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Angliakasiai skirstosi True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Sept. G, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kapitalistai nori pasinau-

Mušių W. Va. nebėra
2.000.000 rusų gręsia mirtis

W. Va. aprimo kariuomeneiĮima ar ilgai tęsis sis ramumas. 
I Tūli mano, kad kariavimas ga-

atvykus.
Mūšiai apsistojo ir angliakasiai 
gr|šta namo. Nebus skelbiama 

karo stovio.

les atsinaujinti kaip tik pasi
trauks kareiviai ir pradės veik
ti angliakasių nepakenčiamieji 
mušeikos.

Nebus karo stovio.

CHARLESTON, W. Va., r. 6. 
— West Virginijoj jau yra visai

WASHINGTON, r. 6. — Gen. 
Bandholtz pranešė karo sekre
toriui Weeks, kad jo nuomone,

reivių namo.

rniniu Mūšiai tarp angliakasių' nėra jokio reikalo skelbti ka- 
ir Logan pavieto mušeikų visiš- ro stovį nes visa valstija pilnai 
kai apsistojo, atvykus tedera-1 aprimo ir nė vieno šūvio nebu- 
linei kariuomenei, kuri užėmė vo paleista į federalinius karei- j
visas vietas, kur siautė mūšiai.- vius. Generolas be to praneša, 
Į kareivius nebuvo paleista nė kad jei padėtis neeprsimainys 
vieno šūvio ir mūšiai atskirose dar vieną dieną, tai rekomen- 
vietose tuoj apsistodavo kaip duos sugrąžinti vieną pulką ka- 
tik pasirodydavo kareiviai.

Angliakasiai noriai paskluo-

his. Jie rodo'.pilną pagarbą kaz Mušeikos Illinois kasyklos 
riuomenti, 1x4 ne šerifams ir jų 1 
mušeikoms.

Buvo mažas susišaudymus 
ties Merriniac, Mingo paviete. I 
Šaudoma buvo iš Kentucky pu-I 
sės. Keletas žmonių sužeista,1 
bet šaudymas greitai apsistojo, 
atvykus valstijos policijai. Kas 
šaudė tikrai nežinoma. Viulsti-; 
jos valdžia sako, kad tai danę įskalšpačio kasėjus, 
angliakasiai iš Kentucky ar pa-; 
bėgę į Kentuėky. Bet kiti ma-' 
no, kad tą darė veikiausia Ken->-pasigavo kasyklos su- 
tiicky kasyklų mušeikos, nes '• perintendentą Ssvanson, jo pa- 
Pike pavietas Kentucky valsti-j^ ’’’ ,r’s xa*kus ir laiką juos

Išvijo streikierius iš Rosiclare 
miestelio.

HARRJSRURG, III., r. 6. — 
j Hillside Flonr Spar Co. priva
tiniai mušeikos Bosiclare mies
telyj nedėlios n u k t į išvijo iš 

i miestelio visus streikuojančius 
. Streikieriai 

apsigyveno kalnuose.
Streikieriai, pasak -gautų ži

doti Rusijos badu. '
Anglijos, Francijos ir Vokieti

jos kapitalistai bando pasi
griebti Rusijos prekybą ir 
pramonę. Į

PARYŽIUS, r. 6. — Netik 
Francija ir Anglija, 1x4 ir Vo
kietija dalyvaują j kapitalistų 
suokalby j pasinaudoti iš Rusi
jos bado, veikiant per vyriausios 
tarybos kųmisiją.

Privačiai patirta, kad Frakci
jos bankieriai padarė sutartį su 
Vokietijos kapitalistu Stinnes, 
kad ta grupe aprūpins Rusiją 

I mašinomis ir medžiagomis, kad 
atstc’gs ten industirją, jei už 
tą Stinnes gaus didžiumą Šerų 
visose svarbiausiose Rusijos 
industrijose, taipjau geležinke
lių. bankų ir kasyklų.

Tuos Šerus paskui Stinnes iš
dalins tarp Francijos bankierių, 
tuo pavedant Franciijai (kuone 
visą Rusijos industriją. Anglija 
gi jau i u dabar turi pasigriebusi 
visus aliejaus laukus.

“Išrodo, kad tas sumanymas 
pasinaudoti Rusijos įbaisia pa
dėtimi iščiulps iš jos viską ka 
ji turi, pasakė užgirdęs apie tai 
neutralia diplomatas.

Darbininkams kelią prie tei sės gyventi yra pastojęs ka
pitalizmas. Tik jį pašalinus darbininkai galės susilaukti 

šviesesnį rytojų. • *: P

True translation fileu with the post- mieras Llovd George, pasitari- 
maeter at Chicago, 111., Sept. 6, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Ukrainiečiai žudo komisa
rus.

-----------------------—S—

Priešinasi gabenimui maisto į 
badaujančius distriktus mai
tinimui suaugusiųjų žmonių.

joj yra tiek pat valdomas mu
šeikų, kaip Logan pavietas West 
Virginijos valstijoj. Kentucky 
mušeikos netoli tos pačios vie
tos pereitą vasarą jau ne kartą 
šaudė Mingo angliakasius.

Delko angliakasiai neapken
čia šerifų ir mušeikų ir taip 
noriai pasidavė federalinei ka
riuomenei, kaip tik pasirodė, 

kad ji dabar viską valdys? 
VVest Virginijos angliakasiai 
gana gerai žino,' kad šerifas yra 
tik kompanijų ti/nnas dr vy
riausias mušeika, o jo pagelbi- 
ninkai yra privatiniai kompani
jų mušeikos, kurių svarbiausiu 
darbu yra žudymas angliaka
sių. Angliakasiai todėl tiek pat 
nepakenčia šerifų ir mušeikų, 
kaip kad Amerikos pionieriai 
neapkentė indionų, su kuriais 
nuolatos jiems prisiėjo kariau
ti.

kurjnora kalnuose kaųx> be
laisvius. Telefono ir telegrafo 
vielos į Bosiclare miestelį esan
čios nutrauktos.

Vietos angliakasiai ketina žy
giuoti pagalbon slreikieriams.

Skalšpačio kasėjai, skaičiuje 
250 žmonių, ,streikuoja Jau nuo 
pereito lapkričio mėn., taigi 

jau 10 mėn. laiko. Kompanija 
tuoj atsigabeno mušeikų ir pa
staruoju laiku tarp jų ir kasė
jų įvykdavo tankių susirėmi
mų, ypač kada mušeikų skai
čius tapo padidintas. Taip, 
rugp. 25 d. kasėjams susirėmus 
su mušeikomis vienoje sankro
voje 4 mušeikos ir 4 kasėjai ta
po pašauti.

Skalšpačio kasėjai streikuoja 
netik Bosiclare, bet ir kasyklo
se apie Elizabetlitown. Ten irgi 
veikia mušeikos.

Kaip mušeikos elgiasi su 
žmonėmis parodo sekamas nuo--' 
tikis. Būrelis laikraštininkų 
subatoje ėjo palei Ix>gan pa
vieto linijų, kaip j juos, be jo
kio persergėjimo, pradėjo šau
dyti mušeikos, nors pastarieji 
aiškiai matė, kad laiaraštinin 
kai nėra apginkluoti. Jei koks 
pustuzinis netapo nušauta tai 
tik dėlto, kad mušeikos į juos 
nepataikė (keletas betgi yra 

sužeistų). Paklausus kodėl mu
šeikos pirmiau neatklausė laik
raštininkų, jie atsake:

“Mes šioje šalyje pirmiausia 
Šauname, o tik paskui alkiau
si nėj a m e”.

Prie tokių aplinkybių anglia
kasiai negalėjo paklausyti prezi
dento Hardin-go įsakymo išsi
skirstyti, kol jie nepamatė, jog 
atvyko užtektinai kareivių, kad 
juos apsaugojus, nes kitaip mu
šeikos butų puolę pasitraukian
čius angliakasius.

Yra abejojama ar angliakasiai 
sudeda visus savo ginklus, nes 
ginklų sudedama palyginamai 
gana mažai. Taipjau abejoja-

NUKAPOJO KAINAS.

2.— 
kai-
Da-

DETBOIT, Mich., rūgs. 
Henry Ford vėl nukapojo 
nas savo automobiliams, 
bar kainas nukapojo nuo $50
iki $100. Keletas kitų pigesnių
jų automobilių fabrikantų irgi 
nukapojo kainas savo automo
biliams.

Visas Ford Motor Cx>. turtas 
siekia $263,368,199.

Silezijos klausimas bus išspręs
tas spaliu mėn.

GENEVA, ruigs. 2. — Iš dip
lomatinių šaltiniu patirta, kad 
tautų lygos tarybos paskirtoji 
komisija iš Belgijos, Chinijos, 
Brazilijos ir Ispanijos atstovų 
rišti Silezijos klausimą negalės 
savo nuosprendžio išnešė pirm 
pradžios spalių m. 
kad Augšt. Silezijos 
bus nustatyti taip, 
grafas Sforza, nors
mis permainomis. Francija bu
vo griežtai atsisakiusi priimti 
siūlomąją Sforzos liniją.

Manoma, 
rubežiai 

kaip siūle 
su mažo-

True translation filod with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 6, 1921 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija irgi badauja.
Tūkstančiai Lenkijos gyventojų 

' neturi maisto ir pastogės.

MASKVA, r. 4. (Rašo Auna 
Louise Strong). — Savo vargin
goje kelionėje iš Varšuvos į so
vietų sostinę, aš radau, kad ir 
Lenkija taipjau yra labai pa
kęsta maisto trukumo ir epi
demijų.

šimtai Lenkijos pabėgėlių gy 
vena palei geležinkelius. Ugnis 
nušlavė daugelį kaimų. Yra di
delių plotų, kurie pirmiau buvo 
turtingi, dabar gi yra pavirtę į 
tyrlaukį. Tūkstančiai žmonių 
neturi nė pastogės, nė maisto.

Nėra jokių priemonių įdirbti 
žemę, kadangi nėra ūkio pa
dargų. Yra vietų, kur iper ke
letą metų nematyta arklo.

Rusija gi laikėsi ne taip jau 
blogai iki pereitų metų, kada 
užėjo didelė sausa, bet visgi ir 
tada dar buvo galima gyventi, 
šie metai gi stačiai negalimi.

Visi? Rusija meldžiasi už lie
tu, bet lietaus nėra. Plikos me
džių šakos rodo kokį didelį 
vargą kenčia mažiausia 100,- 
000,000 gyventojų, o pagalbos 
iš niekur neamtyti. Žmonės 
ir gyvuliai miršta kaip musės.

Ištisų kaimų gyventojai bėga 
j Siberiją. Maisto porcijos, vi
sai mažos jau nuo kelių meni' 
šių, nuolatos mažėja ir mažėja. 
Nedaroma jokio skirtumo: visi 
gauna tokią pat porciją.

Palei visą kelią iš Minsko j 
Maskvą mes matėme visur di
delius plakatas, skelbiančius te 
a Irus ir balius naudai badau
jančių.

Būriai ba šakoju vaikų, apsi
vilkusių tik vienais marškinė- 
l:ais, entuziastiškai rinko aukas 
badaujantiems distriktams.

Traukiny vien tik afpie badą ir 
jo pasekmes ir tebuvo kalba
ma. Visi sutiko, kad Rsijos 
gyventojai parodė pastebėtiną 
dvasią ir ištvermę.

Darbininkai deda dalį savo 
uždarbio naudai badaujančiųjų. 
Jaros distrikto valstiečiai, kur 
derlius buvo neblogas, padova
nojo 40,000,009 pūdų bulvių,

kas sudaro visą jų perviršį. Jie ! 
gi prašo už tą duoti jiems tirus-1 
kos, kurios labai trūksta ir bis-'
kutį drabužių.

Gavo rugių sėklai.
RYGAį r. 6. Paskelbta, kad 

sovietai iki pabaigos rugpjūčio t 
gavo 140,000 tonų rugių ir 
240,000 tonų kviečių sėkloms.

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

2,000,000 Rusijos gyven
tojų turės mirti badu.

Rusijos išmuitinimui reikalinga 
$1,000,000 į dieną. Laukiama 
pablogėjimo padėties.

PARYŽIUS, r. 6. — Aimerikos 
Raudonojo Kryžiaus komisio- 
nierius Pabaitijos šalyse, pulk. 
Edward W. Ryan atvyko į Pa
ryžių iš Rygos. Jis pasakė:

“Daugiau kaip 2,000,000 ru
sų mirs iš bado, nežiūrint jei 
ir visas pasaulis duotų visą ga
limą pagelbą, ir abejotina yra 
ar nors vienas jų bus komunis
tas“.

Jis apskaito, kad išmaitini- 
mas 20,000,000 žmonių, duk> 

dant po 1 svarą duonos į die
ną, atseis po $1,000,000 'kiek
viena diena. Jis mano, kad po 
bado seks cholera ir maras ir 
kad padėtis visoje šalyje bus 
žymiai blogesnė vasario mėn., 
negu kas yra dabar.

Dalis pinigų rezerve ir reik
menų Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus bus atidudta Ameri
kos šelpimo administracijai šel
pimui badaujančių Rusijoj, ir 
šiaip organizacija daugeliu pri
sidės prie šelpimo darbo Rusi- • • JOJ.

Tuo pačiu Miku Raudonasis 
Kryžius tęs ir toliau savo dar
bą tarp vaikų Albanijoj, Aus
trijoj, Belgijoj, Konstantinopo- 
lyj, Čecbo-Slovakijoj, Estonijoj, 
Franci joj, Graikijoj, Vengri
joj, Italijoj, Lietuvoj, Lenki
joj, Rumunijoj ir JugO^SIavi- 
joj-

........................ .............. i.... j-------------

PARYŽIUS, rūgs. 2. — Pre
mjero Briando kabinetui grę- 
sia krizis. Finansų ministeris 
Paul Doumer veikiausia rezig
nuos.

Čeką vėl veikia.
Čekos įsakymu Petrograde 

šaudyta 61 žmogus.

LVOVAS, r. 6. — Volynijos 
valstiečiai kelia maištą prieš so- 

J vietų valdžios pasirįžimą atga
benti į šį ilistriktą 15,000 žmo
nių iš Volgos distrikto, sako 
ukrainiečiai pabėgėliai iš ryti
nės Galicijos.

. Tūkstančiai vaikų iš bado dis- 
triktų yra jau Ukrainoje, kur 
juos maitina privatiniai šelpi
mo komitetai. Valstiečių ne
sipriešina maitinimui apruibe- 
žiuoto vaikų skaičiaus, bet yra 
griežtai nusisprendę neįsileisti 
suaugusiųjų. Jie taipjau neto
leruos eksportavimo Ukrainos 
grudų į centrą line Rusiją.

Podolijos valstiečių būriai iš
ardė. Kamenec-Podolsko gelžke- 

. lį, kad neleidus išgabenti mil
tų į Maskvą, o vėliau susirėmė 
su raudonosios armi jos būriais, 

i kuri buvo prisiųsti pataisyti ge
ležinkelį.

Mažesnieji Ukrainos miestai 
yra terorizuojami “mužikų”, 
kurie pasitraukia, kad ateina 
kareiviai. Mužikai piešia san
dėlius, žudo sovietų komisarus 

i ir uždeda pinigines kontribuci- 
' • T 1 be

BYGA, r. 6. — Bevieline 
nia iš Maskvos sako, kad ru 
24 d. Petrograde tapo sušaudyta 
61 žmogus, kuriuos nuteisė mir-Į 
tin čeką už dalyvavimą nesenai

Nesenai atakoje ant Monirov 
nų/zikai apsupę teatrą, kuriame 

rjj/ręjo kalbėli apsilankę komi- 
i. Mužikai įėję į teatrą. į- 

šakė viseims jį apleisti. Komi- 
tsaari tapo nušauti išeinant per 
duris.

su- !

Petrograde susektuose suokal
biuose prieš sovietų valdžią. 

‘ Tarp sušaudytoųjų manoma, 
yra keli žmonės, kuriuos čeką 
kaltino buvime Amerikos žval
gybos agentais Rusijoje, kurie 
perėjo Rusijos rubežių iš Fin- 
1 and i jos.

Pasak vietos bolševikų, ši
tokį s čekos veikimas rodk>, kad 
ji vėl sustiprėjo ir atgavo dau
giau galių, kurios iš jos tūlą 
laiką atgal tapo atimtos. Čeką 
jau areštuojanti daugybes žmo
nių Maskvoje, neva už daylva- 
vimą intervoncionistų suokal
biuose.

Bolševikų priešininkai gi 
tvirtina, kad čeką tyčiomis iš- 
Dučia žinias apie suokalbius, 
tuo budu atgavus savo senąsias 
veik neaprubežiuotas galės.

Susektas suokalbis.
COPENHAGĖN, r. 6. — Po

litikei! gavo žinią, kad Petro
grade susektas suokalbis nu
versti sovietų valdžią ir nužu
dyti bolševikų vadovus.

Airija siūlo arbitraciją.
Anglijos valdžia pienuoja pa

siųsti Airijai 10 dienų ultima
tumą. 7 ’

LONDONAS, r. 6. — čia ta
po paskelbtas Airijos prezide 
to de Valeros atsakymas į pre- 
miero Lloyd George paskučiau
sią notą sinn femeriam, kad lai
kas rašinėjimui notų yra užsi
baigęs ir kad turi prasidėti tik- 
roisos (tarybos, jei norima tai
kos tarp Airijos ir Anglijos.

Anglijos kabinetas tajx> pa-

Padarė prekybinę sutartį
Rusijos ir Norvegijos sutartis 

jau pasirašyta.
CHRISTANIA, r. 3. — RusU 

jos ir Norvegijos prekybine su
tartis, labai panaši į Rusijos- 
Anglijos sutartį, tapo pasirašy
ta vakar. •

Siūlo sujungti visas skolas.
WASHINGTON, rūgs. 2. — 

Anglijos valdžia nefopmaliniai 
pasiūlė Jungt. Valstijoms, kad 
svarstant Anglijos apmokėjimą 
karo skolų hutų imamos svar
styti visų šalių skolos ir tik jas • 
bendrai paėmus butų daromas, 
a tei skaitymas. |

Nors jokio pieno nepaduoda
ma, bet manoma, jog bus pa
siūlyta, kad visos šalįs sumoje | 
savo skolų išleistų vienodus bo-1 
nūs ir paskui jais apaimainytų. I

rnui apie Airijos atsakymą ir 
susidariusią padėti. Taipjau 
šaukiamas pasitariman ir ko- 
manduotojas Anglijos kariuo- 

I menės Airijoje.
šis de Valeros laiškas yra 

dar griežtesnis, aštresnis ir ne- 
nuolaidcsnis net už jo pirmes
nes prakalbas ir laiškus. Jis 
nurodo į Airijos reikalingumą 
atsiskirti nuo Anglijos ir tą 
klausimą jis sutinka pavesti sve 
timos šalies a rbi t racijai. Jis 
sako, kad tarp Airijos ir Angli
jos niekad nebuvo laisvos uni
jos ir kad Anglijos pasiūlymai 
Airijai nėra pasiūlymais pilnos 
savyyaldos (dominion teisių, 
kokias turi Kanada ar Austra
lija), bet daug siauresnių teisių 
siūlymai. Bet^ turbūt nesitikė
damas sutikimo išgauti arbi- 
tracijos apie reikalingumą Ai
rijos atsiskirti nuo Anglijos, de 
Valera gabaus sako, kad jis su
tinka paskirti plenipotentus 
tatris su’Anglį j a ir pradėti “tai
kos derybas pamatu valdžios 
sutikimu valdomųjų“. Ką jis 
mena tuo pasakymu, jis užtyli.

Delei tokio de Valeros atsa
kymo didžiuma Anglijos kabi
neto narių pritaria pasiuntimui 
sinn feineriams ultimatumo. 
Tai, suprantama, yra privatinė 
nuomonė, kadangi kabinetas 
dar neturėjo pasitarimo ir jo
kio nutarimo tame dalyke jis 
nėra padaręs. Jis tai padaru 
kada scredojo pasimatys su 

paremieru.
Ministeriai mano šildyti 10 

dienų ultimatumą sinn feine
riams priimti premjero Lloyd 
George pasiūlymus. Jiegu sinn 
feineriai tai atmestų, tada Ai
rijai automatiniai pataptų An
glijos kolonija ir kaipo tokią 
Anglijos valdžia ir valdytų ją.

Iš Belfasto pranešama, kad 
10,000 buvusių kareivių įstojo į 
Ulsterio savanorių armiją 
priešingą sinn feineriams. Už 
keliu dienų Ulsterio savanorių 
armija pasieks pilną spėka ir 
kareiviams bus išdalinti ginklai.

Mūšiai Chinijoje.

HANK()WN, Chinija, r. 5.— 
Bevieliniu telegrafu praneša
ma, kad pietinės ir šiaurinės 
Chinijos kareiviai kaujasi ties 
I-Chang, Hulpeh provincijoj. 
Kitų šalių kariniai laivai išso
dino jurininkus, kad apgynus 
ten gyvenančius svetimšalius.šauktas į Škotiją, kur yra ]>re-

11 . ................... ....

Auksinai dar 
neina brangyn

Iš pirmesniųjų 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 pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, 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 į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1789 So. Halsted St^ Chicago, Dl.
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Darbininkų 
pagalba Rusijai.

Kelios dienos atgal buvo 
rašyta “Naujienose”, kad 
Tarptautinis Profesinių Są
jungų Sąryšis (unijų Inter- 
naconalas) sušaukė į Berly
ną tarptautinę konferenciją 
tikslu apsvarstyti Rusijos 
šelpimo klausimą

Ta konferencija įvyko 
ragptačfoT.3 ir 14 dd- Ji pri
ėmė sekamą rezoliuciją:

Tarptautinio Profesi
nių Sąjungų Sąryšio, Am
sterdamo Internacionalo, 
konferencija, kuri tarėsi 
Berline dėl bado nelaimės, 
ištikusios Rusiją, išreiškia 
giliausią savo užuojautą 
Rusijos ir Gruzijos žmo
nėms, ypatingai kenčian
tiems vargą tų dviejų ša
lių darbininkams. Konfe
rencija pažymi tą faktą, 
kad darbininkai priklau
sančiųjų musų Internacio
nalui organizacijų parodė 
savo proletarinio solida
rumo jausmą, gyvai atsi
liepdami į pagalbos šauk
smą. Ji randa, kad ūmes
niam ir tikslingesniam su
vartojimui aukų, kurios 
jau pradėta rinkti, šis dar
bas turi būt suvienytas, 
praplėstas ir sucentrali- 
zuotas, ir tuo tikslu nuta
ria sekamus dalykus:

1. Tarptautinio Profesi
nių Sąjungų Sąryšio biu
rui yra pavedama tuojaus 
išleisti atsišaukimą į viso 
pasaulio darbininkus.

2. Sąjungų centrai viso
se šalyse turi sucentrali- 
zuoti rinkliavas prisidė- 
JUsiųjų sąjungų ir kitų 
organizacijų, kurios daly
vauja šelpimo darbe.

3. Rinkliavos, kurios eis 
į sąjungų centrus atskiro
se šalyse, turės pagal 
Tarptautinio Sąjungų Są
ryšio biuro nurodymus 
būt įteikiami Tarptauti
nio Profesinių Sąjungų 
Sąryšio sekretariatui.

4. Visos į Tarptautinio 
Profesinių Sąjungų Sąry-

kos, turės, kiek galima, 
būt suvatojamos sanita
rei pagalbai ir maisto pro
duktų pristatymui.

5. Tuojaus bus suorga
nizuota ir pasiųsta Rusi
jon pirmutinė ekspedicija 
po Tarptautinio Profesi
nių Sąjungų Sąryšio kon
trole. Iš Tarptautinio 
Profesinių Sąjungų Są
ryšio iždo tuojaus paski
riama vienas milionas 
markų. Atskirų šalių 
centrai yra taip’pat ragi
nami tuojaus skirti savo 
aukas. Kad išrišus trans
porto klausimą, bus už- 
megsta ryšiai technikos 
ir organizacijos srityje su 
Raudonuoju Kryžium, pa
laikant tečiaus profesinių 
sąjungų veikimo savaran
kiškumą. Atskirų šalių 
centrai, be to, privalo da
ryti stipriausią spaudimą 
į savo valdžias, kad paska
tinus jas be atidėliojimo 
teikti pagalbą Rusijos 
žmonėms.

Kad sustiprinus šituos 
tarimus, tarptautinė pro
fesinių sąjungų konferen
cija pareiškia, kad šitas 
darbas, delei jo grynai 
žmoniškų tikslų ir aky- 
veizdoje visa-pasaulinio 
solidarumo, stovi augš- 
čiaus visų politinių nuo
monių skirtumų. Tąį yra 
proletariato darbas, ku
riame turi dalyvauti visų 
srdvių darbininkai, nepai
sant visų keblumų ir sun
kios naštos, kuri spaudžia 
darbininkus visose šalyse. 
Konferencijoje dalyvavo 
be Tarptautinio. Profesi
nių Sąjungų Sąryšio biu
ro da ir atstovai Franci- 
jos, Belgijos, Hollandijos, 
Čecho-Slovakijos, Jugo
slavijos, Šveicarijos, Šve
dijos, Danijos, Luksem- 
burgo, Latvijos ir Vokie
tijos.

visi nusidėjimai, kuriuos pada
rė bolševikai, butų galima su
versti ir ant socialdemokratų 
galvos. Tuomet klerikalams 
butų lengva kovoti su socialde
mokratais.

Bet socialdemokratai pir- 
miaus, negu kas kitas, ėmė kel
ti aikštėn bolševikų klaidas, ir 
šiandie žmonės žino, kas atsako 
už jas.

PATARIMAI DEL SUVAŽIA
VIMO.

“Keleivyje” vienas Bostonie- 
tis gvildena klausimą, kokiu 
budu turėtų būt sušauktas pa
žangiųjų Amerikos lietuvių su
važiavimas. Jisai mano, kad 
prieš suvažiavimą turi būt nu
statyti šie dalykai: kas šauks 
suvažiavimą, kur jisai turi į- 
vykti, kokiu laiku, po kiek at
stovų turi siųsti draugijos, ko
kios organizacijos gali dalyvau
ti, dienotvarkis. Bet kas tuos 
dalykus nustatys?

Boątonietis sako:

“Nustatyt juos turi apskri
čių konferencijos. Pavyz
džiui, Bostone bus 18 rugsė
jo Bostono ir jo apielinkės 
pažangiųjų draugijų ir kuo
pų konferencija. Suvažiavę 
draugijų įgaloitiniai apkalba 
paminėtus čia klausimus ir 
nubalsuoja: kas turi suvažia
vimą šaukti, kur jį šaukti, ka
da ir 1.1. Savo nutarimą kon
ferencija (arba jos komisija) 
paskelbia spaudoj ir praneša 
Waterburio lietuvių Progre
syvių Draugijų Sąryšiui,, nes 
jis pirmutinis suvažiavimo 
klausimą iškėlė ir kol kas yra 
lyg ir centras šito judėjimo.

“Kita panaši konferencija 
turėtų būt sušaukta New 
Yorko apielinkSj, trečia Phi- 
ladelphijoj, ketvirtą Balti m o 
rės, penkta Pittsburgo, šešta 
Clevelando, ir 1.1.

“Jiegu didžiuma sutiks, 
kad suvažiavimu Šauktu wa« 
terburiečiai, tai tuomet savai- 
mi butų jau išrištas kausi

mas ir kur jį šaukti — jis tu
rėtų būt Waterburyje.

“Konferencija gali nustaty
ti ir kitus klausimus.”
Mums rodosi, kad Bostonie- 

čio planas yra labai geras. Ap
skričių konferencijos ne tiktai 
Įirirengtų suvažiavimą, o ir pri
sidėtų prie suorganizavimo pa
žangiosios visuomenės vietose.

klerikalų geismas.

So. Bostono klerikalų orga
nas cituoja Kauno “Socialde
mokrato” atsakymą į klausimą, 
kokie yra sočia Įdėm ok ratų sen
tikiai su bolševikais:

“Ir kovojame su bolševi
kais ir giname bolševikus.”

IX'l šitokio atsakymo south- 
bostoniškis laikraštis rašo:

“Koksai nedoras veidmai
niavimas! Jiems reikėjo pa
sakyti: neva kovojame su bol
ševikais, kuomet norime 
žmonių prisivilioti, bet ištie- 
sų tai mes juos giname, nes 
mes esame jų nereguliaru— 
avangarda, vadinasi, Ityolševi- 
kų armijos žvalgai ir jų ke
lių tasytojai.”

Klerikalų organas nušnekėjo 
gana žioplai, kadangi visi žmo
nės gerai žino, kad tarp social
demokratų ir komunistų-bolše 
vikų yra didelis principalis 
skirtumas.

Socialdemokratai gina bolše
vikus tuomet, kuomet valdžia 
persekioja juos. Socialdemo
kratai gina visus persekioja
muosius žmonės, nežiūrint ko
kios jie yra partijos.

Paversdamas tečiau socialde
mokratus “nereguliare bolševi
kų avangarda”, minėtasai kleri
kalų lakraŠtis išduoda savo šir
dies paslaptis publikai. Jisai, 
mat, nori kad žmonės neatskir
tų socialdemokratų nuo bolše
vikų, ir kad visos tos klaidos ir

BADAS RUSIJOJ.
Žinios, kurias praneša Rusijos 

komunistų laikraščiai apie badą 
Rusijoj, ima rodytis biskį link
smesnės. Lietus daugelyj vie
tų, rodos, pataisė derlių.

Suprantama, galima tik 
džiaugtis tuo. Nors dideliame 
Pavolgio plote javai pražuvo, 
bet daugelyj vietų jie atsigavo 
— jeigu tik komunistų žinios 
apie javų derlių yra teisingos.

Dabar, kada bado šmėkla ne
besirodo taip baisi, kaip pir
miau, ne prošalį bus priminus 
komunistams šis bei tas.

Per ketverius metus komuni
stai vaišino ne tik buržujus, bet 
ir socialistus, kurie atsisakė eiti 
Rusijoj komunistų uodegoj, įvai
riais “niekšais”, “išgamomis”, 
“buržuažijos uodegomis” ir be
galėmis kitokių vardų, kuriuos 
sugalvoti jie yra dideli meisrai. 
O kada atėjo badas, tai socialis
tai pirmieji puolė gelbėti badau
jančius Rusijos žmones, gi pa
tys komunistai nė Europoj, nė 
Amerikoj veik nepasirodė. Tai 
viena.

O kita — per ketverius metus 
komunistai aršiausiai šmeižė so
cialistus, ir štai prisėjo šauktis 
jų — daugiau — buržujų! — pa
galbos. Komunistam prisėjo 
gerti iš to šulinio, .kuriu jie 
spjaudė.

Komunistai sako: sausa išde
gino javus; Rusiją ištiko nelai
mė, kurios žmonės negali kon
troliuoti; ne komunistų čia kal
tė.

Taip, stoka lietaus komunistų 
kaltinti negalima. Bet ve kas 
reikalinga atminti: 10 arba 15

milionų badaujančių Rusijos 
žmonių reiškia, maž-daug, tą 
patį, ką reiškia didelė karė: apie 
septynius ar aštuonius milionus 
sutrauktų karės fronte žmonių, 
kitus septynius ar aštuonius mi- 
lionai žmonių, užimtų gamini
mu amunicijos, kuri būna iššau
dyta į orą. Badas penkioliką 
milionų žmonių, reiškia maž
daug šabas, ką reiškia užlaiky
mas 10 milionų kareivių armi
jos.

žinoma, tai yra sunki našta. 
Bet normalėse aplinkybėse toji 
našta, nors sunki, butų pakelia
ma, ypač tokiai milžiniškai ša
liai, kaip Rusija. Vienok ketve- 
ri civilės (pilietinės) karės me
tai taip nuolsino Rusiją, kaip jo
kia karė su išlaukiniu priešu jos 
niekuomet dar nenualsino jos.

Socialistai smerkė šitą komu
nistų iššauktą civilę karę., Jie 
įrodinėjo, jog civilė karė nukan
kina šalį labiau, negu išlaukinė. 
Socialistai nurodinėjo, kad Ru
sijai civilė karė negalėjo duoti 
nieko gero, apart blogo. O ko
munistai pasakojo, jog reikia 
griauti senų tvarką, idant jos 
vietoj pastačius nauja. Jie su 
pasimėgimu kartojo, jog reikia 
pirmiausia nuversti seną namą 
norint jo vietoj statyti naują.

Na, išgriovė. Ir jiem puikiai 
vyko. Taip puikiai vyko, kad 
šiandien išrodo, jog sunkiausia 
kovos su badu problema. Rusi
joj bus ne maisto suradimas ba
dau j antiem, bet, greičiau, sura
dimas būdų, kaip pasiekti ba
daujančius su maistu.

Įdomi, Šituo žvilgsniu yra tele
grama Amalgameitų unijos pre
zidento Hillmano. Jis ragina 
Amalgameitus siųsti į Rusiją 
pirmin galvon: maistą, vaistus, 
rubus ir “trokus” (ratus).

Ratus?... Juk ratų badaujan
tys nevalgis ir nedevės,, neigi 
choleros nesuvažinės ? Dalykas 
betgi tame, kad komunikacija, 
geležinkliai Rusijoj yra taip 
bjauriai suirę, kad teikia jieš- 
koti kitokių susinėsimo įmonių. 
Komunikacijai Rusijoj yra rei
kalingos tokios priemonės, ko
kiomis totoriai naudojos, kada 
jie 1224 metais pirmą syk įsi- 
briovė Rusijon. Rusija, komu
nistų vedama, sugrįžo totorių 
vergijos gadynėn.,

Kaip suirus Rusijos komuni
kacija, rodo sekamos skaitlinės. 
916 metais šimtui viorstų nau

dojamo geležinkelio išpuolė 27 
sveiki garvežiai; 1919 m. šim
tui viorstų geležinkelio išpuolė 
jau vos 19 sveikų garvežių, o 
1920 metais šimtui viorstų gele
žinkelio išpuolė tik 8 sveiki gar
vežiai. Toliau. 1916 metais 
šimtui viorstų geležinkelio išpuo
lė 809 sveiki vagonai; 1919 m.: 
— 80.4 sveiki vagonai, o 1920 
m. šimtui viorstų geležinkelio iš
puolė tik 393 sveiki vagonai.

Reiškia, per trejus metus ko
munistų viešpatavimo Rusija 
neteko trijų ketvirtadalių svei
kų garvežių ir daugiau kaip pu
sės vagonų. Suirus Rusijos pra
monė taipgi, nupuolęs ir laukų 
ūkis. Ot kodėl taip sunkus yra 
badas Rusijoj. Ot kodėl prisėjo 
komunistams pulti ant kelių 
prieš “buržujus”.

Mes, socialistai, nurodinėjom 
kad sevoliucija yra ne tik verti
mo, bet ir tverybos darbas tuo 
pačiu laiku; kad “vertimo” dar
bas tufai susidėti iš sutvėrimo 
naujų ,tinkamesnių sugyvenimo 
formų; iš pakėlimo darbo našu
mo — ačiū kam netinkamos, ne
našios gamybos įstaigos ir bu
dai, patys išnyks arba taįps pa
naikinti;

Komunistai gi šukavo: “Pir
miau sugriausim, o paskui sta
tysim”. Ir šiandie jie sėdi, lyg 
ta bobelka pasakoj; pered risbi- 
tym kory tom”.

Kadaise, kada Darwinas pa
skelbė savo teoriją apie veislių 
atmainas, tūli žmonės labai pa
sipiktino jo mokslu, iškoliojo jį: 
girdi, jis yra niekšas šitaip pa
sakodamas, bet aršiausia tai, 
kad jo tiesa. Komunistai kolio- 
jo mus, socialistus niekšais, 
šiandie jie kolioja mus dar pik
čiau, o aršiausia todėl, kad mes

sakėme tiesą. Tatai rodo badas 
ir ligos, siaučiančios Rusijoj.

Apie patį badą paduosiu su
trauką žinių, tilpusių “Izvestija 
Veik” No 160, liepos 23, 1921. 
Klausimas, tečiaus, ar “Izvies- 
tija” sako teisybę?

Samaros gubernija. Skau
džiausia nukentėjusi yra Sama
ros gubernija. Tik retai kurio
se užderėjo du penktadaliu pa
prasto derliaus; gi didžiojoj 
gubernijos dalyj neužderėjo nie
ko. Be to čia pasirodė .žiogai 
Jšaranča), suėdantys ir tai, kas 
užderėjo.

Badas verčia Samaros gyven
tojus vietoj duonos j ieškoti ki
tokio maisto, žmonės kaikurio- 
se vietose jau veik suvalgė visą 
žolę.

Ažolų giliai skaitoma saldu
mynais; naudojama maistui lie
pų lapai. Vietos sovietų valdi
ninkai praneša, kad kova prieš 
“suslikus” esanti labai pasek
minga. ' Ūkininkai gaudo žvė
riukus ir valgo ii’ tų žvėriukų 
mėsą ir kailiukus. Bėgimas iš 
apgyventų vietų nesiliauja. Kai- 
kurie pasilikusių savo vietose 
ūkininkų kasa šulinius, kad ap- 
laisčius nors daržus ,kad nors 
ant sklypelio šį tą išauginus.

i Kirgizų Stepai. Kirgizų Stepai, 
apimantys milžinišką žemės plo
tą greta Samaros ir Orenburgo 
gubernijų, išrodo tikri tyrai. 
Tik kaikur kloniuose matyti žo
lė. čia tai kirgizų galvijai ir 
arkliai ganomi. Javai žuvo; o 
kas buvo užsilikę, tai šaranča 
suėdė. Kirgizai žudo galvijus, 
veža į miestus parduoti mėsą. 
Bet bėdos kirgizai laukia ateity, 
t. y. ateinančią žiemą.

Simbirsko gubernija. Singa- 
lejevo paviete javai žuvo. Kiek 
geresni dalykai yra Syzraniaus 
paviete, čia apie 25 nuošimčiai 
viso apsėto ploto duos derlių po 
2—3 pudus javų viena dešimti
nė ; apie pusė apsėtos žemės duos 
geresnį derlių — po 6—8 pudus 
dešimtinė, ir apie 25 nuošimčiai 
apsėto lauko duos dar “geresnį” 
derlių — po 10—12 pūdų dešim
tinė. Tokis Čion yra žieminių 
javų derlius. Gi pavasariniai 
javai žuvo visai. Nulijęs lietus 
biskį pataisė bulves.

Saratovo gubernija....  Didžiu
moj šitos gubernijos pavietų ja
vai ne visai išnyko, bet prasti. 
Aršiausias derlius Dergačevo pa
viete, kur pražuvo apie 75—90 
nuošimčių paprasto derliaus.

Caricyno gubernijoj ačiū lietui 
javai pasitaisė. Daržai užderėjo 
gerai, žmonės šiek-tiek palinks
mėjo.

Nižni Novgorod, gub. Ačiū lie
tui, pasitaikius į laiką, javai pa
sitaisė. Pievos taipgi matyt duos 
gražaus pašaro. —X. Y. N.
■   ------------------- ■ ■ .... ■  ..........................š—L___________________ .

L. S. Sąjungoje
DELEI ATMAINŲ LSS.

KONSTITUCIJOJE.

4) Beto, Pildomasai Komi-Į 
tetas nutaria, kad jeigu bėgiu 
dviejų mėnesių bent trys LSS. 
kuopos prieš šį tarimą neuž
protestuos, klausimas skaity
sis išspręstu — nebus leidžia
mas visuotiniam narių balsa- 
vinmi-referendumui.

5) Pildomasai Komitetas, 
darydamas tokį nepaprastai 
svarbų žingsnį, tikisi, kad mu
sų organizacijos nariai dėlei to 
neprotestuos, bet sugebės tin
kamai įvertinti jį, o kartu ir tą 
padėtį, kokią šiandie musų or
ganizacija gyvena.

LSS. Pild. Komitetas.
St. Strazdas, 

LSS. Pild. K-to Sekretorių. 
Rugpiučio 16, 1921.

Vienos divorsas ant kiekvienų 
trijų laisnių.

Louis C. Legner, vyriausias 
klerką apsivodimų laisnių biu
ro, pranešė, kad persk i ros pa
siekusios negirdėto laipsnio. Di- 
vorsai ir apsivedimai santikiau- 
ją taip, kaip 1 su 3. Tai reiš
kia, kad vienas divorsos parei
na ant kiekvienų trijų apsive- 
dimų. Jis sako, kad dešimtis 
metų atgal būdavę geriau — 
ant kiekvienų 50 apsivedimų 
buvęs išduodaaims vienas d!i- 
vorsas.

toasted
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European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Butf A. Petratii ir S. L. Fablonaji
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt 
NOTARU UAAS 

Real Eatate, Paakoloa, 
Insulinai Ir tt.

809 W. 35th Kamp. Halsted Si. 
Tel.: Bonlevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.i Uter. Ket. ir Sub. iki 9 vai. 

Ned.i iki 8 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd StM kerti Learitt St. 
Telephone Canal 2552.

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

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

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumdestyji 
ASSOCIATION BLDG.

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2* So. La Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6390

▼ak.: 812 W. 33rdStn CNeago 
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

J. P. WAITCHES '
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053

Atsižvelgiant į tai, kad kuo
pų skaičius musų organizaci
joje šiandie yra daug mažes
nis, negu jisai buvo keli me
tai tam atgal, LSS. Pildomasai 
Komitetas savo posėdy, laiky
tam rugpiučio 16 d. 1921, nu
taria :

1) LSlS. konstitucijos straips
nio X paragr. 3 patvarkymas, 
reikalaujantis, ka<l by kuris 
siūlymas visuotinam narių bal- 
savimui-referendumui turi būt 
paremtas bent dešimties kuo
pų, prie dabartinės musų orga
nizacijoje padėties liko neprak- 
tingas. '

2) žinant tai, Pildomasai Ko
mitetas todėl mato esant reika
linga laikinai suspenduoti tą 3 
paragrafo dalį, kur pasakyta, 
būtent: “Toks įnešimas turi būt 
paremtas bent 10 kuopų.” Vie
toj jo Pildomasai Komitetas 
nutaria dėti: “Siūlymas turi 
būt paremtas bent 3 LSS. kuo
pų.”

3) Tasai Pildomojo Komite
to tarimas veiks tol, kol LSS. 
neturės bent apie 50 kuopų. 
Paskui — paties Pildomojo 
Komiteto ar kuopų iniciativa— 
jisai galės būt atmainytas.

New Peojiles Electric Go.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
• savininkas
1711 W. 47th St.

Tel.: Yards 413 
Tarpe Hermitage ir Paulina.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIN-EXPELLER «!.
Vidzbaženklis užreg. 8. V. Pat. Ofl«e.V

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad intėtu Ikaro (Anchor^ 

Vaizbaženklj, ’

t

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

kreipkitės pas 
imis arba telefo- 
nuokite, o mes su 
teiksime apkaina- 
vimą. Darbą vi
suomet gvaran 
tuoj ame.

DR. A. MONTVID '
Lietevis Gydytojas ir ChirargM 

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

Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.

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

Taipgi, laikome 
elektr. įrankių 

krautuvę ir taisome viską namieje. 
Musų kainos prieinamos.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

ADVOKATAS

Kazimieras Gugis
JAU GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Klientus vėl priima dienomis miesto 
ofise, 127 N. Dearborn St., o vaka
rais nuo 6 vai. namie, 3323 South 
Halsted.
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Belgijos kooperatyvu 
judėjimas.

(Tąsa.)
■ --------

Nedaug kuo skiriasi ir ku
niginės kooperatyvės bendrovės 
nuo ūkininkų bendrovių. Jos yra 
sutvertos ir tvarkomos paprastų 
kapitalistinių korporacijų pama
tais. Nariai, įdėjusieji į kunigi
nes bendroves pinigus, aplaiko 
nuošimčius, dividendus, kaip ir 
bile vienos korporacijos šeri įlin
kai. Tai yra savitarpinės smul
kiųjų kapitalistėlių paramos 
draugijos.

Socialistinių-gi belgų darbinin-

darbininkų unijas apeina pirmoj 
vietoj visuomenės kaipo gamin
tojų reikalai; Darbo Partija-gi 

j atstovauja reikalus žmonių-pi- 
liečių, gyvenančių tam tikroj ša
lyj, tam tikroj geografinėj apie- 
linkėj. Tai yra tryšakos darbi
ninkiško judėjimo, turinčio vie
nokį tikslų. Todėl jis veikia 
bendrai, sutartinai.

Belgijos kooperatoriai, (Vic- 
tor Serwy, kooperatyvio belgų 
susivienijimo direktorius) nesu
tinka su “tyrųjų” koopera- 
torių nuomone buk kooperacijos 
neprivalo kištis į politikų, buk 
jos turi laikytis nuošalyj nuo 
partijų. Jie nurodo, kad tūli į- 
statymai, reguliuojantys pramo
nės reikalus, grynai paliečia ir

kų kooperatyvių draugijų tikslas 
yra pakeisti dibartinę visuome
nės tvarkos kitokių, geresnę, tei- 
singps — visuomenės surėdymo 
sistemų — socialistine tvarka. 
Šitas savo siekiais jos skiriasi 
nuo vadinamų “tyrųjų” koopera- 
torių siekių, kurie svajoja apie 
įvykinimų vadinamos kooperaty
vės visuomenės tvarkos ir kuri* 
jų nuomone turės būti panaši 
maždaug šių laikų sindikalistų 
idealės draugijos surėdymui. Tik 
sindikalistai svajoja apie tokia 
tvarkų, kurioj draugijų rėdys 
asmenys, kaipo dirbtuvių, kaipo 
produkcijos, gamybos atstovai, o 
“tyrųjų” kodperacijų darbuoto
jai svajoja apie tokių tvarka, ku
rioj pirmon galvon bus atsižvel
giama į visuomenės, kaipo su
vartoto jų reikalus, ir kurioj pir
miausioj vietoj bus rūpinamasi 
kooperatyvų reikalais.

F
Belgų socialistinės kooperaty

vės savo tikslu stato ne “tyrų
jų” kooperatorių idealų, bet so
cializmų, t. y. tokia visuomenę 
tvarka, kurioj bus atstovauja
mi ir tvarkomi reikalai visuo
menės kaipo suvartotoji!, kaipo 
gamintojų ir kaipo piliečių.

Kooperatyvės draugijos, belgų 
kooperatyvių nuomone, šiandien 
rūpinasi pirmon galvon visuome
nes kaipo suvartotojų reikalais;

kooperacijas. Kapitalistų atsto
vai, kurie atstovauja priešingus 
kooperacijoms interesus, dažnai 
stengiasi užgauti koperacijų rei
kalus. Taigi kooperacijos nepri
valo šalintis nuo politinės dar
buotės. •

Dalyvaudamos politikoj — ar 
,turi — kooperacijos eiti į blo
kų, į koalicijų su esančiomis ten 

i partijomis? Serwy nurodo, kad 
tikras kooperatyvis judėjimas 
yra darbininkų judėjimas, sie
kių pakeisti dabartinį surėdy
mų. Tokius pat siekius turi ir 
politinis darbininkų judėjimas. 
Jis nurodo, kad socialistinės į- 
vairių šalių partijos yra tos par
tijos, kurios ištikimiausiai rėmė 
ir remia kooperatyvį judėjimų. 
Savaimi suprantama, kad koope
ratoriai privalo darbuotis išvien 
su darbininkų partijų atstovais, 
šitokios nuomonės yra didžiu
ma belgų kooperatorių.

Reikia pažymėti, kad nuomo
nė, jog kooperatyvis judėjimas 
turi veikti sutartinai su darbi
ninkų partijomis politikos lauke 
vis labiau ir labiau platinasi. Il
gų laikų Anglijos kooperacijos 
nedalyvavo savarankiai politikoj. 
Rinkimuose jos remdavo koope
racijų “draugus”, kaip kad Ta
rnas Gompersas remia savo 
“draugus” demokratus Ameri-

koj. Kaikurie tečiaus neprielan
kus valdžios žygiai privertė An
glijos kooperatorius įsėsti politi
niai! vežiman. Kooperatoriai iš
syk manė išdirbti savų koopera- 
tyvę politinę platformų. Bet ve 
bėda: pasirodė, kad visa, kas yra 
reikalinga Anglijos kooperaci
jom jau buvo įrašyta Anglijos 
Darbo Partijos platformom Ir 
kooperatoriai paliko tik remti ir 
veikti politiniame šalies judėji
me bendrai su Darbo Partija.

Panašų apsireiškimų matome 
ir Francijoj. Ten irgi šiandien 
Nacionalė Kooperatyvų Federa
cija jau veikia išvien su Gene- 
rale Darbo Federacija vadina
moj Ekonominėj Taryboj. Aus
trijos ir Italijos kooperatyvis 
judėjimas yra gana ankštai su
sijungęs su darbininkų unijomis 
ir politinėmis darbininkų partK 
jomis.

Kitaip ir negali būti. Kol 
kiekviena darbininkų judėjimo 
dalis veikia siauroj savo darbuo
tės srityj, tol rodosi, Kad kiek
viena jų turi savus ypatingus, 
skirtingus nuo kitų, siekius. Bet 
kaip tik jos išeina į bendrų, vi
sų visuomenę paliečiantį darbuo
tės laukų, tai ir pasirodo, kad 
kooperatorių, darbininkų unijų 
ir socialistų partijų tikslai ir 
reikalai yra vienodi. Tatai vie
šai, išpažįsta ir, aiškiausiai su
pranta belgų kooperatoriai.

—V. P—ška.
(Pabaiga)

Kas Dedasi 
Lietuvoj

JONIŠKIS, ŠIAULIŲ AP.

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
o BWOADWAY NEVV YORK. N.Y. J

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplaukų) 
Alba per L1BAVĄ, HAMBUKGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
l PILIAVĄ.

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

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

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

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

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

ASHLAND OENT1STS
Gera sveikata, reiškia ilgą 

gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną 
sveikatą. Prastai pataisyti 
“platės” ir “bridges”, reiškia 
prastą maisto virinimą ir per- 
degimą pilvo. Gvarantuojam®, 
kad galėsi kramtyt kiečiaus} 
maistą su musų uždėtomis 
“platės”.

SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Dantis ištraukiame be skausmo 
Atdara vakarais ir nedėlioms. 
Tek: Blvd. 9660

Dr. Vaitush,O.D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimd, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. S pe
dale atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

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

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir nauju* namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Prea.

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

Mitingas ir protestai. Liepos 
10 d. didelis mitingas po kalbų 
St. Seimo nario žygelio ir mok. 
Kučo priėmė protesto rezoliuci
jų prieš Tautų Sąjungos deda
mas pastangas sujungti Lietuvų 
su šlektine ir militarine Lenkija. 
Mitingas pritarė atmetimui Ily- 
manso pasiūlymų'ir nesitarimui 
su lenkais, kol jie neįvykdys’Su
valkų sutarties.

Tame pat mitinge buvo iš
reikštas protestas prieš kunigų 
pastangas naudoti bažnyčių poli
tikai. Tokių rezoliucijų paska
tino žmones išreikšti apsilankę 
per Jonines misijonieriai. Jie 
ypatingai puolė ir keikė L.Valst. 
Sųjungų ir Profesinę Mokytojų 
Sųjungų. šis mitingas savo pro
testo rezoliucijoj pažymėjo, kad 
bažnyčia turi pasilikti po seno
vei Dievo ir maldos namais, o ne 
įrankiu klerikalų partijos agi
tacijai vesti, žinokite klerika-/ 
lai, kad lazda turi du galu.

Iš Savivaldybes darnų. Liepos 
12 d. įvyko naujos valsčiaus ir 
miesto tarybos/ posėdis. Prieš 
posėdį klerikalų ir vertelgų blo
kas buvo suorganizuotas taip: 
krikšč. demokratų 17 žm., dar
bo federacijos 3, mažumoj liko 
L. Valstiečių Sąjunga 2, žm. 
Profesinė Sąjunga 7 ir vienas 
nepartinis. L. V. Sąjunga rei
kalavo proporcingai frakcijoms 
siųsti į apskrities tarybą ir to
kiu budu sudaryti komisijas. 
Juodasis blokas (taip čia jį va
dina), bijodamas, kad pažanges
ni žmonės gali panaikinti šmu
gelį ir gal uždaryti traktierius, 
taip pat ir žydai “traktiemin- 
kai” susiblokavę su krikšč. dem. 
atmetė tuos pasiūlymus.

Tai geras pamokymas Joniš
kio darbo žmonėms, kad prieš 
rinkimus paskelbtu laiku reikė
jo visiems patikrinti rinkikų są
rašus, nes darbo žmonių daugy
bė liko neįrašytų, ir nebuvo pri 
leisti balsuoti. Jau joniškėnai 
sako, ateisią kiti rinkimai, tlLi 
jau musų neliksią nė vieno ne
įrašyto, patys nuėję susirašy
si m. Kad tie žodžiai nebūtų 
pamiršti ligi kitų rinkimų.

VILKAVIŠKIS.

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterą ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE*E AVĖ. CHICAGO.
^***R*WĮI—M,’

Liepos mėn. 18 d. į Vilkaviš
kio kalėjimų atgabentas Vincas 
Grybas, buvęs Šakių apskrities

Tiesi Kelione į Lietuvą
PER PILIAVĄ IR KARALIAUČIŲ

Keliaujant į Lietuvą per šią liniją iš New Yorko tiesia j Piliavą-Kara- 
liaučių, nereikia važiuoti nei per Vokietiją nei per Lenkiją, ir jokių vizų ne
reikia.

AKUSERKA
Mrs. A. Michniewicz

Iš New Yorko į Piliavą trečia klesa..............$135.00
Iš New Yorko į Piliavą antra klesa........ .. $200.00
...... PARDUODAM Laivakortes ir per Canada iš Montreal 
į Piliavą be persėdimo, taipgi ir per visas kitas linijas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus 
Lietuvon greičiausiai ir geriausiai sulyg žemiausio dienos 
kurso AUKSINAIS IR DOLERIAIS.

Dėlei platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų 
siuntimo Lietuvon, pasportų ir income taxų, kreipkitės šiuo 
adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
3313 So. Halsted St., Telephone Yards 6062, Chicago, Illinoįb.

Ofiso Valandos: Kasdiena 9:00 ryto iki 6:00 vak., Utarnikais, Ketver- 
gais ir Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryto iki 3:00 po pietų.

Lithuanian Sales Corp., Lithuanian Šalies tarp.,
414 W. Broadway, 300 Savoy Theatre Bldg.,
Boston 27, Mass. Wilkes-Barre, Pa.

KETURI GYDYTOJAI 
ATSISAKĖ GYDYT.

• .o

Kaimynų patarimu, ši mote
ris atgavo savo sveikatą su 
Lydia E. Pinkham Vcgetab- 

le Compoundu.

Kenosha, Wis. — “Kenčiau lyties 
dalykais ir vėliaus gulėjau lovoje per 

šešias savaites su 
liga, kurią gydy
tojai vadino užde* 
girnų vidurių. Ke
turi iš jų sakė, kad 
negyvensiu. Su-' 
siedka patarė nau
dot Lydia E. Pink
ham Vegetable 
Compoundą ir jis 
gelbėjo man nuo 
pat pradžios. Kuo
met gydytojas už- 

vjv, jcun, ką ėmiau, ir jis
sakė: “Mesk mano vaistus šalyn ir 
naudok Pinkham vaistus”. Taip ir 
padariau ir išsigydžiau. Jei daugiau 
moterų imtų jūsų vaistus, tai jos 
taip nekentėtų. Aš rekomendavau 
Vegetable Compoundą daugeliui žmo
nių ir visi buvo ir yra užsiganėdinę”. 
Mrs. Mary Rhapstock, 270*4 Wiscon- 
sin St., Kenosha, Wisconsin.

Kuomet yra apnykta panašiais 
simptomais, kaipo nereguliariškumd, 
uždegimo, pakrypimo, strėnų skaudė
jimą, galvos skaudėjimą, silpnyn ėji
mą, nerviškumą arba “mėlynės”, turi 
gydytis tokias ligas Imant Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compoundu, ge
riausia gyduole nuo moteriškų ligų.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Nervoutos, 
Sunaikintos 
Moterės ?

kintančios nuo skausmo nugaroj, 
strėnos®, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermęs, 
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo

Severa’s 
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingų nusilpnėjimu, netvarkų ir ne- 
regulariškumų, kuremis moterys 
kenčia. Gaukite pas sava Aptie- 
koriaus šianden.

Prekė $1.26.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Av., Chicago, III.

vai. įsakymu 3 žvalgų punkto.
V. Grybas yra narys Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos ir žy
mus visuomenės veikėjas. Kai 
išrinks naują Apskr. Tarybą V. 
Grybas į naujų Valdybų nepa
kliuvo, tai, vietos “ponai” ir de
šinieji, kuriem areštuotasai vi
suomet labai “nepatiko”, maty
ti, skaito patogia proga nuo jo 
visai pasiliuosuoti. Tai tur būt 
vienintelė arešto priežastis.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raides susilieja,
Jei iš raidės darosi dv5,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

^DR.HERZMAN^l
19 RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

Gerai lietuviams iinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pūgai nau
jausias metodas X-Ray ir Kitokias 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS i Nuo 10—12 platų, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

Dienomis: Canal
8110 arba 857

Naktimis: Drezel 
950 - Drover 4188

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

Telephonai:

John J. Smetona
Akinių specialistas

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza ....

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avo

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimi 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiU1 
riu ligone ir kudi 
kį laike ligos. 
10929 S. State St 

Chicago, III.

3101 S. Halsted St., kampas 81oa gat. 
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 3654.

Baigusi Aln-

tikavusi Penn- 
■Uvanijoa hoe-

tarnauja prie 
(badymo. Duo 

rodą viso
kiose ligose 
moterims ir

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

People Teatro Name,
1616 W. 47th SU Tel. BouL 160 

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

Rea. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268 

k—........... ............................................

Telephone Van Burto 294
Rei. 1189 Independence .BM Cbicsge

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

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

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

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

Phone: Humboldt 5849

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos i 9—12 ryto ir 1—• vak.
Phone Canal 257

g DR. G. M. GLASER g 
Praktikuoja 30 metai

Ofisas i
5 8149 S. Morgan St., kerti 82 St. Q 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASi

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 K 
vakare. Nedėliomis nuo 10—2 ■ 

3 po piet.
■ Telephone Yarda 687 i
OUU ■■■■■■■ MMJUOaD 

' - ---------------------- ------------------------- --------------  y . -------------

' DR. CHARLES SEGAL 1 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaiki Ligi.

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

valandos ryto iki 1 vaL po pisu 
Telefonas Drexel 2880 

v---------------------------------------------

S DR. J. KULIS
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

■ 3259 So. Halsted St., CHca

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00 
v. v. kasdien, išskiriant ke t vergu s.

Vakarais pagal susitarimą. 
2418 W. 45th St.

Prie Western Avė., Chicago.

/ 111,1 ' -----------------------------
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietnvys Dentistas

10801 So. Michigan Av., Roeeland. 
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

rT«l. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandosi 8—12 kasdieną Ir 6—9 

vakare išskiriant nadildienius.
V ■ ............

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.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

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

ned. iki (5 vai.

—. ------------- -- ------------------------------

Canal 257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Mediliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St. 
h- -..................... ................

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

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoja* ir Chirurgas 
VALANDOS: 0—12 fyto 

2—9 vakaro.
8801 So. Morgan Streeft, 

Chicago, III.
i —......—-m^n-^i»',ai-*.iriiTiiu i,#

Valdybos pirmininkas. Suimtas Liepos 21 d. betgi tapo paluo- S. GORDON,
milicijos š. mėn. 17 d. vakaro 10 suotas. (“Š-d”) Phone: s9’47HaIstC(l SL

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

DR. YUSKA 
1900 So, Halsted St.

Tek Canal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryte 11d

8 vakare.
Reridendja: 2811 W. 68rd Si.

Tel. Prospbct 8466 
■■

1 ---------------------------- 3------- ------------------

'dr. m. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279
...... . ..... ‘
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

SKERDYKLŲ BARONAI NORI 
NUKAPOTI ALGAS.

Darbininkai tariasi streikuoti.

Rugsėjo 15 dieną pasibaigia 
skerdyklų darbininkų sutartis. 
Numatoma, kad po to skerdyk
lų baronai sieksią nukapoti dar
bininkams algas 15 nuoš. Žino
ma darbininkai su tuo nesu
tiks.

Sužinota, kad likeriai steng
sis įvesti naują algų skalę pasi
tarę su viršininkais “kompanijų 
unijų”, kurios tapa suorgani
zuotos keli mėnesiai atgal.

Jai tai įvyktų, unijų viršinin
kai sako, streikas taptų ne
išvengiamu. Unijų viršininkai 
buvo susirinkę pasitarti tuo 
reikalm Algų suvienodinimo 
planas tapo apdirptas ir * įteik
tas pokeriams. Paskirti komi
tetai, kurie susirinks šiandie 
svarstyti įvairių raportų.

Susirinkime unijų viršininkai 
smerkė skerdyklų baronus dėl 
kėsinimosi nukapoti darbinin
kams algas ir dėl atleidimo dar
bininkų iš darbo. Pokeriai ne- 
užginčina, kad algų nukapoji- 
mas yra planuojamas, bet ne
pasakė kokį nuošimtį jis sieks, 

šeši mėnesiai atgal kompani
jos buvo nutarusios nukapoti 
algas 121/* nuošimčių. Vienok nuostolių.

kaltinimų prieš likorio vertel
gas. Apie $100,000 vertės deg
tinės jau tapo konfiskuota ir 
keletą gana įžymių ypatų areš
tuota bei apkaltinta. Sekamos 
naujos ypatas įveltos:

Stanley Kunz, kongresme
nas; Carl M. Behrons, Lincoln 
Trust & Saving banko vice
prezidentas; James Van Natta, 
Irvįng parko stoties policijos 
leitenantas; Milton M. Fox, 
stambus vidurmieščio aptiek o 
rius; liūgo Wliss, »saliunčikas 
ir jo brolis.

Socialistų pagelba darbininkam.; JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA KAMBARIO DEL 2 VAI- 

Kad butų garu šildomas ,tele- 
Su valgiu ar be valgio. Gar- 

Park, Douglas Park, 18 gatvės 
apie Mikvaukee Avė. ąpielin-

PARDAVIMUI RAKANDAI

Areštavo milionierhius sunę.

Louis F. Swift, sunus 
dyklų savininko milionieriauss, 
tapo areštuotas Zion City. Jis 
areštuotas, kartu su Chicagos 
daktaru jiedviem važiuojant 
Mikvaukėn, Policistas, kuris 
jiedu areštavo, papasakojo kaip

sker-

rę degtinę iš bankų. šešios 
bonkos degtinės rasta juodvic- 
jų automobilyj.

Policijos viršininkui Gordon 
iš Ijike Forost uždėjus kauci
ją po $2,000 už kiekvieną ir 
$2,(MM) bonsą už automolbilj, 
juodu tapo paleisti.

Gaisras skerdyklose.

Pereitą subatą skerdyklose į- 
vyko gaisras. Darling kompa
nijos aliejus arti prie Arinour 
ir Svvift kompanijos užsiedgė.

Nors ugnis tapo isnivaldyta j 
dvidešimts minutų, bet gaisras 
pridarė nuo $35,000 iki $50,000 
______ ,e. Keli aliejiniai kubi

lo nebuvo galima įvyfcdintj, ka-1 lai užsidegė ir ekspliodavoz I uo 
dangi Alschulerio sutartis ne- laiku dirbtuvėj buvo tik du dar- 
buvo pasibaigus. 1______
kad dėkai gyvenimo reikmenų 
kainų nupuolimui, kompanijos 
mėgins nukapoti algas 15 nuo-

Numatoma,, bininku, kuriuodu išliko nesu
žeistu.

Dieniniai plėšikai veikia.

KALTINA LIKERIŲ 
VERTELGAS.

Įveltos stambios įpatos.4

Federalė valdžia tirri naujų

Į LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
deli pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, modemiško laivo.

VReoStarLine
Išplaukia kas savaitę

Pier 58-62 North River, New York 
Samland)

Gari ton A. Perry tapo api
plėštas savo krautuvėj, 3449 
So. Halsted gatvės. Tai įvyko 
subatoj po pietų. Jis neteko 
šešis dešimtis dolerių pinigais.

Areštavo jaunus plėšikus.
Michall Yysker, 12 metų, 902 

N. Francisco avė., ir .Tohn Le- 
siak, 13 metų, 1250 Augusta 
gatvės, tapo areštuotu po to, 
kaip Jit-ocFu ’pa'vo'gS 'kelett; <lei- 
niontą ir kitų brangenybių, ku
rių verte siekė $24,000. Tie daik 
tai buvo paimti iš vieno auto- 
nuibiliaus, kuris stovėjo prie 
Sidney J. Freed'man auksų 
auksų krautuvės, 2930 Mihvau- 
kee avė.

New York į Spalio 15 
Hamburgą.

Tik 3-čia klesa
New York (Rūgs, 17. 

į (Rūgs. 10
Hamburgą (Rūgs. 24 

.............................. Spalio 1

Namu
Kroenlan) 
Zeeland) 
La pi and) 
Finland) .

> American Line
Moogolia) 
Minnekahda) 
Manchuria)

New York (Rūgs. 8 
į (Rūgs. 22 

Hamburgą (Spalio 
Tikietai tiesiai į Pilavą 

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO., 

116 laivų — 1,250,000 tonų.
Chicago: F. C. Brown, West. Pass. 

Agent, 14 North Dearborn St., 
Arba prie vietinio agento.

6

ANADlAiį j*. PACIFIC 
rtdk SEHVins

NAUJA
TIESI KELIONĖ ls MONTREAL 

IKI DANZIGO.
* Pagabiaugis susinėsimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais *‘Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

Šie garlaiviai sustos prie HARVE 
Ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
sios kabinete ..........................
Trečios klesos.........................

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa.............................

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas

40 N. Dearborn St., Chicago, Iii.

pigiau- 
$200.00 
$135.00

$185.00

statytojų ginčas • 
užsibaigęs.
tapo paskelbta, kadVakar 

namų statytojų ginčas-lokau- 
tas, kuris tęsėsi keletą mėnesių, 
jau užsibaigęs. Susitarimas 
abiejų pusių įvykęs diktuojant 
teisėjui Landis.

Visos ręst fikcijos išskyrus
unijos taisykles, kurios nusta
to darbo' valandas ir algas, ta
pusios prašeflintos. Darbinin
kai likę laisvais — galėsią eiti 
dirbti kur jiems geriau patu
ką, be jokių perimtų bei 
kesčių.

TUO-

Norėjo nusižudyti.
Kuomet kūdikio tėvas atsi

sakė išpildyti prižadus — vesti 
Evelyn Kelly, 18 metų motiną, 
tai ši išgėrė nuodų name, 1459 

Adams gatvės. Ji nugabe.n- 
pavieto ligoninėn. Nuniato- 
ji mirs.

w. 
ta 
ma

Užmušo mergaitę
Agnės Warren, 6 metų mer

gaitė, tapo užmušta automo- 
biliaus einant jai skersai gatve 
prie savo namų, 1331 So. Ko
lio gat. James F. Fozil, šoferis, 
sulaikytas.

*

NUO $50.00 IKI $200.00 I SAVAITĘ.
Reikalingi atsakanti ir teisingi žmones 
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti. 
Mes užtikriname uždirbti $50.00 j savaitę 
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.

Davenporte, Iowa, miesto ad- 
ministracija yra socialistų ran- kinų? 
koše. Miesto taryba, niatyda- J?”®8 
am vargą, kurį vietos darbinm- arba 
kai kenčia dėl nedarbo ir nega- 
lėdama atgaivinti pramonės, nes 
šiandien taip Davenporte, kaip 
kitose vietose pramonė randasi 
kapitalistu rankose, nutarė pa- J1ESKAU V*ENAM\ . vaikinui prie lietuviškos mažos sei-
skirti $300,000, idant palengvi- mynos, su valgiu ar be valgio. Geis- 
nus nedarbių padėtį. Paskir- 22-ros gat. ir Leavitt apielinkėj, 
. ........................ 7 .... ar toliau. Malonėkite pranešti, tieji pinigai bus suvartoti įren- r,
gimui ir pataisymui visuomenei I 4635 s- Richmond St. 
reikalingų įstaigų.

J. ŽUKAUSKAS, 
3658 Douglas Blvd. 
Phone Lavvdale 0140.

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
ir grosernė labai geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Atsišaukite į Naujienų ofi
so laišku pažymėdami No. 386.

PARDAVIMUI DUNOKEPY- 
kla geriausioj vietoj West Side 
prie Jackson Boulevaro. Turi 
hut parduota greit ir latyai pi
giai. Kreipkitės pas J.
3452 S. Halsted St. 2-os lubos.

mon,

RAKANDŲ BARGENAS.
Puikiausia proga jaunai porai; 5 

kambarių vėliausios mados rakandai 
turi būt parduoti už bile sąžiningą 
pasiūlymą. Vėliausis 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 grojiklia 
pianas su šėpute ir roliais ir didelis, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantuota. Nepraleisk šio barge- 
no. i

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

... ■ .... REIKIA DARBININKŲ Lietuviu Rateliuose — MOTERŲ
~ ~ , REIKIA patyrusių merginų

Adv. Kazimieras Gugis ir moterų sortavimui naujų vil- 
SUgrjŽO iš Lietuvos. nonių atkarpų. Nuolatinis dar- 

Praeitos subatos naktį, nigs, bas, gera mokestis. Atsišaukite.
3, sugrįžo Chicagon žinomas B. COHN & SONS 
lietuvių visuomenės darbuoto- 1244 So. Union Avė. 
jas advokatas Kazimieras Gu- ------------------------- --------- -——,
gis. š. m. birželio pradžioj jisbuvo iškeliavę Lietuvon Uo REIKIA 25 MERGINŲ 
tėvų ir giminių atlankyti, o lengvam dirbtuvės darbui. Piece 
taipjau pasižiūrėt, kaip atrodo ~ nuolatinis darbas, Ame- 
pati Lietuva, kuri, ipergyvenusi 
baisiausias karo audras ir iš jų 
išsirilus dabar kuria savo sava
rankės valstybės gyvenimą. Pa
keliui, adv. Gugis pabuvojo dar 
po keletą dienųMHerline ir Pa
ryžiuje.

; | rican Insulated Wire & Cable 
Co., 954 W. 21st St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Pranešimai
West Side.— Liet. Viešas Knygy

nas, kurį remia dvylika vietos 
draugijų, tapo perkeltas į naują pa
togesnę vietą; 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.

Town of Lake. — Gvardijos D. L. 
K; Vytauto No. 1 nariai, kurie per 
paskutiniuosius 10 metų nesirgote ir 
neėmėte pašalpos ligoj, malonėkite 
urnai priduoti komitetui savo vardą 
pavardę ir knygelės numerį, nes 
tiems, kurie per 10 metų nesirgo bus 
dirbdinami žiedai dovanoms.

Komitetas, W. Sharka,
4512 So. Talman Avė., Chicago.

Cicero Lietuvių ' Namų Savininkų 
Sąjungos susirinkimas įvyks rugsėjo 
7 dieną, 8 v. v., J. Nifo svetainėj, 1500 
So. 49th Avė., kampas 15-tos gatvės. 
Visi — nariai ir nenariai — yra kvie- 
čiami dalyvauti susirinkime, nes bus 
svarstomi svarbus reikalai, kurie "ap
eina šios kolonijos gyventojus.

— F. Balchunas.

Town of Lake. — -šiandie, rugsėjo 
6, L. L. P. Bendra Stotis šaukia viešą 
visų lietuvių ir lietuvaičių susirinki
mą J. J. Elias svetainėje, 8-tą vai. 
nakt. Tikimės, kad šios apielinkės 
lietuviai skaitlingai susirinks, nes yra 
svarbus visuomenės reikalas.

— Komitetas.

Chicago Centralinių Organizacijų 
atstovų susirinkimas bus laikomas 
šiadie, rugsėjo 6, kaip 8 v. v. šv. 
Jurgio parapijos salėj, Bridgeporte. 
Yra svarbus reikalas, dėlto visų Cent- 
ralių organizacijų atstovai kviečiami 
būtinai susirinkti. Gali atvykti ii 
pašaliniai žmonės, kuriems tik rupi 
musų vsuomeniniai reikalai.

Ch. Cent.Org. pirmininkas,
J. A. Mickeliunas.

PARDAVIMUI RESTAU- 
ranas. Turiu parduoti greitai ir 
pigiai. Priežastį patirsit ant 
vietos.

3212 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GERI RA- 
karidai (furniture) už pusę kai
nos. Atsišaukite greitu laiku.

5751 So. Carpenter St., 
1-os lubos/ /

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

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

GEORGE HAIDU, 
Camey, Mich.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Priežastį parda
vimo pątirsit ant vietos.

2956 So. Union Avė.

PARSIDUODA groseris visokių 
tautų apgyventoje vietoje. Parsiduo
da pigiai. Randa pigi. Priežastis 
pardavimo, savininkas ant ūkės iš
važiuoja. Kreipkitės

3700 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI dalis rakandų: 
žieminis pečius, 3-jų šmotų se
tas, komodė, pintinė bogė, Vict- 
rola ir daugiau daiktų visai pi
giai.

4512 So. Talman Avė.

EXTRA, PARDAVIMUI LOTAI 
TOWN OF LAKE

Balto, Dobilo L. P. Kliubas parduo
da 2 lotu, plotis 59 pėdų, ant kampo, 
46th ir Marshfield Avė., bizniava vie
ta; Vi 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. Talman 
Avė.

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 Bingo 
Chemical Co., 2816 So. Michigan 
Avė., nuo 1 vai. po piet iki 5 
valandai.

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

611 W.59th St.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Parduodu visai pigiai. 
Priežastis, urnai išvažiuoju į Lie
tuvą. Galima matyt visada, iš
skiriant šventes. Frank Stanio- 
nis, 1448 S. Millard Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Kas nori 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.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI SALIUNAS 

greitu laiku ,geroj vietoj, prie 
pat dirbtuvių.

4107 So. Ashland Avė.

BIZ-
Vienin-

REIKIA PIRMARANKIO DUON
KEPIO prie juodos duonos, 
mokestis, geram darbininkui.

F. BRASUS, 
139 E. 107th St., 

Roseland, III.
Phone Pullman 945,

Gera

PARDAVIMUI KEPTUVĖ, 
nis išdirbta per ilgus laikus, 
tėlė keptuvė randasi tame mieste, 
tirštai lietuviais apgyventa, 
vimui visi įrengimai, 2 vežimai, 2 ar
kliai, 1 trokas.

1529 Portland Avė. 
Chicago, Hights, III.

Parda-

PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCI- 
JA ROS’ELANDE,

24 West 108th Stree
2 augštų, 9 kambarių ir “sun par- 

lor”, viskas naujausios mados; garu 
šildomas. Randasi ant kampo, lotas 
60x160, šviesu iš visų pusių. Apsody- 
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. — Tol. Randolph 2898 arba Hyde 
Park 3395.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

REIKIA DAMMĮ!
VYRŲ

, REIKIA AKMENŲ CRA- 
žintojų ir track darbininkų ak- 

meninčn Thorston, III.
The Brown Improvenient Co., 
1220 Chamber of Commerce 

Bldg., Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 

šapa didelėj lietuvių kolonijoj. 
Vieta išdirbta per daug metų. 
Norinti įsigyti gerą biznį, kreip
kitės, 1339 S. 50 A v., Cicero, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Nauji fixtures, daug 
stako, labai geroj bizniavoj vie
toj. Pardavimo priežastis —

ASMENŲ JIESKOJIMAI KZ"
JIEŠKAU SAVO PUSBROLIŲ r-------------------------

Antano ir Kleofo Babilių. Jie gyve- viet;X’bizni7‘išdirb7^L 
na Philadelphia, Pa. Malones jie metų> artf gv. Jurgio 
patįs ar kas kitas pranešti apie juos, kambariai užpakaly 
busiu dėkingas. Taipgi jieškau Ro- Pardavimo priežastis 
zahjos Butkikės. Ji gyvena Brook- nesutikimas Pigiai 
lyn, N. Y„ Joe Babilius, 1943 South Atsišaukite: 3201 S. 
String St., Chicago, III. Tel.: Yards 944

PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ 
per daugelį 
bažnyčios; 5 
pagyvenimui.

— partnerių 
parduodame*1 

Auburn Avė.

JIEŠKAU SAVO DRAUGĖS LE- PARDAVIMUI ŠAUTINAS vusės Barkauskiutės, iš Lietuvos at- 1 AKIJAVIMUI bALIUNAb 
važiavo į Moline, III., o dabar neži-|sU Visais fixtures, visokių tau- 
nau kur. T" “ ‘ .........
Gailiunų kaimo. Turiu svarbią žinę 
iš Lietuvos. 
LEOKADIJA KASPARAVIČIENĖ,

5013 Northcote Avė.
. E. Chicago, Ind.

Kauno rėd., Vilkijos pat., tų apgyventa. Pardavimo prie- 
žastį patirsite ant vietos, 4547 
So. Hermitage Avė. '

JIESKO KAMBARIŲ
VEDUSI PORA JIEŠKOM KAM- 

jario; abudu dirbame, todėl geistina, 
cad prižiūrėtų kūdikį. Rakandų kad 
ir nebūtų, mes turime. Praneškite 
jo 7 vai. vak. J. Markūnas, 8310 
Hospratt Avė.

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- 
Pra-

JIEŠKAU KAMBARIO SU VAL- 
giu ar be valgio vienam arba dviem; 
geistina butų kad atsišauktų nuo 
Jridgeporto arba iš West Sidės; gei
stina, kad butų tinkami dėl studentų, 
su šviesa. Meldžiu atsišaukti į Nau
jienų ofisą 388.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė Rietuvių kolonijoj. Biz
nis senas. Ęreipkitės' į Naujie
nas, num. 385.

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

SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

PASINAUDOKITE ŠIUO BARGE- 
nu. Pardavimui bučernė ir grosernė, 

mainysiu ant loto, automobiliiT. 
Taipgi parsiduoda ir namas arba nrvai- 
nysiu ant mažesnio namo. Atsišau
kite.

KAS NORI MAINYTI NAMĄ.

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
N. STATE STREET. CHICAGO

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
lietuvių ir rusų apgyventas. Kas 
pirks, tas laimės. Priežastis— 
nemoku rusiškai.

. 561 W. 14th St.

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

ant farmos; labai prraži farma 11f» alcei’ių, visa dirbama, tik 5 akeriai 
gražaus miško 2 augštų muring stu- 
ba, skiepas, furnesu apšildomas, 9 
kambariai puiki barnė, ant viršaus 
užvažiuojama, 2 šilo, didelis vištinin
kas, kiaulininkas, svirnas, 2 kornams 
šantės ir mažesni budinkai. Tvoros 
aptvertos, pusė visų javų ir šieno tik
rai išrodo kaip dvaras 1M mylios nuo 
gražaus miesto Scott, Michigan, prie 
didelio kelio, priepat gelžkelio, 1 blo
kai iki mokyklos, 1 mylia iki ežero, 
netoli Chicagos. Gera proga 
gerą farmą. Atsišaukit.

3251 So. Halsted St„ 
Klauskit Bružo arba Kriščiūno 

A. Olszevvskio ofise.

gauti

VALENTINE DRESMAKING 
C0LLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. WeH« St.

137 Mokyklos Jangt. Valstijoje, 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643
SARA PATEK, pirmininke. |

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Senas ir ge
ras biznis.

3352 S. Morgan St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
ir cottage užpakalyj, po 5 kambarius. 
Naujai ištaisytas, randasi ant Brid- 
geporto. Kaina $2,600. Įmokėt 
$1,500, likusius ant išmokesčio. At
sišaukite greitu laiku pas

J. NAMON, 
3452 S. Halsted St., 

2-os lubos.

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

MOLLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

PARDAVIMUI BARBER SHOPAS 
cash, arba ant išmokėjimo. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Pardavi
mo priežastis, savininkas eina kitan 
biznin. Atsišaukite į Naujienas, 
389.

PARDAVIMUI MŪRINĖ COTTA- 
ge prie Emerald Avė., netoli 37th St. 
Naujai malevota ir ištaisyta. Renda 
$420 į metą. Budinkas geriausiam 
padėjime. Greit gali eit gyvent. Kai
na $2,650. Išmokėjimai.

J. A. BUTLER, 
724 W. 47th St.,

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
saldainių ir visokių mažmožių 
krautuvė. Biznis nuo senai iš
dirbtas. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. 834 W. 33 
Street.
---------- ■--- 1------ ---_j

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, visokių tautų apgyven
ta vieta. Biznis cash, nėra kny
gučių. Turi būt parduota į 
trumpą laiką.

2655 W. 43rd St.

PARDAVIMUI PUIKI GROSERNE 
ant Bridgeporto . Priežastis parda
vimo labai svarbi. Nupirkusis, o ne
mokąs biznio, pardavėjas išmokins. 
Atsišaukite tuojau pas

J. NAMON, 
3452 So. Halsted St. 

2-ros lubos.

PARDAVIMUI 2 automobiliai 
arba mainysiu ant žieminio For
do, bile vieną. Abudu automo
biliai gerame stovyje.

2859 Lowe Avė.

BARGENAI .
2 fl. medinis namas 5-5 kambarių; 

elektros šviesa. Kaina 3,000. Įmokėt 
$500, $30 į mėn.

TAIPGI
Dideli miesto lotai, $195 ir augščiau 

$25 įmokėt, $5 į mėn. Jei turi $100 
arba $200, mes pastatysime 3 ar 4 
kamb. namelį ant mažų išmokėjimų.

WM. MURDOCK & CO., 
4400 S. Kedzie Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Moki narna t angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politildnės 
ekonomijos, pilietystfs, dailiarašys- 
tės ir tt.

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

AUTOMOBILIAI PIGIAU NEI 
$500. Oakland roadster, su vi
sais gerais tajeriais, ir gerame 
nekaniškame stovyj, $300. 
Chalmers lengvas six touring. 
Automobilius atrodo kaip nau- 
. as; bėga labai gerai $400. Over- 
and touring 6 cilinderių gera

me važiavimo padėjime- $200. 
Hudson touring’, visi geri taje- 
riai ir gerame mekaniškam sto
vyj. šis yra didelis bargenas 
$425.

Elgin Motor Sales Car Co. 
2323 Michigan Avė.

Atdara vakarais ir nedėliomis. 
Tel. Calumet 6420.

PARDUODU ARBA MAI- 
nau mūrinį namą ant mažesnio 
namo arba ant farmos Namas 
yra ant šešių pagyvenimų ir du 
Storai; saliunas ir pool room. 
Kas norėtut mainyti ,tai gera 
proga, pasinaudoti. Kreipkitės: 
2600 W. 23 St.

TURITE PROGĄ NUPIRKTI 
bargeną įmokėdami vieną tūkstantį 
dolerių — dviejų pagyvenimų murini 
namą po šešius kambarius, su augštu 
skiepu, geroj apielinkė. Atsišaukite.

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DVIEJŲ PAGYVE- 
nimų namas po 4 kambarius su mau
dynėms, augštu skiepu. $300 įmo
kėti .likusius kaipo renda. Atsišau
kite.

A. GRIGAS,'
3114 S. Halsted St.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High 
School ir Prekybos dalykų. Priren- 

’giama prie kvotimų j visas augš- 
tesniasias mokyklas. Dienomis: 
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.: 
7:30 iki 9:30. Nedėldieniais nuo 
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama 
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Alg-ebros, Geometrijos ir kitų Ma

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

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

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Cent.Org

