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Anglija atšaukia tary= 
bas su Airija

Skerdyklų darbininkų vadai

Kunigija remia monarchiją

Nanjas sukilimas Vladivostoke

Anglija atšaukia tary 
bas su Airija

pašaukta kareivius su kulvas- 
vaidžiais, kurie greita: riauši
ninkus išskirstė.

Lloyd George atšaukė 
pakvietimą į Inverness 
ferenciją. Airiai 
pripažinimo nepriklausomy
bės.

Bažnyčia sO monarchistaissavo
kon-

reikalauja ! Katalikų bažnyčia remia ’agita-
c i ją už Įkūrimą monarchijos 
Lenkijoje.

Dukteris kaltina moti 
ną žmogžudystėje.

Monarchisty suokai 
biai Vokietijoj

Lietuvaitės Balčiuniutes kalti
na, kad jų motina užJtroški- 
nusi savo vyrą. Motina ir įna
mis areštuoti.

Daug monarchistų areštuota, 
susekus suokalbį nuversti val
džią. Monarchistai renką ka
reivius. >

LONDONAS, rūgs. 15. — 
Premieras Lloyd George atšau
kė savo pa kvietimą Airijos de
legatams i konferenciją Inver
ness, rugsėjo 20 <1.

(Iš šitos trumpos žinios dar 
neaišku ar tarybos su Airija 

* *

galutinai tapo pertrauktos,' ar 
tik jos tapo atidėtos ir perke
liamos Į kitą vietą. Tai paaiš-

BERLINAS, nigs. 15. — Pa
sak Varšuvos žinių, Lenkijos 
rojalistai bando pasinaudoti 
dabartiniu kabineto krizių ir 
ragina įkurti monarchiją, vie
ton dabartinės Lenkijos respub
likos.

Didieji skerdyklų baronai paskelbė, kad jie daugiau nieko bendra neturės su organizuo
tais skerdyklų darbininkais ir uniją panaikins, įvesdami ikoni panijų “unijais.” Čia matome 
du Skerdyklų organizuotųjų darbininkų viršininkus- Amalg amated Meat Cutters’ and 
Buteber \Vorkmen vice prezidentą Pa t riek Gorman ir general inj sekretorių-iždininką Donnis 

Ixi ne.

platesnių apie tai žinių).
Airija priima tarybas, 

kaipo nepriklausoma
DUBLINAS, nigs, 

šiandie ta|K> paskelbtas 
Juros atsakymas Į premiero 
Lloyd George pakvietimą pri
siųsti delegatus į Inverness kon
ferenciją.

De Valcra pakvietimą priima 
ir prižada pasiųsti delegatus į 
tą konferenciją, bet jis kartu 
pareiškia Airijos nepriklauso
mybę ir griežtai ir galutinai 
pasako, kad Airijos atstovai 
vyks kaipo atstovai savysrtovios 
ir nepriklausomos šalies tartis 
apie santikius su kita šalimi, ir 
kad tik tokius įgaliojimus ir 
turės delegatai. De Valera be to 
kaltina, kad Anglija siekias! pa
dalinti ir sudraskyti Airiją. Jis 
pakartoja savo tvirtinimą, kad 
Airija gali stoti j tarybas tik 
pamatu valdžios sutikimu val
domųjų. O tai reiškia tą princi- 

prievarta 
atsiskirti

bet tik 
šalis.

Monarchistų laikraščiai nu
rodinėja, kad po trijų metų 
bandymo respublikoniška val
džios forma pasirodė visai ne
atsakanti Lenkijos žmonėms, 
pas kuriuos kaulio stiprėjąs įsi
tikinimas, jog respublikai turi 
persikeisti į monarchiją.

Žinios priduria, kad monar- 
chistus remia bažnyčia ir kad 
pereitą savaitę Varšavoje kon
grese Lenkijos senka kilikų ku
nigai atvirai stojo už įvedimą 
šalyje monarchijos.

Naujas sukilimas 
Vladivostoke.

Suimti visi Vladivostoko val
džios oficieriai. Sako, tai pa
daryta su japonų žinia.

bet para-

pę, kad kiekviena 
aneksuota šalis gaji 
nuo pavergėjų.

Nota yra trumpa, 
syta labai aštriu tonu. Griežtai
laikydamosi nepriklausomybės, 
ji tuo atmeta Lloyd George pa
siūlymą. kad butų tarrąmąsi tik 
apie Airijos teises Anglijos im
perijoje, nepri|xižįstant 
teisės atsiskirti.

Sakoma, 
tą notą sugrąžinęs de 
pi'rmainyti ją.

Nepriėmė ulsteriečių.
LONDONAS, rūgs. 15. — 

Vlsterio unionistai prašė suteik
ti jiems vietą Airijos taikos 
konferencijoje Inverness, bet 
Uoyd George jų prašymą at
metė. Jis pasakė, kad konferen
cija su sinn feneriais yra preli- 
minare ir kad paskui įvyks vi
suotinos taikos tarybos, kuriose 
dalyvaus visos Airijos frakci
jos.

Dvi 'roterįs pašautos.
BELFAST nigs. 15. — 2 mo

teris liko pašautos laike smar
kių riaušių šiandie po piet. -Bu
vo šaudoma revolveriais ir mė
toma akmenimis. Policija neįs
tengė numalšinti riaušių, tada

Airijai

įJad Lloyd George
Valerai

Trup translutlnn filcd with the noot- 
master at Chicago, III., Sept. 16 ’21 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

BYGA, rūgs. 15. — Bevielinė 
žinia iš Maskvos sako, kad pul
kas, kuris užpuolė Impcrators- 
kaja, Vladivostoke, suėmė
sus Merkulovo anti-lliollševikiš- 
kos valdžios oficierius ir taip
jau konvojinį kruizerį lieut. 
Dovidov.

Iš N’kolsko pranešama apie 
sumišimą gen. Semionovo se
kėju apielinkėse Groktnlovokh.

Kita žinia sako, kad Tolimų
jų Bvtų respublikos valdžia at
sišaukė į Kappelio koreivius, 
siūlydama jiems amnestiją, jei 
jie pasiduos į mėnesį laiko.

Bevielinės žinios nuo Rytinės 
Galicijos rubežių praneša nera
mią žinią apie judėjimą ukrai
niečių vadovo gen. Petį liros ka
reivių. žinios tečiaus pareiškė, 
kad gandai apie besiartinantį 
karą tarp Rusijos ir Rumunijos 
yra skleidžiami nedorais tiks
lais.

“Socialdemokratas”
Musu draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose.

Kaina 5c

riene tarp Japonijos ir Tolimų-' 
jų Rytų respublikos tapo su-' 
šaukta vien sumanimu Japoni
jos, tikslu rasti būdą kaip Sibe- 
rijos klausimą neprileisti svar
styti \Vashingtono konferenci- Reikalauja pildyti taikos sutar- 
joj, nes jeigu ten tas klausimas j tį. Maskva atsisako tai daryti, 
iškils, Japonijos militaristai --------------
gali netekti viso prestižo namie True transletion filed with the nost- 
ir užsienyj. Japonija nori susi
taikinti geriausiomis sąlygomis 
su TolimųjųRytų respublika, 
bet pastaroji, kaip ir Chinija 
Ša n t migo dalyke, reikalauja, 
kad evakuacija būtinai birtų 
padaryta pirm negu prasidės

i PABALIUOS VALSTYBES 
SPAUDŽIA RUSIJĄ

tarybos.

Kadangi tų valstybių 
nusistatymas yra griežtas 
neatmainomas, Japonija 
ir galėdama neprileisti

1 perversmo Vladivostoke, 
pasinaudoti iš partizanų 
mimo to uosto. Nes jeigu tas 1 
perversmas įvyktų be kraujo 

įpralėjimo, Japonijos valdžia ga
lėtų pasakyti savo žmonėms, 
jog įvykimas dviejų revoliuci
jų bėgyje šešių mėnesių be jo
kių sumišimų, parodo tokią pa
dėtį, kuri leidžia evakuoti ka
reivius.

Bet nežiūrint kokios bus Da- 
vi- rieno konferencijos pasekmės, 

admirolas Kato ir ambasado
rius Shidehara neįstengs nepri
leisti Siberijos klausimo Wa- 
shingtono konferencijoje, ka-

master at Chicago, III., Sept. 16 ’21 
as required by the act of Oct. 6. 1917

BYGA, nigs. 15. — Pereitą 
mėnesį Pabalti jos valstybių nu
sistatymas linkui sovietų val
džios pasidarė aštresnis ir griež- 
tesnis, iš priežasties savavaihi- 
go ir autokratiško bolševikų 
atsisakymo pilnai išpildyti įvai
rias politines sutartis.

Es ton i ja ir Fin landi ja 
palinkusios veikli išvien

22 žm. žuvo audroje
m.n JUiAA, rūgs. d. — ra 

sak gautų žinių, 22 žmodės žu-l’1”;11) 
vo tropinėj audroj mieste San 
Pedro Macoris, Santo Domin
go. Audra pasiekė didžiausio 
smarkumo nedėlios naktį ir1 
pridarė labai didelių nuosto-

ko sudaužyta.

Amerikos Raudonasis Kry
žius nebešelps Turkijos

Didelis skurdas laukia turkus 
pasitraukus amerikiečiams.

tokis 
ir

nors 
prie _ . .. . T ... .; Latvija ir Lenkija, kad priver-j

! tus Maskvos valdžią’ nusileisti.
Į Pirmu žingsniu bus pasiunti- savo darbą 
nias j Maskvą visos eilės notų, j spalių 1 d., . ..............
kurios nebus taip švelnios. | visiems užinteresuo'tioms imai- 

Naujas žygis prieš Maskvos tinimu čia daugiau kaip 30,000 
bolševikus bus padarytas nau- benamių žmonių. Dar pereitais 
dojanties didele proga, kurią metais padėtis buvo 
teikia joms badas ir epidemijos , kadangi mažiau buvo skurdo. 
Rusijoje. Paabltijog šalįs nc-įDabargi padėtis yra pasibaisė- 
mano pasinaudoti ta proga, kad-tina, 
pradėjus karinį puolimą. Bet 
jos, atsiekimui savo tikslo, ga- degė pereitais dviejais metais 
Ii prigrąsinti neperleisti siun
čiamos iš svetur pašalpos, kuri 
dabar Rusijai yra taip reikalin
ga. S

kos užsienio reikalų vice niinis- 
teris B. E. Skvirski neužilgo 
išplaukia j Waslvngtoną kaipo 
neoficialinis savo šalies atsto
vas konferencijoje.

Mongolija pasitla 
vnsi Rusijai

Prašanti 
lūs ir
Chlnija.

paimti užsienio reika- 
nustatyti santikius su

True transIaHon filed with the nowt- 
master at Chicago, III., Sept. 16 ’21 
as required by the art of Oct. 6. 1917

RYGA, rūgs. 15 — Bevielinė 
žinia iš Maskvos sako, kad nau
joji Mongolijos valdžia papra
šė bolševikų užsienio reikalų 
ministerį čičeriną nustatyti 

kad sukilimas M°ngoUjos santikius su Cl.ini- 
turi jvvkli. Partizanai Citata- l,avw16 i Maskvos rankas 

visus Mongolijos užsieninius 
reikalus.

Japonai remia sukilimą.
IIARBIN, rūgs. 14. — Nau

jas bekraujis sukilimas Vladi
vostoke yra neišvengtinas. Gal
būt praeis keletas dienų, galbūt 
keletas savaičių, bet dabotojai 
padėties sako,

rovske jau pranešė kappelis- 
tams, jog jų priešinimasis kada 
Merkulovo valdžia Valdivosto 
ke bus nuversta, reikš tai, kad 
jiems nebus duota amnestijos.

Sukilimas, jei jis bus bandy
tas, bus tiek ramus kaip ir pe
reito gegužio, kada Merkulovo, kūjo ofensyvą, ispanai susitiko 
valdžia išvijo Tolimųjų Rytų labai i ‘ ‘
respublikos valdžią su slapta šinimą. 
japonų pagelba.

Dabartinė konferencija

Ispanai puola maurus.
MADRIDAS, rugs> 15. — Is

panu oficialiais pranešimai sa
ko, kad pradėję MeliHa apielin-

sniarkų maurų pasiprie- 
Maurai vakar iš ka

nu oi i ų bombardavo Melilla 
Da- 1 priemiesčius.

s\i

10 žm. žuvo eksplozijoj

KONSTANTINOPOLIS, r. 13 
—Žinia, kad Amerikos Raudo-* 
nasis Kryžius mano sustabdyti 

Konstantinopolyj 
yra dideliu smūgiu

,geresne,

Keletas tūkstančių namų su-

o kadangi naujų namų nepas
tatyta, tad benamiai gyvena 
griuvėsiuose ar bažnyčiofse. 
Prasidėjus graikų ofensivui 
dar 10,000 turkų pabėgėlių at
vyko į Konstantinopolį iš Ana
tolijos.

Prie

CHICAGO. Francis Bal- 
I čiunienė, 36 m. ir jos įnamis ir, 
sakoma, meilužis, Jonas Pct- 
roška, 27 m., lapo areštuoti' 
Auroroje, III., kur jie gyveno 
prie 417 Ohio gatvės. Jiedu kal- 

: linami yra nužudyme Balčiu- 
* nienės vyro Dom-iniko Balčiu- 
, no. Jis mirė birželio 6 d., š. m., 
1 nuo užlroškimo gasu.

Kaltina juos žmogžudystėje 
jos dukteris Helena, 18 motų, ir 
Frances, 14 m., Balčiuniutes, 
kurios flabnr gyvena pas 'savo 
dčtlę prie 652 W. 18 gatves, 
Chicago j e.

Jos policijai papasakojo, kad 
jų motina, kuri mylėjusi Pot
roškę. prikalbinusi savo vyrą 
atsigulti kitame kambaryje, 
paskui naktį, kada visi miego

jo, nuėjusi į kambarį, kuriame 
' miegojo jos vyras —< jų tėvas, 
ir atsukusi gasą. Tą jos mačiu- 

; sios, nes motina buvusi atėjus 
jų pažiūrėti, ar jos miega. Jos 

i nemiegojusios, lik nudavusios 
buk miegančios.

Išryto motina nesikėlusi pap
rastu laiku, 5 vai. ryto, bet 
miegojusi daug ilgiau. Tik ka
da atsikėlusi, ji radusi savo vy
ro lavoną. Ant gaso ragelio bu
vusios pakabintos kelinės, ko 
jų tėvas niekad nedarydavo. Jos 
sako, kad tai buvę padaryta ty
čiomis, kad paskui galima butų 
sakyti, jog jis kabindamas ke- 

i Ii nes atsukę netyčiom is gasą. 
Balčiūnas buvęs foremanu 
Ifighbee liejikfloj, Auroroj.

Tuoj po mirties pas jų moti
ną atiskraustęs gyventi minė
tas Petroška. Be to jd gavusi 
po vyro mirties $3,000 apdrau- 
dos.

Valstijos prokuroras gal šian
die pareikalaus iš grand jury 
juos apkaltinti žmogžudystėje.

Dukterįs nieko nesakiusios 
apie savo nužiūrėjimą kol jos 
gyvenusios pas motiną, nes bi- 
jojusios, kad ir jų nenužudytų. 
Tik persikėlusios gyventi į Chi
cago jos pranešė apie tai poli
cijai ir valstijos prokurorui.

kuri 
nacionalis- 

militaris- 
Tos orga-

BERLINAS, rūgs. 15. — Ta
po paskelbta, kad policija su
sekė slaptą organizaciją, 
apima visos šalies 
tus, monarchistus, 
tus ir anti-semitus.
nizacijos tikslas yra “pašalinti” 
(reiškia užmušti) nepatinka
mus respublikonus ir dirbti 
aries respublikoniškąją valdžia. 
Tos organizacijos nutarimu ir 
tapęs nužudytas Matas Erz-ber-

Daug areštų tapo padaryta, 
ypač Bavarijoj, kuri dabar yra 
svarbiausias inonnrclūstų liz
das. Niekuric areštuotųjų daly
vavo Kappo sukilime. Be 
organizacija turi buveinę 
tezi joje.

Komunistų laikraštis 
Fahn tajx> suspenduotas
lioms dienoms už kurstymą sa
vo šalininkus suardyti pamal
das už žuvusius kare kareivius.

to ta

Rote 
ke-

7 oficieriai areštuoti.
MVNICH, nigs. 15. - 7 žmo

nės, buvę oficieriai laivyne ar 
armijoj, tapo areštuoti sąryšy j 
su nužudymu Mato Erzberge- 
rio. Darosi aišku, kad Erzber- 
geris tapo nužudytas slapto na
cionalistu tribunalo nutarimu. 
Nacionalistai yra sisimetę į vi
sokius “medžiojimo komandas,” 
kurių tikslas “medžioti” ant gy
vasčių sau nepatinkamų žmo
nių.

Renka kareivius Bavarijoje.
BERLINAS, nigs. 15. — Mu- 

nicho žinia sako, kad daugelis 
buvusių gen. Erhardt Pabalti- 
jos brigados kareivių tapo 
areštuoti. Ta brigada susidėjo 
vien iš reakcionierių (kurie bu
vo užpuolę ir Lietuvą — ber- 
motininkai) ir valdžia 
labai daug valgo kol 
ją išsklaidyti.

Gen. Erhardt dabar 
senheim, Bavarijoj ir
ma, kad daug jo buvusių karei
vių atvyksta iš Hamburgo į 
Bavariją.

Hamburg Echo sako, kad jie 
pienuoja įkurti Bavarijoj mo
narchiją, pasodinant ant s^to 
buvusį kronprincą Rupprecht.

t arėjo 
pasiseko

vra Ro- 
praneša-

IMI

dar, pridėti 
Sprogo aliejaus kubilas trečiu 120,000 rusų, kurie pereitais 

metais atvyko iš Krymo. Jie 
vra liguisti ar perdaug jauni, 

rūgs. 15.; kad užsidirbus pragyvenimą 
ir jų nepriėmė Serbija, Bulga
rija ar Rumunija, kurios priė
mė likusius Vrangelio karei
vius.

Turkijos valdžia yra misi-

kartu | mėnesį laiko.

PHILADBLPllIA,
— Žinoma yra, kad mažiausia 
dešimt žmonių liko užmušta ir 
apie du desėtkai ar daugiau 
žmonių sužeista ekspilozijoje 
aliejaus kubilų Atlantic Refi-
ning Co. Ugnagesiai mano, kad bankrutijusi ir negali net algų 
ir daugiau žmomių yra žuvusių, išmokėti savo valdininkams, 
Buvo kįlęs ir gaisras, bet jo plė- Ino mažiau šelpti savo žmones, 
tojimąsi sustabdyta, nors lieps- J Francuzai su anglais, kurie pir- 
nos siekė 200 pėdų augštumos. į miau šelpė Vrangelio kareivius,

Tai yra (trečia ekspliozija ir į irgi neturi pinigų, kad juos to- 
gaisras šioje .aliejaus dirbtuvė- Jiau užlaikius. Ateinanti žiema 
je į mėnesį laiko. Pirmoji eks-(tikrai reikš tiems rusams ba- 
pliozija buvo rugp. 14 d. ir joje dą. 
žuvo tienki žmonės.

PINIGU KURSAS.
Vakar, rūgs. 15 d., užsienio 

gą kaina, perkant jų ne i 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ....
Austrijos 100 kronų „ 
Belgijos 100 frankų . 
Danijos 100 kronų ... 
Finų 100 markių ........
Francijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų ........
Lietuvos 100 auksinų 
lenku 100 markių .....
Olandų 1001 guldenų ... 
Norvegų 100 kronų ... 
švedų 100 kronų ......
Šveicarų 100 kronu .... 

Vokietijos 100 markių

Admirolas Brh'tol deda pas
tangas, kad prikalbinus centra
linį komitetą atmainyti savo 
nuosprendį, nes kitaip Konstan
tinopolyj galės kilti sumišimų,žsiemo pini- ‘ miopoiyj jęuie* »uuii»«inų,

mažiau kaip kas pastatys pavojui! ir pačių i cl/ni 1
vietos amerikiečių gyvastis ir

...... 10c|

.... $6.88

.. $17.55 
.... $1.26 
...  $6.93

$4 23 j95c ’ peršovus baltą 12 m. mergaitę 
$3123 ’r h‘n^va1 sužeidus jos tris se- 

.. $12^85seris, gauja baltųjų žmonių iš- 
^11 ’š kasyklų kaimelio Mont- 

..... 95c lake visus iki vienam negrus.

Išvarė visus negrus.
CHATANOOGA, Tenn., nigs. 

15.— Vienai negrei mergaitei

Auksinai nupuolė 
žemiausia

Vakar markės ir auksinai buvo nupuolę žemiaus 
negu kada nors pirma-
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va- 

; sąrą ir rddenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kol- 
kas tap yra ir šiais metais, ir dabar auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do- 
lerj dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių- 

' stum žiemą.

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

*Arkanso ir žmonėse žinomas 
Meškos Valstija) yra viena pie
tinių centralių Su v. Am. Valsti
jų tarp 890 40’ š. ir 940 42’ v., 
ribojama šiaur. Missouri, r. Mis- 
sissippi upe, atidalinančia ją nuo 
Tennessee ir Mississippi ir v. 
Texasu ir Oklahoma. Jos plotas 
53,335 ket. am., kurio 810 pri
klauso vandens paviršiui. Kuo- Į 
ne visa šalis gerai apaugusi me
džiais. Rytiniu valstijos pasie
niu daugiau kaip per pusę jos 
ištisumo nuo šiaurės, guli trą
šios suneštinės, pelkinės žemės 
juosta, 60 am. vidutinio pločio, 
ribojama Crowley kalnais, ir 
įžymia šalies ypatybe. Tokis jau 
žemas ir šlapias plotas randas 
ties Arkansaso žemupiu. Pieti
nėj valstijos pusėj randas dide
li Tretinės gadynės geltonos ir 
molinės žemės plotai, nudaik- 
tuoti retais raudono molio plo
tais ir geležinės rudos kalvomis, 
šalis nuo Crowley kalnų į vaka
rus gana plati, pilka suneštinė 
prėra. Nuo geltonojo Trečiaga- 
dynio molio į vakarus randas di
deli plotai juodos prėros. Vaka
rinė ir centralė valstijos dalįs 
padaro kalnuotą trečiagadynės 
pradžios šalį, šiaurės linkui yra 
Ozarko kalnuotoji šalis. Dirvos, 
nors labai įvairios sulig budo, 
daugiausiai geros visoj valstijoj. 
Po paviršiu randas dideli ang
lies klodai ir anglis geros rųšies, 
bet nėra dirbama. Sidabrą duo
danti galėna, zinkas ir geležies 
rudos randama didelėmis apšti- 
mis. Karštųjų šaltinių kaimai 
Garlando apskrityj ir Eureka 
šaltiniai šiaurvakariuos yra sė
dynėmis. Nova kulitas, galan
damas šitos valstijos akmuo yra 
daug dirbamas ir išvežamas. 
Mississippi, Arkansas, Raudono
ji, Baltoji, šv. Prano Ouachita 
ir kitos plaukomos upės sutei
kia pigų pergabenimą daiktams. 
Rytinėj suneštinėj apygardoj 
yra kelt* dideli -bet seklus ežerai 
pasidarę per didžiuosius žemės 
drebėjimus 1811 m. žemdirbystė 
yra pirmaujamu užsiėmimu ja
vu. Taip pat verčiamasi gyvu
liais, vilna, tabaku, kiauliena ir

pieno produktais, nemaža doma 
atkreipta ir į vaisių auginimą. 
Viešas švietimas paskutiniais 
metais atkreipė nemaža domos. 
Kaikuriose vietose daug rūpi
namasi švietimu paliuosuotųjų 
ir jų vaikų. Baltieji žmonės kuo
ne visi ten gimę anglai. Gyv. 
1920 m. 1,750,995; nigerių 28% 
Svarbiausi miestai: Little Rock, 
valstijos sostinė, gyv. 1920 m. 
64.997; Fort Smith, 28,811; 
Pine Bluff, 19,280; Hot Springs, 
11,695; ir Helena, Aarkansas 
miestas, gyv. 9,112, yra Kan- 
saso valstijoj. ,

Asheville, miestas ir Bun- 
combe’o apskričio sostinė, šiau
rių Carolinoj, Suv. Am. Valst., 
kalnuotoj Blue Ridge’o apielin- 
kėj, vakarinėj valstijos dalyj, 
apie 210 am. nuo Raleigho į vak. 
Gyv. 1920 m. 28,501. Miestas 
geriausiai žinomas kaipo viena 
populeriškiausių gydynių ir sma-‘ 
gurno vietų pietuose. Oras sau
sas ir vienodas ir apielinkė gra
ži. Apie 2 am. nuo miesto į piet
ryčius yra Jurgio W. Vanderbil- 
to dvaras Baltimore 125,000 ak
rų, skaitomas puikiausia kaimi
ne vieta visose Suv. Valstijose.

.. . .. i — ■—■«
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Kursas Markiu (Auk
sinų) Šiandien 
prigulintis permainai

1,000 Markių $10.30 
5,000 Markių $49.50

10,000 Markių $98.00
Ant didesnių sumų duodame spe- 
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon | trumpiausi 
laiką. Atsišaukite ypatiškai arba 
laišku j

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU,

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai 
vai. vakaro. Nedaliomis iki 
lmai vai. po piet.

- - ■ J

sausa

Padarytas 'Amerikoj

Lifebuoy sveikas ir 
priimnus kvapas

Stebėtinai prigelbės būt švariai 
odai kasdieną, minkštai ir gražiai.

Ar tavo oda nešvari 
šiurkšti — taukuota?
Ar vargina odos nešvarumas?
Mėgink Lifebuoy.

TEATRALINES 
KNYGOS.

Dabar įvairios draugijos ir teatra
liškos kuopos pradeda rengties prie 
lošimo. Bet kai kurios jų neturi te
atralinių veikalų. Mes čionai paduo
dame surašą nurodydami veikalo var
dą, kiek ypatų dalyvauja lošime ii 
knygelės kainą. Kas rengiasi prie 
lošimo, ir neturi knygelių, malonės 
parašyti mums ir prisiųsti reikalau
jamą sumą pinigų, tuoj gaus knyge
les. 9
SVETIMAS DIEVAS, drama tri

jose veikmėse, 7 ypatų, 28, pus
lapių ... ............ ....................  15c.

SPĄSTAI, vieno akto farsas, 3
'Tatos, 22 puslapių ............... 15c.

MULKIŲ APAŠTALAS, komedi
ja 5 ypatoms ............................ 15c.

NETIKĖTAI. Komedija 3 ak
tuose, 7 ypatų .......................... 10c.

ŽMONĖS. Drama 3jose veiks-
mčse, 8 ypatų .......................... 20c.

KNYPK1S. 1 akto komedija;
3 . ............................................... 10c.

NASTUTĖ. 2 veikmių, 3-jų
paveikslų drama, 6 yp............  15e

KATRIUTĖS GINTARAI. 3
vedksmių vaizdelis su dainomis 
ir šokiais, 11 ypatų ............... 15c.

JONUKAS IR MARYTĖ. 4 
veiksmių, 8 yp...................... 10c.

MEDICINOS DAKTARAS. Ko
medija 1 veiksmo; 9 yp......  20c.

LIZDAS NAMINIO LIŪTO. Dra
ma 3 veiksmų, 11 yp.................  15C.

ŽILĖ GALVON—VELNIAS UO
DEGON. Komedija 1 veiksmo,
5 yp...............................................  15c

PIRŠLYBOS. Komedija, 9 ypa
toms ........................................... 20c.

PIETRO ČARUSO. Iveiksmo 
drama, G ypatų ...................... 15c

DĖDĖ ATVAŽIAVO. Komedija
1 akto, 6 ypat.........................  25c.

PIRMI ŽINGSNIAI. Drama 4
veiksmų, 11 ypatų ..................  20c.

CONSILIUM FACULTATIS. 1
veiksmo komedija, 8 yp.......... 20c

AKIS Už AKĮ, DANTIS UŽ
DANTĮ. Juokai 1 alito, 5 yp.... 15c

PONO FELIKSO ATSILANKY
MAS. 1 veiksmo komedija,
5 yp............................................  15c.

ŠALAPUTRIS. 1 veiksmo ko-
, mediją, 4 ypatų .......................... 10c.
SULIG NAUJOSIOS MADOS.

Komdeija 2 veiksmų, 8 yp..... 10c.
PASKENDUS VARPAS. Pasa

kos drama, 5 aktų; 12 yp...... 50c.
VAGIS. 1 veiksmo drama 3

Enropsan American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Burę A. Petratie ir S. L. Fabion^u
Siuntimas pinigų, laivą 

koričs, pašportai ir tt. 
NOTARU ŪSAS 

Eieal Estate, Paskuloa, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th Kamp. Halsted tft 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak.
Ned-f iki 8 po pietų. .

JOHN KUCHINSKAS '
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ridurndestyji 
ASSOCLATION BLDO.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

Panedčliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8390

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

kO So. La Šalie St. Rocaa 324
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 33rd St., CMeage 
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

PRAKALBOS SU
PAVEIKSLAIS

SVIETS JAU PASIBAIGĖ 
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS

Kalbės Biblijos studentas S. Beneckas
DAVIS SQUARE PARKE 

46-os ir Marshfield Avė.
Subatoj ir Panedėlyj, Rūgs. 17 ir 19-tą 

Pradžia 7:30 vai. vak.
T

Garfield Park /V tTl*
Didelis 5-kių Metų Sukaktuvių H t 1 J J

Parengtas Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų PaŠelpinio Kliubo
perstatymu 1 k“ “Dede Atvažiavo”

Nedėlioję, Rugs.-Sept., 18 d., 1921 m.
M. Meldažio Svet., 2212-44 W. 23rd Place

Gerbiamieji ir Gerbiamosios: — Nepraleiskit šios progos pamatyti 
šią komediją kuri bus viena iš jokingiausių, ir taipgi bus daugiau ant 
programo. Nei vienas nepraleiskit Šio puikaus vakaro, ir visi iš vieno, 
kaip dideli taip ir maži, nepamirškit susijuosti su diržais, kad pilvas 
netruktų iš juoko. Ši puiki komedija bus lošta geriausių artistų: “Dra
matiško Ratelio”. Programas prasidės 6 vai. vak. Po programo šokiai, 
įžanga visiem prieinama. Su godone, visus kviečia KLIUBAS.

J.

Mildos Teatras
PRADEDANT PANEDfiLY, RUGPJ. 15, 1921

bus atdaras kas vakarą— 
ir Nedėliomis po pietų—

u • Paprastai vakarais—Balkonas 11c, apačioj 22c 
KainOS! Subat. ir Ned.—Balkonas 17c, apačioj 28c

Puikus Vaudeviliai ir Krutamieji paveikslai.

M

Lietuvon Ir Iš Lietuvos
LAIVAKORTES

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St., Chicago

■ DATRIJOTIZMAS ■
“ * Pačėdumas turi būt ■

pasargos žodis 
I0WA STATE S

■ SAVINGS BANK ■
! Kapitalas ir Perviršis— ■
■ $120,000.00. ■
S S. E. Cor. Fourth and ■ 

Jackson Sts.
■ SIOUX CITY, IA. ■ 
"K b ■ n b ai tau n b ■ b h n b ■ ■ ■ aa*

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GKEDUŠKA

General is
Kontraktorius ir 

būdavote jas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Cliicago.

........ .......................... 20c.
1 veiksmo tragedi- 

........... 15c.
1 akto kome-

25c.

| DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ ;
Į ; KNYGŲ SANDĖLIS
I J. B. AGLINSKAS I
; j 3238 So. Halsted St,, !

iiiūiiiiiiiiim

Pinigai Iš 
Kenoshos

p b

Lietuvon!
Kas nori siųsti pini* 

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo* 
ney orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa 
siunčiami Lietuvon gre' 
čiausiu budu ir už pini 
erų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas-

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

giiiiiiiiiiiaiiiiiiniiiiiKiiiiiniiiiiaiiiiiifliiMiciiiuitii

ypatoms ...................................... 15C,
MILIJONAI VANDENYJ. Dra

ma 3 veiksmų, 9 yp............ ......... 15c
MIGLA. 1 veiksmo komedija,

4 yp............................. ........ 10c.
DRAUGAS. 1 veiksmo drama,

3 yp............................................. 10c.
KUN. GRAMULOS RAŠTINY-

ČIOJE. Komedija 1 akte ..... 10c.
BOMBA. Komedija 2 aktų, 8

YP..................................................  25c.
PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI. Ko

medija 3 aktų, 9 yp..............  20c.
NIHILISTAI. Tragedija 3 ak

tuose, 29 ypatų....................  25c.
PENKTAS PRISAKYMAS. Dra

ma 1 veiksmo, 9 yp............ 10c.
ŠIAURĖS KARŽYGIAI. 4 veik

smų tragedija, 12 yp............... 35c.
GERIAUS VĖLIAUS — NEGU 

NEKAD. Komedija vieno ak
to, 7 yp.

SVEČIAI.
ja, G yp.

CARAS SIBIRE.
dija, 5 ypatoms ...............

PERSKIRŲ TEISĖJAS. 1 akto 
komedija, 11 ypatų ........... 10c.

MINDAUGIS LIETUVOS KA
RALIUS. Istorijos paveikslas,
5 aktuose, 11 y p......................... 35c.

IŠGAMA. Drama 2-se aktuose,
9 YP............................................. 10c.

FARMAZONAI. 3 aktų komedi
ja, 14 yp..................................... 5oc

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. 1 
akto vaizdelis ir monologas 
Našlaitė, 14 ypatų ............... 10c.

AMERIKONIŠKOS VESTUVĖS.
Komedija 2 aktų, 10 yp.......... 10c.

GADYNĖS ŽAIZDOS. Drama
4 veiksmų, 9 yp.........................  25c

JAUGIA S I ĖS KARŠTIS. 1 veiks
mo komedij’a-farsas ir susižie- 
davimas Pagal Sutartį. Dialo
gas .......................................... 10c.

ANT DUGNO. Paveikslas 4 
veiksmų, 15 ypatų ............... 50c.

GUMINIAI BATAI. Farsas 1 
akto, 4 ypatų ........ ioc

SALIAMONO SAPNAS. Dra
ma dėl 5 ypatų ..... i0c

O. S. S. ARBA ŠLIUB1NĖ IŠ
KILMĖ. 1 akto farsas, G yp. 15c. 

VYRŲ VERGIJA. Komedija 3 
veiksmų, 6 yp.......................... 20c

SOLOMĖA. Drama 1 akto, 15
YP.................................................. 25c.

PINIGŲ NĖR. Vaizdelis iš jau- 
. Av?l!ninko gyvenimo, 11 yp. 10c 
LEGALIŠKI ŽMOGŽUDŽIAI.

Tragedija 3 aktų, 17 yn. i0c 
LINKSMOS DIENOS. 2 veiks

mų, iš liaudies gyvenimo vaiz
delis su dainom ir šokiais, 12 
ypatų -..... .............................. ....

AUKSO VERŠIS. 1 veiksmo ko
medija, 5 yp............ ir

MACHBETH. Tragedija'5 aktų’,
21 ypatai ........... ’ 75p

NIEKO BE PRIEŽASTIES, ko
medija, 3 ypatos .  20c

EXPROPRUACIJA, drama, 13 
ypatų ...................................... 15c

AMERIKA PIRTYJE, komedija,
9 ypatos ...................... 20c

UŽSIPELNĖ DIPLOMĄ, drama,
7 ypatos ................................. 20c

KNARKIA PALIEPUS, komedi
ja, 4 ypatos ........... p()c

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RA- 
SNJEGAS, drama, 6 ypatos ....... 40c.

B INU, juokai, 4 ypatos ........... 20c.
BUTVILE, ŽEMAITIJOS MER

GELE, istoriška tragedija, 22 
ypatos .......................................... 50c

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI, 
su dainomis, lošti reikia kelis 
vakarus, 65 ypatos ............. 75c.
Apdaryta....................  $1.25.

AUDĖJAI, drama, 12 ypatų .... 50c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

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

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus 
ir sudedamo fixtu 
res | 6 kambarių 
namą už $69.00. 
Persitikrinimui 

kreipkitės pas 
nrus arba telefo- 
nuokite, o mes su 

i apkaina- 
Darbą vi- 

gvaran
vimą. 
suomet 
tuojame.

Taipgi, 
elektr.krautuvę ir taisome viską 

Musų kainos prieinamos.

laikome 
įrankių 

namieja.

Pinigai iš 
Bockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tieski 
siųsti per S. J. Petrau> 
ską, Rockford Real ES’ 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pM 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pinv 
gų siuntimą pilnai atsi?- 
koma.

Siųskite pinigus Lie< 
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, BĮ.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

VISAKIO-RUDA, Mariam, apsk.
Kova su girtoklybe. Višakio- 

Rudos valsčius yra viens ma
žiausių Mariainpolės apskrities 
valsčių. Bet girt nok lybe jame 
— kuo didžiausia. Pačiam baž
nytkaimy yra keturios viešos 
smuklės, na ir, žinoma, kelis 
kart tiek slaptų. Bravorai čia 
taip pat savo darbą plačiai va
ro. Mat. aplink visur dideli miš
kai, taip kad dirva labai pato
gi. Kas šventadienis, visi pake
liai privirtę nelaimingų žmo
nelių; visur pilna rėkaujančių 
bei skerėčiojančių.

Kovos gi su tuo veik jokios 
nėra. •

Buvusioji Valsčiaus Valdyba, 
pati nepasižymėdama blaivu
mu, nematė reikalo šiuo daly
ku rūpintis.

Blaivybės draugijos jokios 
nėra? (L-va).

NAUJIENOS, Chicago, III

PLUNGĖ.

Savivaldybių vargai. Plungės 
naujai išrinktoji miesto Tary
ba turėjo jau 4 posėdžius. Pir
mam posėdy išrinko Tarybos 
pirmininką A. Turskj ir padė
jėjų II. Babinavičių ir Gbkhvas- 
ser. Antram posėdy išrinko 
vicc-burniistrą Bichnevičių ir 
Mindę miesto iždininku. Algas 
nutarė duoti burmistrui po 
1,200 a ūks., viceburmistrui po 
500 auks. ir iždininkui po |00 
auks. per mėnesį. — Tik sunku 
buvo išrinkti burimstrą, kadan
gi finansinis njicsto klausimas 
labai keblus ir todėl niekas ne
norėjo imtis tokios sau atsako
mybės? Pagaliau trečiam posė
dy sutiko Gokhvasser eiti bur
mistro .pareigas. — Kokia yra 
miesto mokesnių suėmime bet
varkė, parodė ketvirtasis posė
dis. Svarstė mokesnių rinklia
vą. Galų gale išėjo taip, kad 
nedaryti jokio mokesnių mo
kančių ių miesto gyventojų są
rašo, bet rinkti taip, kiek nu
manoma, kas kiek gali duoti, 
kadangi “širip pasidarytų per
daug darbo.” (L-va).

PANEVĖŽYS.

1920 ir 21 m. Panevėžio apie- 
linkėj buvo įvykę keletas plėši
mų ir žmogžudysčių. Nusikal
timai lig šiam laikui buvo ne
susekti. Dabar, įsisteigus kri

minaliniam punktui, nusikalti
mai susekta, atrasta dalis iš
plėštu daiktų ir kaltininkai su
sodinti kalėjimai!. Daug teko 
pasidarbuoti. Susekta panevė
žiečiams žinoma, plėšikų gau
jos prilaikvtoja Ona Koraus- 
kiene-Barylkienė, kuri savo 
amatą gudriai varė apie 25 me
tus ir nieks prie jos prikibti ne
galėjo. (L-va)

VILKŲ MEDŽIOKLĖ.

Ruklės apylinkė (Skaraiti! 
par.). Čia priviso daug vilkų 
Jie niekeno nebaidomi ėmė 
smarkiai piauti aveles, kume
liukus, paršelius, o kai kur net 
arkliams šonus draskyti.

Apylinkės gyventojai kreipės 
prie kap. Petrausko IV pulko 
ūkio vedėjo, kad padėtų jiems 
apsiginti nuo vilkų. Kap. Pet
rauskas sukvietė savo draugų 
būrį ir svečių iš Kauno. Vietos 
žmonių susirinko apie 30. Nors 
diena buvo labai karšta, bet 
vienu varymu pavyko 4 vilkus 
nušauti, antru — 1 vilką. Visi 
penki jaunikliai ir iš trijų šei
mynų. Tm arklininkai ir du 
aviniukai. Visus penkis vilkus 
automobiliu parvežė į Kaimą j 
M. Yčas ir A. Prūsas ir visų no
ru įteikė Gamtos Ti nuėjimo 
Stočiai, kad kailius numovę 
prikišus virkščiomis čionai pa
siųstų po vieną: Karo Muzėjiri, 
Biržų gimnazijai, Dainavos U- 
kio mokyklai, Panevėžio ir 
Kupiškio gimn.

Ruklos apylinkėje šernai bul-I 
ve® iškasa. Žmonės laukia ir j 
šernų medžioklės.

Socialistinis Žiburėlis 
į Amerikiečius.

Lietuvoje šiandien viešpa
tauja krikščionis-demokratai ir 
kompanija, šita nors negraži, 
bet drauginga kompanija moka 
ir pati gerai šelpti dešiniąją 
moksleiviją ir gauti jai ganėti
nų lėšų iš švietimo Ministeri
jos.

Na, o kaip yra aprūpinti mu- 
I sų t. y. socialistinės pakraipos, 
vargingieji moksleiviai? Atsa
kymas vienas: blogai! O blo
gai todėl, kad ‘‘krikščioniškoji” 
Lietuvos švietimo ministerija 

Įduoda stipendijų ‘‘nekrikščio- 
niškiemb” studentams ar mo
kiniams tik vicnani-untram, 
kad pasirodytų nevien savuo
sius šelpianti! Žinoma7, dėl to
kios pngelbos galima daugumai 
socialistinės moksleivijos ir ba
du numirti.

Taigi matote, draugai ir 
draugūs amerikiečiai, kad šian
dien Lietuvos moksleivių šelpi
mo klausimas yra ne paprastas 
kasdieninio šelpimo klausimas, 
bet jau su partine tendencija, 
būtent: šiandien, bešelpiant, no
rima patraukti savo pusėn mok
sleivius, kad iš jų padarius vei
kėjus: juk ir priežodis sako: 
“Su kuo sutapsi, loks ir tapsi.”

Lietuvoje socialistinė, t. y. 
rankų ir proto darbininkai, su 
jai užjaučiančiais ryžasi eiti į 
šią nepaprastą kovą: eiti į var
žytines su juodais gaivalais, 
kad duoti vargingiems mokslei
viams ne tik pašalpos, bet ir 
švaraus dvasinio bendravimo 
ir kad įskiepyti jiems: “jus 
šelpia socialistai, kad jus pa
daugintume! kovotojų už, laisvę 
ir lygybę eiles, kad jums sen
stant kiti jaunuoliai nejaustų 
šito jus šiandie ėdančio skurdo, 
šilo džiovinančio ir kūną ir pro
tą prakeikto skurdo!”

Ir štai dabar moksleiviams 
šelpti draugija žiburėlis jau aiš
kiai pasisakė, kad ji šelps vien 
socialistinę moksleiviją, o ma
žamečius rems ir globos atsiž
velgiant į jų ekonominę ir vi
suomeninę padėtį, šiandien Ži
burėlis ruošia koncertų, pas
kaitų, renka aukų, šelpia stu
dentus, gimnazistus ir net mai
tina, susitaręs su darbininkų 
organizacijomis^ pradedamo
sios mokyklos vargingųjų tė
vų vaikučius.

Jus, sąmoningi amerikiečiai 
ir amerikietės, kurie senai at- 
skyrėle socialistus nuo klerika
lų ir įvairių jiems panašių dar
bo žmonių “geradarių,” — jus 
šelpsite vien tuos moksleivius, 
kurie gins pačius darbo žmo
nes ir jų t'krus, o ne mdlagin- 
gus kalsinius reikalus! Draugai 
ir draugės amerikiečiai, neleis
kit abejotiniems, juodiems gai
valams kenkti jums ir jūsų bro
liams, seserims ar draugams, 

| gyvenantiems Lietuvoj! Siųskit, 
rinkdami savo tarpe ir užjau
čiančių tarpe, “žiburėliui” au- 

I kų ar pinigais, ar maišiu, ar 
knygomis; už viską jums ačių 
sakys mažos vargstančių mok
sleivių lupytės, o didesnieji dar- 

| bu atsilygins jūsų klasės arba 
I net jūsų partijos žmonėms: ži
burėlis šelpia visą socialistinę 
jaunuomenę.

Taigi jūsų valioje padaugin- 
| ti socialistų veikėjų skaičių ir 
apsaugoti juos jaunatvėj nuo 
skurdo mirties! Labai daug'gali 
pagelbėti Žiburėliui įvairios 
Draugi j O'S, skirdamos metuniu 
susirinkimų laiku ar kitaip 
mums savo nuošimčius, iparink- 
damos savo narių tarpe aukų 
ir lt.

Pritaikant Žiburėlio veikimą 
naujoms gyvenimo apyslovoms 

Į ir paprastame visuotiname 1 
balandžio 1921 metų žiburėlio 
narių Suvažiavime Kaune ir 
nepaprastame visuotiname 23 
balandžio 1921 metų Maria m- 
polėje, dalyvavo per savo atsto
vus visa organizuota socialisti
nė jaunuomenė, kwi pilnai pri
tarė naujai formuluotiems pag
rindams Žiburėlio įstatų ir vei
kimo dėsniams.
4 J—L ąt i :.eom atsiusi

1) Žiburėlis šelpia tik. socia-

listinę moksleiviją, o mažųjų 
žiuri ekontnninės ir visuomeni
nės padėties;

2) žiburėlis veikia autonomi
niais Skyriais, sudarant Cent
ro Valdybą federacijos keliu: 
po vieną narį iš kiekvieno Sky
riaus, jau šie nariai iš savo tar
po išsirenka Centro pirmininką, 
sekretorių ir kitus;

3) Socialisitinių moksleivių 
Draugijų atstovai visur, ir Su
važiavimuose, siusi rinkli m uoise 
ir Valdybų posėdžiuoiso, daly
vauja spremtžiamuoju balsu.

Laukiam, draugai amerikie
čiai, jūsų žodžio ir darbo! 
Mums, žemiau pasirašiusiems, 
pavedė kreiptis į jus visuotinas 
nepaprastas narių 
nias Maria nupoleje 
pavedė, kad jumyse 
tą pamalą ir jautrią
mokinančiai jaunuomenei 
luvoje; todėl pavedė, kad 
anų trijų pagrindinių dėsnių, 
kol kas ar visam laikui, nepri
sidėjo Lietuvos socialistai-liau- 
dininkai-deniokratai 
tų žmonių, juos tą 
laikiusių.

Taigi laukiam!
23 balandžio 1921

Maria mpoilė.
Žiburėlio Vaklyluis nariai: 

Pirmininkas Al. Bulotienė, 
Sekretorius P. Lastienė, 
Iždininkas St. Totorius, 

M. Tešmantienė.

IT’S
TOASTED

mato
todėl 
rini- 
besi- 
Lie- 
prie

Tėvynės Balsas

Ar Skaitei? Da Ne

i 8

AKLIiERKA
Mrs. A. Michnicwicz 

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

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
■ilvanijos hoa- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kios* ligose 

moterims ir 
merginoms.

vakarą pa-

ni.

Adomais Juodasai (Lastas) 
A. Bulota,
M. Markauskas.

Moksl. organizacijų alsi.:

Lietuvos^Socialistinės Darbo 
Jaunimo “Draugas” Sąjungos 
C-tro V-bos Pirmininkas J. Bu- 
račas, Lietuvos studentų socia
listu Draugijos Perline — J. 
Balt nišai lis.

Parašai kilų turinčių pasira
šyti: L. Serbentus (Aušrininkų 
organizacijos), V. Aleksos (Vi
suomenininkų organizacijos) 
negali būti priduoti, nes šie 
moksleiviai sėdi kalėjinuiose 
d<4<4-4 <L Gegi1ŽPM“^Venlės;'"*•'*

—Al. Bulotienė.

AUKOS NEREGEI LIETU
VAITEI PAGELBĖTI.

West Rutland, V t. — Radę 
“Keleivyj” (35 nr.) atsišauki
mą Liudvigos Barauskytės, lie
tuvaitės iš Kauno, kuri netekus 
regėjimo išvažiavo į Karaliaučių 
gydytojų pagalbos j ieškoti, kad 
regėjimą atgavus, bet neturi 
tam pinigų, mudu su draugu pa- 
kolektavome tarp vietos lietu
vių ir surinkome $14.75, kuriuos 
prašome Naujienų administraci
ją urnai tai nelaimingai lietuvai
tei pasiųsti jos paduotuoju ad
resu. Lietuvių gyvena čia visai 
mažai, tik šešios šeimynos, ir 
nei vienais neatsisakė aukoti. 
Aukojo po 1 dol.: V. Razanau- 
skas, J. čapulis, M. Kučinskas, 
J. Butkus, J. Račkis, S. Mote- 
junas, 1). Darnusis, S. Mikaitis, 
M. Saulis, J. Lipnickas, J. But
kus, A. Mikaitis, S. Gužauskis 
ir F. Mikaitis; J. Lipnickas 50c., 
P. žusinas 25c. — Aukų rinkė
jai: J. čapulis,

V. Razanauskas.
($14.75 gavome ir pasiuntėme 

paduotuoju Liudvigos Barausky
tės adresu. — N-nų Adm.)

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Panedčlį, Seredoj ir Ratny
čioj ofise šiuo adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

PERKĖLIMAS KŪNO Į 
TAUTINĖS KAPINES.

Šiuo pranešu savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kad mano mo
teries Elzbietos VirŠilaitės — Gogc- 
1 ienos kūnas bus perkeltas iš šv. Ka
zimiero kapinių į Tautines kapines. 
Perkėlimas bus petnyČioj, rugsėjo 16, 
1921, 12 vai. dieną. Malonėkit visi 
dalyvaujanti susirinkti po num. 3307 
S. Auburn Avė. *

K. Gogelis.

A Tf
JUOZAPASJENCIUS.

Žuvo Didžiojoj© Pasaulynėje 
|<arėje Amerikos kariuomenės 
gilėse, sulaukęs tiktai 18 metų.

Gimė Lietuvoje, Viguntiškių 
kaime, Alsėdžių vai., Telšių ap
skričio. Atvažiavo Amerikon 8 
jn-etų amžiaus. Kaipo tikras ir 
drąsus Lietuvos sūnūs, nors dar 
visai jaunutis, negalėjo išlaiky
ti užsidegusio savo kraujo dė
lei paskelbto Amerikos obalsio 
ginti pasaulinę demokratiją ir 
laisvę kiekvienos tautos nuo dį- 
Hžiausio imperializmo pavojaus; 
įstojo liuosanoriu į Amerikos 
Aimiją ir mūšyje Prancūzijos 
laukuose, spalio mėnesyje 1918 
m. padėjo savo galvelę, atsi
sveikindamas su šiuo pasauliu.

Dabar kūnas liko valdžios par
vežtas iŠ Prancūzijos ir bus pa
laidotas iš bažnyčios Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv., Brigh- 
ton Park, 8:00 vai. ryto j šv. 
Kazimero Kapines nigs. 18 d., 
1921 m. Širdingai kviečiame gi
mines ir pažĮstnriVus dalyvauti 
laidotuvėse. Lai būna tau, mu
sų brangiausis sūneli ir broleli, 
lengva ši žemelę.

Nuliūdę tėvai, Teodoras ir
Elenora Jencidi, sesuo Liud
vika ir brolis Boleslovas 
Jencius.
4147 S. Campbell A ve., 

Chicago, III.

PRANAS MONTVIDAS
Prano Montvido kūno perkė

limas ant nuosavaus loto Lie
tuvių Tautiškos kapinėse įvyks 
subatoj, Rūgs. Sept. 17, 1921 
1 vai. po pietų. Nuoširdžiai , 
meldžiame dalyvauti perkėlime 
kūno brangaus ir mieliausio vy
ro, kurį žiauri mirtis išplėšė jo 
gyvastį be laiko ir nuskriaudė 
mane su mažais vaikeliais at
imdama mano gyvenime bran
ginusį draugą ir tėvelį nuo ma
žų kūdikėlių. Po sunkių kančių 
persiskyrė su šiuo pasauliu ir 
visais Spalio, Oct. 23 d., 1920. 
Palaidotas Lietuvių Tautiškose 
kapinėse dalyvaujant daugybei 
jo giminių, draugų bei pažįsta
mų. Tariu padėkos žodį visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse. Bu
vo laisvas žnjogus, mylintis do
rą gyvenimą, tad visi ir jį my- 

’ Įėjo. Taipgi, visi draugai, gimi
nės bei paž|stam'i, kas kaip iš
galėdami meldžiami dalyvauti 
ant perkėlimo, rūgs. Sept. 17 
d., Lietuvių Tautiškose kapi
nėse.

Ilgimės tave su vaikeliais liu
dydami. Nėra tavęs, nėra drau
gų, liekuosi skriaudžiama.

Šaukia tave mažutėliai, kam 
apleidai tėtužėli. Mes vargsime 
ir budėsime, tavęs šaukti neper- 
stosime. Ilsėkis tiumylėtas vy
reli ir brangus musų teveli. 
Siunčiame iš gilumos širdies ai
dus, lai išgydo tavo žaizdas. 
Mes tavo kapą kasdieną lanky
sime, gailiomis ašarėlėmis lai
stysiu!. Pražydės kvietkelės ir 
skaisčios lelijos, jūsų gyvenimo 
brangios idėjos. Pasilieku nu
budusi su savo vaikeliais, Pet
ruku ir Alponuku.

Rozalija Montvidienė, 
2902 W. 40th St., Chicago, UI

.--I, ‘ .--A.' V. ...Ift-

Jeigu nori kad “Tėvynės Balso” pirmas numeris 
atlankytų, tuoj nieko nelaukdamas prisiųsk savo ant
rašą, pabrieždaimiis, jogei pageidauji, kad pirmas, o 
gal ir antras “Tėvynės Balso” numeriai atskristu.

Esame tikri, kad “Tėvynes Balsas” savo turiniu 
ir maloniu balseliu prakalbėdamas Tamstoms labai pa
tiks ir linksmas busite, kuomet tikrai girdėsite musų 
brangios Tėvynės balsą.

Kam šiandien iš musų nerupi Tėvynės likimas? 
Kas nesisieloja jos vargais? Kurio neliečia Lietuvos 
sūnų ir dukterų likimas?

Kas šiandien nejaučia darbininkų nuoskaudų? Kas 
jiems padeda žengti prie gerbūvio? Kas pirmutinis už 
juos išdrys stoti?

šie pagrindiniai klausimai visuomet bus “Tėvy
nės Balso” omeny.

Todėl ir kreipiame Tamstų domę, kad neliktumėt 
be taip didei naudingo musų gyvenime laikraščio, ko- 
kiuo yra “Tėvynės Balsas”. Dabar eina du kartu į sa
vaitę; maž-daug nuo Naujų Metų bus leidžiamas 
kasdien.

“Tėvynės Balso” prenumeratos kaina:
Wilkes-Barre ir apielinkėse, o taipgi ir Lietuvon 

metams $5.00. Po visą Ameriką....................... _ $4.00.
Lauksime Tamstų pakvietimo pasiųsti jums pir

mą laikraščio numerį.

“TĖVYNĖS BALSO” ADMINISTRACIJA,
. 55 West Market St., Wilkes-Barre, Pa

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumaa: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE*E AVĖ. CHICAGO.

Tiesi kelionė į LIETUVA PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
Alba per L1BAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

Šiuomi linksma mums pranešti, kad mos pasidarbavom idant'mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
Į 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 nvusų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

S. S. LITUANIA Lapkr. 2. S. S. ESTONIA Spalio 5
S .S. LATVIA rūgs. 21 S. S. POLONIA Spalio 19

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

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
*.............   ■ ISIV VV \OWIVMY

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

8514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Louia Avė., 

CHICAGO, ILL.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

OR.A. R. BLUMENIHAL
Akiy Specialistas

4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47 h St.

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

Tel. Boulevard 6487 
■■■n ■■■ ■■■■■............. — , , ■ z

DR. M. T. STRIKOLIS1
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas

People Teatro Name, 
1616 W. 47th St., Tel. Bo«l. 160 

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

Re*. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

<■-------------------------------------------------- Z

£■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ x o b a ■ c «r įj
Telephone Yards 6382 N

: DR. M. STUPNICKI ■
8107 So. Morgan SU 

Chicago, III.

3 VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte g 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Ttlephon* Vau Buren 294
Ras. 1139 Indepondence Blvd. Chicage

DR.A. 1ROTH. . .
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaiku ir tūbų chmniik^ liga

Ofisas: 8354 Bu. Halatcd St. Chicago.
Telephona Drover 9698 

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

1 Telephon* Yurds 1082

| OR. J. KULIS š
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įH Gydo visokias ligas moterų, vai- J
i kų ir vyrų. Specialiai gydo Hm- g 

pančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas. MM 3259 Ko. Halsted SL, Chipaco. į

1^1 -|i1r <*<> " * ■ M—* W |I. Ui — ■ ■■ • .■Mcii—ii i—i. *...  * ' . i

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath

Gydau be vaistų, be operacijų 
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00 
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.

Prie Wcstern Avė., Chicago.

Tel.» Yards 0666
Boulevard 8448

A. ŠIMKUS 
gydytojas, Chirurgas 

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

Lietuvis

8203 So.
Valandos:

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

g Telefonas: Boulevard 7042 3
S DR. C. Z. VEŽELIS Į

Liet avis Dentlstaa 
4712 Soeth Aehland Aven 

arti 47-to« gatvie 
nmiiiimiaiinii

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Vėl. tenai 2118
Ofiso valandos] nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466
■ ii, ..........r Tini adF

jDR. M. STAPULIONIS' 
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

TeL: Canal 279
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I NAUJIENOS '
The LiihuanUui Daily New* 

Psbllahsd Daily azcept Sunday by

Vditer P. Grigaiti*

1738 80. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephoea Roosevelt 85flfl

Subecription Rateei 
>8.01 per year in Canada. 
87.00 per year outside of Chicago. 
>8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Knt^ed a* Second Ciane Metter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Iii., andai tha act oi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
nedildieniu*. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
D1 — Telefonas i Roosevelt 8500.

irimo keleto didžiųjų impe- kandidatus ir vedė rinkimų [vardą — iš žydų socialistų Fe-

Socialistų Pairti jos Žydų Socia
listų Sąjunga (Ferband).

Išrinkti Ferbando pildomąjį 
komitetą.

Reorganizuoti visas buvusios 
organizacijos kuopas.

Pradėti leisti naują Ferbando 
organą.

Uisiiakomoji Kainai
Chtcagoja — paltai

Matam*.................... . ........ . , M.D0
Pusti meti , , , . 4.50
Trinu minasianu , , 4 r 2.25
Dviem mlieeiemi , , T t ■» , 1.75 
Vienam mintelei ■ - n ■ > IJDfl

Ehicagoje — per nelietoje^
Viena kopija ,n , , r \ D8 
Savaitei - r - n T ■ . 18 
Minėsiu! _______________ _ , r ,T 75

Suvienytos Val*tijeM M fihlcafoj, 
paMut

Metam* — , T — - - |7.00 
Pu*ei meti -------------- r 4.00
Trinu minesiam* r..2.00
Dviem mėnesiams , , - . , 1.50
Vienam mėnesiui ,

Uetuvon ir kitur uiaianhieen] 
(Atpiginta)

Metam*_________ '____ T_____|8.00
Pusei metą ■ .. 4.50
Trim* mėnesienų____________ 2.25

Pinigus reikia aiųsti palte Money 
Orderiu, kartu bu užsakyme,

.75

rijų. Ir joms teko, ažuot kampaniją, buvo apšaukti 
tuoj po karo ėmusis ramaus “parsidavėliais”, “Judo- 

’ darbo, organizuoti armijas, šiais”, “buržuazijos uodego- 
kariauti ir bristi į skolas, .'mis”, “kontr-revoliucionie-

Visų šitų nelaimių pašau- riais”, “geltonaisiais” ir t.t. 
lis butų išvengęs, jeigu po- O šiandie komunistai jau 
litikos vairą butų paėmusi į Į patys dalyvauja rinkimuose 
savo rankas darbininkų kle- 
sa. Bet, deja, ji nesugebė
jo to padaryti. Ji neturėjo 
reikalingos tokiam žingsniui 
vienybės ir pasiryžimo. Vie-lkus, komunistai išėjo su sa
liose šalyse proletariatas, | vo sąrašu. Jie vedė smarkią 
nepasitikėdamas savo jiego- 
mis, susidėjo su buržuazija 
(kaip, pav. .Vokietijoje), o 
kitose jisai susidėjo su eko
nominiai atsilikusiais ūki
ninkais (Rusijoje); ir kaipo 
pasekmė to, darbininkiškas 
judėjimas vienur nukrypo į 
liberalizmo vėžes, kitur į 
anarchizmo vėžes. Ir jisai 
suskilo.

Tiktai tuomet, kai darbi
ninkų minios pasiliuosuos 
nuo liberalizmo ir anarchiz
mo įtakos Jos vėl suras ke
lią į vienybę. Ir tiktai tuo
met ,kai bus atsteigta vieny
bė darbininkų judėjime, ji
sai turės jiegos pergalėti im
perializmą.

ir stato savo kandidatus!
New Yorke, kur šiomis 

dienomis buvo nominacijos 
kandidatų į miesto viršinin- Persekiojimas Uotu 

viy Vilniuje.

Imperialistinės 
politikos 
pasekmės.

Greitai bus treji metai, 
kaip sustojo didysis pasaulio 
karas. Treji metai pokari
nio atbudavojimo. Ir koks 
rezultatas?

Visai Europai grūmoja 
galutinas finansinis suiri
mas.

Visos valstybės Europoje 
yra paskendusios skolose, ir 
tolyn tos skolos eina vis di
dyn ir didyn. Valdžios yra 
priverstos dengti deficitus 
savo ižduose naujomis pa
skolomis ir popierinių pini
gų leidimu. Pinigų vertė 
todėl nuolatos puola ir puo
la.

Pinigų sistemos suirimas 
parąlyžiuoja prekybą; o 
kuomet neina prekyba, tai 
turi sustoti ir industrija.

Taigi visam Europos ukiui 
šiandie grūmoja bankrutas.

O kame yra to priežastis? 
Kodėl Europa neatsibudavo- 
jo, nesusitvarkė per šiuos 
beveik trejus metus po su
stojimo karo?

Ji nesusitvarkė dėlto, kad 
ta imperializmo politika, ku
ri iššaukė didįjį karą, buvo 
tęsiama ir po jo.

Pargalėjusios valstybės 
rūpinosi ne tuo, kad atnauji
nus normalius santykius na
mie ir su savo kaimynas, o 
tiktai kad kiek galint labiaus 
apiplėšus pergalėtąsias vals
tybes. Jos todėl turėjo lai
kyti milžiniškas armijas, ku
rios buvo sutvertos karo lai
ku. Milionai vyrų, ištrauk
tų iš sodžiaus ir iš miestų, 
nešiojo ginklus, ažuot dirbę 
produktingą darbą. Jų už
laikymui reikėjo didinti mo
kesčius ,ir valstybių paja
mos vistiek negalėdavo pa
dengti išlaidų.

Tos-gi valstybės, kurios 
pralaimėjo karą, turėjo vilk
ti dar sunkesnę naštą, nes 
jas spaudė pergalėtojų lete
na.

Jiegos ir prievartos poli
tika nedavė susitvarkyti ir 
naujomsioms valstybėms, 
kurios atsirado rezultate su-

rinkimų kampanijų ir tuo 
tikslu sutvėrė tam tikrų le- 
galę politinę partijų—“Dar
bininkų Lygų” (Workers’ 
League).

Savo spaudoje komunistai 
dabar jau sako, kad darbi
ninkams neužtenka vien tik
tai užsiimti agitacija ir veik- 
|ti dirbtuvėse, o reikia taip 
pat naudotis ir politinės ko
vos įrankiais—balsuot ir eit į 
tas įstagas, kurias renka 
žmonės.

Taigi šiandie komunistai 
jau geria iš to šulinio, į kurį 
jie spjaudė ir purvus drabs
tė per dvejetų metų. Dabar 
jau turbut ir tie tamsus ele
mentai, kurie sekė paskui 
komunistus, pradės suprasti, 
kad jų vadai buvo akli.Komunistai 

grįžta prie 
parlamentarizmo.

i Šįmet Amerikos komunis- 
1 tai jau perkeitė savo takti

ką. Jie nutarė dalyvauti rin
kimuose į administracijos ir 
įstatymų leidimo įstaigas.

Pernai jie buvo griežtai 
priešingi tam. Užpernai jie 
tai pat buvo tam priešingi.

Visi atsimena, kaip dvieji 
metai atgal komunistai ap
skelbė kovą socialistams ir 
susiorganizavo į atskiras 
“partijas”. Svarbiausias jų 
užmetimas socialistams bu
vo tas, kad pastarieji nesi
rengia prie revoliucijos, o 
tiktai rūpinasi reformomis; 
ir, kad išgavus tų reformų, 
bendradarbiauja buržuazi
jai, eidami į kongresą, į le- 
gislaturą, į miestų tarybas 
ir t.t.

Naudojimąsi balsavimo 
teise, statymas kandidatų į 
administracijos arba įstaty
mų leidimo įstaigas, dalyva
vimas tose įstaigose yra, pa
sak komunistų, nusidėjimas 
revoliucijos idėjai, pardavi
mas darbininkų reikalų.

Neužilgo po to, kai komu
nistai buvo pradėję šitokią 
agitaciją, įvyko New Yorko 
valstijoje vienas incidentas, 
kurį komunistai panaudoja 
dar didesniam sustiprinimui 
savo atakų prieš socialistus. 
Kapitalistiški politikieriai, 
būtent, prašalino iš tos valsti 
jos legislaturos socialistų at
stovus. Komunistai tuomet 
ėmė šaukti: Ar ne tiesą 
mes sakėme, kad socialistai 
yra žiopliai ir darbininkų 
suvedžiotojai? Jie lenda į 
buržuazines įstaigas bendra- socialistų Federacijai; 
darbiauti darbininkų prie
šams, o šie net nenori priim
ti jų patarnavimo ir spiria 
juos laukan!

Mažiaus kaip metai laiko 
atgal buvo Jungtinių Valsti
jų prezidento ir kongreso rin

Žydų Socialistų Fede
racijos Suskylimas

New

Skylimo neišvengė nei Ameri
kos žydų Socialistų Federacija: 
rugsėjo 3—5 laikytoje savo ne
paprastoj konvencijoj 
Yorke skilo ir ji.

Suskaldė ją, kaip ir visur, 
bolševikuojantieji elementai, su 
Federacijos pildomuoju komite
tu prieky.

Kadangi mat krašto Socialis
tų partija, kuriai ir žydų Fede
racija priklausė, paskutinioj sa
vo konvencijoj griežtai atmetė 
maskviečių “21 punktą” ir galu
tiniu atsisakė dėtis į bolševikų 
“trečiąjį internacionalą”, tai 
buvusieji žydų socialistų Fede
racijoj komunistiniai elementai, 
partijos nutarimu nepatenkinti, 
pradėjo varyti agitaciją, kad 
Federacija atsimestų nuo Socia
listų partijos.

Tos agitacijos vaisiai buvo — 
suskaldymas žydų socialistų or
ganizacijos.

Už atsimetimą nuo Socialistų 
partijos konvencijoj balsavo 41 
delegatas, už pasilikimą parti
joj - 33.

Taigi atsimetimas iš partijos 
pervaryta nedidele balsų didžiu
ma.

Ir ne be klastos, žydų dien
raščio Forvertso paskelbtomis 
oficialinėmis konvencijos žinio
mis, tarp tų 41 delegato balsa
vusio už atsimetimą nuo Sacia- 
listų partijos buvo:

Du (2) delegatai, kuriems jų 
kuopos "buvo davusios įsakmių 
instrukcijų balsuoti už pasiliki
mą Soc, partijoj;

Trys (3) delegatai buvę nuo 
jungtinių Bronx’o kuopų, kurios 
prieš jų išrinkimą delegatais bu 
vo nubalsavusios pasilikti Soc. 
partijoj;

Trys (3) “delegatai” nuo 
Pittsburgho Young People’s $o- 
cialist League, kuri nepriklauso 
nei Socialistų partijai, nei Žydų

Vilniaus lietuvių dienraštis 
“Vilnius” (rugp. 28) redakci
niame straipsny j rašo:

Pateikiame musų skaityto
jams kelis rugpiučio mėn. įvy
kius iš Vilniaus lietuvių gyveni
mo.

Vilniaus lietuvių visuomenė, 
kaip žinome, dar nuo 1914 m. 
išlaiko visą eilę mokyklų, prie
glaudų ir bendrabučių, negauda
ma tam iš besimainančių okupa 
cinių vyriausybių, tame skaičiu
je ir gen. Želigovvskio, jokios pi 
niginės paramos. Tose įstaigo
se gauna išlaikymo ir mokslo 
šimtai Vilniaus ir viso krašto 
ietuvių jaunuomenės. Tos įstai
gos, kaip ir lenkų įstaigos, dar 
nuo rusų ir vokiečių laikų, dali
mis randasi valstybiniuose na
muose ,rusų bei vokiečių vyriau
sybių naudotis joms perelsituo- 
se.

Dar 1919 m. lenkams Vilnių 
užvaldžius, jie privertė lietu
vius dalį tųjų namų apleisti ir 
susispaus! likusiuose. Tuo tar- 
pu apleidus, pavyzdžiui, Vilniaus 
Lietuviu Moterų Gimnazijos na
mus, tie namui Uur pusę metų 

stovėjo tušti, o gimnazija, jų 
nustojusi ,buvo priversta eilę 
klasių uždaryti.

1920-ieji metai lietuvių įstai
goms praėjo, palyginus “ramiai”, 
jei valandėlei pamiršime nuola
tines kratas, suėmimus ir plū
dimus prieš lietuvius lenkų spau
doje. Tatai betgi buvo tyla 
prieš audrą. 1921 m. rugpiučio 
mėn. prasideda atviras persekio
jimu lietuvių įstaigų; dargi ne
slepiama, jog siekiama tikslo 
sugriauti Vilniaus lietuvių vi
suomenės didelėmis aukomis at- 
liekamasai jaunuomenės globo
jimo ir švietimo darbas. Pirmas 
jam smūgis tai raštas, kurį ga
vo Lietuvių Draugijai dėl karo 
nukentėjusiems šelpti, kad ji Gi
mnazijos ir Mokytojų Seminari
jos mergaičių bendrabutį, ku
riame auklėtinių skaičius siekia 
pusantro šimto asmenų, iškeltų 
iš dabar jų užimamųjų vietų 
(Aušros Vartų N r. 12) ir per
keltų į Našlaičių g. N r. , 16, į 
berniukų bendrabutį, ko, žino
ma atlikti dėl vietos augštumo 
bei auklėjimo žvilgsniu ir neabe
jojamai veda prie bendrabučio 
likvidavimo.

Maždaug tuo pat laiku Vil
niaus lenkų administracija už
darydama Vilniaus Lietuvių Mo
terų Gimnaziją ir paleisdama 
virš 200 jos mokinių ir /nokyto
jų. Didžiuma mokinių ir nei 
vienas mokytojas negauna pa
tekti į kitas mokyklas. Uždary- 
dindama gimnaziją, administra
cija neįrodo raštu jokios prie
žasties, žodžiu tos gimnazijos 
valdybai pareiškė, jog uždaranti 
dėl rusų kalbos joje vartojimo. 
Tajai gimnazijai, mat, 1914) m. 
esant iškeltai iš savo rūmų, di
džiuma jos mokinių, kurie lie
tuviškai kalba, suliedinta su Vil
niaus Lietuvių Vyrų Gimnazi
ja, kurioje mokslas eina vien 
lietuvių kalba; dalis gi minėto
sios Moterų Gimnazijos moki
nių, kuri seniau ėjo mokslą dar 
rusų mokykloje ir namie su tė
vais kalba rusiškai, su lenkų ad
ministracijos žinia ir toliau ėjo 
mokslą tąja kalba, prisilaikiusi 
senąjai Lietuvių. Moterų Gim
nazijos vardą ir įtilpusi papie- 
čiais Lietuvių Vyrų Gimnazijos 
namuose (Jurgio g. 38). Užda- 
rydindama Lietuvių Moterų 
Gimnaziją neva dėl rusų kai-

dabar savą gimnaziją rusų kal
ba; visose tose gimnacijose mo
kymas turi ilgainiui pareiti į 
lenkų kalbą, kaip kad Lietuvių 
Moterų Gimnazijoje turėjo jis 
pereiti į lietuvių kalbą. Paga
lios mokinių tėvams vyriausybės 
vyrų tiesiog buvo pasakyta, jog 
Lietuvių Moterų Gimnazija už
daroma dėlto, kad ją veda lietu
viai ir kad ji yra pątalpinta tuo
se namuose, kur yra Vilniaus 
Lietuvių Vyrų Gimnazija.

Pirm kelių dienų leųkų vyriau
sybės žmonės surašė ir dalimis 
supiečėtijo Lietuvių Vyrų Gim
nazijoje iš rusų ir vokiečių laikų 
paliktus valstybinius rakandus 
ir mokymo priemones, kuriomis 
toji gimnazija naudojasi ligšio- 
liai, kaip ir lenkų gimnazijos 
pas save rastaisiais bei surink
taisiais kad naudojasi.

Rugpiučio 24 d. toji gimnazi
ja gavo raštą, kad per savaitę 
apleistų dabar savo užimamus 
rumus ir išeidama, kad paliktų 
vietoje visus valstybinius daik
tus. Gimnazijai, kaip žinome, 
įkurta dtiir 1915 m., veda mokslą 
vien lietuvių kalba, pati lenkų 
vyriausybė pripažino ją varant 
savo darbą gerai ir sąžiningai. 
Ji visoje Lietuvoje yra plačiai 
žinoma, o Vilniaus krašte net 
vienintelė pilno gimnazijos kur
so lietuvių įstaiga. Dargi sun
kiu Vilniaus lietuviams lenkų 
okupacijos metu 18 klasės skai
tanti 450 mokinių, jų tarpe tik 
vieną nelietuvę (žydų tautos bei 
tikybos), savo dabartinius ru
mus ji užima nuo 1918 m., dalin- 
damosi jais su kitomis Vilniaus 
lietuvių švietimo įstaigomis kaip 
štai : Lietuvių Moterų Gimnazi
ja, Lietuvių Mokytojų Semina- 

ja, Lietuvių Aukštasiais Moks
lo Kursais, o rudenį, be to, ža
dėjo dar pasidalinti su lietuvių 
viduriniąja miesto mokykla, ku
ri šiomis dienomis yra jau leis
ta, ir žadamaiis Lietuvių Vakari
niais Kursais suaugusiems. To
je pat gimnazijoje dažnai esti 
,vaidinimo, koncertų, paskaitų ir 
1.1. Tuo budu Vilniaus lietuvių 
visuomenei ji yra virtusi nevien 
švietimo, bet ir šiaip tautinio 
gyvenimo bei tautinio darbo 
centru. Tai vieninteliai rūmai, 
kuriuos Vilniaus lietuviai turi 
savo švietimo įstaigoms. Kaip 
jie tuos rumus brangina, rodo, 
jog tik ką jų remontui jie iš
mokėjo apie 3 milionus markių. 
Gimnazijos ir kitų įstaigų iš- 
ten išvarymas yra, beabejo, ly
gus plataus Vilniaus lietuvių 
kultūros darbo likvidavimui.

O rodos — nei dabartinio Vil
niaus politinio stovio laikutįnu- 
mas, nei visame pasaulyje pripa
žintoji valstybine priederme ly
giai globoti visų šalies turtų 
jaunuomenės švietimą, nei pa
čios Vilniaus lenkų vyriausybės 
patikrintas naudingas lietuvių 
gimnazijai veikimas neleidę taip 
su lietuvių įstaigomis pasielgti!

Todėl visus aukščiau iškel
tuosius įvykius tegailima įver
tinti, kaipo persekiojimą Vil
niaus lietuvių ir jųjų švietimo , 
darbo. To ,žinoma, lietuviai nie
kados nepamirš!

♦

Lyg tylinčių sielos, be sveriančio kūno 
pųkuolių pukuoles čia tuno 
ir kažin kaip stūkso — lengvutės, švelnutės, 
lyg tartum užgesusio džiaugsmo saulutės.

Kvapuonį kilimą žolių kuosudriausių 
vaizdais pukuolyčių atausiu, 
kad sąmonėj kitą, minčių pukuolyną 
sukurčia iš nieko — idėjinį, gryną.

Juk mano vaizduotėj, vaizduotėj klajūno 
tai nuotikių sielos betono: 
štai, regis, papurti — ir jų nebeliko, 
lyg šito sapningo pukuolių vainiko.

O, tylinčių sielos! Be sveriančio kūno 
pukuolių pukuoles čia tuno.
Jos kažin kaip styri lengvutės, švelnutės, 
lyg tartum užgesusių žygių saulutės .
(“S-d.”) Adomas Lastas.

nes vedėjas Tadas Aleksandra
vičius; žada ištremti Kaunijon. 
Tas žmogus gelbėjo lenkų tur
tus bolševikams įsiveržus!

—Varšuvos radio pranešimu, 
rugpiučio 15 d. Vilniaus seime
lių suvažiavimas priėmė šią rc-

“S u važli a v i i n a s\ a Ui žvel gda - 
mas į Tautų Sąjungos nusigink
lavimo generolo Želigovskio ka
riuomenės reikalavimus ir, be 
kito, iš jo armijos ir administ
racijos nedaugelio lenkų gai
valo visam krašte pašalinimo, 
nusprendė, kad tie reikalavi
mai nepriimtini, nes:

1) reikalaujama tuo metu, 
kada krašto likimas dar neiš
spręstas, Kauno kariuomenė 
stovi prie Vilniaus vartų ir lai
ko okupavusi didelę Vilniaus 
krašto dalį.

2) Tautų Sąjunga negali lai- 

doti krašto apsaugos, nes jos 
Kauno vyriausybei, reikalavi
mai kaip antai: sumažinti Lie
tuvos armiją ir palikti gelžkelio 
liniją Vilnius-Gardinas nebuvo 
tos vyriausybės įvykdyti, o gy
ventojų padėtis nei tralinėj zo
noj, kuri Kontrolės Komisijos 
valdoma, yra tiesiog be jokios 
tvarkos, panaši Į anarkiją;

3) Nežiūrint į aukščiau pami
nėta. kiekvienas lenkais nežili-

V f

rint kur jis yra gimęs, turi tei-

vauti vietos vyriausybės orga
nų darbuotėj.

Todėl suvažiavimas griežtai 
atmeta Tautų Sąjungos birželio 
28 d .pasiūlymus ir pabrėžia, 
kad Želigovskio armija yra ne 
tik karšto apsaugos ir vidaus 
tvarkos laidai, bet taip ir taikos 
palaikymas.”

Tačiau priimta rezoliucija 
prašyti Želigovskio sušaukti 
Vilniaus krašto Seimą, kad iš
sireikštų, kuriai valstybei! nori 
priklausyti.

Iš Vilniaus
—Varšuvos radio pranešimu, 

rugpiučio 14 d. buvo atidary
tas Vilniaus krašto apskričių 
seimelių suvažiavimas. Atidary
mo prakalbą pasakė gen. Želi-

Keliolika “proxies” ir kitų ne
priklausančių nei Soc. partijai, 
nei Federacijai žmonių.

Kad šituo budu konvencija 
nubalsavo atsimest nuo Soc. 
partijos ,tuomet visi tie 33 de
legatai, balsavusieji už laikymą
si partijoj,'apleido posėdžių su

kimai. Tuomet komunistai ’lę ir susirinko kitoj vietoj, kur 
ir vėl šukavo savo spaudoje Jlc nu1;a1^\.,1. . ...
irpraka )ose, a |principams ir savo veikime va-*bos, tuo pat laiku toji put vy-
bininkų klesos išdavikai fi’a“1 dovautįs Socialistų partijos pro-* riausybS netik leido kelioms ki
lį dalyvauti rinkimuose. So- gramu. *toms ginuwijoms tąja kalba
cialistai, kurie statė savo Pakeisti savo organizacijos vesti mokslą, bet ir pati įkūrė

—Varšuvos radio pranešimu, 
Vilniaus krašto seimelių suva
žiavime Želigovskis prašęs sei
melių atstovus rimtai, ramiai 
ir tinkamai pasitarti dėl Tautų 
Sąjungos 'Karybos siūlymo pa
šalinti iš ginčijamos teritorijos 
karius ir valdininkus, nekilu
sius ginčiji amo j teritorijoj. Žy
dai pareiškė nedalyvausią dėl 
politinio suvažiavimo pobūdžio. 
Išrinkta komisijos ir prezidiu
mas pasiūlymams padaryti. 
Sprendžiant iš viso ko suvažia
vimas išreikšiąs prieš armijos 
pakeitimą ir ne vietos gyvento
jų išvažiavimą.

—Rugpiučio 5 d. š. m. suim
ta Lietuvių Gimnazijos rašli-

numeruojančius reikią visaip 
smerkti.

—Vilniun atvyko ypatingų 
svečių. Yra tai jaunikliai, kurie 
giriasi Silezijos maištą kėlę, da
bar nebėga lėj<1 am i ten maisti
ni nkauti, atsikėlę Vilniaus sri- 
tin, kur maną kovoti su lietu
viais, sprogdindami tiltus, san
dėlius ir kitais tolygiais budais.

—Liepos 31 d. Vilniaus žan
darai suėmė visus lietuvius kur
šininkus, kurie čia buvo atva
žiavę pasimokyti pęr Vasaros 
mokytojų Kursus. Taip tų kur
šininkų vienas yra 16 metų vai
kinas, o vienas 40 metų vyras.

—Vidurinės Lietuvos vidaus 
reikalų departamento administ
racijos skyrius nubaudė “Vil
niaus Garso” redaktorę.

L. S. Sąjungoje
NAUJAS LSS. SEKRETORIUS.
St. Strazdas rezignavo; jo vie

ton tapo išrinktas A. žymon- 
tas.

Chicago. — Praeitą utarninką 
(rūgs. 13) laikytame LSS. Pil
domojo Koltai toto posėdy S t. 
Strazdas įteikė rezignaciją iš 
L. S. Sąjungos centro sekreto
riaus vietos. Jo rezignaciją Pild. 
K-tas priėmė.

Vietoj rezignavusio St. Straz
do, Sąjungos sekretoriaus pa
reigoms eiti Piklomasui Komi
tetas išrinko A. Žymontą.

Pranešimas Są- 
jungiečiams.

Rugsėjo 13, 1921, buvo LSS. 
Pildomojo K-to susirinkimas. 
Tame susirinkime Strazdas re
zignavo iš Sąjungos sekreto
riaus vietos. Jo vieton išrinko 
mane, žemiau pasirašiusį.

Nuo dabar visais L. S. Sąjun
gos reikalais malonėkit, drau
gai, kreiptis žemiau paduotu 
mano adresu.

Užėmęs laikinai Sąjungos 
sekretoriaus vietą, esu pasiry
žęs dirbti Sąjungos -labui. Ma
no darbas bus našus ir sėkmin
gas tik tuomet, jei jus, draugai 
ir draugės, o ypatingai kuopų 
viršininkai, atliksite savo prie
dermes ir bendradarbiausite 
kartu su manim.

Organizacija lik tuomet gali 
pasekmingai gyvuoti, jei visi 
jos nariai atlieka savo pareigas 
rūpestingai ir urnai.. Iš savo pu
ses prižadu, kad stengsiuos at
likti man pavestą darbą kuoge- 
riausiai.

Manau, kad pas mus visokie 
tarpusaviniai nes tįsi pnajtimali
pranyks. Ir mes savo pasiryži
mu ir darbu vėl sukursime di
delę ir stiprią Lietuvių Socia

listų Sąjungą.

Chicagoj mes, socialistai, tu
rime labai daug žmonių sim
patijos. Tik dabar mums rei- 

... kad Įkčs suorganizuoti tas minias,
apskrities Seimelis tarp kitko' Manau, kad mums tatai seksis, 
nutaręs, kad kadangi išeina Vil-j^a» tik darban visi!

laikraščiai i

stybės Viršininkui Pilsudskiui 
ir Lenkų Steig. Seimui.

Vakare suvažiavimas buvo 
uždarytas.

—Gautom žiniom, lenkų oku
puoto* j Lietuvos daly — Vil
niaus sryty yra pasklydęs gan
das, jog turįs būti balsavimas. 
Todėl dvarininkai dabar bruz
da ir važinėja į visas šalis į 
Vilnių ir kitur. Į Dūkštą atga
benta daug degtynės ir dar ža
da atvežti vieną vagoną. Esanti 
labai pigi, žmonėms busią par
duodama butelį po 200 lenkų 
markių ir po 9 liet. auks. Len
kai esą nori apgauti žmones, 
nes mano, jog pasigėrę, dau
giau balsuos už juos.
—Vilniaus apygardoje lenkai 

gaudo jaunus vyrus į kariuo
menę. Jaunieji slapstosi, už tai 
lenkai aprašo visą jų ūkį. Vil
niun nesenai atvežė visą vago
ną naujokų, basų ir vienais bal
tiniais.

Vilniaus lenkai organizuoja 
kažin ką, bet jų organizacija 
šilima, mažai kas prisideda.

- Sokolkos apskrities “Gaze-; 
ta Urzędowa” paskelbė,

niuje gudų kalba
“Krynica,” “Nasza Dumlka,” 
“Biclaruski Zvon” juodiną len
kų valdžią ir skleidžiu gyvento
jų tarpe gudišką susipratimą, 
reikią tuos ląišraščius neįsileis
ti į apskritį ir žmones juos pre-

Draugiškai,
A. žymontas, LSS. Sekr.

1739 S. Halsted St.,
Chicago, 111.SKAITYKIT IR PLATINK1T

_
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Skerdyklų baronu 
užmačios.

ATSISAKO PRIPAŽINTI 
UNIJĄ.

Paskelbė “open shop” 
sistemą.

Skerdyklų baronai^ parodė 
savo nepasotinančias užmačias 
organizuotiems darbininkams. 
Keturi stambus šios šalies po
keriai — Armour Swilft, Wil- 
son ir Cudahy Paeking kompa
nijos — paskelbė vakar, kad 
nuo šios dienos jos daugiau 
nebepripažįsta unijos’ ir įveda 
“open shop” sistemą savo in
dustrijoj. Darbdaviai daugiau 
nebepripažinsią unijos viršinin
kų kaipo organizuotų darbinin
kų atstovais ir algų ir darbo są
lygų nustatyme bei padaryme 
reikiamų sutarčių tarsiąsis tie
siog su darbininkais. Taigi uni
ja bus visiškai ignoruojama.

Vakar užsibaigė AIschuler 
sutartis — sutartis organizuotų 
darbininkų su skerdyklų baro
nais. Ta sutartis buvo paga
minta po to, kai Amerika įsi
vėlė Europiniu karan. Arbitra- 
toriu buvo paskirtas fedcralis 
teisėjas Sanniel AIschuler, ku
ris rišdavo visus ginčus tarpe 
pokerių ir darbiniiikų. Sutartis 
buvus laikoma — kaipo pat
varkymas karo laiku, — ir pasi
baigus karui turėjus būti pa
naikinta. Po to, kai musių pa
liauba buvo pasirašyta, poke
riai prašė arbitru toriaus panai
kinti sutartį. Tuomet unijos 
viršininkai įrodė, kadangi tai
kos sutartis su Vokietija nebu
vo pasirašyta, tai Amerika

techniškai <lar tebekariavo. Ar- 
bitarcijos laikotarpis tapo pra- 

, ilgintas ir pereitą pavarasį pe- 
l koriai siekėsi nukapoti algas, 
i Čia įsimaišė Darbo Sekretoris 
Davis ir privertė abi pusi susi
taikyti ir palaukti iki rugsėjo 

•15 dienos, š. m., sutarties už
baigimo laiko.

Unijos viršininkai1, pasitarę 
iŠ anksto, pagamino naują su
tartį, kurią įteikę skerdyklų ba
ronams. Naujosios sutarties 
turinys buvo beveik praktinai 
toks pat. kaip ir senosios — 
Alschuler’io. Joj reikalauta pa
laikyti seną algų skalą ir senas 
darbo valandas ir sąlygas — 
taigi prailginti senąją 
dar vieniems metams, 
riant naują, arbitratorių. 
kar kompanijos pranešė
viršininkams, kad jos atissako 
svarstyti 
sutartį ir įved 
open shop“ sistemą savo dirb
tuvėse. Be to, kompanijos dar 
tvirtina, kad su tuo pilnai su
tinka 90 nuoš. 75,000 darbinin
kų, dirbančių skerdyklose visoj 
šaly-

Keturi suminėti pokeriai jau 
įsteigė taip vadinamą inter- 
kompanijų boardą, kur darbi
ninkai ir kompanijų viršininkai 
susirinks rišti įvairius keblu
mus. Kol kas Morris kompani
ja dar nedavus pareiškimo kas 
dėl dirbyklų atstovavimo pla
no, bet sužinota, kad unioniz- 
mas busiąs panaikintas ir jos

su ta r t j

Už va
li n i jos

bei priimti įteiktąją
“American

Kompanijos sako, kad tuo 
tarpu nebusią daroma jokių 
permainų kas dėl algų. Sutartis 
(tai yra naujos kompanijų su
tartis su darbininkais) pabrė
žia, kad darbininkų ir darbda
vių prievole yra iš anksto pra
nešti bi kurios pusės reikalavi
mus kas dėl algų aukščiau 
nėtam boardui.

Kompanijos tvirtina, 
ignoravimas unijos bei jos

darbininkų 
G. Condbn 
advokatas, 
“American 

pareiškė,

mi-

kad 
vir-

Musu Moterims

įvyko žmogžudyste. Beto, pats 
Church pasakęs, kad jis tuodu 
vyru įvardinęs todėl, kad juo
du gelbėję lengvai išsisukti. 
Numatoma, Parks sakėsi daly
vavęs žmogžudystėj ačiū hip- 
notiškai Church’o įtakai. Dak
tarai pripažino, kad Church 
turi stebėtiną hipnolišką įtaką 
— gali greitai užhipnotizuoti 
silpną žmogų ir tuomet pada
ryti jį savo įrankiu.

Ben Newmark praponuoja 
daryli naują investigaciją, kad 
su j ieškojus kilus žmogžudas. 
Jis numato, kad Church’o mo
tina ką nors žinanti apie trage
diją. Neužilgo ji busianti 
šaukta klausinėti.

Emil Lenz, 51 metų amžiaus, 
kon t rak torius, 1915 Bradley ii>01.> 
išgėręs keletą stiklų degtinės 
Irving Parko saliune, išsitraukė 
revolverį ir persišovė galvą. 
Jis greitai pasimirė.

George Joyce, 45 metų am
žiaus, Belvidere, III., restorano 
savininkas, likosi u/žmuŠtas ir 
jo drangas, Harry Simne* su
žeistas, kuomet jų automobi
lius apvirto ant Higgins kelio.

Pranciškaus Montvido persi
skyrusio su šiuo pasauliu spalio 
23 d., 1920 m., surengta perkė
limas ant nuosavaus loto, Suba- 
toje, Rugs.-Sept. 17 d., 1921 m. 
1 vai. po pietų, Lietuvių Tautiš
kuose Kapuose. Nuoširdžiai 
meldžiame visas gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti ant 
perkėlimo, už ką tariu širdingą 
ačiū iškalno.

Nubudus būdama su savo 
vaikeliais, Rozalija Montvidienė. 
2902 W. 40th St., Chicago, 111.

KELIAS Į SOCIALIZMU
Parašė Dr. O. Bauer

Versta iš Vokiečių kalbos 
Turinys:

2.

3.
4.

pa

Nubaudė girtuoklius.

Nežinoma moteris, apie"40 
metų amžiaus, likoisi netikėtai 
automobiliaus pervažiuota prie 
Mikvaukec ir Wilson gatvių. Ji 
nugabenta šv. Onos ligoninėn.

Trys girtuokliai, Edhvard 
PuręeJl, buvęs policistas Frank 
Žolinei’, ir Barncy Murphy, no
rėjo pasmarkaiuti Wallerio But
kaus, lietuvio saliuue, 2900 
Lo\vc gatvės. Saliuno savininko 
jie prašė parduoti degtinės, bet 
šis pasisakė negalįs ir neturįs, 
ruouiet smarkuoliai ‘pradėjo 
rodyti savo spėką — suskaldė 
barą ir kai kūrins kitus ra
kandus, ir išplėšė. dvidešimts 
penkis dolerius iš registerio. 
Vėliau jie tapo areštuoti. Tei
sėjas Gemmill nubaudė Pur- 
cell ir Murphy užsimokėti po 
šimtą dolerių, o Zelmer — de
šimts doleriu.

Lietuviu Bateliuose

DR. A. MONTVID j 
Lietasis Gydytojus ir Chirarga* 

25 East YVashington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 rytu.

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

1. Politikos ir visuomenes re
voliucija;
Stambiosios pramonės so- 
cializacija;
Pramones organizacija;
Darbininkų komitetai;

5. Stambiųjų dvarų socializa- 
cija;

6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. Miestų žemės plotų ir namų

socializacija;
8. Bankų socializacija;
9. Ėkspropriatorių ekspropria-

cija;
10. Socializacijos sąlygos.

MHR.HERZMAN^M
16 RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 SĮo. Halsted St.
»o No. 8313 So. Halsted St.

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrą, motorą ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X Ray ir Htoldas 
elektros prietaisus.

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

VALANDOSk Nuo 10—12 pietą, 
«ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Naktimis: Drezel 
. 950 - Drovsr 4186

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

Talephonah

GARFIELD PARK.

Jau penki metai kaip Garfield 
Parko janitoriai, vyrai ir mote
rys suorganizavo savo pašelpi- 
nį kliubą, kuris puikiai gyvuo
ja. Apart to, janitoriai turi pro
gą kuomi užsibovyti po sunkių 
darbo valandų ir nelaimei atsi
tikus esti sušelpiami.

Bet,
kliubą palaiko kaipo pašelpos 
mieriui, 
fundamentu kliubo gyvavimo, 
bet šalip to, lavinasi, ir patys 
save užsibovija veikdami dailės 
srityje. Nors ir nevisuomet 
kokį scenišką perstatymą, bet 
vietoj to, pasikviečia tikrus ta
me darbe specialistus.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

35 puslapiai; Kaina 35c

i Naujienų Knygynas,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

T. Pullmiu) 5481

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

motorą ligose; ni- 
pegtingai pnliu* 
riu ligone ir kpdl- 
kį laike ligos. 
10929 8. State St

Chicago, UI.

janitoriai nevien,

Automobilių vagiliai areštuoti.

ir jo pus- 
. įtariami

Edward Arnhein 
brolis, Sei Passmore, 
policijos kaipo nariai automo-

tuoti. Jie. vogdavę automobilius 
Chicagoj ir parduodavę juos 
Illinois ir Indiana ūkininkams.

Ham-Jie pasodinti Noi 
tnond, III. kalėjime.

Viens 19-to vvardo žmogžuda 
areštuotas.

kuri, ta pašei pa ynai

Jau ne pirmas kartas, kaip 
janitoriai parengia vakarus su 
programų ar tai scenišku per
statymu. štai ir dabar, rugsėjo 
18 d. parengė vakarą su sceniš
ku perstatymu “Dėde Atvažia
vo”, kurį vaidins Meldažio Sve
tainėje. Užbaigus programą, bus 
šokiai.

"Pasiskubink,

kol nepervelu
tėvynėn” dabar, o gausite

lietuvių pinigus Lietuvon j 
savo daugybę agentų.

B DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisaai
R 3149 S. Morgan kerti 32 St. 

Chicago, Illinois. 
8FECIALIS1 AS»

Moterišką ir Vyriiką 
Taipgi Chronišką Ligą. 

OFISO VALANDOSi
| Nuo 10 qrto Iki 3 po pietą, 3—8 

g vakare. Nedėliomia nuo 10—2
■ po piet.
■ Telephone Y arda 687 
ilIBIllllllKUMUI

Pasiuskit pinigų “savo 
pilną dolerio vertę.
Mes pristatome vietos
kaimus ir miestus, per
Dabartinis Europos pinigų nupuolimas, suteikia pro
gą dabartines žemos vertės Lietuvos pinigų.
Kreipkitės prie langelio No. 27, o apsirupinsit grei
tai ir teisingai ir ant savo naudos.

PASIS'KUBINKIT, KAI) GAVUS SAVO 
PINIGŲ PILNĄ VERTŲ DABAR

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

DRES& — No. 1103

1103

turi
nežiūrint ar jie

Mike Funzino, 906 So. Loo- 
mis gatvės, tapo areštuotas kai
po nužiūrimas žmogžuda 19tain 
\varde. Vėliau jis prisipažinęs, 
tad jis nušovęs Baracebia Spa- 
minonda pereito ncdčldienio 
naktį prie Aberdeen ir Po Ik gat
vių. Su juo kiti keturi areštuo-

ši suknia su karbatkinės materijos 
arba skysto šilko apsiautalu tinka pu
siau formaliuose išėjimuose arba po
piečiais dėvėti. _

Tai dresei pavyzdys No. 110$ su
kirptas mieros 36 iki 42 colių per 
krutinę. 36 colių dresei reikia 3% 
jardo 36 col. pločio figūromis rašy
tos materijos su 2% jardo 36 col. 
pločio plynios materijos.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašor. 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa' 
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus } 
konvertą kartu su 15 centų (pašt< 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsteo 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep. 
1739 S. Halsted St., Chicago, BĮ.

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1103.

Mieros ............ ......... per krutinę.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

šininkų nereiškiąs 
pavergimą. James 
skerdyklų baronų 
kalbėdamas apie 
open shop’’ sistemą,
kad tokia sistema reiškianti su
teikimą darbininkams atstovv- 
>ės dirbtuvėse. Planas esąs 
:naž-daug sekamas:

Visi vyrai ir moterys 
teisės dirbti
)riklauso unijai ar ne.

Asmuo, kuris nėra kompani
jos darbininkas, neturi teisės 
atstovauti darbininkų, pasta- 
riemsiems rišant įvairius klau
simus su kompanija.

Darbininkai renka savo atsto
vus slaptu balsavimu.

Atstovu negali būti išrink
ąs asmuo, kuris nėra Amerikos 
rilietis arba kuris, mažiausia, 
nėra pareiškęs norą tapti .pilie
čiu išsiimdamas pirmais popie- 
ras. Asmuo, kuris atstovauja 
svetimšalių darbininkus, aiėra 
reikalo, kad jis budinai galėtų 
rašyti, skaityti arba kalbėti ang- 
iškai.

Išplėšė vaistinę.

Iš kito atžvilgio tėmijant į 
janitorių veikimą ir jų užsilai
kymą, faktiškai, jie sugyvena 
daug geriau nei kitose organi
zacijose žmonės, kurie griebiasi 
nesuprasdami tos nelemtos po
litikos, kurią įvelia j organiza
ciją ir vėliau nukenčia organiza
cija. Pas janitorius to nėra. ViS- 
tiek, kaip ten nebūtų, bet pa
matyt to atvažiavusio dėdės, ne
dėlioję, eisime pamatyt į Melda- 
žio svetainę. Jie mus patrytins!

Ne Janitorius.

Voėl § t a i e ĮVa n k
a V MILVVAUKEE AND NORTH AVENUES V

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 meta) 

Ofisas
4729 So. Aubland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos
x Moterišką, Vyrišką ir 

Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:

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

valandos ryto iki 1 vai. po pieu
Telefonas Drezel 2880

VISŲ ŽMONIŲ BANKAS

Pinigai išmokėti Lietuvoje
Tai Auatin 737

DR. MARYA 
DOWIATT-SASS.

Kątik tugrjio 12 Californijos Ir 
vii tęs savo praktikavimą po No. 

*208 W. Harriaoa St.

Valandosi 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedildieniua.

NAUJAS GALVOSŪKIS
INVESTIGATORIAMS.

Netiki Church’o įtarimams.

Inves<l’gatqriai, kurie daP- 
niojasi surasti paslaptis nužu
dymo Bernard Daugherty ir 
Carl Ausimis, Packard auto- 
"hnibilių kompanijos pardavinė- 

ojų, turi naują galvosūkį. Jo
du hndu jie negali išspręsti ar 
larney Church yra vienintelis 

kaltininkas brutališkos žmog
žudystės, ar dar ir kas kitas pa
dėjo jam.

J eon Parks ir Clarence Wil- 
der tapo dalinai paliiiosuoti 
nuo Chnrch’o įtarimų, kad jie
du gelbėję jam. Tai padaryta 
nežiūrint to fakto, kad Parks 
>risipažino dalyvavęs žmogžu

dystėj. Kitas asmuo, Milton II. 
Walker, kuris buvo areštuotas 
kaipo nužiūrimas, irgi pripa
žintas nekaltu.

Vyriausis investigatorius Ben 
Newmark pareiškė, kad Wil- 
der ir Walkcr neturi nieko 
dendro su žmogžudyste. Dau
gelio liudininkų tapo įrodyta, 
kad Juodu vyru per ištisą die
ną dirbo dirbtuvėj, kuomet Ward, 3506 Pine Grave gatvės.

i >o'U ką 
Coliu, 
nuėjo Žaislas

Keturi vyrukai jojo Midstoll 
vaistinėm 515 So. State 
Vienas jų pa reikalavo 
“magnezijos.” Henry 
vaistinės darbininkas,
vaistines galan. Banditai atėjo 
paskui jo ir pareikalavo iškel
ti rankas. Tuomet jie jįl su kitu 
žmogumi uždarė klozetan. Ban
ditai pasiėmė už $500 vertės 
degtinės ir alkoholio prasišali
no.

UŽDAVINYS No. 29

Nuteisė banditus.

Joo Sacrino ir Pole Fierelo, 
paprasti vagiliai, likosi teisėjo 
Miehael McKinley nideiisti Jo- 
liet’o kalėjimai! nuo dešimts 
metų iki gyvos galvos. Jie ne
labai senai buvo areštuoti dėl 
išplėšimo Pat Geoghan saliuno, 
201 East Gran-d gatves. Tuo 
aiku jie paėmė $3,100 iš saliu- 

no savininko

Užsimušo moteris.

molų
nuo

Elizabeth Sehons, 35 
amžiaus moteris, pasimirė 
žaizdų Bavonswood ligoi 
Užvakar ji nukrito nuo trečio, 
aukšto savo namų
1659 Melrosc gatvės, ir mirtinai 
susižeidė.

prieangio,

Pavogė paminklą nuo kapinių.

Du vyru pavogė akmeninį pa
minklą nuo kapo “Ludwig 
Voitlandcr” vokiečio, nuo Won- 
der kapinių, prie Clark gatves 
ir Irving Park bulvaro. Waiter 
•kooks ir Charles Bennett, 

Totvn (lall stoties policistai, 
areštavo vagilius, jiems bene
šant paminklą gatve. Vagiliai 
aisisakė esą Arthur Bacon, 

2630 Ainslie gatvės, ir Frėdrick

Adomas Žalis iš Doniphan, Mo., 
siūlo žaislininkams išspręsti šitokį 
uždavinėlį:

Kiekvienu ims varlei išsiristi lau
kan iš šulinio 30 pėdų gilumo, jei ji 
kas dieną parepečkios augštyn 3 pė
das, bet kas naktį vėl nukris 2 pėdas 
žemyn?

Na, o kaip su No. 28?
Uždavinys No. 28 žaislininkams, 

pasirodo, nelengvas kąsti. Iki šiol tik 
vienas J. Gečiunas, čikagietis, teisin
gą atsakymą atsiuntė. Kitų dviejų 
žaislininkų atsiųsti atsakymai klai
dingi.

Gost Kcvish iš St. Thomas, N. 
Dak., mena taip, kad kaimynas bu
vęs geras žmogus, jis padovanojęs 
vieną savo avių ir tada padalinęs 
visiem trim vaikam. Well, gerumo 
tai jis gal ir buvo geras, bet padova
noti jiems savo avį tai tikrai jis ne
padovanojo: jis ir be dovanojimo nio
kojo kuogeriausiai padalinti lygiai 
taip, kaip tėvo prieš mirsiant kad 
buvo sakyta.

Nagi, žaislininkai ir žaislininkės, 
bandykite dar tą uždavinį No. 28 pa
knibinėti. Čia jį pakartojame:

Tėvas mirdamas pasišaukė savo 
tris sūnūs ir tarė jiems: “štai aš 
mirštu. Viso turto jum trim palie
ku septynioliką avių, kulias jus šiaip 
pasidalinkite: vyresnysis sūnūs tegul 
pasiimu pusę visų avių, vidutinysai 
sūnūs — trečdalį, o jaunesnysai — 
devintdalį visų avių.” Tėvas mirė, 
ir vaikai negalėjo išgalvot, kaip čia 
tuo budu pasidalinti septynioliką 
avių. Savo bėdą jie pasisakė kai
mynui, kurio butą labai išmintingo 
žmogaus ir kurs turėjo taipjau būrį 
savo avių. Pagalvojo jis, pagalvojo, 
o paskui ėmė ir patsai padalino avis 
jiems lygiai taip, kaip buvo tėvas 
mirdamas įsakęs, neplaudamas ne 
vienos avies. Ir visi trys vaikai bu
vo patenkinti. —

—Klausimas: kaipgi tasai buklusis 
kaimynas sugebėjo taip padalinti?

Žaislo Vedėjo Atsakymai.
J. Michudai. — Tolygus kaip kad 

jūsų atsiųstasai uždavinys jau buvo 
Naujienose (kovo 23 d. leidiny).

Willianiui Morkiui. — Tamsta pa
vėlavai. Tokį uždavinį mes jau es i 
me išrišę š. m. balandžio 2 dieną 
(Uždavinio No. 4).

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siąstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun- 
fė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
No.
No.
No.
No.
No.

98—K. Mickienei
94—R. Banis
93—K. Burbai
91—M. Pagojenei
90—J. Rejenaitei 
Atokiiitei 
Jučaitei 
Shaknevičiui
Sei bučiui 
Korokienei 
Drazdauskui 
Čepui

8148—P. Gustui 
8143—J. Bugdenui 
8142—A. Dikmanienei 
8141—K. Kasparaičiu i 
8139—V.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St., 

lampas 18 ir Halsted St.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
8477—A.
8476—A.
8475—A.
8474—M.
8473—A.
8471—P.
8470—P.
8469—J. Skentoraitei
8468—R.
8467—A.
8466—1).
8464—A.
8462—S.
8460—J.
8345—A.
8283—Pastarosčui
8281—P. Zimkui
8157—K. Janutienei 
8156—S. 
8155—0.
8154—0.
8152—J.
8150—J.
8149—K. Andruškevičia

Dobilienei 
Buožini 
Mišeikiui 
Jančauskui 
Saumoraitei 
Misiūnui 
Kazu kaitei

Bitautui
Ramanauskienei 
Maciukevičienei 
šalčiauskųi 
Gtaradauskas

Rimkienei 
Siminienei 
čepaičiūtei 
Steponkevičiui 
Vasiliauskui 
Balsienei 
Určinaitei 

Darkšienei

Dzersanavskiui 
8138—P. Parnarauskaįtei 
8137—J. Kasputaitei 
8136^-M. 
8135—M. 
8134—P. 
8084—L. 
8081—A. 
7842—0. 
7695—A. 
7680—J.
7658- J. Antanaičiui 
7656—J. 
7655—B. Valažienei 
7650—J. Jankauskui 
7476—M. šulčienei 
7456—A. Griciui 
7414—J. Raziui 
7404—J. Andrijaičiui 
7386—O. Janciulevičienei 
7129—J. Naujokaitis 
8609—J. Poderis 

Poškiene 
Nicienė

Tičaitei

7028—A.
7021—O.
6316—K. Gapšiui

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

----------------------------- --------—----------- - -------------- ------------------ J__________________

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
npkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEP0RT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

<4----
Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgu
VALANDOS: 9—12 ryto

#308 So. Morgan Street, 
Chicago, 111.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandas i 9—12 ryto ir 1—9 vok.
Phuna Canal 257

Telefonas Pullnjan 856^

DR. P. P. ZALLYS
Lietavya Denlietaa

1U801 So. Mickigan Av., Roaelaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

DRABUŽIAI.

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

loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.

Turimo puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuutų, tinkančiai 
kiekvieno kišeimii. ,

Siutai ir ovorkotai nuo $12.50 ir 
augščiau.

Kelinės nuo $2.50 ir augįčįau.
Vaikams drabužiai, trunkai ir va- 

lyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau

si pinigus atgal.

Atdara kas vakarus iki 9 vai., 
ned. iki 6 vai.

S. G0RD0N, / 
1415 S. Halsted 8t.1410 n. iHBH^hone; Canal 947
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Laiškas iš Lietuvos.
Atėję į Naujienų ofisą. Pasi- 

stengkite atsiimti, nes urnai bus 
grąžinami siuntėjui.

Pasarga: Kitų miestų gyven
tojai, pamatę, kad panaši pavar
dė kaip jo ym pagarsinta kam

470

481
486
490
503
522

555

564
565

576
581
584

Kiela Juozas 
Daunis 
Eidint Leonard 
Gedminą Ana 
Grinevich M 
Kausis Dominikas 
Mockus Juozapas 
Posis Pranuy 
Semenaviciu Ignacu A 
Salgaibis J 
Svari is Benadikta 
Sutkus Mrs J N 
Urbutene Mary 
Vaičaičiui George 
\Visniauskas Jazapas 
Trogene Branislawa

PRANEŠIMAI. JIESKO KAMBARIU PARDAVIMUI
Draugystės Lietuvos Gojaus mene- JIEŠKAU KAMBARIO VIENAM 

| sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, vaikinui prie lietuviškos mažos šei
mynos, su valgiu ar be valgio. Geis
tina 22-ros gat. 
apielinkėj, 
pranešti.

rugsėjo 18, 1 vai. po pietų buvusio- 
i je J. Padžiuvelio svet., kampas 18tos 
ir Union gatvių. Visi nariai malonė
kite laiku atsilankyti, nes turime la
bai svarbių reikalų svarstyti.

*— F. Ažusenis, rašt.

ir California Avė., 
ar toliau. Malonėkite

4635
R. S.,

S. Richmond St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir bučernė lietuvių ir ■ lenkų 
apielinkėj. Viena bučernė visa
me bloke.

4624 South Wood St.

_ _ PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS 

labai geroj vietoj; parduosiu už 
pirmą pasiūlymą. Priežastis par
davimo, savininkas išvažiuoja 
į Lietuvą.

3601 So. Union Avė.

NMI-ZEME,
2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS — 

bargenas. 7 ir 7 kambariai, furnaso 
šiluma, elektro šviesa, dideli porČiai. 
Mano užsiėmimas verčia ifisikraustyt. 
Kaina $9250.00. $3,000.00 cash, išmo
kėjimai. Matykit savininką 2723 W. 
35th St., Tel. Lafayette 1151.

reikalaudamas kad butų iš Lie
tuvos atėjusia laiškas prisiųstas 
jam. Tas nebuvo ir negali būt' 
taip daloma. Patėmijęs Naujie
nose laiško pagarsinimą tokia | •- 
pat pavardę, ir jei tą laišką no- i 
ri gauti, tad turi priduoti se-'

. čio Kliubo regulerinis susirinkimasnesnį savo antrašą, arba Chica- buH laikomas nedėlioj, rūgs. 18, i v. 
gos, jei gyveno, ir nuo ko, ir iš [ dienos, Liuosybės Svet., 3925 S. Ked- 
... . . . v T • x . i zie Avė. Visi nariai susirinkite lai-kokios vietos is Lietuvos tikisi _ valdyba,
gauti laišką. Kitaip elgentis, rei-1 
kakiivimai bus neimami atidon

Antanauskis Antanas

Pranešimai
—4--------

Brivhton Park. — D. L. K. Koistu-
Kliubo regulerinis susirinkimas

SPECIALIS VISŲ EX-KAREI- 
VIŲ SUSIRINKIMAS.

Visi Chicagos lietuviai Ex-Karei- 
viai, kuri! tik priklausėte kareivių 
draugijai, visos kuopos, jų valdybos 
ir visi nariai esate kviečiami į šitą 
didelį susirinkimą, kuris bus laiko
mas pėtnyčioj, rugsėjo 16 d. lygiai 8 
v. vak. Bridgeporto kolionijoj, šv. 
Jurgio svet., 33-čia ir Auburn Avė. 
Draugai Ex-Karciviai, pribukite visi 
laiku ir skaitlingai, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie visus mus pa
liečia. — Senosios Valdybos Nariai.

REIKIA KAMBARIŲ DEL KETU- 
rių ypatų; trys vaikai, 9 meti) mer
gaitė, II meti) ir vienas 12 metų ir 
tėvus. Sutiksim prie kitos šeimynos, 
arba flatą atskirai. Geistina, kad bu
tų elektros šviesa ir maudynė; rašy
kit šiuo adresu: Lcon Jarusz, 4422 
Montrosc Avė., arba 2211 N. Robey.

PARDUODU PIGIAI, PTJA- 
ną, komodę ir seklyčios setą iš 
trijų šmotų. Norintieji, kreip
kitės pas S. J., antros lubos iš 
fronto, 2241 W. 21 St.

GROSERNĖ, DELIKATESSEN IR 
cigarų krautuvė puikiausioj vietoj 
prie West 63rd St. Daro gerą biznį, 
kampinė krautuvė. Ateik pamatyt šią 
krautuvę, nei kad žiūrėsi kitos vietos, 
ši yra tikra pinigų darymo vieta. 
925 W. 63rd, kampas Sangamon Sts. 
E. R. and B. Ex.

Bawdziaw Kazimieras 
Bieliukas J.

Brighton Parko Liet. Atlet. ir Pas. 
j Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
I notnvčioj, rugsėjo 16 d., 7:30 vai. v. 
Kliubo svet., 3923 So. Kedzie Avė. 
Visi nariai malonėkite atvykti laiku; 
taipgi atsiveskite ir naujų narių.

— F. Ažusenis, rašt.

JIESKO DARBO

Būdvietis, Mrs. G. 
Daugėla Dominikas 
Dubinskis Stanislovas 
Dundulis A. 
Gilinąs Jonas 
Gvildis Jurgis * 
Jasmantas Klemensu 
Jundulis J. 
Kaunetis Jonas 
Latvis K. 
Makaveckaitė Pranė 
Marcinkus Antanas 
Miką Leonas 
Palabinskas Juozas 
Paplauskas Juozas 
Planis Antanas 
Putramentas Konstantinas 
Putramentas Valerijonas 
Raudonis J. 
Raudziavičius V. 
Shevokas Charles A. 
Shileika V. 
Shinski Chas. 
Straliai Jonas 

t štarkienė Pranė 
Turskas Juozas 
Urkaitienė Marija 
Vasiliauskas Silvestras 
Vitauskis Antanas 
\Villiamas Mike

Amerikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros 25 kuopos nepaprastas susirinki
mas* bus nėtnyčioje, rugsėjo 16, 831 
W. 33rd Pi., Fellowship svet., 8 v. v. 
Bus nominaciios Centro valdybos na
rni ir daug kitokių svarbiu reikalu. 
Malonėsite visi nariai atsilankyti 
punktuališkai. — Valdyba.

“BIRUTES” PRANEŠIMAI.
; Subatoj, rūgs. 17 <1. bus Birutės šei
myniškas vakarėlis Mildos svet.. 3142 
S. Halsted, 2-ros lubos. Pradžia 8 

į vai. vak.
! Rugsėjo 21 d. įvyksta Birutės se
zono atidarymas Auburn Masonic 
Toninio salėj, 7832 S. Union Avė. Vi
sus kviečiame atsilankyti. Neužmirš
kite, seredos vakarą, rūgs. 21 d.

Sekr. S’. Staniuliutė.

ATSTOVĄ S CHICA GOJ E.
< Musų gerbiamas atstovas V. čer- 
neckis atvyksta Chicagon Rugsėjo 25 
d. Chicagos Bendras Komitetas sa
vo posėdyje išdirbo Sutikime Progra- 
mo pieną, kurį žemiau skelbia. Suti
kimo Komitetą sudarys A. L. R. K. 
Federacijos Apskritis, Chicagos Lie- 

, tuviu Taryba ir L. L. P. Chicagos ir 
Apiel. Apskritis, išrinkdami kuodau- 
giausiai įžymesniu ypatų iš kurių po 

I vieną bus priešakyje, visi apsirėdę 
nilnoj uniformoj, ir važiuos automo
biliais.

i Publika yra kviečiama kuoskaitlin- 
giausiai. Visi dalyvaujantys sutikimo 

( iškilmėje privalo turėti tinkamus 
ženklelius, kurie bus suteikiami 
nant į stotį. Automobiliai privalo bū
ti papuošti Amerikos ir I.ietuvos 

, Kavomis.
Vakaras La Šalie Viešbutyje.

Vakare bus bankietas. Dalvvaiis 
1 visi Chicagos įžymesni lietuviai ir 
lietuvės. Programe dalyvaus garsiau-

1 si solistės-tai. Kalbės įžymus lietu- 
' via! ir amerikonai.
Į Maršrutas Keturiu Dienų Chicagoie
1 Ned81., Rūgs. 25 d. tūkstančiai lie
tuvių pasitiks atstovą stotyje ir pa- 

, lydės į Congress Viešbutį. Apie 3 
1 vai. po pietų kalbės Town of Lake 

____  kolioniioje. Vakare 8 vai. Pokilis I>a 
Žemiau paduodame sąiašąį RUgs.t 26 d. kalbės Bridgeporte ir 

laiškų, atėjusių iŠ Europos; dėl Brighton Parke.
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams! 
gatvės), pasakant laiško nume-1 
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- i 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI.

452

455
456
460
463
464

Aleksandrawice K
Baksis Jonas
Banis J
Balsis Stenly
Bouzunckiu Akobc
Bružas Jozapas 
Budenos Boltozor

iei-
ve-

Rūgs. 26 d. kalbės Bridgeporte ir

Rūgs. 27 d. kalbės Westsaidėj, ir 
Cicero. Northsaidė prisidės prie jų.

Rūgs. 28 d. kalbės Aštuonioliktoj 
Gatvėj (Dievo Apveizdos Parap). ir 
Roselande susitarus su West Pullma- 
no ir kitom kolonijom.

Chicagos Bendro Komiteto 
Pirm. J. A. Mickeliunas.

3140 Wallace St.
Phone: Yards 2652

G E H B. Naujienų skai- 
tvtojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas aankrovaa, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Susipažinimo Išpardavimas
PER VIENĄ SAVAITĘ.

Musų stakas vartotų automobilių yra aprubežiuotas, todėl mes gei
džiame iŠstatyt kiekvieną vartotą automobilių šiame išpardavime 
kiekvienam pirkėjui, kad supažindinus su musų kompanija, o vėliau 
taps pirkėjais ir naujų automobilių. Kiekvienas automobilius išsta
tytas pardavimui yra gvarantuojamas Oakland Motor Car Company, 
kad bus tokis, kokis perstatoma.
Musų kainos pažymėtos ant kiekvieno automobilio, aiškiai numeriais, 
ir mes žinome, kad yra kainos didelio bargeno, kad nei ši kompanija, 
nei kita nėra niekad pasiūlijusi:

Oakland, 5 pasaž. Touring $500
Oakland Roadster $450
Oakland Sedan $750

Scripps-Booth Roadster $250 
Ford Sedan, kaip naujas $475 

Studebaker Touring Automobile $200
■ Oakland perdirbtas Sedan $1,200
B Laike šio išpardavimo, per vieną savaitę laiko, prie kiekvieno par-
■ duoto automobilio pridėsime naują ekstrą tajerį ir bumperj.
■ zttdara vakarais ir nedėliomis. Lengvi Išmokėjimai.

Į Oakland Motor Gar Company
■ 2426 So. Michigan Avė.,

Tel.: Calumet 5310

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

Kreipkitės:
35 S. Dearborn Str., Duris 205 

Chicago, Illinois.
—-......................................... . —/

| JIEŠKAU DARBO UŽ BUČE- 
w 4 a i v iv * ii. v rį. Turiu 13 metų patyrimą, esu West Šule. — Visų vvestsaidės lie- 1 et./.’

tuvių draugijų valdybų nariai ir nevedęs, vartoju penkias kalbas, 
šiaip darbuptojai kviečiami susirink
ti penktadieny, rūgs. 16, lygiai 8 vai. 
vak. Aušros Vartų parapijos salėn, I 
kad pasitarus, kaip tinkamiau pri- j 
ėmus Lietuvos atstovą gerb. čarnec- 
ki, kurs atsilankys čia rugsėjo 27 
dieną. Kartu su juo atvyks Chicagon 
taipjau Lietuvos Steigiamojo Seimo 
narys Bagdonas. — Visi būtinai su
sirinkite. — L. L. P. Stoties Valdyba.

PARDAVIMUI
KAMPINIS SALIUNAS
— VISAS AR PUSĖ.

GERA VIETA.
2119 S. Halsted St.

609 N. Wells St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI SALIU- 
nas geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis liga.

6945 So. Ashland Avė.

Brighton Parkiečiams Svarbu! — 
L. L. Paskolos Stotis kviečia visus 
veikėjus ir draugijų atstovus susi- j 
rinkti pėtnyčioj rugsėjo 16 d., lygiai j muj popieru. 
X vn vnk Nlnlrnlrn nrn«uk» nvnn nnr ė

REIKIA PATYRUSIŲ IR 
nepatyrusių moterų sortavi-

8 vai. vak., Nekalto prasidėjimo par. 
svet. pasitarti dėl pasitikimo Lietu
vos atstovo V. Čarneckio.

— Kviečia Valdyba.

Garfield Park. — Didelis penkių 
motų sukaktuvių balius rengiamas 
Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Pašalpinio Kliubo, su dideliu persta
tymu “Dėdė Atvažiavo”, nedėlioj, 
Rūgs. 18 <1. 6 v. v. Meldažio salėj 
2242 W. 23rd Place. Kviečiame pub
liką gausiai atsilankyti.

— Komitetas.

ATIDARAU EXPRESS, ANGLIŲ 
ir perkraustymo biznį. Kam reika
linga persikraustyt ar anglių, patar
nausiu greitai ir getai.

JUOZAPAS VIZGIRDAS, 
3309 So. Wallace St.

Phone: Yards 3402

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU BROLIO JURGIO GU- 

do, Suvalkų rėd., Augštosios Pane
munės par., pirmiau gyveno Vigcnio 
Minnesota, o dabar girdėjau, buk nu
sipirko farmą. Malonės atsiliepti, ar
ba žinanti teiksis pranešti: Mrs. Eva 
Kalvaitienė, 3728 East Congress St., 
Detroit, Mich.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JUO- 
zapo Radavičiaus, pora metų atgal gy
veno VVaukegan, III., o dabar neži
nau kur. Malonės jis pats atsišauk
ti, arba žinanti jį teiksis pranešti: 
John Radavičia, Nortin Hotel, c-o 
John Benes, Antigo, Wis.

JIEŠKAU SAVO TETOS 
Elzbietos Priešatikės, buvo ve
dusi su Jurgiu Spiegiu, paeina iš 
Joniškės. Meldžiu atsišaukti 
greitai. Jurgis Kruopaitis, 1229 
N. 9th St., E. St. Louis, III.

JIEŠKAU SAVO PAŽĮSTA- 
mos Mary Jaskikės, paeina iš 
Joniškės, žinau, kad yni vedusi 
ir gyvena Chicagoj. Norėčia su
sieiti. Atsišaukite: Jurgis Kruo- 
paitis, 1229 N. 9th St., E. St. 
Louis, Illinois.

JIEŠKAU SAVO DRAUGO 
Alekstmdro Galdiko. Malonėsi 
atsišaukti kuogreičiausia ypatiš- 
kai arba per laišką, turiu svar
bų reikalą, nes apleidžiu Chica- 
gą. A. B. Pleikis, 726 W. 18 St.

JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO 
Petro Stašaičio, paeina iš Uk
mergės apskr., Stašaičių kaimo. 
Pirmiau gyveno Akron, Ohio. 
Atsišaukite: Juozas Slivinskas, 
3250 Nagle Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU ALEKSANDRO MIK- 
niaus, gyvenusio Illinois valst., da
bar nežinau kur yra. Malonėsite at
sišaukti, nes turiu svarbi) reikalą 
Lietuvos. ,

ANTANINA GEDUTAITĖ, 
3153 S. Emerald Avė., 

Chicago, III.

APSIVEDIMAI.

iš

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA MOKANČIO SAVO 
darbą bučerio. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas. Atsišaukite 
greitai. J. N.

8139 Vincennes Avė.

REIKALINGAS ATSA- 
kantis bučeris. Gera mokes
tis, darbas ant visados.

Atsišaukite:
1810 S. Peoria St.

REIKIA
BARBERIO
VAKARAIS IR
SUBATOMIS.
3857 S. Kedzie Avė.

REIKIA PARDAVĖJŲ PAR- 
davot gerai žinomų Talking ma
šiną ir pianų lietuviams. Dide
lis komišinas arba ©ilga.

SHANKS’ MUSIC STORE, 
3527 S. Halsted St'.
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grošernė. Nauji fixtures, daug 
stako, labai geroj bizniavoj vie
toj. Pardavimo priežastis — 
važiuoja ant farmų, 3247 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI ARBA MA1NY- 
mui puiki grosernė ir bučernė. Biznis 
labai gerai eina. Labai svarbi parda
vimo priežastis. Nemokantį biznio iš
mokinsiu. Mainysiu ant medinio ar 
mūrinio . namo. Atsišaukite greitai 
pas J. Namon, 3452 So. Halsted St., 
2-os lubos.

PARDAVIMUI DUONOS KEPTU- 
vė su brenčium, tirštai apgyventa lie
tuviais, netoli transferinio kampo, 
taipgi Hobor inixer. Parduodama iš 
savininko nesveikatos. Reikia pama
tyt kad apkainavus.

9229 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir furnišiai, biznis geroj vietoj 
ir išdirbtas per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo, išvažiuo
ju į Lietuvą. Atsišaukite:

4614 S. Wood St.

PARDAVIMUI NEDI- 
tdelė grosernė, kurią galima 
'pirkti ir su mažu kapitalu.

Kreipkitės:
4637 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, lietuvių ir kitų tautų 

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- n f
ginos nesenesnės kaip 25 metų ir tin- gyventa Vieta, biznis oa^sh. 
karnos prie biznio. Aš esu 28 metų, Pardavimo priežastis, savinin- 

“V • kas išvažiuoja j Lietuvi}.
2655 W. 43rd St.

sišauktų iš Chicagos arba apielinkės, 
prisiųsdamos savo paveikslą. Rašyki
te Naujienos No. 395.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos nesenesnės kaip 26 metų ir ne- 
jaunesnes kaip 20 metų. Esu 30 me
tų, linksmo budo. Meldžiu rašyt laiš
ką įdedant savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

M. M. T., 
3151 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SOFT DRINK 
parlor, 4 pagyvenimui kamba
riai ; 5 i 
$30.00 mėnesiui.

3759 Wallace St. •

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj, biznis išdirb
tas per daugel metų. Atsišaukit 
2463 Roosevelt Rd.

GERA PROGA TEISINGAM 
žmogui. Parduodu pusę saliuno 
visokių tautų apgyventa. Prie
žastis, per sunku vienam atlik
ti pereigas.

3200 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, visokių tautų apgyven
to]. Biznis nuo senai išdirbtas, ne
toli Illinois Central State, priežastį 
patirsite ant vietos.

J. RUSENS,
406 E. 115th St., Kensington, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai pigiai, visokių tautų ap
gyventa. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.
7Ž4 W. 31 st St. ir Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, visas ar pusė. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vie
tos. Parduosiu pigiai.

3159 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, visokių tautų kolonijoj. 
Biznis senas ir geras. Par
duosiu greit ir pigiai.

1437 S. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa. Biznis išdirbtas gerai. 
Priežastis pardavimo; nesutiki
mas partnerių. Atsišaukite:

848 Roosevelt Road

PARDAVIMUI SALIUNAS 
greitu laiku, su visais fixtures, 
visokių tautų apgyventa. Parda
vimo priežastį patirsite ant vie
tos, 4547 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Lysas 3 metams. 
4- kamb. gyvenimui. Rendos $50. 
Važiuoju Lietuvon.

2444 W. 46 PI.
PARDAVIMUI SALIU- 

nas, visokių tautų kolonijoj. 
Biznis senas ir geras, ir 4 
kambariai iš užpakalio.

6456 S. State St.
PARDAVIMUI SALIU- 

nas. Senas biznis, lietuvių 
apgyventa. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

1737 So. Union Avė.
PARDAVIMUI SALIUNAS, 

svetimtaučiais apgyventoj vie
ptoj. Biznis išdirbta# per dauge
lį metų. Prie gatvekarių linijos. 
Atsišaukite: 5101 S. Union Av.

PARDAVIMUI SALIUNAS IR
metų lysas. Rendos šokių svetainė, 4817-19 W. Roosevelt 

. Rd.» ant kampo saliunas ir šokių sve-
, tainės viršuj 60x46 su baru mote- 
• rims kambariai. Taipgi 3 krautuvės 

1 šiame name. Parduosiu pigiai. Atsi- 
i šaukite: 1246 S. 49th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI GROSERNĖ,)JIEŠKAU APSIVEDIMUI LAIS- , ¥.
vos merginos ar našlės nesenesnės 35 gera proga mokančiam diaįl’bą _____ ___ ___
metų. Esu 38 metų amžiaus, laisva- bllčeriui, nes vieta apgyventa, O gui, kuris pirks tuojaus šią čeverykų 
mams. Su pirmu laišku pnsiųskite ir , Y , __ . , _ 1----- *— a.
paveikslą. Atsakymą duosiu kiekvic- bllčemes toli. Kreipkitės: 
nai ir paveikslą grąžinsiu. 

J. A. N0WEK,
Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS 
$1,000 pelno tuojau teisingam- žmo-

1608 S. Halsted St.
STAR MARKET, 

4053 So. Maplewood Avė.

GROSERNfi IR BUČERNĖ DA- 
ranti biznio $750 cash į savaitę. Daug 
stako, gražus fixtures, didelė krau
tuvė, renda pigi. Vienintelė pardavi
mo priežastis, tėvas su sunum nega
li susitaikyti. Kainuos apie $4,000. 
Puikiausioj apielinkėj visame mieste. 
Kreipkitės 1121 W. 79th St. arti May 
St. E. B. and R. Ex.

PARDUODU LABAI PUIKIĄ 
farmą su mašinoms ir pigiai. 
Platesnių žinių kreipkitės pas 

JOE ZUBRICKT, 
Goodman, Wisc.

PARDAVIMUI MEDINĖ 
stuba 8 kambarių, šalip 4 lotai, 
ir puikių vaisingų medžių. Par
davimo priežastis, savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Joe Gusčius, 
348 Linden Avė. Bellwood, III.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI VIENO TONO 

trekas uždarytu viršum, turi 
būt parduotas į trumpą laiką pi
giai. Atsišaukite: 302 S. Wes- 
tern Avė., Tel.: West 1790.

PARDAVIMUI VIM TROKAS 
tinkantis bučernės ar kitokiam 
bizniui. Inžinas dirba kaip nau
jas, 6 geri tajeriai. Parduoda 
pigiai. J. D., 2257 W. 23rd PI. 
Klauskit bučernė j.

BARGENAI AUTOMOBILIŲ. VAR
TOTŲ AUTOMOBILIŲ KAI

NOS NUMUŠTOS.
$75,000 vertės yra duodama už ju

sti locna kainą.
ELGIN MOTOR CAR SALES CO. 

2323 Michigan Avė.
Atdara vakarais. Tel. Calumet 6420.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS.

Puikiausia proga jaunai porai; 5 
kambarių vėliausios mados rakandai 
turi būt parduoti už bile sąžiningą 
pasiūlymą. Vėliausis ii’ puikiausis 
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai, 
pastatoma ant grindų lempa daven- 
port, langams uždangalai etc. Viskas 
nauja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausis grojiklis 
pianas su šėpute ir roliais ir didelis, 
dubeltava springsa phonographas su 
rekordais ir daimanto adata. Viskas 
gvarantuota.- Nepraleisk šio barge- 
no.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PAAUKAUSIU 7 KAMBARIŲ RA- 
kandus, jei bus paimti tuojaus. Taip
gi atsiskirsiu su 3 kaurais, grojikliu 
pianu, Victrola, dining ruimio setu, 
miogkambario setu ,ant grindų pasta
toma lempa, library stalu, indais, už
kabomis ir tt. Mr. Shapiro, 1644 So. 
Lawndale, Tel.: Lawndale 3099. '

PARDAVIMUI 5 KAMBA- 
rių rakandai gerame stovyje, 
parduosiu pigiai, nes išvažiuoju 
į Lietuvą. Atsišaukite į keptu
vę, 1976 Wilmont Avė.

RAKANDAI, VARTOTI PER 
18 mėnesių iš priežasties išva
žiavimo į Lietuvą parsiduoda 
pigiai.

4637 S. Wood St.

PARDUODU KETURIŲ KAM- 
barių rakandus. Gajima matyt 
nuo 6 iki 10 vai. vak. Nedėlioj 
visą dieną. K. Navickas, 2247 
S. Oakley Avė., 2-as augštas 
priekis.

NAMAI-ŽEME,
PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ 

mūrinis namas ir saliunas, mo
derniškai įrengtas: kietmedžio 
grindys, karšto vandenio šilu
ma, elektros šviesa, lietuvių 
apielinkėj. 535 W. 36th St.

PARDAVIMUI 2% AUGŠTO, AK- 
mens priekiu. Lotas 37x125, 2 po 6 
kambarius ir skiepas. Didelis antaug- 
štis, garadžius ir klosetai porčiuose. 
Karšto vandenio šiluma, elektros švie
sa. 6444 Morgan St. 2-os lubos.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
medinė stuba: cemento skiepas, elek
tra, gasas, vana; ekstra lotas; gara
džius, labai puiki vieta, parduosiu ne
brangiai. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos.

6821 S. Rockvvell St.

6 PAGYVENIMŲ NAMAS. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant farmos. Platesnių žinių 
kreipkitės: x

306 S. Westerri Avė.
Tel.: West 4666

PARDAVIMUI — DIDELIS 
Bargenas, tik už $2,650 trijų 
augštų namas, krautuve iš prie-* krautuvę ir čcverykų taisymo šapą.

I Pigiai greitame pardavime. Neatidė-, c -
liok,.tai yra pinigo darymo vieta. Pla- kį0 Naujai malevota ir ištaisy- 
tesnių žinių matykite: Joe Kaminskų o
1719 N. Fairficld Avė. j ta. 1627 8o. Morgan St.

PARDAVIMUI ARBA IšMAINY- 
mui ant miesto namų devynios far
mos, kurios 'randasi netoli Chicagos 
su visais gyvuliais ir mašinomis kas 
tik reikalinga prie ūkės. Kuriam rei
kalinga tokia ūkė, tai pasiskubinkit 
greičiaus pas Yr/ane pasiteirauti, nes 
pirmesnis galėsit pasirinkti geresnę 
ūkę. Kaina farmų nuo $6,000.00 iki 
$18,000.00.

U. P. SUROMSKI CO. 
3346 So. Halsted St.

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

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

BARGENAS. PARDAVIMUI MU- 
rinis 5 kambarių bungalovv su elek
tra ,maudynė, šiltas vanduo, kny
goms šėpos, augštas, cementuotas 
skiepas, fumace šiluma, mūrinis ge- 
radŽius ir medinis vištininkas. Arti 
rengiamas didelis parkas, paranki 
transportacija į bile miesto dalį gat- 
vekariais. Pardavimo priežastis — 
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rock- 
well St., Tel. Vincennes 4794.

PARDAVIMUI DŲ; NAMU, 
kiekvienas ant dviejų pagyveni
mų po 4 kambarius. Rendos ne
ša $65.00 į mėnesį. Parduosiu už 
$4,800.00. Atsišaukite:

2003 S. Jefferson St.

SUSTOK! ŽIŪRĖK IR KLAUSYK! 
Parduodu namą, kuris užsimoka pats 
už save j 6 metus. Rendos neša $900 
i metus. Kaina tik $5,500.00. Atsišau
kite greitai, nes turi būt parduota į 
3 dienas. Namas randasi prie 3131 
Archer Avė. Savininkas J. Januszka, 
3278 Archer Avenue.

3136 & 3138 Wallace Street 2 aug- 
štų medinis flatų namas ir 2 augštų 
nvurinis, krautuvė ir flatų budinkas. 
Sena instaiga, duonkepyklos vieta. 
Lotas 50 pėdų; mortgečiaus $4,000, 
kaina $13,000.

Kreipkitės prie savininko, 1-os lu
bos 3136 Wallace Street.

2540 Emerald Avė. 3 augštų 6 fla
tų mūrinis namas, kampas 25-to PI. 
Mortgečiaus $2,000; kaina $7,000.

Kreipkitės prie savininko, Ory, 
6112 Albany Avė.

2538 Emerald Avė. 3 augštų, 6 fla
tų muro namas; mortgečiaus $2,000; 
kaina $6,000.

Kreipkitės prie savininko Barth, 
1-as fl. užpakalis.

Ant rendos krautuvė su keptuvės 
pečiumi. 3138 Wallace St. Kreipkitės 
prie savininko, 3136 Wallace St., 1 fl.

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą 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.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Welli St.

137 Mokyklos Jnngt. Vaistuose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikši auk i t kny gėlės.

Tel. Seeley 164Ū.
SARA PATEK, pirmininke. Į 
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