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Anglija nenusileidžia Airijai
Geležinkeliečiai

už streiką

Tautų sąjunga nesirūpins
Rusijos šelpimu

me teisme, kuriose žemesnie
ji teismai nusprendė, kad uni
ja atsako už nuostolius, pada
rytus neautorizuotais streikais.
Taip jau yra taip vadinamoji
minkštųjų anglių konspiraci
jos byla, kurioje unijos virši
ninkai kaltinami peržengime
Sbermano antidrustinių įsta! tymų. Dabar gi užvesta bylą,
j kad neprileidus unijai suorga
nizuoti angliakasius dai’ neorganizuotuose West Virginijos
ir Kentucky anglių laukuose.

Anglija kviečia airius Geležinkeliečiai tiž streiką Konvencija nutarė dėti pastangų, kad ♦išgavus finansinę
į taikos derybas
90 nuoš. trainmenų balsavo už pa geibų iš Amerikos Darbo Fe
*

paskelbimų streiko.

Tautų sąjunga nesirūpins
Rusijos šelpimu
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., Sept. 30, ’21
as required by the act of Oct. G. 1917

GENEVA, nigs. 29. — Tapo
paskelbta, kad Rusijos šelpimo
komitetas neduos rekomenda
vimo, kad tautų sąjungos su
sirinkimas atsišauktų į savo
narius suteikti Rusijai kreditų.
Išgavimas Rusijai pinigų ir or
ganizavimas šelpimo darbo bus
paliktas vien konferencijai, ku
ri neužilgo bus laikoma Rriussclyj ir kurioj dalyvaus šel
pimo organizacijos. Komitetas
tokį nutarimų padaręs todėl,
jog tapo patiria, kad įvairios
valdžios šiuo laiku neišsigali
w!th th*
duoti naujų kreditų.
master at Chicago, III., Sept. 30, ’21

deracijos viršininkų; bet jeigu
Bet jie turi ateiti kaipo Angli
lai nepasisektų, tai atsišaukti į
CHICAGO.
—
Skaitymas
pa

jos, o ne kaipo nepriklauso
Amerikos Darbo Federacijos
sekmių balsavimo trainmenų konvenciją.
ma šalis.
brolijos tapo užbaigtas vakar.
. 29. — Ji turi 186,(XX) narių ir buvo
LONDONAS
premieras balsuojama apie priėmimą ge
šiandie Angį
šelpimas bus nepartinis.
ležinkelių darbo tarybos nukaRYGA, rūgs. 29. — Mask
prezidentui de Valerai naują pojimą algų 12% nuoš., ar pa- Valdžios subsidija kasykloms
pakvietimą į taikos derybas skelbimų streiko.
užsibaigia šiandie. Kasyklos vos žinia sako, kad Amerikos
spalių 11 <1., Londone, išriši
šelpimo adminislnicijos gajva
užsidarinėja.
“90 nuoš. trainmenų sutinHerbert Hoover telegrafavo ad
mui Airijos klausimo.
ko verčiau streikuoti, negu
ministracijos skyriui Maskvo
Tai yra Lloyd George atsa kad priimti geležinkelių pasiuLONDONAS, rūgs. 29.
kymas į de Valeros pirmesnę lyta 12l/2 nuoš. nukapojimą ai- 'Didelis krizis vėl gręsia Angli- je, persergėdamas jo vedėjus,
telegrąmą. prašančią pradėti gos”, pasakė brolijos preziden- j°s augliu industrijai, kariau kad nė politika, nė religija ne
derybas be jokių stdygų, t. y. tas ir vienas iš geležinkeliečių f «i pelnyčio je baigiasi laikas, tari būti maišomos į labda
vadovų, W. G. I^ee. Tikrosios j kuriam valdžia buvo davusi ringą dalinimą maisto.
Tečiaus savo telegramoje skaitlinės nebus skelbiamos vie- kasykloms subsidiją pakeltoms
Lloyd George pakartoja savo sai dar per tūlą laiką.
angliakasių algoms išmojkėti.
pirmesnę sąlygą, kati .Airija
Šiandie Londone prasidės ka
Tečiaus ar bus visuotinas
negali stoti į derybas kaipo ne geležinkeliečių streikas, tą nu-!sy^^U savininkų ir angliakasių
priklausoma šalis; bet tik kai spręs bendras komitetas, atsto- konferencija apsvarstyti visų Tai ji tikisi atsiekti pagelbiapo Anglijos pavaldinė ir kad vaujantis visas keturias gele- Padėtį. Nors nesitikima, . kad
ma Francijos.
jis kviečia Airijos delegatus žinkeliečių brolijas. Lee sako, kiltų naujas angliakasių streikaipo išreiškėjus
nuomonės
įsreiskejus nuomones
jej jr taptų passkelbtas į kas, bet padėtis yra rusti, ypač Tni*» tranglntinn
wPh the DO^tmaster
at
Chicago,
III.,
30, ’21
žmonių. kuriuos jie atstovai!- ’ streikas, tai jis nebus paskelb- (^ar todėl, kad delei savininku w rennlred hv the net nf Sept.
Art. 0. 1017
ja. lų derybų gi tikslas yra
lunnj anj vjslj geležinkelių, , kaltės turėjo užsidaryti ValtiVARŠAVA, rūgs. 29. -j Va
“kaip Airijos nacionalines as- bp( atskiromis dalimis, kad ne- K>j nnglių kasyklos, išmesdapiracijos
«linnrfti;znvilR ūmai visos lnins
. •’mos
pi racijos gah būti ^geriausiai
er,ai,slal suparalizavus
trans,nos iš darbo tūkstančius dar- kar žemė ir valstybės turtų misutaikintos su valdžios pažval- pOrtacij(yS
I bininkų. Delei to darbininkai nisteris Julius Ponia.lowski sei
me skaitė ministerijos dekla
gomks”. Tokius pareiškimus | Visi kiti geležinkeliečiai, kaip labai. rūstauja.
racijų, kurioj pareiškiama, kad
Anglijos valdžia daranti todėl, priklausantis brolijoms, taip
Sakonn,
kad
subsidijų
fonLenkija laikysis taikos ir susi
kad paskui nekiltų nesusipra- Į>riklausantįs Amerikos
___
Darbo (je yra (|ar neišleistų $12,000,- tarimo politikos. Jis tvirtino,
timų ir nepasidarytų įspūdžio,, federacijai, ir atsisako priimti
000. Dabar kasyklų savininkai kad Francuos ir Lenkijos sųkad Anglija pripažino Airijos n|]knnniiinn nhuw ir viri toriui
bando tuos pinigus sau gauti,
nepriklausomybę.
skelbimui visuotino geležinke- Angliakasiai bando gi to ne- junga tik sustiprins vykinimą
to uždavinio.
Taigi Anglijos nusistatymas liečiij streiko.
nėra nė kiek persimainęs. Ji
Geležinkelių gi kompanijos,
Lenkijos-Rusijos kivirčiai.
kaip išpradžios, taip ir dabar valdom ris didžiausių darbininUždaro penkias AngliMASKVA, rūgs. 27 (Rašo
sutinka Itartis su -Airija, kaipo;
jyTiešų, kaip Morganas ir
jos kabyklas.
Louis Levine).
Lenkijos at
su Ansliios provincija ir ne-.wty nctik nori nukapoti gele_
WASIIINGTON,
nigs.
29.
stovas Maskvoje,
Filipovič,
pripažįsta jos pasiskelbtos ne-: žinkeliečiaIlls a|gn3> bet į,. no.
priklausomybės. Tame Anglija j ri iiardvti jų t|1Uj iprailBinti Penkios dideles anglių kasyk šiandie išvažiavo į Varšuvą,
los šiaurinėje Anglijoje'prane kad pasitarus su savo valdžia.
nesutinka daryti jokių nusdet-. (,.|rl)() valun()lts ir ž iai
dimų ir lygybės dt rybosc ne-, Wogin(. visns (|arb() s ivgas. Su šė savo darbininkams, kad jos Abelna Rusijos-Lenkijos situa
j>ripaž|sta. Airija gi yra kaip organizuotais <)apWninkais jos užsidarys. Toks kasyklų savi cija yra neaiški, bet iš pusiau
ninkų žingsnis pagimdys tarp oficialinių ratelių atsižilftota,
tik užsispirusi stoti į derybas neIabai n<>ri ,)et h. ka|hf>tis/
angliakasių didelio vargo, nes kad karo debesis slenka nuo
be jokiu sąlygų ar suvaržymų,
ir dabar toje Anglijos dalyje politinio horizonto. Lenkijos
taip kad ji tose derybose galė
atsakymas i nigs. 22 d., Rusi
tų reikalauti nepriklausomv
jos notą, tikiniąsi, bus taikes
pripažinimo ir jei to negalima t
butų išgauti, gal ir nusileisti i
(Tai neskaitant tų kasyklų, nis savo tonu ir nors gali įvyk
ti pertraukimas diplomatinių
iki savyvaldybės. Ji nori stoti ;
kurios užsidarė Valijoj).
ryšiu, tai ne būtinai reikš ką
į dervbas nesurištomis ranko Prieš unijų užvesta daugybę
rą. Iš gautu žinių aš esu įsi
mis, kuomet Anglija iškalno jai
bylų, kurios unijai jau kaitikinęs, kad valdžia nori pa
stato sąlygą, kad ji negali rei
navo $1,500,000.
laikyti taiką, nors karas su
kalauti nepriklausomybės ir
Lenkija tikrai sužadintų tauti
tik gali tartis apie savuvaldą,
INDIANA POLIS, rūgs. 29.
nį entuziazmų.
ar kokią kitokia formą valdy- Anglių kasyklų savininkai neUžsienio reikalų ministerio
mos, kuri atitiktų Airijos no galėdami nuveikti angliakasius
LONDONAS, nigs. 29.
rams ir nebūtų priešinga Ang atviroje kovoje, puolė prie tei Airijos didžiojo pietvakarinio čičerinp atsakymas į rūgs. 18
d. Lenkijos ultimatumų, tapo
Ii jos interesams.
smų, kad pagelba jų kaip nors geležinkelio darbininkų strei
sunaikinus angliakasių uniją kas, kuris ikišiol apėmė apie paskelbtas šiandie Pravdoje. Jis
De Valera gavo atsakymų.
parašytas rimtu tonu, analizuo
DUBLINAS, nigs. 29. — De Tš tos priežasties prieš uniją,t 10’000 darbininkų, vakar tapo
Valera šiandie gavo Lloyd yra užvesta daugybės bylų. Tos j PraP čstas ant visos gelcžinke- jantis Lenkijos reikalavimus ir
kon tr-rei’kala vi
George telegramą, siūlančią bylos ištraukia iš unijos iždo lI? sls,lein°8 iki DubMnui ir Du- paduoda n t is
naujas derybas. Jis trumpai pa- nemažai pinigų ir jos unijai. > ,1}as (Ja^ar. ne^ab gauti sau ntus sovietų valdžios, čičerinas
tvirtinto, kad Lenkijos reikala
sitarė su sinn feinerių kabinę- jau kainavo $1,500,000. Tečiaus ,na,sl° 1 aunu.
vimai arba dalinai tapo išpil
Jt _nariais
* •V
V•
. * l X 1 .laikoma
X • 1•
--- —angliakasių
-1 .* *1 ? uni._ *
W XS ai
* A ASA
.to
ir išvažiavo*
namo. į sidabar
Geležinkeliečių unijos virši- dyti, arba yra pildomi, Jeigu
Manoma, kad j’is tapo įgalio-1JQS končencija nutarė ir to- įtinkąs Tboinas atvyko vakar į
kur buvo susitrukdymas, sako
„jymą ir pa- Jnm priešintis kapitalistams ir Dubliną, kad iš ten sekus visą čičerinas, tai įvyko delei nepil
siųsti jį Lloyd Gęorgeui. Atsa-, nenusileisti jiems nė teismuo- Į padėtį. Ryto prasidėsianti arno kooperavimo iš Lenkijos
| se. Konvencija užgyrė komite- bitracija.
kymą jis pasiusiąs tuoj aus.
I to raportą, kuriame sakoma,
_____________ _
PINIGU KURSAS.
I0WA CITY, rūgs. 25. — ka(l l°s bylos prieš uniją yra ai
i•
■
Vakar, rūgs. 29 d., užsienio pini
Daugiau
izau^iau kaip
Atup 6,200 studentų “dalis labai plačios konspiraci- NUIIUS IIUO VOKlOlIjĮOS 6K0“"
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip
šiemet įstojo į Iowa universi- j°s sunaikinti spėką ir naudinuŽ 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma
Amerikos pinigais šiaip:
tetų. Pernai jį lankė 5,345 stu- #lnnQ” unijos,
Anglijos
1 svaras................... $3.72
Unijos iždininkas William
dentai. Medicinos fakultetan
Austrijos 100 kronų .................. 6c
buvo priimami tik Iowos gy- Grcen pasakė konvencijoje
Belgijos 100 frankų.................$7.04
PARYŽIUS, nigs. 29.
Danijos 100 kronų ........
$17.81
ventoįai.
| “Jei šie dalykai tęsis ir toliau, Premieras Briand vakar praneKinų 100 markių .................. $1.4 F
tai aš pritariu nueiti į teismą še Vokietijos ambasadoriui
Franci jos 100 frankų ........... .$7.0?
Italijos 100 lirų ................... $4.06
“Socialdemokratas”
ir pasakyti: ‘štai mes esame; Francijoj, Dr. .Mayer, kad talTJetuvos 100 auksinų ............... 85c
Musą draugų savaitinis laikraštis darykit su mumis ką tik nori- kininkų uždėtos ant VokietiLenku 100 markiu...................... 2c
iš Kauno. Skaitykit visi.
Olandų 100 gųldčnų ........... $31.85
te’
jos ekonominės pabaudos už
Norvegu 100 kronų ............ ,$12.85
Gaunamas Naujienose.
Tarp
užvestųjų
prieš
uniją
nepildymą
taikos
sutarties,
bus
Švedų 100 kronų ............... $22.20
Kaina 5c
bylų yra dvi bylos augščiausia- nuimtos rugsėjo 30 d.
I šveitru 100 kronu .......... $17 29

Vėl gresia anglių krizis

Lenkija norinti taikos

:•>« Bordo teismais sunaikinti JJ000 an«,iaknsi« ne,uri <iaiangliakasiy unija

Airijos geležinkelie
čiy streikas

nomimus suvaržymus

pusės pildyme Rygos sutar
ties.
Rusijos valdžia, sako čičerinas, sutinka apsvarstyti biz
nio dvasioje I/cnkijos reikala
vimus, bet iš savo pusės reika
lauja, kad ir Lenkija turi iš
pildyti Rusijos reikalavimus.
Jie yra padalinti į penkis skir
snius. bet liečiasi daugiausia
likvidavimo Rusų organizacijų
Lenkijoje, kurios nori trukdyti ar nuversti sovietų
Čičerinas siūlo, kad derybų
laikas butų prailgintas iki spalių 5 d.

Nepatenkinta Rusi
jos atsakymu

No. 228
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Reikalauja konfiskuoti Leido organizuot valdįsKus
mušeikas
kaizerio nuosavybes
BERLINAS,

nigs.

29.

Nepriklausomieji socialistai va
kar įnešė reichstagan bilių, ku
ris taiko sunaikinti monarchistinj judėjimą.

Tas bilius pnrėdo, kad visos
kaizerio ir jo šeininos, taip
jau visokių princų nuosavybės
butų konfiskuotos; kad visi
civiliniai ir kariniai valdinin
kai, kurie laikosi monarchistinių pažiūrų, butų pašalinti iš
vietos be jokios pensijos ir kad ,
kareiviai galėtų nešiotis gink-(
lūs tik eidami pareigas.

CHARLESTON, nigs. 2
Gubernatorius Morgan leido
Beckley miestelyj suorganizuoti
šaulių būrį prie naujos West
Virginijos nacionalinės gvardi
jos (milicijos). Gubernatorius
sakosi davęs tą leidimą organi
zuoti šaulius po to, kcip jį 24
Beckley “piliečiai” telegrama
paraginę išleisti tą patvarkymą.

Laimėjo streiką

CHICAGO. — Vakar užsi
Rilius taipjau įvestų prisai baigė streikas brangiųjų kailių
kintuosius teisėjus (jury) na darbininkų, kuris tęsėsi nuo
i rūgs. 1 d. Streikas pilnai laigrinėjimui
bylų.
as retjniretl by tbe act of Oct. 0, 1917
( mėtas. Darbininkai išgavo priI pažinimų unijos. Taipjau pasi
LONDONAS, rūgs. 29. —
liko senosios darbo valandos,
Pasak oficialinių ratelių, Ru
algos ir nustatytos šventės, kusijos prekybos atstovo Londo
ne, Berezin, laiškas užsienio
PARYŽIUS, nigs. 28. — Po 1 riose darbininkai nedirbs. Kai
reikalų ministeriui lordui Cur- litiniuose rateliuose Paryžiuje lių sankrovų savininkai gi
zon, yra visai nepatenkinantis prisibijoma, kad Jungi. Val prieš streiką norėjo netik nu
kaipo atsakymas į kaltinimus, stijos laike nusiginklavimo kon kapoti algas, bet ir prailginti
kad sovietų valdžia laužo pre ferencijos gali pasisiūlyti nu darbo valandas ir vertė darbi-;
kybos sutarties sąlygas. Svar pirkti iš Franci jos Marųuesas; ninkus dirbti visas 7 dienas sabiausiam Anglijos kaltinimui ir Draugijos salas, iš užmo- (
ir nusiskundimui, kad Rusija kesčio atskaitant priklausančių
Kėsinosi nužudyti Pilsudskį
nepaliauja vesti propagandų Amerikai skolą.
iš keršto.
prieš Anglijos valdžią, RereziVaigšto gandų, kad vakty- (
no atsakymas visai neužgin
bės departamentas jau užkal- ( WASIIINGTON, rūgs. 29. —
čija.
binęs Franci jų apie įsigijimą
Diplomatinis Galicijos atsto
dėl bevielinio telegrafo stočių vas Dr. Longin Gehesky sako,
siu svarbių salų, kurios yra kad jauno oficieriaus Stęfan Feraktu į Panamos kanalą ir va dak pasikėsinimas nužudyti
karinį Pietinės Amerikos pa- Pilsudskį, kada tąsi s lankėsi
kiršlį.
Lvove, buvo padarytas atkerši
Sukilimu vadovaująs socialis Svarbios politinės grupės jimui už Lenkų, kareivių nuož
reikalauja,
kad
premieras mų nužudymų Fedako artimiautas Aivaredo.
Briand atsisakytų užleisti Fran- šio draugo kapt. Marynovič.
MEXICO CITY, rūgs. 29. — ei jos teritoriją, bet finansiniai
Fedak yra kįlęs iš vienos tur
Yucatane prasidėję! sukilimas, ekspertai pritaria pardavimui tingiausių šėiminų Ukrainoj ir
kuriuo vadovaująs buvęs iždo >'9-Jei bmi gauta kaina, kojo tėvas esąs direktorių kelių
sekretorius gen. Salvado Alva- kią
" Jungt.
T
1 Valstijos užmokėjo didelių bankų ir buvęs Vatikano
už Danijos Vakarų Indijos
rėdo.
apdovanotas už savo IcbdarinG-en. Aivaredo nesenai išva- salas.
gus darbus.
žiavo iš čia, kad dalyvavus rinkiniuose, kaipo kand'i datas į
Alyvos žydi.
Yucatano gubernatorius, Jis
yrą vadovu Meksikos Socialis
KONSTANTINOPOLIS, rūgs.
JANESV1LLE, W>s., r. 29.
tų partijos.
Sukilimas, sakoma, persime 29. — Anglijo, spėkų Kon- Iš niekurių valstijos dalių pra
ta ir į gretimųjų valstijų Cam- stantinotpolyi komanduotojas nešama, kad delei nepaprastai
peche. Keletas žmonių likę už ged. Harrington užprotestavo šilto rudens oro, pradėjo žydė
mušti susirėmimuose tarp Ai savo valdžiai prieš liuosų plau ti alyvos ir obelės, o rožės ir
varedo spėkų ir prezidento (>b- kiojimą Graikijos karinių lai visokie krūmai kraunasi nau
vų Dardanelų pertaka ir prieš jus žiedus. Žieminiai kviečiai ir
regono rėmėjų.
vartojimą
Konstantinopolio, rugiai nepaprastai auga ir turi
kaipo Graikijos armijos bazę. neatmenamų žalumų.

Nori saly už skolas

Naujas sukilimas
Meksikoje

Protestuoja prieš Graikiją

Šeši darbininkai žuvo
eksplozijoj

PARLIN, N. J., nigs. 29.
Penki darbininkai liko užmuš
ti ir trįs sužeisti eksplozijoj
Du Pont parako dirbtuvėj.
Eksplozija btfvo tiek smarki,
kad buvo jaučiama už 10 my-

Darbininkai krovė į vežimų
išmestas dūdas, kurios buvo
vartojamos išdirbant pirokseliną. Matyt kurioj nors dūdoj
buvo užsilikę pirokselino, ir
jis sprogo.
1 darbininkas užmuštas.

KANSAS CITY, rūgs. 29. —Vienas darbininkas liko užmuš-!
tas ir keturi galbūt mirtinai j
sužeisti, kada Excelsior parako!
dirbtuvė eks-plodavo 5,000 sva
rų parako.

Nori gauti sostų.

RYMAiS, rūgs. 29. — Viendts
laikraštis, kuris yra skaitomas'
premjero Nitti organu, smar
kiai užsipuola ant karaliaus
Emmanuelio giminaičio Duc
d’Aosta, kaltindamas, jog pa
starasis suokalbiauja, kad už
griebus sau Italijos sostą. Tas
d’Aosta esąs rėmėju’ ir apgynė-j
Vokietijos 100 markių................ 85c ju fascisti.

Auksinai Vėl
Atpigo
Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
sinų pigumo laikas. Nors subatoj auksinai bu
vo urnai pakilę, vakar vėl jie nupuolė žemai.
Ar dar puls žemiaus, ip kada pradės eiti brangyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
pigumo, kam reikia siųsti piųigų Lietuvon, tegul
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliacijų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo jstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka 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 ps
pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
koresnon
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Dl.
—-..............
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UKMERGE.

.ginusiai žydeliai) buvo pasipuo
šę naujomis vokiečių kareivišt
Tarp Ukmergės ir Kauno ei- komis juodomis kaskomis, ir
na ne maža prekyba, tačiau dau- girdėti, tasai “kiveris” daugelį
guma prekių yra gabenama į patraukęs į kovotojų su ugniim
ŠAKIAI.
Ukmergę ne gelžkeliu, bet ark- eiles. Na, ir reikia pa'linkėt, kad
Del siunčiamu laiškuo
Senovės žmonės pasakoja, kad liais( kelio ilgis yra 70 kilomet- jiems tikrai sektųsi toje kovose pinigų.
šiuose kraštuose jau apie 1 metų rų plentu), nors šieji du punk- je.
Iš užsienių atėję laiškai, įta atgal nebuvo tokios didesės au tu yra sujungtu gelžkeliais: iki
Ukmergiečius iki šiol knygo
riami, kad juose gali būti įdėta dros kaip neseniai čia buvo. Jonavos (35 kil.) plačiuoju, o mis aprūpindavo žydelio Koltupinigų, nuo liepos 26 d. būna ati Sugriauta daugybė triobesių, nuo čia iki Ukmergės (vėl. 35 no krautuvė. Nesenai įsikūrė čia
daromi, o pinigai siunčiami ad malūnų. Nukentėjo 4 valsčiai: kil.) siauruoju gelžkeliu. Vežė 2 lietuvių knygynai; “Šviesos” ir
resatams skyrium; už persinuti- Slavikų, šakių, Lukšių ir dalis jai žydeliai už parvežimą prekių i“šv. Kazimiero” D-jos, ėmė va
mą imama atlyginimas paprastu Sintautų Labiausiai nukentėjo į Ukmergę iina po 8 auks nuo ryti smarkią konkurenciją.
Slavikų valsčius, nes čia susidū pūdo. Toks savotiškas apsireiš
tarifu.
(Eita).
— (L. Bals.)
rė du debesys — vienas iš šiau kimas yra aiškinamas tuo, kad
rės vakarų, antras iš pietų vaka Jonavos stoty siuntėjui pačiam
Kupiškis
rų. Susidūrimas buvojęs But- reikia rūpintis prekių perkrovi
Iš vietos žmonių gyvenimo. viliškių, Verpikų ir dalniVJuška- mu, kas ir atsieina ne mažai
Dabartiniai Kupiškio inteligen kaimio kaimų, kur, sunaikintas ir šiaip jau yra keblus dalykas.
tai 3 kunigai, 2 gydytoju, 2 vai-i vasarojus iki juodos žemės. O] Toliau, paduosiu keletą epi
stininku, apie 10 mokytojų, tai 1 dtiržovės kaip rėčio skylutės, zodų iš ukmergiečių gyvenimo.
kos teisėjas, tardytojas, nuova vietoms visai priplota prie že Išgirskite — neturime mes čia
dos viršininkas, dantų gydyto mės . Sulig komisijos žinių nuo nors kiek žmoniškesnės pirties,
jas ir kili kažkokie apsiblausę, stolių padarytu sekančiai:
o gyvename prie pat šventosios
nežymus. Turėdami laiko vieni
Slavikų valsčiaus išmušta kranto! Tiesa, čia žydeliai lai
per kiauras naktis rymo ant ža kviečių 197Vz m., miežių 1154^ ko net dvi neva pirti, tačiau rei
liųjų staliukų, kiti kauniškę m. avižų 168 m., šukių vai. — kia stebėtis nepaprastu kantrunaikiną, trečių medžiokle galva kviečių 147 m., miežių 191 m./mu tų, kuriems yra pavesta rupramušta, kai kurie visai tingi- avižų 622 m., Lukšių vai. — ru- pintis miesto sanitarijos dalyniuoja ir tt. Tik kun. Krypaitis ■
233 m., kviečių 378 m., mie- kais, kaip jie lig šiol dar neuždirba išsijuosęs: BlaivininkųI
973 m > jir skautų vai. — darė tų biaurių lindynių ( viena
Bkūvininkų Į įįų
žių 978
draugija, kuri liko grynai kata-1 kvieiilJ 264y2 m., miežių 72 m., įtaisyta prie tartoko, o kita lilikiška, valdo arbatinę, irkele-' avižų 429 m. Iš viso sumušta: manado dirbtuvėje)^
tą bobelių mergaičių ir senukų jrugių 233 m., kviečių 987 m.,
Broliai
amerikiečiai, kurie
valdo “žvaigždės” • knygyną, mįeži:ųi
2,395^
m.,
avižų esate sugrįžę Lietuvon, įtaisyki
darbo federacijos gyvuojo ra- 1,519‘X2 m. ir įkainuotai rinkos
te mums Ukmergėje žmoniškų
ženčiaus maldos, Katal. moterų, kaina 2,774.090 auksinų.
pirtį: ir jus turėsite gerą už
pavasarininkų draugijos... o čia,
(L-va)
darbį ir mes busime jums dėkin
žiūrėk, “bedieviai’ ciciiikai” kai
gi!..
grybai po lietaus dygsta.
TAURAGĖ.
Ūkio dr-ja, kuri prieš karą ga
Ukmergėje, rugp. 28 vietos
na gyvai buvo pradėjusi dirbti,
Tylus, ramus musų kampelis gaisrininkai savanoriai buvo suantri metai Panevėžy vieši. Mat
it iš miego nubudo, atsikėlus į rušę savo “paradą”, miesto sode
DR. A. MONTVID
jos pirmininkas, baigęs, rodos, Tauragę Žvalgybos punktui. Tik šventė savo šventę. Pirm to va
Lietuvis
Gydytoja* ir Chirurgą*
vidurinę agronomijos mokyklą, spėjo jie pas mus atsidanginti, i žinėjo po miestą ant 2 statinių
25 East VVashington St.
Panevėžy vaikus moko geografi prasidėjo langų daužymai, durų su rekliUnos plakatais, tik prieValandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Tolephone Central 8362
jos, o naujai perkeisti dr-jos iaužymai, muštynės ir tt. Kartą šaky kažin kodėl buvo iškėlę pla.
1824 VVabaneta Avė.
įstatai paduoti registruoti ir girti grįždami iš Lauksargio katą rusų; kalba, o lietuvių buvo
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
guli antri metai apskrities virši (ten pigiau žmogus įsigerti gali užpakalyj,
Gaisrininkai (dauninko raštinėj, nes neįmokėta 15 iki soties) apmušė pereinamojo
auks. už skelbimą.
punkto viršininką, kam, vadinas,
Vartotojų bendrovė žada susi
“tvarkos dabotojus” drįsta kra
tvarkyti. Elektros stotį, kuri
tyti. Tiek įvairumų atnešė į
pereitais metais davė b-vei apie
Tauragę žvalgyba, kad visas gy
2,000 teliks, nuostolių, pavesta
venimas net kunkuliuot pradėjo.
valdyti ir tvarkyti vienam b-vės
Neabejojame, kad tokia žval
naruu,
gyba ir pas mus atras ^^evoliu
Šįmet čia atidarė Panevėžio
cijos pavojų” ir dešimtis žmonių
akcinė bendrovė “Mazgas” savo
ims grūsti į kalėjimus.
skyrių — ūkio mašinų, padargų,
PRIIMAM MONEY ORDERIUS
A. šilalis. (S-d.)
dirb. trąšų ir tt. mėnesinė tipyvarta siekianti daugiau 30 tuks.
auksinų.
į kiekvieną Lietuvos dalį ir už
Čia gerą pelną turėtų muilo,
odų ir kitokių smulkių dirbinių
tikriname greitą persiuntimą.
dirbtuvės, nes tokių dirbtuvių
arti nėra, o riebalai ip gyvuliai
Ateikite prie langelio No 27 ir
čia pigesni kaip kitose apielinpasinaudokite musų patarnavi
kėse.
T *
mu.
6-me varste iš Kupiškio į
Spapiškį, vieškeliu,* yna grafo
Švaželio Mirabelio dvaras. Prie
pat dvaro, apie 30 sieksnių nuo
•**SMx*>
vieškelio, yra ketvirtotas apie
dešimtinę žemės plotas, įsikišęs
'
* MOAilKtr ANO NORTH AVJENUES ▼ .jįi
JUAZAPAS A. BUKAUSKIS
.//•■■k.
1I
Važiuoju
į
Lietuvą,
nedėlioj,
SpaKuosenų sodž. laukan priekalniu lib-Oct. 2, 1921. Jei kas norit mane
vadinamais. Mat esąs vergų su mayt, tai meldžiu atsiankyt pas ma
Visų žmonių Bankas.
ne subatoj po piet, Spalio-Oct. 1,
piltas. Kai prakasu žemę, tai 1921
iki 12 vai. naktį.
randa degtų plytų — esąs ap
JUOZAPAS A. BUKAUSKUS,
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
4512 So. Hermitege Avė.,
dink visą taip išmūrytas; nuo
Chicago, III.
vieškelio turi apie 23 sieksnius
A PLE11 )žl A NT A M EKIK Ą.
aukščio; iš kitų kraštų mažiau. Sudiev Amerika palaimintoji,
Kur visi tave garbina;
Tinkamiausia vieta mokyklai. Sudiev jus visi čia takeliai,
Čia nesenai išgriuvo nudžiūvęs, Gal nebvaikščiosiu čia daugiau.
12th STREET
Sudiev jus mano giminėlės,
supuvęs beržas. Senieji pasa Ir jus visi pažįstami;
Tel. Kedzie 8902
koja, kad į šį beržą ponas Tizi- Sudiev skaisčiosios mergužėlės,
Ga neblankysiu jus čionai.
8514-16 Roosevelt R<1.
nauze# prasikaltusį vergą liep Bet
kasgi žino? gal sugrįšiu,
Arti St. Louis Avė
davęs .lipti ir kukuoti, o jis Draugai ir draugės, vėl pas jus,
.0 gal kelionėje pražūsiu
CHICAGO, ILL.
šaudavęs.
Kur jūrių marių gilumoj.
Juozapas A. Bukauskis.
Kuosenų sodžiau rengiasi da
lintis vienasėdžiais, todėl dabar
laikas pasirūpinti, kad minėta
PUIKIOS ŠVENTĖMS DOVANOS DYKAI.
sis pilekalnis butų priskirtas
Jus galit gauti šį puikų valgiams setą iš 30 šmotų ir
prie Kuosenų ir paliktas moky
daugiau naudingų dovanų, kaip tąi: Rogers sidabrinis
klai.
setas, branzaletiniai laikrodėliai, fonografai, laikro
Kupiškio progimnazija nuo
džiai, fotografijų aparatai, siutkeisai, aluminiai setai
šių metų galutinai atimsianti
ii- daug kitų ornamentinių ir naudingų premijų. —
pradžios mokyklos namą ir dar
Nereikia patyrimo; tik porą minučių jūsų liuoso laiko
"ai viskas kas reikia, kad uždirbus bile vieną premiją
žą. Ar negėda kupiškėnams,
irba visas dykai premijas.
kad 200 vaikų paliktų be savo
Mes turime tūkstančius puikių dovanų išdalinimui.
mokyklos ir deržo, o užleistų ki
Mes norime duoti vieną jums. Buk pirmutinis savo
tų valsčių turtingųjų tėvų vai
apielinkėj, kad gautum. Nesivėlink. Išpildyk šį ku
kams. Vargšams toji progim
poną ir prisiųsk mums šiandien. Tuojau!
nazija neprieinąma, o turtingie
HOM E S’UPPLY CO.,
ji gali susidėję nusipirkti že
110 Nasaau Stret, New York City.
mės ir pasistatyti tinkamą pro
Prisiųek man dykai pažadėtą valgiams setą.
gimnazijai namą. — K. Ėglis.
(L. Uk.)
Vardas
xi1 jj-.juguujuerjt

Kas Dedasi Lietuvoj

i

Temykit! Temykit! Temykit!

Milda Teatras
Permainė savo Managerių!

Puikiausi nauji krutamieji paveikslai kas dieną
NEPAPRASTAI PUIKUS VODEVILIAI.

Įžanga po senovėj: Balkonas 17c., Apačioj 28c.

IT’S
TOASTED

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

Miestas

HOME SUPPLY CO..
Dept. 309, 110 Nassau St., New York City.

Valstija
i*

NOTARIJUŠAff
Kcal Ėst ate, Paskoloj
Infaurinal ir tt.
809 W. 35th
Kam p. Halsted S*
x
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 vah.
Ned.i iki 8 po pietą.

i

J ODN

kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda viaokiaa bylaa, visuose
teisumuose. Ekzerninavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fanaas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pii.rm morgačiaus ant lengvų iClygų.

Namų Tel.: Hyde Perk 8306

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

KIRKS

AMERICAN
FAMILY
SOAP

Galima vartoti šešias dienas savai
tėj ir nepadaro rankas raudonomis
arba skaudamomis.
Taupykit apvyniojimus brangioms dovanoms.
Gaukit premijų listą jūsų grosernėj.
arba
JAMES S. KIRK &. CO.. 123S W. North Avenuc. Chicago

M So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vuk.1 812 W. 33rd St„ CKcaro
Tel. Yarde 4681.

S. W. BANKS
ADVOKATAS ,
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 VVest Monroe .Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va k.

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas

Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Milvvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.
—1
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Phone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUšKA
General! b

Kontraktorius ir
būda votojas.

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St. , Chicago.

OSTMARKĖMS

Adresas

Siuntimą* pinigu, iaiva.
kortes. p aš purtai ir tt.

' ADVOKATAS
Ofisai vidurmdeatyji
A8SOCIATION BLIMi.
19 So. La Saite SL
Valandos: 9 ryto iki 5 po pi®

koltai kainos žemos

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKU
KNYGŲ SANDĖLIS

Buvę A. Patratta ir S. L Fablonar

A. A. SLAKIS

Siųskit pinigus

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Fabtanas ir Mickkndc^
vedėjai

Tel. Randolph 2898

efrteeu ny

V<»elS<ateBank Į

Eurepean Amerhan Burm

Chicagos Lietuviai

KATRIE KITIEM RENDAS MOKATE
PASINAUDOKITE ŠITA PROGA
Keli pamislinote, kad jau baigiate už tą namą mokė
ti, arba pabaigėte, bet jis neštoje kas mėnesyj pradžioj ar
ba pabaigoje į duris baldyti rendos dienai, jis arba ji ne
žiūri, ar tu dirbi ar sveikas, jisai rasytę išrašytą atsine
ša ir tavo bėdų klausyti laiko neturi. Neužmiršk, kad ga
li pradėti savo rendas mokėti. Ant rasyčių pinigas pasiskolyti negali, o ant namo visada. Galima įgyti namą su
$200.00 mokant $10.00 ar $15.00 į mėnesį, gražiausiose
vietose Chicagoj. Ateidami arba rašydami pas, mus, atsi
neškite šitą kuponą, tada visas informacijas ir patari
mus gausite veltui.

H. W. Elmore & Co.,
WM. H. NOVEK

Room 348 — 29 So. La Šalie Street

Vardas
Adresas

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
Kaune.
tuvoj,
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentę-.
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 talrtingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street
Chicago, III.

Lietuviu Jaut. Kataliku
BAŽNYČIA
Vardu M. D. šidlavos
Bažnytinių apeigų patar
navimas pagal žmonių iš
galę. Klebonas.

3509 So. Union Avė.
Phone Boulevard 6576

Kursas Markiy (Auk
sinti) Šiandien .
prigulintis permainai

1,000 Markių $8.95
5,000 Markių $44.75
10,000 Markių $89.00
Ąnt didesnių sumų duodame speciališkai žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon j trumpinusį
laiką. Atsišaukite ypatiŠkai arba
laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
flUREAU,
160 N. Wells Street,
CHICAGO, ILL.
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7tai
vai. vakaro. Nedčliomis iki
Imai vai. po piet.
------------ -- —.... ....... .

New Peoples Electric Co.
(Net Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St
Tel.! Yards 413
Tarpe Hermitagc ir Paulina.

Suvedame dratuą
ir sudedame fixtu
rea į 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kreipkitės
pas
rmis arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuojame.
Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namieja.
i Musų kainos prieinamos.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Amerikos miestai, valstijos apskričiai. į KORESPONDENCIJOS!
Baltimore, pojurio miestas, nu, kurių didžiausiu yra Peabouostas
ir Marylando
meInstituto knygynas (1876).
tropolija; aštuntas pagal žino- ^^es^as inkurta 1729 m.; inkorninguma Suv.' Valstijų miestas. P°ru°las 1796 m. Svarbiausi
Jis stovi ant Patapsco’ upės vaizboa kvartalo trobesiai nuo
kranto ir jos vidurinės bei šiaurn1, atstatyta iš naujo, kuovakarinės šakų, 12 am. nuo jų ,net septintadienyj, vasario 7
išsiliejimo Chesapeake’o įiankon,
iškilo gaisras ir išnaikino se250 am. laivokanaliu nuo vande- nus ^1()’)e‘s’us ant 1°° ^rų plonvno, 96 am. nuo Philadelphios
(,'v’ 1920 ln’ 733,826.
į p.-vak. ir 40 am. nuo VVashingBay City, ketvirtas Michigano
tono į š.-ryč. Jo vieta nelygi, miestas, Bay apskričio sostine,
apielinkės gi gražios ir malonios. ant dešinio Saginaw upės kran
Gatvių išvedimas nėra taip to, 4 am. nuo Bay įlankos ir 108
griežtai vienodas kodp daugelio am. nuo Detroito į š.-š.-vak. Jis
kitų Amerikos miestų. Inplauka yra svarbiu gelžkeliu centru,
ruiminga ir pilnai saugi, suve l’pė čia perlipsią trimis tiltais.
dama mažiausiai 24 pėdas gylio, Miestas apščiai verčiasi medžiais
o įėjimas nuo juros nepavojin ir druska. Gyv. 1920 b. 47,554.
gas ir lengvas. B«iltimore pasie Bangor, miestas įeitinis uostas
kiama skaitlingomis gelžkeliu ir Penobscoto apskričio sostinė,
linijomis susieinančiomis su Maine, 246 am. nuo Bostono į
Grand Union station, be kurios š.-ryč. ant Penobscoto upės kra»n

f

—
HART, MICH.

šeimyniškas išvažiavimas.
Šitos apielinkės lietuviai ūki
ninkai turėjo šeimynišką išva
žiavimą rugsėjo 25 d. ant Kazio
Matulio ūkės.
Tą dieną buvo
vėsoka, tai buvo laukiama, kad
publikos bus mažai, šitas lauki
mas buvo pamatuojama dar tuomi, kad išvažiavimas nebuvo pa
garsintas laikraščiuose. Viso,
kas buvo padaryta šituo tiksiu,
tai buvo išsiųstai atvirukai su
pranešimu apie išvažiavimą
tiems, kurių adresai turėta.
Publika rinkos nuo devynių
ryto iki dviejų po piet. Paskutiniam atvažiavus vienas komi
teto pristatė S.L.A. kuopos pir
mininkę ką-nors pasakyti apie
tą organizaciją; ji papasakojo

yra dar daugelis kitų įvairiose to, GO am. nuo jos uosto ,ties jos apie šitos organizacijas
irpesto dalyse. Ji yra svarbiu santaka su Kenduskeagii. Pava
Po jos kalbėjo dar kiti

Jurevičiui; kitiems artistams
padalinta po gyvu gėlių puokš
tę.
Po teatrui buvo visa eilė dek
lamacijų; visos atlikta neblogai.
Publikos buvo daug .r visu buvo
patenkinta lošimu ir deklemacijemis. —Lietuvos Atžala.

Iru*

važiuot į Kauną, į paskutinę
gimnazijos klcsii. Jeigu Jus
Amerikos pil. lietuviai, nepadėsi
te, aš tiesiog nebežinau nei kas
daryt. Man nedaug tereikia. Jei
kas susimiltų kokius 25 dolerius,
galėčiau gimnaziją baigti.
Su pagarba,

Dr. A. Juozaitis
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais G—-9. Nedėk pagal sutarimo.

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak

326] So. Halsted St., Chicago, Ui

tikavusi Penn■ilvanijos hoapltaliM.
P»Mkmingal pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
Ilgose
moterims ir
uuargmoma.

DATRIJOTIZMAS S

Pačėdumas tuvi būt ■
pasargos žodis
I0WA STATE
SAVENGS BANK

1

Dar pastaba: Amerikos lietu
viai dosnus, jie, o ypač kražiečiaii, mielai paremtų ir Joną
Petraitį, kad jis galėtų gimna
ziją baigti, bet kasgi jį žino?
Reikėtų visados duoti kurių nors
savo asmens liudijimų.

Naujienos gavo iš Lietuvos ši
tokį vieno moksleivio atsišauki
mą į gerus žmones Amerikoj:
—Brangus Tautiečiai! JeiguJ
Jums brangus mokslas, — o per
mokslą viskas, —'kurio Lietuvoj
neapsakomai trūksta, tai duoki
te progos man jį pabaigti, šią
žiemą turėčiau baigti, bet netu SKAITYKIT IR PLATINKIT
riu nei 200 auksinų ir negaliu
“NAUJIENOS”

3101 S. Halsted St., kampas 31os gatOfiso TeL: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.

DENTISTAS

Mokinys Jonas Petraitis,
Kražiai, Lithuania.

PRAŠO PAŠALPOS.

AKUftERKA
Mrs. A. Michniewicz

Telephone Boulevard 5052

Kapitalas ir Perviršis—

B

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

DR. A. R. BLUMENTHAL

Ibbbbbbbbbbbbbbbbbb*

Akiy Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

tikslą,.

kalbėto
jai. Po jų prasidėjo žaidimai ir
šokiai, kurie traukėsi iki vėlų
iš vakarų.
šeimyniškas v išvažiavimas,
kaip buvo matyt, patiko visiems,
dideliems ir mažiems.
—P. Karneckas.

centru gabenimo maistinių deJy- sarį vanduo iškįla 17 pėdų ir tą
kų, kurie daugiausiai gaunami syk Bangoro inplauka prieinama
Lifebuoy labai greitai pageri
gelžkeliu ir iš čia išsiunčiami to- didžiausiems juros laivams, o ka
liaus. Kitais svarbiais išveža dangi augščiau upe plaukiojimas
na BILE odą.
mais dalykais yną tabakas, ang nėra galimas, tai Bangor yra
Nuvalo ir suminkština ligo
lis, medvilne, laivinės prekės, su viena iš didžiausių pasaulyj
dėti į skardines vaisiai ir auste- medžių stočių; apie 200,000,000
tą odą; sugrąžina sveikatą ir
riai. Įvežama apščiai guano, pėdų medžio kometai išsiunčia
gyvumą į audiniu klėtkeles.
kavos ir kitų tropiškų produktų, ma iš Bangoro aštuonių mėnesių
SO. OMAHA, NEB.
trąšų, geležies, skardies ir che laiku. Inkorporuotas 1834 m.
Gražią odą padaro labiau
mikalų. Bdtimore taipgi yra Gyv. 1920 m. 25,978.
Vaidinimas. Nesusipratimai.
mylimą, atnaujinant ir apsau
skaitlingų' ir įvairių išdirbinių
Barre
(bari),
\Vashingtono
ap

Gera užbaiga.
židiniu; 1900 m .sulig savo už
gojant ją kiekvieną dieną.
sieninės vaizbos ji skaitės tre skričio miestas, Vermonte, 6
SLA 87 kp. nuo senai rengėsi
čiu Suv. Valstijų miestu. Jos am. nuo Montpeliero į p.-ryč.
dirbtais daiktais yra marškones Jis yra plačiai žinomas savo grcr suvaidinti kokį veikalą. Tam,
Puikus RAUDONAS šmotas su gardžiu ir
ir vilnonės prekės; geresnės rų- nito laužyklomis. Gyv. 1920 m. žinoma, reikalingas vadas. Juc
sveiku kvapsniu.
iui apsiėmė būti Sabaliauskas ir
• šies miltai dažniausiai malami 10,008.
Baltimorėje ir jos apielinkėse;
Belleville (belvil), miestas ir pradėjo organizuoti scenos mylė
tabako ir cigarų išdirbystei pa Saint Clairo apskričio sostinė, tojus ir mylėtojas, kurie sten
naudojama kapitalas daugiau Illinoise, 14 am. nuo Saint Loui- giasi įdėti visą savo sielą vai
miliono dolerių; alus; stikiadaik- so, Mo. į p.-ryč. Jame gyvena dinimam
Keletas narių, turėdami asmečiai; avalinė; geležis ir“plienas, Rymo Kat. vyskupas ir yra ke
priskaitant mašinos, vagonams lios dirbtuvės: liejyklos, mašinų, u’nį piktumą ant SLA. kuopos,
tekinius, geležinius tiltus, kaka vinių dirbtuvės, stiklo gamykla, sumanė jai atkeršyti. Kadangi
lius, krosnis ir 1.1.; drabužių kas avalų dirbtuvė, disteliuotuvė, kuopa susideda, daugiausiasi iŠ
metas prisiuvama už 17 milionų bravorai ir malūnai. Gyv 1915 laisvamanių, tai jie sugundė Šv.
dolerių; dirbama pianai, vargo m. 21,144.
Antano Draugija prašyti jai te.
nai ir t.t.Svarbkusia BaltimoBillingham, miest. Whatcomo etrą sulošti. Tuomi jie tikėjosi
rės pramonė yra austerių dėji apskrityj, VVashingtono valsti Šitas dvi draugiji supiudyti, bet
mas į skardines, kur austerių se joj, inkurtas. 1903 m. su vieni tas jiems nepavyko. Scenos my
zonu dirba suviršum 6,500 .žmo jant Fairhaveną ir VVhatcomą. lėtojai apsiėmė tai draugijai su
nių, gaudymu gi jų užsiėmę Gyventojų 1915 m. suskaityta lošti teatrą ir jį sulošė rugsėjo
keli tūkstančiai laivų, kurie at 31,609. Miestas stovi prie Šiau 18 d.
gabena uostan nuo 8,000,000 iki rinio Pacifiko Belinghamo užlaiJie pastate scenoje penkių
12,000,000 bušelių austerių. Bal jos. Išvežamoji prekyba spar veiksmų dramą “Rytų Pilis”.
ti more yra atsižymėjusi puikia čiai auga. Mieste yra dvi pie- Veikalas verstas lietuvių halbon
savo viešų ir kitokių trobesių nyklos didžiausios Pacifikinia- 1>. SkripkauskiutSs ir išleistas
architektūra; gražiausiais yra: me pakraštyj, didžiausios skin- “Dirvos” spaustuvės.
vaizbos butas, Rymo Katalikų delių gamyklos ir didžiausia pa
Programo vedėju buvo A. žalkatedra, muitinė, Marylcjndo In sauly lašišų dėjykla.
pys. Visas vaidinimas atlikta
stitutas, muzikos akademija,
Berkley (berkli), miest. Ala- neblogai ir publikai vaidinimas
Johns Hopkins ligonbutis, krasa medos apskrityj, Californijoj, 5 patiko. Vaidinimui pasibaigus
ir Peabody Institutas. Viešieji am. nuo Oaklando, apskričio du moži vaikučiai įteikė du gy
paminklai, kurių penki ar dau sostinės, į šiaurę, Jis stovi gra vų gėlių ryšius, vieną panelei
ginus yra pažymėtinais (Wash- žioj augštumoj, nuotakioj linkui Izabelei Zigmančiutei ,k:tą J.
ingtono jiekšta 210 pėdų) davė San Francįsco įlankos ir Aukso
Baltimorei,
paminklų miesto yartų ir yra Californijos Uni BHBBBBBBBBBBZSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBB ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
vardą. Yra keli dideli piečiai ir'versiteto būkle; universitetas
parkai, gražiausiu yra Druid turi kelis įžymius trobesius ir
Dili parkas, kuone nuo 700 ak- uįjnia pražios žemės 250 akrų,
rų. švietimo įstaigų yra daug Gyv 1915 m. 54,879.
ir svarbių.
Svarbiausia yra • Berlin, miestas Coosa apskriJohns Hopkins Universitetas, tyj, New Hamshire, ant Andorsapdovanotas $3,500,000 kveike- coggino upės kranįo, 98 am. gelž
t m
rio filantropo tuoju vardu (1795- ke]įu nuo Portlando į š.-vak.
Nepamirškite papra
1873), atidarytas 1876 rtl. ir da- ' svarbiausiai
išdirbiniais yra
JO'E SHIMKUS
šyt L. Klein štampų.
COME PUT O F THE H KATE N PATH
Generalis, Lietuvis
bar skaitoma vienu svarbiausių ' minkštimas popierai, popiera,
pardavėjas No. 4
šalies mokslo įstaigų. Iš kitų lentos ir avalinė. Gyv. 1915 m.
įstaigų svarbiausiomis yra Bal- 13,306. Kitas miestas šituo vartimorės Miesto Kolegija, Baltiyra Green Lake’o auskrityj,
morės Moterų Kolegija (meto- Wisconsine ,ant Foxo upės krandistų), mokslo akademija, tiesų'
96 am. nuo Milvvaukee į š.Krėslai
mokykla, trįs a-r daugiau medi- Vak. Jis turi granito laužyklas,
William
ir
cinos mokyklos, Lojolos kolegi- verčias pienininkyste ir spalgiMary išdirSkaitykit apie
ja, šv. Marijos Universitetas ir nomis, išdirba šluotas, skalbybimo;
ąugpaparčius
ramsptu
valstijos mokytojų seminarijų, nes, pirštines, užmalus, vilagus,
slidžiu
čiu;
Penki šimtai šių
Miestas turi apščiai gerų knygy- plytas ir t.t. Gyv. 1913 m. 4636.
sėdėjimu ap

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų.
Tel. Boulevard 6487

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

People Teatro Name,
1616 W. 471 h St., Tel. Bonl. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Ree. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

Telephone Van Buren 294
Rat. 1139 Independence Blvd. Chicaga

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistas Ifoteriiką, Vyrišku
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Cbicago.
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nediliomis 10—-12 dieną.
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■ Telephone Yards 1532
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LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas motorų, vai- |
■ k. Ir vyrų. Specialiai gydo Hm- m
pančius, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
m 8259 So. Halsted St., Chicago. ■
iBBBFBBBBBBBMnmnDniV
/—

partinių

LPOAtnVAY

x

N E V’ YORK N-Y

J

Tiesi kelionė j LIETUVA PER PU JAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami i Pi!ia\ą, aplenkia Lenkų jilostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka nvusų reguliariško
susinešim© su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti . %

F.STONIA .......... 5 October
LITUANIA ......... 2 November
POLONI A ......... 19 October
LATVI A ............ 9 November
Taipgi tiesi kelionė tarpe Lihavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

pinti

nių; gerai nupin
tos; užbaigta Bo
lonini brown; pla
Čiu dugnu; stip
rus postas; dide
lis besketas su
užbaiga pano; 86
colių augščio. Spe
cialiai numažin
ta kaina

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

________ </

pa

muštu

Didelės vertės velour setas

Springsų sėdynės ir atsirėmimai; liuosos paduškaitės; tinklo pamatu; dideli ramsčiai ir vigadnųs; ap
siūti su puikiu velour. Speciali
4
E*H
kaina
3 I 03.0U
$8.00 mėnesiui.

Puikus cane parloro setai.
Naujo modelio pielčiai; su puikiais uždangalais ir
su cane pancls; rudo aržuolo užbaigimo; tinkliniu
pamatu; springsų pašaliais; liuosos paduškaitės sė
šitj orderių nepriimam* per paštą nei dėjimui; dideles verčios velour; dvi žvaigždines pa
duškaitės. Negali būti kito seto
C’flClC 0(1
telefonu.
panašaus už šią specialę kainą
3 I vvbUU
$10.00 mėnesiui.
■I JB«4I >il 4 *Tai vi

niška

Speciaiai

MB B BB B B BBBMBB
Tel.i Y arda 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Liatuvie gydytojas, Chirurgai
Akuiiras
8203 8o. Halsted SU Chicago.
Valandom 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nediliomis 16-12 ryto.
BBBBBBB

už

$5.75

Periodinio
išdirbimo;
gvarantuotas
aržuolo
viršus, 48x48; apva
liais; 6 pėdas padidi
namas; puikiai iškar
pytos pakojos; puikiai
užbaigtas
Jakobeniškai. Speciaiai šiam®
išparda7C
vime
M>OO. f 3
$4.00 menesiui.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentletaa

spaoda.

■■

Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00
v. v. kasdien, išskiriant ketvergius.
Vakarais pagal susitarimą.
2418 W. 45th St.
Prie Western Avė.,
Chicago.

Metinis Rakandų Išpardavimas, Lengvais Išmokėjimais
pasirinkimų

■■■■■■■ ■■

DR. P. ŠIMAITIS

SI P

Hals^.l^&LiSrty

3

DR. J. KULIS

Valgomam kambariui

stalai
45 colių, storu viršų;
6 pėdų padidinamas;
drūto aržuolo; golden
užbaigimu; storos pa
kojos ir platus pama
tas. SpeCfi
cialiai
I 3.OU
$2.00 mėnesiui

Krėslai
Tikro
aržuolo; baksinis sedejimas; spaniškos dirbtinos odos sli
džiu apmu
šimu; augštu atsirčmiinu; golden
užbaigimu, ep
Specialiai po

KHHMMNMMMI'IMHOmMMMMmd0MKiB»ll4kHMI«BN)MBBIIMlM lBHlBBBBB?*

arti 47-toe gntvie

DR. M: STAPULIONIS*
Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
731 W, 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tek: panai 279

V
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

faise.

Savo pasauliožiurą tas redak
torius išdėsto šitaip:

PefnyČia, Rugsėjo 30, 1921

ją už karalių ir už Juozą Pil-[todėl ,kad pastaruoju laiku prasudskį kaipo pirmąjį algai- dėjo platintis Lietuvoje kontraspiritas iš Klaipėdos
vintosios karalystės viešpatį, bandos
“Suprantama, kad ‘Naujie krašto, taigi sumažinimu akčy
noms’ tos negali būti smagu. žės nonno ir antrą zuikį nušau
Bet fakto negali paslėpti, kad ti, — nugalėti kontrabandninkus

traktierius tūkstančiui gyvento
jų, valsčiuose gi trims tūkstan
tinis gyventojų. Kovai su gir*
tuok'lyste, duodama teisė valsčių
gyventojams balsavimo keliu
(referendumas) uždrausti visiš

duo grimsta per jas .nešdamas
visa su savim. Kartais ir nuo
dingosios dujos išnaikina bilionus juros gyvūnų ir nesuskaito
mas daugybes juros augmenijos
šitokiam perversmui atsitikus.

“Sutvėrė Dievas žemę ir da
vė ją valdyti žmogui, žmo
gus ėmė darbą dirbti. Išrau
Editor P. Grigaitis.
tai savo partijos žmogus, ir iš Klaipėdos. Ar tai pavyks, ką degtinės pardavinėjimą. Kiti Ir visa organinė medžiaga busė kalnus, apjuosė žemę gelž1739 SO. HALSTED ST., keliais, apstatė fabrikų kami kad lenkų socialistai nelabai sunku dar pasakyti ,bet po šito to įstatymo punktai kalba apie vusi ištiktojo juros dugno daly
CHICAGO, ILLINOIS.
nais, užkinkė galingas maši Pilsudskiu piktinasi, nors iŠ įstatymo išleidimo akčyžės mo įvairias kitas smulkmenas bū būva nunešamai žemyn nesulai
paviršiaus kai kada ir pake- kesčių įplaukė į mėnesį virš pusr tent, kokiomis dienomis visai tu komo plūdimo. Ji pasilieka ten
Telephone Roosevelt 8500
nas, — ir Šiandieną jis jau
vandenyje neskęsta, ore ne ričioja. Nuo socialisto iki ka antro miliono daugiau, nei prieš ri būti uždrausta minėtos svaigs- žemiausioj lygmėj, kokią ji gali
Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
krinta, žaibus suvaldo, o že raliaus — vienas žingsnis. Tai tai, bet šis reiškinis dar reikės tornųjų gėralų krautuves atida pasiekti. Tuo tarpu purvas ir
$7.00 per year outside of Chicago.
mė gimdo jam tinkamą mais amžino svyravimo partija.” pertikrinti kitų mėnesių įplau rinėti ,koks jų atstumas nuo mo dumblas apneša ją. Dienoms,
$8.00 per year in Chicago.
komis, tik tuomet galima bus kyklų, maldos namų ir t.t. Da savaitėms, mėnesiams, metams,
3c. per copy.
tą. šiandieną žmogus valdo
Mes nemanome, kad “Vieny
spręsti apie įstatymo pasekmes. bar pasitaio tokių faktų, kad gadynėms beslenkant pluta au
jau pasaulį.
bė” tiki savo žodžiais. Jos re
Entered as Second Class Matter
March 17th, 1914, at the Post Office
'‘Bet neužkartą tas padary- daktorius ,p. Sirvydas, žino ge Kovai su pačia girtuoklyste val mokykla, ar valsčiaus taryba gy ga storyn. Organinė medžiaga
of Chicago, III., under the act of
džia nieko nedarė ir nedaro, nes vena po vienu stogu su girtybės aklinai uždaryta žemės viduriuo
rai, kad nuo socialisto iki kara
March 2nd, 1879.
se išsidėsto į dujas. Spaudimui
“Per tūkstančius metų sun liaus yra ne vienas žingsnis, o įstaigų, kuriosna pardavinėjama įstaiga.
Naujienos eina kasdien, išskiriant
kiai dirbo kartų kartos. Kiek gana daug. P-as Sirvydas, pa v. valdiška pilstymo degtinė dabar Tai toks svarstomasai įstaty pakankamai padidėjus dujos su
nedčldienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
prakaito, kiek gabumų, kiek kitąsyk pats buvo socialistas — Lietuvoje yra bent du kartu dau mas. Jis nieko daugiau nenori, tirštėja į žibalą.
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
proto įdėta į tą pasaulio ap- taip, kaip ir Pilsudskis, — bet giau nei prie rusų caro monopol- tik sureguliuoti iškrikusį degti šita dujų ir žibalo nuosėdų
galėjimo darbą! Kiek gyvy mums dar neteko girdėt, kad kos, būtent jų priskaitoma į 1,- nės pardavinėjimą. Tas įstaty klojimo mums eiga atsitiko daug
Užsimokėjimo Kaina:
500, caro* gi laikais jų buvo apie
Chicagoje — paštu:
bių
mas, jei jis bus priimtas, turės sykių toj pačioj .vietoj kaikurio(8.00
Metams ........
....... . ...
...... žuvo, kiek ašarų išlieta, kas nors ketintų pasodyt p. Sir 500—600 dabartinės
Lietuvos
kas suskaitys? Taip žmogus vydą į Lietuvos sostą.
4.50
Pusei metų ..........................
visiškos teisės vadintis girtu į- se pasaulio dalyse, šito daugeplote.
2.25
Trims mėnesiams ...............
valdo pasaulį ,bet tą valdžią
statymu. Girtoj Lietuvoj argi riopo gamtos sutvarkymo pa
1.75
Dviem mėnesiams _______
Taip pat “Vienybės” redakto
įgijo kruvinu vargu.”
1.00
vyzdžiu gali būti Okkihomos CuVienam mėnesiui ____ ____
rius gerai žino, kad atskirų žmo Kilo klausimas ką dabar nori ga'li būti kitoks įstatymas —
Chicagoje — per nešiotojus:
Tai yra gana poetiškai pasa nių nepastovumas nėra nuodė pasiekti Seimo komisija, kuri kokia Lietuva, toks jos įstaty shing laukai ,kur keturi žibalo
03
Viena kopija _______ —...
pagamino svarstomą dabar Sei- mas. Nieko naujo čionai, rodo sluoksniai gu'li vienas viršum ki
18 kyta, bet ne labai logiškai. Pra mė partijai, kuriai jie priklau-.
Savaitei ........ _..... ................
to.
75 džioje “Tėvynės Balso” redakto se. ;Sakysime" kada " jis7u,"šh-,me i8““*™*- Pastarasis jsta- si, ir neišgalvosi.
Mėnesiui ______ __ _ _ «...
Iš viso čionai pasakyto, pasi Tai toks Gamtos būdas dirbti
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, rius tvirtina, kad žmogui valdy vydas, pasitraukęs iš “Kovos” i(tymas nieko daugiau nenori, kaip
paštu:
ti žemę pavedęs Dievas; o pas redakcijos, ėmė remti Lietuvių tik sutvarkyti valdiškos degti lieka vienas aiškus, neabejoti didžiausius gamtinius turtus ir
$7.00
Metams ____ ______ _____
turto šaltinius žemės gyvento
4.00 kui jisai prirodinėja, kad tą val Socialistų Sąjungoje “ekstra re nės pardavinėjimą. Su valdiška nas dalykas — kova su girtuok
Pusei.metų .........................
jams. Dabar pasižiūrėkime į
2.00 džią žmogus įgijo sunkiu darbu
Trims mėnesiams ..............
voliucionierius”, o paskui pasida degtine šiaip atrodo dalykai: — lyste. Tą kovą galima tuojauš
1.50
Dviem mėnesiams —___ _
rė pačių dešiniausiųjų tautinin privatiniai pramonininkai ją ga pradėti, paliuosavus kraštą nuo žmogaus budus pasinaudoti tais
Vienam mėnesiui ____ __
.. .75 ir kruvinu vargu.
mina savo bravoruose, valdžia suvaržimų, davus visuomenei turtais.
Lietuvon ir kitur užsieniuose
Toliaus tas redaktorius aiški kų vadas ,tai tas parodė tiktai, tą gamybą prižiūri ir kontroliuo laisvę kurti grynas, šviesus gy Kur tik yra žibalas, ten yra
(Atpiginta)
kad jisai pats yra amžinai svy
Metams «...............
$8.00 na ,kad ta jiega, kuri verčia
ja, pagamintą spiritą supilsto į venimas. Daugiausia ir šitame ir daugybė dujų. Bet kapitalisPusei metų ...... ......... ......... ....... 4.50 žmogų dirbti ir vargti, esanti ruojantis ir neturintis .jokių įtam tikrus indus, prižiūrint tiem klausime yra užinteresuota dar taiT kurie atkreipia domę į žiba
Trims mėnesiams ..................... 2.25
sitikinimų
žmogus.
meilė. Bet meilė esanti dvejo
patiems valdžios agentams. Taip bininkų visuomenė, nes ji dau lo laukų išnaudotę, negręžia sky
Pinigus reikia siųsti pašto Money pa: savęs meilė ir artimo meilė.
žodžiu, apie Pilsudskį “Vie
supilstyta degtinė eina į rinką ir giausiai kenčia nuo to, kad kraš lių dujoms gauti. Jie nenori jų.
Orderiu, kartu su užsakymu.
nybės” redaktorius geriaus ty
Pirmąją
meilės
r
’
ų
šį
jisai
pa

pardavinėjama veik kiekvienoj te duona brangsta, paprasčiau- Nedaug tokių bendrovių yra, ku
.... —............ .. -......... ... '—'.'.■ee
lėtų.
'
.
,
smerkia ir sakosi, kad jisai tar
krautuvėj. Taigi pastarąją ope sis maistas aikvojamas girtybės rios yra prisitaisę dujoms su-'
nausiąs artimo meilei. Lietu
raciją ir nori sutvarkyti Seimo dievams. Tai grynai medžiaginis semti. Didelė bendrovių didžiu
vos klausime jo obalsis esąs
įstatymas. Kadangi Lietuvoje nuostolis ,apie nuostolius dvasis ma nepaisydamos eikvoja dujas,
Girtas
Įstatymas
toks:
priskaitoma į dešimtį bravorų, srityje ir kalbėti neprisieina. Jie kas metas paleisdamos oran ne
tai prekybos reguliavimas gali tidk yra dideli, kad šiud momen suskaitomus bilionus dujų pėdų
“Lietuviai-broliai-sesutės,
Nuo musų bendradarbio Kaune
KĄ-TIK ATSILAIK6.
būti įvairus. Vieni siūlo įvesti tu sunku įkainoti tą pajėgą, kuri naujose Jungtinių Valstijų lau
KUNIGO
mylėkime viens kitą!”
degtinės monopolką, ir mano, žūsta alkoholio svaigulyje. Rei kuose sunaikindamos javus, me
šito meiliško laikraščio leidė
Iletuvos Informacijų Biuras
(Tąsa)
kad taip sutvarkius jos pardavi kia imtis didelių darbų, didelių džius ir ganyklas. Tokiu atve
jas
yra
Lietuvių
Industrijos
praneša, kad rugsėjo 23 d. pasi
nėjimą galima .bus gauti iš tos perversmių visuomenės gyveni ju apie dujų zoną jos nustato ei
II
baigė Steigiamam Seime ginčai Bendrovė, kuri doro konkuren
operacijos apie 200 mi'lionų auk me, kad nuvalius tuos puvėsius, lę šautuvuotų kareivių per išti
dėl social-demokratų interpelia ciją Lietuvos Prekybos Bendro
Dabar eikime prie antros sinų grynų pajamų, tokiu keliu kuriuose gyvena dabartinė vi sas mylias, kurie saugoja žmo
vei.
Pastaroji
leidžia
pradžioje
cijos lietuvių-lenkų derybų klau
klausimo dalies, būtent prie to manoma sudrutinti valstybės fi suomenė. Tuos perversmus, tuos nes, kad neprieitų artyn, nedeg
simu. Toliaus pranešime sakcn šio straipsnio paminėtąją “Ame' ką daro visuomenė, kad kovojus nansus, arba kitais žodžiais pasa
naujus pamatus gali sudalyti tų briežiuko, ar kaip kitaip ne
riką”.
ma:-‘
su ta pragaištimi. Visuomenė kius, norima sudaryti pas mus tik darbininkų visuomenę,—lo padegtų dujų pilno oro.
Dvi bizniškos bendrovės varo kol kas nieko nedaro. Pasilieka girtą respublikos biudžetą. Prie dei jos pajėgos turi būti jungia Šituo budu yra sunaikinta
“Priimta 37 balsais prieš 34
daug bilionų dolerių vertės gam
krikščionių dem. rezoliucija.” tarp savęs konkurenciją ir, kai valdžiau, ši, pastaroji supranta šitos opozicijos vistik tuojau bi mos tai didžiuliai kovai.
po įrankį tos'konkurencijos,-įsi gerai, kad nenormalėmis vėžė joma eiti, nes tam reikalui rei- 8-IX-21 m.
I— Kunigas. . tinio Jungtinių Valstijų turto
Tai reiškia, kad krikščionys steigė kiekviena po laikraštį ta mis važiuoja, ypač tai nusimano galinga nemažai lėšų ir visas
per kelis trumpus žibalo laukų
demokratai tik trintis balsais
(Pabaiga)
naudotės metus. Dujos galima
me pašiame mieste — vienok finansų žmonės iš Fin. Ministe- kedras prityrusių valdininkų.
paėmė viršų ant social-demokra
gyslomis atvesti į miestus ir
publikai skelbiama, kad visa tai rijųs, bet aperatas jos silpnas, Dabar, sulig autoritetų pareiški
tų, nežiūrint to, kad. krikščionys
miestelius ir žmonės galėtų pa
esą daroma vardan artimo mei žmonės-vykintojai nekokie ir to mų, valdžia pavydale akčyžės
demokratai turi Seime absoliu
naudoti jį žibinimui ir apšildy
dėl tik pastaruoju laiku pradėta gauna pajamų apie 5—6 kartus
lės!
čią didžiumą vietų, o social-de
mui beveik už niekus, palyginti
manyti. Iki šiam laikui buvo tik mažiau. Pastarasis įstatymas
mokratų yra tiktai trylika.
su dabar skaitomomis gasui kai- '
dejavimai ,kad slaptos degtinės yra antrasai pasiūlymas, buten,
DUJOS EIKVOJIMAS.
BUVUSIOJO SOCIALISTO
nomis. Bet ne. Tas nutęstų ži
varimas jodina javus, kad Mi sutvarkyti degtinės! pardavinėji
PASIPIKTINIMAS.
NAUJAS KATALIKŲ
nisterija turi virš 3000 bylų į- mą, palikus jį privatiniems žmo Gamtinė duja su žibalu randa balo išnaudotę, o pelnas iš žiba
LAIKRAŠTIS.
lo yra didesnis negu iš dujų. Be
vairių degtindarių ,kuriuos rei
Brooklyno “Vienybė” bara kia nubausti ir negali tai pada nėms. Jei iki šiam laikui degti ma tik tuose sluoksniuose, kurie to, pigiai parūpinamų žmonėms
nę pardavinėja įvairių įvairiau kadaise gulėjo po vandeniu. Di-,
Nesenai * pradėjo eiti Wilkes- “Naujienas” dėl lenkų Pilsuds ryti, nors visi esą užversti dar
sios krautuvės, neskaitant trak dieji perversmai, milžiniški savo dujų daugybė pakenktų kitai
kio.
Sako:
Barre’je katalikiškos pakraipos
iniciatyvai”, gaso
bais. Valdžia padarė tik vieną tierių ir alinių, tai dabar Seimo didumu vienval atsitinka giliųjų “privatinei
Published Daily except Sunday by
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Apžvalga į

Iš įvairių Sričių

laikraštis “Amerika”;

“Naujie

nose” jau buvo minėta apie jį.
Bet' dabar pasirodė tam pa
čiam mieste dar ir kitas katali
kiškas laikraštis, “Tėvynės Bal
sas”. Jisai ketina eiti du kartu
savaitėje. Jo redaktorius —An
tanas J. Rakauskas, šįmet bai
gęs “augštąją mokyklą” Valpa-

“Laikraščio

Forverts

ko žygį kovai ne su

Delei begalinio kompani j oms.

girtuoklyste, įstatymas' siūlo pavesti tą ope vandenų dugne.

respondentas Berline praneša, bet su slaptu degtinės gamini raciją tik keįioms rūšims įstaigų
kad lenkų ponai monorkistai, mu. Tasai žygis tai sumažini būtent: alinėms, traktieriams ir
kurie trokšta turėti karalių, mas akčyžės valdiškai degtinei, tam tikroms krautuvėms. Iš vie
kandidatu į Lenkijos sostą tuom manoma sudaryti konku nų įstaigų galima bus tik išsi
statą tą patį Juozą Pilsudskį. rencija šavanoriams-bravornin- nešti, iš kitų gi ir išsinešti ir su
Taip jis jiems užimponavęs. kams ir pakirsti tą šaką ant ku- vartoti vietoje. Toliau norima
Lenkų
monarkistų
____,
_________laikraščiai
„
rios jie sėdi. Šitą žygį valdžia
_____ traktierių namą miesnustatyti
pradėję dabar stiprią agitaci-! buvo prispausta padaryti dar ir' tuose,,
miesteliuose, — vienas
-

Vertė Une B. ką ir prie jo platų raudoną kaspiną su parašu
aukso raidėm, — ant vienos pusės: “Scenos Geni
jui’, o ant antros: “Nuo besimokinančios jaunuo
menės”.
Taip. Tai buvo pasmerkimas miriop.
(Pasaikaitė)
Tą pačią dieną mane nukirpo nuo gimtojo
stiebo ir įpynė vainikan kartu su kitais lapais. O
[Pabaiga]
vakare žmogus raudonai pasirėdęs su auksiniais
guzikais, pranešė mane tarp dviejų eilių sėdinčių
Blogas tai buvo gyvenimas.
Mus dažnai užmiršdavo paloistyt, o musų žmonių, perdavė kitam žmogui, o tas atidavė dar
rėčkon kas miela diena primėtydavo baisybę ci- kitam, kuris pasilenkė iš viršaus kad paimtų ma
gargalių, papirosų galų; vakarais griežė vargonai, ne. Tas trečiasis, stipriai apšviestas žiburiais, bu
cypė smuikai, oras buvo baisiai sunkus, dvokian vo juodais aksominiais drabužiais, juodom ap
tis — ir stikliniam akvariume nesi judindamos sto temptom autinėm ir šviesiu paruku. Jis šypsojos
vėjo didelės tamsios dvesiančios žuvys. Kartkar laimingai ,lyg maldaudamas, paikiai ir nenatū
tėmis girdėdavau aš pažįstamas kalbas apie Mil- raliai.
“Ant galvos! Ant galvos!” šaukė žmonės iš
tiadą, Petrarką, bet.... jos nebejaudino manęs.
Laikas ir sunkaus gyvenimo patyrimas atbukino tamsos, ir štai aš pamačiau iš augštumos daug
šimtų žmonių veidų kaip pilkų dėmių.
mane.
Vienos dėmės, dėmės, dėmės!..
Paskui musų šeimininkas subankrutijo. Kas
Aš girdėjau staugimą ir poškinimą minios ir
tai suėmė už skolas ir vargonus ir staliukus ir bal
tus apdangalus ir akvariumą. Bet gėlių naujas pajutau, kad kakta, ant kurios aš gulėjau, buvo
šlapia ir karšta. Ir ilgą laiką ant mano apatinės
šeimininkas nemėgo.
Ir mes vėl patekom gėlių sankrovom Neap pusės buvo riebi rausva grimo dėmė.
Taip prasidėjo musų bendras gyvenimas-su
sistosiu ilgai ant šito pilko laikotarpio. Pasaky
siu tik tiek, kad mus dažnai išnuomodavo ir puošė tuo skustu augalotu žmogum. Ir tęsės daug daug
trepus laike balių, tai bažnyčios, tai restoranų per metų.
Gyvenom mes ir dideliuos gražiuos brangių
Naujus Metus, tai paprastas valgyklas, kuomet jo
se būdavo vestuvės. Visko ir nepamenu. Bet kar viešbučių kambariuose, ir skiepuos, ir palėpėse.
tą viduryj rudens atėjo sankrovon du: mergina Kuomet skustas žmogus negalėdavo tiesiai eiti ir
neperšlampamu ploščiu ir raudonveidis linksmas stovėdamas svyravo, tuomet nukabindavo jis mus
energingas studentas — tas pats nusmukadiržis nuo vinių, spaudė prie lupų ir šlakstė ašarom.
“šitas kuklus vainikas — pati geroji mylinčių
gimnazistas, mano jaunystės liudininkas. Jie už
sakė laurų vainiką, — inedidelį kuklų laurų vaini-ir nekaltų širdžių dovana” — sakė jis Niaujamu
A. Kuprin
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r.
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gilaus vandens spaudimo ir už
darytosios po žemės pluta ug
nies pagamintų dujų noro iš
trukti, jūrių dugnas kartais vie
tomis praplyšta ir atsitinka di
delis žemųjų gyvybės formų iš
naikinimas. Baisios pragarmės
atsidaro vandenyno dugne. Van-

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT

Prekybos Skyriaus pranešimu
Jungtinėse Valstijose ūkių skai
čius padidėjo 7,284, gi savininkų
pačių dirbamų ūkių skaičius su
mažėjęs 23,632. Trisdešimts aštuoni nuošimčiai visų ūkių šitoj
Šaly yra išnuomuojama. Per
paskutinį dešimtmetį pinigais
mokančių nuomą ūkininkų skai
čius sumažėjo 127,280; pusinin
kų nuomininkų skaičius padidė
jo 347,812.
Europoje, neskaitant Angli
jos, dabar po ginklu yra 3,334,067 vyrai.
Daugelis Anglijos didžiųjų
dvarų yra parduodama dėl nega
lėjimo mokesčių išsimokėti. Vi
same pasauly garsus Runnymede dvaras ,kur 1215 m. Megna
Charta buvo pasirašyta, bus iš
parduotas kaip paprasta dirba
ma žemė; išpardavimą atliks
žemdirbystės ministeris .
Jungt. Valstybių Žemdirbys
tės Skyriaus žemdirbystės tyri
nėtojas išvažiuoja iš VVashingtono trijų metų kelionėn po ma
žai ištirtas pietryčių Azijos apy
linkes ieškoti visokių naudingų
augmenų ir medžių nežinomų va
karų pasaulio augmenų augin
tojams.

Winnettoje, Manianos valsti
joje esą vanduo brangesnis už
žibalą, žibalo šulei esą mokama
85 centai, gi vandens šu’lė par
duodama už $1. šulinių trūksta.
Ilgiausias telefoninis kabelis
yra nesenai nutiestasis tarp Ry
tų Prūsijos ir didžiojo Vokieti
jos krašto, šitas kabelis tapo
nutiestas aplinkui kylio pavidalo
kraštą paskirtą lenkams, kad
išvengus tarptautinių keblumų
telegrafo ir telefono linijomis
žeme. Jis turi šimtą mylių il
gio. Kas pusantros mylios pa-*
darytai vandens užtvenkimas,
kad vandeniui įsigavus kabelin
jis neitų toliaus.

Californijoje padirbta garsukys kaitinamas .saulės spindu
liais. Saulės spinduliai sutrau
kiama ant katilo su pagelba ra
diatoriaus susidedančio iš 1788
mažų veidrodėlių, kurie sutrau
kia spindulius vienan centriniu
punktan.
šitaip pagamintas
karštis ištarpina varį ir padaro
15 arklių jėgą; jis yra panaudo
jamas vandeniui pumpuoti lau
kams drėkinti. Atšvaitas palai
koma atkreiptu j saulę su varo
mojo laikrodžio pagalba.
*

Daugiau kaip per du tūkstan
čių metų karraros marmuras yra
imamas iš garsiųjų Italijos lausyklų.

LABDARYBĖ.

------------ -- LJ---------- U'

balsu. O kartais rėkdavo savo tarnui: “trenk po
velnių šitą šluotą, mesk pro langą!” Bet galų ga
le išmest musų visgi neduodavo.
Bet viskas praeina ir viskas atsikartoja ši
tam pasaulyj.
Vieną kartą juodi arkliai su baltais sultonais
ant galvų išvežė mano skustą žmogų, gulintį siau
roj skrynioj, už miesto. Mes kartu su kitais vai
nikais mažam vežimuky važiavom paskui, o už
musų ėjo minia. Žmonės vėl pagiedojo, pakal
bėjo, padarė pažįstamų man mėlynų durnų, įleido
duobėn nuskustą žmogų ir išsiskirstė.
Praėjo vasara, ruduoj ir užstojo žiema. Ant
nuskusto žmogaus padėjo marmuro lentą ir pasta
tė koplytėlę. Kaž kokia poni apsirengus juodais
rūbais atlankydavo mus ir nušluostydavo dulkes
nuo vainikų. Vainikų buvo visokių. Iš immortelių ir iš gyvų gėlių, iš žalios skardies ir iš dažytos
materijos. Buvo ir sidabrinių vainikų, bet juos
tuojau nusivežė kaip tik skustąjį žmogų užkasė.
O mes vis kabojom ant sienų koplytėlės, nykom,
gėdom nuo laiko, nuo vėjo nuo drėgnumo.
Ir kartą ta juoda poni pasakė sargui: “Tams
ta nuimk kai kuriuos vainikus. Labai jau nebe
gražus. Štai šitą, šitą ir tą.... ”
Ir tiesa, visų musų išvaizda buvo nekokia.
Dažai neblukę, gėlės susiraukusios, lapai sutrūni
ję,'sutrupėję.....
Tą pačią dieną nukabinėjo mus ir sumetė
tamsian šaltam urvan užpakaly savo gyvenimo,
kartu su visais kitais pametusiais vertę daiktais.
Kiek aš ten išgulėjau, negaliu pasakyt. Gal
būt savaitę, gal dešimtį metų. Laikas tartum su
stojo; ir aš pats jau beveik buvau lavonas. Nety-

......-......

žibalo bendrovės naikina bai
sius dujų turtus, paleisdamos
jas oran, o tikrosios gaso bend
rovės pagamina gaso mažiau ne
gu reikia, kad galima butų di
desnės kainos atlupti iš žmonių.

Įvairenybės

čiom užėjo pas sargą jo pažįstamas skudurų pir
kėjas ir mus ištraukė iš urvo. Renkant visokius
daiktus jis paėmė į rankas Kaurų vainiką, ironin
gai apžiurėjo, pauostė ir pasakė: “Nieko... tinka
ir šitas, dar kvepia”.
Jis sudraskė vainiką, nuplovė lapus, kad šiek
tiek atnaujinus juos, ir nunešė aplužusion krautu
vėm
Ir aš ilgai gulėjau ant lentynos popieriniam mair
šelyj, kol vieną kartą atėjo iš namų antrapus gat
vės virėja.
— Už kapeiką pipirų, už tris kapeikas svo
gūnų, už kapeiką laurų lapų, už tris kapeikas drus
kos!.— Greit greit išbyrėjo iš jos tie žodžiai.
Stora prakaituota ranka įlindo į maišelį ir
numetė mane ant svertuvių. Po valandėlės aš jau
viriau sriuboje, o vakare išpylė mane pamazgų ki
biran ir stora boba suvertė mane į šitą duobę.
čia ir pasibaigia mano ilgas įvairus gyveni
mas prasidėjęs taip poetingai....
Pasakotojas patylėjo ir atsidusęs pridūrė:
— Viskas praeina šiame pasaulyj...
Klausytojai susimąstę tylėjo.
Tylėjo krutindamos usus juodos protingos
žiurkės su plikom uodegom.
Vienas tik šagrino Viršus,*kaž-kadaise dengęs
labai gilios minties knygą, pasitikėdamas savim
atsiliepė:
— Viskas praeina, bet niekas neprapuola.
O senas batas sužiovojo visom savo suplėšytom žiotim ir tingiai tarė:
— Na... tas, žinote... nei kiek nepaguodžia.

Kiekviena tvarka, kurį, padaro
Amerikos žmones elgetomis lau
kiančiomis malonių, yra žalingo,
vis viena ar ji butų apsimetusi
dirbtuvės gerove, labdarybe,
žmoniškumu, ar kuo kitu. Lab
darybė, kokia ji nebūtų, auklėja
nemėgimą. Yra žinomas daly
kas, kad labdarybės gavėjai yra
“nedėkingi”; ir( tai yra geras
ženklas. Profesinis “huinanitarizmas”, kuris galima pavadinti
“veterinarizmu”, sugadina abu
du — ir tą, kuris ima, ir tą, ku
ris duoda. Vienihtėlė “gelbėji
mo” tvarka, kuri pateisina sa
ve, yra tokia tvarka, kuri sten
giasi padaryti gelbėjimą nerei
kalingą. Geriausia ligoninė yra
tokia, kuri paleidžia savo ligo
nius išgydytus. Tas pats yra su
gerovės tvarkomis ir visomis
kitomis. Kitos yra tik priediniai nevaisingos darbuotės da
lykai. — Henry Ford.

(Gala’s)

(Sietynas).

... -.. -..............

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

— Žolinės dieną (rugp. 15 d.)
apie Pyniavą (8 kilom, nuo Pa
nevėžio) apsiginklavę šautuvais,
bombomis ir apsitaisę milicinin
kais ir kareiviais plėšikai, die
nos metu apiplėšė ant kelio dau
gybę žmonių,

PėtnyČia, Rugsėjo 30, 1921

Kodėl randasi “skebai”? ginklo, pikietavimo.

ją negalima buvo įžiūrėti neiš-

Trys darb---------------------------- 'daviai atsimokėjo, pareikalauda- kaip ir kiti keikiantieji uniją,—
“Skebu” vadinama darbininką' mi “indžionkšino” prieš Moterų buvo tokia akla, kaip ir kiti ne
nenorinti prisidėti prie darbinin- Drabužių Dirbėjų Tarptautinę matantieji pamatinio tikslo ar
kų unijos ir veikti išvien su ja. • Uniją, draudžiančio tos unijos prado buvimo. Ji taipgi matė
Bet kas jie tokie tie “skebai” ir nariams visokį pikietavimą —ra tik t«m kovojančius asmenis.
Šitam panašus asmeninis pik
kodėl jie neprisideda prie uni mų, ar kitokį. Šitą indžionkŠiną jie gavo ir jis pagalinus ta tumas buvo pastebiamas taipgi
jos?
Šitas žingeidumas nesenai pa po įvykintas. Bet kuomet mes pas kitą berupestingą, lengvaskatino mus ištirti dalyką prak ėjome šapon, pikietuotojai buvo širdę mergaitę iš pietų Karoli
ant sargybos pusiau aštuntą ryt nos. Jos pažiūra į gyvenimą
tikoje.
Įsigauti į streikuojamą šapą metyj, per pietus ir pabaigus buvo visiškai kūdikiška. Ji ne
buvo daug- lengviaus negu mes darbą po pietų. Policija buvo turėjo supratimo apie darbinin
manėme.
Unijos viršininkai apstojusi kiekvienas namo du kų organizaciją. Kada mes ap
pilnai sutiko su musų pažiūro ris, žiūrėdama ką pikietuotojai simetę nežiną paklausėme pas ją
mis ir nedarė jokio pasipriešini daro ir drausdama jiems vaikš- streiko priežasties, tai ji atsakė
mo musų žygiui. Darbo gavimas čioti daugiau kaip po du. Strei- neaiškiai: “O, jos visuomet
buvo be galo lengvas. Pirma kininkai ir streiklaužiai mums streikuoja, nori daugiau pinigų,
ar ko tokio. Man užeina noras
dienio rytą paėmę laikraštį skai pasakojo apie policijos žiaurų Į žirklėmis
paleisti, jei kuri dar
tome apskelbimą:
Finishers pasielgimą su pikietuotojais,
mes per trumpą savo buvi- ką sakytų”.
\vanted. .Apply room 202, 334 i
Ne kartą*, net tiesiog klausda
Fifth Avė””, Nuėję prieš pat de-Jllfl nieko to nematėme. Toji į-<-*---------'staiga,
kurion mes įėjome, turė mos; neradome nei vienos dar
vynias, žiūrime, kad
tai Fassa,
uolios Žvalgų Agentūros ofi jo mažne pilną darbininkų skai bininkės, kuri butų žinojusi
sas. Fassanellos reikalavimai čių. Žiūrint į darbdavių ir uni streiko priežastį. Viena sena
buvo maži. Pas kiekvieną įėju jos nusistatymą buvo aišku, kad žmona, kuri gavo darbą su mu
sią paklausė: “Nori derbo? Pri visas dalykas priklausys atsilai mis, priėmė jį ir atėjo į darbą,
klausai unijai? Kokį darbą ga kymo. Nusileidimui vilties ne nežinodama, kad streikas yra.
buvo matyti; klausimas buvo Samdymo eigoje nėra nieko, kas
li dirbti?”
Mes atsakėme, kad mes nori aiškus ir viena ar antra pusė bū šitų žinių suteiktų.
me, nepriklausome ir esame api- tinai turi susilpnėti ir pasiduo šiokį-tokį darbininkų unijos
baigėjos. Mums širdys atoko,ki
■ per ateinančias kelias savai teorijų supratimą radome pas
vieną apysenę žmoną, kuri mo
pamačius, kad musų pareiškimai tes.
yra priimami geru pinigu. Įduo Įėjus šapon mus niekas ne kinos siūti vidurinėje mokyklo
damas supažinimo kortelę agen klausinėjo apie musų prityrimą, je. Viename karštų ginčų pie
tas pabrieždamas sakė: “Atsi ar galėjimą dirbti. Mes tik pa tų 'laiku ji pasakė, kad ji sutin
minkite, mes unijistų nenorime, davėm iš Fassanellos gautas kor kanti su darbininkių organizaci
teles ir mums parodė vietas pas jos tikslu — “susijungimu dėl
čia yra atvira šapa’*.
Kada mes ėjome į pirmutinę dirbamuosius stalus. Mes ne apsigynimo”, kaip ji pasakė, bet
šapą Moterų Drabužių Dirbėjų trukome šapoj pastebėti slepia ji nenori priklausyti jokiai uni
Tarptautinės Unijos streikas ėjo mą merginų nekentimą rudės jai, susidėjusiai iš ateivių, ku
apie šeštą savaitę, šitas strei Rožės, kuri buvo prižiūrėtoja. rie atėjo čia bebėgdami nuo są
kas buvo vedamas uždarytosios Rožė matomai buvo pratusi akė lygų savoj šalyj ir yra nepaten
šapos palaikymui ir apėmė ke ti tas, pas kurias ji matę bailu kintais tomis, kurias jie rado
letą vietų, kur darbdaviai susita mą. Lthimėn, musų bailumas čia. Šitas galima butų priskairę bandė uždarytasis šapas per tuojaus praėjo. Josios palanku tyti prie šimtanuošimtinio amekeisti į atviras. Vietos unija iš mas buvo lygiai proporcionalis rikanizmo, jei ji keliomis minu
šaukė savo narius streikan. musų sugebumui aštriai atsi tėmis pirmiaus, nemanydama
savo prieštaringuom, nebūtų pa
Darbdaviai kiek galėdami užpil kirsti. •
dė savo šapas neunijistais. Uni- Tarpe darbininkų buvo didelis sakiusi: “Nerasi teisybės nei
įsibauginimas ir neužsitikėji- viename Jungtinių Valstijų teis
mas; juos baidė pikietutojai ir me. Geriaus gauk jį pats. Jei
jie nepasitikėjo vienas kitu. Pa pikietuotoja tau rėžia, kii-sk jai
prastu prašnekinimu buvo: “Na, kol policistas nėra dar atėjęs”.
ktuip, vakar laimingai parėjai ? Jos atsinešimas į uniją, kurią ji
DKESĖ NAMAMS. — NO. 1104.
Ar jie šįryt neužsikabino?” Vie laikė susidėjusią iš svetimšalių
na mergaitė kai rytas atsineŠda buvo pilnas nepateisinimos. nevo lietsargį 11 dėl oro, o kaipo .apykantos.
atsigynimo, ar užpuolimo gink Plonas tas stiegus, kuris ne
lą. šitas fizinis bailumas atro turi dviejų pusių. Pilnai maty
dė duug didesnis negu apystovos damos šitą mes norėjome suras
reikalavo. Gal jie tik nesąmo ti tarpe streiklaužių širdingus
ningai rodė savo baimę didžiu įsitikinimus, kurie pateisintų jų
mos klasiniei nuomonei. Toks atsinešim#. Ažuot mes radome
fizinis bailumas rodės juo keis visišką nežinojimą pamatinio
tesnis, kuomet firmos nusamdys klausimo — tik klaidingą many
tieji žvalgai visur buvo prilau mą ir kovą dėl unijos metodų;
kiami apgynimo tikslui. Be nuo tik nevertus piktumus ir tauti
latinės ten stovinčios policijos nę neapykantą; tik savingą užsi
dar jie buvo apstoję duris dieną spyrimą darbo laikytis.
Neunijinis darbininkas šitokiu
ir naktį. Darbininkui paprašius
buvo duodama jom palydovas. budu patapęs, greičiau dėl apyBent vienas su pištalietu.beky stovų priepuolio kaip dėl įsitiki
šančių jam iš kišeniaus pasimai nimo, skebu, stačiai susiremia su
nydami dabojo šapą. Supranta unija. Sykį paėmęs ginčijamo
ma, šita atmosfera gimdė nepa klausimo pusę, jis mano, kad
sitikėjimą. Kiekviena darbi teisybė yra jo pūsėje. Jis neatninkė mane, kad jo.; kaimynė sižiuri į tikruosius ginčo klau
gali būti šnipė. Tikrosios nuo simus, o atkreipia * savo paties
monės buvo išreiškiama negrei neapykantą į tuos “baisiuosius
tai. Merginos prie musų stalo pikietuotojus”, kurie stovi kitoj
tik po kelių dienų pradėjo atvi tam tikro klausimo pusėj. Jo at
rai kalbėti, kada įsitikino, jog sinešimas pereina į atvirą pasi
mes neturime palankumo unijai. priešinimą ir toliaus jo pozicija
HO4
Aktingo unijai pasipriešinimo yra atviro priešo policija, šitaip
išsirutulojimas pas šitas mergi pradėjus lengva išsivystyti į
Moterys aplamai rūpinasi ir namie nas buvo aiškus. Jos atėjo dirb- profesiona'lį streiklaužį.
būt dailiai ir švariai pasirėdžiusios. tuvėn ne streiko laužyti, tik rei
Dvi sesutės.
Čia yra labai tinkama namie dėvėti
grakšti suknia, kuriai pasisiūti nerei kalo verčiamos dirbti. Nors jos
kia^ perdaug brangių materijų, bet mažne visos prityrę rūbų siuvė
pakanka tokių medvilnės materijų
kaip chambray, perkelis, etc., kraštus jos, jos dėl apsileidimo, ar netu
apvedžiojant kitokia majterija.
rėjimo noro neprisidėjo prie uni
šiai sukniai pavyzdys No. 1104 su
kirptas mieros 36, 40 ir 44 colių per jos. Atėję kaipo streiklaužės, jos
PRANCIŠKUS PUNKAUSKIS
50 m. amž. mirė 27 d. Rugsė
krutinę. - 36 colių sukniai reikia 5% tuojaus pajaučia rūstumą tų
jo, 11:45 nakties, County Hosjardo 36 col. pločio materijos su %
pitaly.
Paėjo iš Kauno vedy
jardo kitokios materijos apvedžioji- darbininkių, kurių vietas jos už
bos,
Tauragės
apskr., Kvėdar
mams,
ima, Jos patapo skebėmis, o
nos valšč., Geniotų kaimo. Pali
Norint gauti tokiai sukniai su- tarp skebės ir streikininkės gali
ko du aunu Amerikoj: Kazimie
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa būti tik neapykanta. Duonos
rą ir Stanislovą; vieną sūnų ir
žymėti mierą, parašyti savo vardą
vieną dukterį ir moterį Jievą,
Eavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | uždarbiavimas ramiu budu yra
Lietuvoj. Lavonas randasi prie
onvertą kartu su 15 centų (palte pertraukiamas ir būtina sėkmė
Stanislovo Kondroto, 3546 So.
Union Av.
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums
Laidotuvės atsibus subatoj,
šiaip
užadresavus:
NAUJIENOS vra rūstumas ant kliudymo prie
Oct. 1, 1921, į Šv. Jurgio bažny
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted žasties. Sužanda keršto instink
čią, iš ten j šv. Kazimiero ka
St., Chicago, III.
tas. Jos pradeda atkakliai ne
pines.
Visus gimines ir pažįstamus
pakęsti visų unijos narių. Jų
NAUJIENOS Pattern Dep.
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.
idėjas ąpie darbininkų organiza
1739 S. Halsted St., Chicago. III.
Pagrabui patarnaus Rraborius
Čia įdedu 15 centų, ir prašau at ciją sudarko ir iškraipo jų as
A. Masalskis.
siųsti man pavyzdį No. 1104.
meninė neapykanta. Šitas nusi
Mieros ................. colių per krutinę
statymas buvo aiškus pas vieną
nebjaurią negraitę pas musų
(Vardas ir pavardij
stalą. Ji matomai turėjo dides
tyloj06 ir skaitytojai
nį už paprastą apšvietimą ir am
prašomi pirkinių reikalais
biciją. Vakarais ji mokinos
(Adresas)
eiti j tas sankrovas, kurios
tarenos (gražiosios kalbos). Pas
skelbiasi Naujienose.
ją matės malonus būdas ir ne(Miestas ir Vaisi.)
J apsirinkamas mandagumas. Pas
i

Nauji ir Antrarankiai

Kl. Jurgelonis

t "ash Registeriai.

ADVOKATAS
TEISIŲ

DUODA

Registeriai pardavimui lengvomis mėnesinėmis mokestinvis, be palukų. Didelis numušimas daromas ant senų
registerių.
•
Kiekvienas registeris parduodamas su rašyta gvarantija
ant dugno Cach Registerio, pasirašyta The National Cash
Register Company.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Panedėlį, Seredoj ir Pėtnyadresu
fiioj
ofise
šiuo

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082

Mes turime visas reikalingas reikmenis Cash Registeriams.

Pašaukit musų taisymo departamentą, jei jūsų registeris
reikalauja pataisymo.

oio

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY,
172 N. Michigant Avė.,
Phone Randolph 4600

PATARIMUS

Kur seniausia,
Ten geriausia.

Tarpe Randolph ir Lake Sts.
Vienatinis ofisas Chicagoj.

SENIAUSIA

Ii RUSIJOS
Persikėlė n«o 8412 So. Halsted St.
po Ne. 3818 So. Halsted St.
Gerai lietuviams iinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
▼yra, motorų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu
elektros prietaisus.
1
Ofisas ir I-abaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk SL
VALANDOSi Nuo 10—12 plota,
hr nuo 6 Ikj 8 vai. vakarais.
į Dienomis: Canai
8110 arba 857
TelephoDAh
Naktimis: Drevei
. 958 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

flaonturfl
VIENYBE

j

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liep6jų, Karaliaučių ir ki
tus portus i Eidkūnus ir į patį Kauną,,
taip pat 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. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpa laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
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
Chicago
1739 S. Halsted St

I SS

.

Pinigus siunčia į Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už Juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo,

Pinigus j Lietuvą
siunčia telegramų.

Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.
"VIENYBES”
SPAUSTUVE
Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.
Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieros,

Turiu patyri
motery ligose; rupeetingal
priftonu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
1M29 S. State St.
tkieago, ul

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisaa
4729 So. Aafcland Av<ų 2 iiboe
*Ukicafo, Illinois.

Specialistas džiova,
Moteriiką, Vyriiki Ir '
Vaiką Liw.
OFISO VALANDOS:
Nuo 1° iki 12 yai,
nuo 2
į vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80.vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vaL
. valandos ryte iki 1 vah po pi*u
Telefonas Dreael 2880

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik migrjfo ii CalifomIJo,

ir
Vii tęs gavo praktikavimą po No.
5208 W. Harrisoa St.
Valandosi 8—12 kasdieną ir 8—9
vakare išskiriant nedildienine.

plakatus, vizitines korteles,

baliams tikietus ir tt.

Canai 257

, ”VlENYBfi”
• EINA-DU-KART
SAVAITĖJE '
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi
juokų skyrių
<

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

Pirkite ’ 'Vienybėsn Ben
drovės šėrus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti višokių knygų.

Reika/aukite platesnių 1nformacijų apie visk;}, ra-----------------------šykito inunis laiškus, roL
kalaukiiito musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.
Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

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

Tel. Monioe 2804

DR. W. F. KALISZ
CHICAGO.

Naktini® Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
----------- 1K CHIRURGAS
Valandoj 10 iki 12 ryto; 1 iki < po
w
0 iki 9 vakare,
■•diliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS ’
Gydytojai ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
S308 So. Morgan Street,
Chicago, R).

DR. C. K. KLIAUGA
dentistas •

1821 So. Halsted St.. Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos i 9—12 ryto ir i—p
Phone Canai 257

Telefonas Poli man 856

LITHUflNIAN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Lieteryi Dentiataa
10801 So. Micldgaa Av„ Roaeland.
Valandos: 9 ryto iki 12 diena
Sue 1 po pietį iki 9 vakare?

Kur vienybė,
Ten galybė.

DRABUžIAI.

DR. P. P. ZALLYS

Vyrams, vaikinams ir vaikams

lOlO

Specialainas: Mote/ų ligos ir Chirargija.
.1145 MILWAIIKE‘E AVĖ.

1. SIIUSHO
AKUSERKA

P

Lietuvon ir iš Lietuvos

Musų Moterims

1. Puilman M8>

Rašomoji
Popiera

Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užk\nečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
i„Tu£m'e Puikia?si4 pasirinkimą nauMede;r&eniJLi"UOtU’ tinkančitti
augščiau.ir °Verkotai

nuo *12«50 ir

Kelinės nuo $2.50 ir augliau.

lyz^sikamS drabužia!» trunkai ir va-

po 18c. svaras
K?Z1! Ą ¥
AC Odos, kraujo, chroniškų, venerališ
A-dILlAlu* 1 ZA.L? kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4:80 P. M.
Telephone: Canai 464

Ofis&sf
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

STREIKAS užbaigtas
Susivcsk elektros Uratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai

Berną, l’agtibus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimų suteikiame.
Ik--

THE BRI1JGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Si GpWuS.aVe,tę' “rbagau-

Kam reikia geros baltos
vaL Vakara“ iki 9 ViU”
(bond) rašomosios popieros (nes. GORDON,
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
m.
1415 S. Halsted St.
Phone: Canai 947
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centą už svarą, ar
ba lapais po 2c už 1.0 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų { kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą

S OR. G. M. GEASER S
Praktikuoja 30 melai
_
Ofisasi
S14O S. Mnrgan St., kerta 32 Si.
Ckkago, Illinois
aVBClALISTAS*
Muiertflui ir VyrHkw
CkrotfiiH^ Lio,
į
OFCSO VA LANDOS i
L Nu" 10 'ryto iki 3 po pietį. 8—„
r vakaro. Nedėllomis nuo 18 -2
popiet.
I *wcphoae Vardu 68/

I

>

■ /.

r

NAUJIENOS, Chicago, PI.
Pavogj 17 iuinr.obilių.

Laiku pairųjų dvidešimts
k<‘orių va. 1 i H Chhagoj auk mobilių vagiliai pavogė viso
m • lyniolik-i m.tomobilių.

CHICAGOS
ŽINIOS
Negrai rengia masinį
susirinkimą.

'Vietos negrai planuoja SUrengti didelį masinį susirinki
mą spalio 6 dieną, Wendell
klos kambariuose. Susirinkimo
tikslas — protestuoti prieš K u
K:ux Klaną ir paytarti kaslink
koNOS budy su “nematoma imptrija”, kuri grūmoja negrams.
Pakviesti žymus kalbėtojai.

Juozas Bukauskis, kurs šiomis dienomis išvažiuoja Lictuvon, yra nemaža prisidėjęs
pinigiškai prie rėminio Lietu
vos laisvės judėjimo. Tatąi pa
stebėjo ir Lietuvos poetas Jo
varas, kurs parašė jam
laiškelį:
“Gerbiamas Geradary! Skaičia u “Naujienose“, kad Tamsta pirmutinis su aukomis prie
Lietuvos laisves rėmimo pri
sidėjęs, savo uŽprakailuotų do
lerių nesigailėdamas. Tebūnie
Jums už tai garbei — Jova
ras.“

Ihgtinė suhmarina Chiragon.
Federaii ihri
probibicijos
agentai r.ri naujo trobelio.
Numatyta, kad Kanados deg- i
tindariai darosi gero biznio
siųsdami Chicagon degtiinę
UŽDAVINYS NO. 31.
submarina. Vakar vienas Fede
ralinis prohibicijos agentas ma Adomas žalis, ’ čikagietis, siūlo
žaislinihkams pamėginti išspręsti šitą
tė iškylant iš ežero submari- jo
uždavinį:
ną, kuri nesiartino prie krašto. Tėvas ir motina svėrė po 200 sva
rų, o du jų vaikai svėrė kiekvienas po
100 svarų. Vieną kartą reikėjo višiem jiem persikelti laiveliu per upę,
j bet tas laivelis galėjo pakelti nedau*
Chicagos legionieriai “Black | giau kaip 200 svarų sunkumo. Kohawk laike savo susirinkimą , kiu budu jie visi persikėlė tuo laiveliu
pasitarti kaslink Ku Khix Kla ' antron upėn pusėn?

_
....
, v ... v.
Legionieriai prieš klanlečius.

no. Tapo priimta rezoliucija,
kurioje pasmerkiama klaniečių

ATSAKYMAI I UŽDAVINIUS.
No. 30 uždavinys buvo toks:

SankrovininkaH

rių

neamerikoniškas.

pirko

už

128

dole-

obuolių, mokėdamas po 80 cen

Gertaut K. J.
Girkant Walter
Gosbinus Aleksandra
Grigaliūnas Al.
Orines J.
Gustauskas Frank
Jagminene S.
Januscis Feliksas
Jurkui Jonui
Kaminckas John
975a Katelių K.
979 KHkunas Joseph
985 Kukurajte Marjona
987 Kuneckiene Domecele
989 Lamsargis Jurgis
991 Lawceni Franciszka
992 Jasilonis Dominikas
993 Laureckls Simonas
994 Leistrumene Emeiija
1000 Li
................
džius N.
1002 Lipinskas Stanislovas
1003 Lozaika Peter
1008 Maciuskis Ana
1015 Mikrut Aleksander
1019 Musteikis Mary
1020 Nemchauskis Stiaponas
1022 Neuraite Ona
1023 Nereikia M. K.
1028 Palonis Vladislovas
1029 Patecky James
1031 Peckenas Juozas
1036 Piklinnai Jozei
1040 Pocius Petras
1041 Pogareckis K.
1043 Pronuikusui Jonui
1046 Racinskis Kazimer
1063 Snauskta Villim
1065 Savickiene Julijona
1068 Spetilai Juozapui
1069 Spotilo Jozpi
1075 Švarkus John \
1080 Tomkunas Aleks
1084 Urban Frank
1085 Urbanovice Petras
1086 VAitekaitis S. K.
1092 Walincus Felix
1095 Winslovas Izidora
1096 Winslowas Fcliks
1109 žubriskas Antanas

948
942
950
954
955
957
967
968
971
973

Nušovė vaiką.

John Corcoran, 17 metų am
žiaus, 4133 So. Michigan Avė.,
tapo mirtinai pašautas galvon
ir pasimirė Mercy ligoninėj. Jį
netikėtai pašovė jo draugas,
Charles Cartan, 13 metų am
žiaus vaikas, 226 E. 42-ros gat.
Corcoran mokinosi St. Ignatius’o kolegijoj.
Išplėšė restoraną.
Du plėšiku įėjo Michael Geovanos restoranan, 5994 Lake
Park Avė., ir grąsindami revolveriais pareikalavo savinin
ko atidaryti saugąją šėpą. Bet
šis teisinosi nežinąs atidarymo
kombinacijos. Tuomet bandi
tai pasiėmė saugiąją šėpą ir
įsidėję automohilin nuvažiavo.
Šėpoj buvę $100 pinigais ir $300
“money orderiais”. Restoranas
randasi arti Hyde Parko policijos stoties. Duota žinia poli-

cijai.

Pasiuntė kalėjinvan,
Frank Cech,
H®

Elmwood

ko-

lionijos globėjas, likosi uždary
tas vietos belangėm Tai įvyko
jam atsisakius užsimokėti septynis dolerius laisnio už savo
šunį.

Juozapas Baniukas,
Franciškus Beižis,
J. Budris,
Kaz. Bawdžius,
Jonas Budris,
Juozapas Babris,
Bieliūnas,
Stan. Dubinskas,
A. Dundulis,
A. Erkman 2,
G. Gvildis,
G. Glambauskis
Martynas Yčas,
Ant. Ygnatovicz 2,
J. Jokštis, paveikslai,
Tam. Kunsevičius,
St. Klimas,
K. Latvis,
J. Markūnas,
Liet. Kor. Mokykla,
V. Putramentas,
Palabinskas,
Josep Petraitis,
Tonyi Plonis 2,
Kon. Putramentas,
W. Raudzevičius,
J. Raudonis,
Cha. Shevokas,
Chi. Chinski,
Mr. V. Shileik®. 3,
P. Sinkus,
Jonas Sangaila,

Fran. Starkėnas,
Jonas Turskas,
UrkutienS,
$. Vasiliauskas,
J. žadeikis,
J. Žila.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI.

PARDAVIMUI

RAKANDAI

NAMAl-ŽEME.

5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MAIIARRIS KAZAKONES
BARGENAI
dos
rakandai
turi
būt
parduoti
už
biNamai
ir Žemė.
Degtinės ir Vyno bačkos ir k sąžini'vą 1 asiul^mą. Seklyčiai sf
4 kambarių Cottage, netoli Carline.
bačkelės; olselis ir retail.
tas, valgomajam kambariui setas, Kaina $1,975.00; $375.00 rankpinigių,
miegruimio setas ,kaurai, davenport, kitus išmokėjimais, kaip rendą.
725 W. 18 St.
etc. Parduosime ant syk, arba atski
5

v-jįj

JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO
ŽEMAIČIO; paeina iš Suvalkų rėd.,
Marijamjolės apskr., Pilviškių mies
telio.
Gyveno Glasgow, Anglijoj.
Paskutinj kartą girdėjau nuo jo 8
metai atgal. Jei žinote kas, meldžiu
pranešti, busiu labai dėkinga, Ona
Skučas po vyru , Popieraitienė-Vingelienė, 4450 So. Ashland Avė., Chica
go, III.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO PRIE bar
beno, vakarais ar ant visados,
turiu IV2 metų patyrimą. Atsi
šaukite, Chas. Bartkus, 2941 W.
39 St., Telephone Lafayette 1117

REIKIA DARBININKU

rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
PARDAVIMUI GROSERNĖ, Biz anas ir didelis, dubeltavu springsu
nis išdirbtas per 2^ metų. Netoli phonographas su rekordais ir daimokyklos; 5 blokai tokio biznio nėra manto adata.
aplinkui.
Priežastis pardavimo , li
1922 So. Kedzie Avė.
ga, 4950 Archer Avė., Phone Lafay
ette 7498.

2 augštų, 5-5 kambarių, elektra,
miesto vanduo, ųetoli Carline. Moky
klos. Kaina $3,500.00. $500.00 rank
pinigių.
Kitus išmokėjimui, kaip
rendą.

NAMAl-ŽEME

4 kambarių Cottage ir skiepas,
prie Carline ir Wentworth, netoli 35
St. Kaina $1,750.00. $500.00 rankpi
nigių, kitus išmokėjimais, kaip renda.
DIDELIS BARGENAS. PARSI- Imsime automobilių už pinigų dalį.
duoda dviejų pagyveninvų murinis
namas po 5 kambarius, geram padė
Taipgi mes turime miesto lotų, kai
jime, kaina $3,400, jmokėt $1200.
na
$195.00 ir daugiau, $25.00 įmokėti,
Namas randasi West Pullman, pui
$5.00
mėnesiui. Kuomet užmokėsit
kioj vietoj. Priežastis pardavimo na
mo svarbi. Kreipkitės, J. L. Namon, už lota, mes pabudavosim jums namą.
WM. D. MURDOCK & Co.,
PIRKĖJAI.
8452 So. Halsted St., 2 lubos.
4400 S. Kedzie Av., netoli Archer Av.
Neleiskit laiko dykai. Visos dirb
tuvės nedirba, užtat dabar laikas
BARGENAS. PARDAVIMUI MUpirkti bučernę ar grosemę. Ir motePARDAVIMUI PRAPERTĖ rinis 5 kambarių bungalow su elek
rįs gali būt pirmos klesos bučeriais.
tra ,maudynė, šiltas vanduo, kny
šaukit telefonu: South Chicago 3970. SU sali unu.
Pigiai
goms šėpos, auerštas, cementuotas
Gausit didelį bargeną, ne agentas.
1767 Milwaukee Avė.
skiepas, fumace šiluma, mūrinis geradžius
įr medinis vištininkas. Arti
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
Phone Monroe 1767
rengiamas didelis parkas, paranki
grosernė ,lietuvių ir lenkų kolo
transportacija j bile miesto dalį gatvekariais.
Pardavimo priežastis —
nijoj. .Pigiai. Viena visame blo
senatvė. Atsišaukite, 7210 S. Rockke. Turi būt parduota urnai.
well St., Tel. Vincennes 4794.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
ir bučernė su namu. Nebrangiai.
Nauja, kolonija apgyventa Hetuviais.^Savininkas važiuoja į kitą
miestą, 6059 So. Kiklare Avė.,
Phone Prospect 5590.

4624 So. Wood St.

Pranešimai

apielinkės kuopos kviečiamos imti dayvumo suvažiavimo, nes yra daug
svarbių klausimų išspręsti.
II Ap. Rašt. P. J Petronis,
10727 So. State St., Chicago.

North Side. — S. L. A. 226 kuopos
susirinkimas bus laikomas .nedė
toj, spalio 2 d., 1:30 vai. po pietų,
Viešo Knygyno svet., 1822 Wabansia
Avė. Draugės ir draugai malonėkite būtinai visi susirinkti, 1nes yra
svarbių reikalų. — Sekr. K.. Markus.

Roseland. — S. L. A. 139 kp. menesinis susirinkimas jvyks subatoj,
spalio 1 d. Aušros kamb 7:30 v. v.
Malonėkite visi nariai atsilankyti,
nes bus renkami delegatai II Apsk.
konferencijon; taipgi turim daugiaus
reikalų aptarti.
— P. Rožanskas, Fin. Sekr.
Roseland. — R. L. D. S. S. Ben
drovės mėnesinis šėrininkų susirin
kimas įvyks panedėlyj, spalio 3 d.;
7:80 vai. vak. J. Stančioko svet., 205
E. 115 St. Visi šėrininkai malonė
site paskirtu aliku susirinkti.
— Direkcija.

Roseland. — D-ja D. L. K. Vytau
to No 2 laikys mėnesinį susirinkimą
nedėlioję, 2 d. spalio, 1:30 po pietų,
K. Strumilos svet., 158 E. 107 St.
Draugai ir draugės malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku nes turime daug
svarbiu reikalų aptarti.
Nut. rašt. R. Mikšys,
10742 So. Wabash Avė.

Siniano Daukanto D-ja laikys savo
mėnesinį susirinkimą nedėlioj spalio
2, 1 vai. po pietų Mark White Sųuare
svet. Kviečiame visus narius atvykti
susirinkiman, nes bus daug svarbių
reikalų.
— Valdyba.
S. L. A. 185 kp. mėnesinis susirin
kimas {vyks nedėlioję, Spalio 2, Ketharine House svetainėj, 138th ir Deoder gat., 2 vai. po pietų. Draugės
ir draugai malonėsite atsilankyti pa
skirtu aiku, nes turima labai daug
svarbių ir naujų dalykų nutarti.
— Fin. Sekr. P. S. Rindokas.

moteries j saliuną už g-aspadinę

Storas didelis, jęra^ioje vietoje,

Estra Bargemiaio.

Parsiduoda mažiau kaip už pusę
kainos farmos. Visas biznis: vienas
groseris, viena mitingų svetainė, 6
ruimų namas, ledaunė ir garadžius
ant 8 automobilių.
Didelis staldas,
anglių yardas; elevatoris, telpa 35,000

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS,
4 flatų, iš priekio bučernė ir groser
nė, namas 5 metų senumo, elektra,
gasas ir vanos, rendos neša su vir
šum $100. Galima mainyt ant ma
žesnio namo. Savininkas gyvena tam
bušelių javų, su mašinoms ir gasu va pačiam name.
romu inžinu, su cemento namu, vogų
930 W. 35th PI.
ofisas vežim-ų svirimui ir kitokių ma
žesnių budinkų, prie pat stoties. Ta

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ
REIKIA PATYRUSIO JANItoriaus pagelbininko (helper).
MR. ADAM DR1GNAT
6200 University Avė.

metų, kaina stebėtinai pigi, ir geriau mų mūrinis namas, po 6 kambarius,
sias pasiūlymas bus svarstomas, ne arba mainysiu ant bučernės, groserpraleiskite šios» progos, Naujienos nės arba ant saliuno.
Atsišaukite
num. 407.
A. GRIGAS,
3114
So. Halsted St..
PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 6
Phone
Boulevard 4899
kambariais gyvenimui, lietuvių ir len
kų kolonijoj.
Biznis išdirbtas per
PARDAVIMUI DVIEJŲ PAGYVEdaug metų; turi būt parduota Šioj
savaitėj.
Vieta ant Town of Lake. nimų mūrinis namas,, su naujos maKreipkitės telefonu: Boulevard 2066. dos įtaisymais, arba mainysiu ant
loto.
Atsišaukite
PARDAVIMUl KARČIAMA
A. GRIGAS,
3815 So. Halsted St., labai pi
3114 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 4899
giai, visokių tautų apgyventa.

Priežastį pardavimo patirsite
REIKIA PATYRUSIŲ BEI- ant vietos.
lerių į rag šapę; Geros sąlygos.
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.
grosernė pigiai ant Čanalport
Avė. Kreipkitės pas savininką,
Phone: Lavvndale 1162
F. Liukminas, 2844 W. 38th St.
REIKIA 5 DARBININKŲ
3-čiy lubų iš užpakalio.
Į RAG ŠAPŲ.
PARDAVIMUI SALIUNAS, IAP. GOLDMAN,
jai pigiai, kuris randasi apielinkėj,
1017 S. Fairfield Avė.
Parduosiu už pirdaug dirbtuvių,
Phone Lawndale 1162. mą teisingą pasiūlymą, Saliunas

PARDAVIMUI: 511 W. 37
13 kambarių namas su vanomis,
gasas, elektra, didelis lotas.
Kaina $5000.00.
McDonnell, 3517 Archer Avė.

PARDAVIMUI, 2 AUGŠTŲ
frame namas ir saliunas. Cemen
to pamatu, 4-5 kambariai gyve
nimui. Rendos neša $60 mėnesiui
randasi arti 18 ir Čanalport Avė. Garadžius. F. Wozniak, 2703 W.
arba mainysiu ant automobiREIKIA
PIRMARANKIO Cash
47 St., Phone Lafayette 4607.
iaus.
duonkepio, kuris mokėtų kepti
1864 So. Seward St.
Chicago, III.
PARDAVIMUI NAUJAS MURIduoną ir keksus.
nis namas 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam
1208 E. 93 St.
PARDAVIMUI SALIUNAS barių: elektros šviesa, maudynės,
ir grosernė, pusę arba visą; augštas cementuotas skiepas ir visi
naujos mados paisymai. Namas ran
REIKIA KEKSŲ KEPĖJO.
priežastis pardavimo — partne dasi netoli Garfield Blvd. Parduosiu
Pageidaujama nevedusio.
ris važiuoja Lietuvon, P. S. K. pigiai arba mainysiu ant Cottage.
D. PETRULIS,
Kreipkitės: Szemet & Lucas, 4217
P., 2501 W. 46th St.
Archer Avenue.
120 — lOth St.
,
Waukegan, 111.
PARDAVIMUI SALIUNAS, PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ FRAME
namas, 5-5 kambarių, elektra, pe
lietuvių ir rusų kolonijoj. Gera čiais
šildoma, didelė barnė, lotas
REIKIA 3 PATYRUSIŲ VYvieta ir labai pigiai. Atsišauki 33^x125 pėdų. Kaina $5,300.00;
rų į rag š<apį, boilerių.
$1,500.00 įmokėti. Carpenter St. ne
te greit.
toli 52 St.
LEV BROS.
1750 W. 22 St.
1675 N. Western Avė.
Bishop St., South nuo 55 St. 5
PARDAVIMUI SALIUNAS, kambarių Cottage, augštas skiepas,
BARBERYS —GERAS, PA- visokių tautų apgyventa. Prie pečiu Šildoma, elektra, naujas plumberis, didelė bamč. Kaina $3,300.00,
tyręs, savo amate, j ieško darbo, žastis — išvažiuoju į Lietuvą., reikia jmokėti $1,000.00.
pastovaus arba vakarais ir suim
2444 W. 46th Place
5716 Elizabeth St., 6 kambarių
tomis. Atsišaukite j Naunjieframe bungalow, pečiu šildoma, elek
PARDAVIMUI
SALIUNAS
LIEnas po num. 406.
•
tra, garadžius 1 karui, lotas 50x125;
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. Biz
gražus medžiai ir krūmai. Kai
nis eina gerai. Pardavimo priežas aplink
na
$6,000.00,
$1,000.00 įmokėti.
REIKIA VYRO DARBUI Į tis — važiuoju į Lietuvą.
Atsišaukit,
V. S.,
58 St. i vakarus nuo Normai Blvd.
uždirbti $40 į savaitę. Privalo
4846 So. Ashland Avė.
8 kambarių frame rezidencija, pečiu
šildoma, elektra. Kaina $4,500.00.
turėti $300 pinigais, Fine Art
PARDAVIMUI SALIUNAS. Pargenąs.

nesinis susirinkimas jvyks nedėlioję, vestmentai į prapertes parsiduoda pa
čios savimi. Atsišaukit Šią savaitę.
Nuo 2 iki 4 po piet, subatoj, Oct. 1.
arba rašykit dėl sutarties
117 N. Dearborn ’St.,
Room 615

ASMENŲ JIESKOJIMAI

kreipkitės j Mildos Real Estate Co.,

ma,

elektros

:į|

'Ii

lietuvių

šviesa,

751 W. 31 St. Klauskit K. J. Filli- apielinkėj, 535 W. 36th St.
3625 So, Halsted St.,
ir kad už baro galėtų pabūti ret
Chicago, III.
poviČio.
karčiais arba ant pusės galite
PARDAVIMUI NAUJAS MURTPARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR
eiti su manim, 561 W. 14 St., grosernė
TIK $500.00 JMOKET, LIKUSIUS nis namas, 3 pagyvenimų po 6 kam
tirštai lietuviais apgyventoj
Chicago, III.
kolionijoj, biznis išdirbtas per daug kaip rendą. Parsiduoda 3 pagyveni barius. Elektra ir gasas; maudynės

S. L. A. 36 kuopom mėnesinis su Co, 105 S. Dearborn St. Room
labai pelningoj vietoj, parduo
sirinkimas jvyks nedėlioj, spalių 2 d., 604, klauskit Mr. Leeb.
l 'val. p p., “Aušros” svetainėje, 3001
siu už pusę kainos. Priežastis
So. Halsted St.
— Sekr.
NORIU PORĄ VYRŲ, KAD PA- pardavimo, savininkas eina į ki
In- tą biznį, 3440 S. Morgan St.
Liet. Mat. Dr-jos “Apšvieta”, mė imtų mano Real Estate biznį.

žemiau paduodame sąrašą spalio 2 d., 2 vai. po pietų, Mark
Parko svetainėj, Halsted ir 30
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl \Vhite
gatvės. Visos narės susirinkit laiku.
negero adreso, paštas adresatų
Nutar. Rašt. R. Buchinskienė.
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gi.
Reikia klausti prie “Advertised
PAJIEŠKAU SAVO BROLIO
Window” (lobėj nuo Adams
gatvės), pasakant laiško nume Antano Baliuno, ir seseries Mor
Ekspliozncija dirbtuvėj.
Western Slnde audeklų ga- rį. Laiškus paštas laiko tik ke- tos. Gyveno 1110 Mead Avė.,
minimo dirbtuvėj, prie 21-mos turioliką dienų nuo paskelbimo. Scranton, Pa. Bet dabar nežinau
<ur jie yra, P. Baliunas, 965 W.
ir Jefferson gatvių, įvyko
18 PI. Chicago, III.
sųnarki eksplioMcijn ant tre- 903 Ambroziunas J. B.
Bagdušanka Antanas,
•č?6 ir ketvirto nu’Uų. Dujų už 906
JIEŠKAU SAVO BROLIO KAZl909 Balchunas H.
mdero
ir sesers Marijonos Pulokų, pa
sidegimas pnflinvlė eksplioza- 910 Bartkus Jonas
eina iš Vilkaviškio apsk., Pažėrių
Budgin J.
ciją, nuo kurioj trenksmo iŠ- <918
valsč. .Steponų kaimo.
Rašiau ke920 Burba Lopold
birėjo aplinkiniu namų langai. 924 Carauskiene Domicėlė
etą ališkų, bet atsakymo negaunu.
Kas žinote apie juos meldžiu pranešDu darbininku lengvai sužei- 933 Darvaitis Aleksandra
| ti, Šiuo adresu: Jonas Pulokas, (739
946 Gedgaudia Toni
?'a ir pridaryti kiek nuostolių. 947 Gerllxas Peter
I So. Halsted St., Chicago, III.
Apiplėšė daktarą.
Užpercitą naktį du maskuo
tu plėšiku įsilaužė daktaro
Thomas J. Jackson ofisan.
5339 Calumet Avė., ir išnešė
$37 pinigų ir degtinės receptų
knygutę.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
REIKIA MERGINŲ DEL nis išdirbtas, per daug metų.
Pardavimo priežastis, turiu ant
dirbtuvės darbo.
Rathborne Ilair & Ridgeway Co. rą biznį, 2901 Emerald Avė.,
Phone Boulevard 4282.
2£79 S. Union Avė.,
PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ
vieta randasi prie Rockford III. Kai
na
tik
$15,000.00,
arba
bus
galima
su

Tel. Canai 973
mūrinis namas ir saliunas, mo*
S. L. A. Ilro Apskr. kuopų delega
PARDAVIMUI DRY GOODS ŠTO- tikti ir lengvom išlygom. Puiki vie
tų suvažiavimas įvyks 9 d. Spalio
ras, gera vieta, išdirbta per 5 metus, ta žmogui suprantančiam tokį biznį derniškai įrengtas: kietmedžio
(October) š. m. 1 vai. po pietų Liuo3 ruimai gyvenimui .elektros šviesa, ir norint galima padaryti gerus pini- crindys. karšto vandenio šilu
JIEŠKAU MERGINOS AR ir
syne« svetainėj, .90125 So. Kedzie A v.
Renda Kvis; to.įc vietoje . I)ol platesnių
žinių
Briprhton Park, Chicago, III.
Visos

tą bušeliui.
Pirktų obuolių apščiai
; supuvo, bet sankrovininkaa parduoda*
! mas obuolius po 30% brangiau už bu
Norėja nusiskandyti.
šelį, vistik išrinko $137.28, t. y. paFrank Bohle, 60 metų am- darė pelno $9.28."—Vlausfniasf Kiek
žiaus moteris, 1119 Massasoit bušelių obuolių supuvo?
Nedėlioj, spalio 2 d., 7:30 v. vak.
,
.
. .Y , I Atsakymas: Supuvo 28 bušeliai, iaymond Chapeėj, 816 W. 3Ima gat
gat., scredos pavakarį įšoko (Teisingai tą uždavinį padarė: V. Na- vė, įvyks prakalbos su paveikslais.
ežeran prie Scott gatvės. Tuo riis Grade 6, Theodor Mitchell, Wal- Kalbės Dr. A. L. Graičunas ir kiti.
bus geros dainininkės. Per
laiku Sam Epštein, 902 Ifer- chieagoj; Rock-Fordas iš Roskford; Taippat
traukomis bus rodomi paveikslai. Visi
mitage Avė., stovėjo netoli tos A. V-skas, Sheboygan, Wis.; A. Mu kviečiami atsilankyti. — J. Vaitulis.
Grand Rapids, Mich.
vietos ir ištraukė moterį iš sysĮ iš
uždavinį No. 29 teisingą atsaky
vandens. Duota žinia vyrui, ku mą dar atsiuntė P. Miller iš Thomp Repeticija D. L. K. Keistučio Kliubo ruošiamo statyt veikalo “Dvi Se
son, Iowa.
ris atėjęs pasiėmė ją namo.
serys” 2-ro ir 4-to aktų bus šiandie,
----------------- 1---------rūgs. 30 d., 7:30 v. vak. salėj 3925 S.
LAIŠKAI Iš LIETUVOS RAN Kedzie Avė. Visi vaidintojai, kurie
Suėmė bonų vagiliu.
turite roles 2-am’ ir 4-am aktuose, 'Bū
DASI NAUJIENŲ OFISE:
tinai atvykite repeticijoms.
Martin Garrity, 5809 Calu
— Komitetas.

met Avė., tano areštuotas dėl
pavogimo už $3'C laisvės bonų iš panelės Margiiret Garden.
Pastaroji išdavė jį polici.jn dėl
to, kad jis atsisakė vesti ją.
Garrity padėtas po $5000 kau
cija. Rus teisiamas.

Pčtnyčia, Rugsėjo 30, 1921

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI
KRIAUČIŲ
šapa su štoru, pigiai, biznis iš
dirbtas per 8 metus. Galimai matis nuo 8 r. iki^ vį 4832 W. 14
St., Cicero, III., klauskt M. A.
Goberis.
PARDAVIMUI RAKANDŲ, hardvvare ir malevų kratuvė, lietuvių ko
lonijoj. 30 mynj nuo Chicagos. Aš
einu į kitą biznį. Nereikia daug pi
nigų.
J. FRIEDLANDER,
215 E. 16 St.,
i
Chicago llcights, III.

Sangamon St. į pietus nuo 61 St.,
7 kambarių frame Cottage, pečiu šil
doma, gasas, cemento skiepas, 2 ka
rų garadžius, cemento grindis, elekt
ra. Kaina $8,800 pinigais.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
NAMAI BIZNIAMS.
gera vieta, išdirbtas biznis, no 59 St., netoli Racine Avė., 2 aukš
tų frame krautuvė ir 3 fletai, pečiais
riu parduoti greit.
šildoma, elektra, 3 karų garadžius,
rendos $110.00 mėnesiui. Kaina $6000,
1458 W. 15 St.
įmokėti reikia $2,000.00.

AUTOMOBILIAI

6009 Racine Avė., 2 augštų muro
krautuvė
3 fletai, pečiais šildoma,
elektra. 2 Rarų garadžius, lotas 50x
BUICK 1920, 7 PAS. AUTOMOBI- 125. Kaina $9250.00, įmokėti $8,000.
lius visame padėjime kaip naujas,
parduosiu ant lengvo išmokėjimo ar
937 W. 59 St., 2 augštų muro krau-1
ba priimsiu seną automobilių j mainą tuvė
ir 3 fletai, pečiais šildoma, elek
turi būti parduotas j trumpą laiką. tra, 11
kambarių naujai ištaisytų, loMatyt galima nuo 4 iki 7 vak., ned. tas 3216x125;
nėra leaso. Kaina
nuo 10 iki 4 po piet, 817 W. 83 St. iš $10,500.00, įmokėti
$3,000.00.
užpakalio % bloko nuo Halsted St.
. ----. . ■ ------ ------ ....... ....
925 W. 59 St., 1 augšto frame
Pardavimui MAXWELL KA- krautuvė
ir 4 kambarių flatas, pečiais
ras 1919 metų, gerame padėji šildoma, elektra. Kaina $4,500, įmo
kėti $1,000.00. Matykit Mr. Zicterme, kaip naujas, parduosiu pi man.
, C. O. ROSEN,
giai. Atsišaukite, 1433 S. 49th
5926 S. Halsted St.,
Avė., Cicero, III.
Phone Normai 3678.

8

ir prausemosios sinkos. Visi trimings
aržuolo. Esbestos stogas, užpakalinis
jorch uždarytas langais. Lotas 30
bėdų pločio. Iš priežasties ligos par
duosiu pigiai. Namas yra geroj vie
toj, Brighton Park. Savininkas ant
vietos, T. P., 4625 S. Francisco Avė.
ant pirmų lubų.

UŽ PUSĘ KAINOS CHICAGOS
farmos, 60 akrų žemės ,triobos įtai
sytos kaip mieste, su gyvuliais, ma
šinoms ir visais įtaisimais kas tik
ant farmos randasi. Parsiduoda la
bai pigiai arba mainom ant Chicagos
namo.
Kreipkitės, C. P. Suromski
Co., 3346 So. Halsted St.

4 kambarių Cittage, 3548 So. Lowe
Avė. Modemiška, kaina $2,250.00.
6 Kambarių Cottage, vanos, elek
tra. gerame stovyje, kaina $2,900.00,
pinigais $500.00, 524 W. 44 PI.
3 flatų frame, 8-4-4 kambarių. 514
W. 44 PI. Kaina $3,800, pinigais
$500.00.
4 flatų frame, po 4 kambarius. Va
nos. gasas; gerame stovyj. 522 W. 49
PI. Kaina $3,600, pinigais $500.
77 kiti bargenai Garfield Blvd.
apielinkėj
VICTORY REAL ESTATE
5142 So. Halsted St.,
Phone Blvd. 6916.

i
i:'.

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI GREITU lai
ku 10 šėrų Universali State
Banko. Pigiai. Priežastis parda
vimo, išvažiuoju į Lietuvą.
Kreipkitės laišku Naujienos,
num. 408.

MOKYKLOS

MOKINKIS
•I

J;

rr~t

U.

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
Principal as
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
4205 & Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wella St.
137 Mokyklos Jungt. Vahtijoae.
Moko Siuvimo, Pattenių Kirpi
mo, Deaigning bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslai lengvais atmoksimais.
Kleaoi dienomia ir vakarais. Pareikalauldt knygėlėa.
Tai. Seeh 1648
SARA PATEK, rirmlalaka.
...................................... ...
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