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Rusijos šelpimo komiteto na
riai areštuoti

Grūmoja angliakasiams

Austrija susikirto su Vengrija

Rusijos šelpimo komiteto 
nariai areštuoti. .

Didelis sujudimas visoj 
' West Virginijoj

angliakasių. Paskui dieną pas 
■ karo sekretorių ir ]>rezidentą 
I buvo atsilankiusi delegacija nuo 
gubernatoriaus irgi prašyti ka
reivių. Prezidentas Hardingas 
turėjo keletą pasitarimų, 
klausimas pasiuntimo kareivių 
dar nėra galutinai išspręstas, 
nes vis dar laukiama daugiau 
žinių iš West Virginijos ir pri
rodymų, kad gubernatorius iš
naudojo visas priemones įvy-1 genland, siaura juosta teritori- 
kinimui tvarkos. Paskui dar tu- jos palei Vengrijos rinbcžių, 
rėio įvykti konferencija su ar- kuri tapo atiduota Austrijai St. 
mijos viršininkais, kuri gal Germain sutartimi, I 
galutinai išspręs tą klausimą, griebta maištininkų, kuriais va- 

Prezidentas Hardingas šian- dovauja lieut.

Austrija susirėmė su 
Vengrija.

bet Vengrija surengė žulikauskija-
dą Burgenlande ir neįsilei
džia austrų. Dvarai ir čia kal
ti.

rugp. 30,— Bur-

Bolševikai išardė Gorkio įkur
tąjį nepartinį šelpimo komi
tetą. Tūkstančiai miršta nuo 
choleros.

Laukiama mūšio su angliaka- 
isais. Gubernatorius vėl šau
kiasi federalinės kariuome
nės. Prezidentas gruomja ko- 
ro stoviu.

REVELIS, rug]). 30. <— Iš 
Maskvos pranešama, kad nariai 
visos Rusijos šelpimo komiteto 
tapo areštuoti.

kad šis komitetas, kurį sudarė 
žinoma* rašytojas Maksim 
Gorki ir kuriame dalyvavo ir 
bolševikų atstovai, tapo paleis
tas.

Rankioja gatvėse choleros 
aukas.

kad 
Kau
ni irs
iu ies-

valdžia

NEW YORK. rugp. 30. — 
Vienas iš tyrinėtojų, Albert 
Johnson, gavo kalblegramą nuo 
Amerikos šelpimo administra
cijos artimuose rytuose, 
tūkstančiai badaujančių 

kaze, jų tarpe daug vaikų, 
ta nuo choleros. Daugely
tų, ypač Armėnijoj, siuntinėja
ma gatvėmis vežimus, kurie 
renka mirusių cholera lavonus.

Bolševikai prašo paskolos.
RYGA, rugp. 30. — Sovietų 

pasiulė Dr. Fridtjof
Nansen pirmą, hipoteką, užsta
tant visos Rusijos turtus, kaipo 
užstatą už £10,000.000 paskoal, 
kurią bolševikų valdžia nori 
gauti iš Europos šalių vedimui 
šelpimo darbo Rusijoje. Spren
džiama taipjau, kad valdžia 

vėliau pasvarstyti 
senųjų Rusijos

15 gubernijų.

prisižadėjo 
pripažinimą 
skolų.

Badas
MASKVA, rugp. 30.— Sovie

tų šelpimo direktorius Leo Ka- 
menev pasakė koresponden
tams. kad 20,500,000 gyventojų 
15 gubernijų gręsia badas. 
Maisto turima lik 50 nuoš. to, 
kiek būdavo. laikuose prieš ka
rą. .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Aug. 31, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Amerikos maistas 
Rusijoj.

BYGA, rugp. 29. — Ameri
kos šelpimo administracijos 
tikrasis šelpimas badaujančios 
Rusijos jau yra prasidėjęs. Pir
mas maisto siuntinis iš 600 to
nų cukraus ir ryžių dėl Mask
vos vaikų jau atvyko iš Dan- 
zigo j Rygą samdytu vokiečių 
laivu. Sovietų valdžia prisiren
gė taip greitai jį iškrauti, kad 
12 vagonų išvažiuos Maskvon 
galbūt vakare, Įjasiekiant Mask
vą kedverge.
šelpimo darbuotojai Maskvoje.

MASKVA, rugp. 29. — Ame
rikos šelpimo administracijos 7 
darbuotojai subatoj po piet at
vyko į Maskvą ir atidarė raštinę 
organizavimui šelpimo darbo 
Rusijoje.

prie Austrijos. Burgenlando 
svarba Austrijai yra strateginė. 
Šalis yra paskilbtisi savo vyni- 
nyčiomis, sodnais ir daržais, 
taipjau galvijais, bet grudų ji 
neaugina ir pirmiau juos 
davo iš Vengrijos.

Siunčia kareivus 
Vengri jon?

gau-

LQN'DONAS, rug]). 30. —
tapo už- Į Padėtis kokia buvo Augšt. Si- 

Į lezijoj, dabar susidarė Vakari- 
Heijas, bandau-'nėj Vengrijoj ir sakoma,

... ■ . ............   " i

Darbininkai gins 
k respubliką

Prezidentas Ebertas visu aštru- ė 
mu kovoja su Vokietijos mo- 
narchjstais.

BERLINAS, rugp. 30. — 
11,000,000 organizuotų Vokieti
jos darbininkų Vakar pranešė 
kancelriui Wirth. kad jie yra 
pasirengę “vykti į frontą, kad

Didžiumos ir nepri'klauso- 
kad mieji socialistai taipjau pasiun- 

die atmetė angliakasių unijos fjs sulošti Žullkovskio rolę Vii- Į siunčiama į ten talkininkų ka- tė pas kanclerį delegacijas pra- 
generalinio preziidento LewPs niuje, ar Korfanty rolę Silezi- reivius, kad neprileidus karo ' nešti jam, jog tos partijos rei-generalinio preziidento Lew?s niuje, 

prašymą sušaukti konferenciją joie. 
tarp West Virginijos angliuką-' 
siu ir kasyklų savininkų, kad distrikto, kur 
išrišus ten esančius kivirčius.

Nor* prezidento atsakymo

Valdžia negauna žinių iš to, 
nedėlios vakare 
vengrų spėkos

prakalbas didesniuose miestuo
se. Jis pirmą prakalbą pasakys 
Baltimore Daiibo dienoje.

Dabar Federacija turi 3,906,- 
528 narius, kuomet pereitais 
metais turėjo 4,078,740 narių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Aug. 31, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija prašo kreditu
Užstato visos Rusijos turtą.

Vieni šelpėjai nieko neįveiks.

CHARLESTON, W. Va 
30. — Didelis sujudimas viešpa
tauja visoje West Virginijoje, 
gavus žinią, kad ginkluoti ang- 
itelcasiai, kurie buvo pradedą 
grįšti namo, po susirėmimo su. 
Logan pavieto mušeikomis, da- Į 
bar vėl grįšta prie Logan pa
vieto rubežiaus. Sakoma, kad 
jau tarp 2,000 ir 3,000 anglia
kasių susirinko Jeffery, Boone 
paviete, visai arti Logan pavie
to, kuriame viešpatauja Dan 
Chafin mušeikos. Ir vis atvyk
sta nuolatos nauji būriai 
luotų angliakasių.

Kadangi angliakasiai 
niauja, jie biįe valandą 
pa t niūkti, skersai kalno 
gan pavietą, kur jau stovi dide-

n e reguliari nes
užpuolė Austrijos žandarus, pa

teksiąs nėra paskelbtas, tečiaus* siustus okupuoti tą distriktą. 
ka’bcma. kad prezidentas pa
reiškęs Levvisui. iog . jis nema-

r. tąs reikalo šaukti tokią konfe
renciją, ypač dar delei to, kad 
senato komitetas nuvyks rūgs.
19 d. į Williamsoh, W. Va., to
limesniems tyrinėjimams pa
dėties.

Įsako angliakasiams grįšti 
namo.

gink-

neri- i 
gali 

į Lo-

Vakario p po pasitarimo su 
armijos viršininkais, perziden- 
tas Hardingas išleido ilgoką 
proklamaciją į susirinkusius 
ties Marmet, W. Va. angliaka
sius, įsakančią jiems tuojaus 
išsiskirstyti ir grįšti į savo na
mus.

Laiko sugrįšti namo anglia
kasiams duodama iki rugsėjo 
1 <|. vidurdienio. Jeigu gi iki to

.. .. . . ."(laiko angliakasiai neišsiskirs-h pulkai Logan pavieto mušei-!. . , am..
k u. kurie pasišaukė pagelbon Į 
Mc.Dowell ir Mingo pavieto 
mušeikas ir MciDowell pavieto 
juodašimtiškojo Amerikos [Le
giono narius (juos pašaukė 
nats gubernatorius Morgan). 
Tada smarkus ir kruvinas mu
šis tarp angliakasių ir mušeikų 
pasidarytų neiŠvengtinas. Ang
liakasiai atsisako klausyti ir sa
vo unijų vadoVu. kurie kviečia 
juos grįšti atgal.

Logan pavieto kasyklos bu
vo atsidariusios, bet šiandie’vėl 
turėjo užsidaryti, kadangi dar
bi ninku i-vergai išbėgiojo ir
- . v — . . • • \ H

mušeikų eiles, pas lygiuojan
čius angliakasius,"kad kartu su 
jais kovojus prieš juos kanki
nusius mušeikas ir pavergėjus.

Sekamai apibudina padėtį 
angliakasių pildomosios tary
bos narys Porter, kuris buvo 
nuvykęs tyrinėti padėtį, kaipo 
unijos prezidento Keeney asme
ninis atstovas:

“Esant visiems vyrams nuo 
14 iki 60 m. amžiaus apsigink
lavusiems, moterims ir vai
kams bėgant panikoje per lini
ją į Boone pavietą, ginkluo
tiems patroliams visur švais
to n ties ir visokiausios rūšies 
vežimams gabenant reikmenis 
į pikietų postus kalnuose, 
Sbarples-Blair sektorių galima 
prilyginti prie Belgijos pradžio
je pasaulinio karo.

“Siaurinėje pusėje kalno yra 
stovykla ir vyriausios spėkos 
angliakasių. Pietinėje gi pusėje 
stovi Logan pavieto mušeikos

“Jei tie žmonės susiremtų į 
mūšį butų įtraukta viso 2,500,- 
0(X) žmonių.”

Nesą reikalo tartis su 
angliakasiais.

WASHINGTON, rugp. 30.
Pereitą naktį gautas antras 
prašymas nuo gubernatoriaus 
Morgan prisiųsti (federaliniųĮ 
kareivių į West Virginiją, ka
dangi jis nebegalįs suvardyti

vaisujoj bus paskelbtas 
stovis.karo

Gen. Randboltz vėl sugrįžo į 
Cbarleston, kati toliau tyrinė
jus padėtį ir kad teikus karo 
departaemntui reikalingų ži- 
nių. (

Apkaltino W. Va. anglia 
kasių viršininkus

*

Prezidentas, sekretorius ir or
ganizatorius kaltinami žmog
žudystėje.

WIIJ TAMSON, W. Va., r. 
30.—• Specialiais grand jury 
vakar išnešė apkaltinimą žmog
žudystėje prieš angliakasių dis- 
t rikto prezidentą C. F. Kieeney, 
sekretorių Fred Mooney ir ge
neralinį angliakasių organiza
torių David Robb.

(Nors žinia nieko 
kią “žmogžudystę” 
viršininkai padarė, 
aiškiai numanyti, I 
W. Va. anglių kasyklų savinin
kų ir valdžios suokalbis • prieš 
darbininkų vadovus primesti 
nepapildytą žmogžudystę, ir su
stabdyti jų organizavimą vie
tos angliakasių. Valdžia ten ne
liečia tikrųjų žmogžudžių ir 
tie mušeikos, kurie nesenai nu
šovė Matewan policijos virši
ninką Sid Hatfield ir policistą 
Ed. Cbalmcrs senai jau yra pa- 
liuosuoti ir paleisti ir toliau už
mušinėti angliakasių draugus).

nesako ko- 
tie unijos 

bet galima 
kad tai yra

6,000 siuvėju streikuoja
rugp. 30. 

paskelbtas 
jekučių ir 
nukapoji-

PHTLADELPHIA,
— šiandie tapo 
streikas organizuotų 
sijonų siuvėjų dėlei
mo algos. Streiką1 veda vietos 
unijos prezidentas Benjamin 
Schlesingen.

Streikas apima apie 250 dirb
tuvių ir streikuoja viso apie 
6,000 darbininkų.

RYGA, rugp. 30. — Fridjof 
Nansen, kuris vadovavo inter
nacionalinę Raudonojo Kry
žiaus delegaciją Maskvoje, ta
po sovietų valdžios įgaliotas 
gauti $40„000,00 kreditų supir
kimui sėklų ir maisto, kuris 
bus išdalintas po priežiūra 
Nanseno komiteto. Už kreditus 
užstatoma visus Rusijos turtus. 
Taipjau prižadama pasvarstyti 
apie senąsias Rusijos skolas. 
Nansenas dabar išvažiuoja pa
sitarti su Europos valdžiomis 
apie suteikimą Rusijai kreditų.

“Mano apsilankymas Rusi
joje patvirtina žinias, kad di
džiausios pastangos visų Euro
pos šelpimo organizacijų nepa- 
jiegs patenkinti žmonių reika
lavimų,” sakė jis. “Humanita- 

, rinis darbas, kurį prisiėmė ves- 
, ti Hooverio organizacija, yra 
i labai duosnus, bet net šios pas
tangos nesumažins skurdo, jei
gu valdžios neduos pagelbos 

' dovanomis ar kreditais.”

kad neprileidus karo'nešti jam, jog tos partijos rei- 
tarp Austrijos ir Vengrijos. ikalauja, kad valdžia darytų drą- 

Kivirčiai iškįlo kada austrai (sius ir griežtus žingsnius prieš 
; 'ir atgaldivius, 

kurie yra kalti iiž užmušimą 
Erzbergerio. i
Tuoj po to prezidentas Eber

tas išleido proklamaciją, kad 
valdžia griebsis aštriausių žing
snių prieš tuos nacionalistų, ku
rie ves agitaciją prieš respubli
ką. Jis sako, kad monarchisti- 
nis judėjimas bus smaugia- ( 
mas “geležine ranka” ir kad 
susirinkimai ir demonstracijos 
prieš respubliką yra uždrausti 
ir kad visi laikraščiai, kurie ves 
maištingą propagandą, bus už 
gniaužiami ir konfiskuojami

pradėjo okupuoti taikos sutarti-1 monarebistus 
m i atiduotą vakarinės Vengri
jos dalį. Jau 20 žmonių už
mušta mūšiuose. , 1 I

Vengras lieut. Hejjas, kuris 
lošia Korfanty rolę, įsitaisė sa-

Tečiaus Austrijos 'komisionie
rius Davv praneša, kad jį vos 
neužmušė Odenburge. Yra ne-.vo sostinę Odenburgo viešbu- 
natvirtintų žinių, kad talkinin- tyj. Jis turi 4 rotas gerai apru- 

tapęs užmuštas pintų ginklais kareivių ir 500 
ginkluotų vengrų. Vengrų va-

kų oficicrius
Burgenlande.

Lietib Hejjas iškabinęs visa- (lovas Osžtenburg pasiskelbė 
lino distrikto plekatus, pašau-į save diktatorių, bet tikruoju 

valdonu yra Hejjas.kiančius prie ginklo visus žmo
nes iki 45 m. amžiaus. Sakoma 
taipjau, kad ty,000 reguliarinių 
Vengrijos
sustojo ties Odenburg. 200 
Austrijos žandiarų esą apsupti 
Gerersdorfe.

Oficiabnis pranešimas sako, 
kad Austrija pasitiki, jog tal
kininkai -pasirūpins, kad butų 
išvengta Aonflikto Bųrgen- 
landė ir ka« St. Gemai ui'su t ar-!

kareivių atvyko ir Didelės riaušės Belfaste.

s spėko-

sako, kad daugelis mažų mie&d 
tolių militarinių postų tame 
distrikte tapo nuveikti Vengri
jos reguliarinių ir nereguliari- 
nių kareivių ir paimti belais
vėm Du ne vengrai tapo su
šaudyti miške. 40 žmonių tapo 
areštuota Odenburge.

Lieut. Hejjas ginkluojąs Bur
genlando vokiečius ūkininkus 
prieš jų pačių norą.

Talki ninku valdininkai Aust
rijoje. įsakė komisionieriui Da- 
vy tuojau įkurti savo administ
racijos sėdybą Mattesdorfe ir 
pradėti veikti toje Burgenlando 
dalyje, kurią laiko Austrijos 
spėkos. Austrijos kotnanduoto- 
jams jsakyfa nestoti/ mušiu Su 
didesnėmis;, k . Vengri 
mis.
Tikisi greito užsibaigimo veng

rų avantiūros. <
PARYŽIUS, rugp. 30. — Ofi- 

cialiniai rateliai neskaito Veng
rijos maišto Burgenlande labai 
svarbiu • dalyku ir mano kad 
viskas užsibaigs už kelių die
nų. Nesitikinua, kad talkinin
kams reikės į ten siųsti karei
vius# '

Pirmos gautos žinios sakė, 
kad Odenburge įvyko susirė
mimas tarp austrų ir vengrų, 
kuris pagimdai tempimą sen
tikių tarp tų dviejų šalių.

Burgeriland, kurio dalis tapo 
atiduota Austrijai, pilnas se- 
nivinių bažnyčių įr Vienuolinų. 
Vengrijos didžponiai turi ten 
didelių dvarų, todėl jie ir prie
šinasi prijungimui Burgenlando

PINIGU KUKSAS.
Vakar, rugp. 30 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras.................... $3.71
Austrijos 100 kronų .............  13c
Belgijos 100 frankų .... ......  $7.57
Danijos 100 kronų ........... $17.45
Finų 100 markių ................... $1.50
Franci jos 100 frankų ........... $7.S0
Italijos 100 lirų ................... $4.35
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.20
Lenku 100 mpvVių .......... ....... , 5c
Olandų 100' guldenų .........į $81.47
Norvegų 100 kfęnų ............ $13.83
švedų 100 kronų ................ $21.80
šveicąrų 100 kronų ............. $17.05
Vokietijos 100 markių ........  $1.20

Policija ir ulsteriečiai mušasi 
su katalikais.

i BELFAST, rugp. 30.— Mu- 
, šiai gatvėse tarp protestonų ir 
i katalikų, kurie siaučia 
nedėlio ypač pasidarė 
šiandie po piet. Viso 
penki žmonės ir keli

Ves organizavimo 
kampaniją.

nuo pa- 
smarkųs 
užmušta 
desėtkai

sužeisti.
Žmonės pasibudavojo bari

kadas gatvėse iš maišų su smil
timis ir iš už jų šaudė į polici
ją ir į ulsteriečius. Policija bu
vo priversta panaudoti gink
luotus automobilius, kad išvai
kius katalikų minias gatvėse.

Naktį irgi buvo šaudymosi. 
Šaudyta’ iš nanfų ir nuo stogų. 
Lempos gatvėse buvo užgesin
tos ir gatves apšvietė tik pa
degti namai.

Šaudymasis ir mūšiai gatvė
se dar nėra apsistoję ir policija 
nepajiegia jų sustabdyti.

Šiaurinio Airijos geležinkelio 
darbininkai, kurie buvo sustrei
kavę, sugrįžo į darbą, patarus 
geležinkeliečių-* unijos sekreto
riui J. H. Thomas, kuris pra
nešė, kad geležinkelis sutiko 
dalyvauti Airijos urbi (racijoj e, 
nuo kurios jis pirmiau buvo 
atsisakęs.

40 žm. žuvę ant laivo
SAN FRANOISCO, rugp. 30.
Manomą, kad tavorinis lai

vas Canadian Importer paisken- 
do n odelio j už 300 mylių nuo 
Eureka ir kad ant jo žuvo 40

Negrąžins vokiečiams 
nuosavybių.

WASHINGTO/N, rugp. 30.— 
Svetimšalių turto globėjas Mil- 
ler sako, kad Vokietija turi už
mokėti už amerikiečių gyvastis, 
pražudytas ant Lusitania ir pa
tenkinti visus kitus Jungt. Val
stijų reikalavimus ir atlyginti 
jos paliečiams už karo nuosto
lius, pirm negu dabar valdžios 
valdomos vokiečių nuosavybės 
bus sugrąžintos jų savininkams, 
Vokietijos piliečiams. Vokieti
jos valdžia sutiko tai padaryti.

WASHINGTON, rugp. 30— 
Baltąjame name pasakyta, kad 
taikos sutartis su Vokietija bus 
paduota senatui tą dieną kai]) 
kongresas susirinks, būtent, 
rugsėjo 21 d.

Amerikos 
sieksis 
narių.

Darbo Federacija 
užaugti iki 5,000,000 Vengrija pasirašė taika

ATLANTIC CITY, N. J., r. 
30.— Amerikos Darbo Federa
cijos pildomoji taryba paskel
bė, kad su Darbo diena bus 
pradėta didelė organizavimo 
kampanija, kad sutraukus į 
Amerikos Dairbo Federaciją 
5,000,000 narių. 
Gompersas išleido 
lies darbininkus
ragindamas Darini dieną reng
ti viešus susirinkimus, organi
zuoti darbininkus ir rengtis i

BUDAPEŠTAS, rugp. 30. — 
Vakar Vengrijos užsienio rei
kalų ministeris Banffy ir Jungt. 
Valstijų komisionierius Grant 
Smith pasirašė taikos sutartį 
tarp Vengrijos ir Jungt. Valsti
jų. Pasirašę jiedu paspaudė vie
nas kitam ranką.

Prezidentas 
į visos ša- 

atsišaukimą,
Leis Karoilui pasilikti 

Šveicarijoj.
BERN, rugp. 30. — šiandie 

patiria, kad laikas leistas ex- 
karaliui Karoliui pasilikti Švei-

prie kovos. Jis sako savo atsi- ■' carijoje pasibaigia rūgs. 1 d., 
šaukime: I o tarybos apie įsigijimą naujos

“Atėjo laikas darbininkams gyvenimo vietos yra neužbaig- 
pradėti puolimą. Mes išlaikė- tos. Šveicarijos valdžia nutaru- 
me liniją. Musų pozicijos yra si prailginti tūlomis sąlygomis 
nepaliestos. Dabar yra valanda laiką Karolio gyvenimo šveica- 
didelio žengimo pirmyn judėji- rr—
mo.”

Gompersas išvažiuos laikyti susideda iš 80 žmonių.

rijoje. Tarp kitko jis turįs su
mažinti savo svitą, kuri dabar

4

Auksinai dar 
neina brangyn

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

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

jos rupius, kuriuos liepos pra- 
džiop žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų M-jos įgaliotinis perleido 
mokytojų seminarijai, dabar 
feną savo žinion Krašto Apsau
gos M-jos Sanitarijos skyrius. 
Tuose rūmuose vėl busianti ligo-v 
ninė.

Nesenai žaliojoj Girioj vilkai 
sudraskė mergaitę.

Paskutiniu laiku grįžta daug 
dvarų savininkų.

NAUMIESTIS (šakių apskr.)

— Visoj vadinamoj Vidurinėj 
Lietuvoj Lenkų žandarai - ieško 
dezertyrų ir pasislėpusių nuo 
mobilizacijos. Tuo tikslu daro
ma pas ūkininkus kratos. Mu
šami seniūnai irjfaitai, kuriuos 
pripažįstama atsakomingais, jei 
kareiviai pabėgo iš kariuomenės 
arba mobilizuotieji neatvyksta į 
ėmimo punktus.

— Turgajo valsčiuj, Vileikos 
apskrity .lenkų žandarai nesenai 
nukovė 4 ūkininkus.

— Liepps 24 d. išlipdytu Vil
niaus gatvėse skelbimas, kvie
čiąs Vilniaus gyventojus vyrus 
rhąytis Vilniaus gynėjais, nes 
galįs kilti pavojus Vilniuj, o 
tuomet jau busią pervėlu. Bet 
kol kas Vilnius dar galįs būti 
visai raibus. (L-va).Pastaruoju laiku, po kai ku

rios pertraukos Natiiniesty vėl 
pradėjo veikti Profesinė Sąjun
ga, — ir net dvi sąjungos: že
mes ūkio įr miesto dailininkų. 
Veda darbą visą ir tai su dide
liu atsidavimu patys vieni dar
bininkai. Miesto darbininkų są
junga iki 21 IV 3 d. Turėjo 193 
narius, bet vis dar rašosi nauji. 
Žemės ūkio turi apie 150 narių.' 
Abi sąjungos naudojasi vienu! 
butu. Ž. ūkio labiausia susi Hi
pi mis dvarų darbininkų reika
lais ir energingai veikdama 
priverčia bent kiek dvarinin
kus su ja skaitytis. Daug triū
so turi su dvarininku Filip- 
kausku, kurio polvarkas susi
siekia su miestu ir priemiesčiu. 
Bežemiai ir mažažemiai darė 
įvairiausias pastangas, kad ku
riuo norp budu galėtų jie čia 
pat gulinčią žemę naudoti, ar Mokykla ir 
tai perkant, ar nuonmjant. To (suorais> r______  _____
siekmnt negailėta nė žygių pa® italas buvo žadėjęs, bet nedal

Sportas Lietuvoj
Rungtynės Lietuvos 1921 m. 

pirmenybėms.

š. m. liepos mėn. 30 ir 31 d. 
į Kauno Vytauto kalne įvyko pir
mos Lietuvoj visuotinos ir vie
šos, platesniu mastu suruoštos, 
sporto rungtynės, kurių tikslas 
parodyti, ką Lietuvos sporti
ninkai gali. Rungtynių progra
me — lengvoji atletika, sportas 
reikalaująs pajėgų ir kūno vik
rumo, judesių stfclerinimo, gai
lumo.
Kungtuvėse dalyvauja: Kauno 

lietuvių, žydų, vokiečių sporti
nės organizacijos, kariai ir Karo 

• užsienio svečiai 
(suomis, šveicaras, vokietys;

Iv.
įgaliotinį, ne lėšų išlakioms, da
rant tuo tikslu susirinkimus 
(žinoma, su žyminiu mokes
niu), rašant prašymus — su 
markėmis. Pasivogę nuo savęs 
keliasdešimtis auksinų, tų auk
sinų. kurie reikalingi pridengti 
kunui ir numalšinti alkiui, vis 
lipdė prie prašymų, sakydami, 
vis musų pasigailės, bet... viena 
gražią dieną girdi, dvarininkas 
Filipkauskas gavęs iš ministe
rijos leidimą parduoti 121 
margus, iš i>o pat darbininkų 
nosies, ir tai besirūpinančių že
mes. Ponas viršaitis patvirtino, 
kad “nėra turinčių pirmenybę 
tai žemei ir sutinkančių su dva
rininko kąina.” O įstatymas, 
kur pasakyta, kad “pirmoj ei
lėj žemė turi būti parduoda
ma to dvaro darbininkams ir 
arčiausia dvaro gyvenantiems 
bežemiams ir mažažemiams” 
taip ir liko “ponų” apeitas, nes 
pirkikai “buožes” visai iš kito 
apskričio.

C.

Kitas labai opus dubinin
kams klausimas — tai butų rei
kalas. Gyvena dauguma tokio
se lindynėse, kur ir paršui bu
tų nepuiku.

Užtatai eidami į rinkimus 
busimųjų savivaldybių statė 
savus reikalavimus ir siųs te
nai savo žmones. —J. S.

PAMINKLAS EMANUELIUI 
KANTUI.

Stasė Paškevičienė iš Palesių, 
Raseinių apskrities, padavė pra
šymą Lietuvos Pagražinimo 
Draugijai, kad butų leista jai 
pastatyti Kaune, Laisvės Alėjos 
gale, prieš Įgulos bažnyčią, pa
minklą Emanueliui Kantui, kaip 
pasaulio mintytojui pilozopui 
lietuvių kilmės. [ ?] Sumanyto
ja būdama 75 metų, aukoja tam 
pinigų ir siūlo savo jėgas suma
nymo jvykdinimui.

Iš VILNIAUS.

— Želigovskio kariuomenės 
lenkų kareivių tarpe ūpas žymiai 
pasikeitęs. Neatsižvelgiant į 
visas pastangas patčfbffzmui ka
reivių tarpe pakelti Jis jau ne
betiki savo karininkams.

— Lenkų valdžios Vilniuj už
drausta leisti kitą laikraštį vie
ton uždaryto gudų laikraščio 
“Nasza Dumka”.

vavo).
Rungtynių teisėjas pakviesti 

P. Kapitonas Sala Umberto, Ita
lų asts., dr. Lasič, T. S. Kon
trolės Komis, narys, Menday 
(anglas) ir Lietuvos piliečiai 
inž. Silvestravičius ir pil. šode. a** •••Cv

Tokios sporto rungtynės daro
mos Lietuvoj pirmu kart. Rung
tynės tęsės dvi dienas ir dalyva
vo 39 ž., kuomet užsieny papras 
tai sporto šventės tęsias suvai
tos ir dalyvauja daug daugiau 
žmonių. Bet tai pirmieji žings
niai, tiesa labai sunkus, bet ga
na drąsus ir ne taip jau silpni.

žinoma, užsienio žmonėms, 
kurie čia buvo teisėjais ar žiū
rėtojais ir kurie bus matę senų, 
įgudusių sportininku žvo-įus, šis 
pirmas musų mėginimas galėjo 
pasirodyti menkas. Bet užtenka 
ir tiek: jei tik toj srityj dirb
sim ir toliau, be abejojimo, pavy
sim, ir taip visur besididžiuojan
čią prieš mus Europą.

Vytauto kalne, kur buvo rung
tynės, buvo be galo ankšta ir 
nepatogu ,kaip į svetingą kiemą 
atėjus: visa čia rodos ne taip, 
kaip norėtum, kaip tavo širdžiai 
butų maloniau; nėra kur atsi
sėst, nei pavaikščiot, sunku ir į 
pačias rungtynes prieiti žiūrėti. 
Pav. įdomiausius numerius, bė
gimą į distancijas, tolesnes per 
100 mt. galėjai matyti tik pas
kutinių 100 mt. bėgimą. Visą 
ritą bėgimo kelių norėdamas ma
tyti jei bent buturii bėgęs su 
elnktyniuotojais... bet kas juos 
pavys! Nes reikia pasakyt, kad 
bėgo jie ne juokais greit.

Ir iš visur ją, vargšę publiką 
“prašo pasitraukti”: čia, girdi, 
jėgs, čia — šoks, o tu dėkis, kur 
tinkamas. Sunku ką dėl to kai 
tinti, kadangi V. Kalnas nepato
gi sportui vietą.

Ak, Europa įrengiamos žūt 
jut ją pamėgdžioti^įa, mu' 
ru, visur prisidengiamu Vienas 
publikos, prašomas “pasitrauk
ti”, arogantingai sako: /‘Aš — 
europietis!” Tai parodo, kad mi
nios ūpas tas sporto dienas bu
vo gan europejinis...

Liepos 30 d. buvo daugiausia 
juniorų (jaunųjų) rungtynės. 
Čia dalyvavo vien Lietuvos pi
liečiai lietuviai ir žydai — busi
mieji Lietuvos piliečiai .

Tie jaunuoliai taip pat bėgo, | 
šoko į aukštį ir j tolį, mėtė dis-

ką ir jetĮ, stumdė Skritulį. Uie 
dar nesenai pradėjo to sporto 
imtis, o ir jų tarpe kai kūne pa^ 
rodė Įdomaus mokėjimo ir gabu
mo.- Disko ir jeties metime ir 
šokime pasižymi lietuvis Civiliš
kas, kurs pirmuos dvejuos žais
luos neturi konkurentų, o šokime 
į augštį įsibėgus jis vykusiai 
konkuruoja žydų kliubo “Maca- 
bi” nariui Gelermantui, šokime 
gi į tolį įsibėgus jis net laimi 
pirmą vietą. Kiti juniorų pasi
žymi 100 mt., bėgime, ypač jun. 
Gorauskas, kuriam konkuruoja 
žydas šilenskis. Gorauskas pa
ima pirmą vietą.

Seniorai (senieji) tą dieną bė
ga 100 ir 150 mt. ir šoka į tolį 
ir į aukštį iš vietos ir įsibėgę, 
čia dalyvauja ir svečiai — švei- 
carietis (Gressley) i 
(Naust). Tačiau jie didėlės 
konkurencijos lietuviams nesu- vai. vakarą, 
daro. Tarp lietuvių ypač konkn- tynių dalyviai gerokai nuvargę 
ruoja L. F. L. Sąjunga ir Kau-’ir nekantriai laukia paskelbs- 
no Vok Kliubas. 100 mt. bėgime iant rungtynių vaisius, 
pirmas dvi vietas laimi F. L. S.

I žmonės Garbačauskas ir Ferste
ris, išlaikę smarkią konkurenci
ją su Kauno Vok. Klubo nariu 
Otto Muller. 1500 
su F. L. Sąjungos 
Juozapaičiu niekas 
negali: jie parodo 
sumanumo. Pirmas laimi Fers
teris ir Juozapaitis. Užtat šo
kime į tolį įsibėgęs visus pra
lenkia Vok. Kl. žmonės Mulleris 
Otto (5,59 mt.) ir Mulleris Fritz 
(4,75) ir kariškis Serafinas (4,- 
73). Šokime į aukštį iš vietos 
ir į tolį iš vietos taip pat pirmas 
vietas apima Mulleris Otto, ku
riam konkuruoja šveicarietis 
Gressley ir Fiz. Lav. S. dr. Ere
tas.

Liepos 31 d. vieni seniorai. 
Bėga 100 mt. vakarykščiai kon
kurentai Garbačauskas, Ferste
ris Otto. Per 12,1 sek. atbėga 
Garbačauskas, beveik 4 lygiai su 
juo Fersteris (abu F. Lav. Sąj.) 
ir paskutinis 12,3 sek.) Mulleris 
Otto.

Toliaus seka skritulio stumdy- 
mas, kur dalyvauja antras sve
tys,' suomis f’amųuist. šiam žais
le mūsiškiai tik sunkiai jam 
konkuruoja: jis numeta 10,1 
mt., vok. klubo narys Kruk Kari 
—8,83 m. ir Fiz. Lav. Sąj. narys 
Teišerskas — 8,54 mt. Kiti — 
dar mažiau.

Disko mėtyme vėl suomis 
Pamęuist laimi pirmą vietą (27,- 
86 mt). Jam smarkiai konku
ruoja dr. Fretas, kurs trenimo
damas numesdavęs per 30 mt., 
o dabar numeta 26,39 mtr. ir 
taip pat Teišerskas (24,68). Už
tat jeties mėtyme minėtas jau 
Teišerskas (F. L. Sąj. turi tik 
vieną konkuręntą — Karo Mok. 
aulėtinį Darį (34,58 prieš 34,40 
mt.). Jiems abiem, bet silpnai, 
konkuruoja vėl suomis ’Pam- 
quist. šokime į aukštį įsibė
gus smarkiausiai konkuruoja 
Fiz. Lav. Sąj. Garbačauskas ir 
Vok. Klub. Muller Otto. 1,39 
mt. aukštume palieka - jie visus 
konkurentus. Mulleris susyk, 'o 
Garbačauskas iš antro kart per
šoka 1,43 m., abu neįveikia 1,49 
mt. ir Garbačauskas susyk šio
kie 1,48 mt., Muller visus tris 
kartus numeta katelę. Garba
čauskui smarkiai ploja.

šokime su kartimi prie 2,49 
mt. akštumo visus aplenkia F. L. 
Sąjungos Fersteris, kurs paima 
net 2,69 mt. — rekordą Uetu- 
vai.x-

šios dienos programe— ilgų 
distancijų — 400, 1600 ir 300

-kariai ir Kauno vok. 
aimi vokiečių klubas.

ir vokietys1 Klubas.

mt. bėgime 
bėgikas ir 
konkuruoti 

greitumo ii

m. bėgimas. 400 m. bėgime lai
mi F. L. Sąj. žmonės prieš sve
čią šveicariętį. 3000 mt. bėgime 
(hlyvau, 
klubas.
Įdomiausia . išeina paskutinis 
olimpinis 1600 mt. bėgimas. 
Lenktinuoja F. Lav. Sąj., Vokie
čių klubas ir Karo mok. po 4 
žm. Pirmutinę distanciją beveik 
lengvai pralenkia kitus Fiz. Lav. 
Sąjungos bėgikas Juozapaitis, 
staiga paduoda estafetę Dr. Fre- 
tui, kurs skubiai nubėga 400 mt. 
ir atiduoda estaf. kitam greita- 
kojui Fersteriui, o šis akimirka 
atbėga ir atiduoda paskutinia
jam, Garbačauskui, kurį niekas 
nepaveja ir jis pirmutinis atbėga 
į startą. I 
nesmarkiai

Rungtynes

F. L. Sąj-kai čia 
konkuravo Vok.

pasibaigia apie 8 
Ir publika ir rung-

vanojo labiau pasižymėjusius, 
bet jos atstovai uoliai sekė ir pa
čių rungtynių eigų.

Vid. Reik. Ministeris Skipitis 
rungtynių atidarymui pasakė 
kalbą, kurioj pareiškė, jog vy
riausybė gerai supranta sveiko 
sporto reikšmę lietuvių tautos 
stiprumui ir patvarumui ušug- 
dyti jos sunkios kovos metu'ir 
vyriausybė žada tą sportą visaip 
remti. Kalbėjo L. F. L. S. vice
pirmininkas Fretas, kurs pasakė, 
jog lietuvių tauta ligi šiol nebu
vo pakankamai griežta kovoj su 
pavo priešais, todėl ir daug kas 
jos sūnų atsižadėjo savo gražios 
kalbos, savo kultūros. Dabar 
tikslus sportas gėlės sukelti ne-

pajudintas, “nešlifuotos”, anot 
jo žodžių, tautos jėgas, ir pada
ryti pačią tautą stipresnę ir at
sparesnę. Kalbėjo dar viešuome
nės vardu šaulių vadas Putvins- 
kas. ,

Šventė linksmai baigės šokiais 
“Metropolio” viešb.

Lietuvos pirmenybės smul
kiai bus paskelbtos vėliau.

Negaliu nepaminėti čia to 
fakt^ kad Kauno publika pir
mu kart tokias rungtynes mato, 
todėl ne labai jas moka tinkamai 
vertinti. Bet nepakenčiamiausia 
buvo, kada ji kitų žakjjkų nepa
sisekimus stačiai balagano juoku 
lydėjo. Gėda! —Omega.
" (“Lietuva”)

Sereda, liugp. 31 d., 1921 
. JB!.. JJU. JJlf""

luFopsan American Bureau' 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. fablotum į 
Siuntimas pinigų, laiva- i 

kurtės, pašportai ir tt. 
NOTARIJU8AS

Real Estate, Paekoloa, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th St^ Kamp. Halated 84. 
Te!.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną , 
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. , 

Ned.i iki 3 po pietą.

Apdovaniti prizais 26 žmonės: 
6—gavo sidabrines įvairaus di
dumo turės, 4 — labai gražias 
bronzines statuetes, kiti meda
lius. Apdovanoti jumorai: Ci- 
vinskas (2 taures), Baltuška 
(medalį), Gelermanas ir kt. Se- 
niorai: Garbačauskas (2 taures) 
Fersteris (2 taures), Dr. Eretas 
(taurę), Kiselius ir čemarka 
(kariai, po taurę, tik kamiams 
skirtą) svečias suomis Pamųuist 
gavo Ali n. Kab. statuetę.

Reikia čia priminti, kad šioms 
rungtynėms ypač daug palanku
mo buvo kreipta iš vyriausybes 
pusės, kuri ne tik gausiai apdo-

Pamėginkite —j'* —

l^ffleds
Su užregistruotu vaisbaženklluSuT. Valst 

Patentu Biuro.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmufian- 
Čios ypatybes Siamo vaisto idėtos, 
bu priemaiša priimniai švoluaus 
kvepalo.

Ruflles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir ganiau
siai ypatai.

Aptiekoso 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiuskit© 
75c., tad 
atsiusimo 
per pašty 
tiesiog iš 
labora
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio.
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vals- 
bažcnklls.
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Waukegano g a h i aLietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
krėipkitės į J. E. BruževL 
čiaus a p tieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Mildos / Teatras
PRADEDANT NEDĖLY, RUGPJ. 15, 1921

bus atdaras kas vakarą— 
ir Nedėliomis po pietų—

^n'nn© Paprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c 
R8IOOS^ubat. ir Ned.—Balkonus 17c, apačioj 28c

Puikus Vaudeviliai ir Kratantieji paveikslai.

Mėgink Lifebuoy 
VIENĄ SAVAITĘ!

Padargtas 
Amerikoj

Patėmysi pagerinimą savo 
kūno odos j tą trumpą laiką.

Tyras, nedažytas paimu aliejus, šutei 
kia jam raudonų spalvą.

Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ) 
Padarom apie 30,000 pajų kasdieną, tad turi 

būti geri.
Užsisakyk Reikalaukite

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

3514-16 R oos e ve lt Rd. 
Arti St. Louis Avė., 

CHICAGO, ILL.

SOCIALDEMOKRATAS,
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų# perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
‘darbininkai gali pagerinti savo būvį. -

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja. *

Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE, 

1739 South Halsted Street, Chicago, UL

10 METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
£ fA 3331 SOUTH 
a IrV. HALSTED ST.

Phone Yards 6894
PINIGŲ SIUNTIMAS, 

PASPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus 'mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas
Ofiso'■'valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne- 
dftlidtnis iki 2 valandai po pietų.

JOHN KUCHINSKAS 1
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

V ■ . ..............................III—. !■ /

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunr.iestyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą.

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

V—-------- ---------------- .4

V. W, RUTKAUSKAS 
Advokatas

M Sa. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6399

Vck.: 812 W. 83rd St„ Chicago
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.:/nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

ik/ 9 vakare.

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir 
būdavote jas.

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

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDĖLIS 

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted St, • 

CHICAGO, lEt:’

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru

tinės mierą (ant drabužių), 
o įneš pasiųsime vieną išmė
ginimui. Persiuntimą ap
mokame.

MEMO HYGIENIC.FA<mtON INSTITUTE 
Pyt.M "> nkvimShc

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”



Sereda, Rugp. 31 d., 1921

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

Pastabos apie biznio 
eiseną.

sų nurodomų Šerų, galu-gaĮe už
dirbs dvigubus pinigus.

v * v

Marketo Kainos. ’

NAUJIENOS, Chicago, UI.

bušelis; salotos galvose $4.50 ir
$5.50 kreitas; grybai 65c. ir 75c. 
dėžė; cibuliai $1.60 ir $1.75 krei
tas; ridikai $1.00 ir $1.25 už 100 
pundelių; saldus komai 35c ir 
40c., 4 tuzinai; ir'tamėtos $1.00 
kreitas.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
o BnOAl)WAY_______________________ NEW YORK N Y * *

8

Koks bus ruduo ir žiema. — 
Mes nelaukiame didelio biznio 
pasitaisymo šį rudenį ir šią žie
mą. Iki šių metų pabaigos biz
nio bankrutų skaičius nesima- 
žins bet didinsis. Todėl dides
nis žmonių skaičius neteks dar
bo. O kad bedarbių skaičius 
nesusimažins, tai ir prekyba ne
galės eiti guviau negu dabar. 
Bedarbė dar pablogins žmonių 
ūpą. Tas viskas vienok galu- 
gale turės vesti prie dalykų pa
sitaisymo kitais metais. Išrodo, 
kad tarytum blogi laikai žmones 
lyg pataiso, primindami, kaip 
darbininkams taip kapitalistams, 
jog darbas yra pamatinis svar
biausias kaip vertybių taip ir 
žmonių gerovės tvėrėjas.

Humbugas. — Didelė minia 
Chicagos Lietuvių iki šiol tebe
tiki į humbugą, ir duoda jam 
pinigus su vilčia gauti “spešia- 
lūs” pavidale šinjto ar dviejų 
šimtų ar trijų šimtų procentų 
ant įdėtų pinigų. Parėmimui 
humbugo yra nurodoma, jog 
štai Jonas arba Petras net ir 
namus pasistatė arba automobi
lių nusipirko, nes gavo pinigų iš 
humbugo. Bet jei kas namą 
pasistatė iš humbugo, tai huni- 
bugas nuo to nepasidarė nei kiek 
nemažesnis.

Vakar Chicagos marketo kai
nos ant tūlų dalykų buvo seka
mos :

40c.,

pir-
švie-

*

Bedarbe. — Liepos mėnesio 
statistika rodo jog bedarbių 
skaičius už tą mėnesį yra pasi
dauginęs bent 22 nuošimčius, ir 
kad algų išmokama buvo bent 
45 nuošimčius mažiau negu tuo 
pačiu mėnesiu pereitais metais. 
Liepos mėnesyj ir Rugpiučio 
mėnesyj didelis žmonių skaičius 
randa darbo ant farfrių. Kada 
farmų darbai pasibaigs, galima 
laukti bedarbių skaičiaus pasi- 
duginimo. Taigi su šalčiu ateis 
dauginus vargo.

Šituo laiku mažiems krautuv- 
ninkams reikia saugoties, kad 
neprisipirkus tavoro perdaug. 
Reikia tavorus pirktis po ne
daug, tik tiek, kiek reikalinga. 
Perkant pigiai reikia stengtis ir 
PARDUOTI pigiai. Kas prisi
laikys šitų nurodymų, to biznis 
ųedaug tejaus laikų blogumą.

Kaipgi bus su humbugu da
bar, kada laikai pasidarė taip 
blogi? Kad atsakyti į tai, ne
reikia būti pranašu. Su laikų 
pablogėjimais, humbugas, žino
ma, turės pasibaigti, ir su jo 
pasibaigimu, ne vienas, bet šim
tai žmonių nebeteks savo pini-

Šitame klausime mes neužil
go paskelbsim indomią istoriją, 
BŪTENT VYSKUPO 
JĄ, KAIP JIS DARO 
KITIEMS PINIGUS. 
Vyskupo sekretas bus
tas. Už tokį sekretą buvo rei
kalaujama ne mažiaus kaip pu
sė miliono dolerių, o mes savo 
skaitytojms tą sekretą peskelb- 
sime visiškai dykai.

ISTORI-
SAU IR

Pilnas
išaiškin-

* **

*

Bonai. — Blogųjų ir gerųjų 
laikų persikeitimo rate sekamas 
apsireiškimas .bus rendų ir na
mų nupuolimas. Tą mes jau nu
rodėme pereitą sykį. Po to >eis 
nuošimčių puolimas ir po to, ar
ba kartu su tuom, pradės kilti 
kainoje bonai. Todėl šis laikas 
yra gal-but paskutinis geriau
sias laikas geriems bonams pirk
ti. Kas šiandien nusipirks ge
rų bonų, tas į metus laiko už
dirbs labai gerą nuošimtį, ant 
savo pinigų. Mes čia tik pa- 
briežiame, kad be jokios baimės 
galima pirkti tik geruosius bo
nus. Nes tarp bonų, kaip ir 
tarp šėrų, labai didelė dalis yra 
abejotinų ir visai negerų. Ko
kius bonus skaitome gerais, mes 
jau ne syk buvome nurodę šiose 
skiltyse.

Ihamonė. — Jeigu Chicagos 
Lietuviai galėtų ant syk išsi
traukti iš humbugo savo pini
gus, tai nėra mažiausios abejo
nės, jog mes galėtume čia pas
tatyti bent trejetą fabrikų, kur 
dirbtų po tūkstantį darbininkų.

Šis laikas yra geriausias lai
kas naujai pramonei pradėti,]ei
gų tą pramonė yra apskritai tin 
karna ir išdirbinės tokį tavorą, 
kurs yra lengvas parduoti. Pra
monės iki šiol jau pergyveno 
sunkiausią laiką, ir netolimoj 
ateityj galės laukti pradžios da
lykų pasitaisymo. Iš pramonių 
ilgiaus nepasitaisys tos, kurios 
išdirba sunkesnius mašinas ir 
prietaisus.

Kl. Jurgelionis.

SVIESTAS — Creamery 38 
c., centralizuotas 34%c., ladles 
28 ir 29c., kaina raiteileriams į 
extra sudėtas statiniukes 
spaustas 42c.

KIAUŠINIAI — švieži 
mieji 29 ir 31c., paprastai
ži 24 ir 27c., maišyti lotais 25 
ir 27c., extra sudėti balto me
džio dėžėsna 36 ir 37c., margiu
kai 20 ir 21c., purvinukai 18 ir 
22c., storage extra 30c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 35c., vištos 24c., gaidžiai 16 
c., antys 22c., žąsys 20c.

ŠALTA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 25 ir 30c., vištos 24 ir 
26c., gaidžiai 18 ir 19c.

BULVĖS — $2.00 ir $2.75 
bamperis; saldžiosios bulvės 
$2.50 ir $3.50 bamperis.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$1.75 ir $2.75 buš.; vynuogės 
$1.50 ir $1.75 už 6 beskių krei- 
tą; lemonai $5.50 už dėžę, oren- 
čiai $5.50 ii’ $6.00 už dėžę; sly
vos $1.25 ir $1.50 už dėžę; gru- 
šios $2.50 ir $3.00 bušelis.

UOGOS — Juodieji serbentai 
$2.75 ir $3.00 už 12 kvortų; mė
lynės $5.00 dėžė.

^ALIOS DARŽOVĖS — Bu
rokai $1.00 už 100 pundelių; sa- 
lieriai 50c. ir 75c, už kreitą; ko
pūstai $1.50 ir $1.75 už kreitą; 
žyduoliai kopusai $3.25 ir $3.50 
kreitas; morkos $1.00 už 100 
pundelių; agurkai 50c. ir 75c.

ATYDAI
i

* ♦♦

V.Groserninkų ir Vaistini

Lever Bros, iš Cai ridge, 
Mass. plačiai garsiną savo išdir
binį Lifebuoy muilą ir prižada 
kiekvieno dealerio krautuvę pa
puošti patraukiančiais pagarsi
nimais. Norinti gauti tų pa
puošalų, Jkreipkitės į Dealer Ser
vice Department, Lever Bros. 
Cb., Cambridge, Mass.

(Apg.)

Tel. Yards 145
JOHN J. ZOLP,

Real Estate — Paskola — Insurance 
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.

Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė., 

Chicago.

NAUDOTO IR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO.,
3003-39 So. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294.

POLISH NAVIGATION CQ,,
Trumpa kelione į LIETUVĄ, 

RUSIJĄ, UKRAINĄ ir LEN
KIJĄ. .

Smarkiu, dideliu, moderniš
ku dviejų Sriubų laivu.

S. S. NEW YORK
Išplauks nigs. —' Sept. 14-tą 

į ANTWERPĄ ir DANZIGĄ.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
*Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
čiučia-liulia.’1 '

Greičiau bėgki į aptieką 
i nupirk! 50c. bonką

liesi kelione į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauka) 
X Albu per LIBAVĄ, HAMHURGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mos pasidarbaVom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
I PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami j Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka nvusų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai 
<trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

S. S. LITUANIA rūgs. 7 S. S. ESTONIA Spalio 5
S .S. LATVI A rūgs. 21 S. S. POLONI A Spalio 12

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

' AKUSEKKA
Mrs. A. Michniewicz

3101 S. Halsted St., kampas 31os gat.
Ofiso Tol.: Boulevard 9708. 
Naktimis: Yards 3654.

Baigusi Akn- 
lerijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Perm
ali vani j oš hoa- 
pitalls*. Pa-

GRIGAS
KUNASAUSKAS

LINIJŲ

Laivakortes j Lietuvą 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą,, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus’, ir Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems į LIETUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kur
są. Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame. Atva- 
žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau 
ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą agentą.

< G. KUNASAUSKAS
179 East 3rd Street New York, N. Y.

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

TIESOTAS

AGENTAS VISŲ

Agentūra Uždėta
1910 M.

į DANZIGĄ

ANTWERPĄ

S. S. JOSEF PILSUDSKĮ 
Išplauks tiesiai

Spalio—Oct. 6-tą.

Trečia klesa į 
$100; į DANZIGĄ $135 ir $5.00 
taksų. Atsišaukite:
1819 Broadway, NEW YORK.

ir Lietuvon ir iš Lietuvos

pa- 
pri* 
Duo

tarnauja 
gimdymo.
da rodą viso
kiose ligos* 

moterim* ir 
merginoms.

Dr. W, Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyru ir mo

terų; galvos, aJritj nerviikumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. KaipO lietuvi* savo tautiečiam* 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

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

Phone: Humboldt 6849

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvy* Gydytoja* ir Chirurgą*

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

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

Re*. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268

Telephone Yards 6882

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Stn

— Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt*
M ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Vau Buren 294 
Rex. 1139 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir viaų chronišką ligą

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—r8 rak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Telephon* Yards 1582

šėrai. — Kaip bonai .taip ir 
serai šiandien yra pirktini. Še
rai, žinoma, yra labiau spekulia
tyviai, su jais galima daugiau 
uždirbti, bet pradirbant, galima 
daugiau ir pradirbti. Mes, bet
gi, manome, kad tie kurie nusi
pirko ir^Har nusipirks eilę mu-

<

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta j|! Jie prašo daugiais ?”

Motinos! Jeigu ji^slj aptiekorius neturi jo, tai prisiekite 
60c. pašto markėmis tiesiog į

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

Susipažinkime
llllhlllllllllllllUhllllllHIIIIIIIIIIIIIIIlJllllllH

LAIV RIES
■ DR. J. KULIS

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
H Gydo visokias ligas moterų, val
gi kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin-
H gas vyrų ligas.

KLINIKA.
PažinimuL ligos ir gydymui 

visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių 

Vedama štabo
WEST END HOSPITAL 
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.

Moderniškas būdas 
ligos pažinimui.

Talpinusi gerai įrengta 
Laboratorija ir X—Ray.

Gydoma namie ir ligonbu- 
tyj.

Atdara kasdien nuo 12 iki 
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

Ateikite ir susipažinkite su p. Čaikausku, užrubežinių reikalų 
skyriaus vedėju. Neatsižvelgiant, ar darot biznį su šiuo ban

ku dabar, ar ne, jis mielai paaiškins visokio biznio eiseną.
Jis pasiųs pinigus į Lietuvą, suteiks visas smulkmenas kelio- a 

nes į Lietuvą, arba-patars saugiausią investmento vietą. Ateiki
te 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
'te

z.. ... ........—..................

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 

>

Lietuvon ir iš Lietuvos.
c NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St

’t

Chicago

GarsinkitesNaujienose
. . ' ■ '• ....

DR. P. ŠIMAITIS
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 Westcrn Avė., Chicago.

gydytojas, Chirurgas
AJkuHras

Halsted StM Chicago.
10-12 v. r., 1-8, 6-8

8203 So.
Valandos:

▼. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Tekt Yards 6666
Boulevard 8448

! DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentista* 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-to* gatvi*

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted SU Chicago, UI. 
kainynui 18th St.

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



i NAUJIENOS
The Lithuaniaa Daily News 

PvbUshed Daily axcapt Sunday by 
Um Uthuaaiaa Nawa Pah. C©* lac.

■dltar P. Grigaitis

1730 SO MAUSTED ST., 
CHICAGO, lEJLDtfOIS.

Tahphoaa Roosevelt 85(11

Subscriptioa Bateti 
>8.00 per year in Canada. 
>7.00 per year outaide of Chicago, 
>8.00 per year in Chicago,

Be per copy.
Entered aa Second Claas Matter 

March 17th, 1914, at the Poet Office 
pf Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

i Naujienos eina 
nadildieniua. Lai 

drovi, 1789 So. _ _____
Dl. — Telefonas i Roosevelt 8500.

itakiriant 
_ anų Ban- 

ted StM Chicago,

valus, kurie žodžiu arba dar
bu stengiasi sugriauti kon
stitucinę -tvarką.

Kaip matome, ta monar- 
chistų piktadarybė iššaukė 
panašų judėjimą Vokietijo
je, kaip pernai jvykusis Kap- 
pel’io maištas. Kuomet pa
sirodo pavojus respublikai, 
tai pirmieji stoja ginti ją 
Vokietijos darbininkai, ati
dedami į šalį visus savo par
tijų kivirčus ir savo rokun- 
das su* valdžia. Vienok ran
dasi tokių neišmanėlių, ku
rie tauzija, kad respublika 
neturinti jokios reikšmės 
darbininkų klasei!

Abejonių gali būti ir sulig 
tų įstaigų, kurias kontro
liuoja ta arba kita valdžia. 
Geriausia butų naudotis 
Šrynai visuomeninėmis or- 

anizacijomis.

Užsisakomoji Kainai 
|e — paltui 
u--------------------~_>8.00

Trims minaaiama__
Dviam miaaaianai ,

Del Rusijos 
šelpimo.

komitetas, į kurį įeis atsto
vai nuo įvairiausių darbinin- 
kų organizacijų: partijų, 
unijų ir tt. To komiteto 
centras bus New Yorke.

Šito komiteto suorganiza
vime dalyvauja ir Socialistų 
Partija, o per ją ir Lietuvių 
Socialistų Sąjunga. Taigi, 
tie žmonės, kurie nori, kad 
jų aukos butų įteiktos tam 
komitetui, gali siųsti ją| tuo 
tarpu per Socialistų Partijos 
centrą arba per bent ku
rią socialistų organizaciją.

1.75 
1J0

Chicago ja — per naiiota jau
Viena kopija . i i M
Savaitei ---------- ---- , w 18
Minėsiu! f , 75

Suvienytose Valstijose M Chlcagoj, 
paštai

Metama------ -  >7.00
Pusei meti............ .................... 4.0/)
Trims mėnesiams - - - 2.00
Dviem mėnesiams - - „ , 1.50 
Vienam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur uisianiaesei 
{Atpiginta)

Metams--------------------- . $8.00
Pusei metų____ ..... — . 4.50
Trims mėnesiams____ _ . - -____ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašte Money 
Orderiu, kartu su užsakyme.

ms

Amerikos lietuviai darbi-/‘Naujienos” taip pat neatsi- 
ninkai karštai simpatizuoja sakys patarnauti aukauto

lietuvių darbininkų paramos ne
verta.

Pildomasai Komitetas, supras-tarti, kad jeigu begiu dviejų mė
nesių bent trys L. S. S. kuopos1 damas, kad tuo klausimu jam 
flrieš šį tarimą neužprotestuos,1 nekartą dar teks pasisakyti, nu
kausimas skaitysis išspręstu —' taria padėkoti L. S-<i. P. Centro 
nebus leidžiamas visuotiniam na- (Komitetui už jo įrodymus ir kar- 
x-ių ba|s;xvimui-l'eferenduniui.

Siūlytojas į. ' -----
spendavus kalbamąjį sakinį, mu- Socialistų Sąjungos Amerikoje ir

4 i.ko « ’ 4__________ O____2-1 J_______ 1_______4... Ii_____ 4 1

tu paprašy t-i jo, kad visai s tų

įrodo, kad nesu-’dviejų organizaciją — Lietuvių

są organizacijos darbas negalės 
būt našus. tTai rodo tie patyri
mai, kurių mes esame turėję: 
iki šiol nė vienas siūlymas — 
kadir labai geras — negavo rei
kiamo skaičiaus kuopų parėmi
mo. Reiškia, tas patvarkymas 
nors ir geras, bet tuo tarpu ne-Į Komiteto narys, kuris bent tris 
praktingas. Tad, ne panaikinti 
jį, bet tiktai suspenduoti — tol, 
kol musų organizacija sustiprės.

Siūlymas kaip vienu balsu pri
imtas.

4. Imama svarstymui Water- 
burio liet.(,progresiv. draugijų 
Sąryšio kvietimą — dalyvauti

Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos — reikalais susisiekimas bu
tų vedama ne per atskirus asme
nis (Amerikoj), bet Pildomojo 
Komiteto sekretorę.

6. J. Juknis siūlo, kad Pildo
masai Komitetas nutartų: “Pild.

badaujantiems Rusijos žmo
nėms ir yra pasiryžę šelpti 
juos kuo galėdami Bet yra 
klausimas: kokiu budu sių
sti jiems pašalpą?

Aplamai kalbant, reikia 
siųsti per tokias organizaci
jas arba įstaigas, kuriomis 
galima pasitikėti, kad jos 
nesuvartos aukų pašaliniems 
tikslams.

jams šitame dalyke.
Kada bus paskelbtas augš* 

čiaus paminėtojo komiteto 
sąstatas ir adresas, tai mes 
pranešime apie tai skaityto
jams.

L.S.S. Reikalai
ATPUOLĘS SIŪLYMAS.

Tos organizacijos, kuriaš 
tveria komunistai, negali tu
rėti šitokio pasitikėjimo. 
Viena, komunistai pasirodė, 

Erzberger’io nužudymas kaipo didžiausi žmonių mul- 
sujudino visą Vokietiją. Nie- kintojai. Per keletą metų 
kas neabejoja, kad ta pikta- jie skelbė, kad Rusijoje esąs 
darybė yra politinio pobu-jkone rojus, kad Rusijos bol- 
džio, ir kad kaltininkai ran
dasi monarchistų eilėse.

Katalikų vado nužudymą 
Vokietijos žmonės priėmė, 
kaipo atvirą monarchistų 
pasikęsinimą sunajkinti res
publikos gynėjus, tuo la- 
biaus, kad prieš tą atsitiki
mą Vokietijos monarchistai, 
su Ludendorfu ir Hinden- 
burgu priešakyje, darė de
monstracijas ir viešai smer
kė respubliką.

Ir Vokietijos liaudis suju
do. Vienuolika milionų or
ganizuotųjų Vokietijos dar
bininkų įteikė kancleriui,

arbininkai 
gina respubliką

ševikai puikiausiai sutvarkę 
šalį ir pakėlę industrijos ir 
sodžiaus ūkio produktingu- 
mą — o šiandie visas pasau
lis mato, kad tai buvo gry
nas melas.

Antra, komunistai visai 
netiki į materialės pašalpos 
teikimą badaujančiai Rusi
jos liaudžiai. Net tada, kad 
jau visiems pasidarė aišku, 
kad nė šiandie, nė ryto ne
bus pasaulio revoliucijos, 
komunistai dar vis skelbia, 
kad jų tikslas esąs įvykinti 
artimiausioje ateityje socia- 

~....... lį perversmą — tokį, kokį
Wirth’ui pareiškimą, kad jie: padarė Rusijoje bolševikai, 
esą pasiryžę stoti atviron ko- j Jiems rupi ne badaujančių

Gegužės 5 d. L. S. S. 19 kuo
pa, Brooklyn, N. Y., visuotiniam 
n ari u balsavimui-ref erendumui 
pasiūlė, kad “L. S. S. Pildoma
sis Komitetas 1922 metams bu
tų renkamas iš Bostono apielin- 
kės”.

Šiuo visų L. S. S. narių ži
niai skelbiu, kad skirtasai siū
lymui paremti laikas užsibaigė. 
Siūlymą parėmė tiktai viena L. 
S. S. kuopa (VVaterburio), todėl 
jisai atpuola.

Kadangi neužilgio teks skelb
ti naujas L .S. S. viršininkų no
minacija^ tai draugų žiniai pra-- 
jiešu, jogei Pildomasai Komite
tas tuo reikalu yra padaręs ata
tinkamą tarimą, kurį neužilgio 
paskelbsiu.

St. Strazdas
L. S. S. Pild. Komit. Sekretoris.

L. S. S. PILD. KOMITETO TRE
ČIOJO POSĖDŽIO PROTOKO

LAS.

Trečiasai L. S. S. Pildomojo 
Komiteto posėdis įvyko rugpiu- 
čio 16 d., 1921, Naujienų name. 
Posėdy dalyvauja dd.: J. Juknis,

von su respublikos priešais; šelpimas, o propaganda. Ir ^Strazdas, A^ Kazlauskas^ir 
prezidentas-gi paskelbė atsi- jeigu žmonės pavestų į jų | 
šaukimą, kuriame jisai sako, rankas savo aukas, tai tiek 
kad valdžia be pasigailėjimo• jas ir tematytų nelaimingi 
sutriuškins visus tuos gai-1 Rusijos žmonės .

Į F. Kemėžienė. Neatvyko J. Če
ponis, P. Maliorius ir A. žymon- 
tas.

Posėdžiui pirmininkauja d. J. 
Juknis. Dienotvarkis paruoštas

sekamas: a) skaitymas laiškų J Komiteto ar kuopų inciativa — 
b) dėl L. S.* S. viršininkų nomi-jisai bus panaikintas. Beto, nu- 
navimo, c) konstitucijos klausi
mu, 4) dėl dalyvavimo “progre- 
syvės srovės” suvažiavimo, e) 
susisiekimo su Lietuvos Social
demokratų partija- klausimu, f) 
įgilti. Komiteto tvarkymosi klau- 

simu, g) dėl L. S. S. adininistra- 
torio-iždininko apyskaitos, h) 
Namo Fondo bylos klausimu, i) 
dėl patikrinimo Lietuvos Social
demokratų Rėmimo Fondo sek-, 
retorio knygų, j) “Bangos” 
klausimu, k) dėl L. S. S. 34 kuo
pos siūlymo.

1. Pildomojo Komiteto sekre
toris skaito eilę laiškų: siūlymų, 
patarimų ir sveikinimų — nuo 
L. S. S. kuopų ir pavienių musų 
organizacijos narių. ' Vienas jų 
nuo Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komite
to. Tai “laisvės” paskolos 
klausimu. Nutarta ^paskirstyti 
laiškus prie atatinkamų dieno
tvarkės punktų ir eiti prie seka- “progresyvūs srovės” suvažiavi
mo klausimo.

2. St. Strazdas praneša, jogei
L.‘S. S. 19 kuopos siūlymas, kad'tėjų laiškas butų priimtas. Be- 
Pildomasai Komitetas 1922 me- to, siūlytojas įrodo, būtent, kad 
tams butų renkamas iš Boistuno Pildomasai Komitetas tuo tarpu 
apielinkės, atpuolė. Siūlymą pa-' nuo pasisakymo už tokį suva
rėme tiktai viena kuopa (iš‘Wa-'žiavimą susilaikytų. Tai pada- 
terburio). Pranešėjas siūlo, kad ‘ 
L. S. S. konstitucijos straipsnio 
paragr. 3 atsiremiant pildoma
sai Komitetas nutartų skelbti 
naujas musų organizacijos virši
ninkų nominacijas ir skirti busi
mam Pild. Komitetui vietą Chi- 
-cagos apielinkę.

Siūlytojas , įrodo, kad naują 
tuo klausimu siūlymą priimti 
jau negalima, nes nėra laiko. 
Delei to tiktai naujų bereikalin
gų susitrukdymų įvyktų.— kaip 
kad buvo dabąrtinį Pild. Komi
tetą renkant: savo pareigas ji
sai galėjo pradėt eiti tiktai apie 
pabaigą gegužės mėn. Beto, to
ki naujo siūlymo priėmimas di
desnės musų organizacijai nau
dos neatneštų.

Siūlymas kaip* vienu 
priimtas.

ma, kad 
vertėjas ; 
blankas, i 
poms ir 
jos (blankos) turi būt grąžin
tos. dV-

3. St. Strazdas siūlo, kad Pil
domasai Komitetas savo tarimu 
laikinai suspenduotų L. S. S. 
konstitucijos str. X paragr. 3 tą 
dalį, kur pasakyta, jogei by ku
ris siūlymas referendumui turi 
būt paremtas nemažiau kaip de
šimties kuopų, būtent: “Tokis į- 
nešimas turi būti paremtas bent 
10 kuopų”. Vietoj to suspenduo
tojo sakinio - reikia dėt toks: 
“Siūlymas turi būt paremtas 
bent 3 L. S. S. kuopų”. Kartu 
reikia nutart ,kad “tasai suspen
davimas veiks tol, kol musų or
ganizacija neturės bent 50 kuo
pų” Paskui — paties Pildomojo

balsu 
. Ant vietos sutaria- 
laikinasai sekretoris- 
paruoštų atatinkamas 
išsiuntinėtų jas kuo- 
nužymėtų laiką, kada

A. SCHNITZLER Vertė K. A.

Galvotojo Pati.
Čia aš pasiliksiu ilgiau, šiame užkampyj, 

tarp juros ii’ miško, visuomet jaučiama kokis tai 
ilgėjimos. Tai bus man naudinga. Visur ramu. 
Tik balsgani debesiai plaukia daugumui, bet vėjas 
pučia taip aukštai, jog juos vanduo ir medžiai vi
sai nejuda, čia viešpatauja pilna vienatvė, ji jau-, 
Čiama visur; net žmonių minioj, viešbutyj, viešu
moj. Vietos orchestra daugiausia griežia melan- 
chotfnius švedų ir danų motivus, bet ir linksma jų 
muzika skamba kaip tyliai ir sumišusiai. Kada 
muzika pasibaigia, muzikantai tylėdami nueina 
laiptais nuo estrados ir nuliudusiai eina alėjomis.

Aš pažymiu tuos savo įspūdžius ant popiero, 
kuomet mano laivukas plaukia pačia pakrante.

Pakrantė apaugusi žole. Paprasti mediniai na
mai kyša tai čia, tai ten. Prie namų sodai. So
duose prie pat vandens stovi suolai. Už namų 
matosi baltas, siauras kelias; o toliau — miškas. 
Miškas tęsiasi visa pakrante, ir ten, kur jis bai
giasi, stovi saulė. Siauroj saloj, kuri atrodo lyg 
ilga juosta, matosi besileidžiančios saulės atspin- 
dulys. Laivininkas sako, kad ten galima nuva
žiuoti į dvi valandi. Aš kada nors vyksiu ten. 
Bet keistas dalykas, aš nenoriu net iš vietos pa
sijudinti. Aš vis da tebeklaidžioju miestuko apy
linkėmis. Man labiausia patinka eiti pakrante 
arba sėdėti terasoj prie juros.

Aš guliu po Medžiais, šiltas vėjas lenkia 
medžių šakas. Kur tai netoli pasigirsta žingsniai

žmonių ,kurie eina to^ku. l^et aš nematau jų, aš 
nesijudinu ir mano akys įsiteigtos į dangų. Aš 
girdžiu skaidrų vaikų juęk^, bet kapų tyla, kuri 
viešpatauja aplinkui, greit sugeria visus garsus, 
ir rodosi, jie jau senai pranyko, nors praėjo vos 
porą sekundų. Kada aš užmerkiu akis, o paskui 
vėl jas atmerkiu, tai man rodosi, kad aš pabundu 
iš ilgo miego. Taip aš pasiliuosuoju pats nuo sa
vęs ir lyg susijungiu su mane apsupančia gamta, 
pasirodydamas jos dalimi.

Galas stebuklingam ramumui. Nė laivuke, nė 
po medžiais aš daugiau jo neberasiu. Viskas stai
ga persimainė. Orkestros melodijos skamba link
smai; vaikai juokiasi ir šūkauja. Net jura, kuri 
visuomet buvo toki tyli, naktimis banguoji ir 
ūžia. Gyvenimas vėl prisipildė įvairiais garsais. 
Niekuomet aš neišvažiavau tokia lengva širdimi, 
kaip dabar. Nieko neužbaigto nepasiliko. Aš iš
laikiau daktaro egzaminus, galutinai palaidojau 
savo jaunystės svajonę apie meną ir p-lę Dženę, 
kuri apsivedė su laikrodininku. Aš jaučiaus ne
paprastai laimingas: aš galėjau pasibastyti po pa
saulį, nepalikdams namie numylėtinės ir nesivež- 
damas su savimi jokių iliuzijų, žinojimas, kad 
aš atlikau gyvenime vieną svarbų darbą gimdė 
manyj pasitikėjimo ir linksmumo. O dabar vėl 
viskas pranyko, nes poni Friderika atvyko į šį 
kampelį.

Aš sėdžiu ant savo terasos. Jau vėlus vaka
ras. Aš pastačiau žvakę ant stalo ir rašau. Lai
kas viską išaiškinti. Aš užrašinėju pasikalbėjimą, 
pirmą mudviejų pasikalbėjimą, prabėgus septy

me. v .
St. Strazdas siūlo, kad kvie-

.ryti reikalinga dėlei sekamų 
'priežasčių: 1, sava valia tokį 
žingsnį daryti Pildomam Komi
tetui neišpuola; tuo reikalu ji
sai turėtų musų organizacijos 
narių atsiklausti: 2, moti vai, dė
lei kurių reikėtų tokį suvažiavi
mą ruošti, Pildomam Komitetui 
nevisai aiškus. Tas vienas kvie
tėjų pasakymas, kad jis <suva
žiavimas) reikalingas “delei 
nuoseklesnio veikimo prieš kle- 
rikališkos srovės atžagareivišką 
veikimą Lietuvos reikaluose ir 
Jungtinių Valstiją lietuvių rei
kaluose” gali būt suprastas vi
saip. Jisai mums, socialistams, 
gali reikšt ir labai daug ir — 
nieko. Tai priklausys nuo to 
kas ir kaip šitą “nuoseklesnį 
veikimą” nustatys ir turės jėgos 
pravesti. Gi nežinant to, bū
tent, su kuo mums teks tartis, 
tuo tarpu dar reikia susilaikyti: 
palaukti kol visa tai paaiškės — 
bent aplamais ruožais.
• Siūlymas kaip vienu balsu pri
imtas ir kartu nutarta, kad sek- 
retoris-v’ertėjas paruoštų atatin
kamą laišką-atsakymą kvietė
jams.

5. Imama svarstymui Lietuvos 
Socialdemokratų Centro Ko
mi t e ta laiškas —• “laisvės” 

paskolos klausimu. Pildomasai 
Komitetas atranda, kad tie įro
dymai, kurių duoda musų drau
gų (Lietuvos) partijos Centro 
Komitetas, atatinka jo tarimą, 
kuris buvo padarytas gegužės 24 
dieną, 1921, ir kuris vėliau buvo 
paskelbtas spaudoj. Tą, būtent, 
kuriuo pareikšta, jogei dabarti
nė Lietuvos valdžia Amerikos

kartus jo posėdžiuos nedalyvau
ja, Komiteto tarimu turi būt pa- 
*liuosuotas, o j jo vietą pakvies
tas sekamasai daugiausia balsų 
gavęs kandidatas”.

Siūlytojas įrodo, kad kai ku
rie Pildomojo Komiteto nariai 
nevisai gerai savo pareigas ei
na, kas daro bereikalingų truk
dymų ir netvarkos. Jeigu nori
ma, kad Pild. Komitete butų 
tvarka, o tuo pačiu ir visoje or
ganizacijoje, reikia žiūrėti, kad 
skirtieji organizacijos viršinin
kai savo pareigas eitų.

St. Strazdas įrodo, kad šiame 
atvėjy toks tarimas neką tepa
dės : padarius tokį tarimą, dabar 
nedalyvaujantiems Pild. Komite
to posėdžiuos nariams bus duota 
progos dar “bent tris kartus” 
nedalyvauti. O iki to laiko ir 
paties Pildomojo Komiteto parei- 
fįys baigsis. Jeigu norima, kad 
Pild. Komiteto veikimas butų 
našus ir tvarkus, visa tai galima 
padaryti ir be to nutarimo: na
rio nedalyvavimas posėdžiuose 
yra pakankama priežastis, kad į 
jo vietą butų pakviesta sekama
sai daugiausia balsų gavęs kan
didatas — tuojautiniu Komite
to nutarimu.

mui. Už siūlymą balsuoja J. 
Juknis ir F. Kemėžienė; prieš — 
St. Strazdas ir A. Kazlauskas. 
Tuo budu klausimas išspręsti pa
liekama sekamam Ęild. Komiteto 
.posėdžiui. . '

7. Skaitoma L. S. S. adminis- 
trotorio-iždininko apyskaita už 
laikotarpį nuo Sąjungos reorga
nizavimo iki pabaigai 1920 metų. 
St. Strazdas siūlo, kad tą apy
skaitą dėti į L. S. S. organą 
“Bangą” nėra reikalo: organe 
vietos pennaža, o apyskaita gan 
smulkmeninga ir ilga. Vietoj to 
butų galima tik bendruosius 
skaitmenis paskelbti.

A. Kazlauskas siūlo, kad d. 
administratoris-iždininkas tą 
apyskaitą, jeigu galima, pasiųs
tų stačiai kuopų valdyboms.

Kazlausko siūlymas kaip vienu 
balsu priimtas.

8. Perskaičius L. S. S. admi- 
nistratorio-iždininko pranešimą 
Namo Fondo reikalais, J. Juknis 
siūlo, kad klausimas išspręsti

Sereda, Rugp. 31 d., 1921

butų palikta sekamam Pildomojo 
Komiteto posėdžiui. Tai dėlto, 
kad klausimas yra gan svarbus, 
o jam išspręsti nebėra laiko.

Siūlymas kaip vienu balsu pri
imtas.

9. Strazdas siūlo, kad reikia į- 
g-alioti L. S. S. VIII Kajoiių, Ku- 

ris turėtų paskirti atatinkamą 
komisiją patikrinimui Lietuvos 
Socialdemokratų Rėm. Fondo iž
dininko knygų.

Siūlymas be jokių diskusijų 
priimtas.

10. J. Juknis siūlo, kad L. S. 
S. 81 kuopos patarimu atsire
miant, būtent, “tūlam laikui su
laikyti L .S. S. organą Bangą”, 
Pild. Komiteto sekretoris kreip
tus į L .S. S. administratorį-iždi- 
ninką ir gautų bent aplamų in
formacijų apie musų organo sto
vį. Neturint tokių informacijų 
L. S. S. 81 kuopos patarimą 
svarstyti negalima. Jį reikia se
kamam Pild. Komiteto posė
džiui atidėti.

Siūlymas kaip vienu balsu pri
imtas.

11. St. Strazdas skaito LSS. 34 
kuopos (Waterbury, Conn.) siū
lymą, “kad butų galima suma
žinti mėnesinę mokestį — vie
toj 50 centų nors kiek mažiau”.

Skaitytojas įrodo, kad 34 kuo
pos siūlymas yra negalimas. 
Viena, jisai yra netikslus, nes 
nepasako kokie tie mokesniai tu
rėtų būti;, antra, tuo tarpu ir 
pati Socialist Party turi antdė- 
jus mokesnių — po 50 centų 
mėnesy. Jeigu LSS nutartų, kad 
jos nariai turi mokėti mažiau, 
tai reikštų, jogei mes turėtume 
arba pasilaikyti aukomis ar į 
dar didesnes skolas bristi. L. S. 
S.‘34 kuopos siūlymas todėl rei
kalinga padėti archyvam

Siūlymas kaip vienu balsu pri
imtas.

12. Posėdis uždaryta kaip vie
nuoliktą valandą vakare.

St. Strazdas
L. S. S. Pild. Komit. Sekretoris.

niems metams, pirmą nuo tos valandos...
Tai buvo ant juros kranto, apie dvyliktą va

landą dienos. Aš sėdėjau ant suolo. Retkarčiai 
pro mane praeidavo žmonės. Prieplaukoj stovėjo 
moteris su nedideliu vaiku. Vienok ji buvo pusė
tinai toli, ir aš negalėjau įžiūrėti jos veido. Tie
są pasakius, aš ir nekreipiau į ją perdaug dide
lės domės. Nespėjau aš pamąstyti, kad ji jau 
labai ilgai stovi ten, kaip ji nuėjo žemyn ir pra
dėjo artintis į mane. Ji vedė vaiką už rankos. 
Dabar aš pamačiau, kad ji buvo jauna ir graži. 
Veidas jos man pasirodė lyg kur matytas, kada ji 
buvo už kokių dešimties žingsnių, aš, pasikėliau ir 
ėmiau eiti į ją. Ji nusišypsojo ir aš tuoj pažinau, 
kas ji toki. . '

“Taip, tai aš,” tarė ji ir ištiesė man ranką.
“Aš jus tuoj pažinau”, tariau aš.
“Tikiuosi, kad tai nebuvo sunku”, atsakė ji. 

“Jus ir-gi nė kiek nepersimainėte”. (
“Septyni metai”... sumurmėjau aš,
Ji linktelėjo galva . “Taip, septyni'metai”...
Mudu tylėjova. Ji buvo labai graži, šypsą 

pasirodė jos^yeide, ji atsigręžė į vaiką, kurį vis da 
tebelaikė už rankos, ir tarė: “paduok ponui ran
ką”. Vaikas padavė man ranką, bet nepažiūrėjo 
į mane.

“Tai mano sitnus”, tarė ji.
Tai buvo gražus saulės įdegintas vaikas su 

skaisčiomis akimis.
“Gerai, kad žmonėms vėl prisieina susitikti”, 

pradėjo jinai: “O aš visai nebemaniau”...
“Taip, keista”, tariau aš.
“Kodėl?” paklausė ji ir šypąędamos pirmą 

kartą pažvelgė man į akis. “Dabar vasara... visi,

važinėja, ar netiesa?”
Nuo mano liežuvio ką tik nenusprudo klausi

mas apie jos vyrą, bet vis-gi aš neišdrįsau klausti.
“Ar jus ilgai pasiliksite čia?” paklausiau aš.
“Dvi savaiti. Paskui aš turėsiu susitikti su 

vyru Kopenhagene”.
Aš pažvelgiau į ją; ji ramiai atsakė: “Jus, 

gali būti, tatai stebina?”
Aš lyg susimaišiau, lyg pradėjau jausti ko

kią kai nerimtį. Man pasidarė nesuprantama, kad 
pasaulyj tokia lengva širdimi užmirštama taip 
svarbus dalykai.. Ir tik dabar aš pastebėjau: 
apie tą valandą, septyni metai tam atgal, aš pats 
beveik visai negalvoju, lyg jos visai nebūtų buvę.

“Jus daug privalote man papasakoti”, vėl pra
dėjo ji: “labai, labai daug, žinoma, jus jau se
nai daktaras ?” ,

“Nelabai senai — tik mėnuo”.
“Jus veidas vis da vaikiškai jaunas”, tarė ji. 

“Ųsai atrodo taip, tarytum jie butų priklijuoti”.
Viešbutyj pasigirdo skambutis, kviečiantis 

pietauti.
“Iki pasimatymo”, tarė ji, tarytum tik to 

skambučio ji ir laukė.
“Ar-gi mes negalėtume eiti kartu?” paklau

siau aš.
“Aš pietauju su sunu savo kambaryj, aš ne

mėgstu būti tarp žmonių”.
“Kada gi mes pasimatysime?” Ji nusišyp

sojus parodė akimis į pajūrį, “čia visada galima 
susitikti”, tarė ji, ir pastebėjus ,kad jos atsaky
mas mane užgavo, pridūrė: “Ypač, jeigu žmonės 
to nori. Iki pasimatymo”.

(Bus daugiau) .

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Panedelj, Seredoj ir Pėtny- 
čioj ofise šiuo adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

^DR. A. MONTVID
Lietavia Gydytojas ir Chirargaa 

25 East VVaahington Si. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 3362 
1824 Wabanaia Avė.

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

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

Telephone Boulevard 5052

Dr.vA. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedšl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halated Su, Chicago, IlL

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Sridgeporto, nes galiu patarnauti, 

kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th Stw Chicago.

Tai Blvd. 9336
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lliodoras ir Leninas.
Eug. čirikov. Vertė K. Sėjikas.

NAUJIENOS, Chicago, m.
tai panašaus j rašytojų koloniją: liu; kad dabar jis — didžiausias 
čia praleido vasarą M. Gorkis, carizmo priešas; kad nuo dabar 
Jordanskis, Pinkevičius, paskil- 'jo tikslas — bėgti į užsienį ir 
bęs Nachamkis ir nemažiau vė-1 parašyti knygą apie visas “Rusi
nau paskilbę Bonč-BrueviČius ir jos palociaus paslaptis’’, pas-

Jųs stebina tekis palyginimas. 
Iš tikrųjų: rodosi, kas galėtų 
būti bendra tarp Iliodoro ir Le
nino. Negi tik tai, kad vienas 
buvo “galingo stačiatikių tikė
jimo“ avantiūristas, o kitas — 
socializmo avantiūristas; vienas 
apgaudinėjo Kristaus mokslu 
prisidengdamas, o kitas — Ka
rolio Markso. Abu — pirmos 
rųšies demagogai. Pakanka 
aukščiau nurodytų pažymių, kad 
tuodu tipu priskirus prie vie
nos ir tos pačios rųšies. Bet 
dalykas čia eina da toliau: llio
doras ir Leninas ne tik vieno 
plauko politikai, bet vienokios 
rųšies ir žmonės. Jųdviejų po
litinis panašumas yra stačiog 
stebėtinas, ir jus patys įsiti
kinsite tame, kada aš jums pa
pasakosiu apie mano susitikimą 
ir pasikalbėjimą su Iliodoru. 
‘'Tarbuvo" Finlandijoj, vasarą^ 

prieš pat pasaulinio karo prasi
dėjimą. Aš gyvenau tada Nei- 
volų kaime, kur susikūrė kas

Demjan Biedij. Turbut gausu
mas “idėjinės“ inteligentiškos 
publikos ir buvo priežastimi to*s 
aplinkybės ,kad bėgantis į užsie
nį lliodoras negalėjo aplenkti tos 
vietos. Kartą prieš pat vakarą 
į musų vasarnamį įeina rašyto
jas P. ir nori su manim pasikal- 
dėti viens ant vieno. Kame da
lykas?

— lliodoras bėga į užsienį. 
Jam reikia pagelbėti tame rei
kale...

— lliodoras? Bet, kaip jums 
žinoma, aš nepriklausau jo se
kėjams, aš bepaliovos vilkau j 
aikštėn spaudoj, jis. mano poli
tinis priešas... Nesuprantu, 
kaip jums tatai galėjo ateiti į 
galvą...

Suprantama, aš buvau nuste
bintas, mane tai net suerzino... 
Bet Iliodoro globotojas papasa
kojo man daug netikėto apie 
Iliodoru: pasirodė, kad jis nu
kratė dulkes ir purvą, kurie bu
vo prilipę beeinant senuoju ke-

kelbti tokius dokumentus, kurie 
galutinai diskredituos carą žmo- 

' nių akyse ir tt.
— Nejaugi jus tikite į to... 

pono nuoširdumą?
— Taip. Jis visai atsimai

nė... Reikia jam pagelbėti... Jis 
yra carizmo persekiojamas... O 
juk tai labai geras darbas... Pri
imkite jį vienijjhigtkčiai, o ryto 
jis keliaus toliau^|^Bendromis 
spėkomis apgalvosime planus*, 
kaip jis galėtų pasprukti į Egip
tą... čia daug inteligentinės 
publikos..o-

Aš svyravau: juk taip da ne
senai lliodoras siautė Volgos 
srityj; siundė savo sekėjus ant 
Saratovo inteligentijos, degino 
Caricine “revoliucijos velniažu- 
vj”... Sunku buvo tikėti į dva
siškojo chuligano atsivertimą, 
bet... vejamas, metavojantis, 
trokštantis plunksna griauti ca
rizmą... Ir labai jau įdomu... 
Pasitariau su kitais vasarnafnio 
įnamiais — tie net akis išplėtė 
ir vienu balsu sušuko: “Priimki-

— Taip ,taip. Tikrai jums 
sakau. Mes visuomet ėjome 
prie vieno tikslo, bet tik skir
tingais keliais. Jus manote, 
kad aš tik gudriai teisinuosi. Ne, 
aš išpažintį darau. Tikėkite ma
nimi... Aš pats išėjau iŠ pa
prastų žmonių tarpo ir sėdėda
mas da mokyklos suole troškau 
išvesti žmones į tiesų kelią, blo
gai tada aš orijentavaus daly
kuose, o kartais buvau labai re
liginis. Jausdamas tą pašauki
mą aš ir pasirinkau dvasišką 
stoną. Aš tada tikėjau, kad 
šventiko rolėj, Dievo vardu, aš 
galėsiu tarnauti ne tik Dievui,

— Jeigu atsirastų tokjs žmo
gus, kuris...

lliodoras neužbaigęs sakinio 
nutilo, paskui liūdnai pridėjo:

— žmonės tikėjo manim ir 
ėjo paskui mane, kaip paskui 
kokį pranašą... O vienok pasi
darė drėgnai —• netikėta nu
traukė savo sielos išpažintį llio
doras ir kazokiškai supurtė gal- 
*va.

Mes sugrįžome į vasarnamį. 
Ilgai da kalbėjome apie inteli
gentiją ,apie carą, mužikų kara
lystę ir religiją kaipo apie žmo
nių judėjimo pamatą. O pas
kui aš ilgai negalėjau užmigti—

SVEIKATA, ŽENKLAS 
GRAŽUMO.

Gražumas ,daug ką reiškia mote
rims — spėką, draugijoj linksmumą, 
pagarbą, pasigėrėjimą ir meilę. Gra
žumas, nurodo gerą sveikatą. Kas I 
yra matęs moterį skausmų kankina- Į 
mą, kovojančią su silpnybėmis arba 
sergančią ir kad butų vadinama gra
žuolė ? Šių dienų moteris yru labai 
įtemptos nervų amžiaus ir be palio
vos persidirbę, kurių pasekmes yra 
lygomis kaipo atsiliepiančios ant ly
ties, kurios, jei tik nesulaikomos vys
tosi ir sunaikina visas linksmumo 
progas. Naturališkas atitaisymas šių 
negalių yra Lydia E. Pinkliam Vege- 
table Compound, kuris daugiau nei 
per keturiasdešimts metų yra pripa
žintas kaipo geriausia gyduole nuo 
moteriškų ligų ir jau daugybę pa- 
liuosavo nuo skausmų ir sugražino 
sveikatą moterims.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

FIRSTSERVICE

Are You Going to 
Movė This Fall?

Iš atžvilgio, kad daugelis reikalauja te- 
Įephono perkėlimo, tad mes meldžiame 
padaryti tai pranešant

Trisdešimts Dienų Notą
Perkėlimo užsakymai, kurie turi būt iš

pildyti tarpe rūgs. 15 ir spalio 15.
Rudeninį Chicago Telephono directory 

pradėsime sĮva^nsdinti spalio 15-tą.
Kaip greit nuspręsit kur ir kada krau

stytis —

PAŠAUK COMMERCIAL DEPART
MENT OFFICIAL 9100.

(Veltui)

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

SERGANTI VYRAI. vi8U* ,n“žas leŠM. suteikiama g eriausis gydymas, kokis tik medici* 
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pastgelbe- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj., Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS’.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

“Ačiū gydytojui už 
išgydymą”.

35 South Dearbom . .. _r ______ ,
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki K v. v.

IN STEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Kam Reikalingi Pinigai?
Skolinu Pinigus ant 1-mo mortgedžio, 
6' o nuo $500.00 iki $10,000.00 dolerių.

JUSTIN MACKIEWICH
Real Estate, Loans & Insurance.

Siunčiu pinigus į Lietuvą.
2312 S. Leavitt St., Chicago, III. Phone: Canal 1678

T ei. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumae: Moterų ligos Ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE’E AVĖ. CHICAGO.

te nakvoti“. Visiems norėjosi 
pamatyti tą “stebėtiną sutvėri
mą”, kuris lojo ant visos Rusi
jos.

— Na, o kur-gi jis, jūsų llio
doras ? »

— Jis netoli, laukia jūsų nuo
sprendžio... Vadinasi, galima? 
Reikia gelbėti jį...

— Na, gerai. Dievas su juo. 
Veskite. Rašytojas išėjo ir ko
kiai dešimčiai minučių prabėgus 
atsivedė “sutvėrimą“. Nieko 
dvasiško. Augštas ,tvirtas, 
sveikas su didele murza. Jo 
mažytės akys taip ir bėginėjo. 
Jo figūroj gestuose reiškėsi at
kaklumas ir užsispyrimąs, tik 
ranka - z minkšta lyg moters, 
pripratusi prie bučiavimų, žiuri 
žmogus ir pats sau netiki: ar tai 
Volgos minykas ar Dono apskri
ties plėšikas. Aiškiai pasireiš
kia kūno vyravimas ant dvasios. 
Žmogus, kuris greičiau • sutiks 
eiti priešakyn kumščio ir alkū
nių pagalba, o ne Dievo žodžio. 
Prisipažinti ,aš labiau susimai
šiau, negu pats svečias. Juk 
taip da nesenai aš akėjau jį 
“Soveiiiennike” ir žurnale “So- 
vremėnnij’Mir,” o dabar muilu 
sėdiva prie vieno stalo, Stėno 
namuose ,ir geriava arbatą. 
Kaip tai neramu, kad visa tai 
atsitiko...

' — Ar jus skaitėte, ką aš ra
šiau apie jus?

— Žinoma... Kas tik manęs 
netarkavo laikraščiuose. Kiti 
— tegul, bet jus — nesusiprati
mo delei... kaip ir visi jūsų vien
minčiai..* ' >

— Nesutinku. Aš rašiau pil
name prote ir turėdamas sveiką 
atmintį ir negaliu sakyti, kad 
rašiau netiesą...

— Apie tą nesusipratimą mes 
pakalbėsime paskui, atvirai, o 
dabdf reikia apie patį reikalą.

Kalbėjome apie nakvinę, pa
vojų, dokumentų saugumą, apie 
tolimesnę kelionę. Paskui ra
šytojas, kuris atvedė lliodorą, 
išvažiavf, ir mudu pasilikova 
vienudu, arba teisingiau sakant, 
“Šciminimame ratelyj.“ Mote
rys pradėjo pirmon eilėn klausi
nėti svečio apie Grišką Rasputi- 
ną, jo rolę prie caro ir kitus ^o 
darbus.. Gražiai ir iškalbingai 
pasakojo lliodoras, rodydamas 
savo baltui, sveikus dantis. Jo 
kalba buvo pagražinta palygini
mais ir kalbos figūromis. Ap
skritai, jis kalbėjo su tempera
mentu ir įsitikinimu. Perduoti 
tos kalbos nebandysiu: viskas 

n omą, o svarbiausia, ne tame 
dalykas. Atsigėrėme arbatos ir 
išėjome pasivaikščioti į kalną. 
Čia lliodoras ėmė pasakoti man 
apie stebuklingą atsivertimą...

— Taip, ir jus mane tarkavo
te, tarkavo laikraščiai ir tarka
vo visa inteligentija jūsų pažiū
rų ir įsitikinimų, jus manęs ne- 
apkentėte, o aš jus da labiau. 
Bet visą tai, kaip aš dabar su
prantu, buvo tik nesusipratimas 
š abiejų pusių..,

— $tai tau...

bet ir žmonėmis. Nuo mažumos 
man kalė galvon, kad reikia gar
binti du dalyku: danguj — Die
vą, o ant žemės — carą. Ir ca
ras buvo mano antruoju dievu. 
Caro niekinimas man buvo tas 
pat, ką Dievo niekinimas. Au
gau aš tarp žmonių, mokinaus, 
dairiaus aplinkui; visurįnėtiesa, 
žmonių apgaudinėjimas, jų ken
tėjimas, bet dėl visų, tų neteisy
bių aš kaltinau ne carą, ale ki
tus viršininkus. Į carą aš tikė
jau, kai į Dievą. Jeiftų.— gal
vojau aš, — .caras žinętų visą 
tiesą, jeigu valdininkai, dvari
ninkai, biurokratai, pirkliai* ne
apgaudinėtų jo, nėdumtų jam 
akių, — žmonės gyventų laimiu- 
gai. Ir štai gimė pas mario idė
ja: caras ir> žmonės, o visi kiti 
— parazitai, nuo kurių reikia 
pasiliuosuoti. Reikia, kad pas 
mus butų mužikiį ir darbininkų 
valstybė. O visi jus, inteligen
tai... buvote mano priešai, todėl, 
kad turėjome du dievu: Dangiš
kąjį casą iš žemiškąjį carą, o jus 
neturėjote nė vieno. #Jųs... jus 
aš skaičiau Dievo ir caro prie
šais. Aš žinojau, kad jus soci
alizmo pagalba norėjote padary
ti žmonės laimingais, bet aš ne
tikėjau jums ir jūsų keliams. 
Greit aš pastebėjau, kad, mano 
žodis —-• tai mano.jėga, pama
čiau, kad mano pamokslai su
traukia daug žmonių, ir kad Die 
vo ir caro vardais aš galiu vesti 
žmones prie įkūrimo Dievo ka
ralystės ant žemės. Ir visi jus 
bedieviai atrodėte man velniais, 
kurie kiludo man prakilnus dar 
bus dirbti, f jus aš žiurėjau 
kaipo į svetimus žmonėms, ne
reikalingus jiems ir neakenčiau 
jūsų... neapkenčiau inteligenti
jos, neapkenčiau gubernotorių, 
pirklių ir valdininkų. Juos aš 
niekinau visuose savo pamoks
luose, svajodamas įkurti 'muži
kų ir darbininkų valstybę su 
dviem dievam: caru ir Dangiš
kuoju Tėvu. Visa musų kultū
ra atrodė man tik lavonu, kuris 
kliudo teisybei įsikūnyti ant 
žemės...

— O dabar?
— Gyvenimas išblaškė visas 

manb svajones. Atsitiko taip, 
lyg jaunystėj man butų davę 
dėžutę su brangiais-akmenimis, 
liepė, saugoti, kai savo gyvybę, 
bet neatidaryti jos niekuomet. 
Su ta j a dėžute ir gyvenau aš, 
saugodamas jos įtalpą. Bet gy
venimas.. visgi priverto mane 
atidaryti tą dėžutę, ir aš pama
čiau, kad vietoj brangių akme
nų aš visą savo gyvenimą sau
gojau spalvotus stikliukus. Ūki
mas mane priariino prie caro ir 
jo šeimynos, ir svajonės išsi
blaškė dulkėmis... mano žemiš
kas dievas pasirodė paprasčiau
sias išgveręs sutvėrimas. Ir 
mano tikėjimas ėmė šalti, nes 
Rasputinas supurvino jo skais
tumą, o Sinodas visą laiką kry- 
žiąvojo Kristų... Dabar aš jau 
nebeturiu dėžutės, su kurią išgy
vena it* pusę amžiaus, Iškračiau 
aš iš Jos stiklelius ir numečiau 
ją. Dabar aš nebeturiu žemiš
ko dievo, kuris pasirodė esąs pa
prasčiausias medinis stabas: 
jieškau naujų brangenybių... Aš 
prisidėjau prie *sektantizmo, 
kur da tebegyvena Kristus... o 
kas dėl žemiškų kelių, tai aš pri
siartinau prie jūsų: reikia pa
naikinti stabą ir žmonių akyse. 
“Apgavystė“. ■ “Didžiausi Ap
gavystė“. Ir aš parašysiu tokią 
knygą, kuri atidarys akis ir ak
liems...

— Na, o kaip gi bus su mu-, 
žikų ir darbininkų valstybe?

vis galvojat! apie nuvainikuotą 
lliodorą. Ar nuoširdi buvo ta 
išpažintis ar tik greta rūbų 
permaina, sumanus fokusas. Aš 
prisiminiau jo veidą, žibančias 
akis is išdidžius gestus, kada jis 
kalbėjo apie mužikų karalystę, 
apię savo įtekmę į žmones, ku
rie pasitikėjo juo ir sekė paskui 
jį. Iš kitos pusės nepaprastą 
neapykantą reiškėsi jo veide, 
kada jis kalbėjo apie tai, kaip 
Griška Rasputinas pastojo jam 
kelią caro palociuose... Nieko 
dvasiško. Garbės troškimas, 
noras valdyt žmones, vesti juos 
į mužikų karalystę. Kas žino, 
kaip toli siekė svajonės to gar-, 
bes trokštančio avantiūristo? Ar 
nesvajojo tik jis, kad būtent 
jam lemta įkurti tą mužikų ka
ralystę ir užvaldyti tos karalys
tės sostą?

Dabar man taip aiškiai prisi- 
ninė visa įtai, tarytum tik va
kar įvyko tas pasikalbėjimas. 
Mes, kalbėjome apie Leniną ir 
jo “valstiečių-darbininkų val
džią“, kurią , jis įkūrė Rusijoj. 
Ar tai — nenuvytusi Iliodoro 
svajone įkurti kairalystęi, kur 
butų tik caras ir žmones- I Ar 
dabar Leninas nešalina visus 
-kulturinius ir inteligentiškus 
darbuotojus, norėdamas po ko
misarų pirmininko skraiste ta
rauti darbininkiškai - mužikiškoj 
karalystėj? Ar jis ne taip-jau 
atsineša į inteligentus, o ypač 
socialistus, kaip ir lliodoras? 
Jam inteligentai — kaulas ger
klėj, todėl jis ir persekioja juos, 
kaip kadaisti lliodoras kad de
gino “revoliucijos velniažuvį“. 
Jis degina kulturinius laivus, 
kad nebebūtų galima grįžti... 
Abu avantiūristai ir prigavikai: 
vienas Kristaus vardu, kitas 
Markso vardu... Abudu — sva
jotojai, fantazininkai, garbės 
jieškotojai. Skirtumas tik tas: 
lliodoras jau pergyveno savo 
svajonę, Leninas — da jos ga
lioj. lliodoras atidarė dėžutę ir 
išmetė bevertingus stikliukus 
baik, o Leninas nenori atidaryt 
ti.’..

Bet! — Pats gyvenimas kas 
dieną kas valandą pamažėl daro 
tą dėžutę ir šaukia visam pasau
liui : 1,

Netikėkite! Jo dėžutėj — ne 
brangus akmuo, o tik stiklo 
šmotas!

EXTRA EXTRA
Moterys Tėmykit!

Naujas, naudingas išradimas, 
kuris moteris paliuosuoja nuo 
daugelio sunkaus, nešvaraus 
darbo. Apart to, daug sutaupy
sit laiko ir pinigų. Tai yra nau
jas degėjas, kurį galima įvesti j 
kiekvieną pečių, taip vadinamą 
“Kėrogas Oil Burner“. Su juo- 
mi, apsirūpinus pečių, nereikia 
anglių nei malkų pirkti; nerei
kia’ pelenų kratyt, kuriuos kra
tant dulkės randasi ir visur ap
gula gadydamos rakandus ir 
sveikatai kenkia. Tas jau yra 
pataria, kad nesulyginamai pi
giau atsieis, nei anglys. Todėl, 
norintieji pasiliuosuot nuo be
reikalingo darbo, dulkių ir vi
sokių garų, kreipkitės ypatiškai 
arba laišu.

VINCAS BUIŠAS,
1712 So. Ruble St.,

Chicago, 111.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

(! skeĮbiasi Naujienose.
■■■ 7 < . ' ='

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

Tel. Boulevard 6487 
k—, —.... -.......

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

da, tuomet reikalaukit akinių

John J. Smetana
Akinių specialistus 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, i 6 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

........ ...K.,-..................  n-.. Į—................-Z

IŠ RUSIJOS
Persikėlė nuo 3112 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerui lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir aku žeria,

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motorų Ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Kay ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS i Nuo 10—12 pietų* 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

[ Dienomis: Canal
I 8110 arba 857
i Naktimis: Drtxel 
l 950 - Drover 4186 
3313 S. Halsted St.

Telephonaii

GYVENIMAS:

I M ■ ■ a ■ lllllim

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
"■i" a

Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D. 

2221 So. Kedzie Avė*
Vai. 1—2; 7—9 po piet.

New Peoples Electric Co.
(Not . Ine.)

L. DAMBROWSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Ynrds 413 ' 

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

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

• vimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuo jame.

Taipgi, laikome 
1 clektr. įrankių

krautuvę ir taisome viską namieje. 
Musų kainos prieinamos.

DRABUŽIAI.

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai 
kiekvieno kišeniui.

Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
Vaikams drabužiai, trunkai ir va

ly zos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., 

ned. iki 6 vai.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Phone: Canal 947

Rašomoji 
Popiera

po 18c. svaras

Kani reikia geros baltos 
(bond) rąžomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo avąro.

T. Pullman 5482

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru- 
pestingai požiū
riu ligonę ir kūdi
ki laika Dfcos. 
10929 S. Statę St 

Ckicaeo. IH.

!>■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
“ DR. G. M. GLASER i 
9 Praktikuoja M metai

Ofisas t
8149 S. Morgan St., kerti 12 St. jt 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!

■ Moteriškų ir Vyrižkų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi

2 Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 r 
S vakare. Nedėliomis nuo 10—2 R 
■ po piet.
■ Telephoae Yards 687 K 
■■»>■■■■■■■■ IU UHJ

----------------------------------- 1
. DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 15 metai
Ofisas

4729 So. Ashland Ave^ 2 luboa 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Ligų. /
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Dresel 288(1

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

Tel. Austin 787

DR. JMARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
v*l tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harriaon St.

Valandos! 8—12 kasdieną Ir 6—9 
vakare išskiriant nadUdienius.

V-................ — - - -............ .... ♦

s ..ai....... — m-
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 vakare.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted S t., 

Kampas 18 ir Halsted St. 
r „j.—

Telefonas Pulln.<an 856
DR. P. P. ZALLYS

UetMvya Dentistas ’
1U8IH Su. Midugun Av^ Roselaed.

Valandos: 9 ryto iki 12 diena 
Nuo 1 po pietį iki 9 vakare. 

---------------------------------------------- —/



Įg 
į

Jj

■’Sįi

S

k.'

i "‘11

ii
t

CHICAGOS
ŽINIOS

I,

ir laikomi klausinėjimui. Kiti 
du nužiūrimi irgi busią areš
tuoti.

Nužudė turtolio sūnų.
Joseph Schlogl, sūnus vieno i 

buvusio stambaus vidurmiesčio 
restorano savininko, tapo nu
žudytas. Jį nužudyta prie Fiat 
Iron sali nuo ant Clark ir Ma- 
dison gatvių. žmogžudystės 
priežastis — kortavimas pini- 

Į gais minėtam įsaliune. Sako, 
iam pritrukę septynių dalerių, 
dėl kurių kilusios muštynės. 
Jo oponentas išsivedęs jį gatvėn 
ir trenkęs kelis kartus ant ša
ligatvio. SelilogTo galva sus
kaldyta. Užmušėjai nugabenę 
ii be sąmonės į jo namus, 506

TYRINĖS JUODAŠIMČIŲ 
VEIKIMĄ.

Grand jury turėsianti veikti.
Federalinė valdžia ėmėsi ty

rinėti Ku Khix Klan, nesenai 
čia susitvėrusią juodašimčių 
organizaciją ir jos veikimą. 
Tyrinėjimą pradėjo John V. 
Clinnin, 9 veikiantysis Jungt. 
Valstijų distrikto advokatas 
Chicagoje. Jis sako, kad ta i 
“nematoma i nuperi ja” 
užaugusi iki astuonių šimtų 
tūkstančių narių.

Clinnin apturėjo kopija čar• k i » i / n «■■■(«.& iv. i a v/ <| ■ < v v < \ /
teįio, po kurio organizacija vei-(|aVQną. Duota žinia policijai

t: ------ k-l— drau-' ~ "
pelno.1 

jos tiks-

is nieko Belmont gatvės.

kia. Ji užvardyfa kaųio 
ne dėl 
kad

tapo 
kurie pridue’

B

Ifks

f

NAUJIENOS, Chicago, III
**■ ———

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME,RAKANDAIPranešimai

STOCKAI-SEROS

ĮVAIRUS SKELBIMAI

NAMAI-ŽEME

AUTOMOBILIAI

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI.

ar-

Chicago, III.

JIESKŪ KAMBARIŲ

SIŪLYMAI KAMBARIU

t

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ KAS NORI MAINYTI NAMĄ.

PARDAVIMUI grosernė ir

me-

1 blo- 
ežero, 
gauti

2)
3)
-1)

PARDAVIMUI mūrinis namas, sa»

prašomi susirinkti laiku.
— Valdyba.

W. BABITZ,
147 Broadway, Melrose Park, III.

Dramatiško Ratelio repeticija (Au
dra Giedroje) įvyks seredoj, rugpiu
čio 31, kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
lošėjai

merginos nuo 18 iki 25
Gera

Sereda, Rugp. 31 d., 1921

kas žinote apie įį, malonėkit pranešti, i 
EMILIJA HERTMANIENĖ,

933 W. 34 PI

Brighton-Parkiečiams. —‘ L. 
L. Paskolos Stotis šaukia nepa- 

i prastą susirinkimą visų draugi- 
Ijų atstovų ir veikėjų pasitarti 
dėl pasitikimo gerb. V. Čarnec
kio. Susirinkimas įvyks sere
doj rugp. 31, lygiai 8tą vai. vak. 

I Nek. Prasidėjimo par. svet., 44 
ir Fairfield Avė. Kviečia L. L. 
Paskolos Stoties Valdyba.

Pirm. J. Pudziuvelis, 
Raštininkė E. Stakienė.

Jo švogeris, W. G. Mullen. 
sekamą rytą išėjęs ant prieini- I veltui.

■ gio pasiimti laikraščio, rado jo

Lokalus 269 A. C. W7 of A. ren
gia viešas prakalbas rugp. 31 d. 7:30 
vai. vakare Unijos svetainėj, 1564 N. 
Robey Str., kampas Milvvaukee Avė. 
Bus geri kalbėtojai iš kurių vienas ką 
tik atvykęs iš'Europos. Kviečia vi
sus kriaučius’ atsilankyti, nes įžanga 

Komitetas Alex Brazis.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ..

REIKIA bučerio, atsakančio, 
kuris tikrai suprastų savo darbą 

i T. ŠVEISTIS
926 W. 82 PI., 1 fl. in rear 

arba į bučernę 35 St ir Lowe Av.

Reikia trijų sumanių vyrų, 
kurie mokėtų angliškai fr galėtų 
būti arba išsidirbti į sales ma- 

fnagers. Reikia įnešti į biznį ke
letą šimtų dolerių. Į trumpą 
laiką energiškas žmogus galės 
uždirbti bent $5000 į metus ir 
daugiaus. Kreipkitės į Bingol 
Chemical Co., 2816 So. Michigan 
Avė., nuo 1 vai. po piet iki 5 
valandai.

Sako, užmušėjas davęs žinių 
policijai, kad ji ateitų jo areš
tuoti.

REIKIA vyro rišimui į pundus 
skudurų ir moterų sortavimui 
skudurų.

LOUIS DRAY, 
1342 So. Racine Avė.

Chicagai trūksta mokytojų.
Ateinančią savaitę Chicagoj j. t 

prasidės mokslo sezonas. Visos nesinis

gyste sutverta 
Bet numatoma, 
laS esąs kitoks.

Investigacija 
ačiū skundams,
advokato Clinnin’o ofisan. Su
lig jo pareiškimo, investigaci- viešosios mokyklos bus atida- 
ja esanti paremta ant sekamų rytos. Bet čia dalykai stovi ne-(30-tos gattfės. 
daroth’Tnų: | geriausiai. Apšvietus koimsija

turi didelio susirūpinimo. Ji 
pranešė apie, trukumą tūkstan
čių mokytojų. Numatoma, kad 
šiais metais 
dvylika tūkstančiu mokiniu 
dengiau, negu pereitais metais. 
Vargu busią galima patalpinti 
toki didelį mokinių skaičių — 
stoka mokyklos kambarių bei 
mokvklu.

Kad Ku Klux Klan esanti 
'‘absoliučiai monarchistinū or
ganizacija," priešinga liaudies 
norams.

Kad ji ima iš kiekvieno na
rio — liuosa kontribucija — de
šimts dolerių metinės mokes- 
ties, neišduodama jokių finan
sinių atskaitų.

Kad, apart to, ji ima iš kiek
vieno nario $6.50 regalijos, 
kas tikrenybėj atsieina apie du 
doleriu, ir kad ėmimas pana
šios mokesties automatiškai 
apibrėžia organizacijos statutą, 
kaipo korporacijos' operuoja
mos dėl pelno.

Kad daug nepateisinamų vei
kimu tajM) prikergia ypatoms, 
veikiančioms po Ku Klux Klan 
skraiste.

“Bėgiu pastarųjų trijų savai
čių aš apturėjau iš įvairių dalių 
šalies daugybę nusiskundimų 
prieš klaniečius," tarė Clinnin. 
“Aš darysiu investigaciją viso 
ordeno. Tikrenybėj aš nieko ne
žinau apie organizacijos ir jų 
vadų nelegalius darbus. Vie
nok jei aš surasiu ką nors ne
gero, tai iii kaukės ibus tuoj 
nuplėštos. Užbaigęs investiga
ciją aš žinosti kaip dalykai 
stovi gerai Slogai. Jeigu 
blogai, greitai visas dalykas bus 
įteiktas grand jurv ir pareika
lauta iš jos išnešti apkaltini
mus.”

Hampton L. Carson iš Phi- 
ladelphijos, 
asociacijos prezidentas, '‘kalbė
damas apie įstatymų vykdini- 
mą, pareiškė sekamą:

“Pastangos klaniečių ar ki
tos panašios organizacijos vyk- 
dinti įstatvnnus arba savo mo
ralinio kodekso principus reiš
kia daugiau lietvarkės, ir to
kioms pastangoms nėra vietos 
teisingumo administracijoj šioj 
šaly. Klaniečių veikimo proce
dūra laužo visur teisingumo 
principus išsirinkti piliečiams 
teisingą jury.”

American Bar

Masonic Temple išplėšimas !— 
suokalbis.

Policijos viršininkas Fitzmo- 
rris pareiškė, kad išplėšimas 
saugiųjų skrynučių Masonic 
Temple skiepe buvęs suplenuo- 
tas su žinia kai kurių asmenų,

ga. Suokalbininkai busią su
rasti, areštuoti ir tinkamai nu
bausti. Plėšikai esą žinomi ir 
jokiu budu negalėsią pabėgti.

I>u darbininku Security 
Trnst & Deposit kompanijos, 
kuri operuoja įstaigą, areštuoti

Mot. Dr-jos “Apšvieta”, mė- 
sūsirinkimas įvyks ketverge, 

rugsėjo 1 d., 7:30 vai. vak., Mark 
White parko svet., kertė Halsted ir 

. Visos- narės susirin
kite laiku.

— Nutarimų Rašt. H. Buchinskienė

REIKIA patyrusio bučeriaus
ADOMAS POSKOCIUNAS, 

3935 So. California Avė.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj. Nirintieji pirkti, ga
lit matyt savininką prieš pie
tus.

2723 Emerald Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj, lie
tuvių apgyvento] vietoj ant Tovvn of 
Lake. Parduosiu pigiai. Barai, be
liniai (pool tables) stalai ir kiti visi 
įrenginiai. Savininkas turi kitą biznį.

4547 So. Ashland Avė.
Tel.: Boulevard 1152.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
gražioj lietuvių apgyvento] vietoj, 
biznis įdirbtas per daugelį metų.’Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

36 Avė. ir Lake Street, 
Melrose Park, III.

‘PARDAVIMUI grosernė lie
tuvių apgyvento,! vietoj. Biznis 
nuo seno išdirbtas. Atsišaukite: 
3244 So. Morgan St., Chicago.

RAKANDŲ BARGENAS. . ..................... .................. ... _______ ....
Puikiausia proga jaunai porai; 5 liūnas iš fronto ir 5 kambariai gyve- 

kambarių vėliausios mados rakandai nimui. 
turi būt parduoti už bile sąžiningų ‘ nos. 
pasiūlymą. Vėliausia ir puikiausia 
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai, 
pastatoma ant grindų lempa daven- 
port, langams uždangalai etc. Viskas 
nauja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausia' grojiklis 
pianas su šėpute ir roliais ir didelis, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantuota. Nepraleisk šio barge- 
no.

Rezidencija 1922 So. Kcdzie Avė.

PARDAVIMUI rakandai 4 
kambarių ,gerame stovyje apie 
6 mėn. vartoti. Atsišaukite 
greitai.

VINCAS ČĖSNA,
617 W. 18th St., Ist fl. front

Garu šildomas ,elektra, va- 
Cementinis , skiepas, 7 pėdų 

augščio. Garadžius dėl 2 automobi
lių. Biznis vienas ant 2 blokų. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju į Lietuvą. 

3601 Lo\ve Avė.

PARDUODU The Co-operative So- 
ciety of America šėrus už pirmiau 
mokėtą kainą. Sutaupinsit daugiau 
nei trečdalį pinigų, kaip kad dabar 
Šerai verti. Atsišaukite.

H. BUCK,
30 W. 59th St.

PARDAVIMUI saliunas, viso- 
<ių tautų kolonijoj. Biznis 40 
metų senas ir geras.

1755 W. 18 St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Galima ir 5 kamba
rius paimti. Rakandai gerame 
stovyje, vartoti visai trumpą lai
ką.

3247 S. Morgan St., 2-os lubos

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų į 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.
3301 So. St., Chicago, III.

Kas nor i pasinaudoti proga 
gerai indėti pinigus, kad į trum
pą laikų atneštų bent 50 nuošim
čių kreipkitės adresu: Bingol 
Chemical Co., 2816 So. Michi- 
gan Avė.

S. Union Avė. ir 18»tos gatvės 
užsiregistruosią (draugijų valdybos bei pavienį asmens, 

. , . v. i • • kurie jaučiatės esą lietuviais, visi be
UlKSianciU mokiniu I skirtumo malonėkit atsilankyti Lietu

vos Laisvės Paskolos Bonų susirinki- 
man, kuris įvyks seredoj, 7:30 vai. 
vak. rugpiučio 31 d., Dominiko Žemai
čio svet., 1750 S. Union Avė., Chica
go, III. , — Valdyba.

Nusišovė policistas.
Richard F. Cunimings, 28 

metu, 6001 Calumet avė., 
South Park policistas, užįierei- 
tą naktį nusišovė save; kuomet 
jo revolveris netikėtai jMisilei- 
do. Kulka Įlindo jo sniarkran 
ir perėjo per smegenis. Jo ku- 
na.4 nugabentas grabavietėn, 
112 So. State gatvės.

Lietuviu Ratelim
RRTDGEPORT

Pereitų subatos vakarų Mil-

Choras turėjo pa rengęs išleis
tuvių vakarėlį savo pirminin
kui Kąst. Vaiciuškai, kuris va
žiuoja Lietuvon. Publikos buvo 
apie 100 žmonių. Svečiai šoko, 
linksminosi, tarpe šokių buvo 
pa darytas mažas programas. 
Kelias dainas sudainavo Ch. 
L. V. Choras; Juozas Uktveris 
pasakė prakalMę. Kast. Vab 
ciuška padainavo solo akomp. 
A. Kvedarai. Po programų i vėl 
žaista lig vidurnakčio.

vis nesiliauja bo- 
Pereitą 

ryto prie 
apkultas 
nekaltai, 

jį, kad
užpuTidyti,” o

tas nesutiko ir pasakė,

Pas mus 
m ūkų užpuldinėj imai. 
nedėldienj, apie 9:30 
Mildos teatro tapo 
Artišauskas, visai 
Vaikėzai du paprašė 
jis vestus juos 
kada
kad jis pats negeria, tuomet jį 
skaudžiai sumušo. Pašaukta 
policiją, (bet loji, kaip visuo
met, nieko nesugavo.

Žmonės tariasi padaryti “ab- 
liavą” ant bomų, nes jų pas 
mus jau perdaug priviso.

—Adomo Ainis.

Metropolitan State Bank 2201 
W. 22nd St. meldžia musų pas
kelbti, kad minėtan bankan yra 
atėjusių laiškų iš Lietuvos ir jų 
neatsiima. Traiškai yra 
moms ypatoms:

Wladas Kiella (1)
Juozas šarkauskas (2) 
Alena Prančiška Austove 
Vincenas Šova (2).

seka-

(1)

JIĘŠKAU Kazimiero Shake, paei
na iš Kauno rėd., Telšių apsk., Plun
gės valšč., Varkahj sodas. Meldžiu 
atsišaukti, nes t.uriu svarbių žinių iš 
Lietuvos — nuo tamistos tėvu.

PAUL GARIANIS,
P. O. Box 382 Indiana Harbor, Ind.

JIEŠKAU brolio Stanislovo Gu
dausko, Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Kaltinėnų valsč., ir miestelio. Pir
miau gyveno Chicago, dabar nežinau 
kur, bet girdėjau, buk ten pat gyve
na. Malonės atsišaukti, arba žinanti 
teksis pranešti-

JONAS GUDAUSKAS, 
P. O. Box‘17, Dadson, Md.

PRAPUOLĖ MANO VYRAS.
Pranešu draugams, pažįstamiems 

ir giminėms, kad mano vyras. Kazi
mieras Hartman, 28 m. amžiaus, iš
ėjo nedėlios rytą rugpiučio 28, 11 vai. 
ir daugiau nesugrįžo. .1ieškojau vi
sur, bet be pasekmių. Jeigu jis ne
sugrįš, priversta busiu atiduoti savo 
du vaikus į prieglaudos namą. Jei

REIKALINGAS kambaris ve
dusiai porai bile dalyj miesto. 
Praneškite į Naujienų ofisą pa
žymint No 383.

ANT RENDOS kambariai dėl inte
ligentiško vaikino arba dėl vedusios 
poros. Mylėčiau, kad atsišauktų kat
ras griežia smuiką.

5548 Harper Avė., 2 fl.
Fhone Dorchester 9300.

ANT RENDOS $25.00
6 kambarių mūrinė cottage, ant 8 

pėdų akmeninio skiepo, 3832 Union 
Avė., arba

Parduosiu cottage ir 2 lotu (50 pd.) 
už $2,800. Lengvi išmokėjimai.

A. L. ZAM WINKLE, 
Tel.: Roosevelt 2097.

REIKIA 
metų amžiaus, namų darbui, 
alga, gerai merginai .

Atsišaukite:
R. STEIN, 

1550 So. Redeway Avė.
Tel.: Lawndale 2317.

PARDAVIMUI 1919 Chand- 
ler, 7 sėdynių automobilius. 
Nauji tajeriai/viskas užtikrin
tam stovy j. Parduosiu už $650.

- ' 2423 W. 46th St.

PARDAVIMUI barbernė, 3 
krėslai ir kiti įrengimai. Parduo
siu greit ir pigiai.

3787 Ąrcher Avė.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis eina 
gerai. Pardavimo priežastis — 
turiu kitą biznį.

558 W. 37 and Wallace St.

PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCI- 
JA ROS’ELANDE,

24 West 108th Strce
2 augštų, 9 karųbarių ir “sun par

lor”, viskas naujausios mados; garu 
šildomas. Randasi ant kampo, lotas 
60x160, šviesu iš visų pusių. Apsūdy
tas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai 
graži vieta. Garadžius. Iš priežas
ties mirties savininko, turi būti grei
tai parduota. Bargenas. Atsišaukite 
pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie 
St. — Tel. Randolph 2898 arba Hyde 
Park 8395.

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.

EXTRA!
Pardavimui grosernė ir 

bučernė. Pigiai. Važiuoju 
Lietuvon. Priešais šv. Kry
žiaus bažnyčią.
4551 So. Hermitage Avė?

PARDAVIMUI soft drinks 
parlor, 4 pagyvenimui kamba
riai; 5 metų lysas. Bargenas.

3759 Wallace St.

Puiki Illinois valstijoj 60 akerių 
farma; žemė prie molio, visa dirbama, 
nauji budinkai: 11 karvių, 3 arkliai, 
6 kiaulės, apie 300 vištų, apie 100 žąsų 
ir Visos reikalingos mašinerijos. Mai
nysiu ant gero namo Chicagoj. At
sišaukite:

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI saliunas arba 
pusė jo, apgyventa visokių tau
tų. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

2114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI duonos keptuvė ir 
mūrinis namas su visais įtaisymais 
lietuvių apgyvento j vietoj, labai pi
giai, priežastis — savininkas Lietu
voj. Atsišaukit per laišką ar ypa
tiškai.

Naujos 4 ir 5 kambarių stucco bun- 
galows ant 60x125 pėd. lotų, 5719 iki 
5729 So. Mobile Avė. 2 blokai į pietus 
nuo Archer Avė. gatvekarių, $3,600 
ir $3,800, už cash ar išmokesčiais 
įmokant $500.

A. T. RONER,
64 W. Rhndolph St., 
Tel.: Central 2216.

1

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė Brighton Park apie- 
linkėj. Pardavimo priežastis 
liga. Atsišaukite į Naujienas 
No. 381.

PARDAVIMUI saliunas; biznis iš
dirbtas per daug metų, dirbtuvių 
apielinkėj. Biznis randasi arti 18 ir
Canalport Avė. Parduosiu cash, 
bff mainysiu ant automobilio.

1864 So. Seward St.
PARDAVIMU1 kendžių, ciga- 

retų ir tabako krautuvė . Kreip
kitės.

BECK BROS.,
1733 S. Halsted St. ,

GERAI apmokamas groseris ir deli- 
gatesen krautuvė, South Side, darąs 
virš $350.00 į savaitę. 4 šviesus gy
venimui kambariai ir maudynė, geras 
lysas. Rendos $37.50 į mėnesį už 
viską. ši krautuvė šiądien kainuotų 
$3,000 įtaisyt, bet iš priežasties ma
no moters nesveikatos, priverstas par
duoti tuojaus. Priimsiu $1,250 arba 
geriausį cash pasiūlymą. Ateikit pa
matyt šį dideli bargeną.

6037 Blackstone Avė.

PARDAVIMUI KEPY
KLA DUONOS IR 
KĖKSŲ. KREIPKITĖS 
J NAUJIENAS 
NO. 382.

Delicatessen, groseris, ice 
cream ,kendžių, tabako, cigarų 
ir soft drinks krautuvė pardavi
mui. Gera apielinkė. Pardavi
mo priežastis, važiuoju Europon 

51158 So. Carpenter St.

2 flatų mūrinis namas po 6 karrvb. 
augštas skiepas, maudynės. Kaina 
$3,800; įmokėti 5 šimtus, kitus kaip 
rendą arba mainysiu ant bučernės, 
grosemės arba kito kokio biznio. 
Priimsiu lotus, šėrus už pirmą įmo- 
kėjimą. Kreipkitės pas:

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

Chicago, III.

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

NUO $50.00 IKI $200.00 Į 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.

REIKIA augusios moters už 
šeimyninkę ir prižiūrėjimui 
dviejų nemažų kūdikių — 6 ir 7 
metų. Atsišaukite greitai.

J. KASČIUKAS, 
2617 W. 40th PI.

PARDAVIMUI puikioj vietoj, gro
sernė, dilicatessen, kendžių ir mokyk
lai reikmenų krautuvė — skersai gat
vę mokykla High School — daroma 
biznio nuo $35 iki $40 kas dieną, Biz
nis pasididins atsidarius mokyklai. 
Geras lysas ir gyvenimui, kambariai; 
pigi renda, puikus fixtures, daug sta- 
ko. Daug pop ir ice cream parduo
dama. Ateik ir pamatyk šią puikią 
vietą ir krautuvę. Turi būt parduota 
šią savaitę, kadangi rūgs, mėnesyj iš
važiuoju ant savo fanuos į Nebrąską. 
Priimsiu $1,000 arba geriausią cash 
pasiūlymą,

* 4801 Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas greitu lai
ku. Geroj vietoj. Apgyventa visokių 
tautų. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos.

225 W. 31st st., 
Kampas 31st ir Wells Sts. 

% bloko nuo Wentworth Avė.

FARMA PARDAVIMUI.
144 akerų, 1 mylia nuo miesto, 2 

blokai nuo mokyklos; 110 akerų dir
bamos, 34 akeriai ganyklos ir miško, 
11 kambarių namas naujai malevotas, 
vasarinė kuknia, aplinkui gražus so
das, 3 akeriai įvairių fruktų, didelė 
barnė, cemento šilo, vištininkas, kiau
lininkas, mašinoms sudėti šapa, 10 
melžiamų karvių, 5 telyčios, 1 bu
lius, 6 kiaulės, 4 arkliai, 200 dedančių 
vištų, visokių javų: rugiai, kviečiai, 
miežai, avižos, komai, bulvės, cukri
niai burokai, visokios farmai reika
lingos mašinos. Viskas ant syk kai
nuoja $11,500.00. Įmokėt $4,500.00, li
kusius ant 6% ant ilgo laiko. Par
davimo priežastis — našlysta. Aplin
kui apgyventa lietuviais. Platesnes 
žinias aplankysite laišku atsišaukę,

GEORGE HAIDU, 
Carney, Mich.

VALENTINE dresmaking 
COLLEGES

6205 S. Hahted, 2407 W. Madiann 
1850 N. Well» St.

137 Mokyklon Jungt. Valstijoje.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1043
SARA PATEK, pirmininke.

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

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. wells st.

- PARDAVIMUI bučernė 
grosernė ,kartu su namu ar 
namo.

5200 So. Honor St.

ir 
be

PARDAVIMUI saliunas; ge
roj vietoj, ir 4 kambariai gyve 

! nimui. Renda tik 30 dol. 5 me
tai lesąs. •'

3759 So. Wallace St.

PARDAVIMUI -saliunas su 
(fixtures, labai pigiai. Pardavi- 
(mo priežastis, važiuoju į Lietu
vą.

553 W. 18th St.
REIKIA patyrusių merginų . 

ir moterų sortavimĮui naujų vil
nonių atkarpų. Nuolatinis dar- bučernė, biznis ' išdirbtas per 
bas, gera mokestis. Atsišaukite, daugelį metų. Priežastį parda-

B. COIIN & įSONS svirno patirsit ant vietos.
2956 So. Union Avė.

B. COIIN & SONS
1244 So. Union Avė.

■v?». tU'. ...a

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuve. Priežastis pardavimo sa
vininkas eina į kitą biznį. Lysas yra 
ant 1 metų; renda pigi. Parduosiu 
pigiai.

3530 Parnell Avė.

PARDAVIMUI* 2 augštų, 2 pagyve
nimų po 5 kambarius mūrinis namas. 
Visi įtaisymai: cementuotas skiepas, 
elektra ,gasas, maudynės; garadz.it?.-: 
2 automobiliams. Galiu mainyt, ant 
lotų, automobilių ar kokio biznio. 
Priverstas parduoti greitu laiku.

J. KUKAITIS, 
6001 S. Honore St.

Pardavimui grosernė, ice 
cream, tabakas, cigarai, saldai
niai ir kiti smulkus dalykai. Ei
na į kitą biznį.

3206 Emerald Avė.

PARDAVIMUI namas su gro- 
serio bizniu. Galima pirkti vis
ką ant syk, arba vieną namą, ar
ba vieną groserį. Apie biznio 
gerumą patirsite ant vietos.

4420 S. Honore St.

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

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj, airių ir lietuvių ap- 
gyVentoj. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

3758 S. Norman Avė.

JEI NORI būt biznierių ir tu
ri arba gali turėt $800, pašauk 
South Chicago 3970, o galėsi įsi
gyti bučernę ir grosernę. Arba 
gali išmainyt ant automobilio.

ant farmos; labai graži farma 110 
akerių, visa dirbama, tik 5 akeriai 
?ražaus miško % augštų mūrinė stu
la, skiepas, furnesu apšildomas, 9 
c amt ar i ai puiki bamė, ant viršaus 
užvažiuojama, 2 šilo, didelis vištinin- 
<as, kiaulininkas, svirnas, 2 korpams 
Šantės ir mažesni budinkai. Tvoros 
aptvertos, pusė-visų javų ir šieno tik
rai išrodo kaip dvaras P4 mylios nuo 
gražaus miesto Scott, Michigan, prie 
didelio kelio, priepat gelžkelio, 
tas iki mokyklos, 1 mylia iki 
netoli Chicagos. Gera proga 
gerą fauną. Atsišaukit.

3251 So. Halsted St., 
Klauskit Bružo arba Kriščiūno 

A. Olszewskio ofise.

AUŠROS MOKYKI.OJ 
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų. Ma
tematikų.

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

vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas ir 
fruit krautuvė, geroj vietoj, tir
štai apgy ventoj. Parduodama 
labai pigiai. Taipgi yra 8 kam
bariai pragyvenimui.

9342-44 Cottage Grove Av.

PARDAVIMUI 5343 So. Halsted 
St. 2 augštų medinis namas (su sa- 
liunu 5 kambariai užpakalyj) 9 kam
bariai ant viršaus. Rendos $90 į 
nesį. Kaina $6,000 % cash.

WM. SCHWEMM, 
154 W. Randolph St. 

Room.' 221.

AMERIKOS LIETUVIU

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystšs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinėe 
ekonomijos, pilietystšs, dailiarašys- 
tės ir tt.

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




