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titucijos. Už tą pasitarnavimą
mahometonų dvarininkams ta
po prižadėta, kad jų dideli dvar
rai nebus liečiami. Tas suju
dino krikščionis, kurie neturi
žemės. Delei to dabar maho
metonai turi tas pačias privile
gijas, kokias jie turėjo prie
Turkijos valdžios, įkas labai
pykdo krikščionis, o mahome
tonų Jugo-Slavijoj yra apie
2,000,000 gyventojų, o skersai
ruhežių yra Albanija, kuri irgi
pirtaria mahometonams.
Valdžia areštavo keletą šim
tų maliometunų, bet vistiek
prieš ją tebestovi sunkus klausi
mas. Dabar vedamojo graikųturkų karo Mažojo Azijoj pa
sekmės turės didelės svarbos ir
Serbijai.

darbo bedarbiams.
Buvo susirėmimų su policija
ir kituose miestuose. Valijoj Reikalauja permainymo arbi- 800 ginkluotų angliakasių mar
guoją ant"- Rosiclare varyti
tratoriaus
nuosprendžio.
1,000 bedarbių demonstracija
lauk mušeikas. Valdžia siun
nuėjo per kalnus į kitą mieste
Kontraktoriai smarkauja.
čia tyrinėtojus.
lį 12 m. atstume, o Suderlan[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]
de bedarbiai buvo užėmę mies
Dirbąntįsi1 prie
CHICAGO.
WASHINGTONAS,^.rugs. 6.
FjLIZA'BETHTOWN, 111. r.
to salę.
namų budavojimo darbininkai
yra labai nepalenkinti vakar 8. -- Sakoma, kad 800 ginkluo Kaip praneša Kauno “Laisve”,
paskelbtu arbOratoriaus teisėjo tų angliakasių iš Eldorado ir Rusų valdžia, vykdydama Lie
Landis nuosprendžiu, kuriuo al kitų anglių kasyklų apygardų tuvos-Rusijos taikos sutartį, su
gos darbininkams nukapojoma stovi stpvyklose netoli šio mies tiko grąžinti Lietuvai 151 gar
True translation filed with the post- miltų 3,000 r., kviečių miltų 9,master at Chicago, III., Sept. 9, 1921
net dar daugiau, negu kad rei telio, pasirengę m.aršuoti į šį vežį, 240 keleivių vagonų ir
•.,
svies

MTOra•y-"
110..!’
miestelį ir Rosiclare, kad išvi virš 4,000 prekių vagonų. Tuo
kalavo patjis kontraktoriai.
to 30,000 r., kakao 40,000 r.,
Darbininkui pavieniai ar bū jus spar kasyklų mušeikas, kurie jau žada grąžinti 63 garvežius,
ryžių 20,000 r., sutirštinto pie Valstijos ir pavietų valdžios
siekiasi teismais persekioti reliais meta/ darbą, bet dar dau pererkioja streikuojančius spar 101 keleivių vagoną ir 1903 pre
no 20,000 r.
*
kių vagoną. Šitoji gelžkclio
dalyvavusius kare angliaka- giau mes darbą šiandie, kadan mainicrius.
Dabar už vieną dolerį moka
sius.
Nedidelis susirėmimas tarp riedamoji medžiaga didžiojo
gi nuo šiandie jau pradeda veik
ma 10,000 rub., taigi net skai
būrelio angliakasių ir mušeikų karo metu buvo Rusu valdžios
ti naujoji algų skale.
tant Amerikos pinigais pragy
Atsisako* įsileisti talkininkų ta venimas yra labai brangus.
LOGuVN, W. Va., rūgs. 8. —
Vakar metė darbą plumbe- iau įvvko ant Harrisburg ke užeinant vokiečiamis išgabenta
rybos paskirtąją šelpimo ko
Algos gi darbi-tunkų siekia Valstijos ir pavieto juodosios riai prie statomo valdžios Jigon- lio. Užpuolimą padare mušei iš Lietuvos Rusijon.
misiją.
nuo 10,000 iki 15,000 n\b./ spėkos, kurios buvo sulindusios buČio kareiviams. Delei to dar kos ir būdami skaitlingesniais
į urvus, kada ant jų užpuolė bas prie ligonbučio negalės būti jiems pasisekė pasigauti tris an
VAIKŲ KLINIKAI
mėnesį ir porcijos.
MASKVA, nigs. 8. — Rusi
gliakasius.
užbaigtas i laika. Kiek metė
LIETUVOJE.
Amerikiečiai pradės egz
jos sovietų valdžia atsisakė leis nuoti vaikus pėtnyčioje ii
dė, kad net turėjo šauktis fe darbą prie kitų darbų, tikru ži . Viso miestelyje dabar yra
Lloyd George kviečia pradėti
ti talkininkų vyriausios tarybos zaminacija tęsis 5 dienas,
deralinės kariuomenės, dabar nių nėra, bet manoma, kad ši apie 150 mušeikų, kuomet dar
Lietuvoje randasi penkiolika derybas rūgs. 20 d., Škotijoj.
paskirtai internacionalinei Ru darbui b irs panaudota 60 dakta vėl pakėlė Isavo galvas kadua an tame '‘streike” dalyvauja gana tik kelios dienos atgal buvo Amerikos Raudonojo Kryžiaus
sijos šelpimo komisijai tyrinė rų ir 120 slaugytojų. Apie 120,- gliakasiai sudėjo saiVo ginklus daug darbininku įvairių amatu. tik apie 15 mušeikų. Apie 50 klinikų. Tas skaičius sako padi1NVERNESS, Škotijoj, rūgs.
ti padėtį Rusijoje, pirm, negu 000 vaikų atsikreipė pagelbos. ir sugrįžo namo ir pradeda iš- Daugelis darbin:nkų ketina vi mušeikų atgabenta iš Kentuc- dėsiąs, kaip tik reikalingi su
18. — Oficialiniai tapo patvir
bus pradėta teikti pagelba ba Amerikos maistas bus duoda naujo grūmoti tiems angliaka sai negrįsti prie namų budavo- ky valstijos.
tvarkymai bus padaryti. Nese tinta, kad Anglijos kabineto at
daujantiems.
siams.
jimo,
jei
pasiliks
nukapotos
al

mas 50,000 labiausiai nedaniaiTikimąsi, kad prieš prasidė- nai du įsteigti Šiauliuose, du' sakymas de Valerai, išsiųstas
Apie tokį raidžios nusprendi j tintų vaikų. Vaikai nuo 3 iki
Logan pavieto įprokuroiras gos.
siant angliakasiu
žygiuotei. Mariampolėj, vienas Kalvarijoj vakar į Dubliną, kviečia siu n
pranešė šiandie užsienio reika 11 m. turės pirmenybę. Vėliaus John Chafirj (brolis ar giminai
Namų budavotojų taryba nu skaičius angliakasių užaugs iki ir Kaune du, be trijų pirmiaus feinerių atstovus tuoj pradėti
lų komisaru-9 čičerinas notose bus šelpiamos ir motinos su ku- tis mušeikų šerifo Don Clnafin)
1,000. Jie žygiuos (pagelbėti įsteigtų.
naujas derybas.
Anglijai, Franc’jai, Italijai ir ; dikiaiis.
pareikalavo iš teisėjo Gore iš tarė prašyti, teilsėją Landis išstreikicriams, kuriuos mušei
Kabinetas prašo de Valerą
Belgijai. Nota sako, kad sovie
duoti varantus areštavimui 40 naujo peržiūrėti savo nuospren
kos netik persekioja, bet ir mė
pranešti ar jis. yra prisirengęs
tų valdžia skaito
i
imskimnę True ,rans|atjon fiIed Wlth the
angKakasių, kurie dalyvavo kar- dį ir ji apsvarstyti su darbinin
to juos iš butų. Abu miestepradėti naują konferenciją, kad
franejuzo Juozo Noulens tos ko- master at Chicasro, 111., Sept. 9, 1921 tu su kitais angliakasiais mu- kais. Tuo gi tarpu taryba de
apsvarsčius kaip Airija tautines
miisijos
pirmininku “kaijx)| as required by the act of Oct. 6, 1917 šiuose su Logan pavieto mušei da didelių pastangų plika1’ * l:ai dabar vakarais būna užda
romi ir nieko iš j u neišleidžia
aspiracijos gali būti smlerintos
bjauriausi pasityčiojimą iŠ ba
komis. Teisėjas, žinoma, jo darbininkus pasilikti prie savo
su Anglijos i merijos reikalais.
darbų iki teisėjas ILandiis ne ma. Spar mainieriai streikuoja «
daujančios Rusijos likimo”.
nuspręs apie tą darbininkų rei jau nuo pereito lapkričio mėn. 800 serbų išskersta viename dis- Siūloma, kad ta konferencija
Nota primena Noulens veiki
-------------dė ir varantus išdavė.
trikte. Mahometonai turį di ■ butų laikoma Inverness ir pra
mą prieš sovietų valdžią kada Jas bolševikai sušaudė už per-, Ateinančią seredų bus su- kalavimą.
Gal siųs kariuomenę.
delių privilegijų.
sidėtų rugsėjo 20 d.
jis buvo Franci jos amlmsaxlosamdymą kambarių atgalei- šauktas specialinis graiul jury.
Kontraktoriai padrąsinti arSPRINGFIELD, 111., rūgs. 8.
Anglijos afenkymas, parašy
rium Petrograde ir atmeta visą
viams. 2 princai irgi sušau- kuriam bus pavesta ištirti visą bitratoriauS nuosprendžiu pra
— Vakar pas gubernatorių
SOFIJA, nigs. 8. — Neramios tas Lloyd George, tarp kitko sa
vyria utsios tarybos pasiūlymą
dyti Petrograde.
angliakasių puolimą ant Logan
dėjo smarkauti. Jie pranešė Smaili apsilankė Illinois Darbo žinios a trina iš Novi Bazar,
ko:
kaipo nepriimtiną ir 'turintį
, pavieto mušeikų. Tyrinėjimai teisėjui Landis, kad jie taipjau Federacijos delegacija, kuri iš Rosnijos, Hercogovinos ir vaka
“Valdžia sutikimu valdomųjų
RYGA, rūgs. 8. — 61 žino- busią platus ir bulsią pašaukta nukapos algas ir tiems darbi
tikslą duoti Rusijos priešams
dėsto gubernatoriui kaip Har- rinės Makedonijos, kur gink yra pamatas Anglijos konstitu
ai i,Xn 1  daugybės liudytojų.
progos įžvelgti j jos. reikalus. > nes, kuriuos bolševikai (Sušau
ninkams, kurie' nedalyvavo ur din pavieto raidžia, kasyklų luotos mahometonų bandos ne
cijos, bet mes negalime tai pri
Nota pabriežia Rusijos suti dė, buvo kaltinami dalyvavime
bi
traci
j
oje.
Jiė
mokėsią
kar

viršininkai ir samdyti mušeikos senai užpuolė valdžios armijos imti kaipo pamatą praktikinei
Gubernatorius irgi prabylo.
kimą priimti pagelbą jos badau nesenai susektame suokalby}
pau toriams $1 į vai., plasite- pereskioja spar mainierius Ro pulkus ir plėšė ir žudė krikš
konferncijai, nes jo aiškinimai
CHARLESTON, W. Va., rūgs. riuotojaims $1.10, blėtkoriams ir siclare ir Elizabethtown mieste čionis. Pasak Serbijos oficiajantiems gyventojams tomis pa Petrograde, sako Petrograde iš
gali -mus versti priimti kokius
čiomis sąlygomis, kokiomis yra spausdintas oficialiais sąrašas. 8. — Gubernatorius Morgan, kitiems įx> 95c į vai. Teisėjas liuose ir reikalavo, kad guber linio pranešimo, vien Novi Ba
tik reikalavimus jus nė paduovedamas šelpimo darbas Ame Tarp sušaudytųjų yra 16 mote kuris buvo taip nusigandęs an Landis jiems patarė to nedary natorius pasiųstų militarinę ko- zar distrikte mahometonai iš
tumėt, net ir įkūrimo respubli
rikos šelpimo administracijos rų, didžiuma kurių buvo kalti gliakasių, kad laike jų žygiuo ti, bet vien tik permainyti dar misij% ištirti ten padėtį.
skerdė 800 stačiatikių serbų. kos”.
ar Fridtjof Nąpscn vadovauja namos persamklyme kambarių tos nebesumanė nė ką daryti: bo sąlygas. Bet kontraktoriai
Delegacijoj buvo ir vienas
Nuo pradžios Serbijos oku
Lloyd George sako, kad jis
dalyvavusių jis dar nė nespėjus pasirodyti atkirto, kad jie padarysią abu
mo Internacionalinio Raudono ir priglaudime
sankrovininkais Frank Handtes- pacijos santikiai tarp krikščio negali tikėti, jog atsisakymas •'
suokalbyj vyrų.
federaliniams kareiviams, pa dalykus, reiškia nukapos algą ty iš Elizabethtovvn, kuris se
jo Kryžiaus.
nių ir mahometonų nuolatos i lyvauti konferencijoje reiks atkratė
savo
rankas
ir
visą
vals

ir
permainys
darbo
sąlygas.
Be kitų sušaudytas yra prin
kamai apibudino ten padėtį:
blogėjo ir valdžia <U<lino gar ! sižadėjimą
nepriklausomybės
tijos
valdžią
pavedė
gen.
Bandr
Blėkoriams
jau
taąx)
įsakyta
“Jokių įstatymų Hardin pa nizonus.
True trandation file<J with th*» post- cas Konstantinas Tiunanov, 29
Anglijai ir jei de Valera išlikmaster at Chicago, III., Sept. 9, 1921 m., ir princas Sergei Uchtomls- holtz. Bet dabar ir jis jau at- nedirbti, jei jie gaus mažiau viete nėra, išėmus ginklo įsta
J u go^ISla vi jo!s mahometonai ryjŲ priešinasi darybomis tik
as required by the act of Oct. 6, 1917
ki, 35 m., pa&kilbęs skulptorius. kiuto ir irgi jau grūmoja an kaip $1.25 j vai. Karpenteriai tymus, nustatytus generalio gavo daugelį privilegijų delri to todėl, kad bijosi, jog Anglijos
Abu buvo kaltinami šnipinėji gliakasiams. Jis paskelbė, kad gi pareiškė, kad jie turi pasida Rosiclare kasyklose manažerio kad jie turi 23 atstovus skupš- pasiūlymai teikia mažiau negu
me ir siuntime žinių iš Rusijos. pirmas žingsnis jyrieš angliaka rę kontraktus su nejxriklauso- W. P. Hanson ir jo mušeikų. činoj (parlamente), kurie j>a|- laisvę Airijai, tad šis dalykas
šeši sušaudytųjų
skaitomi sius tapo padarytas Logan pa mais kontraktoriais, 'kurie ir Valstijos prokuroras Clarence gelbėjo valdžiai sudaryti di gali būti apsvarstytas konferen
Amerikos šnipais ir kurjerais. viete, kur išduota 40 vara n tų, toliau mokės jiems po $1.25 į Howard ir Rosiclare mayoras džiumą balsų pervedimui kons- cijoje, jei ji įvykis.
Vienu jų yra prof. Vladimir Bet tai dar ne viskas, nes bu vai., o kontraktorių asociacija Ed Farrell, buvęs šerifas ir
/■—1
"
..............
Duodamos maisto porcijos yra Tagancev, 3 lm., skaitomas va sią areštuoti ir teisiami ir visi visitiek darbininkų negalį, jei streiklaužis, yra su jais”.
visai mažos, o šiaip maistas dovu visos Petrogrado organi kiti angliakasiai, kurie dalyva ji ir norės samdytis net nepri
Gubernatorius tuoj po to iš
yra darbininkams neįperka zacijos. Grafas Sergei šulen- vo kovoje su mušeikomis. Kaip klausančius unijai karpente- važiavo poilsiui j Mich. valsti
mas. \
burg tapo sušaudytas kaipo jis tai atsieks, jis betgi nesako rius.
ją, bet prieš įvažiuosiant davė
—
turbut
nežino.
“Amerikos kurjeres”.
Kontraktoriams bus vargo įsakymą generaliam adjutan
PETROGRADAS, rūgs. 8. —
Tvarka West Virginijoj esan neįik su karpenteriais, bet ir su tui Diek:;.)*!, direktoriui kasyk
Amerikiečiai, kurie apvažinėjo
ti pilnai atsteigta ir dar dau visais kitais darbininkai. 1913 lų ir minrtrahj departamento
viešas virtuves ir peržiurėjo vai
giau kareivių siunčiama namo; m., kada buvo budavojama na Robert Medill ir darbo direkto
Vakar markės ir auksinai buvo nupuolę žemiaus
kų porcijas, yra įsitikinę, kad
jie jau laukia traukinio. Pasi mų už $108,000,000 prie namų riui Arnold tuojau* vykti į Har
negu kada nors pirmažinios apie badą nė kiek nėra
liks tik nedidelis būrelis karei budavojimo dirbo 90,000 darbi din pavietą išitirti padėtį, Jie
Iš pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
perdednmos. Maistas suside
vių, kuris dabos tvarką dar per ninkų. Dabargi turima užsa šiandie cn piet išvažiavo į ten
kas tap yra ir šiais metais, ir dabar auk
da iš šmotelio juodos duonos, Niekuriose vietose |vyko susi tūlą laiką.
automobl
‘
11.
kymų ant $150,000,000, bet
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sriubos, pupų ir džiovintų dar
rėmimų tarp bedarbių ir po
Šešioms
rotoms
kareivių
tamieste tėra tik 415,000 darbinin
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
Valdžios agentai tyrinėja.
žovių, neturintis jokių riebalų.
licijos.
po
įsakyta
būti
prisirengusioms
kų, taigi nėra nė pusės tiek,
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
Vienas augštas valdininkas
WASHINGTON, rūgs. 8. — kiek reikėtų. Bet ir likusiems prie pirmo pareikalavimo iške
stum žiemą.
gauna sekamą jjorciją: juodos
IX)NDONAS, rūgs. 8. — Per Justicijos departamentas pa darbininkams metus darbą, kon liauti į Rosidaire. Jie galbūt
duonos 0.6 sv. į dieną ir seka eito] seredoj daugelyj Anglijos skelbė, kad nieko nebus daroma traktoriai gali atsidurti tokioj bus pašaukti už 24 vai., jei adj.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
mus dalykus visam menesiui: miestų įvyko didelės bedarbių nukaltinimui tos -ar kitos pu padėtyj, kad jie turės užsaky Dickson ras tai reikalingu. Jis
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
kruopų 3-16 sv., cukraus 0.2 demonstracijos. Keliuose mies sės už sumišimus West Virgi mų, turės teisėjo Landis nuo raportuos veikiančiam guberna
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasv., mėsos ir žuvies 3.1 sv., ka tuose šiaip taip išvengta sumi nijoj iki visas dalykas nebus sprendį, bet neturės daridninkų. toriui Sterling.
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
vos 0.2 sv., tabako 0.2 įsv., dar šimų, bet nidkuriuose buvo su pilnai ištirtais. Dabar federaliduoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
žovių 18 svarų ir degtukų vieną sirėmimų su policija.
niai agentai jau veikia tose vie
Ragina paskolą bedarbei suma
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
PINIGŲ BURSAS,
dėžutę. Amerikos šelpimo adBristoly susirėmimas • Įvyko tose km4 buvo sumišimų, bot jie
žinti.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
minislracijos viršininkai ap bedarbiams priėjus prie miesto dar neišdavė savo raporto de
Vakar, rugsgjo 8 d., užsienio pinisumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
skaitė, kad suaugusių porcijom, salės. Kįlusioj kovoj policijai partamentui.
gų kainą, perkant ją ne mažiau kaip
RYMAS, rūgs. 8. — Italijos
' yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
už 25,000 dolęrfą, bankų buvo skai
siekia 1,200 kali orų į dieną pasisekė sunaikinti keletą uižraSocialistų partijos nacionalinis
toma Amerikos pinigais Šiaip:
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
kuomet rėkia mažiausia 3,000 šų ir raudoną vėliavą. Pagalios
Anglijos 1 svaras................... $8.72 komitetas ragina valdžią duoti
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Austrijos 100 krdną ............... 11c
kaliorų. Vaikų po/rcijos yra ant minios užpuolė konstėbeliai
Belgijos 100 frankų ........... $7.48 didelę paskolą, kad tuo išrišus
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
proporcionaliai mažemės.
ir ją išvaikė, bet daugely san
Danijos 160 kronų ............... $17.45 bedarbės klausimą. Ta paMkob
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Finų 100 markių ................... $1.40 butų panaudota viešiems dar
.Sekamos yra maisto kainos krovų langai tapo išdaužyti.
MEXTC0 CITY, nigs. 8. Francijos 100 frankų ........... $7.65
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Petrogrado rinkoje už Rusijos
Liverpoolyj po susirėmimui šiandie vaigšto gandai, kad pra
Italijos 100 lirų ................... $4.38 bams ir pagerinimams. Paskolą
Skyrių.
\
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.05 gi paskui atmetėtų valdžiai tie
svarą (kuris yra mažesnis už su policijai bedarbiai! jteiikė sidėjo naujos derybos apie
Lenkų 100 markių .................... 8c
Amerikos svarą): žuvių l(Xr į miesto tarybai 10 minutų ulti- Jungt. Valstijų pripažinimą
Olandų 100 guldSnų ........ $81.80 žmonės, kurių nuosavybių ver
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Norvegų 100 kronu ........... $13.25 tė pakiltų delei padarytų pa ge
060 rub., mėsos 13,000 r., ru- m.Mirmą, pareikšilamli1 kad po to Obregono raidžios, žinia nėra
1739 So. Halsted St., '
Chicago, Dl.
Švedų 100 kronų ........
$21.65
ginęs duonos 4,000 r., nfginių laiko jie neims atsakomybės už oficialiniai patvirtinta.
Vokietijos 100 Markių............. $1.05 rinimų.

Rusija gražina Lietuvai
geležinkelio medžiagą.

Juodosios spėkos atgyja
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Rusija nejsiieidžia talkininkų
“šelpimo” komisijos

Nepatenkinti namu buriavotojai meta darbą.
/

Juodosios spėkos atgyja

Kova su mušeikoms III, kasyklose Wi y8i juodosios spėkos|
vėl atgyjo.

Rusija neleis talkininkams
tyrinėti padėtį.

duoti va ra n t n s areštavimui 40

lų vaklžia tskaito pasknnmą Trup transIfttion filert Wlth the
angliakasių, kurie dalyvavo karfraneuzo Juozo Noulens tos ko- master at Chicago, 111., Sept. 9, 1921 tu su kitais angliakasiais mumiisijos
pirmininku ‘“kaipo j as required by the act of Oct. 6, 1917 šiuose su Logan pavieto nnršeibjauriausi pasityčiojimą iš ba
kofluks. Teisėjas, žinoma, jo
daujančios Rusijos likimo”.
reikalavimą su džiaugsmu išpil
Nota primena Noulens veiki
dė ir varantus išdavė.
mą prieš sovietų valdžią kada Jas bolševikai sušaudė <už per-, Ateinančią scrcdą bus sujis buvo Franci jos a mlmsat to
samdymą kambarių algalei- kauktas specialinis grand juty,
riam Petrograde ir atmeta visą
viams. 2 princai irgi susau- kuriam bus pavesta ištirti visą
vyriautsios tarybos pasiūlymą
dyti Petrograde.
angliakasių puolimą ant Logan
kaipo nepriimtiną ir 'turintį
------ ----- ( pavieto mušeikų. Tyrinėjimai
tikslą duoti Rusijos priešams
RYGA, rūgs. 8. — 61 žino- busią platus ir bulsią pašaukta
J * '
progos įžvelgti į jos . reikalus. nės, kuriuos bolševikai sušau- J----- -vsNota pabriežia Rusijos suti dė, buvo kaltinami dalyvavime
Gubernatorius irgi prabylo.
kimą priimti pagelbą jos badau nesenai susektame suokalby]
CHARLESTON, W. Va., rūgs.
jantiems gyventojams tomis pa Petrograde, sako Petrograde iš
spausdintas
oficialinis
sąrašas.
8. — Gubernatorius Morgan,
čiomis sąlygomis, kokiomis yra
vedamas šelpimo darbas Ame Tarp sušaudytųjų yra 16 mote kuris buvo taip nusigandęs an
rikos šelpimo administracijos rų, didžiuma kurių buvo kalti gliakasių, kad laike jų žygiuoar Fridtjof Nąpsen vadovauja namos persamklyme kambarių tės nebesumanė nė ką daryti:
dalyvavusių jis dar nė nespėjus pasirodyti
mo Internacionalinio Raudono ir priglaudime
suokalbyj vyrų.
federaliniams kareiviams, pa
jo Kryžiaus.
Re kitų sušaudytas yra prin kratė savo rankas ir visą vals
tijos valdžią pavedė gen. RtandTruc tranatatlon fil^d wtth th* post- cas Konstantinas Tumanov, 29
master at Chicago, III., Sept. 9, 1921 m., ir princas Sergei UchtomS- holtz. Bet dabar ir jis jau atas reąuired by th© act of Oct. 6, J 917
ki, 35 m., paiskilbęs skulptorius. kiuto ir irgi jau grūmoja an
Abu buvo kaltinami šnipinėji gliakasiams. Jis paskelbė, kad
me ir siuntime žinių iš Rusijos, pirmas žingsnis j>rieš angliaka
šeši sušaudytųjų
skaitomi sius tapo padarytas Logan pa
Amerikos šnipais ir kuirjcrais. viete, kur išduota 40 vara n tų.
Vienu jų yra prof. VUadimir Bet tai dar ne viskas, nes bu
Duodamos maisto porcijos yra Tagancev, 3/lni., skaitomas va sią areštuoti ir teisiami ir visi
visai mažos, o šiaip maistas dovu visos Petrogrado organi kiti angliakasiai, kurie dalyva
yra darbininkams neįperka zacijos. Grafas Sergei šulen- vo kovoje su mušekomis. Kaip
mas.
burg tapo sušaudyta^ kai|xi jis tai atsieks, jis betgi nesako
—turbūt nežino.
“Amerikos kurjeras”.
PETROGRADAS, rūgs. 8. —
Tvarka West Virginijoj esan
Amerikiečiai, kurie apvažinėjo
ti pilnai atsteigta ir dar dau
viešas virtuves ir peržiurėjo vai
giau kareivių siunčiama namo;
kų porcijas, yra įsitikinę, kad
jie jau laukia traukinio. Pasi
žinios apie badą nė kiek nėra
liks tik nedidelis būrelis karei
perdedfcmos. Maistas suside
vių, kuris dabos tyarką dar per
da iš šmotelio juodos duonos, Niekuriose vietose įvyko susi tūlą laiką.
sriubos, pupų ir džiovintų darrėmimų tarp bedarbių ir po
Valdžios agentai tyrinėja. .
. žovių, neturintis jokių riebalų.
licijos.
Vienas augštas valdininkas
WASHINGTON, rūgs. 8. —
gauna sekamą ]>orciją: juodos
IjONDONAS, rūgs. 8. — Per Justicijos departamentas pa
duonos 0.6 sv. į dieną ir seka eito j seredoj daugelyj Anglijos skelbė, kad nieko nebus daroma
mus dalykus visam mėnesiui: miestų įvyko didelės bedarbių nukaltinimui tos -ar kitos pu
kruopų 3-16 sv., cukraus 0.2 demonstracijos. Keliuose mies sės už sumišimus West Virgi
sv., mėsas ir žuvies 3.1 sv., ka tuose šiaip taip išvengta sumi nijoj iki visas dalykas nebus
vos 0.2 sv., tabako 0.2 įsv., dar šimų, bet nickuriuose buvo su pilnai ištirtais. Dabar federaližovių 18 svarų ir degtukų vieną sirėmimų su policija.
niai agentai jau veikia tose vie

16 motery sušaudyta.

Maisto brangumas
Petrograde

Bedarbiu demonstracijos
Anglijoje.

ministracijos viršininkai ap
skaitė, kad suaugusių porcijoj
siekia 1,200 kaliorų į dieną
kuomet reikia mažiausia 3,000
kaliorų. Vaikų porcijos yra
proporcionaliai mažesnes.
Sekamos yra maisto kainos
Petrogrado rinkoje už Rusijos
svarą (kuris yra mažesnis už
Amerikos svarą): žuvių l(Xr
000 rub., mėsos 13,000 r., ru
ginės duonos 4,000 r., raginių

Bristoly susirėmimas •

u n dar the Act of Uarch t, 1871.

No. 210

!■ I—I

(galimus įvykius. Minia betgi
, aprimo mayorui prižadėjus, kad
! bus išdirbti pienai suradimui
darbo bedarbiams.
Buvo susrremiunų su policija
ir kituose miestuose. Vali jo j Reikalauja permainymo arbinuosprendžio.
4,000 bedarbių , domonslraicija į tratoriaus
nuėjo per kalnus į kitą mieste
Kontraktoriai smarkauja.
lį 12 m. atstume, o Suderlande bedarbiai buvo užėmę iniesCHICAGO.
Dirbantįs prie
| namų budavojimo darbininkai
j yra labai nepatenkinti vakar
į paskelbtu arbitratoriaus teisėjo
Landis nuosprendžiu, kuriuo al
gos darbininkams mikapojama
True translation filed with the post- miltų 3,000 r., kviečių miltų 9,master at Chicago, 111., Sept. 9, 1921
nnVmir
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 ir ’ t’HkHUl. 3(>,0(X> r, svies
kalavo patjis kon trak toriai.
to 30,000 r., kakao 10.000 r.,
Darbininkai pavieniai ar bū
ryžių 20,(MM) r., sutirštinto pie Valstijos ir pavietų valdžios
siekiasi teismais persekioti reliais meta darbą, bet dar dau
no 20,000 r.
dalyvavusius kare angtiaka- giau mes darbą šiandie, kadan
Dabar už vieną dolerį moka
sius.
gi nuo šiandie jau pradeda veik
ma 10,000 rub., taigi net skai
ti naujoji algų skąlg.
tant Amerikos pinigais pragy
Atsisako’ įsileisti talkininkų ta venimas yra labai brangus.
LOGAN, W. Va., rūgs. 8. —
Vakar metė darbą pluinberybos paskirtąją šelpimo ko
Algos gi darbimnkų siekia Valstijos ir pavieto juokiosios riai prie statomo valdžios Jigonmisiją.
spėkos, kurios buvo sulindusios bučio kareiviams. Delei to dar
nuo 10,000 iki 15,000 rub.
į urvus, kada ant jų užpuolė bas prie ligonbučio negales būti
mėnesį ir porcijos.
MASKVA, rūgs. 8. — Rusi
Amerikiečiai pra<lės egzalmi- angliakasiai ir taip jas prispau užbaigtas į laika. Kiek metė
jos sovietų valdžia atsisakė leis nuoti vaikus pėtnyčioje ir eg- dė, kad net turėjo šauktis fe darbą prie kitų darbų, tikrų žiti talkininkų vyriausios tarybos zaminacija tęsis 5 dienas. Tąm deralinės kariuomenės, dabar'’ nių nėra, bet manoma, kad ši
paskirtai internacionalinei Ru darbui bus panaudota 60 dakta vėl iškėlė Isavo galvas kadh an tame “streike” dalyvauja gana
sijos šelpimo komisijai tyrinė rų ir 120 slaugytojų. Apie 120,- gliakasiai sudėjo savo ginklus daug darbininkų įvairių amatu.
ti padėtį Rusijoje, pinu negu 000 vaikų atsikreipė ipegelbos. ir sugrįžo namo ir pradeda iš- Daugelis darbininkų ketina vi
Amerikos maistas bus duoda naujo grūmoti tiems angliaka sai negrįsti prie namų budavojimo, jei pasiliks nukapotos al
mas 50,(MM) labiausiai nedamai- siams.
Apie tokį \*aldžios nusprendi tintų vaikų. Vaikai nuo 3 iki
iLogan pavieto įprokuroiras gos.
pranešė šiandie užsienio reika 11 m. turės pirmenybę. Vėliaus John Chafin (brolis ar giminai
Namų budavotoįų taryba nu
lų komisarais čičerinas notose bus šel])iamos ir motinos su kū tis mušeikų šerifo Don Chafin)
Anglijai, Francijai, Italijai ir dikiais.
pareikalavo iš teisėjo Gore iš tarė prašyti teilsėją Landis išnaujo peržiūrėti savo nuospren
Belgijai. Nota sako, kati so\ie-

Amerikos šelpimo axi-
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NEWS

Įvyko

bedarbiams priėjus prie miesto
salės, Kįhtsioj kovoj policijai
pasisekė sunaikinti keletą uižrašų ir raudoną vėliavą. Pagalios
ant minios užpuolė konstėbeliai
ir ją išvaikė, bet daugely san
krovų langai tapo išdaužyti.
Liverpoolyj po susirėmimui
su policijai bedarbiai! įteikė
miesto tarybai 10 minutų ulti
matumą, pareikšdamf kad po to
laiko jie neims atsakomybės už

Kova su mušeikomis
Illinois kasyklose.
800 ginkluotų angliakasių maršuoją ant Rosiclare varyti
lauk mušeikas. Valdžia siun
čia tyrinėtojus.

Kontraik toriai padrąsinti arbitratoriauls nuosprendžiu pra
dėjo smarkauti. Jie pranešė
teisėjui Landis, kad jie taipjau
nukapos algas ir tiems darbi
ninkams, kurie* nedalyvavo arbitracijoje. Jiė mokėsią kar
pei! toriams $1 į vai., plast eriuotojaims $1.10, blėkoriams ir
■kitiems ]>o 95c į vai. Teisėjas
Landis jiems patarė to nedary
ti, bet vien tik Permainyti dar
bo sąlygas. Ijot kon t Faktoriai
atkirto, kad jie padarysią abu
dalykus, reiškia nukapos algą
ir permainys darbo sąlygas.
Blėkoriams jau tapo įsakyta
nedirbti, jei jie gaus mažiau
kaip $1.25 į vai. Karpenteriai
gi pareiškė, kad jie turi pasida
rę kontraktus su nepriklauso
mais kon trak toriais, 'kurie ir
toliau mokės jiems po $1.25 į
vai., o kontraktorių asociacija
vistiek darbininkų negalį, jei
ji ir norės samdytis net nepri
klausančius unijai karpenterius.

Kontraktoriams bus vargo
neįik su karpenteriais, bet ir su
visais kitais darbininkai. 1913
m., kada buvo budavojama na
mų už $108,000,000 prie namų
budavojimo dirbo 90,000 darbi
ninkų. Dabargi turima užsa
kymų ant $150,000,000, bet
mieste tėra tik 45.000 darbinin
kų, taigi nėra nė pusės tiek,
kiek reikėtų. Bet ir likusiems
darbininkams metus darbą, kon
traktoriai gali atsidurti tokioj
padėtyj, kad jie turės užsaky
mų, turės teisėjo Landis nuo
sprendį, bet neturės darbininkų.

Anglija kviečia airius Į
taikos derybas.

Mahometonai skerdžia
serbus

Kabinetas prašo <le Valerrą
pranešti ar jis. yra pri'sūrengęs

to juos iš butų. Abu^ miestepradėti naują konferenciją, kad
Fai dabar vakarais būna užda
apsvarsčius kaip Airija tautinės,
romi ir nieko iš ju neišleidžia
aspiracijos gali būti sird(‘rintos
ma. Spar mainieriai streikuoja
su Anglijos imperijos reikalais.
jau nuo pčreito lapkričio rnėn. 800 serbų išskersta viename dis- Siūloma, kad ta konferencija
trikte. Mahometonai turį di butų laikoma Inverness ir pra
Gal siųs kariuomenę.
delių privilegijų.
sidėtų rugsėjo 20 d.
SPRINGFIELD, 111., rūgs. 8.
Anglijos atsakymas, ]>arašy
— Vakar pas gubernaloa-ių
SOFJJA, nigs. 8. — Neramios tas Lloyd George, tarp kitko sa
Small apsilankė Illinois Darbo žinios ateina iš Novi Bazar, ko:
Federacijos delegacija, kuri iš Rosnijos, Hercogovinos ir vaka “Valdžia sutikimu valdomųjų
dėstė gubernatoriui kaip Har- rinės Makedonijos, kur gink yra pamatas Anglijos konstitu
din pavieto valdžia, kasyklų luotos maliometonų bandos ne cijos, bet mes negalime tai pri
viršininkai ir samdyti mušeikos senai užpuolė valdžios armijos imti kaipo pamatą praktikinei
pereskioja spar mainierius Ro- pulkus ir plėšė ir žudė krikš konfe.rncijai, nes jo aiškinimai
siclare ir Elizabethtown mieste čionis. Pasak Serbijos oficia- gali mus versti priimti kokius
liuose ir reikalavo, kad guber linio pranešimo, vien Novi Ba tik reikalavimus jus nė paduo
natorius paisiusiu militarinę ko zar distrikte mahometonai iš tume!, net ir įkūrimo respubli
misiją ištirti ten padėtį.
skerdė 800 stačiatikių serbų. kos”.
Delegacijoj buvo ir vienas
Nuo pradžios Serbijos oku
Lloyd George sako, kad jis
sankrovininkais Frank Handtes- pacijos sau tikini tarp krikščio negali tikėti, jog atsisakymas '
ty iš Elizabethtown, kuris se nių ir mahometonų nuolatos i lyvauti konferencijoje reikš atkamai apibudino ten padėti:
blogėjo ir valdžia didino gar-1 sižadėjimą
nepri kl ausom ybės
“Jokių įstatymų Hardin pa nizonus.
Anglijai ir jei de Valera ištik-,
viete nėra, išėmus ginklo įsta
Jugo4Slavijolsi mahometonai rųjų priešinasi darybomis tik
tymus, nustatytus generalio gavo daugelį privilegijų delei to todėl, kad bijosi, jog Anglijos
Bosiclare kasyklose manažerio kad jie turi 1^3 atstovus skupš- pasiniymai teikia mažiau negu
W. P. Hanson ir jo mušeikų. činoj
onte), kurie paĮ- laisvę Airijai, tad šis dalykas
Valstijos prokuroras Clarence gelbėjo valdžiai sudaryti di- gali būti apsvarstytas konferenHoward ir Rosiclare mayoras džiumą balsų pervedimui kons- cijoje, jei ji įvykis.
Ed Farrell, buvęs šerifas ir
streikiaužis, yna su jais”.
Gubernatorius tuoj po to iš
važiavo poilsiui į Mich. valsti
ją, bet prieš įvažiuosiant davė
įsakymą generaliam adjutan
tui Dickno'b direktoriui kasyk
lų ir min6ral’į departamento
Robert Medill ir darbo direkto
Vakar markės ir auksinai buvo nupuolę žemiaus
riui Arnotd tuojau* vykti į Har
negu kada nors pirmaX
din pavietą išitirti padėtį, Jie
Iš pirmesnių jų metų galima matyti, jog Vo
šiandie oh piet išvažiavo į ten
kas tap yra ir šiais metais, ir dabar auk
automob’’! i.
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
tašešioms rotoms kareivių
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
po įsakyta būti prisirengusioms
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
prie pirmo pareikalavimo iške
stum žiemų.
liauti į Rosidare. Jie galbūt
bus pašaukti už 24 vai., jei adj.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
Didkson ras tai reikalingu. Jis
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
raportuos veikiančiam guberna
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus patoriui Sterling.
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos

Auksinai nupuolė
žemiausia

duoda pilną gvarantijų už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas pavaranti jas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų

RYMAS, nigs. 8. — Italijos
už 2p,000 dolęrią, bankų buto skai
Socialistų partijos nacionalinis
toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 svaras ...................... $8.72 komitetas raginiu valdžią duoti
Austrijos 100 kroną .......
11c
Belgijos 100 frankų ........... $7.48 didelę paskolą, kad tuo išrijus
Danijos 100 kronų ............... $17.45 bedarbės klausimą. Ta paMkoln
Finų 100 markių ................... $1.40 butu panaudota viešiems danFranci jos 100 frankų ........... $7.65
Italijos 100 lirų .........
J4.38 bams ir pagerinimams. Paskolą
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.05 gi paskui atlm'dkčtų valdžiai tie
T.enku 100 markių ........................ 8c
Olandų 100 guldšnų ........... $81.80 žmonės, kurių nuosavybių ver
Norvegų 100 kronų ........... $13.25 tė pakiltų delei padarytų pageŠvedų 100 kronų .................. $21.65- . .

sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
vra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

dar neišdavė savo raporto de
Vakar, rugsėjo 8 d., užsienio pini
partamentui.
gų kalną, perkant ją ne mažiau kaip

MEXIC0 CITY, rugą. 8. Šiandie vaigšto gandai, kad pra
sidėjo naujos derybos apie
Jungt. Valstijų įpripažinimą
Obregono valdžios, žinia nėia
oficialmiai patvirtinta.

[Iž Iaetuvos Informacijų Biuro.]

Ragina paskolą bedarbei suma
žinti.

tose kur buvo sumišimų, bet jie

Derybos su Meksika?

Rusija gražina Lietuvai
geležinkelio medžiagą.

WASHINGTONAS, rūgs. 6
FjLIZABETHTOWN. Iii. r.
8. — Sakoma, kad 800 'ginkluo Kaip praneša Kauno '“Laisvė”
tų angliakasių iš Eldorado ii’
luvos-Riisijos taikos sutartį, su
stovi stovyklose netoli šio mies tiko grąžinti Lietuvai 151 gar
telio, pasirengę maršuoti į šį vežį, 240 keleivių vagonų ir
miestelį ir Bosiclare, kad išvi virš 4,000 prekių vagonų. Tuo
jus spar kasyklų mušeikas, kurie jau žada grąžinti 63 garvežius,
pererkioįa streikuojančius spar 101 keleivių vagoną ir 1903 pre
kių vagoną, šitoji gelžkclio
mainicrius.
Nedidelis susirėmimas tarp riedamoji medžiaga didžiojo
būrelio angliakasių ir mušeikii karo metu buvo Rusų valdžios
iau įvvko ant dlarrisburg ke užeinant .vokiečiaiita išgabenta
lio. Užpuolimą padarė mušei iš Lietuvos Rusijon.
kos ir buclami skaitlingesniais
jiems pasisekė pasigauti tris an
VAIKŲ KLINIKAI
gliakasius.
LIETUVOJE.
Viso miestelyje dabar yra
Lloyd George kviečia pradėti
apie 150 mušeikų, kuomet dar
Lietuvoje randasi penkiolika derybas rūgs. 20 d., Škotijoj.
tik kelios dienos atgal buvo Amerikos Raudonojo Kryžiaus
t:k apie 15 mušeikų, Apie 50 klinikų. Tas skaičius sako padiINVERNESS, Škotijoj, nigs.
mušeikų atgabenta iš Renine- dėsiąs, kaip tik reikalingi su-' g. — Oficialiniai tapo jjatvirky valstijos.
tvarkymai bus padaryti. Nese- j tinta, kad Anglijos kabineto aL
Tik imąsi, kad prieš prasidė nai du įsteigti Šiauliuose, du j sakymas de Valerai, išsiųstas
siant angliakasiu
žvgiuolei Mariampolėj, vienas Kalvarijoj’vakar j Dubliną, kviečia sinn
skaičius angliakasių užaugs iki ir Kaune du, be trijų pirmiaus feinerių atstovus tuoj pradėti
1,000. Jie žygiuos (pagelbėti įsteigtų.
naujas derybas.

stavikieriams, kuriuos mušei
dį ir jį apsvarstyti su darbinin kos netik persekioja, bet ir mė

kais. Tuo gi tarpų taryba de
da didelių pastangų prikal’
darbininkus pasilikti prie savo
darbų iki teisėjas ILandis ne
nuspręs apie tą darbininkų rei
kalavimą.

Lietuvos žinios

titucijos. Už tą ]>a si tarnavimą
mahometonų dvarininkams ta
po prižadėta, kad jų dideli dva
rai nebus liečiami. Tas suju
dino krikščionis, kurie neturi
žemes. Delei to dabar maho
metonai turi tas pačias privile
gijas, kokias jie turėjo prie
Turkijos valdžios, (kas labai
pykdo krikščionis, o mahome
tonų Jugo-Slavijoj yra apie
2,000,(MM) gyventojų, o skersai
rubežių yra Albanija, kuri irgi
pertaria mahometonams.
Valdžia areštavo keletą šim
tų maliometonų, bet vistiek
prieš ją tebestovi sunkus klausi
mas. Dabar vedamojo graikųturkų karo Mažojo Azijoj pa
sekmės turės didelės svarbos ir

Vokietijos lOOimarkhj ........... $1.05 limmų.

iPefnycia, ftugsejo 5 d, 1921

va

Kas Dedasi Lietuvoj
TROŠKŪNAI.

Vagyste. Birželio 1 d., vidur
naktyj, sulaikytą du vežimu, pri
krautų senų vargonų. Tardymą
padarius surasta, kad tai Troš
kūnų bažnyčios senieji vargonai,
kurie buvo siunčiami į Šimonis.
Ką dieną neišveža, tai naktimis
gabenama.
(L-va).
TREMTINIŲ GRĮŽIMAS.
Tremtinių grąžinimo skyriaus
pranešimu, rugp. 9 d. į Obelių
karantiną atvyko iŠ Gomelio,
Rostovo, Dono, Piatigorsko trem
tinių ešalonas: lietuvių 684, žy
dų 627, lenkų 80, rusų 213, vo
kiečių 18 (Elta).

dalis, kur pradėta \pirktis pie
čiai, tarp kitų Mies Valdybos
5 dešimt. įstaisymui miesto sod
no (parko), Apskr. Valdybos —
ligoninei ir tt. Gubernija pir
miau, prie Kotrynos 11 priklau
sė miestui, bet ilgainiui gr. Zu
bovo buvo pasikeista su miestu
Piktmiškių Rekijavos linkui.
Miesto Taryba birž. 14 d. nuta
rė dabar kreiptis į Vid. Reik.
Min-ją, kad Gubernijos dvaras
iki Venkšnėnų ir Sutkunų vieškelio (apie 270 deš.) butų priskirtas prie miesto. Gyvesnis
Šįmet ir Šiaulių miesto statymosi sezonas. Išimta iš Miesto
Valdybos leidimų namams sta
tytis išviso 80, pastatyta jau da
bar 50 naujų namų, jų tarpe pu
sė gyvenamųjų, kita gi — krau
tuvės su gyven. butais. Prie
Miesto Valdybos, jau susidariu
si statybos komisiją. Bėdnuo-

Pati Pumpėnų vart. b-vė
įsteigta kun. Viksvos apie 1906
m. Prieš karą gerai išsiplėtojo,
pasistat
~t parapijos žemės
ruimingus medinius namus ir
sandėlį.
Tik, dėja, dabar nežinia kam
tie namai priklauso, nes tuomet
nebuvo aiškiai sutvarkyta są
skaityba, gi kun. Viksvai mirus
nėra kas duoda paaiškinimų.
Po karo b-vė atgijo vidury
1919 m. metų. Pereitais me
tais turėjo apie 12,000 santau
pų.
šiais metais b-vei kiek sun
kiau gyvuoti, nes įsigalėję pri
vačiai pirkliai varo prieš ją ar
šią konkurenciją.
(“Siet.”).
—----------------------1---------

Iš PANEMUNĖS.

sa beda tame, kad prieš karą bu
vome sotus, o Šiandien neturi
me ką valgyt. Tačiau, vieton
duonos, jie mum “bolševizmą”
perša; nori padaryti mus komu
nistais. Mes gi pasakysim, kad
tiek laiko stengėsi mus surusin
ti ,o nepavyko, tad nepavyks ir
bolševikais mus padaryti. Liksi
me kuo buvę — lietuviais darbi
ninkais ir kaip kovojame, taip
kovosime su dvarininkais.
— Panemunės darbininkai.
ŠAULIAI.

viena Amerikos lietuvių, kita I*
vietinė bankininkų (grupė.
Iš KAUNO.

— Kova su veneros Ilgomis.
Gydytojo Fukso iniciatyva su
šauktas steigiamasis kovai su
veneros ligomis draugijos kur
ti susirinkimas įvyko rugpiučio
11 d. Šaulių S—gos salėj. Į su
sirinkimą atvyko beveik vien
gydytojai, išskyrus vieno litera
to (žalios Rūtos) ir pil. Put
vinskio. Iš kalbėtojų žodžių
susirinkusiems paaiškėjo, .kad
užsikrėtimo veneros ligomis (ba
ze yra ne vien Kaunas, bet ir
apskričių miestai ir miesčiukai,
dėlto mato visi reikalą kurti
tokio ti-jK) organizaciją, kuri ap
imtų visą Lietuvą ir po savo vė
liava suburtų visus musų v
suomenės sluogsnius kovai su
veneros ligomis.
Į organizacinę komisiją įėjo
šie asmens: sveik. Depdo sanit. skyriaus viršininkas, med.
daktaras Tumėnienė, gyd. Fak
sas, Kun. Sabaliauskas ir vi
suomenės darbuotojas pil. Putvinskas su savo pagelbininku.

IT’S
TOASTED

.. Į H

Būvu A. Petratia ir S. L. Fahlotu*

Siunthuaa pinigu* ialvakortče, pašportai ir it.

Vak.i

Kauno Socialdtyiokrątui rašo:
Panemunes dvaro darbininkų
padėtis nepakenčiama. Metinis
darbininkų uždarbis — 240 auk
PALANGA.
sinų pinigais, 45 pudu£ rugių, 15
p. miežių, 10 p. avižų, 7 p. žir
Rugpiučio 9 d. atvyko j Pa
nių, 3 p. kviečių, 30 pud. pelų, 5
langrą Baltijos juros pakraščio nienei butais aprūpinti gauta iš centn. bulvių ir 3 gorčiai linų.
ir šventosios upės žiočių tyrinė valdžios 200,000 auks. pašalpos, Apart to kiekviena šeimyna turi
jimo partijos viršininkas p. J. I kuriais žadama taisyti buv. ka- po karvę ir 2 avis. Malkų ne
(“Siet.“).
Piščikas su savo bendradarbiais, zarmės.
gauna. Valgis išvirti galima tik
matininku Jakobsonu ir Savic
šakomis. Prireikus duoną kep
kiu ,ir keliais darbininkai ir pra
ti, nors eik į miestą pirkti mal
PUMPĖNAI, Panev. ap.
dėjo darbus uosto statymo tiks
kų: šakomis neprikurensijpečių.
lu. (Elta).
šių metų liepos 10 d. įvyko Nors labai sunkiai, bet šiaip taip
da galėtume gyvent, jeigu ne-kivisuotinas
Pumpėnų
Vartotojų
TELŠIAI.
tos būtinai reikalingos išlaidos.
B-vės narių susirinkimas.
Musų ponas taip “suvargo“, kad
žydas Laichas įtaiše automo Susirinkimas buvo šauktas neturi nė šakių, nei grėblių, nei
bilių susisiekimą su Papilės sto apsvarstymui patiektųjų Liet. dalgių; netur nei pjaunamos, nei
timi. Už 40 varstų galą imama Kop. B-vių S-gos Panevėžio grėbiamos mašinos. Tokiu budu
Skyriaus Tarybos šių dviejų
80 auks.
darbininkai norint laukus ap
klausimų:
dirbti, visus išvardintus ūkio pa
1) Organizavimas žemės ūkio
darus turi savo lėšomis įsigyti. ■BBBBBBBnMKRKBBMaBtfJ
LAUGALIAI.
produktų supirkimo per varto
ir Nedėliomis po pietų—
Nebepakęsdami tokios padėtojų b-ves.
•: DATRIJOTIZMAS i
Mažeikių
apskr., Akmenės
2) Organizavimas paskolos J ties ėmėm reikalauti geresnių
valsč. liepos mėn. 12 d. pasikorė taupmenų b-vės Pumpėnuose, j darbo sąlygų. Tada dvarininkas ■ * Pačėdumas turi būt
w •
Paprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c
ikSIOOSi Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c
pasargęs žodis
jauna 23 metų moteriškė Z. Žu Susirinkiman iš 83-jų b-vės įskundė mus valdžiai. Valdžia
kauskienė. Birželio mėn. pra narių atsilankė apie 40 ir tiek.įtarė
I0WA STATE
_ __ __
mus “______
bolševikaisj” esant.
džioje X. Žukauskiene buvo areŠ pat svečių .
SAVENGS BANK
Puikus Vaudeviliai ir Krutamieji paveikslai.
(Kad kaip nors išrišti ir aikštėn ■
tuota už tai, kad laišku pasiun Pranešimą abiem klausimais iškelti tikrąjį dalykų stovį mes
Kapitalas ir Perviršis—
tė vienam kareiviui nelegališką darė atvykęs iš Panevėžio L. K. reikalaujame, kad paskirtų ko
S
$120,000.00,
dainelę. 5 paras buvo ji vežio B. S-gos įgal. Pov. šalčius.
misiją, kuri vietoje ištirtų pa b S. E. Cor. Fourth and
i
jama iš vieno kalėjimo į kitą ir
Kaip vienu taip ir kitu prane dėtį. Bet musų nieks neklau
galų gale tapo paleista. Bet gry- šimu susirinkusieji gyvai do so. Sako, kad tik bolševizmą
žo Z. Žukauskienė pas tėvus jau mėjosi ir po ginčų nutarė:
SIOUX CITY, IA.
■
plečiama, daugiau nieko. O mes
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
neebnormaliame dvasios stovy
1) Kad išsigelbėjus nuo tar apie bolševizmą ir išmanymo ne
je: ji vis ko tai bijojo, slapstė pininkų išnaudojimo organizuo turim. čia pat dirbom ir prieš
tuvoj, — Kaune.
■
si, verkė ir kalbėjo vien tik apie ti prie b-vės komisiją supirki
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
karą, o niekas dėlto mus neskai
persekiojimą, buk ją norį sušau nėti ūkio produktams
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
tė esant kokiais nors “bolševi
dyti... Liko 5 metų našlaitė duk
Komisija turės rinkti žinias, kais“. Musų supratimu,.tai vimieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
tė.
kiek Pumpėnų apylinkėje yra
Num. Kaina 5 centai.
Jei silpnos moterys virsta au pardavimui žemės ūkio produk
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
komis žiauraus pasielgimo, tai tų kaip tai: javų, gyvulių ir k. d.
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
galima manyti, kas daroma su ir pranešti jas L. Kop. B-vių
stipresniais “priešais”... (“S-d.”) S-gos Skyriui Panevėžin. Sky
darbininkai.
rius iš savo pusės suteiks žinių
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
PLUNG8.
apie javų ir produktų kainas, ir
darbininkų reikalus Lietuvoj.
gavęs užsakymus pasiųs juos
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
Kol dar nenutiestas- gelžkelis supirkimo komisijai, kad gamin
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Šiauliai—IPlungė—Kretinga rei tojai savo produktus betarpiai
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
kia* imtis kitų susisiekimui prie atgabentų į supirkimo vietą.
monių.. Tam yra automobiliai.
Į šią komisiją išrinkta 7 žmo
dirba savo raštus.
v
.
.
e
Iš Plungės eina jau 3 automo nės.
NO
Socialdemokratą skaitant galima apsi
biliai, vežioti keleivius ir vienas
2) Kad sutraukus be naudos
Pinigus iš Rockfordo
šviesti.
prekėms vežti, o iš Telšių taip gulinčius pas žmones pinigus,
Lietuvon galima tiesiai
Socialdemokratas taktingai nurodo val
Clrclet pats veikia, tik užsi
pat vaikščioja vienas.
Nuo kurie galima butų sunaudoti
mauni
per
galvą,
susegi
per
siųsti per S. J. Petrau
Plungės ligi Kretingos vieną krašto gerovės pakėlimui, nu
džios klaidas ir kovoja su ja.
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
ską, Rockford Real Esgali gaut, prisiųsk krutinės
kartą važiuoti mokama 70 auks. tarta Pumpėnuose organizuoti
Socialdemokratą visuomet galima gauti
mierą,
antrašą ir $1.50, o iš
pirmiau mokėta už 'nuvežimą taupmenų paskolos b-vė, kuri
tate & Loan Co.
siusime Circlet. SĮ/es 34
NAUJIENŲ OFISE,
kasdien iŠ Plungės važiuojan turės sutartinai veikti su vietos
Namo Hygienlc-Fushion Instituto
1739 South Halsted Street,
Chicago, I1L
Iš čia pinigai yra pa
120 E. 16 St. New York., Dop’t M.
čių arkliais ^vežimui 50 auks. vart. b-vių ir Koperacijos ban
siunčiami Lietuvon grei
ir trukdavo 4—6 vai., esant ku.
čiausiu budu ir už pini
blogiems keliams ir dar ilgiau.
Į paskolos taupmenų b-vės or
gų siuntimą pilnai atsa
ganizacinę komisiją išrinkta 9
koma.
ROKIŠKIS.
žmonės.
Liet. Kop. B-vių Sąjunga yra
4 — J nmojaigosgelsčųvigail
Siųskite pinigus Lie
pirkusi čia didelius .muro na
žodžiu, pumpėniečiai pastaty
tuvon per
mus sandėliams ir kontorai. tus susirinkimo dienotvarkėn
PER PILIAVA IR KARALIAUČIŲ
Prie namų yra apie H dešimt, klausimus gyvai apsvarstė pa
Keliaujant į Lietuvą per šią liniją iš New Yorko tiesia į Piliavą-Karažemės. Rokiškio sritis kopera- darė atatinkamus nutarimus;
liaučių, nereikia važiuoti nei per Vokietiją nei per Lenkiją, ir jokių vizų ne
tyvai rūpinasi surinkti lėšas, tai parodo, kad minėtieji klausi
reikia.
kad padengus Sąjungos išlaidas mai yra vieni svarbiausiųjų
809 So. Main Str.
Iš New Yorko į Piliavą trečia klesa............ $135.00
ir paliuosavus jos įdėtąjį kapi
musų koperacijos klausimų.
Rockford, III.
Iš New Yorko j Piliavą antra klesa............ $200.00
talą apyvartai, — Rokiškio sr.
vart. bendrovės supirkinėja mai
...... PARDUODAM Laivakortes ir per Canada iš Montreal
sto produktus. — Rungtynėms
į Piliavą be persėdimo, taipgi ir per visas kitas linijas.
SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS.
su vartot. b-ve “Spiečium“ kuris
Per vieną savaitę.
J
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus
Musų
stakas
vartotų
automobilių
yra
aprubežiuotas,
todėl
mes
gei■
turi keletą šimtų narių įsikūrė
Lietuvon greičiausiai ir geriausiai sulyg žemiausio dienos
džiame išstatyt kiekvieną vartota automobilių šiame išpardavimo g
vart. b-vė “Ūkininkas“: jos dė
i* kurso AUKSINAIS IR DOLERIAIS.
kiekvienam pirkėjui, kad supažindinus su musų kompanija, o vėliau g
taps
pirkėjais
ir
naujų
automobilių.
Kiekvienas
automobilius
išstag
sniai tačiau toli ne koperatiniai,
Dėlei platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų
tytas pardavimui yra gvarantuojamas Oakland Motor Car Company, n
nes pajus siekia 2000 auk.
kad bus tokis, kokis perstatoma.
b
siuntimo Lietuvon, pasportų ir income taxų, kreipkitės šiuo
..Į I ■ I. II.I

Kfthtauui ir Mickiewicz
vedėjai

MOTARIJtmAS
Baal Estate, Paekoloa,
Insurinai ir U.
809 W. 35th
Kamp. Halsted ».
Tel.: Boulevard 611.
\ Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietą.

Įsikūrusi Čia prieš pusantrų
metų B-vė “Venta” (perkeista į
akcinę bendrovę vardu “Akci
nė Medžio
Pramones B-vė
“Venta”. Pagrindinis kapita
las pakeltas lig 2, (XX),000.—
auks. Akcijos išleistos po 1000
a. Esantis prie Joniškio plen
to “Ventos’’ fabrikas gąn išplė
tė savo veikimą ir yra Atidžiau
DRABUŽIAI ANT UŽSAKYMO
sia Lietuvoj e tos rųšies įstai
Siutus padarom ant užsaky
ga. Jame yrit virš 20 veikian
mo (orderio). Gval’antuojam
čių mašinų. Prie fabriko turi
pritaikimą. Kuriam' nepatiktų
užsiėmimą a/pie šimtą žmonių.
musų* darbas, tam mes pinigus
Fabrikas jau yra išleidęs tūks
grąžinam. Kaina siutų $35.00 ir
tančius langų ir durų, daugiau
$45.00. Ateik pasiteirauti pas
valdžioje įstaigoms ir šimtus
Magnetinė audra. Nuo 8 vai. 1 mus.
arpų, mokykloms suolų ir Įvai
š. in. 10 d. iki 11 vai.
H. B. SWESN1K,
rių rakandų. — Paskutinį laiką vakaro
--------------------------- - ----------- ------2110 W. 22nd St.
pastatyta keturioms pusėms ob
(Tąsa ant 3 pusi.)
bbbbb■■■■■■■■■■■■■■!
liuojama mašina, kuri išdirba
imu ........
mn
m
vežimą lentų per kelias dešim
tis minučių. Yra tai didelis pa
lengvinimas
besistatančiain
Šiaulių miestui ir apylinkes ūki
ninkams, kurie už pigią kainą1
gali išaibliuoti bei iššpufnuoti
PRADEDANT PANEDfiLY, RUGPJ. 15, 1921
lentas grindims, sienų apmuši
mams ir k. Bendrovę palaiko
bus" atdaras kas vakarą—
Ii

Evropein Amerikai? Bureau
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS
DUODA

TEISIŲ

PATARIMUS

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Panedėlj, Seredoj ir PėtnyČioj
ofise
šiuo
adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir nudirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.

I

Mildos Teatras

SOCIALDEMOKRATAS

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

- ■•irTTĮim—

Tiesi Kelione į Lietuvą

S.J.Petrauskas

ŠAULIAI.
Miesto plėtimas. Šiaulių mie
stas tiek prieš karą, tiek dabar
plečiasi ypačiai į Gubernijos pu
sę: čia iš dvaro lengviau įgijama žemės, čia neseniai įtaisyta
gelžkelio stotis, ir vėl taisos
pramonės centras. Dvaro lau
kuose jau yra planuota miesto

Musų kainos pažymėtos ant kiekvieno automobilio, aiškiai numeriais, B
ir mes žinome, kad yra kainos didelio bargeno, kad nei ši kompanija, B
nei kita nėra niekad pasiūlijusi:
1919 Oakland 4 pasaž. Coupe
Maxwell 5 pasažierių Tauriną
1919 Oakland 5 pasaž. Sedan Maxwell 3 pasažierių Cabriolet
1920 Oakland 5 pasaž. Touring Maxwell 6 pasažierių Sedan
Studebaker 5 pasaž. Touring Chevrolet 5 pasažierių Touring
Grant Six 5 pasažierių Sedan
Laike šio išpardavimo, per vieną savaitę laiko, prie kiekvieno par
duoto automobilio pridėsime naują ekstrą tajerį ir bumperj.
Atdara vakarais ir nedėliomis.
Lengvi Išmokėjimai.

OAKLAND MOTOR CAR COMPANY,
2426 So. Michigan Avė.,
Tel.: Calumet 5310

adresu:

v. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

2* So. La Šalie St. Rooia >24
Tel. Central 6890
Vak.: 812 W. 33 rd Stn CMcaąo
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. Haymai^tet 3669

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

^hone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUšKA
GeheraJis

Kontraktorius ir
būda votojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St,

Chicago.
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Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siusti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.

Kreipkitės pas-

LITHUANIAN SALES CORPORATION
3313 So. Halsted St., Telephone Yards 6062,
Chicago, Illinoib.
Ofiso Valandos: Kasdiena 9:00 ryto iki 6:00 vak., . UtaAikais, Ketvergais ir Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryto iki 3:00 no nietu.
Generalis Ofisas

Lithuanian Sales Corp.,

Lithuanian Šalies Carp.,

414 W. Broadway,
Boston 27, Mass.

300 Savoy Theatre Bldg.,
Wilkes-Barre, Pa.

A. Pakšys
\ 220 Milwaukee Avė,
Kenosha, Wis.
SKAITYKIT IR PLATINK1T
“NT A n T T T? M n C”

NAUJIENOS, Chicago, UI

Pėtnyčia, Rugsėjo 9 d., 1921

Kas Dedasi
Lietuvoj
(Tąsa seka nuo 2-ro pusi.)

pačioje šiaurėje, vis vienoye vie
toje kas pusė sekundos, dau
giausia, kas trys sekundos pylė
nematyto smarkumo žaibai be
griausmo, be lietaus, nors dan
gus (buvo tirštai apsiniaukęs.
Žaibavimo būdas, kaip “amalą
gadinant”: apskritai, retai “’botagais’7 Taigi per tris valanctrts suž«ibavo 10.000 kartų («loŠimtį tūkstančių). Valandai su
stojus, pratruko debesys, pasi
pylė lytis,
žaibavimai “bota
gais” ir baisus perkūno spar
dymai. Vėjo audros nebuyo,
beveik ramu.
♦

buvo Vasilli Naumenko, rusas,
nieko bendro su lenkų įdėjomis
Vilniuje neturėjęs, kitas Zig
mas Sienkevič, visuomenei neži
nomas, o kiti du Boleslovas Vilitnovič, prieš karą buvo lenkų
vengiamas, kadangi turėjęs ar
timų santykių su valdininkais
Gubernatorio Kanceliarijos, ir
Adolf Jachitnovič, atvykęs lenkų
kareivių 1919 m. Vilniun, bet
pereitais metais su lenkų ka
riuomene neišėjęs, o pasilikęs
vietoj. Žak reto ir Saltaniškių
gyventojams pastarųjų dviejų

Pirmoji Mokslo Priemonių
Paroda Lietuvoje.

Šiauliuose rugpiučio 1 <1. at
sidarė mokslo priemonių paro
da, įrengta Liet. Mok. Prof. Są
jungos Šiaulių skyniauą prie
savo knygų sandėlio. Musų gy
venime mokslo priemonių paro
da dar yra naujas ir pirmas
reiškinys. Ji parodo, kad mels
bręstame, specializuojaimės ir
pas mus atsiranda vis naujų
reikalų. Ypač svarbu, kad yra
akstinų, kurie judina, kaip pa

didvyrių, gerai žinomas yra “ne roda. švietimo sritį. kad nonžpaprastos piliečių

ir

moralines

dorybės”. Prieš pat karą B. Vi-

sislovetų.

Mokslo priomomii) parodo!)

limovič neteisėtai pašalinęs sa
vo žmoną su vaikais iš namų,
kurie badą kentė ir šalo, o jis
turėdamas namus ir ištekliaus
apsigyveno su ruse, vėliau priė
mė ir Adolfą Jachimovičių. Mi
rus didvyriams, rusė pasiskelbė
B. Vilimovičiaus duktė esanti, o
Jachimavičiaus žmona. Ta klai
dą turėjus atitaisyti Vilimovi
čiaus žmona. Nežiūrint to jė
zuitų tėvai panorėję gyventojus
suklaidinti. Tik, kai jau viskas
buvo procesijoj suruošta ir mi
nia su vėliavomis stovėjo, buvo
pranešta, kad procesijos nebu
sią, nes vyskupas neleidęs. Teiau organizatoriai išleidę minią
su procesija į Karo lauko aikštę,
o tėvas Sebaš privatiniai paskui
ją nuvykęs.

— Einąs Lenkų Vyriausybės
Delegato prie gen. Želigovskio
pareigas pulk. Tupalskis prane
šė Tautų Sąjungos Kontrolės
Komisijai, jog lietuviai puolę
lenkus ir kruvinoj kovoj ties

išstatytos reikalingiausios mo
kslo priemones prad'edaniajai
ir vidurinuijai mokyklai ir kai
kas gimnazijai. Nors ir butų
galima daugiau cks]X)natų čia
išstatyti, bet tik čia parodoj
pažvelgęs matai, kiek daujg ga
lima vartoti įvairių priemonių
mokslui ir kiek dar daug mu
sų mokykloms reikia. Paroda
prasideda nuo kai kurių vaikų
darželio Frebelio žaislų darbe
lių, kurie pradedamojoj moky
kloj pirmais antrais motais
kiek pakeisti darbų darbelių pa
mokoms ir mokslo tikslams
vartojami. Tai yra, įvairių
plokščiųjų figūrų klojimais ir
klojavimas, šipulėlių dėstmęjimas, spalvuoto popiečio figūrų
karpymas ir lipdymas — mo
deliavimas. čia įdomus 3 vo
kiečių pramonės gaminiai lam
Mikuckis jau laisvas reikalui: įvairių šipulėlių ko
lekcijos, platina — masė modoBuvusis Kauno komendantas ligviniui (vartojama vietoj
Juozas Mikuckis^ kurs 1920 m? minkyto molio) ir varduotas
tų rugpiučio 22 dieną nušovė gumiruotas poperis įvairiai pa
dėl mergos vieną turtingą kati- ruoštas danieliams. Tie trys
nitį A. Dirsę, ir kurs užtai bu- (|a]ykai kiaurai vartojant
vartojant prapravo teismo pasmerktais fketu- deciamojoj mokykloj turi daug
riems metams kalėti, <liabar jau ję, j gyvumo įnešti, ką jau vra
’š kalėjimo paleistas. Vienam padarę švedų ir vokiečių mo
privačiam asmeniui Chieagoj ! kvki().j'
apie paliuosavimą Mi'kuckio ra-j
paĮ ejna paveikisilai pirso iš Kauno.
Į injenLS paisikalbčj'ima'ms: lau“...Gal atmeni, kaip tą der-,kai, miškas, nuėstai, amatninžimorda buvusį Kaimo komen- kas ir t. t. ir pasakų iliustracidantą Juozą Mikuckį buvo nu- i()S- Pirmuosiuose paveiksluose
teisę 4 metalus Jcatongoc? Jku'^rdyyg be vRooies” visko subar jau paliuosavo jį — tik- /kimšta ir galima jų vietoj dai
rai dar nesužinojau, bet rodos liniukų paveikslai vartoti. Bet
kad pats prezidentas dovanojo vokiečių iliustracijos labai grajam jo visas šunybes. Važinė- žios ir reikia palinkėti musu
ja sau vežikais ]X) Laisvės Ale-, d-d Ii ui ūkams ko greičiausiai

Valkininkais esą nukautų. Kon

ją ir nieko nepripažįsta. Visuo- mokyklai iliustruoti

Iš Vilniaus
Lietuvių persekiojimas.

Vilniuj, š. m. rugpiučio 1 d.,
nakčia 2 vai. iš sekmadienio į
pirmadienį apie 200 kareivių už
puolė lietuvių ^Didžiąją prie
glaudą” ; įsiveržę, ėmė viską lau
žyti .draskytį, nusuko spynas,
išvertė duris, neprašydami nė
raktų, suėmė prieglaudos vedė
jus-jas, vyresniuosius mokinius,
viso apie 13 žmonių, nuvedė juos
policijon ir kalėjiman, kur sa
ko, tyynrėjimą darydami, juos
mušę ir plakę.
Vėliau jų dalį
išleidę, o tris vyresniuosius ir
dabar tebelaikt). (Elta).
Gudų Sp. Biuro

pranešimu,

Vilniaus krašte lenkai, platinda
mi žinias, buk reiksią atremti
lietuvius, išdalino daug ginklų
sodžių gyventojams. Bet pasiro
do, kad daugely vietų apsivylę.

vę ginklus, dedasi prie sukilėlių.
Nesenai Lenkų valdžios agen
tams pavyko suimti 60 gudų su
kilėlių, kurie panaudojo lenkų
dovanotus ginklus prieš juos pa
čius. (Elta).

musų pa-

trolės Komisija nuvyko vieton ir menė labai piktinas tuom, o žy- sakas.
sužinojo, jog ties Dėksnių kai dai matydami jį sako: “Ui vai.
Istorija ir geografijai išstapaveikslų serijų,
mų šaudėsi tarp savęs lenkų ka
schemų, ajparalų,
reiviai, kad lenkai Deksnių gy
kolekcijų ir kas įdomu, pavyzventojus ir privertė pasirašyti,
jog lietuviai užpuolė kaimą.
Gen. Želigovskis ir pulk. Tu
palskis po to gavo važiuoti Var
šuvon.

■.................. 1. ..........
džių mokinių darbeliams. Gam-( kiekvienasi mokytojas pirm I junga, įrengdama parodą. Bet
tos skyriui be skaitlingų pa-’ pirkdamas priemones /galėtų ir čia ji savotiškai pasielgė. Kaveikslų serijų, dar modelių, pats pamatyti, pasipažinti ir da kiti pirkliai ir pramoninkai
schemų, aparatų ir L I. Toliau tada spręsti, kas jam rcikalin- siunčia savo eksponatus į Ka" ’
’
eina paišybos,
chemijos,
fizi- ga. Stebėtis. tenka, i....!
kad —
ne švie raitančių ir važiuoja svetimųjų
tenai pasižiūrėti,
kos, astronomijos ir pagaliau limo Min-ja, bet Mokyt. Pro- išdirbinių
statomų mokyklų planai ir jų los. Sąjunga parinlą surengė. Mok. Prof. Sąjunga juos pasiįrengimas, čia dar paflikta vie- Beikėtų šv. Min. dar susi- rūpino parsikviesti pas įsave ir
tos laukiamiems cksponaitams.1 griebti ir atgaivinti berodo mi-Į net nesisinelkia kur nors į cen
Paišybos skyriuje metasi į rusių mokslo priemenių dirbtu- trus, bet pradeda j^yu^ave “na
akiš garsaus chemiko V. Olst-(vę, apie kurią praeitais metais mie” viską rodyti.. Ar tik nėra
valdo spalvų normos. Spalvų skelbė ir prie jos įrengti pana- Čia gyvenimo sveikos išminties,
normos tai yra paskutinių die- §ių -mokslo priemonių parodą, kurios ne vienam reikėtų pa
Mokytojas.
nų naujiena — nelyginant spal
Panašių tikslų — liktai pre simokyti?
vų gamtą, kuri turi didelės kybos
|
(“Sietynas”)
turėjo ir Mok. Prof. Sąreikšmės ne tik pramonei, bet •
9

i«-

itioltyilclni.

palengvina

Spalvų

spalvų

normos

18 RUSIJOS
Persikili nuo 8412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas h skuteris.
Gydo aitrias ir chronižkas ligas,
vyrą, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu
elektros prietaisus.
Ofisas ir I<abaratorljai 102* W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 piot*.
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis:. Canal
8110 arDa 857
Talepbonah
Naktimis: Drezel
, 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

harmoniją,

apsaugo nuo klaidų ir duoda
mokytojui galingą įrankį jau
nuomenes spalvų nuovokiu i
auklėti.
Sunku čia kalbėli apie at
skirus dalykus ir Skyrelius/bet,
reikia pasakyti, visur matyti
yra pastangos duoti ne vien to
kių priemonių, į kurias1 tik gra
žu pasižiūrėti — ir galas, bet
tokių, kurios reikalauja moki
nio ir mokytojo aktingutmo ir
traukia į darbą. Kartais jos bū
na paprastesnės, užtai pigesnės
ir prieinamesnės nnusų moky
klai ir kartu daug naudinges
nės. Tiktai gaila, kad dar ne
atėjo laukiamų darbų darbelių
sloido dirbtuves priemonių ir
įrankių pavyzdžiai, čia dar sto
vi visai tuščia vieta, šiandiena,
kiek ginlėti, visur užsienyje
daugiausia kreipiama dėmėsiu
kaip tik į darbo mokyklos Įve
dimą ir jos apru])in;mą reika
lingais įvairiais įrankiais ir,
medžiaga.
Visliose skyriuose duota ne
maža ir literatūros. Čia pama-!
tai palyginęs, kiek mums dar.
daug reikia, kol pasivysime kai
mynus. Bet aplankęs parod'
jautiesi, kad ir ne viskas gali
ma mokyklai nusipirkti, bet ,
daug galima ir šavo pajėgoms '
pasigaminti. Reikėtų, kad pa-’
rodą butų išplėsta, perkelta j '
centrą ir paisiliĮdų ilgesniam 1
laikui, nelyginant,niužėjus, kur
L, 1 .

T. Pullman *489

A. SHUSHO
AKUSERKA

Nei viena moteris nega
li turėt raukšlėtą arba
nelygią oda pirm šesesdešimts metu

Turiu patyrimą
moterą ligose; rū
pestingai
pridu
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St
Chicago. IR-

Lifebuoy užlaiko jauną

odą
TvraH, nedažytas paimu aliejus, šuteii: a ilTrilM A m tini va
kia Lifebuoy RAUDONĄ spalvą.

■ DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas t
2149 S. Morgan St., kerti 12 Si.
Chicago, Illinni*.
SPECIALISTASb

Moteriiką Ir Vyriiką
Taipgi Chronišką Ligą
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
Telephnne Yarda 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
<729 So. Ashland Are., 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Padarytas Amerikoj

Moteriiką, Vyriikf Ir
Vaiki Lis*.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po plav.
Telefonas Drezel 2880

lito* Stotai ilriUT

PASKELBIMAS

Tel. Austin 737

DR. MARYA

D0WIATT—SASS.
Kątflc sugrįžo ii Californijos b
tęs savo praktikavimą po No.
*2118 W. Harrlio* St.

ril

Valandos: 8—12 kasdieną Ir tt—9

vakare iiskiriant nadildienius.
I

<■■■-■

J

I

Subatoj, Rugsėjo 10=tą

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

— Nepersenai nežinomas as
muo, karo mundire, šv. Jurgio
g. ir Katedros aikštės kampe,
perkirto vežėjui galvą kardu.
Nors susirinko didelė minia ir
atvyko keletas milicininkų, pik
tadario negalima buvo suimti,
kuris “riceringai” pasišalinęs iš
to atsitikimo vietos.
— Dianos, Braslavo ir Dunilovičių apskrityse jaučiama drus
kos stoka. Pilkos druskos pū
das atseina $1,300—3,000 mar
kių.
— Kugpiučio 23 d. Apygardos
Teismas Vilniuje nagrinės “Glos
Litwy” redakcijos Komiteto na
rių: Andriaus Rondomanskio ir
Viktoro Biržiškos bylą, už iš
spausdinimą tame laikrašty tri
jų straipsnių 1921 m. spalių ir
lapkričio mėn. Gins p. Tadeuš
Vroblevski.
— “Dzvvon Litvvy” apie religi
jos tarnavimą politikai apraši
nėja nesenai įvykusį faktą, Vil
niuje, religinės procesijos su
rengimą iš šv. Kazimiero bažny
čios į karo lauko aikštę neva tai
4 didvyrių mirties sukaktuvių
šventėj nuo bolševikų žuvusių
didvirių mirties vietą pašven
tinti. “Gazeta Wilenska” pra
nešimu, Jėzuitų rektoris tėvas
Sobas pasakysiąs nužudytųjų
atminčiai prakalbą. Tas pat lai
kraštis ir paminėjo nužudytųjų
pavardes, pabrėždamas, kad Vil
niaus visuomenė niekuomet nepamiršianti savo didvyrių.
Pasirodo, kad tie didvyriai

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti S1AČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir. Liepojum, o dėl Lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

S .S. *LATVIA rūgs. 21
S. S. ESTONIA Spalio 5

S. S. POLONI A Spalio 12
S. S. LITHUANIA LAPKR. 2

Taipgi ties: kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

"Pasiskubink,

kol nepervčlu
Pasiųskit pinigų “savo tčvynSn” dabar, o gausite
pilną dolerio vertę.
Mes pristatome vietos lietuvių pinigus Lietuvon į
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 apsirupinsit grei
tai ir teisingai ir ant savo naudos.
PASIS’KUBINKIT, KAD GAVUS SAVO
PINIGŲ PILNĄ VERTŲ DABAR

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

Dale Furniture Co
Atidarys savo duris

.. ■....—~===—======
Jei. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytoja* ir Chirurgas
VALANDOS: »—12 ryto

Su augštos rųšies pilniausio
pasirinkimo rakandų, kaurų

pečių ir kitų stubai reikalingų
tavorų už labai žemas kainas.

8801 80. Morgas StoeM,
Chicaia, DL

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St, Chicago, I1L
kampai 18th St.

Fhone Canal 2*7

Ant Išmokesčio
Viršiausis musų pasiryžimas yra kad
jus užganėdinus. Kviečiame jus ir
jūsų draugus apsilankyti MUSŲ Dl
DŽIĄJAM ATIDARYME

Talefonas Pullnuan 8*6

DR. P. P. ZALLYS
Lietavya Dentiataa
1D8D1 So. Michlgaa Avw RoMlaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo A po pietą Ud 9 vakare.

___ _ ,------------- - ----- - ___ »
DRABUŽIAI.

Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkvieėiame 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, trunka! ir valyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau-

si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.

VISŲ ŽMONIŲ BANKAS

iki 9

S. GORDON,
1415 S. Halsted St.
Phone: Canal 947

vai

tolaus tūri daug mažiaus ga
vičių, kuris varąs agitacijąi
lios, negu ministerių pirminin
už Lietuvos uniją su Lenki
ja; Lietuvos valdžia paskiriai
kas.
0 Ebeftas priklauso ne social
Amerikai misiją iŠ vienų kle
demokratų mažumiečių partijai,
rikalų ir dar tokių žmonių
bet daugumiečiams. Mažumiekaip Mostovskis, kurio ryšiai
čiai socialdemokratai Vokietijo
su Lehkijos sėbru Gabriu dar'
je yra nepriklausomieji socialde
nėra visuomenei aiškus; Klai
mokratai, kurių ir pozicija yra
pėdos krašto Lietuvos atsto
labai artima Martovo partijos
vas karininkas Dimša išdari
nėjęs Lietuvos vizas Lenkijos
pozicijai. Bet jų nė vienas ne
. piliečiams dvarininkams ir
dalyvauja valdžioje.
Kam-gi “Laisvė” apgaudinėja
tuomi davęs progos jiems at
vykti Lietuvon ir ramiai gy
savo skaitytojus tokiomis netei
venti bei kenkti šaliai.
singomis informacijomis ?

Francija, Napoleono vadovauja teresuose. Bet niekuomet dar
ma, puolė ačiū impierializmui. nebuvo paskelbta karė tikslu pa
Istorija atsikartojo daugelį sy gerinti darbininkų padėtį, kaip
kių per šimtmečius...
tikrai niekuomet karė nepageri
— Ir neveizint visa tai, šian no jų padėties. Gamyba ir midien mes vis girdime argumen- litarizmas yra priešingi kita ki
tus, kąd reikalingi yra milži tu”.
niški ginklavimosi prisirengi Kalbėdamas apie priešinimąsi
mai..
karėm, Gerard pareiškia:
— Po keleto metų mūšių, ku — Lengviausias dalykas •pa
riuose didžiausia pasaulyj karė saulyj yra pasiduoti karės agi
atėmė, aplamai skaitant, 10,000,- tacijos įtakai, patriotizmo šauks
000 gyvasčių ir daugiau, kaip mam, kariaujančių tautų ginklų
85,000,000 padarė rašais ir li žvangėjimui; bet daug sunkiau,
goniais ,ir tuo pačiu laiku šim kaip lygiai, daug didvyriškesnis
Paminėjus šituos faktus, “Vie tus milionų žmonių —r didžiu dalykas yra priešintis karei —
KIEK YRA KOMUNISTŲ
moj ne kariavusių — moterų ir pareikšti drąsiai pasauliui pro
nybė” sako:
VOKIETIJOJE?
kūdikių — užgavo timai (šilti testo žodį, jeigu sąžinė yra nu
Tokie faktai sudaro labai nės) ir badas; kuomet šimtai sistačiusi prieš karę.
•edildienius. Leidžia Naujieną Ben
Vienas Y°kietijos komunistų
gerą pamatą baimei, kad kle tūkstančių ketvirtainių derlin
droji, 1739 So. Halsted St., Chicago,
Bolševikų apšvietos komi- organas, leidžiamas provincijoje, rikalai veda mus į kokią nors gos žemės mylių paversta tyrais
RL —• Telefonas i Roosevelt 8500.
Karės naštos'sunkumas.
• ............. ■■ ■
—■■■■■ui
• sąrąs Lunačarskis aprašo apskaitė, kiek narių turi Vokie uniją su visų lietuvių neken ir guli dabar be naudos; kuo
—Karės sistema musų sociaUisisakomoji Kainai
“Pravdoje” (168 nr.) savo tijos Jungtinė Komunistų Par čiama bankrute Lenkija. Bet met normalės žmonijos pastan lėj draugijoj nėra tik prietikis,
Ohicagoje —* paltu;
Matams________
i įspūdžius iš kelionės- Volgos tija, pasiremiant pranešimais klerikalai turi valdžią Lietu- gos tapo pasuktos į neprodukty- kurio darbininkai galėtų nepai
Pusei
delegatų, dalyvavusių komunis 1 voje ir nesimato greitai kad vio energijos eikvojimo takus; syti. Priešingai, ji išdžiovina
Trims
srityje,
kur
siaučia
badasDviem
tų suvažiavime Jenoje. Pagal
ji persimainytų. Todėl kovo
i “Saratove”, sako jisai, “ant tą apskaitymų, Vokietijos Jung ti su jais sunku. Ypač yra kuomet pasaulis vis dar kenčia tam tikrą kiekybę jo dvasinės,
nuo karės žaizdų — tūli žmonės
Volgos kranto, po valtimis tinė Komunistų Partija turi vi didelė spraga, kad amerikie reikalauja daugiau karės laivų, jo proto ir ekonominės dalies to,
Viena kopija
ką mes trokštame atsiekti, jeiir šiaip kur tiktai galima, at so 161,000 narių.
čiai, turinti aiškiausi nusi skaitlingesnių armijų — daugiau
Savaitd___
Igu tik šitą džiovinimą galima
Menesiui
sirado nauji gyventojai, ku šita skaitlinė labai žymiai ski statymą delei Lietuvos Ne karių. Senobinė graikų patarlė butų surūkyti.
rių skaičius kasdien auga. riasi nuo to narių skaičiaus, ku priklausomybės ir daug aukų sako: “Ką dievai nori pražudyti, Ir Gerard nurodo to džiovini
sudėję tam tikslui, neturi jo tą jie apj akina”, ir rodos, lyg
Metami
- - r s - -r - 17.00 Čia randasi tūkstančiai vai riuo iki Šiol nuolatos girdavosi
mo pasekmes doleriuose:
Pusei meti ----r- » , 4.00
Vokietijos komunistai. Jie saky
kios kontrolės ir jokio balso mes gyventume aršiausios pa
— Pirm karės — sako jis —
Trims menesiams r
r t , 2.00 kų, kuriais niekas nesirūpi
Lietuvos
reikaluose
Lietuvo

davo,
kad
jų
partijoje
esą
pusė
saulio
beprotybės
laiku.
Dviem mėnesiams
, 1.50 na ir kurių niekas nemaiti
visų pasaulio tautų karės skolos
Vienam mėnesiui
, ,
miliono narių, o kartais jie net
- .75
je
Tai taip kalba apie ginklavi siekė tik $42,200,931,000. šian
na. Jie gyvena išmaldomis, pasigirdavo turį visą milioną
BJetuvon ir kitur uiaignhteaa]
Bet jei^u “Vienybė” aiškiai mąsi vienas įžymesniųjų Jung. dien jos siekia $279,014,908,000.
(Atpiginta)
prostitucija ir vagyste. Tik narių.
mato pavojų Lietuvai iš “kadų” Valstijų politikierių, buvęs šios Vien Franci jos skolos šiuo lai
Metams------t ■ , r - $8.00
Todėl
to
provincijos
laikraš

šalies ambasadorius Vokietijoj. ku siekia $46,025,000,000, t. y.
Pusei meti - ........
4-5< tai su desperacija galima
pusės,
tai
kodėl
ji
užtyli
tą
fak

Trims mėnesiams
. 2J25
čio atvirumas labai nepatiko
tą, kad tą pavojingą Lietuvai O kitoj savo straipsnio vietoj jis kone $3,000,000,000 daugiau,
Pinigus reikia siųsti palte Money žiūrėti į tuos vaikus, kadan
centraliniam
Vokietijos
komu

Orderiu, kartu su užsakyme.
politiką remia Lietuvos liaudi rašo:
gi nėra kur juos padėtinistų organui “Rote Fahne” ir ninkai su p. Grinium priešaky — Senosios, reakcinės, karę negu viso pasaulio skolos pirm
Labdarybės įstaigos beveik jisai ėmė dangstyt tą nemalo
karės.
Anglija seka paskui
ruošiančios
jięgos
—
gerai
or

je,
kurie
dalyvauja
valdžioje
Amerikos Darbo Federa kasdien paima po kokius nų faktą visokiais “aiškini
Franci ją su $39,314,000,000 sko
ganizuotos,
sugabiai
vadovauja

cijos prezidentas, Gomper- trisdešimt vaikų. Kuomet mais”. Bet ką jisai “išaiškino”? kartu su klerikalais? Jeigu val
lų ; Italija su $18,102,000,000, ir
mos
susijungusios,
buklios
—
Rusija (iki 1917 m.) su $25,000,sas, ir armijos generalio tuo budu vaikas patenka į Tą faktą, 'kad Jungtinė Komu džia butų pavesta vieniems kle
sykį tiesia savo rankas ir 000.
štabo viršininkas, gen. Per- musų valstybinę vaikų prie nistų Partija turi ne dauginus rikalams, tai jie bijotų perdaug dar
nusidėti žmonėms, nes tuomet tampo siutas, kurie grūmoja
shing, susiginčijo delei klau glaudą, tai tenai jo laukia kaip 161,000 narių (o gal dar ^isa atsakomybe pultų ant jų pražučia moderniškai (naujovi- Vokietija, kuri stojo karėn tu
rėdama $1,194,052,000 karės
simo, kas laimėjo karą- Vie tikra mirtis. Jau pirma mažiaus), “Rote Fahne” negali (klerikalų). Dabar-gi klerikalai nės) civilizacijai...
skolų, pilnai prisirengusi karei,
nas sako, kad darbininkai, o musų prieglaudose vaikai užginčyti, bet sako, kad tai pa yra pasislėpę už liaudininkų nu
šiandien susiduria su $55,361,Kares Aukos.
reiną nuo to, kad nariai neuž
antras sako, kad visi pilie negaudavo pakankamai mai simoka duoklių. Komunistų or garos ir jiems yra lengva mul
000,000 skolos, neskaitant mil
—
Laikydamas
prakalbas
šioj
kinti
žmonešH
Kam
“
Vienybė
”
čiai patriotai.
žiniškų sumų, kurių iš jos rei
sto, bet dabar porcijos yra ganas nurodo, pavyzdžiui, kad remia tokią valdžią?
šaly — tęsia Gerard — ir steng
Gomperso reikėtų paklau nuolatos mažinamos ir jau Rheinland-Westfalen apskrityje,
kalaujama kaipo karės nuosto
damosi išaiškinti žmonėm, ką
lių atlyginimo.
kur esą neva 53,000 narių, tik
sti, ar jisai priskaito prie pasiekė
badavimo
nor 780»0
tikrai
pasaulinė
karė
reiškė,
aš
esi/ užsimokėję duokles
Kad pastačius musų pačių šalį
laimėjusių karą ir 'tuos še mos.-.”
nurodinėjau klausytojam 1917
(t. y. Jungtines Valstijas — X.
šis milionus darbininkų, ku Pirmiaus mes vis girdėda partijai.
m., kad jeigu lavonai žuvusių
Y. N.) ant karės papėdės, 1917. Bet jeigu tiktai septinta dakarėj
taptų
suguldyti
eilėj,
|aįp,
rie šiandie neturi darbo.
Laikraščio
“
New
York
Ca|l
”
,
vome, kad vaikai Rusijoje- 'liš narių komunistų partijoje
18-19 m-m./kaštavo $14^204,jog vieno galva siektų kito ko
nedėldienio
laidoj,
rugpiučio
28
725,814.18 karės departamentui
esą taip aprūpinami, kaip moka duokles, o šeši septintajas,
tai
šita
eilė
nusitiestų
pus

d.,
tilpo
straipsnis
James
’
ow
Ge

Federalis teisėjas Landis jokioje kitoje šalyje .
daliai nemoka duoklių, tai ar ta
ir $3,250,784,028.45 Laivyno de
trečio
sykio
nuo
New
Yorko
iki
rardo,
buvusio
Jungt.
Valstijų
tai nereiškia, kad partija galu
partamentui...
yra labai populeris žmogus.
San Francisco.
ambasadorio
Vokietijoj,
kada
tinai smunka nuo koto?
Gerard daro išvedimus, kad
Chicagos namų statymo dar
Musių pertraukos dienoj šitie jau atėjo laikas nusiginklavimui,
Jungt. Valstijos įsivėlė pasauliYra Vokietijoje da ir vadina
bininkams todėl atėjo į gal
nėn karėn.
v s lavonai, suguldyti eilėj — vieno numetimui karės naštos. Girdi:
moji
Darbininkų
Komunistų
vą pakviesti jį į arbitratoStraipsnis pusėtinai ilgas, pa kojos, kito galva — butų apjuo
— Didžiosios karės laiku,
Partija, be^t su komunistų inter
duodu todėl tik įdomesnes jo sę pusę žemės kamuolio. Ir tai, kaip apskaitliuota, reikalinga bu
rius ginčuose su namų sta
nacionalu ji jau pertraukė ry
tik skaitant žuvusius mūšiuose... vo 395 kanuolių šoviniai užmuš
tymo kontraktoriais- Atsi “ŠVIEČIA” DARBININKUS. šius ir net paskelbė, kad ji or vietas.
— Pirm karės — rašo Gerard
Nurodęs daugiau karės baise ti vieną žmogų ir pusė to su
mokėdamas už šitą darbi
ganizuosianti naują “internacio
—aš stovėjau už ginklavimosi. nybių, Gerard klausia:
žeisti vieną. Kanuolių šoviniai
ninkų pasitikėjimą, teisėjas “Laisvė” rašo delei užmuši nalą”.
Prie miesto salės durų, kovo mė — Ką reiškia tikėjimas — yra brangiai kainuojanti amuni
mo klerikalų vado Erzbergerio
Landis išnešė nuosprendį, Vokietijoje:
nesyj, 1917 m. aš kalbėjau: “Jei piktą pasityčiojimą, pašaipą ar
cija, ir, aplamai imant, jie bu
KLERIKALAI
TEMPIA
LIE

pagal kurį paminėtųjų dar
gu mes butume turėję milioną žaismę ?
vo išeikvoti be naudos. Sulyg
“Tai rodo, kaip įsivyravo
TUVĄ VARŠAVON.
bininkų algos turi būt nu
ginkluotų žnęonių, šiandien mes* Kiekvieno pastorio ir kunigo
nusiginklavimo pieno, pinigai iš
reakcija menševikų valdomoj
muštos dešimčia iki trijų de Vokietijoj, kurioj juodašimtį Brooklyno “Vienybė” rašo, nestovėtume ant karės kauka balsas privalo šaukti be paliovos, leidžiami vien šovinių gamini
kol pasaulis atsipeikės nuo karės mui, galės išauklėti musų ukiu
šimčių ir šešių nuošimčių. kaizerį pavaduoja menševikas kad yra pavojaus, jogei kleri ro”.
O dabar tas pats Gerard apie įsiutimo, nuo užkariavimų nuo
Darbininkai dabar keikia tą Ebertas.”
apskričių gyventojus ir pagerin
kalai, kontroliuodami Lietuvos
karę yra tokios nuomonės.
dėmių.... Toliau, Gerard cituoja ti jų socialę padėtį.
arbitratorių, bet — ką pada “Menševikais” vadinasi Rusi valdžią, gali parduoti Lietuvą — Ginklavimosi gimdo karę. J. D. Miller, kuris rašė:
paduoda šitokių
rysi?
jos socialdemokratai mažumie- lenkams. Ji
Ginkluotosios šalys kariauja to
“Karės veikimas kartais tiky Bet ar nusiginkluoja imperialis
/aktų:
čiai. Vokietijoje-gi nėra nė vie
tinės šalys?
dėl, kad jos yra ginkluotos. Vo biniais išskaitliavimais, kartais
Delei nesusipratimų, ki no socialdemokrato valdžioje, išGerard paduoda.skaitlines, kuLietuvos valdžia palaiko kietija parodė tatai. Senovės valdonų interesuose ,o vėliausiu
lusių “Naujienų” spaustu- imant prezidentą Ebertą, kuris Londone atstovą grafą Tiške- Roma puolė per imperializmą. laiku pirklių ir spekuliuotojų in- rios rodo, kiek išleidžia karės

vėje, kai kurie žmonės labai
t NAUJIENOS
daug šukavo apie tai, kad
The Lfthuanlaa Daily N©wi spaustuvių darbininkai turį
PebUshed Daily szcept Sunday by
būt organizuoti į uniją ir
gauti unijines darbo sąly
|ditox R. firlgaitia
gas. “Naujienų” spaustu
173# 8Q. HALSTED ST., vėje darbininkų unija įves
CHICAGO, ILLINOIS.
ta (jau nuo pereitos žie
Talephoaa Roosevelt 85M
mos), bet ar tie žmonės, ku
Subecription Katėsi
rie kėlė triukšmą, dabar rei
$8.00 per year in Canada.
>7.00 per year outside of Chicago. kalauja, kad unija butų įve
sta ir kitų laikraščių spaus
Ar jie bent pata
Entered as Second Claas Matter tuvėse?
March 17th, 1914, at tha Post Office ria organizuotiems darbi
pf Chicago, III., andar tha act of
March 2nd, 1879.
ninkams remti “Naujienų”
Naujienos eina kasdien, liskiriant spaustuvę, kaipo unijinę?

reikalam šiandien Anglija, Fran
cija, Japonija, Jungt. Valstijos:
Armijai:
1920 m.
1914 m.
Anglija
1$224,300,000 $600,000,000
191,431,680 864,927,320
Francija
49,000,000 435,000,000
Japonija
Jungt. Valst; 99,074,000 419,881,986

Laivynui:
1920 m.
1914 m.
$237,530,459 Daug daugiau
Anglija
Franc ja
46,000,000 $i76,66b,6bb
Japonija
Jungt Valst. 140,840,000 437,302,564

Gerardo Pastaba. — Sekamų
metų biudžetui, Jungt. Valstijų
armijos reikalam rengiamasi
prašyti $814,787,641, O laivyno
reikalam apskaitliuojama $629,718,427.
Kaip palengvinti šitą ginklavi
mosi naštą.

Gerard mano, kad esąs tik
vienas kelias, būtent:
—Yra tik vienas kelias, ku
riuo eidamos, pasaulio tautos
galėtų pasiliuosuoti karės nuodė
mių, būtent, susieiti tuojau ir
susitarti nusiginkluoti.
“New York Call’o” redakcija,
išspausdinusi Gerardo straipsnį,
sakosi sutinkanti su Gerardo
nuomone kas link ginklavimosi
pragaištingumo tautom. Ji tečiaus mananti, jog negalima tą
nusiginklavimą susilaukti šian
dieninei politinei ir ekonominei
sistemai viešpataujant. X. Y. N.

Musų Moterims
SUKNELĖ No. 9999 .

Nusiginklavimo reikalu

Apžvalga ?

Vertė K. A. bar šalip manęs eina visai svetimas man žmogus.

A. SCHNITZLER

Galvotojo Pati
(Tęsinys)
“Ir aš visą laiką taip maniau. Aš net norė
jau tau rašyti... Bet kam?... Juk... Priežastis,
dėl kurios aš išvijau tave... Ir staiga pradėjau bi
jotis”.
“Aš tai žinau”.
“O jeigu tu žinai, tai kodėl tu nei kartą ne
parašei apie save”? sušuko ji.
“Kodėl tu išsigandai?” paklausiau aš, pama
žėl pradėdamas suprasti ją.
“Todėl kad man pasirodė, jog kas tai buvo
arti mudviejų”.
“Tau
i au pasirodė?
pasiroue;
Kaip
ivaip tai?
lui i ”
\
ii
Man pasigirdo koridoriuj žingsniai, taip.
žingsniai! Aš pamąsčiau, kad tai jis., Aš išsigandau, nes butų buvę baisu, jeigu jis o, aš ne
noriu to net sau įsivaizdinti. — Bet nieko tada
nebuvo — nieko. Tik vėlai vakare sugrįžo jis na
mo.

Tu jau buvai senai išvažiavęs...”

Aš negalėjau pratarti nė vieno žodžio. Ji neat
kreipė į tai jokios domės; ji pasikabino ant mano
rankos ir, matoma, manė, kad aš tyliu iš didelio
prisirišimo link jos. Aš mąsčiau apie jį. Jis,
vadinasi, niekuomet jai nesakė apie tai! Ji ne
žino ir niekuomet nežinojo, kad jis matė, kaip ji
gulėjo po mano kojotais. Jis tada patylomis nu
ėjo nuo durių ir tik paskui... už poros valandų su
grįžo atgal ir nieko jai nepasakė! Jis eilę metų
gyveno su ja, nei per pusę lupų neprisimindamas
apie tai! Jis dovanojo jai — ir ji to nežinojo!
Mudu priėjova bažnyčią. Dešimties žingsnių
atstume ji stovėjo nuo musų, čia takas staiga
užsisuko į kaimą ir už kokių dešimtį minučių mu
du turėjova būti ten. Aš pasukau taku. Friderikė pasakė.
“Duok man ranką”, prabilo ji: “aš bijaus su
klupti”. Aš ištiesiau ranką, visai neatsigręž
damas.
“Kas su tavim?” paklausė ji. Aš nieką ne
galėjau atsakyti, o tik karštai paspaudžiau jos
ranką. Matoma, tatai ją nuramino. Baskui, kad
ką nors pasakius, aš pastebėjau: “Gaila, juk rritidtT neapžiurfijova bažnyčios”.

Ji nusijuokė:
Tuo laiku, kada ji tai pasakojo ,aš jutau, kad
“Pro kurią praėjova neatkreipusiu jokios
manyj viskas suakmenėjo. Ir kada ji užbaigė, aš
pažvelgiau į ją taip, lyg norėdamas paklausti: kas domės”.
“Ar norite grįžti?” paklausiau aš.
tu? — Aš mašinaliai atsigręžiau į prieplauką, kur
“O, he, man norisi kuo greičiausia į laivuką.
stovėjo laivukas, ir pamąsčiau: kaip senai, kaip
enai mes atvažiavome į salą. Todėl kad Man norėtųsi kada nors su jumis padaryti tokią
aš mylėjau, o da-1 kelionę, bė to pašalinio žmogaus”.
š įėjau į salą su moteria

“Aš nemoku valdyti laivuko”. “O”... pra
dėjo ji ir tuoj sustojo, lyg jai butų atėję į galvą
kas tai, ko ji nenorėjo sakyti. — Aš neklausiau.
Greit mudu atsidurėva prieplaukoj. Laivukas
jau buvo prirengtas. Pasirodė vėl vaikai, kurie
pasiklonojo mudviem. Jie akyliai žiurėjo į mus
savo didelėmis, mėlynomis akimis. Mes nuplau
kėme nuo kranto. Jura pasidarė ramesni. Užsi
merkus nebuvo galima numanyti, kad laivukas
plaukia.
“Jus turite atsigulti prie mano kojų”, tarė
Friderikė, ir aš išsitiesiau laivuke, o galvą padė
jau ant jos kelių.
Aš buvau patenkintas, kad man nereikėjo žiū
rėti į jos-veidą. Ji kalbėjo, ir man rodėsi, kad
jos žodžiai atskamba iš kur tai toli. Aš viską
supratau ir visgi da tuo pačiu laiku galėjau min
tyti savo mintis
— Man darėsi nejauku prieš ją.
“Plaukiva šį vakarą į jurą”, tarė ji.
Man pasirodė, kad kokis tai keistas šešėlis
prabėgo per jos veidą.
“Šį vakarą j jurą”, išlėta pakartojo ji; irkli
niame laivuke.

Mes šliaužėme juros paviršiu.
Vienam momentui man atėjo mintis galvon:
pasakyti jai. Nuimk tą baisią nežinystę nuo jos,
ir ji vėl pasidarys moteris, kuri bus tau brangi.
Bet aš negalėjau to padaryti. — Mes įvažiavome
prieplaukon.
Aš iššokau iš laivuko ir prigelbėjau jai iš
eiti.
“Mano vaikas išsiilgo manęs. Man reikia
skubėti. Palikite mane vieną.
Ant kranto buvo nemaža žmonių; aš paste
bėjau, kad kai kurie domėjosi mudviem.
“Šiandien vakare”, pratarė ji: “aš devintoj
valandoj busiu... bet kas su tavim?”
“Aš labai laimingas’” atsakiau aš.
“Šiandien vakare”, pakartojo ji: “devintoj
valandoj aš busiu čia pajūryj, busiu su tavim. —
Iki pasimatymo!”
Ir ji greit nuėjo.
“Iki pasimatymo!” tariau ir aš, ir pasilikau
stovėti vietoj. — Bet aš daugiau jos niekuomet ne
bematysiu.
Tuo laiku, kada aš rašau šias eilutes, aš jau

Mane sl6g-e tai, kad ji toli ir su kiekviena sekunda aš tolinuosi nuo tos
vietos. Aš rašau traukinyj, kuris valandą tani
dalykai dėjosi.

“Taip”, atsakiau aš.

nežinojo, kaip ištikrųjų
Ji tęsė toliau: “Mudu išvažiuosiva į jurą ir
busi va vienudu. — Kodėl tu nieko nekalbi ?” pa
klausė ji.
“Aš jaučiuos laimingas”, atsakiau aš.
Man pasidarė baisu, kd ji tiek metų išgyveno,
nėžinodma savo nelaimės.

atgal apleido Kopenhageną. Dabar lygiai devinta
valanda. Ji, žinoma, stovi pajūryj ir laukia ma
nęs. Kada aš užsimerkiu aš matau prieš save
figūrą. Bet tai ne ta moteris, kuri vaikščioja ten
pajūriu. Tatai šešėlis slenka ten...
(Pabaiga).

Jaunom mergaitėm, labai praktiš
ka ir graži dėvėti šitokio fasono su
knelė — žiurstas. Priekis papuoštas
kokiu nors išsiusimu; aplagai ran
kovių ir taipgi kalnerėlis iš baltos
materijos.
Užpakalyje
susimezga
plačia rože.
Praktiškiau siųti iš
lengvai plaunamos materijos.
Tokiai suknelei pavyzdys No. 9999
yra sukirptas nuo 6 iki 14 metų am
žiaus. 8 mierai reikia 2 Va jarlo 36
colių pločio maaterijos su % 36 co
lių baltos.
Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS,
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsk nvan pavyzd} No. 9999.

Mieros ....................................... metų.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst)

DR. A. MONTVID
Lietevia Gydytojas ir CUrargas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto.
Telephone Central 3362
1824 Wabansia Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tol. Kedzie 7715

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vakare. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—--9. NedSl. pAgfal sutarimo.
8201 fiįo. Halsted SU, Chicago, IU.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS
3288 So. Halsted 8t.,
CHICAGO, 1LL.

Pėtnyčia, Rugsėjo 9 d., 1921
■- i.
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RIŠA NEDARBO KLAUSIMĄ.

CHICAGOS
Kai kuriuose Chicagos rate
:: ŽINIOS::] liuose
eina gandai apie išriši
Nori surasti* darbų.

t

SKERDYKLŲ DARBININKŲ
REIKALAVIMAI.

Unijos įteikė sutartį kompani
joms.
Rugsėjo 15 dieną pasibaigia
Alschuler’io sutartis — sutar
tis darbininkų su skerdyklų
baronais. Unijų viršininkai įteike penkiems Chicagos poke
riams tekstų naujos sutarties,
kuri turėtų pakeisti senąją.
Pereitą kovo mėnesį, kuomet
Alschulerio sutartis buvo pasi
rašyta, pokeriai sakė jie neatnaujinsią

mą nedarbo klausimo. Susi
rinkę miesto kliubo piliečiai
pareiškė dėsią didžiausių pa
stangų pašalinti nedmbą. Jie
sako, kati ateinančią žiemą ir
vėl užviešpatausią geri laikai.
Nedarbo klausimą norima iš
rišti atsiremiant šiais faktais.
Nubalsuota paskirti valstijos ir
municipalių bonų už šimtą mil’onų dolerių. Iš tų keturias de
šimtis milionų skiriama įvai
riems darbams. Apskatliuojarna, kad mieste randasi apie
350 tūkstančių bedarbių. Pa
skirti bonai busią naudojami
sekantiems tikslams:
Ištaisymui South Shore ke

Bet ką jie <ki- lio, praplatinimui gatvių

jos.

bar pasakys, dar nepaaiškėjo.
Dennis Ijine, internacionali
nis sekretoris-iždinikas bučerių
ir mėsos darbininkų unijų, pa
reiškė sekamą:

ištai

symui viešųjų kelių, (taisymui
bei statymui ligoninių, kelių ir
kanalų kasimui bei taisymui,
mokyklų daibams.
Numatoma, kad tie darbai
suteiksią visiems bedarbiams
užsiėmimo per ištisą žiemą.
Išrinktasis komitetas rūpin
tis bedarbių reikalu pareiškė:
“Chicagos darbai vien ChtieflJgiečiams“. htifcią daroma pa
stangų nesileisti midstan atke
liaujančių “valkatų”.

“Mes neprašome materialiai
nieko daugiau, kas yra .pasakyta
dabartinėj sutarty. Mes reika
laujame tų pačių darbo sąlygų
aštuonių valandų dienos, 48
valandų savaitės ir tos pačios
algų skales. Kuomet darbdaviai
peržiūrės musų jiems įteiktą
naują sutartį, mes tuomet susi
riksime pasitarti“.
Nors diena nebuvo paskirta Drapanų valytojai sumažino
kainas.
konferencijai, bet numatoma ji
įvyks pabaigoj šios savaites.
Ne vienas kompanijų atstovų
Viena didžiausių valymo ir
dar nepranešė ką nors apie į- dažymo firmų mieste pranešė,
teiktąją sutartį.
kad ji numuša darbų kainas 30
• nuošimčių. Sako, tai įvykę dėdai valstijos advokatui CroNve,
1 i kuris buvęs įsakęs daryti in(Not Ine.)
i vestigaciją organizuotų valyto
L. DAMBROWSKIS
jų ir dažytojų.
savininkas
Bcnjamin Roisonberg, prezi
1711 W. 47th St.
Te!.: Yards 413
dentas Advance Cleaners &
Tarpe Hermitage ir Paulina.
Dyers kompanijos, 3310 IndiafrUšSX‘me
na avc> Pranešė numušimą kaires į 6 kambarių nų nuo $2 iki $1.35 už valymą
““JiUkrintaui0- ir »«>»in«na
vyrišku švarkų,
švarku, ir
prosinimą vyriškų
kreipkitės
pas nuo $2 iki $1.50—moteristkų.'

New Peoples Electric Co

mus arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkainaVaikai padegė budinką.
vimą. Darbų vi
gvaran
suomet
tuo
jame.
lojame.
į
Keturi maži vaikai, žaisdami
Taipgi, laikome 811 degtukais, prie Pomeroy poelektr.
trankių pierų kompanijos. 1381 Grand
krautuvę ir taisome viską nanneja ,
. , J'
.
avė. padegė budinką. Ūgius
Musų kainos prieinamos.

-------- i greitai apėmė visą budinką ir
SKAITYKIT IR PLATINKJT i pridarė nuotsolių už $115,000.
“N A U J I E N O S”
George Maricioro, 65 motų

AKUfcEBKA
bėtojas nei neraudonuoja meluo
Mra. A. Michniewicz
damas. Visas svietas juk žino,
3101 S. Halsted St., kampas 31os gatkad po nuvertimo carizmo susi
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
dariusioji laikina Rusijos vald
12th STREET
Naktimis; Yards 8654.
Baigusi Akužia Iš Kerenskio, Gučkovo, MiTel. Kėdelė 8902
ierijos kolegi
liukovo tuojau paskelbė visuoti
Pašovė žmogų.
ją; Ilgai prak
nę ir pilną amnestiją visiems po ■ 8514-16 Rooaevelt Rd.
AVti St. Louis Ate^
tikavusi P«DB*
Jolm Weissert, 24 metų am litiniams kaliniams ir tremti S
CHICAGO, ILL.
■ilvanijoa ho»žiaus, 444 Dcsiplaines avė., ta niams Rusuose ir užsieny. Po
pitaliM.
Papo pašautas į dešinį petį. Jį pa- litiniams Rusijos emigrantams
MkmingaJ pa
šovė Joseph Ilalrrlich, 438 Des- gyvenusiems užsieny buvo duo
tarnauja prie
plaines gatvės. Weisisiert kalti dama dagi Kerenskio valdžios
gimdymo. Duo
no Hoirrlich dėl pardavinėjimo piniginė pagalba sugrįŠti į Ru
da rodą risoŠviesą ir pajiegą suvedame }i senus ir naujus namus, taipgi
“munšaino” jo tėvui.
Holrr- siją. Padėti politiniams emi
dirbtuves. Cash arba ant išmokė}limo.
kloee
ligose
lich tapo areštuotas ir nuga grantams grįšti Rusijon buvo
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
moterimi Ir
bentas policfisto Jack Andersom. čia, Amerikoj, suorganizuota t.
THE
BRIDGEPORT
ELECTRIC
CO..
I
n
c.
merginoms.
v. Socialistinė Rusijos Išeivių
A. BARTKUS, Pr«.
Egzaminuoja vaikus.
Konferencija, kuri buvp tuo rei
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
kalu padariusi tam tikrą sutar
Visi vaikai, kurie užsiregis- tį su Kerenskio valdžia. Visos
t moja lankyti mokyklas, yra radikalinės organizacijos, ku
daktarų ekzaminuojJaimi. Pir rios tarp savo narių turėjo caro
Akių Specialistas
mą mokyklų atsidarimo dieną laikais pasišalinusių iš Rusijos
jau tapo išekzaininuota 54,076 “politinių”, jeigu tik duodavo
Matomas ant paveikslo laikrodis yra vėliausio išradimo šiame met4649 S. Ashland Avė.
vaikai ir mergaites. Tai daro jiems paliudijimų, kad jie tik šimtyj. Tai yra pažymėtinas laikrodis, kuris ne yra didesniu už mažiaus;
Kampas 47th St.
taipgi teisingas budelninkas ir teisingas laiko laikytojas — abu
ma, idant tani rasti ar vaikai ne- rai yra “politiniai” emigrantai, laikrodį,
du viename.
Ar gali perslstatyt kita budelninką sau, kad yra galimas
nešiotis brusloto kišeniui?
Jei turėsi su
serga difterija, skarldtinu, ko Socialistinės Išeivių Konferenci
tarimą
pribut
ar
laukt
ant
3:15
po pietų,
suliu, tymais, paausių uždegi jos komitetas apmokėdavo jo
todėl nusistatyk laikrodį ant tos valandos
mu, vaikų paralyžium ir kito kelionės į Rusiją išlaidas iš Ru
ir minutos, ir kada ateis tas laikas, busi
persergėtu,
kad paskirtas laikas prisiarti
kiomis ligomis. Sveikatos ko- sų valdžios paskirti) tam pinigų.
no. Jei nori užsnųst pusę valandos namie,
miisonierius Andcrson pareiš Tais laikais iš Amerikos važia
ar kur kitur bile laiku, dieną ar naktj, tik
nustatyk
šį mažą budelninką laikrodį ir
Dienoms, 9 ryto Iki 9 vak.
kė, kad imsią savaitę laiko ek- vo Trockis, Bucharinas, Kapsu
tame pat laike busi pabudintas. Joi no
zaminaviinui Visų vaikų.
rėsi traukiniu važiuoti, arba vištą kepti
Ned. 10 Iki 12 pietų.
kas ir daugybė kitų. Tais lai
per tūlą laiką, palik tai ponui Laikrodžiui
kais Rusijon sugrįžo iš užsienių
kad dabotų tave.
Labiau naudingas ir pa
Nubaudė milionieriaus sūnų. ir patsai Leninas, ir garsusis
traukiantis laikrodėlis, kuomet nors kad
Tel. Boulevard 6487
buvo išdirbtas už tuos pinigus. Jums ne
anarchistas senelis Kropotkinas
reikės kitokio budelninko savo namuose,
Louis F. Swift, skerdyklų sa ir daugelis kitų įžymių Rusijos
kad' ryto metą pabudintų, jei turėsi šitą
laikrodėlį.
vininko milionieriaus sunirs, ta revoliucininkų. Tuogi tarpu tas
V
vv
laikrodėlis ypatingai tvirto darbo,
po rastas kaltu dėl gėrimo deg mūsiškių bolševikėlių plepėtogražus, sidabru — nikeliuotas, 16 saizo, at(lavas, turi pirmos klesos 8 aknsenus, šveiLietuvy s Gydytojas ir Uhirergae i
tinės Zion City pereitą nedūl- jas plepa, kad Kerenskio vald
cariškais viduriais ir gvarantuotas ant ’25
dienį. Jis gavo užsimokėti du žia spyrusis neįsileisti Lenino ir
People Teatro Name,
metų.
Jo vertė daug didesnė nei musų
1616 W. 47th St., Tel. BonL 160
kaina, bet kad publiką supažindinus, su
šimtu dolerių baudos,
kitų jo draugų.
šiuo laikrodžiu, musų firma nusprendė pardavoti už specialiai žemą kainą,
VALANDOS:
Aš čia neginu Kerenskio nei tik po $10.75. Pilniausis užsiganėdinimas gvarantuojama, arba pinigus
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Nubaudė gemblerius. ,.
Rea. 2914 W. 43rd Street
kitų jo šalininkų, bet tik nuro grąžiname, jei neužsiganėdinsi juomi ir mums į 10 dienų sugrąžinsi.
VELTUI duosime tiems, kurie tuojaus prisius savo užsakymą, mes
Telephone McKinley 263
dau, kaip tikrai dalykai buvo. išsiųsime kaipo dovanų visiškai VELTUI gražinusį paauksuotą laikrodžiui
Teisėjas McKinley Chicago
Vėl tas kalbėtojas gynė, kad retežėlį.
avė. policijos teisanabuty nu Rusų Steigiamąjį seimą išvaikę
NESIŲSKIT PINIGŲ Iš KALNO. Paprastai iškirpkit šį apgarsinimą
baudė septynis vynus dėl gem- ne bolševikai, o tik bepartiniai ir pasiuskit mums su 20 centų padengimui persiuntimo lėšų ir kuomet lai
Telephone Yards 5382 N
krodis su retežėliu pasieks tamistą, užmokėsi $10.75.
Neatidėliokit, bet
bleriavimo. Vienas jų, Robcrt rusų piliečiai — valstiečiai, dar siųskit užsakymą tuojaus, nes šis pasiūlymas yra tik per trumpą laiką.
Kelsey, turėjo užsimokėti šim bininkai ir kareiviai. Reikėtų
VARIETY SALES COMPANY,
tą dolerių baudos ir teismo lė
tam ponui kalbėtojui pasiskai
•1D7 8o. Morgan St,
šas. Kiti šeši po dolerį ir teis
Ckicago, I1L
tyt kad ir čia-pat Amerikoj ėju
1016 Milwaukee Avė., Dept. 318,
mo lėšas kiekvienas.
3 VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryte ■
sių tuomet pačių bolševikų laik
Chicago, III,
ir nuo 5 iki 8 vakare.
raščių, o jis atras, — jeigu jau
tin
■
■ ■ ■ ■ ■ mnuHuuuk!
Nelaimės automobiliais.
užmiršo, — su Jcokiu pasididžia^
vimu ir pasigerėjimu jie rašė ir
Vakar Chicagoj, ir apielinkėse gyrė Rusijos bolševikus už tai,
Telephone Van Burta 294
įvyko keletą nelaimių su auto- kad jie išvaikė steigiamąjį sei
Rts. 1189 Ihdependence Blvd. Chieage
mobliais. Trys žmonės už
mušti ir keletą sunkiau ibei leng mą.
Pagalios už visus dabar esa
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
viau sužeisti.
Specialistas Moteriiką, Vyrilką,
mus blogumus Rusijoj kalbėto
Vaiką ir visą chroniiką ligą
jas kaltino tik pasaulio buržu
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
jus ir socialburžujus, o Rusų
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
bolševikų valdžia esanti nieko
71—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.
nekalta. Daugybę bėdų Rusijai
pridirbę tai social-revoliucionie■ Telephone Yards 1582
riai su Kolčako kontr-revoliucionieriais, nes jie išgriovę til
LIETUVIS
tus Rusijoj ir dėl to į daugumą
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS B
vietų negalima esą pristatyt
Gydo visokias ligas moterų, vai- i
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
Roselandas. — Praeitos savai maisto badaujantiems.
ką ir vjrų. Specialiai gydo lim- i
H
pančias, senas ir paslaptin
tės pėtnyčią (rūgs. 2) Stančiko Tam “oratoriui” pabaigus bu
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
gi
gas vyrų ligas.
svetainėj vietos bolševikų A. L. vo renkama aukos Rusų baduo■ 3259 So. Halsted St., Chicago. M
Lietuvon ir iš Lietuvos.
D. L. D. kuopelė buvo surengus liams, bet kiek surinko, nenu
viešas prakalbas apie Rusijos girdau.
C® NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
DR. P. ŠIMAITIS
revoliuciją ir siaučiantį dabar
Po to kalbėjo Kazlauskas. Pir
Naprapath
Rusuose badą. Kalbėtojų buvo miausiai perskaitė iš užrašų,
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
Gydau be vaistų, be operacijų
du: Darginis ir Kazlauskas. kiek kurios šalys turi gelžke8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00
kuogeriausia
patarnauti
keliautojams
ir
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Pirmas kalbėjo Darginis. Visų lių, paskui, kiek pasitampęs su
Vakarais pagal susitarimą.
pirma nupeikė visus tuos Rusų savo “prakalba”, ėmėsi linčiuot
visu kuo juos aprūpinti.
2418 W. 45th St.
Prie
Western
Avė.,
Chicago.
revoliucionierius, kurie nuvertė Naujienas ir jų redaktorių Gri
^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
caro valdžią. Girdi: kas iš to, gaitį.
šapos Darbininkas.
kad jie nuvertė carą ir jo val
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
Tel.i Yards 6666
ĮDOMUS VAKARAS.
džią, o paskui norėjo uždėt dar
Boulevard 8448
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
bininkams didesnį jungą, įstei Plačiai žinoma instaiga Cent
DR. V. A. ŠIMKUS
giant tokią buržuazinę respubli ral Manufacturing District Ban
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
lietuvis gydytojas, Chirurgas
ką, kaip kad Suv. Valstijos, su kas, pienuoja nepaprasta veiki
AkuUras
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
Kerenskiu priešaky. — Reikia mą padauginime naujų accoun82D3 So. Halsted SU Chieago.
pasakyt, kad kaip visi kiti bol tų, kuris prasidės rugsėjo 15 d.,
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
Valandos: 10-12 ▼. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
ševikų “kalbėtojai”, taip ir šis ir tęsis iki spalio 15 dienos.
kalus.
be melo ir faktų iškraipimo ne Turi prirengę dovinių metų
gali nė žodžio pasakyt, štai kaip paminėjimui nuo banko įsikū
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
jis kalbėjo apie “Kerenskio re rimo keksą su devyniomis žva
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
voliuciją”. Girdi, dabar visi pa kėmis, kuris yra\ pagamintas
saulio buržujai šaukią, kad Ru tik tam mieriui. Keksas bus iš
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime
sijos sovietų valdžia esanti žiąu- statytas parodon per visą kontaksų.
ri ir neduodanti žmonėms lais testo laiką. Kiekvienas, ’ kuris
vės; laikraščiai rašą, kad bolše tik atsidarys taupymo accountą
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j
vikų valdžia prigrudus kalėji per tą laiką, turės progą gauti
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
mus politiniais prasikaltėliais. dovaną. Tam mieriui bankas
Tiesa, girdi, tai tiesa, kad Ru bus specialiai papuoštas.
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
sijoj dabar pilni kalėjimai pri Banko darbininaki yra pasida
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
grūsti taip vadinamų nusikaltė linę į keturis skyrius, kad už
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių sovietų valdžiai, kitaip sa ganėdinančiai patarnavus nau
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
1900 So. Halsted St
kant, į kalėjimus sukišti visi tie, jai atsidarantiems taupymo acTel. Canal 2118
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
kurie norėję nuverst bolševikų countus.
Ofiso valandos: nuo 10 ryte iki
nuvažiavo Lietuvon.
proletarišką darbininkų diktatū Sprendžiant iš entuziaznifh
8 vakare.
rą, o vietoj jos įsteigt buržua- galima iš kalno permatau—kad
Residearija: 2811 W. 68rd St.
I
NAUJIENŲ
LAIVAKORČIŲ
Tel.
Prospect
8466
zišką valdžią, tokią kaip Ąmeri- Central Manufacturing District
SKYRIUS
kos. — Kalbėtojas dar pasako Bankas susilauks keletos šimtų
ja, kad Kerenskiui valdant visi naujų depozitorių.
1739 S. Halsted St.,
Chicago
DR. M. STAPULIONIS*
caro laikų politiniai emigrantai
Visai, nepaisant ar kostumeGydau be gyduolių ir be operacijų
buvę persekiojami ir areštuoją- ris, ai’ tik prospektyvis depozi3347 ’Emeraid Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
mi; dagi, girdi, ir Leninas, su torius ,ar įvairumų j ieškotojas,
> ,
Tel.: Boulevard 9397
kitais savo draugais turėjęs yra kviečiami visi.
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
1223 W. Grane! avė., pasimirė
iš didelio persigamfemo. Keturi
Ugne,gesini ir kitos trys ypatols
sužeistos.

■ Rusiškos ir Turkiškos Vanos
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Naujausis Pasaulyj Laikrodis

t
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DR. A. R. RLUMENTHAL

1,1

DR. M. T. STRIKOL’IS į

t

s DR. M. STUPNICKi j

DR. A. A. ROTH

Lietuviu Rateliuose

Lietuvon ir iš Lietuvos

Nesiliauja mulkinę
žmones.

LAIVAKORTES

:

DR. J. KULIS
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NAUJUS RUDENINIUS SIUTUS PIGIAU
GAUSITE PAS MUSVyras ar vaikinas didžiuojantis savo dra
panoms, mes pritaikysime jam rudeni
nes drapanas, iš didžiausio pasirinkimo,
prieinamos kainos.
Nepamirškite šios
vertės.

Vyriški
sampelių
siutai; Nauji rudeniiių modelių ; Mieros nuo 34 iki 44;
Subatoj

simo
I M—
|U
specialiai.

VELTUI! Siutai pirkti pas mus, yra
prašinami ir taisomi per metą veltui!
Didžiausi užlaikytojai Hart, Schaffner
& Marx and Kuppenheinver drabužių.

Koliai mes negalime panaudot išdirbėjo vardo, vienok greitai pripa
žinsi siutų vertę — vyrams ir vaikams.
Visokio dydžio ir spalvos;
lygiai pilki, mėlyno seržiaus, cheviots, kašmiero ir kitokio audeklo,
nėra visokios mieros kiekviename late, bet visokio dydžio visoje gru
pėje. Siutai pasiūti kad pardavojus dvigubai.
ff4Q Cfi
Subatos kaina
I viUU
VYRAMS KELINĖS.

Vilnonės, mėlyno seržiaus, tamsios ir vidutinės spalvų; mėlyno, ru
do ir žalio flanelio; pasirinkime. Dabartiniame
ICA
išpardavime po
NAUJOS RUDENINĖS SKRYBĖLĖS.

Pirmas parodymas — geriausios vilaginės veltinės, naujos rudeninės
išvaizdos; juodos, rudos ir žalios; $8.50 pastarajam*
M* 4
sezone; specialiai šiame išpardavime
4* I

DR. YURKA

>

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Special urnas: Moterą ligos Ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE‘£ AVĖ.
M
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NAUJIENOS, Chicago, III
P Lfi KUDULIUTĖ IR ADV
WAITCHES APSIVEDĖ.

Praeitą seredą apsivedė p-lė
Marijona E. Kuduliutė su advo-'
katu Julijonu P. VVaitchiu.
P-l€

Kuduliutė

yra

baigusi

Chicago Academy of Fine Arts
ir yra buvusi* mokytoja Ne\v
Yorke ir Gary, Ind.
Adv. VVaitches mokėsi juris
prudencijos DePaul Ir Northvvestern universitetuose. Buvo
advokatu Chicago Tittle & Trust
Co. ir yra gerai žinomas tarpe
Chicagos ir apielinkės lietuvių.
Vestuvės prasidėjo nuotakos
namuose, West Saidėj. Po šliubo. buvo puiki vakarienė, o pas
kui jaunųjų būrelis su savo sve
čiais važiavo į Blackstone Teat
rą. Teatrui pasibaigus, visi nu
važiavo į jaunavedžių namus,
107736 S. Wabash Avė., RoseJande.

984 Oakis Franz
990 Panavas Antanas
992 :Pečeliūnas Jozapas
993 Petrošius J.
994 Pelekas Joseph
1000i Preiserienė Ursuli
1004 Racinskis Kazimieras
1005 Ragauskis Stepan!

’ Dramatiško Ratelio repeticija (“Dė• dė Atvažiavo”) bus Šiandie, rugsėjo
9, kaip 7:30 v. v. M. Meldažio sve
tainėj. Visi lošėjai prašomi susi
rinkt laiku.
— Režiaorius.

1022 Sauguinas Kostant.
1028 Sitelis George 2

syliūte, 7 metų amžiaus, pirmu sykiu
atsilankė j Naujienų Redakciją . Aš

1048
1044
1047
1048
1049
1051
1061
1063

Tundulas Joan
Urbonas Petras
Valintolis Adomas
Varakulis S.
Volkauosene Agneska
Waišvilla Jonas
Žemaitis Teudor
Žvirblis Jozapas

begalo myliu savo dukterį iF noriu,
kad mano dukterį pažintu ir naujieniečiai.
MATEUŠAS VOSYLIUS,
Chicago, Ui.

Pranešimai

KAS PER KLAIDĄ PAĖMĖT
koutą, iš černausko daržo, panedėlyj,
Labor day, kauto spalva yra mėlyna,
kišeniuj buvo raktai nuo stubos. Kas
patėmis tokį kouta gaus $5.00.
W. VALINTA,
1417 W. Grand Avė.,
Phone Monroe 5829.

Pėtnyčia, Rugsėjo 9 d., 1921

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI
DELICADIDELIS BARGENAS.
tessen arba groseris — tabakas, Pardavimui Studebaker autoReikia trijų sumanių vyrų,
cigarai, saldainiai ir tt. Taipgi
visas naujai perdirbkurie mokėtų angliškai ir galėtų parduodu Maxwell automobilių mobilius;
tas ir atrodo
kaip
naujas.
būti arba išsidirbti į sales mnnaujai malevotas, 5306 South Kreipkitės Boulevard 6693.
nagers. Reikia įnerti į biznį ke
Union Avė.
letą šimtų dolerių. Į trumpą
PARDAVIMUI TAXY CAB, LAlaiką energiškas žmogus galės
bai gražiame stovyje už pusę kainos,
dviejų biznių.
uždirbti bent $5000 į metus ir
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir iš priežasties
Atsišaukite
daugiaus. Kreipkitės į Bingol groserne ,lietuvių kolonijoj; tir
1745 W. North Avė.
Nuo
5 iki 10 vai. vakaro.
Chemical Co., 2816 So. Michigan štai apgyventa. Biznis senas ir
Avė., nuo 1 vai. po piet iki 5 geras. Pardavimo priežastį pa
valandai.
tirsit ant vietos. Naujienos No.
391.

VYRŲ

PRANEŠU
SAVO
PAŽJSTAmierns, kad mano duktė Jadvyga Vo

RASTA-PAMESTA

Roseland. — R. T.. D. S. .S. Bendro
vės, dvimetinis šėrininkų susirinki
mas įvyks panedėly, rugsėjo 12. 7:30
vai. vak. J. Stančiko svet., 205 E. 115
St.
Visi šėrininkai malonėkite pa
skirtu laiku susirinkti ir šėrus atsi
KAS RADOTE, AR PER KLAInešti. Susirinkime tik šėrininkai ga
dą
paėmėt vyrišką,
ry lianų, tamsiai mėlyną,
lės dalyvauti .
— Direkcija.
raudonais ruožais
i
kotą iš Clubhousės,
1500
S.
49th
Avė.,
Cicero, Kas
North Side. — L. D. L. D. 86 kp.
susirinkimas įvyks subatoj, rugsėjo sugrąžys ,gaus $5.00 dovanų.
A. MIKOLAJUNAS,
10 d. kaip 8 vai. vakaro Knygyno
Cicero, III.
svet., 1822 Wabansia Avė. Visi na 1500 So. 49th Avc.,
riai ir norintieji tapti L. D. L. I). na
riais malonėkit atsilankyti.
— Sekr. A. Vilią.

REIKTA PATYRUSIO BU- PARDAVIMUI SALIUNAS, GEroj, lietuviij apgyventoj vietoj ant
čerio. Atsišaukite greitai.
Tovvn of Lake. Parduosiu labai pi
3001 Emerald Avė.
giai, barai, boliniai (pool tables) stalai ir kiti visi įrengimai,
turi kitą biznį.

Savininkas

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

REIKALINGAS
BUČERIS
patyręs savo darbe; gera mo
PARDAVIMUI SALIUNAS
kestis, darbas ant visados. At
tarpe lietuvių ir lenkų apgyven
sišaukite, 3500 S. Union Avė.
ta, prie pat Ashland Avė., arba
REIKIA 5 VYRŲ DIRBTI Į mainysiu ant namo. Atsišauki
te, 1614 W. 46th St.
junk šapę.
P. GOLDMAN,
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR
1017 S. Fairfield Avė.
groserne labai gražioj vietoj. Biznis
gerai išdirbtas ir cash.
Parduosiu
Tel.: Seeley 282
greitu laiku.
Pardavimo priežasti

PARDAVIMUI

..j,

ISRENDAVOJIMUI

r

REIKIA DARBININKŲ

Ntr Klo I A I T 11 LAIoKAIl

PARDAVIMUI

Side. — Vaikų

Draugijėlės

REIKIA MERGINOS AR
Bijunėlio” repticija įvyks nedėlioj,
nesuranda. Kam tie laiškai pri- “rugsėjo
11 d., nuo 10 v. ryto Liuoklauso, tegul kreipiasi į vyriau- svbės salėj, 1822 Wabansia Avė. Vi- moters namų darbui .
MRS. M. NEWMAN,
sįjį paštą, Clark ir Adams gt.
"aYkai kviečUmratv“!:
57 W. 35th St.
Reikia klausti prie “Advertised ti.
— Komitetas. x
WindowJ’ (lobėj nuo Adams!
-------------gatvės), pasakant laiško numeREIKIA PATYRUSIŲ MOrį. Laiškus paštas laiko tik ke-, bus nedėlioj, rugsėjo 11 d. Związek
turioliką dieną nuo paskelbimo,
p“ AV' terų prie sortavimo skudurų.
P .GOLDMAN,
— Sekr. A. Shimas.
901 Adomaicze Johana
1017 S. Fairfield Avė.
904 Alutis Fr.
Tel.: Seeley 282
906 Balčytis Antanui
L. S. S. 22 kuopos mėnesinis susi
907 Babulis Jonas
913 Blozis Ana
914 Blože Kazimieras
917 Baronas Kazimieras
921 Bud reškia Stanislovas
922 Budris Petras 2
923 Bukszaitis Kazimieras
924 Chepaitis Jo.
929 Dapkienė Antanina
932 Drosieka Peter
937 Gliozeris Frank
946 Jencevice Antanas
947 Juszkevicius A.
950 Kikilas Juozapas
958 Koreiva Stanislovas
965 I>amsar^ienei Petronėlei
967 I^ekaviciene Elzbieta
968 I^ekys Jonas 2
972 Madekszo Piotry
974 Malinauckas Peterkas
976 Marelis Jake
977 Marozas A.
979 Maskauskiui Mikolui 1
983 Narvilienė Marijona

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

REIKIA MOTERŲ SKUDUrų sortavimui.
>
S. S. P. S. CO,
5833 S. Throop St.
REIKIA MERGINŲ SORTAvimui naujų vilnonių atkarpų.
LYON BROS & CO,
755 W. Jaylor St,
Matykit poną Reiner

PARDAVIMUI GROSERNfi, GEras biznis, visokių tautų apgyventa,
šalę mokyklos, kitas tokis biznis tik
už 5 blokų . Gera vieta ir bučemei.
Pardavimo priežastį patirsite ant
vietos.
4950 Archer Avė.
Tel.: Lafayette 7498.

,

•

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.
Puikiausia proga jaunai porai; 5
kambarių 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 davenport, langams uždangalai etc. Viskas
napja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis
pianas su šėpute ir roliais ir didelis,
dubeltava springsa phonographas su
rekordais ir daimanto adata. Viskas
gvarantuota. Nepraleisk Šio bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
lietuvių kolonijoj. Biznis 6 m.
senas . Priežastį pardavimo pa
tirsit ant vietos.
PAAUKAUSIU 7 KĄMBARIŲ RA3204 So. Halsted St.
kandus, jei bus paimti tuojaus. Taip
PARDAVIMUI SALIUNAS GREItu laiku. Geroj vietoj. Apgyventa
visokių tautų.
Pardavimo priežastį
patirsit ant vietos.
225 W. 81st St.,
Kampas 31st ir Wells Sts.
Va bloko nuo Wentworth Avė.

■X ■

labai j

PARDAVIMUI
BUČERNĖ
ir groserne labai geroj vietoj. trumpą laiką, kadangi važiuoju
Biznis išdirbtas per ilgus me į Lietuvą.
1715 W. 46th St.
tus. Atsišaukite į Naujienų ofi
so laišku pažydėdami No. 386.
PARDAVIMUI ČEVERYKŲ
PARDAVIMUI SALIUNAS taisymo šapa su visais gerais
ir barbernė sykiu. Parduosiu įtaisymais ir mašinoms. Prieža
dėl nesantaikos. Daugiau infor stis — važiuoju Lietuvon.
813 W. 35th St.
macijų patirsit ant vietos, 1748
West 45 St.

REIKIA DVIEJŲ MOTERŲ
PARDAVIMUI GROSERNE
ar merginų: viena kuknios dar ir Kendžių krautuvė.
bui, kita kiek patyrusi pardavoCANDY STORE,
jimui saldainių ir tt. Valgis,
4349 S. Hermitage Avė.
Draugystės Meilės Lietuvių Ame kambaris ir gera alga, Mrs. M.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
rikoj mėnesinis susirinkimas bus lai Gadeiko, 1606 S. Halsted St.
komas subatoj ,rugs. 10, kaip 7:30 v.
visokių tautų kolonijoj, prie di
v. paprastoj svetainėj.
Visi nariai
REIKALINGA MOTERIS, TU- delių dirbtuvių. Geras ir senas
susirinkite. — Fin. sekrt. I. Wedeckis, 1737 S. Union Avė., Telef. Roo rinti arba neturinti kūdikio, prižiūrė biznis. Parduosiu greit ir pigiai.
jimui dviejų kūdikių.
Ruimas ir
sevelt 8135..
valgis už dyką. Su mokesčiu sutik Priežastį
pardavimo patirsit
sim ant vietos. Atsišaukite greitai. ant vietos, 1857 W. 13.
West Side.
Extra susirinkimas
A. ŠAKINIS,

I

SALIUNAS.

Iš priežasties parduodu

rinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 11 d.,
kaip 10:30 vai. ryto M. Meldažio sve
tainėj. Visi nariai prašomi susi
rinkti laiku, nes turime daug svarbių
reikalų. Prašomi atvykti ir tie, ku
rie nori įstoti kuopon.
— Valdyba.

įvyks L. L. Paskolos reikaluose penk3406 So. Union Avė.
tadienyj, rugsėjo 9 d., Aušros Vartų
parapijos svetainėje. 7:30 vai. vaka
REIKIA APYSENĖS MOTERS
re.
Visų West Sidės draugijų val
prižiūrėjimui
namų ir pridabojimui 2
dybų lianai
uyuų
nariai ir darbuotojai kviečiami
vaikučių;
mažiausis
17 mėnesių.
atsilankyti.
Valgis,
kambaris
ir
gera
mokestis.
— L. L. P. Stoties Valdyba.'
2046 LeMoynė St.,
Tel. Harmitage 7323.

46th ir Marshfield Avė., bizniava vie
ta; Va bloko
nuo
Ashland
Avė.,

North East kampas. Pardavirpo prie
žastis, Kliubas nusipirko namą, tad
lotus parduoda pigiai. Turi būt par
duota greitu laiku. Kreipkitės prie
trustee W. Sharka, 4512 So. Talm-an
Avė.

PARDAVIMUI
6
KAMBARIŲ
namas labai geroj vietoj, aržuoliniai
trimingai. Turi būti parduota |
trumpą laiką, nes turiu apleisti mie
stą. Atsišaukite,
6919 S. Talman Avė.
Puiki Illinois valstijoj 60 akerių
farma; žemė prie molio, visa dirbama,
BARGENAS. PARDAVIMUI MUnauji budinkai: 11 karvių, 3 arkliai,
6 kiaulės, apie 300 vištų, apie 10d žąsų rinis 5 kambarių bungalow su elek
ir visos reikalingos mašinerijos. Mai- tra .maudynė, šiltas vanduo, kny
nysiu ant gero namo Chicagoj. At- goms šėpos, augštas, cementuotas
skiepas, furnace Šiluma, mūrinis gesi šaukite:
radžius
ir medinis vištininkas. Arti
SZEMET & LUCAS,
rengiamas
didelis parkas, paranki
4217 Archer Avė.
transportacija į bile miesto dalį gatvekariais.
Pardavimo priežastis —
senatvė.
Atsišaukite,
7210 S. RockPARDAVIMUI MŪRINĖ COTTAwell
St.
,Tel.
Vincennes
7494.
ge prie Emerald Avė., netoli 37th St.
Naujai malevota ir ištaisyta. Renda
$420 į metą. Budinkas geriausiam
NEGIRDĖTAS BARGENAS
padėjime. Greit gali eit gyvent. Kai
na $2,650. Išmokėjimai.
Pardavimui 6 flatų muro namas,
J. A. BUTLER,
po
7 ir 8 kambarius, štymu šildomas;
724 W. 47th St.,
rendos moka į metus $3,250. Kaina
tik ........................................... $15,000.00
Pardavimui 3 augštų muro namas,
PARDAVIMUI ARRA IšMAINY- 5 faltai ir Storas, pečium Šildomas,
mui medinis namas 1 pagyvenimo 8 taipgi ir greta tuščias lotas, patogus
kambarių, karvei tvartas, vištinin- bile kokiam bizniui. Rendos moka j
kas, 2 lotai po 140 pėdų pločio, apie metus $1900.00 .Kaina ....... $14,500.00
Taipgi, daug kitų properčių di
100 mylių nuo Chicagos, arti didelių
miestų ir geležinkelio, labai gražioj džiausiam pasirinkime, taipgi parduo
vietoj. Atsišaukite, St. Ruigis, 3232 du Brighton Parke, puikus biznis,
naujas namas, su saliuno bizniu; naš
S. Ixjwe Avė., Imas augštas.
lė moteris parduos pigiai, nes turi va
žiuoti Lietuvon.
Platesnių žinių
kreipkitės į
PARDAVIMUI 4 FLATŲ
MILDOS RE AL ETSTATE CO.,
akmeninė stuba, $2,200 įmokėt. 751 W. 31 St., prie kampo Halsted St.
Klauskite K. J. Fillipovičius.

Chicagos Liet. Draug. Sav. PašelJIEŠKAU INTELIGENTIŠKO vai
pos rengia balių su programų lap
kino,
merginos arba moteries ant
kričio 20 d. didžiojoj Schoenhofeno sa
kambario.
Būt gerai, kad atsišauk
lėj, Ashland ir Milwaukee Avė. Mel
UŽDAVINYS' No. 28.
tų
katras
gali
skambyt pianą arba
džiame kitų draugijų tą dieną ne
kitą
instrumentą
rengti panašh) balių .
5548 Harper Avė. 2 fl.
Nagi, gerb. žaislininkės ir žaislinin— Komitetas.
Phone
Dorchester 9300
kai, pabandykite šitą riešutą kąsti:
patirsite ant vietos.
Tėvas mirdamas pasišaukė savo
Teatrališko Kliubo “Lietuva” mė
10236 Michigan Avė.,
REIKIA VYRO VIDAUS DARtriš sūnūs ir tarė jiems:
“Štai aš nesinis
rus susirinkimas n
.........................
įvyks
pėtnyčioj,
2
AR
3
KAMBARIAI
VELRoseland, III.
jui; nuolatinis darbas, gali uždirbti
mirštu. Viso turto jum trim palie rūgs,. 9 d. 8 vai. vak. Sv. Kryž. parap.
ku septynioliką avių, kurias jus šiaip svet. Visi’ nariai malbnėkfte atsilan- tui dėl biednos moterš su vai nuo $40 iki $75 į savaitę. Didelė
pasidalinkite: vyresnysis sūnūs tegu) kyti, nes bus daug naujų ir svarbių kais. Ateikite pažiūrėti kaip 6 jroga teisingam vyrui, su $200 arba
PARDAVIMUI GROSERNE
pasiima pusę visų avių, vidutinysai dalykų spręsti.
$300 kapitalo.
— N. K. Rašt.
lietuviais apgyventoj vietoj. Biz
M R. SEGAL,
sūnūs —trečdalį, o jaunesnysai —
vai. vak. Rasite namie, Joe
R. 604 — 105 S. Dearborn St.
devintdalį visų avių.”
Tėvas mirė,
Dr-stės Palaimintos Lietuvos mėne
nis išdirbtas gerai.
Atsišau
ir vaikai negalėjo išgalvot, kaip čia sinis susirinkimas įvyks nedėlioję Stumbris, 1639 S. Halsted St.
kite
tuo budu
pasidalinti
septynioliką rūgs. 11 d. 1 vai. po pietų paprastoj
REIKIA
KIŠENINIŲ
PRIE
avių.
Savo bėdą jie pasisakė kai svetainėj. Visi nariai kviečiami su
4637 S. Marshfield Av.
KAMBARIS ANT RENDOS VEDU
Įeigų $45 į mėnesį. P. Hensen,
mynui .kurio butą labai išmintingo sirinkti. Taipgi pranešu, kad rašti šiai porai su maža šeimyna. Duosiu vyriškų kotų.
žmogaus ir kurs turėjo taipjau būrį ninkas D. T. Danta persikėlė į kitą kambarį veltui, tik kad pagamintų
II. B. SWESNIK,
2536 So. Emerald Avė. Tel.:
savo avių. Pagalvojo jis, pagalvojo, vietą.
Draugijos reikalais kreipki valgyt ir apvalytų kambarius. Mel
2110 W. 22nd St.
Yards 887.
o paskui ėmė ir patsai padalino avis tės į jį šiuo adresu: D. T. Danta, džiu kreiptis antrašu.
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
jiems lygiai taip, kaip buvo tėvas 1736 N. Lincoln St., Chicago, 111.
WM. RŪKAS,
mirdamas ' įsakęs, neplaudamas
nė
groserne Brighton Park apie2819 W. 38th St.
vienos avies. Ir visi trys vaikai bu
Roseland. — PėtnyČios ir Nedėlios
PARDUODU ARBA MAINAU GAlinkėj. Priežastis liga.
vo patenkinti. —
vakarais Rugsėjo 9 ir 11 d., 8 vai.
radžių
ant namo ar ant biznio, Tei
IŠSIRENDUOJA ŠVIESUS KAM—Klausimas: kaipgi tasai buklusis vak., Brolių Strumilų svet. 107 ir
Naujienos 393.
pa
25
automobiliai.
Garadžius tam
kaimynas sugebėjo taip padalinti?
Indiana Avė., bus gražios prakalbos >aris vedusiai porai ,arba dviems
dasi
geroj
biznio
vietoj.
PARDAVIMUI
KRIAUČIŲ
anglų ir lietuvių kalbomis apie svar vaikinams arba merginoms, kad iir
Atsišaukit.
vienam. Atsišaukite.
šapa didelėj lietuvių kolonijoj.
ATSAKYMAI UŽDAVININ No. 27. bius gyvenimo reikalus. Taipjau bus
C. P. SUROMSKI CO.,
M.
MILLER,
geri giedoriai ir Olandų Choras.
Vieta
išdirbta
per
daug
metų,
PARDAVIMUI
SALIUNAS
3346 So. Halsted St.
1717 W. North Avė.
Praeitam uždavinyj No. 27 buvo Kviečiame visus lietuvius, vyrus ir
1-os lubos, užpakalis.
dorinti įsigyti gerą biznį, kreip pigiai, ai risiu, rusų apgyventa,
me padavę šias tris Apuoko minkles: moteris atsilankyti.
Įžanga dykai.
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1) Jei virėja padarius 20 kleckų su-, Nebus nė jokių kolektų. — Komitetas. ........... .. ....... ■ ■■ ■■
kitės, 1339 S. 50 Av., Cicero, III. prie šapų. Apleidžiu miestą.
PARDAVIMUI NAUJAS MURIdės juos į verdanti vandenį po vieną, j
nis
namas: elektros šviesa, maudynė,
1458 W. 15th St.
kuris jų greičiausiai išvirs?
West Side.— Liet. Viešas Knygy
cementuotas
skiepas ir stogas, Sale
2) Kas jie: Lėkė be sparnų, nutū nas, kurį remia
dvylika vietos
PARDAVIMUI
SALIUNAS
------------------------- ;■.... . ■, ........
—__ -U_namo
tuščias
lotas; namas randasi
pė ant tvorų, graži pana suvalgė be draugijų, tapo perkeltas į naują pa
GERA VIETA DAKTARUI ARBA su visais fixtures, visokių tau
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR gražioj vietoj, Brighton Purk. Par
dantų ?
togesnę vietą; tai yra ketvirtas na
KITOKIAM
KOKIAM
BIZNIUI,
.
5
groserne.
Sykiu
su
namu
ir
auto
 davimo priežastis, savininkas važiuo
3) Baltos dirvos, juodos avys, kas mas nuo visiems žinomas M. Melda
tų
apgyventa.
Pardavimo
prie

kambarių
pragyvenimas
ant
2
lubų
ja Lietuvon, 4419 S. Fairfield Avė.
mobiliu.
Viskas
įtaisyta
po
naujai
išmano, tas jas gano?
žio svetainės, po numeriu 2232 W.
tarp
34
ir
Halsted
St.,
renda
madai.
Kam
reikalinga,
nepraleis

pigi.
Atsakymai: 1) Paskiausia įdėtas, 23rd Place. Kambariai yra nemaži,
žastį patirsite ant vietos, 4547
kite progos.
Savininkas apleidžia
nes jis trumpiausiai bus ant ugnies. gera šviesa. Mylintieji skaityti kny Kreipkitės prie
So.
Hermitage
Avė.
M.
J.
KIRAS,
miestą.
Atsišaukite
į Naujienas po
DIDELIS BARGENAS
2) Sniegas (arba rasa) Ir saulė. — gas ir laikraščius kviečiami atsilan
3331
So.
.Halsted
St.
No.
392.
kyti Knygas galima ir namo neštis,
3) Raštas.
Teisingai šiąs minkles atspėjo: pripildžius tam tikrą kortą.
PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI
Pardavimui namas su groserne
— Knygius J. Vilkas.
Antanas Girskis iš West Pullman;
geroj vietoj, svetimšalių .apgyventoj
prie 35-tos ir Union Av. Kaina $3,500
(2 ir 3), Frank Wielawich, Chicago .
ir vienas saliunas ant kampo. Par
Pardavimui mūrinė cottage dviejų
PARDAVIMUI
SALIUNAS IR pagyvenimų
(2 ir 3), Vera Stradomskaitė age 10,1
duosiu
pigiai
ir
greitai.
Pardavimo
4 kambarius; rendos
Town of Lake. — Gvardijos D. L.
dviejų ypatų rakandai, 157 West 119 neša $27.00. po Pardavimo
Chicago (2 ir 3), A. Vaitekūnas, Chi
priežastis
liga.
Jei
savininko
nera

priežastis,
St., kampas 119th ir Wentworth Av. važiuoju senan kraštan. Labai
cago (2 ir 3), J. Miknys, Waukegan K. Vytauto No. 1 nariai, kurie per
MOTERŲ
sit,
klauskit
bantendorio
pigiai.
Tai yra pirmos klesos saliunas, sve Kaina .......................
(3), Justinas B-is, Springfield, III. paskutiniuosius 10 metų nesirgote ir
5301
S.
Halsted
St.
$2,400
tainė ir vasarinis daržas. Biznis nuo
(2 ir 3), J. Mačiukaitis, Grand Ra- neemėte pašalpos ligoj, malonėkite
REIKIA
25
MERGINŲ
atidarymo Pullmano dirbtuvių ir nuo
pids (2), S. Kripaitis, Omaha (2 ir urnai priduoti komitetui savo vardą
Pardavimui 2 augštų medinis na
pavardę
ir
knygelės
nunverį,
nes
lengvam
dirbtuvės
darbui.
Piece
PARDAVIMUI SALIUNAS, tos dienos gėrėja. Geriausia proga mas po 6 kambarius. Namas taip,
3), K. B-skis, Kewanee (2 ir 3) .
tiems, kurie per 10 metų nesirgo bus
vaikinams. Parduosiu grei kaip naujas. Kaina ............... $2,500
work — nuolatinis darbas, Ame lietuvių ir airių kolonijoj. Biz dviems
dirbdinami žiedai dovanoms.
tai ir pigiai, nes turiu išvažiuoti |
žaislo vedėjo atsakymai.
Komitetas, W. Sharka,
Pardavimui 2 augštų mūrinis na
rican Insulated Wire & Cable nis išdirbtas per daug metų. Lietuvą.
G. Kevish, St. Thomas, N. Dak. —
mas, f> ir 7 kambariai. Aržuolo bai
4512 So. Talman Avė., Chicago.
Co., 954 W. 21st St.
Priežastis pardavimo — einu į
Kirpinių nepakanka, reikia sutaisyt
gimo, garu apšildomas. Kaina $6,000
uždavinys taip, kad jį butų galima
kitą
biznį.
558
W.
37
St.
Jaunosios Birutės Vaikų Choras,
NORIU PIRKTI REGISTE- Nepraleiskite šių bargenų, nes yra
paskelbti.
p-lės S. Staniuliutės vedamas, pradės
REIKIA PATYRUSIŲ MOir namai labai geri.
rį, mušant, nuo 1 cento iki $1, pigus
repeticijas nedėlioj, rugsėjo 11 d. nuo terų sortavii
FIRST
NATIONAL REALTY CO,
PARDAVIMUI SALIUNAS,
iui jzopieriniij atmaiimniOTATVTI I
2 vai. po pietų Mark White Sųuare
ir augščiau. Turinti tokį, malo
736 W. 35th St.
’*>>«• ,3.0 ta ». Halsted
Bus iSdąlin- tų. Gera alga i A darbui vieta. lietuvių ir kitų tautų kolonijoj. nėsite pranešti, 1606 S. Halsted
tos roles naujo muzikos veikalo, kurs Republic AVaste Paper Co., 1039 Biznis senas ir geras. Priežas
BUDAVOJTMO IR SKOLINIbus statomas scenoj šį sezoną. Taip
St., Tel.: Canal 5512.
mo Dr-ja turi parduoti 2 augštis pardavimo — važiuoju Lie
bus priimami nauji nariai amžiaus VV. Congress St.
I
Žemiau paduodame sąrašą jau
tarp 10—14 metų.
— Sekretorė.
tų, murini, 2 flatų namą ir skie
tuvon. 1435 W. 47 St.
North

EXTRA, PARDAVIMUI LOTAI
TOWN OF LAKE
Balto Dobilo L. P. Kliubas parduoda 2 lotu, plotis 59 pėdų, ant kampo,

NAMAI-ZEME

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

laiSlcų, atėjusių iŠ Europos; dėl
<^gero adreso, paštas adresatų i

NAMAI-ZEME.

.

•

.

• ’ ;

.

gi atsiskirsiu su 3 kaurais, grojikliu
pianu, Victrola, dining ruimio setu,
miegkam'bario setu ,ant grindų pasta
toma lempa, library stalu, indais, už
kabomis ir tt. M r. Shapiro, 1644 So.
Lawndale, Tel.: Lawndale 3099.

PARDAVIMUI RAKANDAI
už pirmą pasiūlymą. Pardavimo
priežastis, už 3 dienų išvažiuoju
į Lietuvą. Galima matyti visada.
Frank Stanionis, 1448 So. Millard Avė.
r 4

pų, prie 3744

So. Parnell Avė.

GERA PROGA, KAS PIRMAS
atsišauks.
Turiu 5 lotus ant Bridgeporto ant pardavimo arba mainy
siu pnt automobiliaus arba motorcycklio.
MIKAS DONAUSKAS,
3303 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ
muro namas 5-G-6 kamabrių; elekt
ros šviesa, maudynės, skiepas ir pas
togė. Rendos neša j metą $960.00.
Kaina $9,300.
VILKAS IR KAZANAUSKAS,
2242 W. 23 PI.

MORTGECIAl -PASKOLOS
Kam Reikalinga
PASKOLA

Sikolinam pinigus ant 1-mo
mortgečio, 6% nuo $500.00 iki
$10,000.00 dolerių.
Klausk

A. AMBROZEVIČIA
1739 So. Halsted St.
: Tel. Canal 1678

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Kas nori pasinaudoti proga
£erai indėti pinigus, kad į trum
pą laiką atneštų bent 50 nuošim
čių kreipkitės adresu: Bingol
Chemical

Co.,

2816

So.

Michi

M. Klem, Sekr., 4934 S. Ashland gan Avė.
Avė. Agentų nereikia.
PARDAVIMUI PIGIAI 3 augštų, 6 kambarių namas, iš prie
žasties ligos. Parduoda pats sa
vininkas. Wm. Eggerį, 3728
Roosevelt Rd., Tel. Nevada 9443

PARDAVIMUI FARMA ILLINOIS
Valstijoj.
Farmos, visiems žinomos
kaipo aukso gabalas, geriausia žemė
visose Suv. Valst.
Si farma' turi
derlingą juodžemį, 80 akerių; visa
dirbama, tvoroms aptverta, naujos
triobos; 5 kambariai, 2 ant viršaus;
didelės kūtės: karvėms, Arkliams, viš
toms; 7 karvės, 3 geri arkliai, 11
ciaulių, 300 vištų, 20 žąsų, 11 visodos rūšies mašinų, farmų darbui rei
kalingos, vežimai, bogė ir tt. Farma
randasi 1% mylios nuo Edgewood,
III.
Geležinkelis eina per lauką.
Parduosiu pigiai, arba mainysiu ant
miesto prapertes. Labai svarbi par
davimo priežastis. Nepraleiskit pro
gos. Atsišaukit 5 vai. subatoj vak.
ar nedėlioj pas F. Palasky, 5046 S.
<olin Avė., Tel. Lafayette 2928.

MOKYKLOS

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

Master Sewing School
Princi palas
JOS F. KASNICKA

190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.

PARDAVIMUI NAMAS IR 2
lotu, 2 barnės dėl gyvulių, lie
tuvių apgyventoj vietoj, 3631 ir
3633 W. 55th PI, Chicago, III,
turi būt parduota į 3 dienas,
viskas už $1,500, ant išmokė
jimo.
JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Lėavitt St.
Phone Canal 1678

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
9205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,
1850 N. Welli St.
137 Mokyklos Juagt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bindui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoksimais.
Klesos dienomis Ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tai. Seeley IMS
SARA PATEK, plrmiaiaks. |

