėm parėdytų mergaičių paveik
met, West Virginijoj, ginkluoti slėliais iliustruojamų, tasai lai
kasyklų darbininkai renkasi, kraštis įrodinėja, kaip sejonais
idant užpuolus dirbančius Mingo dėvint mergaitėms nepatogu
paviete skebus kompanijų poli dirbti ar tai namų ruošoj, ar
cijos apsaugoj.
dirbtuvėj, ar ofise, ir kaip daug
patogiau joms butų, jeigu jos
StatytojŲ kova su
dėvėtų kelnaitėm.
samdytojais.
Butų labai įdomu žinoti, kaip
San Diego kontraktoriai pava lietuvių moterys ir merginos
rė iš darbo namų statytojus dar žiuri į tą klausimą.
Ydomioji.
bininkus. Lokautas tęsei jau
šešias savaites. Samdytojų tik
slas yra įvarginti tiek darbinin
kus, kad jie taptų priversti grįž
ti darban bile išlygomis, kokias
Drauge Buvusiam, Chgo. —
pasiūlys kontraktoriai.
Valdžia remia samdytojus. Ji Jūsų pasipasakojimas kaip ke
liavote i Birutes išvažiavimą ir
yra padariusi su samdytojais
kaip parkeliavote nelabai įdo
kontraktus, kurie turi būti at mus.
Nesuvartosime.
likti paskirtu laiku. Kontrak
M. Dvaroniui. — Mes nieko
toriai kreipėsi į valdžią prašymu
apie tai negirdėjome. Kreipki
pratęsti kontraktų išpildymo lai
tės į Lietuvos Atstovybę Waką. Samdytojai aiškinasi, kad shingtonc, 1925 “F” SI. N. W.
darbininkai išėję streiką ir kad
žingeidžiam, \Vilkes Bar re.
todėl, ne jų — kontraktorių yra — Netinka, nesuvartosime. Ra
kaltė ,bet darbininkų.
šykite mums šiaip žinių iš. vie
Tikrenybė teČiaus kitokia. tos lietuvių gyvenimo.
Labai
Darbininkai pasirašė sutarti su jų pasigendame.
kontraktorių asociacija nustaty
dami darbo dienos mokestį $8.
DR. A. M0NTVID
Apsižiūrėjęs, samdytojai pališ
Lietevin Gydytojas ir Chirurgas
kė, kad jie mokėsią tik $7 die
25 Esat Waahinfton St.
Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
noj. Kadangi darbininkai ne
' Telephone Central 8362
sutiko, tai samdytojai paskelbė
1824 Wabansia Avė.
Valandos:
nuo 6 iki 8 vakare
lokautą.
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Kontraktoriai sulaužė sutartį,
o vienok valdžia juos remia. Ka
Telephone Boulevard 5052
da tūlas laikas atgal Amalgameitų generalio sekretoriaus Shlonbergio pavaduotojas,/J. Potofski,
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
turėjo pasikalbėjimą su Ilender- re.
Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
sonu Londone ir papasakojo karais 6—9. Nedel. pagal sutarimo.
jam, kaip valdžia ir teismai 3261 So. Halated St., Chkago, IIii

Redakcijos Atsakymai

Dr. A. Juozaitis
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NAUJIENOS* Chicago, UI.

•'"-N Kodėl neateina mums mintis, ir versi tetą. Tik, broli, sustok ir
kodėl mes neaukaujame arbt pats sau truputį pamąstyk, ko
visai maža aukaujame Lietuvoj kia laimės saulutė užtekėtų ta
labdaringiems reikalams? Vie da Lietuvos padangėse.
s.___________________________ ------------------ ---------------------------------—
Sakau, kam rupi Lietuvos
toje rėmus partinius fondus, bu
jie negalėjo sutvarkyti šalies tų daug gražiau ir naudingiai ateitis, visi kiek galėdami au
BROOKLYN, N. Y.
pramonės, šalies ūkio, ir tam pa remti labdaringasias ir kultini kaukime Lietuvai Gelbėti Drau
gijai, kad ji savo puikius suma
nes organizacijas.
Kliaučiai prašalino “Laisvės” našiai.
Kada prasidėjo išmokėjimas nymus sėkmingai vykint galėtų.
Reikia pažymėti, kad susmu
koresp. iš susirinkimo.
L G. Vaidevutis.
kus komunistų galiai, pradeda nuošimčių už Lietuvos valstybės
Rugpiučio 19 d. įvyko kriau atgimti ir žmonių dvasia, — jie paskolos bonus, tada Lietuvos
Lietuviu moksleivi
čių Vilijos abiejų skyrių susi įgauna daugiau drąsos pasakyti atstovybės paskolos skyriaus
vedėjas paskelbė, kad nuošim
jai aukos.
rinkimas. 54 skyriaus pirm. K. žodį kitą teisybės.
čius
už
bonus
kiekvienas
turėtų
Po
ilgų
diskusijų
apie
Rusi

Jankaitis, atidaręs susirinkimą
pranešė, kad pereitą susirinki jos padėtį, tapo užgirtas Unijos aukauti Tautos Fondan, Lietu Cambridge, Mass. — Mes, ke
mą čion buvęs “Laisvės” repor darbuotojų pienas, — aukoti pu vos valstybės reikalams, arba li lietuviai .sudėjome keletą do
teris Jis esąs ir dabar čionai ir, sės dienos uždarbį badaujan galima atsiimti, jeigu to būtinai lerių aukų Lietuvių Socialistų
sako. Jankaitis, aš manau, kad tiems Rusijos žmonėms, ir mu reikalauja. Ir geraširdžiai Žmo- Studentų Draugijos, Berline, susų auka neis nei per jokį fondą, neliai, siunčia bonų kuponus, sišelpimo fondui. Aukojo: po.
nebus tam priešingų.
daugumas be jokio pažymėjimo 2 dol.: P. Braždžis, S. Zdu-.
Tuojau pasigirsta balsas: — bet per pačią Amalgameitų
kam ir kokiems tikslams jie au nauskas, F. Majauskis, K. Vai-1
Nereikia čionai jo, lai apleidžia Uniją.
J. Vinciunas 5 dol.; j
Sekantis klausimas buvo šel kauja jį. Gaila, kad Amerikos švilas;
susirinkimą!
pimas kalinių. Iš centro buvo lietuviai taip nesiorientuoja, viso kartu $13.00. Tą sumą
Prasideda diskusijos, ar leisti
prisiųsta laiškas su prašymu taip nesupranta, ar suprasti ne siunčiame “Naujienoms”, kad
pasilikt, ar kad išeitų. Vieni
paskirti kiek Sacco-Vanzetti by nori, kas yra gera ir kas bloga; pasiųstų minėtam fondui.
nurodinėja, kad “Laisvės” re
lai vesti. Paaukota $50; taip kas arba kokia organizacija šel
— Jos. Vinciunas.
porteris Balsys pereitą delegato
pia
Lietuvą,
ir
kas
jų
aukas
sū

jau dar $50 paaukojo iš iždo ki
233 Portland St., Cambridge.
rinkimo mitingą apraše ne taip,
ltam kokiam politiniam kaliniui, riems partijos reikalams suvar
[$13.00 gamome ir pasiųsime
kaip buvo, bet taip, kaip jam
\
| kurio vardo neįsitėmijau. Fo toja.
kam skirta. — N-nų Adm.]
patiko. Iš kitos pusės atsisto
tam nutarta, kad įstojimas į
Amerikos lietuviai turėtų,
ja Bekampis ir įrodinėja, kad
Uniją butų visiems lygus — po siųsdami aukas arba bonų ku
AUKA SOCIALDEMOKRA
nors ir neviskas buvę teisingai
$10.00. Pirmiau buvo $37.00. ponus, aiškiai pažymėti, kokiems
TAMS.
užrašyta, bet pati susirinkimo
Buvo ir daugiau dalykų, bet ku tikslams ir kokiai Lietuvos lab
dvasia buvus aprašyta gerai.
rių taip aiškiai neįsitėmijau, to daringai ar kultūrinei organiza
Drg. St. Žukauskas iš KingsPakalbėjus už ir prieš, paduota
dėl neminėsiu
cijai jie tą bono kuponą aukau ton, Pa. paaukavo Lietuvos
balsuot: laikyti “Laisvės” re
Socialdemokratams $1.00 Pi
Reikia pažymėti, kad tai la- ja.
porterį Mizariukę. ar jis turi api bai senai toks tvarkingas susi * Lietuvos valstybės bono kupo nigai bus priduoti kur pažymė
elisti susirinkimą?
—“Naujienų” Adm.
rinkimas įvyko, kokis buvo šį ną reiktų aukauti šioms orga ta.
Balsuojama. ' Nors akimis
kartą, o tai vis ačiū tam, kad nizacijoms: Lietuvos Liaudies
sprendžiant atrodė didžiuma,
Brooklyno kriaučiai pradeda Universiteto įsteigimui, kuriame
kad turi apleisti susirinkimą, bet
daugiau protauti ir nebetiki ko Lietuvos jaunuoliai laisvai, be
balsų skaitytojai bandė sukti
munistų melams. Nelabai se varžymo jų minčių ar pažiūrų ir
1 LIETUVA
I
balsus. Bet kadangi aiškiai
nai
Brooklynas
tai
buvo
komu
Arčiausia
pasiekimui
Lietuvos
vie

tikybos,
galėtų
semti
sau
tą
matėsi, kad balsų skaitytojai
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
nistų bazė visose Jungtinėse dvasios ir tobulybės peną, — delė
pasivaikščiojimui vieta. Visi pasuka, todėl tuojau buvo užpro
Valstijose,
bet
dabar
jau
išslydo
apšvietę,
kultūrą
ir
mokslą.
Ar

ran
kūmai,
moderniško laivo.
testuota ir pareikalauta antrc
jiems iš po kojų: tie visi melai ba Lietuvos Raudonajam Kry
balsavimo. Darenka dar du
apie Rusiją, visi “Laisvės” plū žiui — kad jis galėtų daugiau ir
Išplaukia kas savaitę
balsų skaitytojus ir įvyksta
dimai,
visi
komunistų
darbai
Pier
58-62
North River, New York 1
stipriau
veikt
ir
nuo
žaizdų
ir
antru kartu balsavimas. Nors
Saniland)
York j
(Rūgs. 1
laike
praeito
kriaučių
streiko
da
mirties įmanomai ginti musų Gothland) New
ir šį kartą aiškiai matėsi balsų
Hamburgą
(Rūgs. 22
3-čia klesa
vogimas, bet visgi tiek daug ne vė žmonėms progos pažinti kas sūnūs ir brolius, kovojančius už Kroonlan) TikNcw
York
(Rūgs, 17.
yra komunistai.
Lietuvos laisvę ir nepriklauso Zeeland)
galėjo nusukti, ir pasirodė di
į
(Rūgs. 10
Dar turiu pažymėti, kad susi mybę, ir tam nesigaili savo gy Lapland)
Hamburgą
(Rūgs. 24
džiuma balsų už tai, kad “Lai
Finland)
................................
Spalio 1
rinkimo pirmininkas d. J. Gla vasties aukauti.
svės” reportesis ponas Mizariuveckas gana tvarkiai vedė po Aukaudami labdaringiems ir
kits apleistų susirinkimą, — ką
sėdį ir kiekvienas turėjo pro kultūringiems tikslams turime Mongolia)
New York
(Rūgs. 8
jis tuojau ir padarė: su visais
Minnekahda)
į
(Rūgs.
22
gos išsireikšti savo nuomonę ši žiūrėti, kad musų aukos eitų Manchuria)
Hamburgą (Spalio 6
savo “paliudijimais” išsinėšino
tame susirinkime.
Komunis ten, kur jos buvo aukojamos. Ir
Tikietai tiesiai į Pilavą
į “Maskvą”.
INTERNATIONAL MERCANtams prakišus pas kriaučius ši kad butų siunčiamos Lietuvon
TILE MARINE CO.,
Andais aprašydamas paskuti tame susisinkime pasirodė daug
116
laivų — 1,250,000 tonų.
nį delegato rinkimų susirinkimą švelnesni,' daug sukalbamesni per atitinkamą, tam tikslui vei Chicago: F. C. Brown, West. Pass.
ir primindamas, kokį smūgį ko negu pirma, kuomet jie buvo įsi- kiančią įstaigą. Amerikoje mes Agent, 14 North Dearborn St.,
Arba prie vietinio agento. ’
munistai aplaikė nuo kriaučių, briovę į organizacijos viršūnes. turime tik vieną tokios rųšies
įstaigą, būtent Lietuvai Gelbėti Phone Boulevard 491
aš minėjau, kad to paties gali
Vienas dalykas šitame susi Draugiją.
susilaukti ir pati “Laisvė”. Ma rinkime liko neatliktas. Pir
ASHLAND JEWELRY j
Koks butų džiaugsmas musųno spėjimas išsipildė. Mat, miau' buvusis Unijos delegatas
MUSIC STORE
kaip kas tarnauja .tokį ir atly drg. Vaitukaitis buvo “Laisves” brolių kareivių, kada jie dagirDeimantai,
ginimą gauna, — kaip “Laisvė” apšmeižtas, bet kuomet Vaitu stų, jog mes padedame jiems ir
Laikrodžiai,
pasitarnavo vietos darbinin kaitis dėl tų šmeižtų parašė at jau kelis šimtus tūkstančių auk
kams kriaučiams laike praeito sakymą, tai “Laisvė” atsisakė sinų siunčiame jų apžiūrėjimui.
Auksybčį, Columstreiko, taip kriaučiai jai ir at duoti jam vietos savo špaltose. Kaip gėrėtųsi priaugančioji kar-;
bijos Grafonolas ir
silygino. Be to, vietos žmonėms Dėlto Vaitukaitis kreipėsi į Uni ta, — berniukai, mergaitės, o ir
lietuviški naujausi
rekordai.
begalo įsipyko “Laisvės” paleis-, ją. kuri ir suteikė jam atsišau patys tėvai, kad už poros metų
burniavimas.
Ypatingai žmo kimą, ir per šį susirinkimą tu Amerikos lietuviai įsteigtų Lie
4537 S. Ashland
nės piktinasi už “Laisvės” prasi- rėjo būti duotas pareiškimas tuvoje — Lietuvos Liaudies UniAre.,
Chicago, III.■
vardžiavimus.
už Vaitukaičio šmeižimą, bet
Po prašalinimo “Laisvės” re kadangi susirinkimas užsitęsė
porterio iš susirinkimo eita prie gana vėlai, tai šitas klausimas
savo reikalų. Pirmiausia rink palikta sekančiam susirinkimui,
ta to vakaro pirmininkas. Kan kame kriaučiai tars savo žodį
didatais į pirmininkus apsiėmė apie “Laisvę” ir apie drg. Vai
1) Bekampis, 2) “viską žinantis” tukaitį. —BrooiklynO Siuvėjas.
J. Buivydą, ir 3) J. Glaveckas.
Daugiausiai balsų gavo drg. J.
Kuomet dauguma mo
Glaveckas, sekantis Bekampys,
o mažiausiai J. Buivydas. Pir
terų kalba apie gražią
mininku pasiliko drg. J. Glavec
išvaizdą, jos mąsto tik
(Atsiųsta)
kas, padėjėju Bekampis.
apie savo veidą.
Sekąs klausimas tai Rusijos
Amerikos lietuviai buvo, yra
šelpimo, šitas klausimas buvo ir, tikime, kad ir ateity bus ge
Kodelgi neturi gražią
gana svarbus tuo, kad Unijos raširdžiai ir duosnus Lietuvos
odą ant viso kūno?
Centras nutarė, kad butų paau reikalų šelpėjai, aukautojai. Jie
kota pusės dienos uždarbis ir jau yra atsižymėję savo duosnuĮžymus RAUDONAS šmotas Su
kad Amalgameitų Unija perim mp ir gausiomis aukomis į įvai
priimnu sveiku kvapu.
tų visus tuos pinigus ir sunau rius Amerikos lietuvių fondus.
dotų badaujančių šelpimui. Iš Daug aukavo Lietuvos Neprigulkitos gi pusės buvo siūloma au mybės Fondan, Lietuvos Laisvės
koti visos dienos uždarbį, o taip Varpo Fondan, o daugiausiai,
gi proponuojama savo aukas pa nes šimtus tūkstančių sudėjo į
vesti komunistų sutvertam fon Tautos Fondą . Bet kiek jie sa
dui “Friends of Soviet Russia”. vo gausiomis aukomis sušelpė
Buvo tikėtasi gana didelių Lietuvą ir jos gyventojus? Tą
ginčų, bet kad komunistų įtaka matome, iš apyskaitų, kad tik
galutinai nusmuko, tai nei su šimtoji dalis musų aukų pasie
savo fondais, nei su savo “iš kė Lietuvą, o tuktantinė dalis
mintimi” jie jau nepasirodė, nes sutilpo, čia pat, amerikiečių ran
suprato, kad nieko nepeš.
kose. Gaila tatai, kad iš šimtų
Kalbant šiuo klausimu buvo tūkstančių sudėtų aukų Lietuva
įvairių pareiškimų prieš Rusi nei pusės jų negavo. Bet dar
jos komunistų elgesį. Buvo iš gailiau, kad Amerikos lietuviai
metinėjama, kad jie netikusiai yra tokie lengvatikiai, duoda sa
šeimininkauja, buvo nurodoma, ve išnaudoti, ir savo aukomis
kad saulės kaitra, tai nėra vie užlaiko fondus, kurių tikslas yra
nintelė tos katastrofos — bado grynai partinis; kuriems nerupi
priežastis, bet kaltas ir bolševi arba visai mažai rupi dabartinė
Padarytas
Amerikoj
kų šeimininkavimas, dėl kurio Lietuvos padėtis ir jos ateitis.

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

KORESPONDENCIJOS

V^RedStarLine

American Line

Geros širdys, bot netobulos
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3101 S. Halsted St., kampas 31os gatOfiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 3654.
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanljos hospitalisa.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kios*
ligos#
moterims ir
merginoms.

PARTICIPATING BONOS
.

Rašo CHAS. H. APPLE, prezidentas American
Gasoline Corporation.

Kaip kad jau buvo pirmesniame straipsnyje nu
merio trečiam, pažadėta, kuris buvo patalpintas
šiame laikraštyj ne senoje praeityje. Bondsai, yra
saugiausia ir labjau geidžiama investmento for
mą, iš užtikrinimo atžvilgio.
Nevien, ką išmoka didelius nuošimčius, kokių investorius nori, bet ir nauja bondsų forma, žinoma
kaipo participating pirmo mortgečiaus aukso
bondsai, mano manymu labjau patraukianti visų
investmentų forma, iš sekamos priežasties:

Pirmas:
Investyti pinigai yra užtikrinti pirmo mortge
čiaus raštu ant viso Real Estate, įrengimų, įstai
gų. mašinerijos ir visokios nejudinamos savasties
— šis apsaugos bond holderi — jis turi pirmą pa
siskundimą ant visokių kompanijos išmokėjimų,
išleistų bondsų.

Antras:

ę

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, 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 nuu 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, UI.
Phone: Humboldt 6849
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■Tel.i Yards 6666
Boulevard 8448

■ DR. V. A. ŠIMKUS J
I

Paprastai nuošimtis mokama už bondsą kas pus
metis ir nuošimtis visuomet yra preferred pasi
skundimo prieš korporacijos pienus ir yra išmo
kami tą dieną, kada laikas sueina. Jei iš kokios
nebūk priežasties neišmokėtų ant paskirtos die
nos nuošimčių, tuomet bond holderis gali imti
korporacijos savastį.

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėra*
M 8203 So, Halsted St., Chicago.
• Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

E
| DR. C. Z. VEZELIS |
Telefonas: Boulevard 7042

Trečias:

Lietuvis Dentistae
4712 South Ashland Ave^

Tuomi geriausia participating bondsų ateitis, ka
dangi korporacijos pelnas yra išdalinimas. Tu
rinti nusipirkę bondsų, gauna priedo prie papra
sto nuošimčio, kaipo padalinimą korporacijos
pelno, o uždarbis korporacijos gali būt gana di
delis. Faktiškai, šie pelnai gali būt toki dideli,
kaip kad pelnas Common Šerų savininkų.
Leiskite man perstatyt: duokim sau, kompanija
turi Capital Stock $250,000.00. Išleis lygios su
mos pirmo mortgečio participating auksinius
bondsus, išsibaigenčius į dešimts metų, 8 nuošim
čiai polukio ir turi teisę'prie 50'nuošimčiu*'gry
name korporacijos pelne, po išmokėjimui regu
liariai 8 nuošimčius polukio.

arti 47-tos gatvės
"■■■■■■'■■■■■■■■■■■■H

IT M. T. STRIKOL’IS'
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

Daleiskim, kad ši kompanija turi gryno pelno po
x išmokėjimui 8 nuošimčius dar $500,000.00 kas
metai — bondsų savininkai gauna pusę tos su
mos — $500,000.00, arba $250,000.00 priedan
prie nuošimčių arba pelną ant bondsų, kuris ga
lima sulyginti su 100 nuošimčių, už bondsus, ku
riuos turi.

People Teatro Name,
1616 W. 47th SU Tel. BouL 160
VALANDOS:
« iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Strael
Telephone McKinley 263

Turįs už $1,000.00 Par Value šiuos 8 nuošimčių
participating bondsus, gautų iš viso uždarbio
$1,080.00 metinio nuošimčio už $1,000.00 investmentą.

Telephone Yards 5832

DR. M. STUPNICKI
Chicago, I1L
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nue 6 iki 8 vakare.

Išsibaigiant bondsų laikui, savininkas fcaus iš
korporacijos $1,000.00, kurie buvo įvestyti į
šiuos bondsus.

Participating bondsai suteikia lygias tiesas savi
ninkui, kaip ir kitiems korporacijos savininkams,
pilną dalyvavimą pasidalinime pilnai kompanijos
pelnų, ir mano manymu, galima paskirtą kaipo
vieną iš geriausių investmento forma iš atžvil
gio, kadangi siūlo - pirmos klesos užtikrinimą
įneštos sumos ir turint augštą spekulativę išga
lę, kaipo atgavime sumos, nuošimčių ir pelnų.

Telephone Van Buren 294
R«s. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. RDTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaiką ir visų chronišką ligų
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pa piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
Telephone Yards 1532

1 DR. J. KOLIS
2g kų
E

■
LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vaiir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chica

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Geriausi visuomet nuo 1869

Užsisakyk
šiandien ant rytojaus.

'

Reikalaukite
Case & Martin’o

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.

9 iki H ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397

731 W. 18-ta gat.

Prasideda SubatoJ, Rugp.—Aug. 27 d., ir trauksis iki SubatoS, Rūgs.
—S'ept. 3 d. Didelis atpiginimas ant vasarinių apatinių aprėdalų dėl
vyrų, moterų ir vaikų. Prie kiekvieno pirkinio, duodame štampas.

Chicago, III.

iAh

■_

Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė.,
Chicago.

DR. M. STAPULIONIS'

Didelis
Išpardavimas
J. A. MISČIKAITIS,
3218 So. Halsted Street,

DR. P. ŠIMAITIS

j.--*

.

2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandas: 9—12 ryto ir 1—• vak.
Phone Canal 257

Subara, Rugp. 27 d., 1921
—■

1917 metais Erzbergeris
NAUJIENOS
atkreipė į save viso pasaulio
The Lithuaniaa Daily Newi domę tuo, kad pasiūlė reich
PubHthoJ Daily *xcept Sunday by
khe UthuaaJaa Nawa Pab. Go*. lac. stage (Vokietijos seime) re
zoliuciją taikos be aneksijų.
Jiditar P. Grigaiti*
Socialdemokratams
parė
1789 80. HALSTED 8TM mus tą rezoliuciją, ji buvo
CHICAGO, ILLINOIS.
priirtita didžiuma balsų, bet
kaizerio valdžia nepaisė jos.
Talaphoaa Rooaaralt 85IN
Stodamas už taiką ir val
Subacriptioa Kateai
18.09 per yaar in Canada.
17.00 per yaar outrida of Chicago. stybės demokratizaciją, Erz
|8.00 per yaar in Chicage,
bergeris užtraukė ant savęs
8c per oopy.
didelę junkerių ir stambiųjų
Entered aa Second CUaa Mattor
March 17th, 1914, rt tha Port Office kapitalistų neapykantą, ir
pf Chicago. I1L, andar the art of
jie nužudė jį, lygiai kaip
March 9nd, 1878.
pirmiau nužudė LiebknechNaujienos eina kasdien, tlakiriint
aėdildieniua. Leidžia Naujiena Ben tą, Rožę Luxemburg, Eisnedroji, 1739 So. Halated St„ Chicago,
rį ir visą eilę kitų socialistų.
HL — Telefonas i Roosevelt 8500.
Vokietijoje, kaip matome,
Užsisakomoji Kainai
yra žudomi ne tiktai revo
Chicagoje — paltai
|8.00 liucionieriai,
Metama___
o šiaip pa
4.50
Pusei meta
2.25 žangus žmonės.
Naikinimu
1.75
1.90 atskirų įžymesnių asmenų
reakcija stengiasi atgauti
Chicagoje — per uatiotojui
Viena kopija ,
■ _, . , ■—- 08 savo pralaimėtasias pozici
Savaitei
.......................... . 18
Minėsiu!
.
i , —<
jas.
Suvienytose Valstijose na Chicagoj,
paltui
Metams
- - -- <7.00
Puaai mota ---------------- , »■■■■— 4.00
Trims mėnesiams
2.00
Dviem mėnesiams............ ..
1.50
Vienam noinesiui
, , - - ■ .75

Lietuvon ir kitur užiiiastssosi
(Atpiginta)
<8.00
Metams--------------4.50
Pusei meta ............
2.25
Trims minesiama .
Pinigus reikia sigsti palte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kapitalistai
naudojasi.
Girdėt, kad Standard Oil
(Rockefeller’io) kompanija
kartu su kai kuriais Angli
jos kapitalistais padarė su
tartį su bolševikų atstovai
Krasinu, pagal kurią rusams
bus duota $400,000,000 (ke
turi šimtai milionų dolerių)
paskolos, 0 UugŠČiaus pami
nėtoji kompanija gaus mil
žiniškas aliejaus koncesijas
Uralo kalnuose.
Tuo budu Amerikos Rockefelleris jau įkėlė koją į
sovietinę Rusiją. Kokios
rųšies “komunizmą” jisai te
nai steigs, Amerikos darbi
ninkai gali numanyti.
Bet jeigu sovietų valdžia
įsileido į Rusiją Rockefetlerio agentus ir net padarė su
jais sutartį, tai kodėl ji ne
galėjo įsileisti mašinistų uni
jos prezidentą, Johnstoną?
Išrodo, kad bolševikams yra
geresni milionierių agentai,
negu darbininkų atstovai.

Užmuštas katalikų
vadas. Vokietijoje.
Tik-ką atėjo žinia, kaįi ta
po nudaigotas Vokietijos
Centro partijos (katalikų)
vadas, Motiejus Erzberger.
Kas jį nudaigojo, dar neži
nia, bet galima numanyti,
kad žmogžudos randasi re
akcionierių eilėse.
Pereitais metais jau buvo
padaryta vienas pasikėsini
mas ant Erzbergerio gyvy
bės. Tuomet jisai buvo su
žeistas. Piktadarys buvo
jaunas oficieris, kuris pa
reiškė policijai, kuomet ta
po suimtas ,kad jisai šovęs į
Erzbergerį dėlto, kad skai
tęs jį pavojingu valstybei
žmogum.
Erzbergeris po revoliuci
jos Vokietijoje buvo patekęs
į vice-premjero ir finansų
ministerio vietas po to, kai
jisai pasižymėjo, kaipo vo
kiečių delegacijos galva, da
rant mūšių paliaubas su tal
kininkais.

Komunistų rojuj.
Rusų Socialdemokratų Darbi
ninkų Partijos organas “Socialističesky Viestnik” — spausdi
namas užsieny j, nes Rusijoj lei
džiama gyvuoti vien komunistų
spaudai — parduoda įdomių ži
nių apie tai, kaip persekiojama
socialdemokratai, socialistai re
voliucionieriai, anarchistai ir vi
si tie, kurie drįsta Rusijoj ko
voti už žmonių teises, arba net
už tai, kad neremia ir negarbi
na komunistų.
Maskvoj socialdemokratai Ježov, Nikolajevsky, Pleskov, sė
dėjusieji Leforto kalėjime, tu
rėjo paskelbti bado streiką, kad
komunistai leistų jiem skaityti
knygas, laikraščius ir karts nuo
karto matytis su giminėmis.
Kaip, žinoma, net caro laikais
buvo leidžiama kaliniam skaity
ti knygas ir laikraščius ir ma
tytis su giminėmis. “Darbinin
kiška” komunistų valdžia tečiaus nenori duoti šito, ką duo
davo caras,
Leforto kalėjime pastaruoju
laiku sėdėjo:

Apžvalga
ATSIŠAUKIMAS DEL BADO
RUSIJOJE.

Socialistinis Viennos Interna
cionalas, į kurį įeina Vokietijos
nepriklausomųjų
socialdemo
kratų partija, Anglijos nepri
klausomoji darbo partija, Fran
ci jos socialistų partija, Austri
jos socialdemokratų partija,
Šveicarijos socialdemokratų par
tija ir daugelis kitų, išleido se
kantį atsišaukimą į viso pasau
lio darbininkus dėl bado, siau
čiančio bolševikiškoje Rusijoje:
Visų šalių darbininkai ir
darbininkės!

trys

Rusų

kus, vilko už plaukų per laiptus
žemyn.
Apart paminėtų čia moterų,
skaudžiai nukentėjo dar seka
mos moterys ir merginos: Ratner (s.-r.) Liubert, Lidija Surkova, Lidija Kogan, Rozalija
Elmon (paskutini dvi yra narės
socialdemokratų
jaunuomenės
organizacijos) Shliachova, Egoleva, Machova.
Riazan. — Sumuštieji Butyr
ki kalėjime (Maskvoj) socialde
mokratai,
socialrevoliucionieriai ir anarchistai — keliolika
asmenų — atgabenta Riazaniun.
Jų padėtis labai sunki. Per dvi
savaiti jų neišleista į kiemą pa
sivaikščioti, valgis neduodama
taip mažai, kad faktiniai, jie
veik badauja. Kalėjime suga
dinti klozėtai, kamarose todėl
nepakenčiama smarvė.
Oriol. — Centralinin miesto
Oriol kalėj iman iš Maskvos nak
tį iš 25 į 26 balandžio atgaben
ta 32 socialrevoliucionieriai, 31
socialdemokratas, 18 kairiųjų
socialrevoliucionierių, 17 anar
chistų ir, per nesusipratimą, 12
bepartyvių kalinių ir net du ka

Soc. rišku vengru

Dem. Darb. Vartijos Centralinio
Komiteto nariai; keturi socialis
tų revoliucionierių partijos Cen
tralinio Komiteto nariai; keturi
kairiųjų socialistų revoliucionie
rių partijos Centralinio Komite
to nariai, o taipgi keliolika įžy
mių socialdemokratų ,socialrevoliucionierių ir anarchistų.
Padėtis kalėjime bjauri. Kaikuriose kamarose nėra nė suo
lelių, ne stalų; kamaros uždary
tos visą laiką; gamtos reikalais
priseina atlikti ten pat karna
rose, kadangi į “toiletus” (klo
zetus) išeiti neleidžiama. Val
gis: % svaro duonos ir vanduo,
o ir vanduo dumblėtas. Eiti
prie langų nevalia, ba sargam
įsakyta šauti žiūrinčius per lan
gą.
Komunistų valdžia visaip
trukdo darbą tų žmonių, kurie
stengiasi šelpti esančius kalėja
muose revoliucionierius. Val
džia areštavo dvidešimt moterų
— pačių ir motinių kalinių — už
tai, kad jos, susirinkusios soci
aldemokratų patrijos kamba
riuose, ruošė maisto kaliniam.
Keturios tų moterų tapo išsiųs
tos į miestą Orei — tapo išsiųs
tos todėl, kad stengėsi paleng
vinti sunkią kalinio padėtį.
Gegužės 20 d. komunistų po
licija užpuolė Raudonojo Kry
žiaus kambarius. Areštuota 140
ypatų. Iškrėtus ir atėmus laiš
kus, areštuotieji paliuosuota, išskirus tuos, kurie rasta priklau
sant socialdekratam, socialrevoliucionieriam ar anarchistam.
Maskva. Prieš kiek laiko,
“Naujienose” jau tilpo aprašy
mų, kaip komunistai sumušė ar
ti 300 politiškųjų Butyrki kalė
jime. štai dar keletas vardų

Badas ir cholera siaučia Ru
sijoje. Su žinia sovietų val
džios Maksimas Gorkis šaukia
si viso civilizuotojo pasaulio par
galbos.
Padėti bado ir ligų ištiktiems
žmonėms yra žmonių pareiga.
Rusijos proletarams padėti yra
proletarinio solidarumo pareiga.
Bolševikų klaidą ekonominių
plėtojimosi krypsnių ir politinių
pokarinio laiko galimybių įver
tinime mes visuomet skaitėme
pasibaisėtina nelaime socialei
revoliucijai. Mes dėjome visas
pastangas, kad pasaulio proleta
riatas suprastų tą’pragaištingą
klaidą, ir darbavomės, kad tas
smūgis, kurį rengė tarptauti
niam proletariatui bolševikų
eksperimento nepasisekimas, bu
tų kiek galint mažesnis. Mes
buvome priversti aštriausiu bu
du kovoti prieš baisius viešpa
taujančios Rusijoje valdžios iš moterų, nukentėjusių nuo ko
sišokimus. Bet su Rusijos pro munistų “darbininkiškos val
letariatu jungia mus dar nuo džios”.
kruvinojo carizmo laikų nesu
Inna
Rosenberg
(socialtraukiami solidarumo ryšiai. Pa
revoliucionierė). Ji sirgo. Ko
dėti jam nelaimėje, pagal musų
munistai ištraukė ją iš lovos,
išgalę, yra socialistinė pareiga.
žnaibė, tąsė už plaukų; mušė
Darbininkai tose šalyse, ku
durtuvų drūtgaliais ir kumšti
rios buvo sumuštos kare, kenčia
mis.
sunkiausią ekonominę priespau
E. Kormilicyna (kairioji socdą. Bet ir pergalėtojų šalyse
Komunistai
siaučia nedarbas. Anglijos dar revoliucionierė),
bininkai tuština savo unijų iž perskėlė galvą revolverio ran
kena, mušė durtuvų drūtgaliais
dus, kad sušelpus savo vargstan
ir visą kruviną nunešė kalėjimo
čius draugus. Vienok, kad ir
raštinėn, kame jai suteikta dak
didelis vargas spaudžia darbi
taro pagalba.
ninkus visose’ šalyse, didžiausias
Kozlovceva (bepartyvė). Spar
vargas šiandie yra sovietinėje
dė kojomis pilvan velkant laip
Rusijoje. Jai visų-pirma reikia
tais, o taipgi kalėjimo kieme.
vaistų kovai su ligomis.
Apalpusią įmesta automobiliun
Mes kreipiamės į visų šalių ir išvežta stotin.
darbininkus ir darbininkes,
Avruckaja. Mušta tolei, ko
šaukdami juos prisidėti prie šel lei ji apalpo.
pimo darbo. Ypatingai mes ra Katrina čurkan.
Ligonė.
giname socialistines partijas, Serga džiova; tąsė už plaukų,
priklausančias Tarptautinei So perskėlė lupas, išmušė dantis.
cialistų Partijų Darbo Bendruo Egelskaja.
Mušė šautuvo
menei, kad kiekviena jų, atsi drūtgaliais sudraskė rubus;
žvelgdama į tam tikras savo ša mindė kojomis; tampė už plaulies sąlygas, visomis jiegomis kų.
imtųsi Šelpimo darbo.
Sentilovich
(socialdemokra
Tarptautinės
Socialistinių te). Komunisai narstė rankas,
Partijų Darbo Bendruomenės; smaugė, visą mėlyną nuo muši
Sekretoriatą vardu.
mo nuvilko į kiemą.
Friedrich Adler.
Lidija Autman. Rovė plau

belaisvių!
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Tat komunistam prisiėjo Galu-,
žiną sugrąžinti atgal į senąją
vietą. .
Reiškiu, dabar Gahizinas jau
“nebepavojingas.”
Galuzina^
yra gabus žmogus. Jo darbas
būtinai reikalingas sovietų val
džiai; be jo negalima apsieiti.
Na, o jeigu Gahizinas butų
buvęs mažesnių gabumų as
muo
kas tada? Well, sėdė
tų kalėjime, kaip kiti, todėl
kad nėra komunistas. Tur-but
ir Ispanijoj inkvizicija vidur
amžiuose nevaržė taip žiauriai
žmonių sielos, kaip dabar var
žo ją darbininkų “draugai,”
Rusijos komunistai.
Charkov. — Čia komunistai
paliuosavo keletą revoliucionie
rių iš kalėjimo. Tikslas buvo
parodyti darbininkam, kad jie
nesą kalėjimo “sargai.”
Tečiaus “svarbesnieji” prasikal
tėliai laikoma tvirtai uždaryti.
Jų tarpe ranadsi Clnrdokormov,
Veinger ir Zolotarevski (visi iš
Ekatcrinoslavo); keturi iš Pol
tavos vedybos (jų tarpe Karcinski ir Goloberg).
Kodelgi juos nepaliuosuota
kartu su kitais? Todėl, kad jie

Kada yra pasižymėję darbininkų tar

kaliniai tapo susodinti į vago
nus, dar Maskvoj, jie girdėjo,
kaip komunistai aiškino publi
kai, kad jie vežą Kronštato SU;
kilėlius kartu su generolu Koz
lovskiu.
Oriol miesto* centralio kalėji
mo rėžimas baisus. Kamarose,
skirtose vienai ypatai, sugrusta
po dvi. Kadangi lova viena ir
siaura, tai vienas kalinis gali
gulėti ant lovos ,o kitas turi
gulti ant drėgnų akmeninių
grindų. Kamarose visą laiką
randasi smirdančios “paroshos”
— t. y. kibirai, į kuriuos caro
kalėjimuose nakties laiku kali
niai galėdavo atlikti reikalus,
kadangi naktimis kalėjimai bū
davo užrakinti. Dienos laiku
šitas “parašas” caro gadynėj iš
nešdavo lauk, idant jos ne
troškintų oro. Komunistiniame
tečiaus, “rojuj” jas laikoma ka
marose dieną ir naktį. Mat di
delė čia nelaimė, jei kaliniai turi
kvėpuoti dvokančiu oru — juk
jie nekomunistai!
Vakarais kamaros Oriol kalė
jime neapšviečiama. Vandens
rynos sugadintos, stoka van
dens; pirties veik nekūrenama;
duona — ne duoną, greičiau tašlė; duodamos valgyti daržovės
sukirmijusios; kopūstai pasmirdę. Ligoniai, tūli sunkiai ser
gantys, negauna veik jokios me
diciniškos pagelbos.
Balandžio 26 d., iš ryto soci
aldemokratas Vasiljev, išbuvęs
caro katorgoj 6 metus, pabeldė
keletą sykių į savo kamaros du
ris. Buvęs už durų sargas šo
vė. Laimė, kad kulka pralėkė
neužkliudžius seną katorgininką.
Oriol. — Centralinės Ypatin
gos Komisijos (včeka) įsaky
mu iš Dono Baseino

■

pe, todėl, kad turi įtakos minio
*

se.

Apart socialdemokratų, Char
kovo kalėjime randasi 29 anar
chistai ir socialrcvoliucionieriai.
Poltava. — Kalėjime mirė
nuo šiltinių drg. K. Liachovich
(socialdemokratas), garsaus ru
sų rašytojo V. Korolenko uoš
vis.
Kremenčug. — Kalėjime su
sirgo šiltinėmis 14 draugų so
cialdemokratų. Vienas jų, Slatutski, jau mirė. Apie kitų liki
mą dar negauta žinių.

Kiev. — Korespondencijos iš
Kicvo rodo, kad net rauodnojo
teroro siautimo laiku,
t. y.
1918 m., nebuvo tokių perse
kiojimų, kokį išvystė čia ko
munistai
pastaruoju laiku.
Areštuojama be atodairos vi
sus, kas tik pasipainioja po ko
jų. Sąlygos kalėjime pasibaisė
tinos. Šiltinėmis mirė kalėjime
drg. V. E. Oriol.

Žitomir. — Tarpe kitų so
cialistų, vietos kalėjime sėdi I.
Voronicin , kuris 1905 m. vado
vavo Sevastopolio sukilėliam,
būdamas Sevastopolio Sovieto
pirmininkas. Laike leitenanto
Smito bylos Voronicin tapo pas
merktas katorgon visam am
žiui. Katorgos bausmę. Voroni
cin kalėjo šliselburgo tvirtovėj,
kurioj ir išbuvo iki 1917 m. re
voliucijos.
Senam revoliucionieriui, ži
noma, kalėjimas ne naujiena.
Skauda tečiaus tai, kad drau
gai, su kuriais Voronicin anuo
met kariavo petis petin prieš
caro jungą, Įgrūdo dabar jį pa
ti kalėjimai].
Makejevka. — Iš 1,400 Uk

tapo iš rainos socialdemokratų

darbi

siųsta 27 socialdemokratai į ninkų, kuriuos komunistai areš
miesto Oriol centralanį kalėji tavo ir sukimšo į kalėjimą, ne
mą visam

laikui “civiles

ka- žiūrint kankinimų,

rčs.”
Jau senai 'bolševikai skelbia
pasauliui, kad civilė (pilietinė)
kare Rusijoj užsibaigusi; 'jau
senai komunistų spauda išne
šiojo žinias po pasaulį, kad su
sovietų priešais apsidirbta. Ku
riem galam siųsti dabar tuos
darbininkus į koncentracijos
kalėjimą? Kuriem?
Atsakymą duoda pati komu
nistų valdžia: už prikrausimą
socialdemokratam menševikam.
Atsakymas labai trumpas,
todėl ir baisus. Jis yra daug
baisesnis, negu Jungi. Valstijų
valdžios persekiojimai komu
nistų. Šitoji, anot komunistų,
kruvina kapitalistinė valdžia,
teisia komunistus, leidžia nu
sisamdyti
advokatus-gynėjus.
išteisina kaikada, arba išsiun
čia Rusijon. Gi Rusijoj viskas
eina greitai: social>dęmokra|as
—• kalėjimai! jį, ir atliktas kriu
kis!
Tarpe atgaiientų į Oriol 27
socialdemokratų buvo drg. Galuzin, kuris ėjo svarbias parei
gas Ukrainos
cen traliniame
a matinių unijų ofise. Jį išgabe
nus, unijų centre dalykai pairo.

smaugia Amerikos darbininkų
organizacijas, Henderson paste
bėjo:
Metalo darbininkų konferencija.1 — Jeigu jus turėtumėt parla
mente bent 50 atstovų, valdžia
Ką tik pasibaigė Sheet Metai elgtųsi kitaip; mes turime 70
Workers unijų konferencija, įvy
savo atstovų.
kusi mieste St. Louis.
Bet Amerikos darbininkai,
Pasrebiama nariuose nepasi ypač budavotojų unijos, vis dar
tenkinimas konferencijos tari renka valdžion “gerus žmonės”
mais. Pirmon galvon nariam,
iŠ demokratų abazo.
nepatinka, kad konferencija pa
Ką pasėja, tai ir pjauna.
kėlė nepaprastas mokestis, ku
rias turi mokėti kiekvienas uni
jos naris, nuo 65c. iki $1 ir na Cigaru dirbėju unijos.
rines mokestis nuo $2 iki $2.50
mėnesyj.
Sekamoj Amerikos Darbo Fe-;
Priešingi yra unijos nariai dearcijog konvencijoj, kaip ci
mokesčiui, uždėtam ant kiekvie garų dirbėjų unijos atstovai, da
no nario po $5.00, kad sukėlus lyvaus šitie asmenys: Šamas
naujį atsargos fondą iš $250,- Gompersas, pats cigarų dirbėjų
000.
unijos narys; George Perkins,
Kita narių nepasiganėdinimo W. Campbello ir R. S. Sexton —
priežastis — tai algų pakėlimas abu generaliai organizatoriai.
unijos darbuotojam. Dari>ininHenry Abrams konvencijon
kų algos tapo apkapotos nuo 10 bus pasiųstas vietoj J. Mahlon
iki 20 nuošimčių o unijų prezi Barnei’o, veterano socialisto ir
dentui konferencija pakėlė algą aršiausio Gomperso priešo kon
nuo $3,600 ant $4.500 metuose. vencijose. Baroes veik visuo
Generalio unijų organiza torio met vadovaudavo pažangiajai
alga tapo pakelta nuo $3,000 ant opozicijai prieš Gompersą.
$3,300 į metus. Beto, unijų pre Paskutinėj konvencijoji įvy
zidentas gauna 8 dol. dienoj bukusioj Denver, Colo. Bames bal
to apmokėjimui viešbutyje o savo už J. L. Lewisą, kai ėjo
gen. ^organizatorius gauna vieš rinkimai Am. Darbo Federacijos
bučio išlaidom 7 dienoj, ir abu prezidento rinkimai. Tatai sutei
jiedu gauna po $35 nepaprastom kė Gomperso šalininkam cigarų
išlaidom.
dirbėjų unijoj progos išvystyti
Konferencijoj tapo išnešta re aršiausių atakų prieš Barnes’ą,
zoliucija, reikalaujanti paliuo- kam jis balsavęs ne cigariį dir
suoti iš kalėjimo E. Debsą ir ki bėjų unijos narį Gompersą, o už
tus politinius kalinius.
Lewisą, mainierių atstovą.
Atakos davė pasekmių. Vie
Darbininkų “vienybė.”
toj Barncs’o daJInir atstovaus ci
Rochesterio centralinej darbo garų dirbėjus H. Abrams. Bartaryboj tartasi kaip apvaikščioti ne’o pralaimėjimui prisidėjo dar
“Labor Day” . Buvo paduotas ir tai, kad pažangiųjų unijos
sumanyrtias, kad užkviesti ap- narių larjjc įvyko skilimas: ko
vaikščiojimui ir siuvėjus Amal- munistiniam gaivalam Baroes iš
gameitus, kurių čia prjskaitoma rodė perdaug “konservotyvis”,
apie 13,000, o taipgi batų siuvė todėl jie nebalsavo už ją, o davė
jų unijos narius — apie 5,000 progos pasiųsti konvencijon at
žmonių. Nė Amalgameitai, ne žagareiviai. Nuo vilko, reiškia,
kurpiai Amerikos Darbo Fede bėgdami pataikė ant meškos.
racijai nepriklauso.
Po ilgų ginčų 29 balsais prieš
28 ‘Rochesterio Centralio Darbo
Taryba nubalsavo nekviesti apvaikščiojimui nė vienų, ne kitų.
[Ui tkreik it aa Štame skyriuje

Darbininky judėjimas.

Skaitytoju Balsai
nuomones Redakcija neatsako.}

Aliejaus darbininkų streikas.
Amerikos, valdžia deda pas Moterys, ką jus apie
tangas, kad nedaleidus kilti
tai manot?
streikui aliejaus darbininkų Va
Chicagos dienraštis “Tribū
karinėse valstijose. Jei nebus
susitaikyta, streikas prasidės 1 ne” pradėjo stiprią agitaciją už
tai, kad mergaitės ,na, ir apla
d. sausio
mai moterys, dėvėtų kelnaitėm,
“nikerbokeriais,” vietoj csjonų.
Ginkluota darbininkų kova.
Eilėj straipsnių, dar kelnai
Ateinana žinių, kad ties Mar- tėm parėdytų mergaičių paveik
met, West Virginijoj, ginkluoti slėliais iliustruojamų, tasai lai
kasyklų darbininkai renkasi, kraštis įrodinėja, kaip sejonais
idant užpuolus dirbančius Mingo dėvint mergaitėms nepatogu
paviete skebus kompanijų poli dirbti ar tai namų ruošoj, ar
cijos apsaugoj.
dirbtuvėj, ar ofise, ir kaip daug
patogiau joms butų, jeigu jos
Statytojų kova su
dėvėtų kelnaitėm.
samdytojais.
Butų labai įdomu žinoti, kaip
San Diego kontraktoriai pava lietuvių moterys ir merginos
rė iš darbo namų statytojus dar žiuri į tą klausimą.
Ydomioji.
bininkus. Lokautas tęsėi jau

tik penki šešias savaites.

Samdytojų tik

kaliniai sutiko išpildyti komu slas yra įvarginti tiek darbinin
nistų reikalavimą išstoti iš so kus, kad jie taptų priversti grįž

cialdemokratų partijos. Tai vie
nintelis atsitikimas visoj Ukrai
noj. šiaipgi Ukrainos draugai
vargsta kalėjimuose, užuot iš
sižadėjus savo principų.
Buvęs Kalinis.

Nedarbas.
NEW YORK. — Nedarbas —
tai ne naujiena, šiuo laiku ne
darbas mažesniame ar dalesnia
me laipsnyj palietė visus Ameri
kos industrinius centrus. Bet
didesniuose miestuose jis ypač
skaudžiai
jaučiamas.
Tokiu
miestu yra ir New Yorkas. Vi
suomeninių darbų komisionierius, Bird S. Coler, kreipėsi į
majorą Ilylaną, prašydamas,
įkurti komitetą, kuris rūpintųsi
nedarbo klausimo išsprendimu.
Bedarbių skaičius New York e
nuolat auga. Geros širdies žmo
nės, kurie rūpinasi bedarbiais,
rašo fabrikininkams laiškus,
prašydami pagelbos. Bet į to
kius laiškus paprastai nieko ne
atsakoma.

ti darban bile išlygomis, kokias
pasiūlys kontraktoriai.
Valdžia remia samdytojus. Ji
yra padariusi su samdytojais
kontraktus, kurie turi būti at
likti paskirtu laiku. Kontrak
toriai kreipėsi į valdžią prašyniu
pratęsti kontraktų išpildymo lai
ką. Samdytojai aiškinasi, kad
darbininkai išėję streiką ir kad
todėl, ne jų — kontraktorių yra
kaltė ,bet darbininkų.
Tikrenybė teciaus kitokia.
Darbininkai pasirašė sutarti su
kontraktorių asociacija nustaty
dami darbo dienos mokestį $8.
Apsižiūrėjęs, samdytojai pareiš
kė, kad jie mokėsią tik $7 die
noj. Kailangi darbininkai ne
sutiko, tai samdytojai paskelbė
lokautą.
Kontraktoriai sulaužė sutartį,
o vienok valdžia juos remia. Ka
da tūlas laikas atgal Amalgameitų generalio sekretoriaus Shlonbergio pavaduoto jas,/J. Potofski,
turėjo pasikalbėjimą su Ilendersonu Londone ir papasakojo
jam, kaip valdžia ir teismai

Redakcijos Atsakymai.
Drauge Buvusiam, Chgo. —•
Jūsų pasipasakojimas kaip ke
liavote į Birutes išvažiavimą ir
kaip parkeliavote nelabai įdo
mus. Nesu vartosime.
M. Dvaroniui. — Mes nieko
apie tai negirdėjome. Kreipki
tės j Lietuvos Atstovybę Washingtonc, 1925 “F” St. N. W.
žingeidžiam, VVilkes Bar re.
— Netinka, nesuvartosime. Ra
šykite mums šiaip žinių iš vie
tos lietuvių gyvenimo.
Labai
jų pasigendame.

' DR. A. MONTVID '
Lletavis Gydytojas ir Ckirargaa
25 East VVashington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
’ Telephone Central 8862
1824 Wat|anBia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis

*
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimo.
8261 So. Halated St., Chicago, III.

I

. ................ ■—

Airijos darbininku
kongresas.
[Ii Federuotosios Presos]

DUBLIN. — Į Airijos' Darbo
Partijos ir Amatinių Unijų
kongresą atvyko 250 su viršum
delegatų. Devynios dešimtys
trys delegatai atstovavo Transportacijos ir Generalinę Uniją.
— “Vieną Didelę Uniją“ Airijoj
— kurią 1913 m. įkūrė James
Larkin, kada skilo Prieplaukų
Darbininkų

Pirmasis ir Vienintelis Tikrai Lietuviu
Bankas Rytinėse Valstijose.

Baltic States Bank
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti
gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Ameri
koje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES BANKĄ.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos
giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui — pir
kimui ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori,
kad pinigai butų teisingai, be nuostolių ir greitai prista
tyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES
BANKĄ, kurs persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai
ir teisingiausiai.
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos
kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba ban
ko čekiais.
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ — MES
GREITAI IR MIELIAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avė.,

New York, N. Y.

Visi Sako,
KAD VIENINTELIS, GERIAU6IS, DIDŽIAUSIS IR TVIRČIAUSIS LIETUVIŲ VALSTIJINIS BANKAS YRA

UNIVERSAL STATE BANK.
ŠIO BANKU-TURTAI SIEKIA APIE
TRIS MILIJONUS DOLERIŲ
Suv. Valst. Valdžia ir Chicagos Miestas laiko savo pinigus Universal
State Banke. Ar gali būt geresnis užtikrinimas šio Banko saugumo?
Taipgi šimtai lietuviškų draugijų ir keliolika tūkstančių lietuvių yra
nuolatiniais musų Tkostumeriais.
AR TAMSTA ESI MUSŲ KOSTUMERIU? JEIGU DAR NE, TAI
LANKYTI I MUSŲ BANKĄ.

$250,000.00
DOLERIŲ

PRISTATOM PINIGUS LIETUVON IR KITUR
Į 20 DIENŲ SU GVARANTIJA.
Išduodam čekius ant Lietuvos Bankų, kuriuos išmoka kiekvienam
miestelyj. Todėl visi dabar pataria siųsti pinigus ir laivakortes pirk
ti geriausiai per

UNIVERSAL STATE BANK.
BANKO VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų ir vakarais:
Utarninkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis visą dieną iki 8:30
valandą vakare. \

Universal State Bank

Chicago, III.

3252 So. Halsted Street,

Apsauga Padėtiems Pinigams.

secur
itv
B
ank
!■■■■■■■■■■ OF,
:■■■■■■

m

chicago

MiIwaukee*Ave.*cor.*Carpenter Stf
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELN~O~ANT PADĖTŲ

PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu Pinigai
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

fciTIZENS STATE BANKl
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
,

VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu

Unija.

Dikbartiniu

bo ląika nuo 10 iki trylikos va
landų dienoj. Tai yra darbinin
kai, sulyg bonų “skymo“, turės
dirbti 48 vai. savaitėj, bet turės
reikalui esant išdirbti ir po 13
valandų. O kadangi samdytojai
moka surasti “reikalų“ ir darbi
ninkai tatai žino, tai jų organi
zacijos veik vienbalsiai nutarė
atmesti samdytojų siūlymą.
Iš Lancashire transportacijos
darbininkų darbo laiką norima
pailginti: priversti dirbti vie
toj 48 valandų 54 vai. savaitėj.
AMERIKOS I.IETUVIŲ

Męs kalbame Lietuviškai

Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakar*.

f

ką. Nėra mažiausios abejonės,
kad ir čia bus bandoma nukapoti
darbininkams algas. Bet tokiu
atveju musų visos organizacijos
sudarys vieną frontą ir bendro
mis spėkomis bandys atsispirti
prieš darbdavius“.
Forfcn pareiškė, kad nėra jo
kios galimybės tinkamam nedar
bo klausimo išsprendimui, kol
gyvuoja kapitalistinė sistema.
“Mes džiaugiamės“, sakė jis“,
kad nūdien Airijos nepriklauso
mybės klausimo išsprendimas
krypsta geroj on pusėn. Bet
klausimas galutinai'bus išsprę
stas tik tada, kada visiems Airi
jos žmonėms bus suteikta lais
vė. Mes nepripažįstame teisės
vienai kokiai nors šalies daliai
spręsti visos airių tautos liki
mą“.
i
Tikroji priežastis, kodėl Ulsteris nori atsiskirti, yra ne po
litinė bei religinė, bet ekonomi
nė. Šiaurinės Airijos darbda
viai nori prigauti darbininkus.
Prezidentas de Valerą, kurį
kongresas pasitiko su didžiausiu
entuziazmu, pareiškė, kad vis
kas laimėta tarybose su Ang
lais, laimėta tik dėka Airijos
darbininkams.

Anglijos darbinin
kų kova.

Lietuviškai Kalbanti
iimiiik

.................. 650.00

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

'

Ateikite ir susipažinkite su p. čaikausku, užrubežinių reikalų
Neatsižvelgiant, ar darot biznį su šiuo ban-

skyriaus

TUVOS ŠAULIAMS APYSKAITA.,

Amer. bonų už

iiiiiiiiiiiiiniiM
f

f

LIE

laiku ta organizacija turi 100OOO su viršum narių ir yra1 sti VVashingtonas, tugp. 11. (Liet.
Inf. Biuro). Lietuvos Atstovybė yra
priausi Airijos unija.
iš Lietuvos iš šaulių Sąjungos
Kita stipriausi unija yra ge gavusi
Centro Valdybos padėkos raštus vi
ležinkeliečių, kuriems priklauso soms Amerikos lietuvių kolionijoms
Lietuvos Šaulių Sąjun
18,722 nariu . Bet nemažas ge aukojusioms
gai. Tas padėkos raštas skamba
ležinkeliečių skaičius priklauso taip: (Jau buvo paskelbtas Naujienų
28-dienos leidiny). — Red.)
Transportacijos Darbininkams. liepos
Aukavo šios kolonijos:
Kongrese atstovaujama taipgi
CALIFORNIA.
ir šios orgnizacijos —• Naciona Ix>s Angeles .......................... $110.00
linės Apdraudos Unija, ligoninės
COLORADO.
patarnautojų unija, Kepyklų Severance .................................. $10.00
unija, etc.
CONNECTICUT.
Ansonia
...................
$1,028.00
Savo atidaromojoj kalboj pils
Brandford ......................
90.06
mininkas Thomas Foran atkrei Bridgeport .......... ........................ 219.00
pė delegatų domę į tą faktą, kad Bristol ......................................... 75.00
.................................. •— 157.28
paskutinį Amatinių Unijų kon Meritlen
New Britain .......................... 3,186.72
gresą, kuris įvyks 1914 m., ati L. L. P. bonų už ...................... 650.00
Havėti.............................. 1,267.11
darė James Larkin, kuris “dėl New
L. L. P. bonų už ...................... 150.00
savo pasidarbavimo pasaulio Shelton ......................................... 97.00
................................ 173.36
darbininkams kamuojasi ‘lais Torrington
Union City ................................ 110.00
Union City ir Naugatuck ....... 677.21
vos šalies’ kalėjime“.
L. L. P. bonų už.......................... 50.00
“Mes nieko neturime pasimo VVaterbury
.............................. 4,948.09
kyti iš Anglijos darbininkų ju L. P. P. bonų už .................. 1,900.00
dėjimo“, pareiškė Foran. “Karo Amer. bonų už ...................... $100.00
DELEWARE.
metu Anglijos unijos iškovojo,
Wilmington ....................... *...... $10.00
gan aukštas algas. Vienok tik
ILLINOIS.
renybėj algų pakilimas nebuvo Aurora .......................................
$41.00
proporcingas pragyvenimo pa Batavia......................................... 29.58
Chicago .................................... 6,088.71'
branginimui. Gi dabar Anglijos Cicero
......................................... 193.59
darbininkai reiškia labai mažo Kevvanee .................................... 310.00
Livingston .................................... 70.00
pasipriešinimo algų kapojimui. Marųuette
Park ..................... ... 94.00
“ ‘Trijų Sąjunga’ nepanaudojo Melrosje Park ............................ 121.86
ir trečiosios dalies tos galios, Rockdale ..... .'............. .............. 30.00
Rockford ....................... .............. 10.00
kurį toji organizacija turi. Apie Springfield ..................
66.60
St.
Charles
.......
10-00
sąjungos veikimą galima spręs
Waukegan ...................
887.41
ti iš to, kad jos lyderiai (turbūt, West Pulhnan ..........’................ 977.00
turėta omenėj J. II. Thomas, Westville ...................................... 43.13
INDIANA.
geležinkeliečių vadas) važiuoja
Clinton
................................
/...... 142.50
užsienin vakacijonis“’,
Gary ......................... .1.... ............. 100.00
Jeigu Airijos darbdaviai ma Indiana Harbor ..........
1,800.50
Michigan
City
............................
84.00
no, kad ir čia darbininkai ,eis to
I0WA.
kiais pat keliais, tęsė Foran, tai
Dos Moines ................................ 137.00
jie tik prigaudinėja save.
MARYLAND.
“Musų unijos yra skirtingos ir Baltinvore ..............
.i..u............ 1,326.00
mes naudosime skirtingą takti L. I,. P. bonų už

Capital & Surplus

.

'8

NAUJIENOS, Chicago, m.

Subata, Rugp. 27 d. 1921

ku dabar, ar ne, jis mielai paaiškins visokio biznio eiseną.

-

Jis pasiųs pinigus j Lietuvą, suteiks visas smulkmenas keliones į Lietuvą, arba patars saugiausią investmento vietą. Ateikite ir susipažinkite. Mes jaučiame, kad tikrai patiks jum šis bankas
/

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35-th Street
“SAUGIAUSIS TAUPYMAMS”

PERVIRŠIS VIRŠ $6,000,000.00
VALSTIJINIS BANKAS

ęr-veros Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

Del Nedarbo
Amerikoje

Tūkstančiai
Moterių
silpnų, nervuotu, su nudėvėtą svei
katą ir kentanciu vargingais ir neregulariškais perjodais, aplaika pa
galbą per vartojimo

Dabar, tūkstančiai lietuvių važiuoja
Lietuvon, kad pagerinus savo būvį.

SEVERA’S
REGULATOR

,

(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašalin skausmą
ir regulųjo moterių priedermę. Per
keturios dešimtys metu davė užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.26.
Gaukite pas sava Aptiekoriaus ar
rašykite pas

Pirm pirksite laivakortę, ateikite |
musų Banką, kur gausite patarimus
ir nurodymus reikalingus kelionei. Be
tikrų patarimą ir nurodymų galite
turėti daug nemalonumų ir piniginių ,
Nuostolių.
(

’

Jeigu norite kad Jūsų pinigai pasiektų Jūsų gimines Lietuvoje grei
tai ir saugiai, pasinaudokite patarna
vimu šito Banko. Duodame draftuo
ant Kauno bankų.

150.00

Curtis Bay ................. 1....... 251.46
Hagerstovvn ......................
10.00
MASSACHUSETTS.
Baldwinsville .............................. 10.00
Boston (South) .... .................... 410.80
Brockton .............
117.65
Chelsea ..................................... L— 5.94
Cambridge .................................. 293.63
Easthampton ....... ........................ 13.00
Gardner ....................
4/5.00
Greenfield .................................... 10.00
Hardwick ...................................... 21.00
Lavvrence ...................................... 58.50
Montello ...................................... 20.00
North Amherst .......................... 10.00
Northhamton ............................ 379.00
Norwood .................................... 253.10
Pittsfield ...................................... 69.50
Westfield .................................... 472.45
L. L. P. bonų už.......................... 50.00
VVorcester ................................ 1,176.02

MAINE.
Levviston .................................... 296.36
Millinocket.................................. 103.50
Portland ...................................
51.00
Redington .................................... 10.00
Rumford ...................................... 193.42
MICHIGAN.
Belolt .........................
150.00
Grand Rapids ............................ 518.9$
Hamtramck ............
5.Q0

MINNESOTA.
Hibbing.............. £........................... 30.00
MISSOURI.
St. Louis ...................................... 74.67

NEW HAMPSHLRE .
Lincoln ........................................ 170.50
Manchester ...................
560.00
Nashua .......................................... 83.43

NEW JERSEY.
Bayonne .......................................... 5.00
Bloomfield .................................... 76.00
Harrison (Kearney) ........
621.16
L. L. P. bonų už ..................... 300.00
Kearney ........................................ 20.50
Linden ........................................ 171.00
Nevvark .................................... 1,756.86
L. L. P. bonų už .................. 7,250.00
Amer. bonų .....
50.00
Passaic ........................................ 211.00
Patterson .................................... 165.00
Trenton ........................................ 35.00

Londono gatvekarių kompani
jos patiekė darbininkų organi
zacijom pieną naujo darbo va
NEW YORK.
landų sutvarkymo, kokis buvo • Albany ......................
13.15
Amsterdam
................................
3,715.05
iki šiol.
Binghanypton
.......................... 39.00
Iki šiol darbininkai dirbo 48 Brody ..............................
175.00
Brody
............................................
30.00
vai. savaitėj. Jie tečiaus turė
Brooklyn ................................ 4,621.57
davo tam tikras valandas die L. L. Pį Bonų už ....................... 100.00
noj liuoslaikio. Tokiu budu Amer. bonų .................................. 50.00
E. Hampton L. 1.......................... 5.00
nors dirbo 8 vai. dienoj, bet pri Great
Neck .................................. 3.00
Greenport
...................................... 10.00
rišti prie darbo pasilikdavo po
Herkimer............................. ,..... 343.70
10 valandų, kadangi galėjo būti Hoosick Falls .......................... 23.90
jašaukti bile valandą užimti vie Jamesport, L. 1........................ 230.00
Little Falls .................................. 20.00
tą.
Long Island City.......................... 5.00
Dabar samdytojai nori pail Maspeth ...................................... 160.00
......................
55.00
ginti gatvekarių darbininkų dar- Maspoth
New York .......... ,.k....................... 100.25

W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS. IOVVA

>

Reikale informacijų klauskite
p. R. GEČO
prie 4-to langelio

Rochester ................................ 1,417.65
Schenectady ...................................... 14.77

staten Island .............................. 80.00
Utica ............................................ 12.81

Perles

ORIO.
Clcvcland ................................ 1,247.65
L. L. P. bonų už ...................... 50.00
Dayton .... ..............................
27.50
Youngstovvn .............................. 628.00

Bank
Kampas 47-os ir Ashland Avė.
Chicago.

OREGON.
Powers .......................................... 10.00

PENNSYLVANIA.
Braddock ................................ . 129.45
Braddock (North) ............... . 208.85
Bridgeville ............................ ... 35.00
Canonsburg ............................ ... 20.00
Castle Shannon .................... ... 35.00
Donorą .................................... . 907.50
Dunmore ................................ .. 95.00
. 122.21
Edvvardsville ..................... .
Ėxter Borough ...................... . 128.75
Forest City ............................ . 345.00
Girardville ............................. .. 25.80
Homestead .......................... — ,.. 20.00
Kingston (Edvvardsville) .... . 671.60
Mahanoy- City ...................... . 102.55
Nanticoke............................... .. 100.00
New Philadelphia ................ ... 61.28
Palmerton .............................. . 100.00
Philadelphia (Richmond) .... . 187.88
Philadelphia .......................... . 793.78
L. L. P. bonų už .................. . 350.00
Pittsburgh .....................-•....... 1,115.68
Pittston .................................. . 123.00
Plains ...................................... . 330.50
Plainsville .............................. ..... 2.50
Plymouth ................................ ... 25.50
Scranton................................. .. 410.22
Sebastapol .............................. ... 25.00
Shenandoah ........................... ... 11.00
Siiver Creek .......................... .. 118.58
Simpson ................................. . 148.00
Tamaųua ........
• •• . 496.87
Vestaburg .............................. . 100.00
Wilkes Barre......................... .. 346.41
L. L. P. bonų už ................. .. 250.00
\Vilson .......... .t....................... .... 10.00
Warrior Rum»....................... .... 10.00
WASHINGTON.
54t50
Cle Elum ..............................
100.00
Seattle ..................................
VIRGINIA.
Neport News ............................... 10.00

GERAI ŽINOMAS
NUO

DAUGEL

METŲ

LIETUVIAMS

Perviršis daugiau nei
$12,000,000
PAREIŠKIA ŠIO BANKO TEISINGUMĄ IR TVIRTUMĄ.

Bet mes, vienok siūlome didžiausį saugumo
užtikrinimą.
Mes reikalaujame, kad ne vienas, bet du vir
šininkai darytų paskolas. Daugiau nei tas,
valdyba susidedanti iš dešimts ypatų reikalų
atlikimui, atstovauja virš $50,000,000, ypatiškai skolinanti kas savaitė.

JŪSŲ PINIGAI SAUGUS, KUOMET ŠIAME BANKE.

WEST VIRGINIA.
Thomas ...................................... 245.75
Triadelphia ...........................
32.00

WISCONCIN.
105.00
Kenosha .............................
615.95
Mihvaukee .........................
109.35
Racine ................................
..
7.00
Thorp ...................<......... ..
10.00
Wanwantosa ....................... ----t
Kartu šaulių Sąjungos Centro \ aldyba pastebi, kad “Kun. J.Žiliaus per
duotos Amerikos lietuvių aukų kasos
knygos išlaidos pilnai atatinka gau
toms per Lietuvos Misiją Amerikoje
aukoms.”

Ga rsi n 1 itesNaui i enose

6

Nauja milžiniška unija
organizuojasi.
* r

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, sulyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”

jj

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
'Žmonėms.'Rekomenduotas visų'gydytojų.' ’

/
/

Pardavoja,

FREDERICK BROS,

/įT|

3700-10 S. Halsted St.
.
Tel.t Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

/

—_......................................................------------------------------------ —-------

i -.

■
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Šiomis dienomis New Yorke
įvyko konferencija atstovų vie
nuolikos audimo ir mezginio
pramonės darbininkų unijų,
kurios nepriklauso Amerikos
Darbo Federacijai. Konferenci
joj tapo nutaria sujungti vie
nai) ibendran kunan visas tas
unijas. O jqs apima daugiau
kaip 200,000 darbininkų.
Konferencija paraše konsti
tuciją naujai organizacijai, ku
ri vadinsis: “Federuotosios Amerikos Audinyčių Unijos.”
Fcderuotujų Amerikos Au
dinyčių Unijų tikslas, kaip pa
reiškė dalyvavusieji konferenci
joj asmenys, busiąs pirmon
galvon sekamas:
1. Varyti propagandos iš or
ganizavimo darbų audimo ir
mezgimo pramonės darbininkų
labui;
2. Teikti patarimus, reikalui
esant, unijom, įeinančiom susivienijiman;
3. Užtikrinti vienų
kitom
medžiaginę ir moralę unijų pa
galbą ištikus susirėmimui su
samdytojais',
1. Padėti organizuotis tiem
kalbamos pramonės darbinin
kam, kurie dar nėra organizuo
ti.
5. Sudaryti tam tikrą komi
tetą iš atskirų unijų atstovų,
kuris bus įgaliotas susirinkti
reguliariai, paskirtu laiku ap
tarimui audimo pramonės pa
dėties, o taipgi pasitarimui, ka

da atsiranda nepaprastas reika
las.
Iš paduotų augščiau pareiš
kimu matyt, kad naujas susi
vienijimas (federacija) rengia
si bendrai varyti organizinę
propagandą,
o taipgi remti
priklausančias jai unijas laike
susikirtimų su samdytojais.
Vidujiniai kiekvienos unijos
reikalai bus tvarkomi neprik
lausomai, autonomijos pama
tais.
.
, ,
Naujoji
organizacija bus
tvarkoma pramoninių (indust
rinių) unijų metodą tuose rei
kaluose, kurie lies visos orga
nizacijos reikalus. Gi kiekvie
nos unijos vidujiniai reikalai
bus tvarkomi sulig amatų.
Sekamų unijų atstovai daly
vavo naujos organizacijos tvė
rime: American Federation of
Textile Operai i ves, Amalgamated Textile Workers of Ame
rica, Associated Šilk \Vorkers;
Amalgamated Lace Workers,
Ta pešt ry Carpet VVorkers, Povver Loom and Body Brussels
Weavers, International Amlespinners Assn., American Fede
ration of Full-Fa-Shers Iloisiery VVorkers, National Loomfixers’ Assn.,
Amalgamated
Knife Goods VVorkers ir Natio
nal VVoolsorters and Graders.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordu visokioms
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St.,
Chicago. III.
RaSKREBIIIIII■■■■■■■■□■■■■■■■■»■■SHBHI

Dainos Vienam Balsui
Parašė
Stasys Šimkus

'

Kaina — 35c.

Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina —
po 25 centus kiekvieną.

Sekančias dainas galima gauti:

1.
2.
3.
4.
5.

Lopšinė
Sunku man gyventi
Ne dėl tavęs aš, mergelė.
Pamylėjau Vakar
Vai varge, varge t

6. Vai putė, putė.

7. Era mano brangi.
UŽsisakykit tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
%■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

Teroras Ispanijoj.
Sulig žinių, kurias paduoda
radikailški Europos laikraščiai,
aršiausias teroras siaučia Ispa
nijoj. Valdžia, pasinaudodama
tuo, kad keletas bepročių “re
voliucionierių,”
o veikiausia
šnįpų-pirovokatori ų, išsprogdi
no vienoj ar kitoj vieloj bombą
ir pasižymėjo keletu kitokių
smerktinų darbų, įvariusių bai
mės gyventojuose, dabar dar
buojasi išsijuosus, kad pasmau
gus viįą darbininkišką judėji
mu šalyj.
Francuzų socialistų laikraštis
“Le Populaire” praneša, kad
tik vieno menesio bėgiu tapo
nužudyti 26 unijų vadai. Juos
Užmušė “nežinomi” žmones,
kurių valdžiai “nepavyko” su
gauti.
Apie tai, kaip begėdiškai val
džia leidžia piktadariam žudyti
d’atbininku vadus, liudija pui
kiai sekamas atsitikimas. Bir
želio 18 d., anksti rytą tapo paI mosuoti iš kalėjimo Generales
Darbo Konfederacijos sekreto
rius Boal, Konfederacijos iždi
ninkas Oriol ir dar vienas as
muo.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Subata, Rugp. 27 d., 1921

Nespėjo paliuosuotieji nueiti
nuo kalėjimo, kaip nežinomi
piktadariai padėjo juos ant vie
tos.
Galvažudžių nesurasta.
Abejotina, ar jie bus t kada nors
sugauti, nes jų negaudoma.
Užpuolimam ant įžymesnių
darbininkiškame judėjime žmo
nių yra susiorganizavusios žu
dei k ų gaujos, vadovaujamos
turčių klesos
jaunuomenės;
neretai jiem gelbsti ir pati po
licija.
šimtai
darbininkų depor
tuojama Afrikon ir į Balcriškas salas administracijos įsaky
mu, t. y. be teismo, vien poli
cijos nuožiūra.
Pranešama, kad į pastaruo
sius 6 mėnesius laiko nužudyta
761 ypatos, pasižymėjusios Is
panijos darbininkų judėjime.

SVEIKATA DIRBANČIOMS
1 MERGINOMS.

SERGANTI VYRAI

Už visai mažas lėšas. suteikiama geriausia gydymas, kokia tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėjo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.
Vyrai kenčianti nerviškumų, vidurių ir jaknų
nesmagunvą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir
fyzišką tvirtumą.
pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzanvinavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
•'Ačiū gydytojui už gauti sveikatą.
išgydymą”.
Geriausia medikalis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir sąžipišką gydymą.
Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra
įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.
PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.
Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
I)R. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.
Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.
35 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago,
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto ik? ■> p. p. Ned. 10:00
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

Nedarbas New Yorke.
Bird Colcr, Visliom. Gerbūvio
Departamento
kontrolierius,
kreipėsi į miesto mayorą Ilylaną prašymu paskirti ypatingą
komisiją, kuri rūpintųsi bedar
bių klausimo rišimui. Pasak
Coler’io, nedarbo problema New
Yorke esanti nepaprastai opi.
E. C. MacMabon, municipales
prieglaudos perdėtinis, išsiunti
nėjo tūkstančius laiškų į samdy
tojus, prašydamas bedarbiam
darbo ,bet pastarosios savaitės
bėgiu surado darbą vos 28 ypatom. Seniau, paprastu, norma
liu laiku MacMahon tuo budu su
rasdavo darbo kas savaitė 200300 darbininkų.
Daugiau kaip 200 žmonių kas
dien priseina nuvaryti nuo municipalės priglaudos namo, ka
dangi neužtenka jame vietos.
Prašančių
pašalpos
žmonių
skaitlius New Yorke padidėjo
milžiniškai. Tik laike vienos sa
vaitės laiku (nuo rugp. 4 iki 11)
1401 asmuo atsišaukė dėl para
mos. Tą pačią savaitę pereitais
metais pagalbos prašė vos 336
asmenys. Bėgiu savaitės, kuri
baigėsi rugpiučio 20 dieną, pas
togės jieškojo municipalėj prie
glaudoj 1,224’ žmonės, kuomet
tą pačią savaitę 1920 m. prie
glaudos jieškojo tik 263 ašme
nys.

Pradeda jausti.
VVASIIINGTOnT— Jus ken
kiate . musų bizniui Meksikoj;
mes ten nieko nebegalime par
duoti,” pareiškė vieno žemdir
bystės įrankių fabriko advoka
tas Internacionalinės Mašinistų
Asociacijos . sekretoriui, .Davison. To fabriko vedėjai yra nu
sistatę prieš unijas.
“Linksma girdėti”, atžėrė Davison.
*
“Ar tik prieš mus varoma toki
kampanija?”
“Visai ne. Mes tik kooperuo
jame su Meksikos valdžia, ir žiū
rime, kad viskas butų perkama
iš tokių kompanijų, kurios nesi
priešina unijistams ir kur dar
bas atliekama sąžiningai. Mes
rekomenduojame tik tai, kas yra
padaryta unijistų.”
“Ar mes galime pašalinti ne
susipratimus ?”
“Visuomet. Aš pasirengęs
esu laikyti konferenciją, kad iš
lyginus visus nesusipratimus,
ir kad unijistai vėl galėtų dirbti
jūsų fabrike.”
“Well, aš privalau pasimatyti
su direktoriais, bet manau, kad
greitu laiku man vėl teks atlan
kyti jus”.
Išeina advokatas. Po jo įeina
kitos firmos atstovas tokiu jau
reikalu.
Iš visko matyti, kad Meksikos
valdžios nusistatymas daro rei
kiamos įtaikos į Amerikos fabrikininkus.

k.

Ilecker — Jonės Milling Company paskelbė vežėjam (dreiveriam) nesenai, kad kompanija
nukaposianti jų algas $4 savai
tėj.
Darbininkai sutreikavo.
Dabar vožėjus bu tarė paremti
duonos ir šiaip abelnų dalykų
krautuvių darbininkų unija. Ve
žėjai tikisi artimoj ateity lai
mėti. Vienybėj galybė.

Springfiekl, III. — “Turėjau perio
diškus nesmagumus, nusilpime, mėš
lungį ir strėnų
skaudėjimą,
kad
nei dirbt negalė
jau. Kaimynė re
komendavo
jūsų
gyduoles ir paė
miau keturius bu
telius Lydia E.
Pinkliam Vegetable
Compoundo.
Dabar esu tvirta,
gerai jaučiuosi,'ga
liu dirbti ir reko
menduoju jūsų gyduolę savo drau
gėms”. — Ona Rimkus, R. R. No. 8,
Springfiekl, 1)1.
Kodel-gi merginos kenčia mėnesių
mėnesius, kuomet galima pasiliuosuot
kaip kad Ona Rimkus kuomet nesma
gumas rišasi sukitu nesmagumu, nes
Lydia E. Pinkham Vegctable Compounds, prašalina priežastis nesma
gumų ir sugrąžina sveikatą. Dau
giau kaip per keturias dešimts metų
ši sena gyduolė iš šaknų ir žolių bu
vo svarbiausia gyduole nuo panašių
ligų ir turi savo užrašus, kad sveika
tą sugrąžino didesniam skaičiui mo
terių, nei kita kokia gyduole.

INSTEIGTA
DVIDEŠIMTS ASTUONI i METAI TOJ
PAT VIETOJ.
,
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; PRANEŠIMAS Į DR. A. R. BLUMENTH Al?
■

Siunčiame pinigus

Lie- ■

■ tuvon, prisiuntimas užtik- ’
rintas.
«

S
Inšuruojame nuo ugnies, ■
J namus, rakandus ir auto- ■
■ mobilius.
■ * Parduodame namus, sko- ■■

■ liname pinigus.

!

J Evaldas & Pupauskas, ■
■.
840 W. 33rd St,

S

Yards 2790

■

Akių Specialistas
4649 S, Ashland Avė.
Kampas 47tb St.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raides susilieja,
Jei iš raides darosi dvi,

Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvahtakis skau
da, tuomet rtikalaukit -akinių.

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

John J. Smetana

Tel. Boulevard 6487

Akinių specialistas
1801 So. Ashland AveM
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio' augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

4
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VANAGAS.
Visi reikalaukit “Vanago” N. 12,
kuriame rasite iš korto dokumentus,
aiškiai parodančius, kur J. S. Vasi
liauskas padėjo Susivienijimo L. R.
K. 40,000 dolerių:
O kituose “Vanago” NN. rasite dar
žingeidesnių dalykų! —
“Vanago” kaina 2 dol. metams, 1
dol. pusei metų ir 15c vienas.
“Vanagas” R. D. 24, Box 109,
Sb. Akron, Ohio.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim
Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Gene rali s

Kontraktorius ir
būdavotejas.

18 RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligai
vyrų, moterų ir vaikų, pigai naa
jausies metodai X-Kiy ir kftoklue
eliktros prietaisus.
Ofisas ir labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS i Nuo 10—12 piltą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
į Dienomis: Cinai
Trlftpbon.li J . „ 8110 »rb« 867
j Naktimis: Drezel
' 850 - Drover 41R6
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
V AL. t 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak

Budąvojame ir taisome.

1401 W. 47th St..

T. PuUman 54 8>

Chicago

A. SHUSHO
AKURERKA

Tel. Boulevard 1969

P. K. MALELO,
Elektriko Kontraktorius

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St
Chicago, I1L
■■■■■■■■■n

Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir
įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St.,
Chicago, III.
---

---------- w

■ DR. G. M. GLASER į
- ii—

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakar*.
Midiliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St
Ik - ~----------r- —--------- —
0SSU2-L------------------------------------ —

.i,...Į..t ».i
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Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.

8308 So. Morgan Street,
Chicago, III.

L-—--------------- -----

■■ ■-■■■--------------------------------- n.

Tel. PuUrcan 842

Vežėjų streikas New Yorke. *

Tos, kurios kenčia ir negali
dirbti, reikalauja pagelbingo patarimo.

DR. I. E. MAKARAS
Lletvvb Gydytojai ir Chirargas
10900 M irki gan Avė., Roaelanda
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir «r«f
•
iki 8:30 rak

Telefonas Pullnuan 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvyi Dantistai
10801 So. Michigan Av., Roaelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
k_________________ _— ---------------- —>

■ Reumatizme Sausgfl B i
Nesikankykite savęs skausmais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND foostis lengvai prašalina vir®ninėtas ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”, augalais gydyties,
M kaina 50 centų.

■
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Justin Kulis

■ 3259 So. Ha'steil SI.
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Chicago, III. £
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Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie AvėVai. 1—2; 7—9 po piet.

i
Praktikuoja 30 metai
Į
Ofisas t
■ 3149 S. Morgan SK kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
i
SPECIALISTAS!
■
Moteriškų ir Vyriiką
'
Taipgi Chroniškų Ligą
'
OFISO VAIjųjDOSi
Turkiška elektrikinė maudynė
H Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 g
3 vakare. Nedaliomis nuo 10—2 B
3
po piet.
Lankant įpusų pirtį, galjma apsiį
Tikphoue Yard* 6H7
saugot uuo sekančių ligų: Reumatiz

PIRTIS.

Hotelis su 100 kambariu

DR. CHARLEŠSEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterilką, Vyriiką ir
Vaiką Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pieu
Telefonas Dretel 2880

mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais mUsų įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
/
Moterų dienos tik Utarninkaijf
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — ataara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,

1657 We8t 45-ta gatvė, Chicago, III.
Telef. Boulevard 4552

Tel. Austin 787

DR. MART A
DOVV1ATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir
vii tęs savo praktikavimą po No
5208 W. Harrieon St.

Valandose 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare iiskiriant nedildienius.

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th St., Chicago.
Tel Blvd. 9336

7
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John Dylkiewick saliuną, 3157
Fox gatvės. Prię saliuno stovė
jo VVhite Eagle kompanijos trokas, iš kurio nepaprasta skubiai,
buvo imamos alaus bačkas.
Agentai areštavo Šoferį, Mike
- ---» Šifrą, ir konfiskavo trisdešimts
vieną bačką alaus. Iš jų dvide
ALDERMENAS RUTKOWšimts devyniose rasta penki
SKIS AREŠTUOTAS.
nuošimčiai alkoholio.

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

Vžsiimdavęs alaus gaminimu.

REIKALAUJA DIVORSO.

Leonardas Rutkowski& vie
“Safety First.”
nuolikto wardo aldermenas ir
VVhite Eagle Produce kompani
“Safcty first” — tai oibalsis
jos prezidentas, tapo areštuotas
federalinės valdžios prohibicijos Henry T. Jenkinso. Jis atsilan
agentų; kartu sir juo ir kiti trys kęs pas teisėją O‘Connor rei
kompanijos viršininkai areštuo kalavo suvaldyti jo ipęčiutę,
Emmą — išduoti indžiokšenę
ti. Jie yra: Michael Zavvorski,
vice prezidentas; John F. Chi-’ prieš jos elgesį. Jis nupasakojo,
kad Emma grąžinusi užmušti
hocki, sekretorius, ir Henry No- jį. Tai esąs gana pavojingas
wak, iždininkas. Jie visi kaltina dalykas. Jis išreikalavo teisė
mi dėl peržengimo prohibicijos j jo parūpinti divorsą.
įstatymų. James R. Glass, Jung
tinių Valstijų komisiohierius,
išdavė “warrantus” jų areštavi-. APIPLĖŠ® VIDURDIENY.
mui.
Rugpiučio 15 dieną federaliai Paėmė $9,750 pinigais ir čekiais.
prohibicijos agentai ėjo pro
Nathan fox, galva cigarų
kompanijos to paties var
do, įlųx) ‘‘\Veills-Jdohvntown”
gatvekarin.
Po
pažas
tės turėjo cigarų dėžutę, kurioj
buvo $1,750 pinigais ir $8,000
čekiais. Jis gabeno juos padėti
viduriniesčio bankai).
Kitas žmogus pašoko ant
gatvekario papėdės ir ištraukė
iš jo pažastės dėžutę su pinigais.
GRAŽIAI
Plėšikas leidosi bėgti vejamas
ATLIEKAMI
Foxo. Prie Orleans gatvės pa
sirodė motorciklistas, kurį Fox
manė esant policistu. Bet jis
buvo plėšiko draugas. Plėšikas
užšoko ant mašinos ir nudunzgėAUJIENT T jq savais keliais.
Fox papasakojo savo nuotikį
spaustuvėj
East Chicago Avė. stoties poli
cijai.

ASHLAND DENTISTS Dr. Vaitush,O.D.
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per
regimą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiausi
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėlioms.

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
v.iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

Te!.; Blvd. 9860__________

1553 W. 47th St„ kampas So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

Kam Reikalingi Pinigai?
Skolinu Pinigus ant 1-mo mortgedžio,
6% nuo $500.00 iki $10,000.00 dolerių.
JUSTIN MACKIEWICH
Real Estate, Loans & Insurance.
Siunčiu pinigus į Lietuvą.

2342 S. L^avitt St., Chicago, III. Phone: Canal 1678

■■■■■■■■■■■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8*02
8514-16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą Būvėdama i senui ir naujua narnąs, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

H THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0„ I n c.
A. BARTKUS, Pm.

1619 W. 47th st. Tel. Boulevard 1892 Chicago, m.
.................................... "

Tel. Monroe 2804

Nupigino gazoliną.

Great Northern geležinkelio
kompanija sumažino valgių kai
nas ant savo linijų. Tai paliečia
keptas bulves, kavą, duoną, svie
stą ir vištieną. Be to, nuo rug
sėjo pirmos busią duodami pasažieriams ir pusryčiai, kurie
kainuosią nuo dvidešimts penkių
centų iki vieno dolerio.

T. J. Thomson, generalis manadžeris Standard Oil kompa
nijos Indianoj, pranešė, kad ga
zolino kainos tapo nupigintos
vienas centas galionui.
Taigi
nuo šio laiko gazolinas parsiduos
po devyniolika centų galionui vi
sose patarnavimo stotyse. Gi
rezervoarų stotyse — po septy
niolika centų galionui. Taipgi
ir Sinclair Refinig kompanija
padariusi panašų nupiginimą.

Pasimirė policijos vir
šininko sargas.
Policistas seržentas, “Tommy”
Egan, pasimirė nuo sunkių
žaizdų jižpereitą naktį po vie
nuolikai. Egan buvo pašautas
policijos viršininko, Fitzmorris,
namo prieangy, 5533 įlydė Park
Blvd., pereitą šeštadienį. Jį per
šovė penkiolikos metų vaikSzasbanditas. Egan pergriuvęs nuo
kulkos paleido šūvį j vaikėzą,
mirtinai jį sužeizdamas. Vaikė
zas pasimirė antrą dieną. “Tommy” buvo Fitzmorris namų sar
gas.

Operos dainininkė neteko žiedo.
Cyrena Van Gordon, 65 E. Division gatvės, Chicago Grand
Operos kompanijos narė, prane
šė Chicago Avė. policijai suieš
koti jos deimantinio ir safyrinio
.žiedo, žiedas prapuolęs iš jos
miegruimio nuo staliuko. Sako,
kambary buvęs telefono taisyto
jas . Žiedas kainavęs $5,000.

Pasimirė pašauta.

ti mergina atvažiuoja Amerikon
ir pakliūva į prostitucijos na
gus”, kas jau nekartą buvę ro
doma krutamuosiuose paveik
sluose, ir jis pats matęs Philadelphijoj. Mat, proponuojant
statyt “Dvi seseris” buvo pami
nėta, kad veikale vaizduojama
daugiausiai ateiviai, kurie, dėl
nemokėjimo šios šalies kalbos,
daug nukenčia. Tatai išgirdęs
Laisvės Varpas ir nupasakojo
apie merginą, kurią jis matęs
Philadelphijoj krutamuosiuose
paveiksluose. Ištiesų gi “Dvi se
serys“ yra Amerikoj užaugu
sios, tat ir anglų kalbą tikrai
kad moka.
Bet apie veikalą spręsime ta
da, kai jis bus suvaidintas.
— Kliubo Korespondentė.
MELROSE PARK.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų su
sirinkime rugpiučio 21 dieną
vienas narių pranešė, kad esąs
atsilankęs vienas vietos rusų
draugijos delegatas prašyti, kad
musų, draugija paskirtų kokią
auką/ bolševikinėj Rusijoj ba
daujantiems Žmonėms sušelpti.
Tam reikalui tuojau nutarta au
kot iš kasos 10 dolerių, taipjau
parinkti auk# Iš narių. Surink
ta vėl 10 dol., tuo budu pasida
rė 20 dol. Be to tapo išrinktas
komitetas, kurs eis iš namų į
namus rinkdamas aukas tam par
čiam tikslui. Visus pinigus, ir
jau paaukotus ir kurie dar bus
surinkti, nutarta neatiduot nė
jokiem Rusų komitetam, bet tas
patsai draugijos komitetas tu
rės pasiųsti kur reikia. [Kur gi
r kuriais keliais? N. Red.].
Draugija dar nutarė surengti
balių su programų, kurin įeis
vaidinimas, dainos, o gal ir pra
kalbos. Geriausio pasisekimo!
— O.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS
DRAUGYSTE MEILfiS LIETUVIŲ
AMERIKOJE: Pirmininkas Ante
nas Margevičia, 928 W. 33rd SL;
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar.
rait. Izidorius Julčius, 1967 Canalport Avė.; fin. sekr. Izid. Vedeckis, 624 Barber S V, kasieriua Pet
ras Paulauskls; centro rašt. Ant.
Julčius; kasos glob. Juoz. JuMlus
ir Petras Vėstelia; maršalkos: I.
Jonas Guzauskls, II. Geo. Chernauskas; ligonių glob. Antanas
Daujotas, 2026 Canalport.Avs.; tei
sėjas Stan. Romanas.

Pranešimas Lietuvių visuomenei.
Kadangi Lietuvių Tautos Ka
talikų Bažnyčios Valdyba apsvarščius surado, kad Chicagos
mieste neatbūtinai reikalinga,
lietuviams mokykla, t. y. suau
gusiems. Tam tikslui esate kvie
čiami visi parapijonįs L. T. K LIET. TAUT. LIUOSYBftS DRAU
Pirmln. Ant. Rudauskas,
Bažnyčios ant speciališko susi GYSTE:
8828 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
rinkimo, kuris įvyks Rugp. 28, ras Rudakas, 4306 W. 31 st St.; nurašt. Aleks. Marčiukas, 811 W.
1921, tuoj po sumai, Bažnytinėj tar.
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
Svetainėj. Taipgi ir pritarėjai 2728 Emerald Avė.; kasierius Kas.
2834 W. 28rd St.
tai Bažnyčiai, malonėsite atsi Paulauskas,
Susirinkimai laikomi kiekvieno
lankyti ir patirsite, josios tik mėnesio paskutinę subatą Valan
slą. Bažnyčia randasi ant 35 ir čiaus salėj, 1782 S. Union Avė.,
7:80 vai. vak.
S. Union Ąve. Važiuodami, va
žiuokit Halsted iki 35, ir paeiti
C. W. of A. LOCAL UNION 269
į rytus du bloku kur randasi A.LIETUVIŲ
SKYRIUS: Pirmln.
Bažnyčia.
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
Cicero, 111.; Vlce-pirm. W, Prusis,
Klebono antrašas,
2508 N. Frandsco Ate.; rašt. Frank
8509 S. Union Avė.
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
iždto. J. Katilius, 1685 N. Girard
Sekretorius.
(Apg.)

St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W«
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. ▼., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St
Chicago.

,'Marie Fomelle, 31 metų mo
teris, pasimirė pavieto ligoninėj
Vakar nelaimėse su automo nuo kulkos. Ją pašovė J. Pentbiliais šešios ypatos sužeista; kovski, 1031 N. Marshfield gat
L. S. S. VIII Rajono konferencija LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta,
įvyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
mirtinai. Dvi iš jų tuoj pasimi vės. Pastarasis nusižudė.
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
rė, ir keturios laukia mirties li
Leknlckas, 668 W. i8th St.; nutar.
žia 10:30 Tai. ryto. Kuopos malonė
Nusibodo
ženybinis
gyvenimas.
rašt.
Kaz. Demereckis, 3327 S.
kite • išrinkti delegatus į konferenciją
goninėj.
Wallace
St.; turto rašt. P. Kuku
lt iŠ anksto prirengkite naudingų su
Rosie Lupo, šešių metų mer
tis,
7
W.
23rd St.; kontrolės rašt.
manymų musų organizacijos labui,
ženybinis
gyvenimas
be
ryt

P.
Paužolis;
kasier. Ant Antanai
gaitė, 526 N. Peoria gatvės, už
J. J. Čeponis,1 Sękr.
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinsgauta automobiliaus, kurį ope metinio bučkio pasidarė ilgiau
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
West Side.— TJet. Viešas Knygy
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
ravo John Gollis. Ji pasimirė tė nebepakenčiamu Andrew Maunas, kurį remia
dvylika vietos
laikomi kiekvieno mėn. antrą sudraugijų, tapo perkeltas į naują pa
vo rankose, nešama Policlinic rey. Atsilankęs atatinkamon
batvakarį A. Urbono salėj, 3388 S.
togesnę vietą; tai yra ketvirtas na
įstaigon paerikalavo perskirų.
Auburn Ava.
ligoninėn.
mas nuo visiems žinomas M. Meldažio svetainės, po numeriu 2232 W.
Max' Krausman. 60 metų am Jis nupasakojo, kad jo širduko
23rd Place. Kambariai yra nemaži, TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
žiaus, CommOTrwelth Edison elgęsis nervuojąs jį. Girdi ji
gera šviesa. Mylintieji skaityti kny
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kompanijos pardavėjas, 6006 duodanti šimtus bučkių savo
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
kyti Knygas galima ir namo neštis,
buvusiam
kavalieriui,
Henry
ninkas
D. Shatkus, 218 E. KenSo. Halsted gatves, tapo užmuš
pripildžius tam tikrą kortą.
sington
Avė.;
padėjėjas I. Urbutia,
— Knygius J. Vilkas.
nė vie
tas “texi” prie Grand blvd. ir Hotfieldui. Bet jam
10520 Indiana Avė.; iždininkas L
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
Ealst 50-tos gatvės, šoferis nu no. Tai esą nedraugiška ir ne
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ren
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wentgia draugišką vakarėlį subatoj, rug
gražu.
važiavo. Policija jieško.
worth
Avė.; turto rašt. W. Dargia,
pjūčio 27, MiMos svet., 8142 So. Hal
10520
State
St.
Michael Pevish,
34 metų,
sted St. Pradžia 7:30 v. v. Vakaras
Susirinkimai
laikomi kiekvieno
Nukapojo algas
rengiamas atsisveikinimui su Choro
258 W. 23-čios gatvės,
tapo
mėnesio
pirmą
pėtnyčią F. Shedpirmininku, kurs apleidžia šią šalį ir
villo
svetainėj,
341
E. Kensington
mirtinai užgautas automobivažiuoja i Lietuvą. Kviečiame visus
fiJIMAS
Į
UKIUS.
Avė.
Užvakar Ladies Tailoring aso
draugus ir Choro rėmėjus atsilanky
liaus. Jis pasimirė Peoples li
ti. Bus dainų, muzikos Ir šokiai.
goninėj. Frank Fąttain, šoferis, ciacija — darbdavių organizaci
RYTMETINES ŽVAIG*D4MM»? IR-P.
Chi. Liet. Vyrą Choras.
P. Andrekus, 3933 S. ArteKLIUBAS: pirmininkas A. Kadzevpaleistas. Policija sako, kad ne ja — laikė susirinkimą. Užgirsian
Avė.,
praneša
mums,
kad
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt
Rusų
Komitetas
Badaujantiems
Ru

ta numušti savo darbininkams
laimė buvus neišvengtina.
J.
Makrickas, 2014 Fowler St.; IŽd.
sams
šelpti
rengia
masinį
susirinki

algas 20 nuošimčių. Ką pasa jis su kitais dviem lietuviais, mą šią subatą, rugp. 27, Douglas Park M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt
J. Stodeniku ir K. Sakalausku, Auditoriume, 3202 Ogden, kampas J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln
kys unija — nežinia.
Rūpinasi bedarbiais.
pasipirkę ukius Harto apielin- Kedzie Avė. Pradžia kaip 7:30 v. v. St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio LiuoBus prakalbos įvairių tautų kalbon.
kėj,
Mich.
valstijoj.
Sakosi,
kad
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
Įžanga
nemokama.
Visokį
paaukoji

Chicagos Darbo Federacija7:30 vai. vak.
mai eina Rusijos badaujantiems žmo
jie
važinėją
ir
kitur,
bet
ge

tyrinėjo industrinę padėtį šio
nėms
šelpti.
—
Komitetas.
riausiai jiems patikę vietos
LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
miesto. Daviniai tokie — esa
Harto
apielinkėj,
kame
ir
dau

TARPINES PAŠALPOS: pirminin
West Side. — D-ro V. Kudirkos
ma apie 250,000 bedarbių, ku
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
giau lietuvių ūkininkų gyveina. D-jos mėnesinis susirinkimas įvyks
riu skaičius kasdie augąs. Pa
dėjėjas A. šakis; nutar. raštin. P.
BRIGHTON PARK
subatoj, rugpiučio 27 d., M. Meldažio
Rauskinas, 1841 N. I>eavitt st; tur
svet., 8:00 vai. vak. Visi nariai kvie
šalinimas bedarbes planuoja
to
rast. K. Labanauskas, 1515 N.
čiami atsilankyti. — Nut. Raštininkas
ma surasti paprastiems darbi
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas,
Atitaisymas Laisvės Varpo
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
ninkams
thirlbo prie viešųjų
Roseland. -— Lietuviu Evangelikų
tėjas
Dr. A. Montvid, 1824 Wabanklaidų.
Draugijos rūpesčių, pėtnyčios ir ne
darbų. Federacija pataria jiems
sia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8
Žemiau paduodame sąrašą dėlios vakarais, Rugp. 26 ir 28, 8 vai.,
vakare. — Reguliariai Kliubo susi-’
mokėti dolerį valandai.
brolių Strumilų svet., 107ta ir India
rinkimai kiekvieno mėnesio pirmą
“Naujienų” 197 numery Lais laiškų, atėjusių iš Europos; dėl na Avė., bus gražios prakalbos anglų
seredą Knygyno svet., 1822 Waban
ir lietuvių kalbomis. Pėtnyčlos vaka
vės
Varpas,
aprašydamas
Keis

negero
adreso,
paštas
adresatų
šia avė.
Atpigo sviestas.
rą bus taipgi graži orkestros muzi
tučio Kliubo susirinkimą, kai nesuranda. Kam tie laiškai pri ka. Kviečiame vietos lietuvius gausiai
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
atsilankyti.
— Komitetas.
kur
prasilenkia
su
tiesa.
Jis
klauso,
tegul
kreipiasi
į
vyriau

SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
Sumažinus pieno kainas, tai
ninkas
J. Ascilla, 1429 N. Wood St.;
padaryta ir su sviestu. Pastaro sako: “Eina baliaus komisijos sijį paštą, Clark ir Adams gt. Racine,'Wis. — A. L. T. Sandaros vice-pirm. K. Kairis, 8247 D. Divikuopa rengia didelį ir iškilmingą
sion St.; ' prot. sekr. A. Shimas,
jo kainos sumažintos penki cen raportas. Pirmininkas: mes tu Reikia klausti prie “Advertised 35
pikniką Rugpjūčio 28 d., Klinkerts
1885 Wabansia Avė.; fin. sekr. V.
tai svarui. W. F. Ross, Chica rim sutarę su Dramatišku Ra Window” (lobėj nuo Adams parke; pradžia 2 vai. po pietų; tęsis Briedis,
1049 N. Marshfield Avė.;
12 vai. nakties. Įžanga dykai.
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division
gos sviesto ir kiaušinių firmos teliu...” Su katruo Rateliu? gatvės), pasakant laiško nume iki
Draugiškai visus vietos ir apielinklų
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont
vedėjas, pareiškė, kad tai įvy Chicagoj jų dabar yra du. Ir ne rį. Laiškus paštas laiko tik ke- lietuvius prašome dalyvauti.
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
— Komitetas.
kę dėkai produkcijos padidėji pirmininkas tai pranešė, bet ko turioliką dienų nuo paskelbimo.
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos
reguleriai susirinkimai laiko
misijos narys Baltušis pasiūlė
mui.
Liet. Taut. Liuosybės Draugystės
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl501 Adamovicre Juzaf
kliubui tą jų naujai suplenuotą
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėdieni Związek Polek salėj, 1315 N.
508
Anditnskienie
Mrs
M
lioj,
28
d.„l:80
vai.
dienos
A.
ValenAshland Avė., 2 vai. po pietų.
sumanymą, kad pusė pelno bu
Užmiršo kūdikį krautuvėj.
510 Capas Antanas
čiaus svetainėj, 1732 So. Union Avė.
tų skiriama lietuvių politinių
511 Čeponiui Kazimerius
Visi nariai atsilankykite, nes yra CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
514
Chuzas
Mickeli
daug
svarbių
reikalų aptarimui.
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P.
Ar teko jums kuomet girdė kalinitj fondui (ne Lietuvos, bet
517 Diworfunas A
Taipgi atsiveskite naujų narių.
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
— Valdyba.
519 Dowedauskas Tonu
ti tokią naujieną: Viena Chi'ca- lietuvių, nes ir Amerikoj yra
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
526 Glebaucka Aleksu
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester
gos motina užmiršo savo kū polit. kalinių, ne tik Lietuvoj).
Draugystė Adomo ir Jievos laikys
529 Gudialis Wm 2
Avė.
dikį Fair departamentinej krau Dramatiškas gi Ratelis, kurį
savo mėnesinį susirinkimą Nedėlioj,
538 Jucius Wilem
rugp. 28, 2-rą vai. po pietų. Visi na LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PASEG
539 Jatulis Helen
tuvėj, ant -trečio aukšto. Beribė Baltušis proponavo, tai tik ką
riai malonėkite laiku susirinkti.
540 Jouliones Jonas
TOS KLIUBAS: — Pirmininkas
nugabenta Šv. Vincento naš susikūręs po globa L. D. L. D.
— Prot. RaŠt.
541 Jesaitis K
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St;
542 Jogminas Jozef
1-mo Apskr.; Baltušio žodžius
laičių prieglaudon.
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 8888
543 Jokucunus Jonus
Town of Lake. — Bendra L. L. P.
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
Tai bent motina.
patvirtino dar du kom-to nariai,
Stotis laikys nepaprastą susirinkimą
546 Kaspariunas Kasparas
Booben,
3231 Emerald Avė.; Turto
panedėlį,
rugpiučio
29
d.,
7:30
v.
v.
551 Kimbras Stanislovas 2
Valiukas ir Ožuolas. Susirinki
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. CaJ. J. Elias Svet., 46th ir Wood St.
553 Klikna F .
lifomia Avė.; Kontr. ralt. St. JaJauni plėšikai.
mas išklausęs komisijos prane
Reikia perorganizuoti valdybą, pri
554 Klowas Stanislawas
rembauskas; Iždininkas Kaz. Chesirengti priimti Lietuvos atstovą p.
562 Lescius Mrs
šimus, nutarė neduot paskirto
pulis.
— Susirinkimai laikomi pirmą
V. černeckį ir aptarti tolimesnį L
563 Lebezinckas J
Joseph Kaforski, 14 metų ir jau veikalo “Dvi seserys” lošti
subatą
kiekvieno mėnesio D. SheL. Paskolos vajų.
— Valdyba.
565 Liellis Louis 2
maičio
svet,
1750 S. Union Avė.
j jo sesuo Hattie Kaforski, 12 me L. D. L. D. Rateliui, bet kad ko
566 Lipaitis Dominikui
Draugystės švento Antano Iš Pad
569 Macales Elena
tų, užvakar tapo areštuotu kai misija rūpintųs vakaro rengimu
vės mėnesinis susirinkimas įvyks sek- DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:—
578 Miškauckas Zidorius
po plėšikai ant Henry krautuvės taip, kaip buvo nutarta pirmesmadienyj, 1 vai. po pietų, Rugpiučio
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th
575 Morkuckas K
28,
Dievo
Apvaizdos
parapijos
svetai

St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
578
Narsutenc
One
stogo, 3839 Fullerton gat. Jie niame susirinkime. Tuomet Bal
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Manėje, So. Union Avė. ir 18-toS gat
579 Nevekul Kaziui
du jau buvo praplėšusiu stogą ir tušis, Ožuolas ir Valiukas rezigplewood Av.; fin. rast. J. Laurai
ves, Chicago, III. Visi nariai būtinai
580 Nomejko W
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
atsilankykite
susirinkįman,
nes
yra
581
Nravasdekavos
Jonas
broliukas buvo nuleidęs savo lavo iš Komisijos, o jų vieton
sierius Mykolas Budas; kasos glodaug svarbių reikalų apsvarstymui.
585 Pananevitcz John
sesutę k ratavę ilga virve.
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—
— Valdyba.
pririnkta nauji.
588 Peskajtone Katrjna
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
589 Petrulas Kazinveru
Pas mergaitę atrasta šeši žie Veikalą skyrė ne viena Dun
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po
LSS. 8-to Rajono Centralinio Ko
590 Petrusonena Klemusia
dai ir auksuotas laikrodėlis. Jie dulienė, bet komisija, tik tame
pietų, J. PadŽiuvėlio svet., kampas
miteto susirinkimas įvyks panedėlį,
595 Puchkoris Tony
18-tos ir Union avė.
rugp. 29, 7:30 v. v. Naujienų namuo
596 Pukiene Elzbieta
du prisipažino papildžiusiu tris k-jos susirinkime Baltušis su
se. Visi nariai susirinkite laiku.
598 Riemas Jonas
dešimties vagysčių. Pastarieji Va|iuku nedalyvavo. Laisvės
Sekr. J. J. Čeponis.
603 Sh J austas K A
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAte:
,
605
SkirpasX
us
Mik0
jiedviejų pĮešipiai įvykę Princess Varpas sako, kad viskas paves
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827
612 Spfdjrisr Jaeob
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
teatre, 2019 N. VVestern gat., ir ta tvarkyt M. Dundulienei. Nė.
614 Stalpinini Barbora
tonas, 8309 S. Union Avė.; Nut
E R B. Naujieną skai
615 Stiraite Adelina
Peter Nees name, 2409 N. West- Vakaro rengimu rūpinsis visa
rašt. Kazimieras J. Demereckis,
616 Stogis P
3327 S. Wa11ace St.; Turto rašt.
tytojos ir skaitytojai
ern gat.
komisija susidedanti iš penkių
618 Sungaila Mery
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.;
024 Waisvilla Jdnas
prašomi pirkinių reikalais
Jiedaus 19 metų broliukas, narių. Tam ji ir rinkta. Laisvės
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos
625 Waraševski Anna
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas
Rolph, išmokinęs jiedu tokio į Varpas, be to, pastebi, kad “ruoeiti į tas sankrovas, kurios
626 Wasilievskene Eva
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
628 Werlilla Ig
amato. Jie gyvena 2615 Jonės šiamam statyt veikale parodoj skelbiasi Naujienose.
kimus laiko kiekvieno mėnesio pi r
629 Weseliene Teresa
mą subatvakarj Jono Maziliausko
gatves.
ima, kaip anglų kalbos nemokan688 Zwega John

Nelaimės automobiliais.

Lietuviu Rateliuose

NEPRISTATYTIL/riSKAL

G

-------------------

. 'h

DR. W. F. KAUSZ
, Spečiai amas: Moterą ligos ir Chirargija.
1145 MILWAUKE2B AVĖ.

Numažino valgių kainas./

CHICAGO.

salėj, 8259 So. Union Avenue.

*

NAUJIENOS, Chicago, III

SIŪLYMAI KAMBARlį)

mėgino ir at
RADO TIESĄ.

PARDAVIMUI

Subata, Rugp.27 d., 1921

RAKANDAI

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI rakandai (furPARDAVIMUI saliunas
saliunas greitu lai
Nevisi ilgais karčiais gy GERIAUSTS PATARNAVIMAS su namu. Galima pirkti vie ku.PARDAVIMUI
Geroj vietoj. Apgyventa visokių niture) 4 kambarių labai pigiai.
Apsilankantiems
St.
Joseph
ir
Ben
tautų.
Savininkas atdarė naują biznį. Ant vietos galima ir gyvent.
vuliai yra liūtai; nevisi il ton Harbor, galite gauti kambarius su ną saliuną arba pusę.’ *
225 W. 31 st St.
goms uodegoms paukščiai valgiu ir be valgio.
Atsišaukite:
Kampas
31st ir Wells Sts.
4406
S.
Wood
St.
STMON GAVRIEAVIČIA
% bloko nuo Wentworth Avė.
yra pavai; nevisos akstinuo
1643 Girard St.
838 Wisconsin Avė
tos kvietkos yra rožėms; nei
St. Joseph, Mich
/
2-os lubos
DIDELE proga geram žmogui. Par
duodu bučernę ir grosemę su namu,
visi žibanti mineralai ne Tel.: 530 R,
PARDAVIMUI saliunas laba
visokių tautų apgyventa, nauja kolo
yra auksas. Nei ne yra iš IšSIRENDAVOJA kambaris. nija. Pardavimo priežastį patirsite geroj vietoj, visokių tautų ap
mintingų manymų, kad vi Su valgiu, už prieinamą kainą. ant vietos. Atsišaukite:
gyventoj. Pardavimo priežastis,
6059 S. Keldare Avė.
si prirengimai vadinami
1606 S. Halsted St.
apleidžiu Chicago.- Kreipkitės:
Tel.: Prospect 5590
PASISKIRK SAU KAS
“karčiuoju vynu” nėra ly- Tel Canal 5512.
5339 S. Halsted St.
JUM PASIDABOJA —
PARDAVIMUI saliunas labai ge
gus Trinerio Karčiajam Vy-’ —
roj vietoj, visokių tautų apgyventa.
80 akerių, visa aptverta,
nui. Ši gyduolė neturi sau‘
Kito saliuno nėra per 6 blokus aplin
PARDAVIMUI bučernė ir 40FARMA:
a. po plugu, budinkai, prie kran
kui.
Arti
dypo,
netoli
Runtauzės
ir
lygios. Trinerio Kartusis __
geležinkelio. Biznis išdirbtas per daug grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz to upės, arti mokslainės ir dypo ant
Kaina $3,300.0Q.
Vynas yra mėginamas per
metų. Savininkas eina kitan biznin.
nis senas ir geras. Parduosiu pat44 didkelio.
MOTERŲ
akeriai apie 20 ariamos, puikus
2125
W.
63rd
St.
pastarus 32 metu. Jo popu- REIKALINGA veiterka ir veigreit ir pigiai, nes važiuoju namas ir kiti budinkai. 5 galvijai, 2
asilai, 40 vištų, visi padarai ir javai,
liariškumas pasiekė visus
Lietuvon.
EXTRA!
teris į Victory restauraną. Dar
ant pat upės kranto, žemė su moliu
šios šalies kampus. Liudiji
821 W. 34th St.
Pardavimui
grosernė
ir
maišyta. Kaina $2,600.00.
bas ant visados, mokestis gera.
80 akerių apie 70 akerių po plugu,
mai nuo visokių klesų žmo
Atsišaukite: 158 W. 31st St. bučernė. Pigiai. Važiuoju
geri budinkai, 23 raguotų, 2 arkliai,
nių, visokio amžiaus, ateina
Lietuvon. Priešais šv. Kry PARDAVIMUI fruit Storis, 14 kiaulių, vištų. Visos mašinerijos ir
MRS. ADOMAITIS,
pas mus kasdieną, aiškydažiaus bažnyčią.
su 7 kambarių pagyvenimu kb padarai. Kaina $8,500.00.
Tel.:
Blvd.
4236
mi užsitarnavimą šios gy
4551 So. Hermitage Avė. bai geroj vietoj. Parduosiu pi 160 akerių, 20 a. po plugu, 7 ake
riai dobilais apsėta, miškas, namas ir
duolės, kaipo a viršijančios
giai,
nes
išvažiuoju
iš
miesto.
skiepas,
vištininkas, plūgas ir akė
PARDAVIMUI bučernės
vidurių nesmagumams, pra REIKALINGA MERGINA
čios;
parsiduoda
su rakandais. Kaina
Atsišaukite:
DIRBTI
DENTISTO
$3,000.00.
Įmokėti
reikia pusę, liku
fixtures, gerame stovyje;
sto apetito, vidurių užkietė
9342
Cottage
Grove
Avė.
sius
ant
lengvo
ir
ilgo laiko.
parduosiu už pirmą pasiklojimo, galvos skaudėjimo, ga- OFISE.
160 akerių, 80 po plūgu, šaltinis
DR. P. P. VEŽELIS,
nimą. Atsišaukite į Naujie
sų ir tt. Visos vienodos rū
bėga
per farmą, geri budinkai, žemė
4712 S. Ashland Avė.
nos No. 379.
šies, leiskit perstatyt tik
moliu
visa aptverta, ši far
PARDAVIMUI saliunas, ma yramaišyta,
puikiausioj
vietoj, arti nuo
vieną rašinį p. J. Wimer, REIKIA moterį} pardavėjų. Paty
iš priežasties nesutikimo. didmieščio ir lietuvių apgyventa. Kai
Westend, Calif., Liepos 13, rimas nereikalingas. Uždirbti galima PARDAVIMUI saliunas arija Kreipkitės telefonu: Canal na $50.00 (dolerių) ant akerio. šią
vietą geriausiai, kad dvi ypatos pa
1921: “Trinerio Kartusis nuo 10 iki 15 dolerių į dieną. Galima puse jo, apgyventa visokių tau 3628,
imtų ir parsidalytų. Įmokėti 3dirbti visą laiką arba liuosomis va
Vynas yra geriausiu, ir pa landomis. Atsišaukite tuojaus, nuo 9 tų. Pardavimo priežastį patir
čią dalį.
tariu jį kiekvienam“. Jūsų 13 ryta iki 5 vai. vak.
80 akerių apie 65 a. po plugu, ar
site ant vietos.
UNITED TRIFT ASS’N,
ti
didmieščio, kur yra bankos, bažny
vaistininkas arba vaistų
3249 S. Halsted St.
PARDAVIMUI saliuno fix- čios,
2114 S. Halsted St.
mokslainės ir visokios krautu
pardavėjas užtikrins, kad
turės visokio dydžio.
vės. Visi budinkai, padarai ir maši
nerijos. Ežeras prieina, 2 karvės ir
žmonės reikalauja tik Tri REIKIA merginos. Dar PARDAVIMUI saliunas su barais,
Atsišaukite:
arklys 7 metų. Šią farmą parduoda
nerio Karčiojo Vyno. Jo pa bas grosernėj, kuri mokėtų )igiai geroj vietoj arti teatro, visoiki
2833 W. Madison St.
arba maino ant namo. Priežastis se
autų
apgyventa
vieta.
Priežastį
par
sekmės * pastatė jį pirmon anglų, lietuvių ir lenkų kal davimo patirsit ant vietos. Atsišau- Tel.: Garfield 6245. Atdara natvės. Kaina $9,000.00. Įmokėti
$3,000.00.
\
eilėn.
bas. Gera mokestis.
dt greit.
nedėlioj, nuo 9 iki 12.
NAMAS — ant pirmo floro yra
CHAS BAŠKIS,
2201 W. 21st St.
dėl krautuves arba saliuno, kur lie
307 Kensington Avė.

NAMAI-ZEME

REIKIA DARBININKU

DRABUŽIAI.

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turima puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų; tinkančiai
kiekvieno kišeniui.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ii
augščiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

REIKALINGA moteris arba mer
gina pridabojimui 4 metų mergaites
ir apžiūrėti namus. Duosiu kambarį
ir apmokėtu.
J. DEZULSK1S.
4505 S. Hermitage Avė., 2nd fl. rear
Telephone: Yards 7241

BARGENAS.

PARDAVIMUI SOFT
DRINK PARLOR
PIGIAI. ANT KAMPO.
900 W. 21st St.

REIKIA patyrusios merginos
už pardavėją j Dry Goods storą.
Turi kalbėti lietuviškai, lenkišPARDAVIMUI grosernė
Vaikams drabužiai, trunkai ir va- kai ir angliškai. Atsišaukite:
r bučernė. Geras biznis.
lyzos.
3106 S. Halsted St.
Vienas biznis visame bloke.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.

Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.

iki 9

vai

i REIKIA DARBININKŲ
,

Lietuvių ir lenkų apgyventa.
4624 So. Wood Št.

VYRŲ

PARDAVIMUI bučernė ir
REIKALINGAS jaunas ir ga- groserne Brighton Park apie
linkėj. Pardavimo priežastis
!bus
vyras,
kalbantis
gerai
ang

PASARGA
liga. Atsišaukite į Naujienas
liškai. Patyrimas nereikalingas.
Norintieji pasįgąrsint į sekamos dte .Geras uždarbis. Atsišaukit pas:
nos Naujienas, tūri priduot savo pa-; LIBERTY PRINTING HOUSE,
skdbirn, ne vjliau, kaip 9 vai. va- (
w mh gt
PARDAVIMUI soft drinks,
kendžių, cigarų, tabako ir kitų
REIKIA vyrų pardavėjų. Patyl rimas nereikalingas. Uždirbti galima smulkmenų krautuve. Su vis
nuo 10 iki 15 dolerių į dieną. Galima kuo — fixtures.
dirbti visą laiką arba liuosomis va1971 Canalport Avė.
JIEŠKAU Kazimiero Shake, paei- landomis. Atsišaukite tuojaus, nuo 9
S. GORDON,
1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947

ASMENŲ JOOHMAI

na iš Kauno rėd., Telšių apsk., Plun iš ryto iki 5 vai. vak.
gės valšČ., Varkalų sodas. Meldžiu
UNITED TRIFT ASS’N,
atsišaukti, nes turiu svarbių žinių iš
3249 S. Halsted St.
Lietuvos — nuo tamistos tėvų.
PAUL GARIANIS,
REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
P. O. Box 382 Indiana Harbor, Ind. lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
JIEŠKAU savo vyro Juozapo Ur- oi jų Chicago. Mokėsime algą ir kobučio arba Banzino. Apie 6 metai at mišiną pagal kontraktą ir vyrai nogal, gyveno Riverton, III. Tik-ka at i rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo
$20 į dieną ir trumpame laikeliavau
iš Lietuvos su duktere Juzy- $6 iki
tapti
superintendentu. .Te i esi
te, tad iei yra gyvas, malonės atsi- ‘Ice
šaukti. Jis vidutinio ūgio vyras, tam- darbščiu ir nori padaryti didelius pimatykit mtisų agentų superin
saus veido, juodų plaukų ir juodų nigus,
tendentą, tarpo 9 ryto ir 1 po pietų
akių .apie 38 metų amžiaus. Malo kasdieną.
nės atsišaukti.
MRS. MARY URBUTIEN6,
CHICAGO MUTUAL CASUALTY
Box 14,
Riverton, III.
CO,
431 S. Dearbom St.
JIEŠKAU savo vyro Ignaco Kipšo;
Room 911-912.
pasišalino nuo manęs rugp. 17 dieną.
Pasiėmė su savim ir sūnų Vincuką 4
metų. Jis pats turi 37 metų, viduti
REIKIA TUOJAUS
nio ūgio, akys mėlynos, veidas rau
BUČERIO, SUPRAN
donas, plaukai geltoni. Vaikiukas tu
ri Šviesius plaukus ir tamsias akis.
TANČIO’ LENKŲ
Sugrįžk, viskas bus užmiršta. Tik
KALBĄ.
parvesk mano mylimą sūnų Vincuką,
nes aš iš gailesčio sunkiai sergil. Ir
847 N. Carpenter St.
mes, dukterys. Stella ir Aida prašo
mo kad sugrįžtum ir parvežtam mu
sų mylimą brolelį Vincuką, nes jo la
bai gailimės ir mama iš to susirgo.
Kodelgi užmiršai ir mus apleidai ?
Nėra kam mus prižiūrėti. Už prane
PARDAVIMUI
saliunas.
šimą jo antrašo duosiu $15 dolerių.
Priežastis pardavimo, apleid
KLARA KIPŠIENĖ,
912 W. 19th St., Chicago.
žiu Chicago.

PARDAVIMUI

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU moteries arba merginos
apsivedimui. Esu našlys, 40 m. am
žiaus, ūkininkas, ūkė išmokėta, vai
kų neturiu. Su laišku prisiųskite ir
paveikslą. Atsišaukite
JONAS PUSLfiNAS
Goodman, Wis.

JOSEPH NOVICKAS,
556 W. 14th St.

ŽIEMA ARTINASI.

Didžiausis anglių, jardas pigiai par
duodama. Apart to, arkliai, vežJmai,
pakinkai ir pašaro sąkrova. Užsiinte
resavę, stengkitės pamatyt. Labai ge
ra vieta Chicagos priemiestyj, lietu
viais apgyventa.. ' Kreipkitės subatoj
ant 3:00 po pietų pas Sinkų, 3 lubos.
701 W. 3ist St., kampas Union Avė.,
Tel.: Yąrds 3654

.. P. . .... T.e
AUTOMOBILIAI
' ■IgĮ

y

PARDAVIMUI 12 kambarių
šluba ir krautuvė. Lotas 50x
146. Kreipkitės:
8019 Vincen nes Avė.

GERAS BARGENAS.
Parduodu 7 sėdynių Buick auto
mobilių. Mašina gerame padėjime, inžinas naujai pertaisytas ir 6 nauji
KAM REIKALINGA
tajeriai; arba mainysiu ant loto, arPUIKI FARMA?
ba mažos stubeles.
110 akerių, visa dirbanva, netoli
GEORGE PETKUS,
nuo Chicagos. Puikiausi mūriniai bu3402 S. Halsted St.
dinkai. Kreipkitės greitai į
8135 West 55th Street,
Ant pirmo floro.
PARDAVIMUI Elgin Six, Tel.: Republic
4066.

ĮMOKĖKIT PENKIS ŠIMTUS
Gausi 80 akerių ūkę arba mainy
siu ant namo, loto, Šerų arba ant bile
kokio biznio
MR. C .P. SUROMSKI and CO.
nis geras. Parduosiu greit. PARDAVIMUI taxi cab, su visais
3346 So. Halsted St.
Kreipkitės į Naujienų ofisą pritaisymais, stok ir dirbk, nes da
150 akerų farma su budinkais, gy
bar yra lengva įstoti, vėliaus kai
rium. 380.
vuliais
ir mašinerijoms. Netoli Milnuos daug pinigų. Atsišaukite po 5
vvaukee.
Wis., prie summer resort
vai. vakare.
ežero;
žemė
ir budinkai prieina prie
1745 W. North Avė.
PARDAVIMUI
»roserng,
Ice
psit
JPftrcluo«iti
* mainysiu ant
Cream ir minUštvj perimų, cigarų, tamiesto prapertSs.
bako ir notions. Vieta apgyventa
CHAS. ZEKAS,
lietuviais, lenkais ir kitokiomis tauto
• 670 W. 18th St., Chicago.
mis. Biznio daroma nuo $75.00 iki
$150 j dieną. 4 kambariai pragyveninvui, renda pigi, lysas.
UKeS
1639 W. North Avė.
Įsigyk
ūkę
nuo
40 ak. iki 290 aker.
RAKANDŲ BARGENAS.
visai
uždyką.
Mūriniai
namai, nauji
Puikiausia proga jaunai porai; 5
PARDAVIMUI saliunas lietuvių kambarių vėliausios mados rakandai tvartai, javai, gyvuliai, geri padarai,
apielinkėj, biznis išdirbtas per ilgą turi būt parduoti už bile sąžiningą vaisingas sodas — neša grynus pini
laiką, gera proga, 5 kambariai pa pasiūlymą. Vėliausis ir puikiausis gus. Kaina nuo $1,000 iki $12,000;
gyvenimui, pigi renda. Atsišaukite seklyčiai setas, valgomajam kamba mokėt $50'0 ar daugiau.
greit — važiuoju Lietuvon.
P. ANDRIKAS,
riu setas, miegruimio setas, kaurai,
720 W. 35th St.
3933
So. Artesian Avė.
pastatoma ant grindų lempa davenport, langams uždangalai etc. Viskas
PARDAVIMUI čeverykų taisymo nauja; parduosimo ant syk, arba at
MŪRINIS krautuvei namas, 4
šapa, visos vėliausios mados maši skirai. Taipgi, puikiausis grojiklis
nos; su staku, ar be stako. Turi būt pianas su šėpute ir roliais ir didelis, cambarių flatas, garadžius, 50 pėdų
parduota į trumpą laiką. Pardavimo dubeltava springsa phonographas su otas; groseris ir marketas. Pardarekordais ir daimanto adata. Viskas vimo priežastis — liga, Lietuvių
priežastį patirsit ant vietos.
7446 Stony Island Avė.
gvarantuota. Nepraleisk šio barge- kolonijoj.
246 S. 13th Avė.,
Arti 75th St.
no.
Maywood , m.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.
jai

RAKANDAI

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyventoj vietoj. Norintis
pasidaryti gerą gyvenimą, atsi
šaukite:
A. B. S.,
639 W. 18th §t.

PARDAVIMUI GERI
KRAUTUVĖS
ĮTAISYMAI
(FIXTURES).
1631 S. Jefferson St.
PARDAVIMUI KEPY
KLA DUONOS IR
KĖKSŲ. KREIPKITĖS
I NAUJIENAS
NO. 382.

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai (furniture) mažai vartoti. Par
duosiu visus ant syk, arba atskirai.
Turi būt parduota iki nedėlios,
rugp. 28.
’
1422 S. 49th Ct., Cicero, III.
2-os lubos priekis

PARDAVIMUI 2 ‘pagyvenimų po
4 kambarius mūrinis namas. Visi
pagabumai: elektra, gasas, maudy
nės, skiepas, 30 pėdų pločio lotas.
Galima matyt nuo 5 vai. vak. ned.
visą dieną.
4602 S. Mozart

PARDAVIMUI namas (bungalow)
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
5
kambarių; vana, cemento skiepas,
dai (furniture). Parduosime ant syk elektra;
viskas gerame stovy j; pini
ar atskirai. Nupirkęs rakandus, gagais
arba
išmokėjimais.
i ir gyvent tuose pačiuose kamba
A. YTSMA,
riuose. Galima matyt po 5 vak. Sub.
10566
Homan Avė.,
nuo 12 pietų.
Mt. Greenwood, III.
1530 N. Leavitt St.
3-os lubos.

PARDAVIMUI maža farma.
PARDAVIMUI 5 kamba 225 vištos, 1 karvė, arklys ir 40
rių vartoti rakandai. Gali karvelių. Parduosiu viską kart’. ar atskirai.
ma pirkti dalimis.
5805 So. Tripp Avė.
43 E. 100 PI.,
Roseland, III.
PARDUODAME arba maino
PARDAVIMUI rakandai gerame me medinį namą 2 šeimynų ant
stovyje, 4 kambarių^ Parduosiu pi grosernės, bučernės, arba cash.
giai, nes turiu apleisti Chicagą.
Atsišaukite:
J. KAZLAUSKAS,
1422 S. 49th Ct.,
Cicero, III.

12226 So. Union Avė.
West Pullman, III.

/

NAMAI-ZEME.

I

PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCL PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI.
JA ROS’ELANDE,
2 flatų mūrinis namas po 6 kairi),
24 West 108th Stree
augštas skiepas, maudynės. Kaina
2 augštų, 9 kambarių ir “sun par- $3,800; jmokėti 5 šimtus, kitus kaip
lor”, viskas naujausios mados; jęaru rendą arba mainysiu ant bučemžs,
šildomas. Randasi ant kampo, lotas Krosernės arba kito kokio biznio.
60x160, šviesu iš visų pusių. Apsody- Priimsiu lotus, Šerus už pirmą jmotas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai kėjimą. Kreipkitės pas:
graži vieta. Garadžius. Iš priežas
C. P. SUROMSKI & CO.,
ties mirties savininko, turi būti grei
3346 So. Halsted St.,
tai parduota. Bargenas. Atsišaukite
Chicago, III.
pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie
St. — Tel. Randolph 2898 arba Hyde
Park 8395.

IVAIRyS SKELBIMAI

PARDAVIMUI PIGIAI
mūrinis namas su dviems
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
bariais, su skiepu visokiam
padėjimu randasi
545 W. 32nd 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 ketunas savaites laiko. P.
M. Kaitis Pinigų siuntimo Skyriaus
vedėjas.
3801 So. Hnleteort St., Chicago, III.

TAJERIAI.
TIKRAS BARGENAS. $6,700 nu
Visokios rųšies, nauji ir perdirbti,
pirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam
barių. Elektros šviesa, maudynė, aukš pardavimui labai žema kaina. Taip
tas cementuotas basementas ir pasto gi senus sutaisau.
ge. Namas randasi gražioj vietoj
J. ZAKES,
Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus,
Western Tire Retreading
nes pardavimo priežastis yra labai
and Vulcanizing,
svarbi.
2514 S. Halsted St.
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.
PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mu
ro namas ant lengvų išmokėjimų.
Įnešti $1,000 ar daugiau, likusius kaip
rendą. Gyvenk savo name už mažai
pinigų. Platesnių žinių kreipkitės pas
K. J. FILLIPOVICH,
751 W. 31st St.
PARDUODU cash, arba mainysiu
ant namo, loto, biznio ar automobi
lio. Turiu 8 lotus 30x132 užsėta; barnė, muro namas, naujo darbo, namą
reikia pabaigti; šantės, vanduo, lai
koma gyvulių, vieta prie Morgan
Park. Nuo 5 iki 8 v. v. Ned. visą dieną
JOE GAIŽAUSKAS,
10330 S. Turner Avė.,
Mt. Greenwood, III.

Nuolatinis rėmėjų skait-

liaus augimas parodo, kad LIBERTY
LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

MOKYKLOS

MOKINKIS

PARDUODU 6 kąmbarių
muro cottage; 2 metų sena,
karšto vandenio šiluma.
4445 S. Artesian Avė.

DIDELIS BARGENAS.
EXTRA.
Mainysiu lotą į automobilių. Ix)tas
Pardavimui 4 pagyvenimų naujas
randasi North Sidėje; labai puikioj medinis namas; garadžius 2 automo
vietoj. Priežastis mainymo, priver biliams. Rendos į mėnesį $60.00. Kai
stas turėti automobilių prie biznio. na $4,000.00. Einu į biznį.
Meldžiu atsišaukti kuogreičiausiai
2923 Emerald Avė.
pas savininką.
2-os lubos priekis
4606^ S. Paulina St.

1920 automobilius, visai
kaip naujas, parduosiu la
PARDAVIMUI groserne ir bai pigiai.
751 W. 31st St.
bučernė, lietuvių kolonijoj, biz

PARDAVIMUI saliunas tarp
PARDAVIMUI
Paint
&
Hardvvare krautuvė. Parduosiu lenkų ir lietuvių z apgyventoj
pigiai. Pardavimo priežastis — vietoj, prie pat Ashland Avė.,
perku namą. Kreipkitės į Nau arba priimsiu už pusininką.
Atsišaukite:
jienas 363.'
1614 W. 46th St.

NUO $50.00 IKI $200.00 f SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205
Chicago, Illinois.

Pardavimui grosernė, cash
biznis, visokių tautų apgyventa.
Savininką galima matyt nedėl
dieniais per visą dieną.
2955 S. Emerald Avė.

tuvio labai reikia. Ant antro yra 5
kambariai, naujas budinkas, akmens
fundamentas; viskas yra geriausiam
padėjime. Kaina tiktai $3,000.00.
Kiek gali įnešti?
Platesnių žinių kreipkitės į
ONEIDA LAND CO.,
McNaughton, Wis.

NAMAI-ZEME

DIDELIS BARGENAS.
Trijų pagyvenimų mūrinis namas
su maudynėmis visais naujausiais
įtaisymais. Rendos neša $720.00 į
metą. Kaina $7,000.00. Pardavimo
priežastis, važiuoju į Lietuvą.
L RUMCHAKS,
2243 S. Irving Avė.
NAMAS PARDAVIMUI.
4 augštų, akmens priekiu namas,
krautuvė ir 6 flatai, 2007 Blue Island
Avė. Dabar išsirenduoja už $1,800.00,
neapšildytas, bet karšto vandens įve
dimai yra. Renda gali būt daugiau
pakelta. Kaina $12,000.00. Išmokėji
mai pagal sutartį ir išgalę. Kreipki
tės Randolph 6624.

PARDAVIMUI 2 lotai
ant šiaur-vakarinio kampo
Union Avė. ir 19th St.
Bargenas.
MALT MAID CO.,
3901 Emerald Avė.
6034 Peoria St. — Savininkas
ąs.ooo

$2,500 ca«h;

$60

j

menesį.

2 augštų mūrinis namas, akmens
priekis, 6 ir 6 kambariai, furnace,
elektra, naujas plumbing’as: #ali eit
gyvent. Lindstrand, savininkas, 2-os
lubos.
Pardavimui 2 augštų mūrinis na
mas, akmens priekis, krautuvė ir 3
flatai, pečium apšildomas, elektro
šviesa, naujas plumbingas, tik ką iš
taisytas, didelis lotas, 3 automobi
liams garadžius. Rendos $131.50. Kai
na $11,000.00. Lengvi išmokėjimai,
nrie 59-os arti Halsted St. Kari Lindholm & Co., 8239 So. Halsted St.

Design ir pasisiūti sau
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas I>ake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon.
1850 N. WeJls St.
187 Mokyklos Jungt. Valatijoae.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namam*.
Vietos duodąpjos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. P«reikalaukit knygėlės.
Tel. Seeb y 104»
SARA PATEK, pirmininke.

REIKTA vyrų mokintis barberio
amato, dienomis ar naktimis. Galima
išmokti į labai trumpą laiką — užtikrintas

darbas

ir gera

aJfirsu

Kreip

kitės ypatiškai arba rašykite.

MOLLER BARBĖK COLLEGE,
105 So. Wells St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystis ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
PARDAVIMUI 6 kambarių medinė 4 valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
stuba Ihbai geram padėjime: elektra, iki 10 valandai.
gasas ir maudynės; užpakalyj por- 3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.
čiai su stiklais žiemą, o vasarą dratais; didysis skiepas išmūrytas. Ga
lima matyti kas vakaras nuo 5 iki
8 vai. vak. Savininkas:
AUŠROS MOKYKLOJ
1324 So. 49th Avė.,
Cicero, III.
ŠIE SKYRIAI:
1) Anglų kalbos.
80 akerų juodžemis su moliu mai 2) Lietuvių kalbos.
šyta; 35 akeriai išvalyta, likusi ga 3) Aritmetikos.
nykla. Stuba ir kiti mažesni budin- 4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
kai. 9 melžiamos karvės, 2 telyčios, 3
tematikų.
buliai, vištos su vištukais. 4 kiaulės,
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vežimai, pakinkai, mašinos šienavi
mui. Kaina $3,000. Įmokėt $1.200, li vartok naudingai. Seni ir jauni vy
kusius 10 metų ant 5%. 9 mylios nuo rai ir moteris visi neatidėliodami
Aušros Mokykla se
Antigo. Kreipkitės: Felix Belauskas, pradėkite tuoj
niausia ir geriausia. Mokiname die
Antigo, Wis.
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.
STUBA PARDAVIMUI.
3001 So. Halsted St.,
Paskutine proga! 2 flatų 5 ir 5
kambarių mūras: elektros šviesa, ge
Chicago, HL
rame padėjime. Kaina $3,900 greita
me pardavime. $500 įmokėt. likusius
kaip rendą; mažiau nei cottage kai
na. Matyt galima 2-os lubos 4—7
kasdieną. 8722 (S. Union Avė.
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų
kalbų; Grammar School, High
UŽ $6,500 nupirksi puikų mūrinį
School
ir Prekybos dalykų. Priren
2 šeimvnų namą prt 5 ir 6 kambarius,
vėliausios mados įtaisymai: elektros giama prie kvotimų j visas augššviesa, ekstra platus lotas, gražiau tesniasias mokyklas. Dienomis:
sioj ir parankiausioj Brighton Park nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
apielinkėj. Pusę įmokant, likusią da 7:30 iki 9:80. Nedėldieniais nuo
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
lį ant lengvų išlygų. Vieta 3150 W.
42nd PI. Namą parodys 1-os floro lietuvių gramatikos.
gyventojai. Savininkas:
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.
t
*
5350 S. Halsted St., 2-os lubos.

Leveskio Mokykla

____________________________________________

