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KraujasliejasW.Virginijoj
50 angliakasių žuvo mūšiuose

4 §alįs riš Silezijos 
klausimų

Tautų lygos taryba irgi kratosi 
nuo to klausimo rišimo.

Smarkus mūšiai su Logan 
mušeikomis tebesitęsia

Nors laikas jau išsibaigė, bet 
prezidentas dar neskelbia ka
ro stovio. 50 ar daugiau ang
liakasių krito mūšiuose.

WASHIN|GTOtN, rugp. 1. — 
Prezidento Hardingo duotas 
angliakasiams laikas išsiskirsty
ti ir grį&ti namo, jau yra iAsi- 

baigęs, bet karo stovio skelbi
mas West Virginijoj yra atidė
liojamas, laukiant pranešimų 
nuo gen. Bandholtz, kuris yra 
nuvykęs j Charlestoną tyrinėti 
padėtį^ Iki nuo jo nebus gaut i 
pranešimų, nieko nebus daro
ma. Fedoraliniai kareiviai nors 
ir yra prirengti ir laukia jų 
traukiniai, jų vis dar nesiun- 
čiama irgi delei tos pačios prie
žasties. Manoma siųsti, jei bus 
reikalas, nemažiau kaip 2,000 
kareivių. ,

13 armijos aeroplanų jau 
tapo pasiųsta j \Vest Virginijų 
daryti žvalgybas ir duoti pra
nešimus apie angliakasių judė
jimų.

Vakare gen. Bandholtz pra
nešė telefonu karo dcpnrtam n 
tui, kad žygiuojantis angliaka
siai, matomai, traukiasi ir 
pradeda grįšti namo. Jis sako 
pasiuntęs savo štabo oficierius 
i niekurias West Virginijos da
lis ię iš jų raportų sprendžia, 
kad angliakasiai skirstosi.

Laukiama daugiau nuo jo V • • •ziirų.
Chemikalų dirbtuvė pa siun

tė i West Virginija didelį siun
tinį nenuodingų gazinių bombų, 
kurios pagimdo ašaras ir laiki
nai žmones nusilpnina. Tos 
bombos bus mėtomos j angl:a- 
kasius iš aeroplanų.

50 angliakasių užmušta.
MADISON, W. Va., nigs. 1. 

— 50 angliakasių liko užmušta 
šiandie mūšyje ant Blair kal
no. Tų pranešę du ‘išlikę iš mū
šio angilakasiai. Jie tapo už
mušti bandant paimti mušeikų 
kulkasvaidžių guštų.

(ši žinia nėra patvirtinta iš 
jokių kitų šaltinių).

Angliakasiai čia nemano 
skirstytis, bet laiko užgriebę 
traukinius ir automobilius ir 
jais gabena dar daugiau ang
liakasių ir maistų į mūšio lau
kų.

Prezidento grųsinimo pas
kelbti ., karo stovį jie nelabai 
paisą, kadangi jie buk patįs 
norį, ka<kkaro stovis butų pas
kelbtas ir darą -avišką, kad jį iš
šaukus. Jie tikisi, kad karo sto
vis gal l>ont neleis kompanijų 
mušeikoms veikti.
Nauji mūšiai su angliakasiais.

LOGAN, W. Va., rūgs. 1. — 
Žvalgai, kurie skraidžioja aero-. 
planais, praneša, kad angliaka
siai renkasi keliose vietose, 
nors kitose jie traukiasi. Ypač 
angliakasiai renkasi apie Blair 
kalną, kur stovi vyriausios Lo
gan pavieto mušeikų spėkos.

Delei to daroma dvi išvados:

arba angliakajsiai pradeda 
trauktis ir rengiasi grįšti namo, 
arba jie koncentruojasi apie 
Blair kalną, tikslu padaryti stip
rų puolimą ir išvaryti iš ten 
mušeikas. v

t

Logan pavieto mušeikos su 
šerifu Dan Ghafin priekyje, 
laukia atakos ir prie jos stro
piai rengiasi. Jie nuolatos ga
benasi vis daugiau mušeikų ir 
ginklų ir dabar pradeda reng
tis net patįs pulti angliakasius, 
jei angliakasiai ir praeity 
trauktis.

Paviete įvesta aštri cenzūra 
i” iš nieko k;to negalima gauti 
žinių, kaip iš šerifo raštinės, o 
toji skelbia tik tą, kas jai tin
ka.

šiandie buvo keletas susirė
mimų su angliakasiais, bet jie 
nebuvo smarkus. Mušeikos 
nuolatos apšaudė kalnus ir ne
leido prie ju prisiartinti anglia
kasiams. Kiek žuvo šituose su
sirėmimuose, negalima buvo 
sužinoti.

Mėtė bombas.
GHARI FSTON, W. Va., r. L 

— Yra žinių, kad vakar buvo 
iš aeroplanų mėtomos ant ang
liakasių bombos. Tai turbūt pa
darė Logan pavieto mušeikos. 
Mušeikos betgi nuo to užsigina 
ir sako, kad jokių bombų ne
buvo mėtoma. Bet veikiausia 
žinia yra teisinga, kad bombos 
buvo mėtomos. 

t
Žinios iš mūšio lauko yraį 

prieštaraujančios. Vienos sa
ko, kad mušis aptilo ir anglia
kasiai traukiasi, kitos tvirtina, 
kad mušis tebusiančia ir aptenč 
angliakasių skaičius nuolatos 
didėja. Gubernatoriaus raštinės 
apskaitymu, • vakarykščiuose 
mūšiuose žuvo apie 30 anglia
kasiu, nors nėra priemonių 
patikrinti tą skaitlinę. -

Ir legionieriai prieš mušeikas.

GENEVA, Šveicarijoj, rūgs. 
L— Tautų lygos taryba, kuri 
per keletą dienų svarstė Silezi
jos klausimą ir pati negalėda
ma jo išrišti, pavedė tą painų 
klausimą išrišti Belgijai, Brazi
lijai, Chinijai ir Ispanijai.

Negalint susitaikinti buvo 
manyta pasekti Lietuvos ir Len
kijos tarybas ir pasišaukti Vo
kietijos, ir Lenkijos atstovus ir 
pavesti vienam žmogui tarpi
ninkauti tose tarybose, kaip 
kad Hym<a.r»s tarpi ninkavo (Lie
tuvai ir .Lenkijai. Bet turbūt ta
po numatyta, kad kol tokiu bū
dų klausimas bus išspręstas, 
ims labai daug laiko. Tad ir su
tarta tapo pavesti jį rišti ke
lioms šalims. Anglijai ir Fran- 
cijai rišime to klausimo neda
lyvaujant, kad vėl tarp savęs 
nesusi pykus.

Socialistų ir darbininkų 
Rusijos šelpimo komi- 

tas įkurtos,
Socialistų partija smerkia Har- 

dingą už vilkinimą su paskel
bimu amnestijos.

GHIC'AGO. — Socialistų par
tijos pildomasis komitetas va
kar išleisdame' pareiškime apie 
prezidento Hardingo atsisaky
mą paliuosuoti Eugene V. Debs 
ir kilus politinius kalinius, sa
ko: “Mes atsisakome priimti 
vėliausius duotus pateisinimus 
už neveikimą. Tai nesutinka su 
žinomais faktais.”

Airijos atsakymas 
pasiųstas

rių tapo nuteisti už <lčliojimą 
bombų ant plaukiančių į Euro
pą laivų, taipjau jaismerkia ir 
Amerikos Legioną už priešini
mąsi amnestijai.

Komitetas, sako pareiškimas, 
“su didele apgalia ir pasipikti
nimu patyrė, kad po kelių mė
nesių , laukimo prezidentas 
Iširdingas dar nėra padaręs jo
kio griežto žingsnio... Jungt. 
Valstijos šiandie neužvydėtinai

Ai- 
at-

fru o trnns’ation filed with the post- 
master at Chicftgo, 111., Sept. 2, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Nė vaikams rifebėra 
maisto.

Totorių respublikoje išduota 
paskutinės porcijos maisto 
ir vaikams. , Z

RYGA, rūgs. 1. *■— Pasak 
šiandie tilpusiame Izvestije 
paskelbime, visoj Ruisjos ba
daujančio! apygardoj', Totctrių 
respublikoj, net nė vaikai nuo 
rytdienos nebegaus maitso.

25,000 vaikų, kurie buvo 
valstybes prieglaudose, bus pa
leisti, o 200,000 kurie buvo 
maitinami kortelėmis, taipjau 

paskutines maisto porci

jas, sako, paskelbimas. Totorių 
valdžios mėnesinis maisto iš
teklius, susidedantis iš 70 va-

Lietuva padalinta
Z lM 1

Bus dvi Lietuvos
Vilnių valdys Lenkai

DIDELIS LIETUVIŲ PRALAIMĖJIMAS 
ŽENEVOJE.

*

DUBLINAS, nigs. 1. — 
rijos sitV feinerių kabineto 
sakynias į paskučiausįjį pre
mjero Lldyd George raštą apie 
Anglijos taikos pasiūlymus, ta
po pasiusiąs vakar vakare 
esančiam Škotijoje Lloyd Geo
rgui.

Nieko apie jo turinį nebus 
skelbiama, kol nebus gauta ži
nių, kati Lloyd George atsaky
mą jau yra gavęs.

Kadangi Uoyd George dabar 
vra Škotijoje, tad manoma, 
kad ir tarybos tarp jo ir de 
Valerus, jei jos bus, irgi Ibus lai
komos Škotijoje. Sakoma, kad 
kabineto atsakymas tapo nau
jai perrašytas ir permainytas 
po Belfasto riaušių.

Riaušės Belfaste aplyto.
BELFAST, nigs. 1. — Mu- 

šiai tarp si nu f emerių ir ulste-
CHARLESTOkN, W. Va., r. 1. 

Kada gubernatoriaus prašymu 
tapo sušauktas Amerikos Le
giono Charlestone susirinki
mas, kad paraginus legionie
rius važiuoti savanoriai® j Lo
gan pavietą, 185 iš 200 susirin
kusių legionierių užgirdą ko iA 
jų norima, apleido svetainę ir 
susirinkę lauke užtraukė dainą 
“Mes pakarsime Dan Chafin 
(Logan pav. šerifą) ant rūgš
čios obelės” ir sveikino anglia
kasių pradėtą prieš mušeikas 
kovą.
Reikalauja pašalinti mušeikas.

HAMMOND, Ind., nigs. L— 
čia laikoma Indianos Darbo 
Federacijos konvencija šiandie 
pasiuntė prezidentui Hardingiu 
telegramą, rdikalaujįančią, kad 
jis pašalintų iš West Virginijos 
visus Fcilts-BaldSvin mušeikas, 
o bematant viskas ten nurims.

BUDAPEŠTAS, rūgs. 1. —

riečių visai aptylu. Po vakar 
dienus mūšių, kuriuose žuvu 6 
žmonės, šiandie buvo tik nedi
delis persišaudymas vienoj gat
vėj, bet dar nespėjus nė karei
viams pribūti, be^šaudiantįs 
išbėgiojo.

Žudo komunistus.
Priešininkai Petrograde nužudė

8 komunistų vadovus.

RYGA, rūgs. 1.— Pasak gau
tų čia žinių, Leonas Trockis 
kalbėdamas utarninke Maskvos 
sovietų susirinkime, pasakė, 
kad aštuoni komunis/tų vadovai 
Petrograde liko nužudyti laike 
pastarųjų dviejų mėnesių, są
ryšy! su “baltųjų teroristų” 
suokalbiu.

Žinia priduria, kad buvo kė
sintųsi taipjau nužudyti III In
ternacionalo pildomojo komite
to' pirmininką Zinovjevą, rašy-

Vengrijos užsienio reikalų mi- toją. Maksim Gorki ir Petrog-
nisteris Banffy rezignavo, kad 
išgelbėjus visą Bethlen kabi
netą. Krizis kįlo delei Vengri
jos atsisakymo apleisti Bur- 
genland, kuris tapo atiduotas

rado unijų prezidentą Ansilo- 
vič, taipjau apiplėšti traukinį, 
kuris gabeno auksą ir kitas 
brangmenis. Tuo traukiniu va
žiavo ir sovietų prekybinis at-

Austrijai taikos sutartimi. stovas Leonidas Krasinas.

Lietuva tapo suskaldyta. Vilnius atiduotas 
Lenkams valdyti.

GENEVA, rūgs. 1. — Ginčas tarp Lenkijos ir 
Lietuvos už Vilnių šiandie tapo išrištas abiejų 
šalių atstovų. Jie sutarė, kad bus padarytos dvi 

gonų duonos, m vagonų gnuių Lietuvos, viena Kauno distrikte, kuęj bus neprik- 
ir 2 vagonų cukraus galutinai j ]ausoma, o kita Vilniuje, kur valdymų prižiūrės 
išsisėmė ir nenumatoma kur t Lenkai 
galima bus gauti daugiau mais
to ateityje.

Jau įkurtos virtuvės 
Petrograde.

RYGA, rugp. l.M— Amerikos• lietuvių Lietuvą ir lenkų Lie- 
šelpi.mo . administracija jaii! tuvą (Hymanso pirmiau pasiu- 
rrc.cv n | ♦ lenkų larlęraš-
ves Petrograde ir jos apgultos - čiuose tilpo trjs 'žinios iš Vi 
alkanų rusų, sako Petrogrado niaus datuotos rugp. 31 d., ku- 
žinia.

Traukinis su maistu iš Hain- Rengimąsi karau. Pirmoji žinia, 
burgo ir Danzigo sandelių iš-' pasekanti Vilniaus lenkų laik- 
važiavo, į Rusiją utarninke.
Laivai su maistu plaukia iš kad tūlą laiką atgal buvo Lie- 
Jungt. Valstijų.

Philip Carrol, kuris yra Vol- mas kuriame Galvanauskas iš- 
gos bado apygardoj, prieš jšva- aiškinęs Lietuvos politinę pade-

(Vakar, tuoj prieš ateisiant .
šiai žiniai apie Lietuvos (lele. Hs Lietuvai ir siūlę priimti Hy- 
gacijos Ženevoje sutikimą pa- Inllnso piojektą. lodinus tapę 
dalinti HJetuvij' j dvi dalis _ >-epgtis prie karo ir bu-

1 prisirengusiems, kad tuo

išsiskiria kaipo vienatinė šalis, įtaise duonos ir sriubos yirtu-'lytu pienu?), 
I.” 11 1*1 II 1 i f Ir z x 1 n 4 t T ____ __ * __ ? „ _    .11 „ I z • i ii/von 4 t Ikuri nesuteikė pilnos amnesti
jos savo pilitiniems kaliniams. 
Visiems Vokietijos agentams, 
nuteistiems už nedorus aktus 
prieš valdžią laike karo, tapo 
suteiktas .pardonas. Tas daly
kas darosi dar ikcistesniu, kada 
presos pranešimai rodo, jog 
prezidentas neveikia todėl, kad 
jis nori palūkėti iki nebus pasi
rašyta taika su Vokietija.”

Socialistų partijos pildoma
sis komitetas taipjau perspėja 

ir visus 
imą Hoo- 

šellpime

savo partijos narių 
darbininkus prieš rėi 
veri o organizacijos’
Rusi jos bailau jaučių jų ir ^pas
kelbia, kad tapo sudarytas iš 
darbininkų ir socialistų atski
ras komitetas, kuris rūpinsis 
Rusijos šelpimu ir veiks neprik
lausomai nuo Amerikos šelpi
mo administracijos, šis so?.ia- 
lif^lu ir darbininkų komitetas 
susideda iš Morris Hilląuit, B. 
C. Vladeck, Samuel Beardsley. 
Bertha H. Mailly, Joseph Gan- 
noh, Renjamin Schlesinger, 
Abraham Shiplacoff, Joseph 
Banken ir Harriet Stanton 
Blatch.

Pirmas Rusijos eksportas
RYGA, rugp. 31. — Piųmas 

per pastaruosius tris niekis 
ekportas kaviaro (žuvies ikrų) 
iŠ Rusijos gautas Revelyj iš 
Raku. Siuntinis siekia 1 toną. 
Kąyiaras bus pasiūlytas ameri
kiečiams; pavyzdžiai bus išsiųs
ti ryto.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, rugsšjo 1 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras ............... $3.74
Austrijos kronų ............... 18c
Belgijos 100 Trankų .... . ........  $7.63
Danijos 100 kronų ....;.......... $18.00
Finų 100 markių ..................  $1.50
Franci jos 100 frankų ........... $7.88
Italijos 100 lirų ................... $4.51
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.19
Lenku 100 markių ............... ' 5c
Olandų 100 guldėnų ............. $31.95
Norvegų 100 kronų ........... $13.50
Švedų 100 kronų .....   $21.65
šveicarų 100 kronų ........... $17.10
Vokietijos 100 nvarkių ....... $1.19

riose pranešama apie Lietuvos

raštį “Slowo Wilenskie” sako,

tuvos karo taiybos susirinki-

ų ir pareiškęs, kad geruoju 
ginčų su Lenkija negalima bus 
išrišti ir prisieis Vilniaus klau
simą rišti ginklu.' Svarstymuo- 

Nieko daugiau nejiatirta apie se ajisireiškusios dvi nuomonės. 
Gorkio visos Rusijos šelpimo! Jaunesnieji oficieriai stoję už 
komitetą, po to kaip įto komi-j karą, nurodinėję, kad Lietu- 
teto nariai tapo areštuoti keletą j vos armija yra ganėtinai slip- 
dienų atgal Maskvoje neva užįri ir kad Lenkai galės tik per 
suokalbiavimą nuversti sovietų 
valdžia. \

žinosiant iš Maskvos prisiuntė 
pranešimą, jog delei blogo ge
ležinkelių įrengimo bus reika
linga motorinių trdkų.

Kita žinia sako, kad partiza
nai skubiai organizuojasi, lavi
nasi ir ginkluojasi. Esą parti
zanai gavę šautuvų,‘po 100 pat
ronų ir po 2 rankines grana
tas, o būriai gavę kulkosvaidžių 
ir net artilerijos.

Trečia žinia įradinėja, kad 
Lietuva viena su Lenkija ka
riauti negali, nes tai butų Lie
tuvai saužudystė. Pagelbos gi 
ne iš Vokietijos, nė iš Rusijos 
dabar ji negali tikėtis. Baltgu- 
dijos sovietų respublikos prezi
dento Lastovskio bevieliais at
sišaukimas irgi nesąs skelbimu 
karo Lenkijai, kaip kad buvo 
tvirtinama, bet tik paprasta 
agitacija tikslu sėti nesutiki
mus pačioje Lenkijoje. Tokią

11 žm. žuvo kasykloje,
HARRISBURG, III., rūgs. 1. 

— 11 angliakasių lavonai tapo 
išimti iš Harco kasyklos. Visi 
jie žuvo kasykloje, kada spro
gimas dinamito uždarė skylę? 
per kurią pirmiau išeidavo pa
vojingosios juodosios dujos 
(black damp) . Manomą, kad 
tos dujos ir nutroškino tuos 
angliakasius.

Kiti šeši angliakasiai, kurie; 
išsigelbėjo laike ekspliozijos, 
dabar yra ligonbutyje, pritroš- 
kinti tų dujų Manoma, kad jie 
pasveiks.

Kasykla bus uždaryta ir tik 
valdžiai leidus bus 
atidaryti.

Ekspliozijos laiku 
sykloje 436 žmonės,

galima ją

buvo ka
lbėt apart 

žuvusių visi kiti išsigelbėjo, 
perspėjus dirbusiems artesnė
se ša f tose.

Smarkus mūšiai siaučia
ATHENAI, rūgs. L — Pa

sak žinių iš Smyrnos, smarkus 
mūšiai siaučia ant Sakaria 
upės, į vakarus nuo Angoros, 
kaip graikams, taip, ir Turki
jos nacionalistams aplaikant 
didelių nuostolių. Turkijos na
cionalistai traukiasi.

lavonus įeiti į Kauną. Senesnie
ji ir prityrę oficieriai, buvę 
rusų armijoje, tvirtinę, f kad (agitaciją Lenkijoje vedančios ir 
karas su Lenkija butų pražu-1 Lietuva, Vokietija ir Rusija!)

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 siuntimd įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
dv^/da pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j 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.



Kas Dedasi Lietuvoj
KELMfi. -

Didelis gaisras.

Š. m. liepos 25 d. Kelmėj ki
lo gaisras. 4-pų metų vaikas 
užkure netoli namų ugnelę. 
•Esant nepaprastai dideliam vė
jui kibirkštis pasiekė namus. 
Liepsna platinosi smarkiai. Su- 
dėgė apie 60 gyvenamų namų ir 
70 kitų trobesiu, bažnyčios bokš
tas ir stogas. Sudegė 4 metų 
amžiaus vaikas, 2 arkliai, ir 
šiaip gyvulių. Be to sudegė 2 
ugnegesių mašinos ir viena jų 
statinė. Pas vienų pilietį žuvo 
ugnyje 40.000 auksinų pinigais. 
Nuostoliai siekia keletą milionų 
markių. Apie 120 šeimynų pa
siliko be pastogės. Gaisras pra
sidėjo iš Kražių gatvės, kuri vi
sa sudegė —- 21 namas, išsiplėtė 
į Petronizdžio gatvę — apie 20 
namų. Kibirkštys pasiekė vo
kiečių klebonijos trobesius, esan
čius Va varsto nuo miestelio. 
Sudegė klebonijai priklausanti 
namai, daržinės ir baldai. Kle
bonija liko. Didelis vėjas ne
šiojo kibirkštis už kelių varstų, 
į nupjautus rugius. Bet gyven
tojai apsaugojo rugius nuo su
degimo. Gaisrui baigiantis at
vyko Šiaulių ir Raseinių ugne
gesių kuopos.

PANEVĖŽYS.

| Toliau p. Knoll palietė žydų 
santykius su lietuviais, norėda-

I mas, matomai, sužinot, kaip 
daug žydai palankus lietuviams, 
į tai p. Šapiro atsakė, kad žydai 
neveda nei lietuvių, nei lenkų 
politikos —tiktai žydų. Patį fak
tą, kad žydų politika buvo ligi 
šiol labiau linkusi prie Lietuvos, 
reikia aiškinti tuo, kad Lietuvių 
valdžia Visuomet gerai elgdavosi 
su žydais. Lietuvos žydam ne
reikalinga buvo laukti teisių su
lyginimo, kadangi tas buvo iš
karto be jokių sunkumų įvesta 
gyvenime.

Tautų autonomija yra vienu 
svarbiausiųjų Lietuvos konsti
tucijos dėsnių. Lietuviai poli
tiniai išnaudoję faktą ,kad tau
tinė problema pas juos buvo iš
rišta tautinių mažumų naudai.

Pasitarime taip pat buvo pa
liestas lenkų-žydų klausimas Vi
durinėj Lietuvoj. P. šapiro pa
stebėjo, kad kol pačioj Lenkijoj 
nebus sudaryti geri santykiai su 
žydais, tai Vilniaus žydai laikys 
Vidurinės Lietuvos valdžios ge
rą nusistatymą į juos politiniais 
siųstais..

Tuomet p. Knoll paklausė, ar 
žydai sutiktų dalyvauti Vilniaus 
Krašto taryboje, jei tokia susi
darytų.

P. šapiro negalėjo nieko kon
kretaus į tą klausimą atsakyti, 
nes tas klausimas dar nebuvo Į 
jokios srovės'svarstomas.

Rozaiino valsčiuj pas ūkini il
gą Gasiuną, vienkiemy, plėšikai 
persirengę, du miliciantais ir du 
šauliais atsivarė surakintą pan
čiuose, suimtąjį, paprašė ūkinin
ko duoti arklį parvežti suimtąjį. 
Ūkininkui išėjus pervesti arklio, 
plėšikai, kurių tarpe buvo taip 
pat ųr suimtasis puolė į triobą ir 
visus namiškius, grąsindami šau
tuvais suvarė vieną namų galą. 
Parvedus Gasiunui arklį, vieni 
priliko.saugoti namiškius, o ki
ti puolė prie Gasiuno, liepė iš
kelti aukštyn rankas, įvarė į ki
tą namų galą ir baisiai mušda
mi, ėmė reikalauti pinigų. Iš
siuno atėmė 80,000 auks. PlėŠi-^ 
kai j ieškomi, bet dar nesurasti.

4

Lenkai ir Vilniaus žydai

Belgijos kooperatyvu 
judėjimas.

(Tąsa.)
Nereikėjo mums taipgi nė dak
taram mokėti. Galvą turi musų 
Anseele. Ar negerai? <

Marė pilnai sutiko su Petru, 
kad Anseele sugalvojo tikrai 
“gudri? iT
ras tęsė toliau:

— Musų kooperatyve kepykla 
yra nelyginant “inšiureno” (ap- 
draudos‘ nuo nedarbo ar by ko
kios kitos nelaimės draugija, ku
riai išmokėtume išpradžios tam 
tikrą sumą pinigų, kad užtikri
nus paskui paramą sau. Yra 
betgi skirtumas ir ve kokis: ap- 
draudos kompanijon mes turime 
sumokėti grynus pinigus, “cash” 
pirmiau, o paskui, nelaimei išti- 

įkus, aplaikome paramą, čia-gi 
extra nieko neužmokame, o pa
ramą aplaikom.

— Bet tai juk labdarybė... lyg 
ubagai — tęsė Marė abejodama.

— Visai ne — užginčijo Pet
ras
kuriuos išgelbėjom 
kišenio ir padėjom bankon, kad 
pasinaudojus reikalui esant.

Musų Petras, ar Jonas, ar An
tanas negalėjo savo Marei ki
taip dalykų išaiškinti. Dalykas 
tame, kad Anseele buvo socia
listas ir baisiai nemėgo visokių 
labdaringų draugysčių, panašių 
mūsiškiai Amerikos “salveišių” 
armijai. Anseele ir jo draugai, 
kurie permatė kooperatyvio ju-

Lenkų Užsienių Reikalų Minis
terijos atstovas p. Knoll turėjo 
Vilniuje pasitarimą su žydų at
stovu p. šapira. P. Knoll paste
bėjo, kad žydai ir lenkai turi da
bar svarbų uždavinį Vidurinėje 
Lietuvoje užmezgant prekybi
nius santykius su Rusija. P. 
Knoll nuomone, žydai privalą 
šiame klausime akte suvaidinti 
labai svarbų vaidmenį. Žydų 
nedalyvavimas visuomenės orga
nizacijoje ir įvairiuose valstybės 
organuose labai kenksmingai at
siliepiąs į krašto ūkį.

P. Šapiro pareiškė, kad žydai 
visai ne principaliai susilaiką 
nuo dalyvavimo Vilniaus krašto 
atstatyme. Priešingai, visos žy
dų pastangos siekia prie to, kad 
gavus lygias teises su visais ki
tais krašto gyventojais ir drau-l 
ge su jais darbuotis krašto gero- dėjimo rolę ateityj belgų darbi- 
vei. ' . i

Nedalyvavimas tojė ar kitoje sugrąžino visų “pelnų 
turėjęs Jie kr^ 

atidarius
institucijoje visuomet 
savo politines priežastis.

Tai musų pačių pelnai, 
nuo pirklio

O socialistai nė neslėpė savo 
tikslų. Tas pats Anseelė viena
me susirinkimų pareiškė: “Mes 
bombarduojame kapitalizmo 
tvirtovę duonos bakanais!

Kunigai griebėsi darbo. Vie
name Visuomenės Darbuotės 
Kongrese jie taipgi nutarė pra
dėt tveri tarp darbininkų s-gas, 
kaip kooperatyves bendroves. O 
po to, suprantama, pradsjo baž
nyčiose iš sakyklų, mokyklose, 
krikštynose ir pakasynose derg
ti kiek įmanydami socialistų va
dovaujamas kooperatyves bend
roves, grąsindami tikintiems už 
rėmimą socialistų kooperacijų 
pavarymu iš parapijos, atskiri- 
mu nuo bažnyčios — lygiai taip, 
kaip kad daro šiuo laiku musų 
dvasiški tėveliai Lietuvoj.

Marės širdyj pradėjo virti 
abejonės, sviravimo kovai Ji su
prato kooperatyves bendrovės 
svarbą jos namų biudžetui, jos 
paramos reikšmę nedarbo arba 
ligos ar kitos kokios nelaimės 

laiku. Ji jai širdingai pritarė. Ji 
net Dievo rūstybės nebūtų bijo- 
jus: juk yra Dievas geras, atlei
džia nuodėmes. Bet žmonių 
pasityčiojimo, padarymo iš baž
nyčios, išskirimo iš parapijos— 
to tai pekelti Marė negalėjo.

Na, tegul tik kunigas išmes ją 
iš savo parapijos — kur ji tuo
met pasidės? Jos vyras gali at
lankyti biliardų salę, smuklę, 
unijos kliubą. Yes, jam kelio 
niekas nepastos. O ji, vargšė, 
kur dings? Visas jos, kaipo ge
ros katalikės (kaip iš didžiumos 
anų laikų belgių moterų), gyve
nimas ankštai buvo susirišęs su 
bažnyčia, su šventoriumi, su pa
rapijos kiemu. Jos vaikai lan- 

Įkė parapijinę mokyklą. Kunigas 
pirma “asaba” ir ant “svodbos”, 
ir pakasynose... ‘ i

Ir kooperatoriai greitai paju
to Marės svyravimus. Ir kada 
“katalikiškų” arba, teisingiau 
pasakius, klerikališkų draugijų 
keptuvės pradėjo atsirasti, tai 
tas pats Anseele turėjo pareikš
ti: i

Kunigai išsimokino koope- 
ravimb is mus, dabar atėjo lai
kas mum patiem pasimokinti 
kai-ką iš jų.

Ir neužilgo po cto kooperatyve 
socialistų bendrovę atidarė vieną 
“Ons Iluis” (Mu$ų Namą) -— 
pirmą tų ypatingų pasilinksmi
nimo, pasisvetėjimo ir auklėji
mo įstaigų, kurios šiandie yra 
plačiai pagarsėjusios ne tik Bel
gijoj, bet ir visame pasaulyj, 
kaipo “Maison du Peuple” (Liau
dies namai).

Pradžioj “Ons Iluis” (“Musų 
namas”) atkreipė savep nedaug 
domės. Tapo nusamdyta maža 
vieta kooperatyvio kliubo kam
bariam. čia žmonės galėjo skai
tyti laikraščius, sulošti partyvį 
domino, retkarčiais išgirsi vieną 
savo pačių narių sudainuotą dai
ną. Bufete nepardavinėta deg
tinės ir svaiginančių likeriųd 
Stipriausias gėrimas buvo alus, o
kiti gėrimai — kava, limonadas, žingsniuoja bertas, o paskui jį

Kad pritraukus darbininkus į maršuoja darbininkų minia. Tai 
šį kooperatyvį kliubą, jo vedėjai buvo kooperacijos nariai. Pri
ėmė rėngti pasilinksminimo va- siartino prie kliubo ir sumaršavo 
karėlius, šokius, įrengė pagrin- vidun. Praslinko dar valanda 
das vaidinimui. Vedėjai patys laiko, ir ant buvusio Karališko 
su savo šeimynomis rūpestingai kliubo stogo iškelta kooperaty- 
lankydavo kliubą. O jų pavyzdį ves bendrovės vėliava. Ghento 
matydami ir kiti - kooperacijos kooperatoriai visgi nupirko kliu- 
nariai vis didesniu pasismageji- bą! 
mu praleisdavo čia liuoslaikį.

Anseele, reikia pasakyti, tikrai1 
I pasimokino iš kunigų. Dabar 
jau\ kunigui sunku buvo ati
traukti Petro žmoną — kur. 
nuo kooperatyves socialistų ben
drovės. Kunigas galėjo grūmoti 
jai išmetimu iš parapijos, bet ji 
mažai paisė. Ji ir jos vyras tu
rėjo sueigos vietą, ir parankesnę 
medžiaginiu žvilgsniu, negu pa
rapija. Kodėl?

Visupirma todėl, kad koope- 
! ratyvį kliubą lankė ne tik ji iri 
vaikai, o ir pats Petras — va
dinas, visa šeimyna drauge. Pas
kui, kadangi kliube nepardavinė
ta degtinės ir kitų stiprių svai
galų, tai jos Petras čia išleisda
vo ddaug mažiau pinigų, negu 
lankydamas kavines. O, prie to, 
visi dalykai — užkandžiai, švel
nus gėrimai etc. — pardavinėta 
koopratyviaųie kliube pigiąu, *

NAUJIENOS, Chicago, fll.
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Nieko panašaus neužtiksi čia1 kurie randasi Sullivan miestelyjnegu kur kitur. Kartai kliubas 
turėdavo net nuostolių, kuriuos 
padengdavo kooperatyvės ke
pyklos pelnai.

Nuo šito laiko kooperatyvės 
belgų darbininkų bendrovės ir 
liaudies kliubai ėmė smarkiai 
platintis visoj Belgijoj. ' Mieste 
Jolimont tapo sutverta draugija 
vardu “L’Progre’s”. Kooperato
riai prikybo prie kasyklų darbi
ninkų, kuriuos degtinė laikė la
biau pririšus prie savęs, ,negu 
kunigai. Kooperatoriai pagalios 
pergalėjo degtinę. Jiem pavyko 
uždaryti degtinės bravorus įtai
sant alaus bravorus, kurie virė 
gerą ir pigų gėrimą? Ir kone visi 
apielinkės gyventojai darbinin
kai tapo “L’Progės” draugijos 
nariais.

Prieš pat Pasaulinės karės pra 
džią Belgijoj buvo daugiau kaip 
200 kooperatyvių pasilinksmini
mų ir sueigų kliubų.

Belgų darbininkų kooperaty- 
vis judėjimas, visai neišvystė 
tokios milžiniškos biznio apyvar
tos, kaip Anglijos kooperatyvis 
judėjimas. Jis tečiaus įsišakojo 
gilyn į žmonių sielas, suartinda
mas, sujungdamas darbininkus 
vienon didelen šemynon.

Tame, rasi gludi priežastis to, 
kad Belgijos darbininkų socia
listinis, unijinis ir kooperatyvis 
judėjimas yra aukštai susijungę. 
Šitas darbininkų artimumas, TT , J. v . i verte Hamiltono kasyklų suner-draugingumas, žinoma nemažai . , 3. •. .v, .. • mtendentą, Oskarą Brown, ir G.prisidėjo prie išlaikymo vieny- m .v.
bes darbininkų judėjime, kada i T“tn?a"«> ary‘y.dzl? Pn^to- 
komunistam pavyko veik visoj ISS>kr>»ustyti is savo namų, korė Wi 
Europoj (išskyrus dar Angliją) 
pasėti vaidus, suirutę. Nors, 
tiesa, pastaruoju laiku komunis
tai sutvėrė savo “partiją” ir 
Belgijoj, bet ką reiškia toji!
“partija” turėdama vos 650 na
rių, 
žiai
Bucharinas ir kiti — turėjo dar 
perspėti 650 belgių komunistų, 
kad jie laikytųsi vienybėj, nekel-

Amerikoj. Ką reiškia prieš 
Ghento arba, prieš B^iusIseJs’o 
darbininkų liaudies namą Amel L 
kos darbininkų organizacijų na
mai? Toli toli iki jų ir toki 
Rand school. trobesiai, ir Labor 
Lyceum budinkai New Yorke.

Belgijos darbininkų liaudies 
namuose randasi ne tik ofisai 
kooperatyvų, netik ofisai socia
listų partijos ir unijinių organi
zacijų; čia yra teatras, krutar 
mieji paveikslai, šokių salės, 
koncertų salės, paveikslų galeri
jos, knygynai, gimnastikos kam
bariai. Liaudies namai tvarko
ma demokratingai. Net veika
lus, kuriuos rengiamasi statyti 
scenoj, ir artistus, kuriuos ma
noma užkviesti sezonui, renka 

(Bus daugiau)

Lynčiavimai

American Civil Liberties 
Union praneša apie sekamus į- 
vykius, turėjusius vietą bėgiu, 
savaitės, kuri užsibaigė rugpiu- 
čio 22 dieną.

Georgia valstijoj pakvaišęs 
juodveidis pašovė tris asmenis. 
Sekamą dieną apsimaskavusi mi
nia įsiveržė ligoninėn, kurioj 
laikyta beprotis juodveidis, išsi
vilko jį laukan ir sudegino.

Indiana valstijoj minia pri-

Minia užpuolė ant minėtų dvie
jų asmenų todėl, kad samdyda
mi darbininkus jie buk rodę pir
menybę svetimšaliam darbinin
kam.

Iowa valstijoj, mieste Oskalo- 
oza, ^auja piktadarių išvoliojo 
aliejui ir apibarstė plunksnomis 
protestonų kunigą N. Wilford’ą. 
Tas atsitiko rugpuičio 13 d. 
Wilford, sakoma, neprielankiai 
prasitaręs apie Jung. Valstijų 
armiją.

Massachussetts valstijoje, 
Barnstable miestely, 200 žmonių 
minia buvo užpuolus pavieto ka
lėjimą, kad pasigavus J. Dies ir 
B. Gomez — abu juodveidžiu. 
Dies ir Gomez yra kaltinami už
puolimu ant baltveidės moteries. 
Milicija tapo pasiųsta daboti ka
lėjimą.

North Carolina valstijoj, King 
ton miestelyj, ginkluota, 2,000 
minia, pagavo J. Whisfield’ą, 
juodveidį, ir pakorė. Ėjo gandas 
buk Whistfieldas užpuolęs balt- 
veidę moterį.

Tennessee valstijoj nacionalė 
gvardija tapo pasiųsta daboti 
Knox pavieto kalėjimo, kad ap
saugojus kalėjimą nuo užpuoli
mo. Mat kalėjime randasi juod- 
veidis F. Martin, kuriam prime
tama užpuolimas Ant baltveidės 
merginos.

Texas valstijoj, Datura mies
telyj, minia atėmė lavoną A. 
Winn iš graboriaus ir sudegino. 

|Ta pati minia diena pirm to pa- 
inn’ą. A
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vedėjai
Buvę A. Petratir ir S. L. Fabicna*
Siuntimai pinigų, lai va- 

kortos, pašportai ir tt. , 
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Real Estate, Paakoloo, 
Iiiflurinal ir <tt.

8D9 W. 85th S’t„ Kamp. Halsted 8* 
Tel.: Boulevard 611. 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Neda iki 3 po pietą.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA 'TEISIŲ PATARIMUS 
8 vai. 
Pčtny- 
adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

Vakarais nuo G iki 
Panedėlį, Seredoj ir 
čioj ofise Šiuo

JOHN KUCHINSKAS
■ LIETtiVfS ADVOKATAS
.2201 W. 22nd S t., kerte Leavitt Si.

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

7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose 

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

Tel.

Ir prie to, Maskvos popie- 
— Leninas, Zinovjevas,

Didelį triukšmą savo laiku 
Ghento kooperatoriai sukėlė nie-1 
ko pikto nema'uydttmi. Dalykas 
tame, kad apie 14 ai’ 15 metų at
gal sulbanki’iitijo Ghento kai’ališ 
kasai kliubas, aristokratinė 
draugija. Kliubo rūmai rados 
turčių apgy ventoj apielinkėj. 
Pats trobėsis buvo labai puoš
nus. Ir štai kooperatyve bend
rovė sumanė nupirkti kliubą sa
vo narių reikalam. Apielinkės 
gyventojai smarkiai pasipriešino 
šitokiam “bizniui”. Karališko 
kliubo reikalų vedėjai priversti 
buvo pertrąukti derybas. Paga
lios kliubovTumai tapo parduoti 
kokiam tai žmogui, kuris pasi
sakė esąs svetimšalės firmos 
agentas. Opus apielinkės tur
čiai nudžiugo ir miegojo kėlės 
naktis.

Bet vieną nedėldionio rytmetį 
jie tapo pažadinti iš miego beno 
trenksmu. Kas atsitiko ? x

Puolė prie langų ir mato:

Mildos Teatras
y*

PRADEDANT PANEDĖLY, RUGPJ. 15, 1921

bus atdaras kas vakarą— 
ir Nedėliomis po pietų—

Paprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22cRuinOS* Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c

Raadolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurndestyji
ASSOC1ATION BLDG. , 

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

Panedčliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyda Park 8396

V. W. RUTKAUSKAS 
’ Advokatas 

29 So. La Šalie St. Rooni >24 
Tel. Central 6890

▼ak.: 812 W. 33rd Chica<o
Tel. Yards 4681.

Puikus Vaudeviliai ir Kintamieji paveikslai.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
l’hone Central 2560

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

?•

ninku gyvenime, suprantama, ne 
j” atgal. 

rė, taupino fondus, kad 
--------- s kitokias įstaigas: skai
tyklas, pavyzdžiui; kad uždėjus 
naujas kooperatyves įstaigas, 
kad praplatinus kooperacijos 
veikmės rybas.

Belgijos darbininkų judėji
mas pradėjo smarkiai plėtotis. 
“Netikėliai” socialistai įgijo vis 
platesnės įtakos miniose. Kai- 
kuriem tokios Anseele ir kitų 
“cicilikų” sutverto kooperatyvio 
judėjimo liga skaudžiai užlipo 
ant kojos, ant jiačio didžiojo 
‘korno”.

Ir manote — kam ? Nagi ka
talikų kunigam. Pastariesiem 
jarupo, kad “avelės” nenuklys- 
;ų iš šventoriaus, kur žolė pa- 
irastai būna, numindžiota, nu
lyta, sekdamos paskui socia- 
istus, kurie vedė jas į geresnį, 
lerlingesnj gyvenimui lauką.

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.

SociąĮdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
A /

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GR1GAL

Lietuvis Advokatas 
I^ambaris 306, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Gener&Ma
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St?.. Chicago.

Pinigai Iš
Kenoshos 
Lietuvon

Teatras ir Balius - “Audra Giedroje”
Nėra abejones, kad chicagiečiai yra pasiilgę vakarų. Piknikai iir “draugiški išva
žiavimai” jiems turėjo įkyrėti.' Pirmų tokių progą chicagiečiai turės

Nerišlioj, Rugsejo-September, 4,1921

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

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

M. Meldažio
2344 West 23rd Place.

Tą dieną Dramatiškas Ratelį rengia savojiiymąjį vakarą. Rengia jį visiems ži
nomoje ir mėgiamojo

svetainėj
Savo pirmam vakarui Dranvatiškas Ratelis pasirinko vieną šauniaushi komedijų.
Jos vardas: “AUDRA GIEDROJE”. ,
Tai buS tikra audra giedroje. Kas mėgia juokus, kas, boto, nori smagiai praleisti 
laiką ir pasišokti, tegul neužmiršta musų pirmė teatro ir baliaus.
Visi mueų nariai, prieteliai ir rėmėjai prašomi atsilankyti — kuoskaitlingiausia. 

’ • ...
Pradžia lygiai 7:30 v. v. DRAMATIŠKAS RATELIS.

Parduodamos 
kortės Lietuvon 
Lietuvos.

Kreipkitės pas-

laiva-
ir is

A. Pakšys
220 Milwaukce Avė, 

Kenosha, Wis.
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NAUJIENOS, ęhicago, PI
PHILADELPHIA, PA

! KORESPONDENCIJOS '
BALTIMORE, MD

IS socialistų veikimo.

kaipBaltimorės socialistai 
pereitą vasarą laikė prakalbas 
gatvėse, taip ir šią vasarą lai
ko. Prg. W. Toole kalba be
maž kas vakaras Baltimore ir 
Holliday gatvėse, o Clarence 
H. Taylor subatvakariais kalba 
prie NortirEast Markei. Klau
sytojų susirenka dideli būriai, 
o ypač bedarbių prisirenka pa
siklausyti socialistų kalbėtojų.

šiomis dienomis Kčia atvyko 
iš Mil/aukee Leon Krydd, bu
vęs Milvvaukės miesto Šerifo 
padėjėjas. Ki\vsčki atvyko Bal- 
timorėn organizuoti rųbsiu- 
vius lenkus. Jis yra pagarsėjęs 
kalbėtojas, tat j kur tik jis pa
sirodo ir primeda savo garsiu 
balsu kalbėti, bematant prisi
renka publikos, kad net gatvės 
esti užblokuotos. Kryscki yra 
socialistas, Zat kaip tik turi lai
ko, tuoj ateina pakalbėti į so
cialistų rengiamus “opcn air“ 
mitingus prie Baltimore ir Hol
liday gatvių.

Baltimorės ir išviso Mary- 
lando socialistai jau baigia (o 
gal jau ir pabaigė) ivnkti jiems

laidoj paskelbė, kad tiktai vie
name Petro Grikšto sali line ra
dę 16 baksų namie daryto 
alaus. Pas Grikštą butą 16 kos- 
tumerių ir visus juos sykiu 
areštuota.

Atrodo, kad dabar lietuviai Į
dar labiau girtuokhmja, negu 
prieš probibicijos laikus.

A. C. W. o f A. linija nutarė 
sukelti apsigynimo fondui 50 
tūkstančių dolerių kapitalo, 
kad ateity galėtų atremti kapi
talistų besikėsinimą sugriauti 
uniją. Kad minėtą sumą pinigų 
sukėlus, bus aptaksuoti nariai 
per t savai tęs po 10 nuošimtį 
nuo kiekvieno nario, uždarbio 
(algos). Nežinia, kaip tas daly
kas 
nes

seksis įvykinti gyveniniai!, 
daugelis priešinasi.

Zigmas.

ELIZABETH, N. J.

Keletas dienų atgal LMPiS. 
4-toji kuopa buvo sušaukus ne
paprastą susirinkimą, į kurį at
silankius draugė Petrikienė pra
šė paskolinti pinigų kokioms 
tai knygoms išleisti. Pirmiau 
būdavo renkama aukos, dabar 
aukų žmonės nelabai beduoda. c . • r Tatai Petrikienė važinėja po 
kuopas ir prašo skolinti bent 
dviem mėnesiam laiko.

Pirmiau LMPS. 4 kuopa ne
prasčiausiai laikėsi. JI mat daž
nai rengdavo vakarienes, ku
rioms mėsą ir kitokius valgo- 

' mus da iktus sukalėdodavo iš 
re. Atsirado kai- vit tos biznierių, o bilietų kai- 
” saliunas, o pas- 
teima iš “near 
mes alaus, — pa- t 

sidaro iki sočiai namuose ir 
ima nuo kostumerių po perikio- 
liką centų už bonkutę “home 
made” alaus. Tokj triksą dary
dami 
bizni, 
laivo įsitaisę namuose didelius 
bravorus. Dfbar valdžia pradė
jo daryti kratas saliu nuošė ir 
beveik kožname randa “home 
made” “byru.” “The Baltimore 
Sun“ rugp. 28 d. rytmetinėj'

m ui Socialistų partijos naciona
linio ofiso skolų. •

* ♦ *

Pastaruoju laiku Baltimorėj 
prisisteigė naujų saliunų galy
bės. Nuo pavasario vien tik lie
tuvių apie pora dešimčių naujų . 
saliunų atsidf 
po “near beer 
kui mažai

saliuninmkai daro gerą 
Kai kurie saliunininkai

_1 nos vakarienei būdavo ne visai 
t. pigios. Tuo bildu kuopos kasa 

buvo pa turtėjus. Tatai žinoda
ma Petrikienė ir atvyko pasis
kolinti iŠ jos 100 dolerių, kas 
jai ir pasisekė: kuopa paskoli
no tą sumą dviem mėnesiam 
laiko. Dabar belieka* tik laukti, 
su kokiais procentais ta paskola 
sugrįš ir, svarbiausia, kada?

Kuopa i>titi žymiai sumažėjo 
narių skaičium. Minėtan extra 
susirinkinian narių taipjau la
bai maža teatsilankė.

Sam. Sausinikietis.

Lietuvos Atstovybe 
Amerikoje jieško 

šių asmenų:

Edvardas sūnūs Jono Rupkus, 
iš Pašvitynio vali Šiaulių apskr., 
gyvenęs Bridgeport, Conn., ir 
Chicago, III.

Karolis sūnūs Jono Rupkus > 
(Carl RupCeik), Pašvytinio vai., 
Šiaulių apskr., gyvenęs Brook- 
lyn, N. Y.

Antose Bundžiuvienė.
Vinas Bundžini.
Kazimieras Bundžia.
Kazys Riauka, iš Tirkšlių vai.,' 

Mažeikių apskr., gyvenęs Brigh- ’ 
ton, Mąss., VVilkes Barre, Pa.

Ignas Dumskas.
\ incas Paukštis, iš Lūšnos ! 

kaimo, Jankų vai., šakių apskr.,! 
gyvenęs Kanadoje ,o paskiaus i 
Chicago, III.

Ferdinand Dovviat,
Julius Wiųkier,
VVilliam Schnitzer,
Ludvike Rahm, gyvenęs 306 

Belmont Avė., Newak, N. J,
Jonas Pocevičia (King).
Juozapas Petrošius iš Skaud

vilės vai., Tauragės apskr., gyve-' 
nęs Chicago, III.

Marijona Menkevičiutė iš 
Kvietiškio vai., • Mariampolės 
apskr. '

M. Raganevičius, gyvenęs 
Brazilijoje.

Juzefą Bobsanskienė, gyvenu- į 
si 115 Grove St., New Britain. 1

Jurgis šalaševičius iš Igliškė
lių vai., Mariampolės apsk.

Jonas Jankevičia, Kelmės vai., 
Raseinių apsk.

Juozas Ječis iš miestelio 
Anykščių, Utenos apsk.

Antanas žeimis iš šidlavos 
vai., Raseinių apskr.

Philadelphijos Lietuvių Tautinių 
Draugijų ir Kliuhų Sanryšio surinktų 
Jonui Šulinskui iš kalėjimo gelbėti 

aukų apyskaita. ’
J įplaukos iš Philada:-

Basanavičienė surinko ........... $70.00
Draugystė šv. Juozapo ........... $25.00
Lietuvių Neprigulmingas Tautiš

kas Kliubas .............  $50.00
Dr-stė Teatrališka ir Giedorių $25.00 
Pašaipiais Kliubas, 1116 South

2nd St. ...............................
Dr-stė šv. Antano ..... ..........
Dr-stė Olgerdo Husarų .......
Vytautinė Dr-stė ............... ...
Kriaučių Draugyste ........... ...
Liet. Rcpublikonų Kliubas . 
Korporacijos Kliubas ...........
Lietuvos Dukterų Draugystė 
šv. Mykolo Draugystė ........
šv. Kazimiero Draugystė ..... 
A. Kutauskas ................... ....

Nuo šeimyniško vakarėlio per p. 
Stepšj. Aukavo šios ypatos :W. Ta
raila $2, E. StepŠis, F. Arnaskas, A. 
\Tareila, A. Juodis ir K. Dryža po $1;
K. Gauba ir J. Andriulienė po 50c., A. 
Kulis 30c. Smulkiu aukų 20c. Vi
so $8.50.

’Nuo Building ir Loan Prakalbi} 
$14.50. Aukavo šios ypatos: J. Mh- 
silionis iv dr. Dambrauskas po $1; 
P. Paliukas, Linauskienė, Mankuvie- 
nė, V. Varnaitis, J. Grinius ir. A. Li- 
nauskas po 50c. Smulkių aukų $7.50.

Per Laumę ir Stepšj surinkta 
$77.50. Aukavo šios ypatos: Po $5
L. Tranauskas, B. Gaubas ir C. Pa
kaušis . Po $2: J. Bura, J. Pečikonis 
ir A. Tareila. Po. $1: P. Packoff, J. 
Radzevičius, J. Laume, J. Stepšis, P. 
Rabašauskas, J. Macilis, C. Balke,. F. 
Arnauckas, J. Blaževičius, J. Keire- 
vičius, B. Žemaitis, A. Rulis, M. 
Tranauskas, F. Garniuska, C. Snukiš- 
kis, J. Pauplis, J. Naruckas, P. Kri
vickas, S. Juknevičius, J. Vilkišis, A. 
Gauris, J. Vincus, J. Kairevičius, J. 
Svecinskas, J. Budrevičius, M. Tol- 
veišis, J. Bilavičius, S. Kazlauskas, 
J. Razevičius, M. Malinauskas, J. Pa- 
lenckiutė, A. Bernotas, J. Noreika, F. 
Eidukonis, T. Bakanauckas, C. Step
šis, A. Pečikonis, M. Tareila, V. Ker
šis, J. Zidelis, S. Pucelis, J. Adlis, S. 
Kačinskas, J. Uždavinis, F. Jankaus
kas. M. Kulis 75c., A. Jablonskas 
55c. Po 50c.: S. Bakanauskas, J. 
Navardauskas, S. Tareila, P. Kaziu- 
nas, M. Palšis ,A. Uždavinis, R. Mat- 
kevičius, M. Glebus, J. Balčiūnas, V. 
Zarkauskas,. J. Vincus, Z. Morkūnas,
M. Lusas, S. Uždavinis. S. Tolvei- 
šis 30c. Po 25c.: J. Vaškevičius, S. 
Bazis, J. Uždaviniutė, S. Zaleckis, A. 
Židelis, M. Vaškeliutė, A. Baziukas, 
J. Uždavinis, A. Kuzmienė. A. Nor
kūnas 10c.
• Vytauto Kliubas iš Chester, Pa. 
$25.00.

>-P-le M. Teiberiute iš Brooklyno,
N. Y. $56.00. Aukavo šios ypatos: 
Po $3: V. Burokas, 0. Martin, A. 
Shrupski. Po $2: K. Kulbok, J. Tei- 
beris. Po $1: U. Saldukiene ,M. Tei- 
berienė, J. Teiberis, O. Kamarauskie
nė, O. Katsvingelienė, M. Teiberiute, 
P. Plečkaitis, JŠ Struogis, A. Saka- 
galis .Pajau jis, M. Pervazienė, K. 
Lutrejunas, J. Urbanavičja, J. Paulu- 
kaitis, J. GneizeviČius, Z. Paulikonis, 
M. Kapusta, K. Zalatorius, Mrs^Bu- 
gart, E. Meisienė, J. Ginkus, O. Tei- 
beriutč, K. Walaitienė . Po 50c.: M. 
Rainienė, A. Bevardis, J. Dalinkevi- 
čia ,K. Uzas, M. Mierackas, P. Nor- 
butas, J. Dauciunas, J. Stakėnas, M. 
Baciuska, P. Kuliavas, J. Borisas, J. 
Gabuzas, Solomonas, A. Sviderskas, 
J. Civinkas, K. Baukampis, M. Le- 
vandauskienė, J. Harne, J. Ilgutis, S. 
Sireika, J. Girnas, jJ. Chemerka. 
Smulkiu aukų $9.00.

St. Yurčius iš Chicagos $60.00. Au-

$50.00
$50.00
$50.00
$10.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$10.00
$io.on
$10.00

D. Wielavicia. Po 50c.: A. Morkūnas, 
P. Kepalas, K. Liaudanskis, J. Lelei- 
ka, J. Jnkubauskis, J. Pagojus, St. 
Butkus, V. černauskis, A. Gadeikis, 
F. Raudis, K. Kuodis, Jonas Amaju- 
nas, K. Budria, K. Kičinis, J. Podus, 
K. Kičinis, 
J. Stockus.

Ignacas 
Po $5: St. 
VValius $2. 
Grigula, S. Šimkus, A. Dobravalskis, 
A. Pocius, I. Burneikis, J. Lekia, T. 
Tamašauskis, V. Savicku, P. Cibins- 
kas. Po 50c: Drobus, J. Kveinis, P. 
Bagdonas. Po 25c.: J. Kancaka, E. 
Dambrauskis.

Dr-stė D. % K. Gedomino iš Kcn- 
sington-Chicago, 111., aukavo $10.00 ir 
nariai sudėjo $6.00.

Dr-stč Kalvarijos Stacijų Rožanca- 
vos Vyrų ir Moterų aukavo $1, nariai 
sudėjo $10.

Dr-stė Šv. Vincento a Paulo iš 
Roseland-Chicago, III. $10, nariai su- 
aukavo $13.74.

Dr-stė Lietuvos Sūnų iŠ Ansonia, 
Conn. $5.00.

J. Kundrot iš Morgantown, W. Va. 
$10.00.

S. L. A. 160 kp. iš Donorą, Pa. $10. 
Oxfordo lietuviai pera J. Butėnų $9.
J. A. Gudeon iš Corncll. Mich. $1. 
Dr-stė šv. Antano iš So. Omaha,

Neb.. $5, nariui suaukavo $15.50.
Lietuvių Mainierių Lokalas No. 

1500 Mahanoy City, Pa. $10.
Šv. Petro ir Povilo Dr-sto iš Ma

hanoy City ,Pa. $5.
Jieva Walska iš Mahanoy City, 

$50.00.
Kun. P. Gudaitis iš Tamaųua, 

$105.00. >
S. L. A. 95 kp. Coal Centro, 

$22.50. 7
K. Praščius iš Chicago, $1.00.
Dr-stė šv. Onos iš Chicagos $25^ 

narės suaukavo $26.00.
J. Kieva, Lawrence, Mass per Auš

ros Vartų Dr-stės pikniką 
$11.35.

A. Abromavičių, Sekr2, 
1516 S. 4th St., 

Philada, Pa.

J. Drungelas, F. Laucis, 
Smulkių aukų $1.

Walius iš Chicagos $24.
Jucius, J. Burneikis. Ig.

Po $1: J .Kazonas, F.

Philadelphijos unijos 
zuoja savo banką.

Pa.

Pa.

Pa.

surinko

organi-

Philadelphijos organizuoti • 
darbininkai, sekdami Clevelan- 
do, Washingtono ir Seattle or
ganizuotų darbininku pavyzdžiu, 
organizuoja kooperatyvį gamin
tojų ir suvartotojų banką. Au
torizuotas banko kapitalas $100,- 
000,000. Daugiau kaip trečdalis 
reikalingo banko atidarymui ka 
pitalo jau sukeltai «

Hnmtrnmrk ^IVO šios YPatos: Draugystė Šv. Per1 Icllll vi cllHCK, . ei n Vkdna AfnrVaiis.

Laiškai šiem asmenim atsiųsti 
iš Lietuvos:

B. Kuzmicki,
Mich.

P. J. Mačerinskis.
Valdiškas laiškas pilietėms:
Kazei Geležinienei ir Elzbietai 

Pažereckienei.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“nIujieno S”

ro ir Povylo $10. Vladas Morkaus- 
kas $5. Po $1: A. Draugelis, St. 
Yurchis, A. Servetauskas, J. .Norkus, 
V. Morkauskis, J. Gedminas, J. Las- 
tauskis, J. Žlebenąs, V. Grakauskis, 
A. Metrikis, P. Gaucis, M. Baranaus- 

i kis, A. Laucis, J. Satkauskis, P. Sat- 
kauskis, M. Kalnekas, J. Mockus, K. 
Laucis, K. Jancius, A. Beleisis. Kaz. 
Tucis ,A. Kudreckis, J. Kincius, O. 
Zlebenienė, J. Mečius, J. Cesnauskis, 

, J. Vasiliauskis, L. Rojus, J. Nekas. A.
Meckus, J. Striuflila, K. Kucinskis,

”Pasiskubink,

kol nepervčlu
Pasiuskit pinigų “savo tėvynėn” dabar, o gausite 
pilną dolerio vertę,
Mes pristatome vietos lietuvių pinigus Lietuvon j 
kaimus ir miestus, per savo daugybę agentų.
Dabartinis Europos pinigų nupuolimas, suteikia pro
gą dabartinės žemos vertės Lietuvos pinigų.
Kreipkitės prie langelio No. 27, o apsirupinsjt grei
tai ir teisingai ir ant savo naudos.

PASISKUBINKIT, KAD GAVUS SAVO 
PINIGŲ PILNĄ VERTĘ DABAR

BANKO VALANDOS: Utaminkais ir subatomis 9 
vai. ryto iki 8 vai. vak. Kitomis biznio die
nomis 9 vai. ryto iki 4 po pietų.

Moel §tate JJank
▼ MlLWAUKLf AND NORTH AVENUES ▼ 

____________ _______________ . ._ _ _ :į

VISŲ ŽMONIŲ BANKAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

S 3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louig Ave^ 

CHICAGO, ILL.

.4

SVEIKATA
Kiekvienas privalo įsigyti šią 

labai naudingą knygą
Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas. šioje 

knygoje rasite pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hy gi jenos, 
kaip tai: '

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4. Virškinimas.
5. Rūgimas arba fermentacija.’
6. Kas yra alkoholis. . >
7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir

de j ima s.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.^
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
i tuojaus:

AKUSERKA 
Mrs. A. Michniewicz

3101 S. Halsted St., kampas 31os gaf. 
d 9708.
4.
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijoB hos- 
pitalisa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 

motorinis ir 
merginoms.

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

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tdl. Boal. 160 

VALANDOS:
6 Iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryto 

Ree. 2914 W. 43rd Street 
Teiephone McKinley 263

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

. CHICAGO, ILLINOIS.

/ į T ha H ousc \ of 'Gieate/ Vulucs

r I 4Zth and Ashland Avė.

Užsakymai Subatos specialių daiktų nei laiškais, nei telefonais nepriimami

S v. ryto iki 3 vai. po pietų Speciališkumai
DežeSE POPIERA.

Dėžėse rašymui laiškų popiera ir konvertai; 
biskelj sutepti dėstant iš vietos j vietą. Par- 
davojam nuo 25c. iki 95c., 14 KAINOS

/ jC

dabar numažinta iki 
__________________________________________

VAIKAMS GARTERIAI.
Specialis išpardavimas gerai žinomų Hickory 
garterių kūdikiams; visokio dydžio, yra iš ko 
pasirinkti. Pardavimui subatoj nuo 9 vai. ry
to iki 3 vai. po įietų 19c
pora

VAISTINĖS SKYRIUS
Rexoette Cainera 2x4x314 pavaikslas,
25 užteks $1.69

21c

$3.50
keliai 
tiktai,
30c. Colgate’s Dantimis 
košelė

MĖSOS MARKETAS.
Extra gražus Rib Roast, No. 1, 
Native, svaras

Cukrinis Co'rned beef, 
svaras *

VELVETO DIVONAI.
Stori velveto ‘t^ivonukai gražiose pienių patri- 
nosc, paskirtų spalvų. Subatoj nuo 9 vai. ry
to, iki 3 vai. po pietų $2.58
vienas M*

EXTRA SPECIALIAI.
Pillsbury miltai H dalis statinės maiše. Su
batoj nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. (J* 4 4 E 
po pietų I ■ I W

(2 maiš eliai aprubežiuota)

ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

VYRAMS PANČIAKOS.
Vyrams čysto šilko pančiakos, tvirtos, juodos 
ir spalvuotos, dubeltavais padais, augštais kul
nais ir patvirtintais pirštais; visos pirmos rū
šies ir visokio dydžio, $1.00
vertės už \ vwv

r--------------------------------- v >

MOTERIMS PANČIAKOS.

Moterims ąysto šilko pančiakos juodos ir cor- 
dovan, užpakalyj susiūta, visos pirmos 69c 
rūšies, $1 vertės, specialiai pora

<_________________________________________________ J

VAIKAMS BLIUZOS.
Gerai žinomo “Kaynee” geros vertės madras, 
baltos su skirtingais dryžiais. Gvarantuota 
nešuntanti spalva; pardavojama po $1.25. Su
batoj nuo 9 vai. iki 3 po ' 88c
pietų . ww

“HEADLIGHT” OVEROLAI
Headlight overolai ir žakietai, 
mėlyno denim, mieros iki 50. 
.9 vai. ryto iki 3 po pietų 
po

storo tvirto
Subatoj nuo

$1.69
(Aprubežiuota 2 drabužiai)

STALUI PRIDENGTI KLIJONĖ.
Baltos stalui pridengti klijonkės, gero išdir
binio 1’4 jardo pločio; kaina subatoj nuo 9 
vai. ryto iki 3 po pietų jardas 
tik

(2 jardai aprubežiuota)
l_________/

MOTERIMS BLOOMERIAI
Moterimfr'hĮoomeriai geros vertės crepe arba 
basjXe? balti ar spalvuoti, kitos leisais aptri- 
Xfmtos; miera 27 ir 29; reguliarė vertė 79c. 
Subatoj nuo 9 vai. x-yto iki 3 vai. 'UCIr* 
po pietų, pora vvV

Telephųįue Yards 6832 ■

š OR. M. STUPNICKI S
3107 So. Morgan St, 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

, Teiephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

VwLndos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

IĮ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Teiephone Yards 1582

i * DR. J. KULIS i
LIETUVIS

B GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Q Gydo visokias Ii Ra s moterų, vai- |
■ ir vyrą. Specialiai gydo Hm- |

apančjas, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

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 Western Avė., Chicago.

I
 (■■■■■■■■■■■■■■■■■MM 
■^el.1 Yards 6666

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS g

Bietuvis gydytojas, Chirurgas 
Akušlras

8203 So. Halsted Stn Chicago. I 
balandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 

v. v. Nedaliomis 10-12 lyto.

MMMMMMHMMMMMMMMMMM
(limiBlBiaraiiiiiR
I Telefonas: Boulevard 7042

I DR. G. Z. VEŽELIS į
Lietavis Dentistas

4712 Soath Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvla 

"■■■■■■■■■■■■■■■■■Va

DR. YUSKA 1
1900 So. Halsted St

Tel. Cenal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryte iki 

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

Tel. Prospect 8466

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir beJ operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279
.............................. !»/

t 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- 

lyzos. I
Gausi savo pinigų vertę, arba gah- 

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

ned. iki 6 vai.
S. GORDON, 

1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947
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The LiUiuanlaa Daily Newi 

Pvbliahed Daily axcopt Sunday by 
th* hithuMlaa N«w* F«b. Co^ Jac.

■dltM R. Grigaiti*

1789 SQ. HALSTED ST., 
v CHICAGO, ILLINOIS.

TelaphoM Roosorelt 8590

Subocription Rateai 
>8.0(1 per year in Canada. 
17.00 per year outside of Chicago. 
>8.00 per year in Chfcage.

3c per copy.

Enteied a* Second Clas* Matter 
March 17th, 1914, ai the Po*t Office 
of Chicago, 1U-, undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Plačiaus apie tą dalyką Partijos veikėjas, R. Abra- sustiprino ir išauklėjo ilgų metų 
mums teks pakalbėti, kuo- moviče ii
met ateis pilnesnės žinios 
apie tą Genevos sutartį. 
Amerikos lietuviams bus j- 
domu patirti, kiek tame Lie
tuvos pralaimėjime yra kal
tas kunigų pataikavimas 
lenkų ponams.

V7¥XV-. i kova ir socialistinių partijų bei
Mums yra malonu pažy-. profesinių sąjungų da.yba^ *as 

mėti kad to ižvmaus Rusi- s6Udarumo Jausmas’ ,ku ! meti, Kaa to įžymaus kusi i teikįa pastebėtinos jiegos šių
' ... ' -i -.t IZii imu i ir

niuose (Finlendijoje, netoli Pet-J balsais prieš šešius įnešimas at* 
papilio Dvinske — Latvijoje,‘mesta.

Naujieno* eina kasdien, išskiriant 
nedlldieniu*. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halsted SŪ, Chicago, 
UL — Telefonasi Eoosevelt 851ML

li isis&komo  ji Kainai
Chicago je — paltai

Mitam*   ..... >8.00
Pusei meti ........... «. , ,, .... 4.50
Trim* mlneeiam* ....... . , 2.25
Dviem mtMsianM L' -i » n 1.75 
Vienam minėtini >r r - 1J0

Chicagoje — per Milete jusi
Viena kopija..-...... , ■»■■■»—.- 08
Savaitei....................   18
Minėsi ui ___________ , _ f - 71

Suvienytose Valetijeee ne Chicago J, 
paltui

Metam*..... -........ - - . . |7.00
Pusei metu_______________ — 4.00
Trim* mėnesiam* , , ■ 2.00
Dviem mėnesiam* . , , 1.50
Vienam minėsiu! , «.75

Bietuvon ir kitur uislentMMl 
(Atpiginta).

Metam*-----  - — - f - 18.00
Pusei metą ........ .........  4.60
Trim* mėnesiam* , .........2.25

Pinigu* reikia dusti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymą.

Rusijos šelpimas 
darbininkų • 
žvilgsniu.

“Naujienose” jau buvo iš
reikšta keletas minčių apie 
tai, kaip turi žiūrėti į badau
jančios Rusijos šelpimų susi-
pratę darbininkai. Šiamd
rlinv* nl/nil’ir ’dienraščio numeryje skaity
tojai ras labai pamokinantį 
straipsnį/ kurį tam klausi
mui pašvenčia Rusijos So
cialdemokratų Darbininkų

jos socialistų vado nusistaty- > 
mas pilnai sutinka su ta nuo
mone, kurių mes esame iš
reiškę. Jisai pataria darbi
ninkams organizuoti atskirų 
nuo buržuazijos šelpimo dar
bų. nesiduodant suklaidinti 
nė “humaniškoms” fbazėms 
iš dešinės, nė provokacijoms 
iš kairės.

Iš straipsnio patyriame,

dienų darbininkų judėjimui ir 
kuris užtikrina galutiną prole
tariato pergalę.

Bet tai yra taip pat revoliu
cinis klesos jausmas. Neš kiek
vienas klesiniai sąmon/nga^ 
darbininkas Europoje ir Ameri
koje, visviena ar jisai yra anar
chistas, komunistas, socialistas 
ar reformistas, turi giliausios 
užuojautos Rusijos darbininkų 
klesai, kuri tiek daug kentėjo 

sa
vo laisvę ir savo idealus per du 
paskutiniu dešitmečiu.

Taigi pagalba Rusijos proleta-

kad darbininkišką Rusijos ir taiP didvyriškai 
šelpimo darbą rengiasi or
ganizuot darbininkų unijų 
Internacionalas. Straipsnis rįatuiyra Europos darbininkams 
buvo ] 
^rinkosi 
cionalo sušauktoji tarptąu; 
tinę konferencija. Tikimės, 
kad neužilgio bus žinomi jos 
rezultatai.

parašytas tuomAl, kai 
si Berline to Interna-

Tarptautinė darbininkų pa- 
gelba Rusijai.

Rašo R. Abramovič.
Retai rasdavo tokio didelio at

balsio visame pasaulyje pagal
bos šauksmas, kokį rado badau
jančiosios Rusijos atsišaukįmas. 
Išskiriant neskaitlingus aršiau
siųjų atžagareivių sluogsnius, 
visa visuomenė Europoje ir 
Amerikoje išreiškė tų nuomonę, 
kad reikia būtinai teikti plačio
sios pašalpos bado ir ligų kanki
namai Rusijos liaudžiai. Val
džios, labdarybės įstaigos, Rau
donasis Kryžius, buržuazinės 
draugijos, darbininkų sąjungos 
įr socialistų partijos — visi ėmė 
skubiai veikti. Yra renkama pi
nigai, perkama vaistai, vedama 
derybos, daroma planai ir t.t.

Šitas vienodumas nuomonėse 
ir entuziazmas Rusijos šelpime 
pažadino kai kuriuose vadovau
jamuosiuose darbininkų sluogs- 
niuose tų mintį, kad gal visai 
nėra reikalo organizuoti atskirų

Lenkai gavo 
Vilnių?

Telegrama iš Genevos^ da
tuota rugsėjo 1 d., praneša, 
kad ginčas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos dėl Vilniaus esąs 
tų dviejų šalių delegatų iš
spręstas, ir štai kokiu budu:

“Jie sutiko, kad turi būt 
dvi Lietuvos: vena —Kau
no apskritis, kuri bus ne
priklausoma, ir antra — 
Vilniaus apskritis, kurioje 
administracija bus po len
kų priežiūra.”
Šituose sakiniuose nėra: 

pilno aiškumo sulig to, kokie 
santykiai tapo nustatyti proletarinę pagalbą ir kad gal 
tarp Lietuvos ir Vilniaus iš yra išmintingiaus dalyvauti vien 
vienos pusės ir tarp Lenki-, žmoniškumo motyvais. Prie to 
jos ir Vilniaus — iš antros, idar es® Prisideda ta aplinkybė, # ’ Irarl l\n vrrn mn ni'n'nni-
Bet išrodo, kad lenkai lai- 
mėjo Vilnių.

Lenkai norėjo, kad Vil
nius butų atskirtas nuo 
“Kauno Lietuvos”, ir prane
šimas sako, kad to jie atsie
kė. Jie norėjo turėt Vilnių 
po savo kontrole, ir to jie 
taip pat atsiekė.

O ką gavo Lietuva? Jai 
teko ta “garbė”, kad 
niaus apskritis vadinsis 
“taip pat Lietuva”.

Vii-

•kad buržuazinės šelpimo organi- 
Izacijos, kaip pav. amerikiečių, 
turi milžiniškas sumas pinigų, 
kuomet darbininkai, kuriuos su
vargino nedarbas ir streikai, te
galės sudėti tiktai palyginamai 
menką auką.

Bet yra lengva parodyti, kad 
tie argumentai prieš atskirą pro
letarinę pagalbą neatlaiko kriti
kos.

Nėra abejonės, kad žmonišku
mo motyvai lošia svarbią rolę 
bendrosiose šelpimo organizaci
jose. Bet, atiduodami pridera-

A. SCHNITZLEK - Vertė K. A.

Galvotojo Pati.
(Tęsinys)

Ji padavė man ranką, — ir nė kartą neatsi- 
gręžus nuėjo į viršų. Bet vaikas da kartą pažvel
gė į mane.

Visą popietį ir vakare aš vaikščiojau pajūriu, 
bet ji neatėjo. O galimas daiktas, ji jau išvažia
vo? Tiesą sakant, tame nebūtų buvę nieko nuo
stabaus.

Dienu pra€jo ---- ir aš nemačiau Vist>
laiką iki pietų lijo, ir apart manęs pajūryj nieko 
nebuvo. Kelis kartus aš praėjau pro šalį namų, 
kuriuose ji gyvena; bet aš nežinojau, kur jos lan
gas. Po pietų lietus nustojo lijęs, ir aš nusita
riau eiti keliu iki artimiausio sodžiaus. Buvo ap
siniaukusi ir trošku. ,

Kelyj aš apie nieką daugiau negalėjau gal
voti, kaip tik apie tą laiką. Viskas aiškiai man 
prisistatė. Mylimas namukas, kuriame aš gyve
nau, sodas, žali krėslai ir stalai. Mažas miestu
kas su savo tyliomis ir švariomis gtvėmis. Pasi
nėrę rūke kalneliai . O viršuj matėsi šviesiai-mė- 
lynas dangus, kuris buvo nepaprastai gražus ir 
patraukiantis. Mano akyse stovėjo to laiko visi 
žmonės: mano draugai, mokytojai, Friderikės

ne tiktai žmoniškumo aktas — 
prispaustosios klesos turi daug 
stipresnį žmoniškumo jausmą, 
negu valdančiosios klesos, — o 
ir revoliucinės klesų kovos dar
bas. z

Ji turi todėl būt suorganizuo
ja visų darbininkų, kaipo prole
tariato darbas, ir nieku budu ne
privalo paskęsti valstybinio ir 
buržuazinio' labdaringumo ju
dėjime.

Tai yra.juo labiaus reikalinga, 
kad ir Rusijos darbininkai nesu
prastų tokio Europos darbinin
kų elgimosi, kuris reikštų jų dar
bininkiškos pozicijos atsižadėji
mą. Rusijos darbininkai — ne 
tiktai ta menka dalelėj kuri yra 
susispietusi po komunistų vėlia
va, o ir didžiosios masės, kurios 
nepritaria komunistams arba 
yra griežtai priešingos jiems— 
turi giliai išauklėtą klesinę są
monę, ir jiems butų nuostabu, 
kodėl jų klesos draugai Europo
je neatėjo jiems pagalbon, kai
po darbininkai. Rusijos socia
listams butų sunku išaiškinti

mą pagarbą' žmoniškumui, mes 
norėtume paklausti: ar bent vie
nas žmogus yra taip naivus, kad 
tikėtų, jogei šelpėjai nesivaduo- 
ja ir kitokiais motyvais? ’

Atidėjus į šalį tą faktą, kad 
buržuaziniai politikai yra persi
sunkę veidmainy be, palieka dar 
daug vietos visokiems tikslingu
mo ir politinio gudrumo išroka- 
vimams. 'Tikslingumas, sakysi
me, reikalauja, kad Vakarų Eu
ropos politikai neužmirštų, jogei 
epidemijos gali persimesti iš Ru
sijos į kitas šalis. O politinis 
gudrumas liepia įgyti simpatijas į jiems tatai, nurodant vieną, ki- 
ir dėkingumą Rusijos liaudies, 
kuri juk, neveizint visų ištikusių 
ją nelaimių, paliks galinga ir 
daug svers politiniame ir eko
nominiame pasaulio gyvenime.

Tuo budu Rusijos šelpimas 
pavirsta dalim “užsienių politi
kos” buržuazinėms valstybėms 
ir iki tam tikro laipsnio patenka 
į nacionalės bei- imperialistinės 
konkurencijos sritį.

Visai kitaip tas dalykas išro
do Europos ir Amerikos darbi
ninkų žvilgsniu, čia, be abejo
nės, taipgi veikia tinkslingumo 
ir politinio gudrumo motyvai: 
pav., visai teisingas noras įgyti 
simpatijas Rusijos ūkininkų — 
busimos valdančiosios klesos Ru
sijoje— ir Rusijos inteligentų 
Europos darbininkų klesai. Bet 
šitie išrokavimai yra menki, pa
lyginant su tuo vidujiniu jaus
mu, kuris skatina pasaulio pro
letariatą galbėti Rusiją.

Tai yra proletarinio solidaru
mo jausmas —tas klesos instink
tas, kurį pažadino darbininkuo
se visuomenės sąlygos ir kurį

tų darbininkų atstovų, kuris gal 
butų paskirtas į kokį nors bend
rąjį šelpimo komitetų tarpe šim
tų valdininkų, misionierių, kuni
gų, kveikerių, labdarių ir —vi
sokios rųšies biznierių, kurie 
šiandien veda šelpimo darbų Ru
sijoje.

Del augščiau išdėstytų prie- 
žaščių, būtinai reikia, kad butų 
įsteigtas tarptautinis darbinin
kų komitetas Rusijai šelpti, ku
ris remtųsi panašiais komitetais 
atskirose šalyse ir pasiųstų Rusi
jon savo pagelbos ekspedicijų.

Suprantamas dalykas, kad ši
tą* ekspedicija negalėtų eiti į 
lenktynes su tokiu Hoover’io ko
mitetu, bet ji vis dėlto turėtų 
galimybėms atlikti gerų ir nemen
ka darbų.

Butų galima, pav. 1) nusiųsti 
į Volgos sritį speciali traukinį 
su gydytojais ir vaistais kovai su 
epidemijomis; 2) įsteigti did
miesčiuose valgyklas darbininkų 
vaikams ir moterims ;r 3) parū
pinti badaujantiems darbininkų 
vaikams butus Rusijos pasie-

vyras. Aš įsivaizdavau jį dabar visai ne tokiu, 
kokiu jis pasirodė man paskutinį kartą. Aš ma
čiau jo veide malonią išraišką, ir kaip jis po lek
cijų eidamas gatve pasisveikindavo su mumis, 
mokiniais. Tai vėl aš mačiau jį namie sėdintį 
tarp manęs ir Friderikės ,arba sode prie staliuko 
peržiūrinčio musų darbus. Aš atsiminiau, kaip 
Friderikė atnešdavo jam kavos, o paskui žiūrė
davo į mano llngą tokiu žvilgsniu, kurio aš tada 
nesupratau... iki paskutinės valandos. Dabar aš 
žinau, apie tai aš tankiai atsimindavau. Bet ne 
kaip apie ką nors gyvenantį, ale kaip i^pie pa
veikslą, kuris ramiai kabo kambaryj ant sienos.

šiandien mes sėdėjome pajūryj ir kalbėjome, 

kaip draugai. Vaikas prie musų kojų žaidė smil
timis ir akmenukais. Rodėsi, kad tarp mudviejų 
niekuomet nieko nebuvo. Kaip žmonės, kurie tik 
priepuolamai susitiko kuroste ir nieko bendra tarp 
savęs neturi, kalbėjome mes apie orą, apylinkes, 
žmones, muziką ir kai-kurias naujas knygas. Ka
da aš sėdėjau šalip jos, aš nejaučiau nieko nema
lonaus; bet kada ji pasikėlė ir nuėjo, man pasi
darė tiesiog nepakenčiama. Aš gatavas buvau 
šaukti: tark nors vieną žodį apie tai; bet ji ne
būtų supratusi manęs. Bet, jeigu gerai apgalvoti, 
ko-gi aš galėjau laukti? Tai, kad ji pirmą kartą 
taip maloniai priėjo prie manęs, žinoma, galima 
išaiškinti visaip. Juk malonu visai svetimoj vie
toj sutikti seną pažįstamą. Bet dabar, kaip ir aš,

Revelyje Estonijoje, ir t.t.). 
Toliaus gal butų galima su pa
galba gerai išlavintų Europos 
darbininkų teikti Rusijos darbi
ninkams ir industrinę paramą.

Visa tai arčiaus ištirti butų 
“darbininkų komitetų” uždavi
nys ; bet svarbiausia ,kad tie ko
mitetai butų steigiami.
\ Tai yra visų-pirma Europos 
profesinių sąjungų (unijų) pa
reiga. Jos daugiaus, negu kas 
kitas, turi reikiamos tam. įtakos 
ir* priemonių. Joms, žinoma, 
padėtų politinės ir kooperatyvės 
darbininkų organizacijos, tauti
nės ir tarptautinės.

Pirmas žingsnis šituo keliu 
jau yra padarytas .Tarptautinis 
Profesinių Sąjungų Susivieniji
mas (Unijų Internacionalas) 
šaukia rugpiučio 13 d. į Berliną 
tarptautinę konferenciją, kuri 
svarstys Rusijos šelpimo klau
simą. Reikia tikėtis, kad gin
čuose tarpe klesinio veikimo ša
lininkų ir “bendrojo žmonišku
mo” pritarėjų konfei’encija at
sistos ant sveiko klesinio pama
to ir be atidėliojimo imsis darbo, 
nesiduodama suklaidinti ne “hu
maniškomis” frazėmis iš deši
nės pusės, nė provokacijoms iŠ 
kairės.

Nutarta ątsteigti mokyklą, ir 
išrinkta komisija jos reikalams 
vesti.

Priimta įnešimas taisyti kai- 
tyuriuos rajono konstitucijos pa
ragrafus, ir išrinkta komisiją su
taisyti projektą iki sekamos ra
jono konferencijos.

Pririnkta centralinio komite
to du nariu į atsisakiusiųjų vie
tą.

Įnešimas, kad Aštuntas Ra- « 
jonas nesisiektų uždėti savo 
kontrolę ant pašalinių organiza
cijų pavyzdžiui Naujienų Bend
rovės, sukėlė gaug ginčų ir bal
savimu atmestas.

Pasiūlyta rezoliucija užvaryta 
“Del kivirčų L. S. S. VII Rajo
ne” ; rezoliucijos svaidymas 
nors ir nebuvo rimtas, bet tvar
ka išlaikyta; balsavimu rezoliuci
ja likosi priimta. (Ji žemiau pa
duota) .

Ifąr aptarta keli menkesnės 
vertės dalykėliai ir Konferenci
ja uždaryta kaip 4 v. po pietų.

Reikia pažymėti, kad kaikurie 
delegatai vadovavęs daugiau sa- 
vo ambicijomis negu rimtais ar
gumentais, bet visuose ginčuose 
pasiduota balsavimui.

Delei kivirčų L. S. S. VIII Rajone 
Rezoliucija. \

Nesutikimai, kurie kilo šiemet 
Naujienų bendrovėje, sukurstė 
vaidus ir L. S. S. VIII Rajone. 
Jau pereitoje rajono konferenci
joje buvo kai kurių delegatų už
sispyrimu pervaryta kerštinga 
rezoliucija jirieš Naujienų vedė
jus ir pačias Naujienas. , Pasku
tiniu laiku prasideda tokie pat 
nemalonumai. Vienoje kuopoje, 
22-j e, tapo be jokios kaltės ir net 
be išklausinėjimo kaltinamųjų, 
suspenduoti du seni nariai, kurie 
neremia tam tikros frakcijos 
Naujienų bendrovės direkcijoje. 
Pagalios, nesenai įvykusiame 
rajono narių susirinkime buvo 
dedama pastangų vėl pervaryt 

išrinkta d. J. Mickevjčia; rezoliuciją prieš Naujienų vedė
jus, buvo vartojama nepadorus . 
išsireiškimai ir net kolionės.

Šitokie dalykai negali būt pa
kenčiami Socialistų organizacijo
je. Jie demoralizuoja ją, atstu
mia nuo jos minių simpatijas ir 
užkerta kelią visam musų vei
kimui visuomenėje. Ši L. S. S. 
VIIf Rajono konferencija todėl 
nutaria:

1) Tie apgailėtini nesutikimai, 
kurie kįla Naujienose, nepriva

L. S. Sąjungoje
L. S. S. VIII Rajono 

Konferencija.

galbos mes butume neįstengę nei 
musų Sąjungos atgaivinti po to, 
kai ją buvo suardę komunistai.

3) Bet varinėti kerštas prieš 
tuos draugus, kurie stovi Nau
jienų priešakyje, tai nėra tinka
mas būdas padėt joms prašalint 
vidujinius savo kivirčus, ir nėra 
padorus būdas. Tie draugai ir 
jų vedamas laikraštis nepadarė 
musų organizacijai ir musų ju
dėjimui nieko apart didžiausios 
naudos, ir žemiausias dalbas bu
tų iš hiusų pusės atsilyginti 
jiems už tai niekinimu ir diskre
ditavimu jų vardo visuomenės 
akyse.

Nesiimdama teisės spręsti už 
Naujienų bendrovę tuos ginčus, 
kurie kilę jos viduje, ši konfe
rencija išreiškia mintį, kad mu
sų organizacija butų neatsisa
kiusi padėti jai prieiti prie tai 
kos, jeigu viena arba antra be
siginčijančių frakcijų butų j ieš
kojusi musų organizacijos tarpi
ninkavimo. Bet tie draugai, ku
rie deda visas pastangas, kad į- 
vėlus mus į Naujienų kivirčus, 
deja, patys nenorėjo eiti šituo 
keliu, o kreipėsi į valdišką teis
mą.

5) Konferencija išreiškia savo 
džiaugsmą, kad Naujienos yra 
pirmas’Lietuvių laikraštis Ame
rikoje, kuris savo spaustuvėje 
įvedė darbininkų uniją, ir ragina 
visus organizuotuosius darbinin
kus remti jas, idant tuo budu 
paskatinus prie to ir kitas pana
šias lietuvių darbo įstaigas.

Spaudos Komisija:
P. Millei;
J. Degutis,
J. Juknis.CHICAGO.

Nedėlioj, rugp. 28 d. Aušros 
svetainėj;' laikyta VIII Rajono 
konferencija.

Susirinkimą atidarė rajono 
organizatorius d. P. Miller. Pa
skirtoji mandatų komisija pra
nešė, kad konferencijojetdaly- 
vauja 15 delegatų; dar du dele
gatu atsilankė vėliau, tokiu bu
du viso jų buvo 17. Tvarkos ve
dėju i 
Spaudos Komisijon išrinkta J. 
Juknis, J. Degutis ir P. Miller.

Skaitytas ir priimtas paskuti
nės konferencijos protokolas.

Skaitoma bendras rajono val
dybos raportas, kuriamu pažy
mima*, kad rajone yra (penkios 

 

kuopos pilhai užsimok teisios ir 

 

dvi suspenduotos; tvirčiausia 
kuopa yra Aštuoniasdešimt ^pir

 

mo j i, silpniausia — 174 kp. Ra
portas priimta vienbalsiai? Re
vizijos komisija pusmetinio ra-, lo būt nešami į Lietuvių Socia- 
porto neturėjo pagaminus.

Konferencija suteikė spren
džiamą balsą vien centralinio ko
miteto sekretoriui, nors to rei
kalavo visas centralinis komite
tas. i/

Propagandos mokyklos komi
sija pranešė, kad nuo buvusios 
propagandos mokyklos yra likę 
pinigų $22.00. Buvo duotas *j- kadangi Naujienos iki šiol buvo, 
Besimas mokyklą likviduoti ir ir tikimės bus ateityj, stipriau- 
pinigus paimti į rajono iždą, bet Į sis ginklas musų idėjinėje kovo- 
Po ilgesnių diskusijų devyniais je su priešais; be Naujienų pa-

Musų Moterims.
Suknia No. 9612.

listų Sąjungą arba jos kuopas. 
Naujienas leidžia bendrovė, o ne 
L. S. S., ir yra bendrovės, o ne 
musų organizacijos reikalas juos 
išrišti.

2) Musų organizacijai butų, 
be abejonės, labai svarbu, kad

įt
nesutikimai Naujienose butų 
kaip galint greičiau prašalinti,

ji atsiminė viską; ir tai, kas buvo beveik jau už
miršta, vėl atgimė atminty j. Juk aš negaliu net 
sau prisistatyti, kaip jai prisiėjo kpntėti dėl ma
nęs. Galimas daiktas, kad ji ir dabar tebeken- 
čia. Kad ji pasiliko gyventi su juo, tai aš aiškiai 
matau; ir kad juodu susitaikė, — geriausias įro
dymas to keturių metų vaikas. Vienok juk gali
ma susitaikyti, bet neatleisti, galima atleisti, bet 
neužmiršti... Man reikia išvažiuoti, tai bus ge
riausia išeitis,. -

Tas metas vėl stojasi prieš mane, ir aš vis
ką išnaujo pergyvenu. Net smulkmenas aš pra
dedu atsiminti. Atsimenu/aš rudens rytą, kada, 
tėvo lydimas, aš atvykau į mažą miestuką, kur 
aš turėjau praeiti paskutini metą gimnazijoj. 
Aš aiškiai matau gimnazijos namus, parko viduj 

tarp medžių. Atsimenu, kaip ramiai aš dirbau 
dideliame ir gražiame kambaryj, kaip .aš kalbėda- 
vaus su profesorių apie savo ateitį, ir Friderikė 
su šypsą veide klausydavo mudviejų pasikalbėji
mo; atsimenu, kaip aš eidavau su draugais pasi
vaikščioti ■— mes paprastai eidavome keliu iki 
pirniojo sodžiaus. Ir visos tos smulkmenos sto
jasi mano akyse tokiu aiškumu, lyg jos prikelia 
mano jaunystę. Galimas daiktas, kad visa tai 
jau senai butų užmiršta, jeigu ne ta paskutinė 
valanda. • O kas stebėtiniausia, jog nuo to laiko, 
kai Friderikė atsidūrė šalip manęs, tos dienos, 
rodosi, buvo visai nesenai, ankščiau negu pereito 
gegužės dienos, kada mano mylima mergina bir
želio mėnesyj ištekėjo už laikrodininko.

Kada aš šiandien, anksti /rytą, priėjau prie 
lango ir pažvelgiau į tenasą, tai pamačiau ją su 
vaiku. Juodu prie stalo ir laukė pusryčių. Nie
ko kita da nebuvo. Jos stalas buvo po mano lan
gu, ir aš palinkėjau jai labo ryto. Ji pažvelgė į 
viršų. “Taip anksti, o jau atsikėlėte?” tarė ji. 
“Ar nenorite nueiti pas mus žemyn?” Kokiai mi
nutei prabėgus aš jau sėdėjau už jos stalo. Bu
vo vėsus, saulėtas ir gražus rytas. Mes vėl pra
dėjome kalbėti apie paprasčiausius dalykus, kai 
ir pirmą kartą, — o vienok viskas ėjo ki
taip. Atsiminimai pradėjo daryti savo įtaikos.

Mes nuėjome į mišką. Jinai pradėjo kalbėti 
apie save, apie savo namus.

“Pas mus viskas po senovei”, kalbėjo ji, “tik 
sodas pasidavė gražesnis; vyras dabar labai triu- 

siasi apie jį. Ypač nuo to laiko, kada gimė vaikas. 
Sekamą pavasarį mes manome net šiltnamį kurti”.

Ji vis da plepėjo. “Jau du metai kaip pas 
mus įsikūrė teatras, kuriame lošiama per visą žie
mą iki Verbų Nedėlios. Aš du ar tris kartus sa
vaitėj einu į teatrą su savo motiną. Jai tatai la
bai patinka.

“Ir aši-r- į teatrą!” sušuko vaikas, kurį Fri
derikė vedė už rankos.

“Taip, žinoma, ir tu. Nedėlioj po pietų”, ji 
atsigręžė į mane, aiškindama: “statoma speciali- 
niai vaikams veikalai, ir aš einu su vaiku. Bet, 
tiesą pasakius, man ir pačiai tatai atneša daug 
smagumo.”

(Bus daugiau)

Graži vesi iš “organdi” materijos 
suknelė filgas kalnierius užsimezga 
rože' ant yiugaros.

Tokiai lukneliai pavyzdys yra su
kirptas nuo 4 iki 14 metų amžiaus. 
Mierai 8 reikia 2 jardų 36 colių plo
čio materijos su 1 jardu 36 colių ki
toniškos ir 3% jardo rauktelių.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j 
konvertą kartu su 15 centų (palto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 111.

: NAUJIENOS PaRern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicagp, III.

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk man pavyzdį No. 9612.
Mieros .................................... metų.

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

' DR. A. MONTVID
Lietuvi* Gydytojas ir Chiruga* 

25 East VVashington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

ephon e Central 3862 
1824 VVabansia Avė.

Valandos; nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

V v ----- s

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis .
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted SU Chicago, iii.
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ŪKININKAI STEIGS
PILNINYčIĄ.

Pardavos pigiau pieną.

Naujienų karikatūristo pasižymėjimas
Už šį karikatūros paveikslėlį laimėjo jis kontestą 

pirmą prizą.
>- - - — ------------ *

tK*N *>'*»,»

Žaislas DR. A. R. BIUMENTH AL
UŽDAVINYS No. 27..

šiuo kurtu musų uždaviniai! yra ki
tokius rųšies. Prisiuntė juos žaisli- 
ninkas pasirašąs vardu Apuoką s, 
ir prašo, kad kiti žaislininkai duotų į 

! juos atsakymus, štai jie:
! I) .Jei virėja padarius 20 kleckų su- 
į dės juos į verdantį vandenį po vieną, 
■kuris jų greičiausiai išvirs?

, 2) Kas jie: Leko be sparnų .nuta
pė ant tvorų, graži pana suvalgė 'be 
dantų ?

3) Baltos dirvos, juodos avys, kas 
išmano, tas jas gano ?

Tyras, nedažytas, raudo
nas paimu aliejus — vie
nas iš didžiausių odos grą
žintojų — Lifebuoy sutei
kia savo RAUDONA spal
vą.

Aldu Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

Kampas 471 h St.

Turtingi pieninių ūkių savi
ninkai, kurie labai nepatenkin
ti kompanijų elgesiu pontro- 
liuoti pieno marketą ir kainas, 

i tariasi įsteigti Chicagoj nuosa
vą pieninę, į kurią aplinkinių 
distriktų ūkininkai galėsią sta
tyti pieną. Tuo kompanijų už
mačios išnaudoti ūkininkus bu
siančios pažabotos.

Nauja pieninė žada statyti 
naudotojams pieną po dešimts 
centų kvortai. Taip praneša 
Russell J. Poole, aukštų kainy 
investigacjos komiteto sckpfr- 

toris. Jis irgi patariąs ūkinin
kams organizuoti savo pieninę.

Poole daibar lankosi Watiko 
sha, \Vis., svarbiausiame Wis- 
consinn pieno gamybos distrik- 
te. čia ir Mihvaukee jis laikė 
su ūkininkais keletą konferen
cijų, kuriose apkalbėta pieni
nės steigimo reikalas. Smulk
menos busiančios paskelbtos 
vėliau.

Kailių darbininkai

/ sustreikavo.

Virš 800 kailių darbininkų, 
dirbančiu kai kuriose miesto 
krautuvėse, išėjo į streiką va
kar rytą. Taip pranešė Mor
ris Kaufman, internacionalis 
unijos, prezidentas. Streikas 
apima 101 krautuves bei dir- 
byklas.

Streiko priežastis — tai darb
davių pasikėsinimas nukapoti 
darbininkams algas, sumažinti 
šventadienių skaičių bei prail
ginti darbo valandas. Žinoma, 
darbininkai tam pasipriešino.

Ikišiol kailio 'darbininkai 
gaudavo nuo $25 iki $50 savai
tei Darbdaviai spyrėsi nukapo
ti jiems algas $10 savaitei. Jie 
taipgi reikalavo darbininkų 
dirbti Washingtono ir Lincolno 
šventadieniais. Moters sudaro 
vieną trečdalį darbininkų.

Kaufman sako, kjd streikas 
neliečia 15 įstaigų, kadangi 
pastarosiOs pasirašiusios uni
jos sutartį ir sutikusios neka
poti* algų.

Grūmoja distrikto advokatui.
Patariu padidinti apdrUudą.

JAUNAS lietuvių dailininkas 
karikatūristas, J. J. PilL* 
paitis, kurio karikatūros 
paveikslėlius musų skaitytojai 

nuolatos mato Naujienose ir 
jais gėrisi, šauniai pasižymėjo: 
\Vasliingtono Dailės Mokyklos 
surengtame 'karikatūristų kon- 
teste rugpiučio 15 <Jleną š. m. 
jis už savo darbą laimėjo pir
mą prizą. Kontestui jis buvo munyKią 
pastatęs savo kurinį, kanka tu-' kaip lanko.

Kietis, pasimirė pereitos sere- 
dos naktį namuose savo moti
nos. Numatoma — tai influen- 
zos pasekme.

Apiplėšė keturias moterįs.

John V. Clinnin, veikianty
sis Jungi. Vaisi. distrikto ad
vokatas, kuris, kaip laikraščiai 
skelbia, pradėjęs klaniečių in- 
vestigaciją, apturėjo gruntuo

jantį laišką. Jame sakoma, kad 
Climrin geriau padidintų ap
draudę savo gyvasties, pirm 
negu jis darys tolesnę investi- 
gariją Ku Khix Klan organiza
cijos. Laišką pasirašo “Jungti
nių Valstijų Pilietis nieko ne- 
bi jantįs.”

Clinnin pareiškė, kad busian
čios daromos didžiausios pas
tangos surasti laiško autorių1. 

Tuomet jis busiąs tinkamai nu
baustas.

Pradėjo ėlių valymą.

Viešųjų darfių komisionie- 
rius, Francis, padedant kai 
kuriems a Hermanams, ėmėsi 
darbo pašalinti nuo gatvių, ėlių 
ir lotu šiukšles ir kitas išma
tas. šimtas tūkstančių išmatų 
ir pek/’i vežimų paskirta tam 
tikslui. Sako, darbas busiąs va
romas visu smarkumu per 
visą šį mėnesį. Tam reikalui 
miestas sudaręs fondą iš 
$311,000. Vienok darbo komi
tetas sako, kad tų pinigų neuž
teksią.

Pasimirė otelio viršininkas.

* Daniel W. Kaufman, 55 me
tų amžiaus, Congress’o otelio

Dienoms, 9 ryto iki 9 Vak.
Ned. 10 iki 12 pietą.

Tel. Boulevard 6487
ATSAKVMAS UŽDAVININ No. 26.

Msų uždavinys No. 26 buvo toksai: 
i Tėvas, norėdamas išbandyt vaikų bu
klumą, davė trim savo sunain po 10 

; centų ir sako: “Vaikai, kiekvienas ju- 
sų už visus savo 10 centų nupirkite 

, obuolių Šitaip:. vienas 10 obuolių, 
: antras 30, o trečias 50'. Bet Žiureki- 
, te, kad kurios rūšies ir kokia kaina 
obuolius pirksite vienas, tų pačių 
obuolių imsite ir tokia pat kaina mo
kėsite ir kitu du.” Sūnus taip tikrai 

1 ir padarė, kaip buvo tėvo įsakyti. Jie 
1 pirko dviejų rųšių obuolių: brangesnių 
ir pigesnių. Klausimas dabar tik 
toks: kieA kuris sūnūs pirko obuolių 

. brangesnes rųšies, ir kiek pigesnės?
Atsakymas: Brangesnes rųšies, po 

3 centus obuoliui, pttko:
Pirmas sūnūs 3 obuolius už 9c. 
Antras sūnūs 2 obuolius už 6c. 
Trečias sūnūs 1 obuolį už 3c. 
Pigesnes rfšies; mokėdami 1 centą 

už 7 obuolius už lc.
Pirmas sūnūs 7 obuolius už lc. 
Antra -, sunūs 28 obuolius už 4c. 
Trečias sunūs 49 obuolius už 7c.

' Teisingai tą uždavinį išsprendė: 
i Vora Stradopiskaitė, age 10, Kazys 
| Augaitis, J. Geciunas, Frank Wiela- 
vich, visi cbieagiečiai; F. Simkonis iš 
Ambridge, Pa., Antanas Škulius iš E. 
Akron, Ohio, P. Millor iš Thompson, 

y“ i Iowa, A. Ma'sys iš Grand Rapids, 
griuvėsių ■ Mich., S. Krlpaitis iš Omaha, Nebr.

sprendė 
__  _________ Jis sa- 

i „m.1 Visi trys sūnus, sudėjo savo de
šimtukus daiktsn, už 15 centų pirko 

i 15 obuolių .o už likusius 15 centų 75 
j ųbuotius, taigi viso 90 obuolių, ku- 

t , riuos jie pasidalino taip: L pasiėmė 5 
ob. geresnių ir*5 prastesnių. II. 5 ob.

Lifebuoy KveikaH ir priimnuu 
kvapas.

svajota

ros paveikslėlį pavardytą “Ne-

klausuiio,” kurs pirma kartą1. OriKĮnanngai U uMąvtnl 
buvo jau įdėtas Naujienų lie- ko: 
pos 18 dienos leidiny 
čia pakartojame.

Keikia čia pažymėti

jaunikaitis, Chicagoj 
augęs ir mokslus ėjęs, 
mokyklą jis tik antri

ir kurį

kad p
• truz. voi I l 14 41 v piOOVV-OUių. 11. CF VU»jaunas gCresnjų jr 25 prastesnių, III. 5 ob. 
gimęs, geresnių ir 45 prastesniu. — Visa tai 
Dailės 
metai

butų gerai, beda tik, kad taip padarę 
sūnus nebeišpildė tėvo pastatytų pir
kimo sąlygų.

P.; dari) tas 
Amerikoj

IS RUSIJOS 
Persikai nuo 3412 So. Halated St. 
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviam* žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir cbroniikaa ligas, 
▼yrą, moterų Ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Jdtokia8 
elektros p riet ai b o s.

Ofisas ir J-abaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

^ALANDOSi Nuo 10-12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Csaal 
8110 arba 857

Naktimis: Druel 
, 950 - Drover 4186

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

TelepbonaJi

SVEIKAS 
muilas

Vakar Chicagoj ir apylinkė
se keletas žmonių užmušta ir 

1 keliolika sunkiau ar lengviau 
sužeista nelaimėse su automo
biliais. Taipgi, sąryšy su tuo, 
keletas šoferių areštuota.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROYVSKIS 
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413

Tarpe Hermitage ir Paulina.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame 

dirbtuves. Cash arba ant Išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, Al.

senus ir naujus namus, taipgi

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

T. Pullman %439

A.SHUSKR
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterį ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State SI.

Ubicato, III.

Tikisi paimti Angorą.įlydė parko apielinkėj ban
ditai užpuolė keturias moterįs, 
parmušo jas ant žemės, ir atė
mę šernuoles su pinigais ir ki- sak žinių iš Sinyrnos, 
tais daiktais pdbėgo automobi-1 tikisi įeiti į Turkijos naciona- 
liu. Duota žinia policijai jieško-. listų sostinę Angorą dar prieš 
ti banditų. - nodėldienj. Turkai traukiasi at-

-r Pa
draikai

Suvedame dratus 
ir sudedame fixtu 
res j 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

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

• v imu. Darbą vi
suomet 
tuoj am e.

Taipgi, 
elektr.

gvaran

Krautuvės atdaros subatomis

Paskelbta, kad prasidedant 
šiai savaitei, visos vidurniies- ‘ 
čio krautuvėsHbUs atdaros su
katomis iki ptilsei šeštos valan
dos vakaro. Pirmiau jos užsi
darydavo pirmą valandą po 
pietų.

Išsprogdino saugiąją šėpą.

ST A NISLOVAS PA ULIKONIS
Tapo užmuštas seredoj ant 

Pennsylvanijos geležinkelio, dir
bo už sviČm-aną. Kadangi jo 
giminių nei pažįstamų niekus 
nežino, todėl meldžiame atsi
šaukti prie graboriaus Eudeikio, 
4832 S. California Avė. arba į 
vietą kur gyveno, 4230 S. Cali
fornia Avė., Chicago. Laidotu
vės atsibus panedėlyj, rugsėjo 
5 dieną.

laikome 
j ranki ų 

krautuvę ir taisome viską namieje. 
Musų kainos prieinamos.

Pinigai iš 
Rockfordo

Užpereitą naktį banditas, įsi
prašęs j Weiss restoraną, vi- 
durmiesty, 172 W. Adams gat
vės, išsprogdino saugiąją šėpą. 
Laimėjo $150 pinigais.

Pavogė 17 automobilių.

Bėgy pastarųjų dvidešimts 
keturių valandų Chicagoj ir 
apieli nikėse banditai n irk iii a u- 
kė viso septyniolika automobi
lių. Policija įieško vagilių. 

n----------------
NELAIMES.

Traukinys užmušo vaiką.

Henry J. Kcnnedy, 2415 (ai- 
Imnet gal., tapo užmuštas va
žiuojant jam ant viršaus vago
no Illinois Central traukinio. 
Vaikas susitrenkė galvų ba'kįb, 
kuris buvo peri lestas skersai

Paulina Katriutė
m. amžiaus, persiskyrė su 

šiuo pasauliu rugpiučio 31 d., 9 
vai. vakare. Paliko dideliame 
nuliuflįme motiną, tėvą ir seselę.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 3 <1. 
9 vai. ryto iš namų 3258 South 
Union Avė., į Šv. Jurgio baž
nyčią ir į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse. 
Pasilieka nuliūdę:

Petras ir Paulina Kairiai, 
3258 So. Union Avė.

4

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es
tą te & Loan C o.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

vice prezidentas ir įžymus kliu- tį.

South Clark gatvės galveka- 
ris. pilnas pasažierių, smogė į 
tuštį State gatvekarį prie N. 
Clark ir Webster avė. Tai įvy
ko vakare važiuojant darbinin
kams į namus.

Trys žmonės sužeisti ir nu
gabenti ligoninėn. Daugiau 
šimto pasažierių atsidūrė pani
koje. Keliolika* lengvai subrai
žyti stiklais. Policija tyrinėja 
gatvekarių susidūrimo priežas-

Tiesi kelione į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauka) 
n Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNU S

šiuoini linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pagailėtai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
I PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostų (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportų; jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka m-usų roguliariško 
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai 
trumpas ir parankus kelias napion dasigauti .

S. S. LITUANIA rūgs. 7 S. S. ESTONIA Spalio 5
S .S. LATVIA rūgs. 21 S. S. POLON1A Spalio 12

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

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialu man: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAtIKE£ AVĖ. CHICAGO.
_________________________________

DR. G. M. GLASER E
Praktikuoja 30 metai

Ofisas i
8149 S. Morgan StM kerti 82 St. S

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

Moteriik, Ir Vyriiki 
Taipgi Chroniiki Ligą.

OFISO VALANDOJ , 
Nuo 10 ryto iki 3 po piatų, 6—8 I® 
vakare. Nedėliomis nuo 10—2 ft 

po pieu
Tclephoue Yarda 587

■navBaiNNanuuBj

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

' ’ ■ •

(gj^sNAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkinta 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. RIPKEVIČIUS, 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 

' taksu.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
v SKYRIUS

1739 S. Halsted St., Chicago

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4728 Su. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriškų Ir 
Vaiki Liti.

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

valandos ryto iki 1 vai. po pi*u 
Telefonas l)rexel 2880

V_________ ,___________________ ____j

—........... — i
Tel. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

Kątik nugrįžo ii Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No, 

62U8 W. Harrison St.

Valandos! 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare Įtekinant nedildionius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet 6 iki 9 vakar*, 

■•diliomis nuo 9 iki 12 ryt*.
1821 S. Ualated St., 

Kampan 18 ir Halsted St.

Tel, Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgai! 
VALANDOS: £-12 ryto 

2—9 vakaro^ 
8808 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandas: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257 

k-v , ■ ....  ,

Telefonas Pullrtjan 855
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvy* Dentlslas
15891 So. Michigan Ar., Roaelaud. 

Valandos: 9 ryto Iki 12 diena 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare,



*

NAUJIENOS, Chicago, III Pėtnyčia, Rugsėjo 2 1921

NEPRISTATYTI LAIŠKAI
žemiau paduodame, sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobej nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke
turiolika dienų nuo .paskelbimo.

1 Andruska Frank
2 Austis Fabijon 
9 Birgiolaitė Josią

Budginui An. 
Faragis Aniela 
Glijobicnej Aųa 
Gotaut Barbara 
Grygorovic Edvardas 
Gudialis Wm. 
Kantauski M. 
Kazlawski Vincent 
Krisciunas Petrui 
Kučinskaitei Barborai 
Labuks M. 
Laurynaycayte Keide 
Laucius Karei 
Macenskis Jonas 
Makauskui Pesui j 
Maselis Jakob 2 
Merkelis Jonin 
Nakutes Jonas 
Norbuntus Jonus 
Puskeyice Juzupas 2 
Raugas M.
Stancellis Frank 
Skiriki Patroneli 
Skrodenis Jonas 
Smeilis Albinas 
Sulas Ant. 
Waicaitis Pit. 
Žemaitis Theodar

11
20
24
27
29
29
41
43
50
51
53
55
60
62
63
65
66
68
69
82
85
101
105
106
107
114
125
139

Pranešimai

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, rūgs. 2 d., 
1921, 7:30 vai. vak., “Apšros” svetai
nėje, 3001 So. Halsted St. Malonėki
te susirinkti paskirtu laiku.

—• Sekretorė.

Roseland. — Lietuvių Evangelikų 
Draugijos rūpesčiu, pėtnyčios ir ne
dėlios vakarais, Rugsėjo 2 ir 4, 8 vai., 
brolių Strumilų svet., 107ta ir India
na Avė., bus gražios prakalbos anglų 
ir lietuvių 'kalbomis. Pėtnyčios va
karą bus taipgi graži ųrkestros mu
zika. Kviečiame vietos lietuvius 
gausiai atsilankyti. — Komitetas.

Dramatiško Ratelio repeticija (“Au- 
' lira Giedroje”) bus pėtnyčioj, rugsėjo 
2, Meldažio svetainėj. Visi lošėjai 
prašomi susirinkt laiku — kaip 8 vai.

i vakare. Valdyba.

North Side. — S. L. A. 226 kuopos 
susirinkimas bus laikomas nedėlioj, 
rūgs. 4 d., 1:30 vai. po pietų Viešo 
Knygyno svet., 1822 Wabansia Avė. 
Būtinai susirinkite visi laiku.

Sekr. K. Markus.

L. S. S. 81 kuopos mėnesinis susi
rinkimus įvyks subatoj, rugsėjo 3 d., 
kaip 8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 
1822 VVabansia Avė. Kuopos nariai 
ir norintieji prisirašyti prie jos yra 
kviečiami atsilankyti.

— Kp. Raštininkas.

Brighton Park. — L. S. S. 174 kuo
pos susirinkimas įvyks nedėlioj, rug
sėjo 4 d., 10 vai. ryto, p. 
svet., 3824 So. Kedzie Avė. 
susirinkit 
me daug

Pociaus
Draugai 

paskirtu laiku, nes turėsi- 
svnrbių reikalų aptarti.

Kp. org. J. Kondraška.

Liet. Raud. Rož. Pas. Kliu-I Ciceros ____ ____________ _ ____
: bo susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rug
sėjo 2 dieną, Neff svetainėj, 1500 So. 
49 Avė. Gerbiftnvi kliubo nariai ma
lonėkit susirinkti, nes turime svarbių 
reikalų apkalbėti. Neužmirškit, nau
jų narių atsivesti. Kviečia.

— Sekr. Kv Jurgonis.

Lietuvių Švietimo Draugija rengia 
susirinkimą nedėlioj, rugsėjo 4, 7:30 
v. vak. Raymond Chapelėj, 816 W. 31 
gatvė. Meldžiame skaitlingai atsi
lankyt. Bus prakalbos — paveikslai 
ir programas. Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tam*. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas fius 
laikomas nedėlioj, rūgs. 4, 1 v. die
nos, Mildos salėj, 3142 So. Halsted. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, nes 
bus skaitoma Bridgeporto kolonijos 
Svetainės Statymo konstitucijos pro
jektas. — Rašt. S. Kunevičius.

susirinkimas tais

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Kazimiero Shake, paei

na iŠ Kauno rėd., „TblŠių apsk., Plun
gės valšč., Varkalų sodas. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbiii žinių iš 
Lietuvos — nuo tamistos tėvų.

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

SIULYMAiKAMBARiy
GERIAUSIS PATARNAVIMAS
Apsilankantiems St. Joseph ir Ben 

ton Harbor, galite gauti kambarius su 
valgiu ir be valgio.

S1MON GAVRILAVIČIA
838 Wisconsin Avė 

St. Joseph, Mich
Tel.: 530 R,

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME.

ISRENŪAVOJIMUI
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 vVINKLE,
i Tel.: Roosevelt 2097.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO Į 

bernę, esu patyręs tame 
Kam reikalingas toksai 
ninkas. Atsišaukite,

BAR- 
amate. 
darbi-

4219 So. Campbell Avė

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos nuo 18 iki 25 
metų amžiaus, namų darbui. Gera 
alga, gerai merginai .

Atsišaukite:
R. STEIN.

1550 So. Ridgeway Avė.
Tel.: Lavvndale 2317.

REIKIA patyrusių merginų 
ir moterų sortavimui naujų vil
nonių atkarpų. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Atsišaukite.

B. COHN & SONS
1244 So. Union Avė.

REIKIA NE JAUNESNĖS 
kaip 16 metų merginos lietuviš
kai kalbančios už pardavėją. Pa
tyrimas nereikalingas.

3233 So. Halsted St.AŠ MARTHA BALČIŪNAITĖ, PO 
vyru Gustaitienė, jieškau savo brolio 
Stanislovo Balčiūno, paeina Suvalkų 
rad., Mariampolės apsk., kaimo Vi-

| šakio Rudos. Pirmiau gyveno Keno-
Dr-stė L. K. Mindaugio laikys mč- sha’ buy.0 pakariavęs į ( hica- i terų sortavimui popieriniu at 
................... - • — -------------- “ —. Meldžiu | . . _

REIKIA PATYRUSIŲ MO
nesinį susirinkimą pėtnyčioj, rugsėjo i dabar nežinau kur yra. 1
2 d., 7:30 vai. vak. D. Shemaičio svet., atsišaukti, pats ar kas žinote praneš- 
1750 So. Union Av. Visi nariai su- Martha Gustaitienė, 929 W. 35 
sirinkit laiku, nes yra daug svarbiu ' Place, Chicago, III.
reikalų. — Sekr. A. Varnelis. 1 ------------- ------- 3--------------------------—

matų. Kreipkitės, 1451 South
Peoria St.

' JIEŠKAU SAVO PUSBROLIŲ 
Rubsiuvių Unios 269 skyriaus mė- ■ Antano ir Kleofo Babilių. Jie gyve- 

nesinis susirinkimas bim pėtnyčioj; na Philadelphia, Pa. Malonės jie 
” " ' • Unijos salėj, ' oatįs ar kas kitas pranešti apie juos,

Malonėsite pri-I busiu dėkingas. Taipgi jieškau Ro- 
_ __ ...................... . Ji gyvena Brook-

Sekr. F. Juozap?.vičia. |yn, N. Y., Joe Babilius, 1943 South 
------------- į String St., Chicago, III.

Illinois Lietuvių Pašelpinis Kliubas ■ 
laikys savo mėnesinį susirinkimą su- 
batoje, rugsėjo 3 d., 8 vai. vak. pa
prastoj svet., 3301 So. Morgan gat. 
Visi kliubiečiai malonėkite susirinkti 
laiku. A. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

rugsėjo 2 d., 7:30 v. v.
1564 N. Robey St. _______
būti visi nariai, bus daug svarbių rei? 1 zalijos Butkikės.kalų. <--1-. -

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos arba našlės, kad ir su vienu ar
ba dviems vaikais, ne jaunesnės 25 m.

Esu 39 metų, esu šiau-To/n of Lake - Gvardijos D. L. 1 ik"j 35 metų.’
n LkiGininnuU.0 1 n nan<a1’ ^rie . ' Čius ir dirbu anglių kasyklose, uždir-
nečmčtn mSair nes,1'K0^ lr bu gerai. Norinti apsivesti, kreipki-
ne< mete pašalpos ligoj, malonėkite1 atsakvma duosiu kiekvienai A 
urnai priduoti komitetui savo vardą U?’ P o Tdlna 
pavardę ir knygelės numerį, nes ’ ’ ’ ’
tiems, kurie per 10 metų nesirgo bus 
dirbdinami žiedai dovanoms.

Komitetas, W. Sharka,
4512 So. Talman Avė.,»Chicago. ! rnptų amžiaus, be skirtumo pažiūros 

—----------- ! kuri mylėtu važiuoti i Lietuva irvven-
Mest Side. — Kadangi trumpu lai

ku atvažiuos į Chicagą Lietuvos at
stovas gerb. V. Čarneckis ir aplankys 
lietuvių kolonijas, todėl mums West 
Sides lietuviams reikia subruzti ir 
prisiruošti tinkamai jį priimti. Kad 
tam prisiruošus, šaukiamas susirinki
mas visų be skirtumo West Sidės 
draugijų bei kuopų valdybų, Lietuvos 
Laisvės Paskolos Stoties komiteto, 
visų pirmesniųjų Lietuvos Bonų par
davinėtojų ir Šiaip geros valios žmo
nių, kuriem tik Lietuvos reikalai ru
pi. Neatidėliojant reikia sutvarkyti 
Lietuvos laisvės Paskolos Stoties rei
kalai ir stropiai prisirengti ir pradėti 
paskolos vajų.

Susirinkimas įvyks penktadienyj, 
rugsėjo 2 d., Aušros Vartų parapijos 
svetainėje lygiai 7:80 vai. vakare. •

L. L. P. Stoties Valdyba.

JIEŠKAU MOTERIES ARBA 
merginos apsivedimui, tarp 39—59 

Įmetu amžiaus, be skirtumo pažiūros, 
kuri mylėtų važiuoti į Lietuvą gyven
ti. Geistina, kad mergina šiek tiek 
turėtų pinigiško turto. Aš esu naš
lys 53 metų amžiaus, ūkininkas; tu
riu Lietuvoj ūkę ir vaikų. Paeinu iš 
Rietavo valsčiaus, Telšių apsk. Mel
džiu atsišaukti laišku, Mykolas I. Me- 
škauskis, 901 W. 33 St., Chicago, III.

JIESKO KAMBARIU
VEDUSI PORA JIEŠKOM KAM- 

bario; abudu dirbame, toclel geistina, 
kad prižiūrėtų kūdikį. Rakandų kad 
ir nebūtų, mes turime. ' Praneškite 
po 7 vai. vak. J. Markūnas, 3310 
Mospratt Avė.

T

REIKTA 25 MERGINŲ 
lengvam dirbtuves darbui. Piece 
work — nuolatinis darbas, Ame
rican Insulated Wire & Cable 
Co., 954 W. 21st St.

VYRŲ
Reikia trijų sumanių vyrų, 

kurie mokėtų angliškai ir galėtų 
būti arba išsidirbti į sales ma- 
nagers. 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.

JU

REIKIA 10 LIETUVIŲ VYRŲ, 
kurie gyvena Chicagoj 3 metai ar 
daugiau, norinčių padidinti savo už
darbį ir išsimokyti geriausį darbą 
Chicagoj. Galima uždirbti nuo $50.00 
iki $100,00, savaitėj ir daugiaus. At
silankykite prie Wm. H. NOVEK, 
Room 348 — 29 So. LaSalle St.

M ėst Side.— Liet. Viešas Knygy
nas, kurį remia dvylika vietos 
draugijų, tapo perkeltas į naują pa
togesnę rietą; tai yra ketvirtas na
mas nuo visiems žinomas M. Melda
žio svetainės, po numeriu 2232 W. 
23rd Place. Kambariai yra nemaži, 
gera šviesa. Mylintieji skaityti kny
gas ir laikraščius kviečiami atsilan
kyti Knygas galima ir namo neštis, 
pripildžius tam tikrą kortą.

— Knygius J. Vilkas.

REIKIA KAMBARIO VIENAM 
vaikinui pietinėj miesto dalyj, 
54 ir 63rd Sts, tarp Halsted ir 
tern Avė. su valgiu ir šiluma, 
neškite.

P. J. M.,
4601 So. Paulina St 

Tel. Drover 4497.

tarp 
Wes- 
P ra-

'siūlymai kambariu

West Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
susirinkimas įvyks šeštadienij, rugsė
jo 3, J. Gruodžio svet., 722 W. 120 
gatve, 7 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėsite susirinkti, nes bus rinkimai 
naujos valdybos. — A. Statkus, sekr.

KAMBARIS ANT RENDOS 
prie kito vyro. Geistina blai
vaus. Užpakalinėj stuboj iš 
priekio ant antrų lubų. Galima 
matyt nuo 6 iki 8 vak. S. Yugo, 
1702 S. Morgan St.

REIKIA VYRO VIDUJE I*)IRB- 
ti ,nuolatinis darbas; 
dirbti 
Labai 
$200 
Room

gali už- 
nuo $40 iki $75 į savaitę, 
didelė proga žmogui su 
ar $300, MR. SEGAL, 
604, 105 S. Dearborn St.

REIKALINGAS PATYRĘS 
savo darbe bučeris. Atsišauki
te greitai.

3500 S. Union Avė.

AUTOMOBILIAI
PIGIAI, $300 PACKARD 4 

sėdynių. Vienas iš geriausių 
inžinų. Elektros šviesos, geri 
tajeriai.

3141 So. Halsted St.

AT YDOS!
Roamer numažinta iki $2,485 f. o. 

b. Kalamazoo.
Pertaisytas šešių cilinderių Roa

mer su trisdešimties dienų gvaranci- 
ja už $1,200 — griebimas.

ROAMER MOTOR CAR CO., 
2240 Michigan Avė. Victory 3780

jr

ANT LAUKO 
IŠPARDAVIMAS 

VARTOTŲ 
AUTOMOBILI# 
PER 4 DIENAS 

PĖTNYČIĄ, 
SUBATĄ, 

NEDĖLDIENĮ 
PANEDĖLJ, 

RUGSĖJO 2, 3, 4 ir 5 
TUŠČIAS LOTAS 

2340 WABASH AVĖ.
5 SPEEDSTERS 
20 ROADSTERS 

40 TOURING AUTOMO
BILIŲ

20 SEDANS IR COUPES 
KAINOS $100.00 IR • 

AUGŠČIAU
Įvairių išdirbysčių, kaipo: 

Buicks, Briscoes, Overlands, 
Mitchells, Paiges, Allens 
Chevrolets, Reos, Chalmers, 
Elcars, Studebakers, Olds- 
mobiles, Premiers, Maxw- 
ells, Saxsons, Yalb, Monroe, 
Chandlers, Jeffry, Lexing- 
ton, Grants.

KAINOS
NUMUŠTOS ŠIAME 

DIDELIAME ANT LAUKO 
IŠPARDAVIME

NEPAMIRŠKITE VIETOS 
TUŠČIAS LOTAS

' 2340 WABASH AVĖ..
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
Tiems, kurie turi gerus 

paliudijimus, parduosime
ant

IŠMOKESČIO PLANO.
Automobilio fniokėt Mėnesinis

Kaina mokestis
$ 200.00 $75.00 $25.00

300.00 125.00 30.00
400.00 . 150.00 35.00
500.00 175.00 40.00
600.00 225.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800.00 300.00 55.00
900.00 350.00 60.00

1,000.00 400.00 65.00
automobiliai į

(nesenesni kaip

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

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

PARDAVIMUI bučernė Ir grosernė, 
gražioj lietuvių apgyventoj vietoj, 
biznis įdirbtas per daugelį metų. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

36 Avė. ir Lake Street, 
Melrose I’ai'k, 111.

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

3759 Wallace St.

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.

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

3758 S. Norman Avė.

PARDAVIMUI groseris ir prapertė 
su pagyvenimui kambariais užpakalyj, 
lietuvių kolonija, graži apielinke, nau
jas muro namas, naujas garadžius už
pakalyj. Turi būtį parduotas greitai, 
ir už prieinamą kainą.

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais. Renda $25.00. Krautuvė ir 
pagyvenimui 5 kambariai. Saliunas 
geroj vietoj ir prie gatvekarių lini
jos. Apielinkėj dirbtuvės. Nuo Hals
ted iki State nėra kito sąliuno. Tirš
tai apgyventa. Pardavimo priežas
tis — liga.

611 W.59th St.

I »" i _____ ________

NOhiU PIRKTI ELEKTRA 
pijaną dėl biznio.

12000 Emerald Avė.

Delicatessen, grosęris, ice 
cream Jcendžių, tabako1, cigarų 
ir soft drinks krautuvė pardavi
mui. Gera apielinke. Pardavi
mo priežastis, važiuoju Europon 

5158 So. Carpenter S t.

Priimami 
mainus 
1914>-

Šeši apkainuotojai ant vie
tos per visą dieną, kurie su
teiks gerą kainą ant jūsų se
nų automobilių. Ateikite pa
sirengę pirkti karą ir parva
žiuoti juomi namo. 

. '0. , , v, ---------------- ---- -
Mes stengiamės padaryti si nąf dirbtuviųDIDELJ ANT LAUKO “o. Ashland Avė.

IŠPARDAVIMĄ  
už _________________i___

REGULIARŲ PARDAVIMUI SALIUNAS
SENŲ LAIKŲ PILNAI labai geroj vietoj, lietuvių-rusų 

NUMUŠTOMIS kolonijoj. Parduosiu pigiai.
KAINOMIS A,tsiS®".kiteT 1750 W’ 22nd St‘

TZ. , . , .... Klauskite Joe.Kiekvienas automobilius _______________________ ;
prirengtas važiavimui ge- PARDAvimui keptuve, biz- 
resnieji, todėl pribukit nis išdirbta per ilgus laikus. Vienin-

ANKSTT keptuve randasi tame mieste,
iyd 11 tirštai lietuviais apgyventa. Parda-

NEPAMIRŠKITE VIETOS vimui visi įrengimai, 2 vežimai, 2 ar- 
TUŠČIAS LOTAS kliai’ 1 S^ortland Avė. '

2340 WABASH AVĖ. Chicago, Hights, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
greitu laiku ,geroj vietoj, prie

LIS AR GIEDRA PARDAVIMUI PIGIAI1 PIA-
Pardavojimas vedamas |nas už var£°nab gramafo- 

nas gasinis pečius, papūga ir ki- 
MITCHELL AUTO CO., įį namų rakandai. Pardavimo 
2328-2334 Michigan Avė. priežastis,* važiuoju Lietuvon. 
Pardavimas • prasidės ly- 3231 So. Halsted St.

giai$:30 ryto kiekvieną die- Į 
n er keturias dienas.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 

šapa didelėj lietuvių kolonijoj. 
Vieta išdirbta per daug metų. 
Norinti įsigyti gerą biznį, kreip-

PARDAVIMUI grosernė ir I kites, 1339 S. 50 Av., Cicero, III. 
bučernė, biznis išdirbtas per----------------------- _____
daugelį metų. Priežastį parda- PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
vimo patirsit ant vietos. grosernė. Nauji fixtures, daug 

2956 So. Union Avė. stako, labai geroj bizniavoj vie- 
——------------------ -------------- toj. Pardavimo priežastis —

PARDAVIMUI KEPTUVĖ LABAI važiuoja ant farmų, 3247 South 
geroj vietoj, lietuvių apgyventa. Biz- i\/rnro-nn 
nis išdirbtas per daugelį metų. Prie- oi.
žastis pardavimo patirsite ant vietos. _____________________ ___________
Mylinčiam tokį biznį, labai gera pro- PARDAVIMUI BUČERNĖ IR ga. Atsišaukite tiktai laišku į Nau- J AKJJAVllViUl DŪLĖKIME IK 
ienų ofisą, pažymėdami No. 384. | grosernė ,lietuvių kolonijoj. Biz- 

Keptuvė randasi 50 mylių nuo Chi- 
cagos. nis senas. Kreipkitės į Naujie

nas, num.)385.
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Priežastį par
davimo patirsit.

2000 W. 21st St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir barbernė sykiu. Parduosiu 
dėl nesantaikos. Daugiau infor
macijų patirsit ant vietos, 1748 
West 45 St.

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

3580 Parnell Avė.

PARDAVIMUI PLAYER Pi
janas, klevo medžio; puikiai iš
rodo ir gražiai griežia. Pigiai, 
F. Sanauskas, 5420 So. Spauld- 
ing Avė.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ SU NA- 
mu, visais įtaisymais pagal naujau
sios mados. Trys trokai. Turi būti 
parduota į trumpą laiką, nes važiuo
ju j savo seną šalį. Atsišaukite 
2935 — 37 W. 25th St.

PARDAVIMUI 
vietoj, biznis išdirbi 
metų, arti Sv. Jurgi 
kambariai užpakaly 
Pardavimo priežastis 
nesutikimas. Pigiai 
Atsišaukite: 3201 S. 
Tol.: Yards 944.

LIŪNAS GEROJ 
per daugelį 
bažnyčios; 5 
pagyvenimui.

— partnerių 
parduodame.

Auburn Avė.
i__________

PUIKIAUSIA VIETA MOTERlš- 
kų rūbų išdirbimo West Side, daro 
puikiausi biznį. Turi būt urnai par
duota iš priežasties nesveikatos. Tai 
yra proga visam amžiui lietuviui 
kriaučiui. Labai pigiai, 1648 Van 
Buren St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su visais fixtures, visokįų tau
tų apgyventa. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos, 4547 
So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
saldainių ir visokių mažmožių 

rautuvė. Biznis nuo senai iš
dirbtas. Pardavimo priežastį
patirsite ant vietos. 834 W. 33 
Street.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.

Puikiausia proga jaunai porai; 5 
kambarhj vėliausios mados rakandai 
turi būt parduoti už bile sąžiningą 
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 ščpute ir roliais ir didelis, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantifota. Nepraleisk šip barge- 
no.

Rezidencija 1922 So. KedzieąAve.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
(fumiture) frontruimiui, 3 šmo
tų, skūra apmuštas, karpetas ir 
player pijanas. Visi daiktai 
nauji, 4238 So. California Avė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCI- 

JA ROS’ELANDE,
24 West 108th Stree

augštų, 9 kambarių ir “sun par- 
viskas '‘•naujausios mados; garu 

Randasi ant kampo, lotas
2 

lor”, 
šildomas. 
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.

Puiki Illinois valstijoj 60 akerių 
farma; žeme 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.

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. Randolph St., 
Tel.: Central 2216.

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.

PARDAVIMUI mūrinis namas, sa
liunas iš fronto , ir 5 kambariai gyve- 
njjnui. Garu šildomas ,elektra, va
nos. Cementinis skiepas, 7 pėdų 
augščio. Garadžius dėl 2 automobi
lių. Biznis vienas ant 2 blokų. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju į Lietuvą.

3601 Lowe Avė.

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

blokai nuo mokyklos; 110 akerų dir
bamos, 34 akeriai ganyklos ir miško, 
11 kamliariu namas naujai malevotas, 
vasarinė kuknia, aplinkui gražus so
das, 3 akeriai įvairių truktų, 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. Jmokėt $4,500.00, li
kusius ant 6% ant ilgo laiko. Par
davimo priežastis — našlysta. Aplin
kui apgyventa lietuviais. Platesnes 
žinias aplaikysite laišku atsišaukę,

GEORGE HAIDU, 
Carney, Mich.

NAMAS IR LOTAS PARDA- 
vimui, 904 W. 21 St. $33 rendos 
į mėn. Kaina $2,500. Turi būt 
parduota, kad atsilyginus. Sa
vininkas Anna Kokes, 1923 Ca
nalport Avė.

PARDAVIltlUI 3 namai ir 4 
lotai: 1915, 1917, 1921, 1923 
Canalport Avė. Parduodu, kad 
išsidalinus. Kreipkitės į krau
tuvę.

IIART, MICHIGAN.
Gražiausia miestelis IIART, 

MICH. iš viso pavieto ir dėlto, 
jame kožnas metas kelia gyvu
lių parodą, produktų ir lietuviai 
šįmet turės šarvo skyrių parodoj, 
iš augalų šįinęt bus 50ta paroda, 
Rugsėj September) 20, 21, 22, 
23. Ljėtuviai iš kitur mąpydanri 

 

pasiž^iiĄt Sau ūkių, tai atvažia- 
it ir Lietuvių augin
us išstatytus. Adre-

vę pa 
tus pr

ęnčius, 119 Wa-suokit į
shjngton St., Hari; teh. Jis ne
patingės jums parodyt daugumą 
ūkių pardavimui. Pereitą metą, 
’ietuviai gavo antrą praizą paro
doj už savo augalus.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas: elektros šviesa, maudynė,- 
cementuotas skiepas ir stogas, šalę 
namo tuščias lotas; namas randasi 
gražioj vietoj, Brighton Park. Par
davimo priežastis, savininkas važiuo
ja Lietuvon, 4419 S. Fairfield Avė.

ĮV/AIRUS SKELBIMAI
nor i pasinaudoti proga 

gerai indėti pinigus, kad į trum
pą laiką atneštų bent 50 nuošim
čių kreipkitės adresu: Bingol 
Chemical Co., 2816 So. Michi- 
gan Avė. >

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

PARDAVIMUI' 5343 So. Halsted 
St. 2 augšti; njedinis namas (su sa- 
liunu 5 kambariai užpakalyj) 9 kam
bariai ant viršaus. Rendps $90 į me
nesį. Kaina $6,000 V2 cash.

WM. SCHWEMM, 
154 W. Randolph St. 

Roorrj 221.

PRIVERSTAS PARDUOTI 
medinį namą, su storu ir trim 
Batais^ kaina $2,200. Vieta 544 
W. 43rd St. Tai bargenas tin
kamam žmogui. Telefonuokit 
Stewart 1979.

EXTRA, PARDAVIMUI LOTAI 
T0WN OF LAKE

Balto Dobilo L. P. Kliubas parduo
da 2 lotu, plotis 59 pėdų, ant kampo, 
46th ir Marshfield Avė., bizniava vie
ta; V-2 bloko nuo Ashland Avė., 
North East kampas. Pardavimo prie
žastis, Kliubas nusipirko namą, tad 
lotus parduoda pigiai. Turi būt par
duota greitu laiku. Kreipkitės prie 
trustee W. Sharka, 4512 So. Talnran 
Avė.

PARDAVIMUI NAMAS, 2 AUGŠ- 
tų, po 4 kambarius, cementinis skie
pas; elektra, vanos, gasas ir kiti mo
derniški įtaisymai. Namas randasi, 
4518 So. Troy St., o savininkas gyve
na, 2448. W. 47 St.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison. 
1850 N. We!ls St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namam®. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelis.

Tel. Seeley 1640.
SARA PATEK, firminiais.

REIKIA vyrų mokintis barberio 
amato, dienomis ar naktimis. Galima 
išmokti į labai trumpą laiką — už
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
kitės y pati Šk ai arba rašykite.

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.


