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Chicago, Ill.jPanedėlis, Rugpiutis (August), 22 d., 1921

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Aug. 22, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Pats užneria sau kilpą ant kaklo

Permato galą tautų lygai

Prekybos, geležinkelių ir ki
tokios sutartjs jau yra pasira
šytos ar bus pasirašytos visų
trijų valstybių.
Nė viena tų šalių nelaukia
greito užpuolimo iš Rusijos pu
sės, bet jų politikai nenori ri
zikuoti. Prieš tas mažas res
publikas visuomet stovi pavo
jus, kad
Lenino valdžia gali
pulti ir vietoj jos atsirasti val
džia, kuri stotų už nedalinamą
Rusijos.
.
Tie politikai skaito, kad tri
lypė sąjunga butų gera apsau
ga. Ret jie norėtų, kad ir Finlandija, Izenkija ir galbūt Ru
munija irgi prisidėtų prie tos
sąjungos.

PARYŽIUS, rugp. 20. — Ita
lija galbūt pasitrauks iš tautų
lygos rugsėjo mėn. lygos susi
rinkime, jeigu Anglija ir Fran
cija ir toliau Italiją
skaitys
kaip “antros kategorijos val
stybę.”
Nesenai Italija smarkiai už
protestavo lygai prieš milžiniš
kas lygos išlakias. Nurodoma,
kad du viršininkai, Eric-Dnimmond ir Albert Thomas. gauna True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Aug. 22, 1921
į metus 2,000,000 lyrų. Ji rei as
reąuired by the act of Oct. 6, 1917
kalauja nukapoti algas.
Francija ir Anglija pareika
lavo didesnio Italijos prisidėji
mo ir paskelbė, kad nuo šio
laiko bus trįs kategorijos, ku
rią sudarys, pirmą — Francija
Anglų kompanija valdysianti
ir Anglija, antrą Italiją ir Ja
uostą ir gal perimsianti ir ki
poniją, o trečią — Indija.
tas dirbtuves.
Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad Italiją rengiasi' pa
LONDONAS, rugp. 20 — Su
sipriešinti
tokiam nuospren
žinota, kad Anglijos finansistų
džiui ir pareikalauti sau lygaus
grupė paėmė iš Rusijos sovietų
balso lygos taryboje.
Roma
valdžios nuomon Petrogrado
taipjau tvirtina, kad be Vokieti
uostą.
jos ir Jungt. Valstijų prisidėji
Apie mėnuo atgal gautos iš
mo lyga yra nevykęs dalykas.
Maskvos žinios sakė, kad eina
Jeigu lygos susirinkimas ne
tarybos apie įkūrimą kompani
atmes šios Anglijos ir Francijos diktatorystės,
Italija tuo- jos, kuri perimtų administrajaus pasitrauks iš lygos. Jeigu tyvę galę Petrogrado uoste, ir
tai atištikš,
manoma, kad ir kad daugelis Anglijos bankierių
daugelis kitų šalių, ypač visos yra užinteresuoti šitame pro
Pietinės Amerikos respublikos jekte.
irgi paseks Italiją ir irgi pasit
Žinios taipjau sakė, kad ta
rauks iš lygos.
kompanija perims savo kontro
Išlaidus gyvenimas Gcnevoje lei! taipjau visas dirbtuves Pet
ir nepaprastai didelės algos eks rograde ir kad Anglai
galbūt
pertams, darosi nėpanešama praplės savo veikimą paėmimui
našta mažosioms
tautoms ir kitų Rusijos uostų.
jos sakosi nebegalinčias išsi
Savinasi laivus.
mokėti.
Diplomatiniuose
rateliuose
NEW YORK,
rugp. 20. —
kalbama, kad Italijos pasitrau Rusijos sovietų valdžia išleido
kimas butų formaliniu žings užsienio reikalų komisaro Ciniu prie panaikinimo tautų ly čerino pasirašytą proklamaciją,
gos.
kuri sako, kad visi Rusijos la:
vai, priklausantįs rusų kompa
True translation filed with the post- nijoms ir esantįs visuose pa
master at Chicago, III., Aug. 22, 1921 saulio uostuose, tapo pripažinti
as required by the act of Oct. 6, 1917
esant Rusijos sovietų valdžios
nuosavybė. Proklamacija yra
adresuota visoms valdžioms,
kur tik kurių uostuose yra Ru
sijos laivų.
Kuriasi Pabaltijos valstybių ka
ro sąjunga gintis nuo Rusi
jos. Bijosi priimti Lietuvą.

RYGA, rugp. 21. — Dedama
pastangų prikalbinti Finlandiją
prisidėti prie Pabaltijos sąjun
gos, prie kurios priklauso Lie
tuva, Estonija ir Latvija.
Sąjunga skaitoma svarbiu
žingsniu prie apsigynimo nuo
Rusijos užpuolimo.
Latvija ir Estonija, spren
džiama, jau pasirašė militarinę
sutartį. Lietuva tai padarysian
ti neužilgo. Baimė, kad Lenki
ja gali pasipriešinti Lietuvos
dalyvavimui karo sąjungoj kol
Vilniaus klausimas nėra išriš
tas, verčia Latviją ir Estoniją
nepriimti Lietuvos šiuo laiku.
Bet pastarosios užsienio reikalų
ministeris Dr. Puryckis davęs
užtikrinimų, kad Lietuva lai
kysis su anomis dviem šalimis.

Kunigas prigirdąs pačią.
SAN JOSE, Cat, futfp. 20.—
čia tapo areštuotas kun. Dr.
Spencler iš Santa Rosa ir yra
kaltinamas nužudyme savo pa
čios. Jo pati prigėrė ežere val
čiai apvirtus. Jis sakėsi negalė
jęs jos išgelbėti. Bet po tūlam
laikui žuvusiosios giminės pa
reikalavo plačiau ištirti dalyką.
Jos lavonas tapo atkastas ir pa
daryta autopsiją. Po to valdžia
tuojaus areštavo kunigą ir ap
kaltino jį žmogžudystėje.
2 žmonės užmušti.

SPRTNGFIELD, III., rugp. 20.
— Ties Sherman miesteliu du
žmonės liko užmušti, 2 galbūt
mirtinai ir 6 sunkiai suželtai,
traukiniui užbėgus ant auto
mobilio.

Susirinkime dalyvavo apie
600 ar 800 angliakasių ir sako
ma, kad jų žygiavimas į Min
go pavietą prasidės ryto. J Min
go pavietą jie eisią per Boone
ir Logan pavietus, kur organi
LONDONAS,
rugp. 21. —
zuoti angliakasiai yra baisiauLondono Times koresponden
riai persekiojami ir žudomi.
tas Madride sako, kad priežas
Jau keletą sykių buvo pra
tim ispanų sumušimo Morokoje buvo visai neatsargus per nešta, kad tų apygardų anglia
daug didelis misi toli nimas nuo kasiai rengiasi žygiuoti į Min
bazių, bet ant kiek ispanai ta go pavietą, bet nebuvo tikėtąsi,
po sumušti, to dabar dar nega kad jie tai padaryti galutinei
lima apskaityti. Jis sako, kad nutars. Pavieto valdžia nežino
reikia skaityti, jog mažiausia ką daryti, o valstijos milicijos
10,000 ispanų krito mūšiuose viršininkai laiko savo susirinki
su sukilusiais maurais. Skrai mą ir svarsto kaij) neįleisti žydant aeroplanu matyta visur aiuo-jančių angliakasių į pavie
krūvos lavonų. Jais padengti tąkeliai ir kalnai, grioviai ir pa
kalnės.
Ispanai dabar negalį veik t'
kadangi neturi surinkę kar(*ivių, be to pas maurus yra apie
BUENOS AIRES, rugj). 21.—
6,000 belaisvių, kuriuos reikia Pasak žinių iš Rio de Janiero,
išpirkti, nes kitaip jie gali likti kareiviai užmušė 1(X) žmonių
nužudyti, kaip tą grąsina pada laike sukilimo Mat ta miestely
ryti maurai, jei ispanai ir to je, Brazilijoj.
linus juos užpuldinės.
Betlgi mūšiai apie Melilla vis
dar siaučia. Ispanai sakosi nu
viję maurus ir pridarę jiems*
’idelių nuostolį ir*WASHINGTON, rugp. 21.—
Valstybės departamentas pas
kelbė nesenai pasiųstą Costa
Picai notą, leidžiančią tai res
publikai tuojaus okupuoti dalį
NEW YORK, rugj). 21. — teritorijos, kurią dabar laiko
Plieno Irusias Uni'ted States Panama ir kuri atsisako eva
Steel Corporation jau trečiu sy kuoti, nors teisėjo White nuos
kiu kapoju algas. Dabar tins prendžiu, ta teritorija tapo ati
tąs paskelbė, kad delei mų)iigi- duota Costa Bicai.
mo plieno, algos darbininkams
Panamai irgi pasiųsta prane
nuo rugj). 29 d. bus nukapotos šimas, kad Costa Ricai duotas
dar 7c. ar daugiau į valandą. leidimas okupuoti tą teritoriją
Nuo to laiko paprastam darbi ir kad Panamos respublika to
ninkui bus mokama tik 30c. į dėl neturi priešintis Costa Ri
vai., t. y. tiek kiek buvo moka cai.
ma prieš 1917 m. Gegužės 16 <1.
Iš bazės Quantico šiomis die
algos buvo nukapotos 20 nuoš.,
liepos 16 d. panaikinta 8 vai. nomis išplaukė į Panamos zo
darbo diena ir pusantros mo- ną vienas pulkas jurininkų, pil
kesties už viršlaikį, o dabar al nai apsiginklavusių karo lai
gos nukapojanios apie 19 nuoš. kui. Valdžia atsisakė duoti pa
Dabar darbininkas dirbdamas aiškinimų apie to pulko juri
10 vai. į dieną prie sunkaus ir ninkų siuntimo.
pavojingo darbo gaus vos $3.
Kaip jis galės pragyventi tiek
PAšOVfi PRIE KALĖJIMO.
mažai uždirbdamas?

10,000 ispanu krito
mūšiuose su maurais.

Petrogrado uostas išnuo-'
muotas Anglijai?

Pabaltijos sąjunga kovai
su Rusų pavoju.

Laukia greitos taikos I Angliakasiai rengiasi eiti
į Mingo pavietą.
su Vokietija.
Tikisi, kad už savaitės taikos Padarys ginkluotą demonstraci
sutartis bus pasirašyta.
ją prieš Mingo angliakasių
persekiojimą.
WASHINGTON, rugp. 21.—
CHARLESTON, W. Va., rug.
Su Beri i no išreikštąją vilčia,
iš Paint
kad taikos sutartis tarp Vokie 20. — Angliakasiai
tijos ir Jungt. Valstijų bus pa- Creek ir Cabin Creek anglių
I sirašyta bėgyje savaitės, pilnai laukų
palei Kanawha, upę,
l sutinka ir vietos valdininkai, šiandie laike susirinkimą Mar
’ nors visgi nieko nesakoma apie inei miestelyj, tikslu apsvarsty
tarybų bėgį ir apie pobūdį bu ti padarymą ginkluotos demon
siančios sutarties.
Amerikos stracijos prieš Mingo pavietą,
valdininkai mano, kad sutartis kur jau keli mėnesiai kaip gy
|bus padaryta neužilgo, bet jie vuoja karo stovis ir kur anglia
aiškiai pasakė, kad nieko ofi- kasiai jau nuo senai veda kovą
cialiniai nebus svarstoma iki už teisę organizuotis ir už pri
sutarties nebus padaryta.
pažinimą unijos.

Petrogrado uostas išnuomotas

Padarysianti tai delei jos paže
minimo ir didumo, lygos iš
laidų.

No. 195
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Pabaltija vienijasi
Italija gal pasitrauks
iš tautu lygos.

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

,

Darbininkas, kuris nepriklauso jokiai darbininkų organizacijai ir palaiko “open shop,”
pats sau užneria kilnią ant kaklo ir kitą galą atiduoda “'bosui,’’ kad galėtų tasis smaugti jį
prisimindamas.
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Ihrue translation filed with the postmaster at Chicago, III., Aug.'22, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Maskva meldžiasi.

Susitarimas šelpimo darbe

MASKVA, rugp. 20. — Pa
maldos už sumažinimą bodo
ir siautimo choleros šiandie bu
vo laikomos visose, 1,600 Mask
vos bažnyčiose, šiandie buvo
religinė švente ir visos val
džios įstaigos buvo uždarytos.
Gatvės, parkai ir bažnyčios bu
vo pilnos žmonių, pasirėdžiu
sių geriausiais darbužiais.
Sužeisti kareiviai ir ubagai
skuduruose stovėjo prie bažny
čių vartų, prašydami išmaldų.
Seni vyrai ir moterįs nešiojo
lėkštes ir gatvėse pardavinėjo
riekes juodos duonos, keletą
baltų buikikių, obuolių, slyvų,
kriaušių ir kiaušinių.

■ apart algų ir kitų išlaidų dar
buotojų.
Bolševikai prižada tinkamai
į apsaugoti gabenamą maistą ir
atlyginti auksu ar prekėmis už
pražudytus ar netinkamai su
Sutartis apie šelpimą Rusijos naudotus maisto siiitinius.
badaujančiųjų pasirašyta, lai
vai kraunami, tuoj prasidės ir Amerikiečiai yra Įgalioti kon
troliuoti sanitariją, jei šelpiatikrasis šelpimo darbas.
moj apygardoj apsireikštų epi
RYGA, rugp. 20. — Sutartis demija.
tarp Jungt. Valstijų ir Rusijos
Rusijos bado šelpimo komi
apie Amerikos šelpimą Rusijos tetas kooperuos su amerikie
badaujančiųjų, tapo pasirašyta čiais ir amerikiečiai neveiks
šiandie Walter L. Brown ir tuose dįstriktuose,
kad patįs
Maksim Litvinov.
rusai
gali parūpinti maisto
Viltį, kad tas sutartis prives porcijas. Tautos, tikėjimai ir
prie tolimesnių ryšių itarp Ru politiniai skirtumai bus užmirš
sijos ir Amerikos, išreiškė Lit ti ir raportai apie atliktąjį dar
vinov ir Latvijos
premieras bą bus skelbiami visam pasau
liui, nekliudant sovietų val
Meirovitz.
džiai.
Projektuojama ne . tik aprū
Nebus politinių permainų.
pinti badaujančius Volgos sryčių gyventojus maistu, bet ir
WASHINGTON, rugp. 20.—
kovoti su epidemijomis. Darbas Valstybės departamentas pas
neleisti Išsiplėtoti ligoms tarp kelbė, kad pasirašymas sutar
pabėgėlių yra milžiniškas.
ties tarp Rusijos ir Amerikos
Sprendžiama, kad jau išsiųs šelpimo administracijos neturi
ta įsakymai New Yorkan, Ham- politinės reikšmės ryšiuose tarp
burgan ir Danzigan krauti lai Rusijos ir Jungt.
Valstijų.
vus su maistu ir vaistais. Tikra Amerikos valdžia nedalyvauja
sis darbas Rusijoje galbūt pra Rygos sutartyj.
sidės už savaitės laiko.
Badas totorių respublikoj.
Išėmus amerikiečius,
kurie
buvo suimti po 1917 m., visi
LONDONAS,
tugp. 20. —
amerikiečiai turės liuosą įva Daily Herald
korespondentas
žiavimą į Rusiją.
praneša iš Maskvos, kad bado
Transportacija, telegrafas ir padėtis Totorių respublikoj yra
kitos susisiekimo įmonės bus rusti. Privatiniai maisto aruo
amerikiečiams
nemokamos. dai išsisėmė ir kaip turtingas,
Taipjau amerikiečių gabena taip ir beturtis lygiai kenčia
mas maistas turės tą pačią pir badą.
1
menybę transportacijoje, kaip
ir Rusijos šelpimo organizacijų.
PARYŽIUS. — Palyginus su
Sovietų valdžia duos reika 1913 m., Franci joj ąpslvedimai
lingus sandelius maistui, taip pereitais metais dvigubai pasb
jau nugabens į išdalinimo vie- daugino, b gimimai trigubai patas, ir padengs visas išlaidas, didėjo.
.. .<■?• ‘
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Rado valgomas šaknis.
RYGA, rugp. 21. — Bevieliniu telegrafu pranešama, kad
Samaros universiteto laborato
rija surado tinkamas maistui
tūlos pelkių žolės šaknis. Tos
žolies yra labai daug badaujan
čio j teritorijoj.
Tos šaknįs užveria 70 nuoš.
krakmolo, daug albumėlio ir
biskį riebalų. Ikišiol tų Šaknų
nevalgyta. Laiboratorija sako,
kad tinkamai suorganizavus,
panaudojimas tų šaknų mais
tui sumažintų per pusę badavi
mą Samaroje.

Potvinis nuplovė 2 miesteliu.
LAS CRUCES, N. M., rugp.
19.—. Debesio pratrukimas nup
lovė Santa Tercza ir Hatch, N.
M., miestelius. Iš Žmonių tečiaus niekas nežuvo, nors nė
vieno namo abejuose mieste
liuose netiko.

100 žmonių žuvo sukilime.
1 ,
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Liepia apleisti Gesta Ricų.

Vėl nukapojo algas.

Pienuos kovą su algų
kapojimu.

ATLANTIC CITY, rugp. 21.
— Ryto čia susirinks Amerikos
Darbo Federacijos pildomoji
taryba. Ji laikys posėdžius per
visą savaitę. Manoma, kad bus
pienuojama apie tolimesnę ko
vą su algų kapojimu.

Apie U. S. Mali Laivų
Kompaniją.

Laivų linijos United States
Mail Steamship Company, Ine.,
vyriausioji agentūra praneša,
kad tą liniją ir toliau operuos
Jungtinių Valstijų Korto- val
dininkai, ir kad biznio redkąlai
bus taip pat vedami kaip kad
ligšiol.

Goveda gandė Išvogti iš kalėji
mo negrą ir jį nulinčiuott.

KNOXVILLE, Tenn., rugp.
20.— 27 žmonės, jų tarpe dvi
moteris, liko pašauti, kada go
veda žmonių bandė užpulti vie
tos kalėjimą, kad pasigriebus
kaltinamą ant baltos moteries
užpolime negrą ir jį nulinčiavus. Šerifo pagelbininkai, kurie
ginė kalėjimą, šovė j minią,
šerifas irgi pašautas. Saugoju
sieji kalėjimą kareiviai j minią
ne šovė.
Užvažiavo ant minos.

CHRISTIANIA, rugp. 21. —.
žvejų valtis paskendo užvažia
vusi ant minos vakariniame
Norvegijos pakarštyje. Visi val
tyje žmonės irgi žuvo.

Pagedėlis, Rugpjūtis 22, *21

NAūjre,Nos.ciMr<>,.a,..
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organizacijos atstovams pil
NAUJIENOS
niausią judėjimo laisvę, as
The Lithuaniaa Daily News mens saugumą ir diplomatų
Pabllahad Daily *xc*pt Sunday by
<b* Uthuaadaa N*ws Pub. Co„ Ine. privilegijas ant rubežių.
Rusų atstovas Litvinov ir
JBdltor P. Grigaite
amerikonų atstovas Brown
ginčijosi dėl
1739 SO. HALSTED 8T., daugiausia
CHICAGO, ILLINOIS.
skaičiaus žmonių, kuriuos
Talephone Roosevelt 8500
Hoover’io organizacija gali
siųsti Rusijon šelpimo dar
Sabscription Ratesf
>8.00 per yaar tn Canada.
$7.00 per year outsid* of Chicago. bui. Litvinovas norėjo, kad
|8.00 per year in Chicage.
tas skaičius butų kiek ga
8c per copy.
lint labiaus apribotas; bet,
Entered as Sacond Claffl Mattar
tapo
priimta
Harch 17th, 1914, at the Poet Offioe pagalios,
of Chkag*, III., oadar
Mt d
Brown’o sąlyga: būtent,
March 2nd, 1879.
kad šelpimo administracija
Naujienos eina kasdien, iisklrianl
Mdtldieniua. Leidžia Naujieną Ben* gali pasiųsti Rusijon tiek
drovi, 1789 So. Halited St., Chicago,
žmonių, kiek ji ras reikalin
UL — Telefonas! Roosevelt 8500.
ga.

Uiteakomoji Kaina:
Chicagoj* — palte:
Metama iH>
11 ■ ■ a—1 I ■ 1
eBMia
Pusei metą —
■m.
Trims mitoeriami . , ■
Dviem minesianaa ——
Vienam mtneeiat —r............... *-

$8.00
4.80
1.75
1.00

Chicagoje — per neiloUjoj

08
Vlana kopija ——---- .--------------—
Savaitei....... ...................
~ 18

Minėsiu! ............. ■<

75

Suvienytose Valatijaaa ne Chleagoj,
paltui
Metame...... —---V.OC
Pusei metą --------------- -------- 4.00
T rimą mėnesiams---- ---------— 2-00
Dviem mėnesiams .
1.50
Vienam mėnesiui--------- —— .75

Kitos šalys taip pat yra
pasiryžusios šelpti Rusiją,
bet kuomet jos ateis, tai
Amerika jau bus tenai už
ėmusi pirmą vietą; ir joms
nepaliks

nieko

daugiaus,

kaip tiktai padėti tame dar
be Amerikos organizacijai.
Todėl visa šelpimo darbo
pakraipa priklausys nuo to,
kaip norės elgtis šios šalies
valdžia. \

Lietuvon ir kitur uiaianieaaai
(Atpiginta)
Metams -______ ——• 18.00
Pusei metų------------ ----------- 4.50
Trims mėnesiams----------------- 2.26
Pinigus reikia siųsti palte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
Sovietų Rusijoj pagyvenusio Tikro
Proletaro laiškas Naujienoms.
, ,
■■ w
I . ■
FTĮI '■ -T" I'1 L!

Rusijos gyvenimas.

m

Perankstpbas
džiaugsmas.
“Naujienų” priešai labai
nudžiugo, kad prieš pat
“Naujienų” pikniką iškilo
nesusipratimų musų dien
raščio spaustuvėje. Vietinė
komunistų ir klerikalų spau
da pasistengė kiek galėda
ma labiaus išnaudot tuos
nesusipratimus savo partijų
labui.
Nuo šitų partijų nenori
atsilikti ir “vidurinė srovė”.
Jos oficialiame organe,
“Sandaroje”, rašoma tokie
pat melai apie “Naujienų”
pikniką, kokie tilpo komuni
stų laikraščiuose, ir šaukia
ma, kad “Naujienos” jau
pasiekusios
“klaimakso”
(augščiausio laipsnio). Tau
tininkams, girdi, dabar atė
jusi proga atsigriebti.
Tegu jie sau sveiki grie
biasi. Tiktai jeigu jie mano,
kad, žarstydami žarijas sve
timais nagais, jie pralobs,
tai jie klysta. “Naujienos”
per savo amžių turėjo pa
kankamai priešų iš visų pu
sių — bet tie, kurie joms
duobę kasdavo, paprastai
patys į ją įpuldavo.

Amerikos
sąlygos priimtos.
Rusų ir amerikiečių atsto
vai padarė pilną sutartį dėl
. badaujančiųjų šelpimo. Ta
sutartis susideda iš 25 punk

tų: 22 punktuose išdėstyta
sovietų valdžios pasižadėji

Be abejonės,
“Naujienų”
skaitytojams bent dalinai žino
ma, kas dedasi dabar Sovietų
Rusijoje, kokį neapsakomą var
gą, skurdą ir badą kenčia ne
laimingi tos šalies piliečiai dė
lei visiško ūkio, pramonės bei
prekybos iširimo. Todėl pla
čiau apie tai aš čia nerašysiu,
tik pabriešiu trumpais brūkš
niais, ką patsai esu patyręs be
gyvendamas Rusijoje ir gerai
ragavęs bolševikų šeimininka
vimo vaisių.
Bolševikai, pažadėję karo nu
kamuotai liaudžiai duonos ir
taikos, vilingu budu paglemžė
valdžią iš tikrųjų laisvės iško
votųjų — socialdemokratų ir
socialistų-revoliucionierių ne
davę pastariesiems progos nei
beveik pradėti šalies gyvenimą
tvarkyti nuvertus caro valdžią.
Taip triukšmingai žadėję duo
nos, ištikrųjų savo taktika ša
lį privedė prie baisiausio var
go ir suirimo, iš kurio labai
sunku bus jai išbristi. Kitaip
būti ir negalėjo. Nieko jie ne
sutvarkę uždare visas privati
nes įstaigas, dirbtuves, magazi
nus bei krautuves. Negana to,
užgynė prekiauti maisto pro
duktais. Ligi šiol ten kas ką
pardavinėjo, ar pirko sau mai
sto, tai vis neteisėtu keliu, slap
ta. Ūkininkas veža ką nors
parduoti, ir nežino, ar pavyks
parduot, ar vos tik išvažiavus
iš kiemo prekės bus iš jo at
imtos. Tas pats ir su pirkėjais.
Nusipirkai kaip nors kokį pū
dą miltų, ar kitokių kokių pro
duktų, sutiko koks nors “čekiškis”, “zagradilaucas”
ar
koks vadinamo vargšų komite
to narys, tuojau pasivijęs ir
traukia iš tavęs maišiuką ar
krepšį, sakydamas: pagadi, tovarišč, ką čia neši? žinai, kad
prekiauti sovietų valdžios grieštai uždrausta; podavai siuda!—
Ir noroms nenoroms turi ati

yra išleidęs įsakymą No. 1008,
kad už vogimą valstybinio tur
to bus baudžiami ligi sušaudy
mo, tečiaus visose dirbtuvėse
darbininkai, galima sakyti, dau
giau dirba savo reikalams, ne
gu valstybei. Pavyzdžiui tie,
kurie dirba prie metalo, padir
bę kokius daiktus gabena sodžiun, ir mainos ant maisto
produktą, kadangi sodiečiai už
sovieckus pinigus nieko neno
ri duoti, nes ir jie už tuos pi
nigus nieko negali nusipirkti.
Išviso padėtis bolševikijojc
yra begalo sunki netiktai dar
bininkams, bet ir žemdirbiams,
ūkininkams.' Ūkininkas, kur
turtingesnis, turi
atliekamų
grudų, bulvių ir kitokių mai
sto produktų, tokiam gatavai
į namus darbininkai viso pri
neša — geležies, druskos, ži
balo, drabužių ir t. t., o ku
rie atliekamų produktų neturi,
tokie ir valgo ibe druskos. Mat
Rusuose ir su druska dalykai
labai blogi.

patvirtino Stasys Grišius. Pris
pirtas prie sienos pirmininkas
Poška prisipažino, kad jis Lie
tuvos Laisvės paskolos bono
nėra pirkęs, ale užtat per pen
kerius metus buvęs raštininku
prie Tautos Fondo... To paka
ko. J. A. Poška tuojau buvo
pašalintas nuo Apskričio pirmi
ninko pareigų ėjimo, o jo vie
ton paskirta J. Mickeliunas.
Tai mat, koki tie musų kelrikalai. Jie kitus niekina, o pa
tys dirbti Lietuvos reikalams
moka tik liežuviu.
—L. Z. Rūta.

Gražus pasiryžimas.
#■—................................. ............

Gražiu pasiryžimu aš vadinu
tokį Amerikos lietuvių pasiel
gimą: kurie buvo pirkę. Lietu
vos Valstybės bonų, sulaukę
jau laiko gaut nuošimčius, nuo
tų nuošimčių atsisako ir juos
taipgi aukoja Lietuvos naudai.
• Labai prakilnu!

Bet ne visi lietuviai supranta,

šalies padėtis ir dabar netik kam

kad negerėja, bet kas kart vis
eina blogyn. Dabar produktams
kainos, kaip nupasakoja grjštantieji Lietuvon pabėgėliai, jau
pasiekė negirdėto laipsnio: ru
gienių miltų pudui vietoms mokatųa virš 200,000 rub., juodos
duonos svarui ligi 5000 rub.,
batams mokama lig 500,000
rub. Taip ir viskas.

Paskutiniuoju laiku bolševi
kų valdžia jau leido liuesai par
davinėti maisto produktus, —
kas visai dar nesenai buvo pas
juos didžiausias prasižengimas,
aštriausiai baudžiamas. Mat ga
lų gale ir jie pamatė, kad jei
gu taip bus ilgiau, tai neužil
go pris
mirti badu netik
liaudžiai, bot ir patiems komi
sarams bei “čekiškiams”. Tik
kažin, ar nebus pervėlu, kad
jie tą savo klaidą tepamato po
314 metų, kada šalyje vieni
griuvėsiai beliko.
. Tai, prie ko privedė tie tik
riausi darbininkų klasės išva
duotojai! Tie kitų partijų, ypač
socialdemokratų net ir dabar
dar nenustoja kolioję, vadindame juos išdavikais ir jude
siais, kuomet ištikrųjų to var
do verti jie patys — bolševikai
komunistai. Jie nieko neapgal
voję paleido savo komunistinį
vežimą visais garais ir, kaip
reikėjo tikėtis iš anksto, tas
jų lėkus ir visu smarkumu ve
žimas skaudžiai atsidaužė į uo
las. Nuo skaudaus smūgio ve
žimas subiro, o juo važiavusie
ji draugai, gerokai patys susi
trenkę, nebeišmano kur besuk
ti: atgal ar į šalis.
— Tikras Proletaras.

Skaitytoju Balsai
Si
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KLERIKALŲ DARBAI IR
ŽODŽIAI.

Savo organe Drauge mūsiš
kiai klerikalui nuolatos giriasi,
kaip jie dirbą Lietuvos labui,
kaip jie surinkę milioną para
šų po peticija Jungtinių Valsti
jų prezidentui, kad butų pri-.
pažinta Lietuva, kaip jie dar
bavęs! Lietuvos paskolos reika
lais, ir lt., tuo pačiu laiku šmei
ždami kitų srovių organizaci

ir kaip aukot

tuos nuo

šimčius. Daugelis dėl to nesu
pratimo padaro daugiau žalos
negu naudos Lietuvai, aukoda
mi per Tautos Fondų — tą ku
nigų organizaciją, kuri surink
tus nuo žmonių pinigus suvar
toja saviems, kartais visai ne
pateisinamiems reikalams. Ku
nigai moka naudotis kiekviena
proga ir dabar jie energingai,
karštai visur ir visokiais bu
dais agituoja už tą savo Fon
dą, vilioja nuo žmonių nuošim
čius į jį.

Bet žmones turėtų
patys
suprasti ir daboti, kad jų au
kos eitų Tėvynės labui, o ne
šelpimui ir* stiprinimui jos prie
šų. Prakilnu aukoti štai kam:
Lietuvos Universitetui — kad
musų jaunoji karta turėtų ga
limybės įgyti daugiau mokslo,
inteligencijos ir ateitoje kad
butų tinkami darbininkai Tė
vynės kūrimo darbe. Lietuvos
Raudonajam Kryžiui — kad jis
turėtų kuo aprišt tas brangias
žaizdas musų brolių ir sūnų,
gavusių jas Lietuvą nuo priešų
gindami.

Labdarybės tikslas bus at
siektas. jei aukosim tam tikslui
ir tas aukas siųsim per užtikimą, daug pasidarbavusią įstai
gą kaip kad yra L. G. D. (Lie
tuvai Gelbėti Draugija). Dar
kartą broliam lietuviam prime
nu sergėtis, kad savo aukų nesukištų kunigam, kuriem rupi
labiau savi interesai ne kaip
Lietuvos labas!
—Grįžalo Ratai.

L. S. Sąjungoje
Stovėkime Sargyboj.

Komunistų santykių su Ka, raliu.
Musų komunistams Karalius
(Feljetonėlis)
liko didžiausias išdavikas, apie
tai negali būti mažiausios abe
Nėra skaudesnio dalyko, kaip jonės.
sužinoti, jog tavo ištikimiau
O taip dalykams esant, mu
sias draugas kasa tau duobę. sų komunistai dabar turėtų
Tu jį gerbi, myli, dali mesi kreiptis į savo buvusį ištikimą
su juo visais savo sielos troš draugą ir tarti:
kimais, visomis savo mintimis...
— Ir tu, Karaliau!
Ir štai vieną gražią dieną jis
Reikia manyti, kad nuo to
tau iškerta tlklžiausią kiauly jų reikalas nė kiek nepagerė
stę.
tų, bet visgi bent ant širdies
Atidengia visas tavo paslap butų lengviau.
tis, (išstato tave ant juoko.
Ar šiaip ar taip, bet Kara
Ir taip buvo nuo amžių.
lius pats ragavo bolševikiško
Sunku surasti tokių žmonių pyrago, o musų komunistai
kurie gerbtų ir butų tavo išti girdėjo apie bolševikiško pyra
kimi draugai iki grabd lentos, go gardumą tik iš bobutės. O
nežiūrint Į tai, kokių tu pai bobutė nugirdo apie tai iš tar
kysčių nedarytum.
naites, kuri, iš savo puses, gir
Tankiausia taip esti.
dėjo kaip apie to pyrago gar
Jie gerbia tave tol, kol ma dumą kalbėjo ponai...
no, kad tu esi vertas tos pa
Nežiūrint to, komunistai sa
garbos. Bet kaip tik jie pama ko, kad Karalius ne tiesą sakąs
to tavo ydas, jie išsižada ta apie Rusiją.
vęs, kaip kad šv. Petras išsi Savuosius jie perspėja, kad
žadėjo Kristaus.
netikėtų Karaliaus išpažintimi.
Retomis tik išimtimis, taip
Ar jums neprimena visa tai
buvo ir taip, turbūt, ilgai da anos moters išsisukinėjimą, ku
bus.
ri vyro užklupta su savo kava
Bet apie tai — ar aš tiesą lierių kalba:
kalbu — spręskite patys.
— širdele, čia visai nieko ne
Aš paduosiu iš gyveninio buvo. Nejaugi tu labiau tiki sa
pavyzdžių, o jus jau darykite vo akiniu, negu mano žod
išvadas.
žiams?
Ir taip, aš pradedu.
Karalius bent tiek buvo iš
Aną metą tarp musų gyve mintingas, kad pamatęs bolše
no didelis bolševizmo apaštalas. vikiškos bobos — Komisarų
Katalius.
Tarybos — elgesį nebenorėjo
Tai ne titulas, b šiaip tik pa tikėti tos bobos žodžiams.
vardė. Kuriozų, žinote, visur
Bet musų komunistai tiek
pasitaiko.
įsimylėjo j tą jmlaidunę-bobą.
J bolševizmą jis buvo taip kuri jau senai nebėra ištikima
įsitikėjęs, kai davatka į rąžan savo principams, jog nieku
čių.
budu nemato jos cbamunistiPadėk rąžančių ir tave tuoj nio elgesio.
«— K. Sėjikas.
perkūnas trenks, — sako da
Nenori apsileisti.
vatka.
Išsižadėk bolševizmo ir tu
—Mama, nupirk man naujt:
tuoj paliksi buržujus, —« saky lėlę.
davo Karalius.
>
—Kam, dukryte? Juk senoji
Laikas bėgo.
dar ncsulužus.
Kad ir nenoroms Karaliui
—O kam garnys atnešė įna
prisiėjo apleisti šią nepakenčią- mei kitą.beilię? Juk aš dar nc
mą šalį ir vykti už juros.
sulužus.
Iš pradžių Lietuvon, o pas
kui jau į Tarybų Rusus.

Ir tu, Brute!

Musų Moterims.

Vadinasi, į tą prižadėtąją že
mę, kur darbininkai gyvena
kai Rojuj.
Vienok jam teko labai nusi
vilti. Jis pamatė, kad bolševikijoj 0 jokios laisvės nėra. Des
potizmas da aršesnis negu ca
ro laikais. Kalėjimai pilni po
litikos prasikaltėlių, kurie tan
kiai galabijami be jokio teis
mo.
Apie tai jis ir parašė, per
spėdamas amerikiečius, kad jie
netikėtų į bolševikišką Rojų.
Čia tai ir gludi jo didžiausias
nusidėjimas.
Pagalvokite tik, koki išdavy
stė!
Musų komunistai pasitikėjo
juo, rengė jam prakalbas, skai
tė jį ištikimiausiu savo drau-l
gu.
O dabar...
Tas jų draugas ėmė deginti
tai, ką pirmą garbindavo, ir
garbinti tai, ką pirma degin
davo.
Ar tai ne tragingas atsitiki
mas.
Kadaisti — daug, daug me
tų atgal — Cezariui prisiėjo
pergyventi tokį kartų niomentlĮ.
Briilus skaitėsi ištikimiausiu

Kilus “Naujienų” Bendrovė
je kivirčiams, kaip kurie LSS.
nariai ir užimantys Sąjungoj
žymias vietas nori įnešti suiru
tę ir pačioj L. S. Sąjungoj.
Draugai, apsižiūrėkime. At
siminkime ne labai senos pra
eities atsitikimus.
Kada ponai Stilsonai, Kara
liai, Jukeliai ir Bimbos šaudė
šlykščiausiais žodžiais į įžy
mesnius LSS. veikėjus, tuomet
didžiuma Sąjungiečių patikėjo
minėtiems “revoliucionieriams”
ir nusekė paskui juos į taip va
dinamo
komunizmo pelkes. Cezario draugu.
Dabar vėl pradeda tokias gies
Tiesą sakant, jis buvo ir dau

duoti, nors nekartą nukentėjų- jas ir darbuotojus. Prieš suva mes giedoti Strazdas, Jamontas ginu neigu <1raugas, ale apie to

sio šeimyna namie badauja.
Taigi dėl tokių nenormalių
aplinkybių, ir ne dyvai, kad
išviso šalies padėtis ilgainiui
atsidūrė tiesiog bedugninėje.
Perkant ar parduodant viską
nelegaliai, žmogaus gyvybė pa
sidarė ir nelegalė, nes ką'darjo žmogui Sovietų valdžia duo
da teisėtai nupelnyti per mėne
sį, tai pragyventi neužteks to
teveik nei vienai dienai. Ir jei
>alaikymui gyvybės neišrastų
tokių nors šaltinių, tai visi
darbininkai butų po šimtą syk
tedu numirę.
Per tai ir laiko savo gyvas
tį kas kaip išmano: kas vagia,
kas spekuliuoja ir t. t. Nežiu-

žiavimą Washingtone birželio
mai, o 3 punktuose — Ame
mėnesy, Drauge tilpo protes
rikos šelpimo administraci
tas prieš tą suvažiavimą, para
jos pasižadėjimai.
šytas vardu Liet. Laisvės Pas
Vien iš 'to jau galima nu
kolos Cbicagos Apskričio, su
manyt, kad sutarties sąly
Apskričio pirmininko
J. A.
Poškos parašu. Tat L. L. P. Ap
gos yra tokios, kokias pa
skričio susirinkime rugpiučio
diktavo Hoover’is.
15 d. stočių valdybos ir visi at
Amerikoniškoji šelpimo
stovai pareikalavo, kad ta pro
administracija
pasižada
testo rezoliucija butų atšaukta
šelpti badaujančiuosius ru
Pirmini ... Poška atrėžė, kad
rezoliuc
buvus gera, ir ban
sus, be rasės, religijos, sodė nebeduoti balso kalbėt api'
cialės ir politinės padėties
tai. Gabaus Stasys Valančius ir
skirtumo, maistu, rūbais ir
paklausė Poškos,
ar jis turįs
vaistais, ir neužsiimti veiki
pats L. L. Paskolos boną pir
mu nei politikoje, nei preky
kęs, nes, sako, tekę jam girdėt,
boje. Rusai-gi, iš savo pu<
kad Apskričio pirmininkas nesės. garantuoja amerikonui i ui! j tai, k ui di mgas Iio» ki > urįs nė vieno bono. Tą patį

ir kiti.
Draugai Sąjungiečiai,

Kepuraites No 1094.

stykime kuopų susirinkimuose

rimtai ir neleiskime Strazdams
vėl suskaldyti musų L. S. S-gą.
Pirmiausia reikia atšaukti St.
Strazdas iš LSS. Pild. Komite
to; tegul jis sau eina pas ko
munistus ir ten kelia sau re
voliucijas, o ne L. S. Sąjungoj.
Gana jau mums tų vaidų, ku-.
rių turėjome net perdaug.
Jeigu norime, draugai, išlai
kyti L. S. S-gą sveiką, tai at
kartoju, apsižiūrėkime išanksto, kol dar ne vėlu.
Z. G’apšis.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

Kada Cezaris liko

;

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionat

Siuntimą* pinigų, laiva* t
korte*, pašportai ir tt.
NOTARU UiA8
( R«al Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt,
809 W. 35th SL, Kamp. Halsted 84.
Te!.: Boulevard 611.
VaL: 9 iki 6 kasdieną
.
Vak.i U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 vak. .
N ėdu iki 8 po pietą.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS
TEISIŲ

DUODA

PATARIMUS

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Panedėlį, Seredoj ir PStnyČioj
ofise
šiuo
adresu

Michigan avė.

2816 So.

Telef. Victory 9082

V. W, RUTKAUSKAS
Advokatas

BM
Tel. Central 6890
Vak.: 812 W. 83rd St^ Cbkafo
Tel. Yards 4681.
So. .La Šalie St. Rooa

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų išlygų.

S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 *Rector Building
79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Va!.: 6 iki 9 vak.
if- m l ii HMM....... ii
H
Tel. Haymarket 3669

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

V«||

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

........ ■■

/

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumsestyji
ASSOCIATION BLDG.
• 19 So. La Saite St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
Panedčliais iki 8 vakarą
Namų Tel.: Hyde Park 8895
t.,..,,., „■■■•-i ■ ...................... —f

1

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

i
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K) METŲ ŠITAM BIZNY

M. J. KIRAS
&C0

3331 SOUTH
HALSTED ST.

Phone Yards 6894

1094

PINIGŲ

SIUNTIMAS,

PAŠPORTAI, LAIVAKORTĖS
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas

Čia paduotas pavyzdys labai gražių
naktinių kepuraičių. Tokioms kepu
raitėms pavyzdys yra sukirptas vie
no saizo ir reikia tiktai 1 jardo 22
colių materijos. No 1;—Yz jardo 30
colių pločio materijos.
Norint gauti tokiai kepuraitei su Ofiso ^valandos: Nuo 8 ryto iki
kirpti ir pasiūti pavyzdį, pralon
9 vakaro. Panedčliais, Seredomis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
daliomis iki 2 valandai po pietų.
žymėti mierą, parašyti savo vardą
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
konvertą kartu su 15 centų (pašt<
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums Phone Poulevard 6301
šiaip
užadresavus: NAUJIENOS
ANTANAS GREDUŠKA
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
Generalis
St., Chica£o, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų, ir praSau at

siųsk man pavyzdį No 1094
Mieros

Kontraktorius ir
būdavotojas.

Būdavoj ame ir taisome.

1401 W. 47th St.,

Chicago.

DB. A. MONTVID '

kius dalykus čia neišpuola kal

svar bėti.

European American Sūriau'

(Vardas ir pavarde)

užpultas

ir nužudytas, Brutus irgi daly
(Adresas)
vavo puolime.
Mirtinai pažeistas ir pulda
(Miestas ir Valst.)
mas apt žemės Cezaris išta
Į
rė:
Phone Boulevard 491
—- Ir tu, Brute!
Kiek patoso, kiek drama tin ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
gumo tame trumpame sakinyj!
—- Ir tu, Brute!
Deimantai,
Brutus, ištikimiausias drau
Laikrodžiai,
gas, susidėjo su priešais!
Ne tik sujudėjo su jais, bet
Auksybė, Columbijos Grafonolus ir
da paskelbė mirtiną kovą Ce
lietuviški
naujausi
zariui.
rekordai.
Grįžkime dabar nuo to isto
rinio nuotikio prie mažiau
4537 S. Ashland
svarbaus atsitikimo.
Avė.,
Chicago, 111.

Lietuvis Gydytojas ir Chinrgaa
25 East WaHhington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8862
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar*
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimo.
8261 So. Halsted StM Chicago, Ui.

NAUJIENOS, Chlca.

Panedėlis, Rugpiutia 22, ’2I
ir—w—nuu

Lifebuoy urnai nuvalys
ir priduos visam kunui
šviežumo, vėsumo ir
smagumo.
Įžymus RAUDONAS šmotas
raudonoje dėžutėje.

Padarytas
Amerikoje.

SVEIKAS muilas

TIKTAI PER 10 DIENŲ
CALIFORNIA
VYNUOGES
K
“Puikiausios ant Marketo”
VYNO VYNUOGtS — puikiausios, saldžiausios, didelės bal
tos uogos, 30 svarų dėžė ......................................... $4.50
MUSKATALY VYNUOGES — California pasididžiavimo, 30
svarų dėžė ...................................................................... 5.00
MAMOTO RIEŠUTAI.— popieriniai lukštai, puikiausi ant mar
keto. 10 svarų dėžutė už ............................................. 3.50
RAZINKOS — Saldžios ,be sėklų, 80 svarų dėžė ................ 5.50
Gvarantuojame viršminėtus produktus1 kaipo augščiausios
rųšies ir aplaikysi geriausiame stovyj.
Vynuoges išsiųsime ekspresu ,kitus dalykus freitu, jei ki
taip nebus reikalauta.
»
Kad aprūpinus savo kostumerius, išsiųsinvef su kiekvienu
užsakymu 100 svarų.
CUKRAUS — Čysto smulkaus, 100 svarų maišelį................ $4.98
IŠpildyk šį kuponą ir pasiųsk su užsakymu.
CALIFORNIA GRAPE AND ORANGE CO?,
607 Congress Bldg.,
Detroit, Mich.
Įdėta rasite money orderį ant $................ už ką prisiuskit man

.................... svarų VYNO VYNUOGIŲ ........................ $....................
................. svarų MUSKATALYVYNUOGIŲ.............. $....................
.................... svarų RIEŠUTŲ ........... .............................. $....................
.................... svarų RAZINKŲ ......................................... $....................
.................... svarų CUKRAUS ................................... ;..... $....................

miestas .................................

Vairi...................................

gatvė ar box No ............................

—

ASHLAND DENTISTS tDr.Vaitush,O.D
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir perdegimą
pilvo.kramtyt
Gvarantuojame,
galėsi
ki<*čiausį
maistą

su

musų

Lietuvis Akių Specialistas

jų; ilgai ptah
litavusi Penu
aflvanijol hoa
pitallM.
Pa
sėkmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duc
da rodų viso
kiose
ligosi
moterimi f r
merginoms.

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES

...Pragyvenimas Lietuvoj da
bar vidutiniškas; nesulyginti su
Rusijos gyvenimu. Pati viduri
nė Rusija badauja jau nuo še
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
šioliktų metų. Sibiras laikėsi su
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
maistu ir produktais iki neatėjo
bolševikai. Bolševikai užėmę
Lietuvon ir iš Lietuvos.
Sibirą 1920 m. viską konfiska
vo, uždare krautuves, ir po sa
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
vaitei kitai leido prekiauti ta
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
baku ir papirosais. Produktai
visi ištuštėjo ir tik sovietai par
' kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
davinėjo duona, miltus ir kitus
visu kuo juos aprūpinti.
valgomus daiktus, bet vien su
tam tikru raščiuku. Žmogus
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
darbininkas negaudavo dau
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
giau pirkti kaip vienų svarų
(hiono's į dienų, o mėsos tai
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
kaip dievas davė. Kitas nei
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
šventėms neturėdavo nieko dau
giau kaip čajaus ir duonos.
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
Kaimiečiams nieko neleisdavo
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
įvešti miestan, o kareiviai jo-i
dinėdavo po kaimus ir atiminė
kalus.
davo iš ūkininkų javus, palik
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
dami tik svarui duonos dienai
ir grudų sėklai. Už imamus
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
daiktus ir javus mokėjo pini
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime
gais, bet mažai, o ir už tuos
pinigus ūkininkas nieko nega
taksų.
lėjo pirkt. Fabrikų savininkus
išvaikė, o patys bolševikai ne
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
išmano, iš katro galo tuos pa
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
brukus leisti dirbti, kaip juos
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
tvarkyti — ir pabrikai teko vi
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
sai uždaryt. Ir taip Rusijoj vis
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
kas ištuštėjo, kad nebuvo nė
druskos, nė muilo, nė mėsos,
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
nė pieno, nes arklius ir karves
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
bolševikai taippat .atėmė iš ūki
nuvažiavo Lietuvon.
ninkų, palikdami po vienų kar
vę ant aštuonių šeimynos, o ir
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
dar nuo tos karves reikėjo
SKYRIUS
duot valdžiai vienų svarų svie
Chicago
1739 S. Halsted St.
sto mėnesyj. Nebebuvo galima
gaut nė žibalo, nė vinių, nė
drato — žodžiu, nieko pirkt ne
galėjai, a-part tabako, papirosų
ir senų skarmalų ant “tolkučkos” (rinkos). Tik bolševikų
literatūros tai netruko: stulpai,
9 DllOADNVAV
NEVA YURH.N.Y ____ y
Tiesi
kelionė
i
LIETUVA
PER
PILIAVĄ
(Karaliaučio
prieplauką)
tvoros, triobų sienos, dagi sto
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
gai buvo nulipdyti visokiais
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų
pasažierai,
O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti SlAcIAI
bolševikų atsišaukimais ir ple
Į PILIAVĄ.
,
.
/t_ ,,
ką tais. Kritikuot bolševikus —
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenki} juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
negalima. Laikraščius tuojau
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka nvusų regulianško
konfiskuodavo, jei tik parašy
susineŠimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dol Lietuvių tai
davo, kad bolševikai veda kra
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
S. S. POLONIA rugp. 24
S .S. LATVI A rūgs. 21
štų prie bado, kad supudo,1 su
S. S. LITUANIA rūgs. 7
S. S. ESTONIA Spalio 5
gadina produktus (buvo atsiti
Taipgi tiesi kelione tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
kimų, kad bolševikų valdžios
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
paimtuose savo žinion magazi
nuose supluko javai, sušalo bul }--------------------------------------- —— |
vės, sugedo mėsa). Darbinin
kus kontroliavo valdžia. Amati
ninkai būtinai turi eit dirbti
(Not Ine.)
L. DAMBROWSKIS
valdžiai 8 valandas dienoj, o
1711 W. 47th St.
TeL: Yards 413

akių

įtempimą,

priežastimi galvos

'uotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciale atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

1553 W. 47th St„ kampas Šo. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush

elektra

šviesą ir pajiegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant ifimokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A- BARTKUS, Prw.

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

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialurnas: Moterų ligos h* Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

CHftCAGO.

muiesiNatijieiiose

pins, stalius ir k. amatininkai
gautų atsitupi šaltojoj, jei at
sisakytu eiti j valdžios dirbtu
vę dirbti. Valdžia ifioka į me
nesį 2000 rublių, be to darbi
ninkas gauna dar miltų 36 sv.»
V2 sv. muilo ir 5 sv. mėsos (se
nos, sūdytos) mėnesiui, žino
ma, gyvena pusbadžiai. Dra
bužių negauna. Pirkt galima tik
senus, panešiotus, mokant apie
50 tūkstančių rublių eilei. Pa
silinksminimo namų yra, taip
jau
teatru,
kinematografų
(“muvinHpikčerių?’), kainuoja
tūkstantis, šimtas ir mažiau įeit
pažiopsot. Bažnyčias Rusijoj
žmonės mažai lanko, bet popai
turi melstis už sovietų valdžių.
Geležinkeliais važiuot leidžia
ma tik su svarbiais reikalais,
arba bolševikams komisarams
su valdžios reikalais. O kad
miesčionis nori vasarų važiuot
į kaimų dirbti, tai neleidžia va
žiuot, nors mieste ir badu mirturu...
Darbininkai ir ūkininkai visai nepatenkinti bhlševizniu.
Nepatenkinimas siekia taip to
li, kad kai sužinojo, jog bolše
vikai su lenkais kariauja, tai
kiti ladkė, kad lenkai ateitų,
arba vokiečiai. Išviso žmones
laukia kokių nors permainų.

Po teisybei, bolševikai valdo
tik su pagelba ginklo. Daugy
bę. sušaudo, daugybę kalėjimuo
se laiko sugrudę. Aplamai, el
giasi aršiau nei elgdavos caro
valdžia. Nenuostabu, kad xLeninas ir Trockis yra labiau sau
gojami, negu būdavo caras.
Komisarai ir šiaip bolševikų
valdininkai gyvena neblogai:
jie gerai -pasirėdę^ turi ko ska
niai pavalgyti ir išsigerti, nes
jų rankose viskas. Bet papras
tas žmogus darbininkas Rusi
joj kenčia tokį vargų, kokio jis
niekados, turbūt,' nekentė. Kad
bolševikai savo valdžių vadina
“darbininku tarybų valdžia“,
tai jie tik tyčiojas iš darbinin
kų, nes toje valdžiolj darbinin
kas lietuti nė jokio balso.
J. Puskunigis.

John J. Smetana
Kampas 18-os gatvės.

DR. 1. R. BLUMENTHAL
DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, TU.
kampas 18th St.
Valandas! 9—12 ryto ir 1—• vak
Phone Canal 257

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

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Lietuvis Dentlstaa

Ned. 10 iki 12 piety.

4712 South Ashland Aviu,

Tel. Boulevard 6487

arti 47-tos gatvh

immiEii ■ ■■!

^OR.HERZMAN^

DR. YUSKA

IŠ RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 S'o. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas tr akušeris.
Gydo aitrias ir chroniikas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS; Nuo 10-12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonaii
Naktimis: Drezel
w 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija; 2811 W. 63rd St.
Tel. Fruspect 8466

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas;
8149 S. Morgan SI., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!
Moteriškų ir Vyriikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, fl—8
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
Telephnue Yards 687

T. Fullman 5481

n ■ ■ ■ ■ ■ inn

A.SHUSHO
AKUSERKA

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

Turiu patyrimų
moterų ligose; _rū
pestingai
PįžlJ}’
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Si
Chicago, HL

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 16D
VALANDOS;
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

DR. CHARLES SEGAL'

Waukegano

LIETUVIS
g GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g
■H

įi
■

Gydo ▼isolcia?, liesis moterų,

E

ir vyrų. Specialiai gydo lim-

pančias, senus ir paslaptin*

■
gftfl vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicaro. m
■ ■ ■ in nn v

m

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,

Telephono Yards 5382

OR. M. STUPNICKI

kreipkitės į J. E. Bruževb
čiaus aptiekų:
WAUKEGAN
PHARMACY,

8107 So. Morgan fit.,
Chicago, III.
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

1005 Marion Street,
Waukegan, III.

Ttlephone Van Buren 294
Ros. 1189 Indepandence Blvd. Chicagt

DR. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS k CHIRŪRGAfc
Stecialistaa Moteritkų, Vyritką,
Vaikų ir vizų chroniikų ligų
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9698
Valandos:
10—11 ryto; 2—8 po piet
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
7
—
8
vak.
Nedaliomis 10—12 dieną
terų; galvos, akių nerviikumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
DR. P. ŠIMAITIS
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
Naptapath 9
Gydau be vaistų, be operacijų
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
8:00 ryto iki 12 vai. 2:00 iki 5:00
gas gydau gamtiškais budais.
v. v. kasdien, išskiriant ketvergus.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Vakarais pagal susitarimą.
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
2418 W. 45th St.
1407 MiĮwaukee Avė.,
Chicago, III, Prie Western Avė.,
Chicago.
Phone: Humboldt 5849

Dr. W. Yuszkiewicz

............... 1
Tel. Pullman 842
,

Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

Ant trečio augŠto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Suvedame dratus
ir sudedame fixtu
res Į 6 kambarii;
namą už $69.00.
Persitikrinimui
krcipkitčs
pas
ir/ūs arba telefonuokite, o mes su
teiksime apkaina| vimą. Darbą vi
suomet
gvaran
• tuoj ame.
Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namieja
Musų kainos prieinamos.

Reikalingi akiniai.

Jei kenti galvos skaudėjimą,

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA

savininkus

svaigulio, akių ap-

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedalioms.

Baigusi Aku
lerijos kolegl

New Peoples Electric Co.

kuris

Platės ir Bridges

...

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

uždėtomis

“platės”.
SPECIALISTAI

Tel.: Blvd. 9660

(Laiškas)
[Šio laiško autorius J. Pus
kunigis yra gyvenęs ir vei
kęs Amerikoj. Įvykus Rusuose
revoliucijai, 1917 m;, jis, kariu
su kitais Rusų išeiviais, grįžo
per Sibirą namo, bet kelionė
buvo labai ilga: Lietuvą pasie
kė jis vos 1920 m. rugsėjo mėn.
pabaigoj, šis Jo laiškas rašytas
d. A. Kemėžai, Chicagoj. —
“N.” Red.].

Karšias Oras
ODA ATSIDUODA

Vardas ...............

Treji metai Rusuose.

AKUŠERKA
Mra. A. Michnievrict

I

Telefonas Pullman 856

DR. I. E. MAKARAS

DR. P. P. ZALLYS

Lletavis Gydytojas ir Chirurgas Į
1090U Michigan Avė., RoUelanda.
Vai. 10
^2, 9 iki 4 h 6i8l
iki 8:80 vak.

Lietuvys Dentistas
M801 So. MlcUgdn AV„ Roselaed.
Valandos: 9 fyto iki 12 dieną
Nue 1 po pietą iki 9 vakare.

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.
Specialistas cfžiovos
Moterį ike, Vyrišku Ir

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ild
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pitu
Telefonas DrezeI 2880
V.------------------------------- —------------ /

r..... I*1' I *1. ■*”'
■IhOfali liUiiill l,V
Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kųtik sugrįžo ii Californijos ir
vii tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harriaou St.

Valandos! 8—12 kasdieną ir <J—9
vakare išskiriant nedildieniua.
-...■■■----------------- ----------

..

1______________________________

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

Canal 257
Naktinis TeL Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pe
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St„
KampAs 18 ir Halsted St.
agaaagaiii i n hm......... -- -—r—caccMB#

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, UI.

NAUJIENOS, Chicago, D1

Panedėlia, Rugpjūtis 22, *21
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CHICAGOS
:: ŽINIOS::
MILŽINIŠKAS LIETUS.
Pridarė daug nuostolių.

Pereitos sukatos naktį Chicagą ir apielinkes aplankė aud
ringas lietus, kuris pridarė
šimtas tūkstančių dolerių nuos
tolių. Šimtai gyvenamų namų
tapo apsemti vandeniu ir jų gy
ventojai priversti išsikraustyti.
Griautsinis trenku į penkias de
šimta budinkų, padegdamas be
veik juos visus. Keletas žmo
nių sužeista.
North Western
FJevated
traukinys, einąs iš Evanston
Chicagon, tapo padegtas griaus
tinio. Šešiolikai pasažierių vie
nam vagone ugnis užkirto iš
ėjimą. Kilo pųnika.
Du vyru
šoko per langus ir nuriedėjo
nuo trisdešimtis pūdų pylimo.
Kelios moterįs sužeistos. Trau
kinio motormanui. E. Phillips,
žaibo liepsna labai skaudžiai
nudegino ranką, šauktasi pa
gelbės. Pribuvę Evans tono ugiš ugnies nasrų.
Audra prasidėjo apie aštuntą
valandą ir pirmiausiai,
visu
smarkumu, užgulu North sidę
— Rogers parko. Wilson gat.
ir Irving parko distrikius. Ter
mometras
pradėjo 'smarkiai
pulti ir miesto salės ugnies deparlamentas tapo užverstas pagelbos šaukimais.
Tūkstančiai motoristų, kurie
keilavo į namus, tapo audros
užklupti įvairiose vietose. Įšė
lusi audra — vėjas ir žaibai —
griovė medžius Lincoln parke
ir nešė juos Į gretymais esančias gatves.
Daugiausiai nukentėjo gyvenantieji skiepuose. Jie beveik
vandeniu.
• visi
tapo užpilti
Miesto vandens nuovadų siste
ma likos suparalyžiuota. Poli
cija didvyriškai darbavosi.
Juodi, sunkus debesys pa
maželiu slinko pietų link, kui’
gyventojai irgi netikėtai tapo
užpulti audros. Keliuose distrikiuose
elektros vielos tapo
nutrauktos. Gatves ir namai
(rtstthire tamsoje. Visur prida
ryta nesvietiškai daug nuosto
lių.
PAšTO DARBININKAI
NEPATENKINTI.

Reikalauja didesnių algų.
Chicagos
Paštų Klerkų
a sociac ija laike susi
rinkimą Great Northern Otely.
Susirinkime
buvo svarstoma
reikalauti organizuotiems dar
bininkams, dirbantiems nakti
mis, šešių valandų darbo su
aštuonių valandų užmokesčiu.
Frank Svveeney, organizacijos
prezidentas, pranešė, kad di
džiuma iš 3,000 laiškinių nak
tinių klerkų, priimtų darban
pereito sausio mėnesy, pasiša
lino dėkai nelygumui valandų
ir algų. Jis sakė, kad trumpes
nės darbo valandos su tuo pa
čiu užmokesčiu esąs vienintšlis
būdas įgijimui tinkamo patar
navimo naktimis.

nų. Girdi, ir numušusios pieno
Atidarė naują banką.
kainas jos galėtų neblogai gySubankrutytas Michigan Avė.
venti. Bet kur tau...
Trust kompanijos bankas tapo
pakeistas nauju banku po var
du Ecpiitable Trust kompani
STATYTOJŲ GINČAS.
Teisėjas Landis nervuojasi. jos. Jį suorganizavo buvusiojo
Joe Horschi, namų staty Ibtlio direk oriai. Kapitalas ir
tojų unijos galva, užvakar iš-*f perviršis siekiąs arti $300,000.
dūstu teisėjui Landas kaltini we=eer 'i*............. ...........................
mus prieš statytojų asocia
ciją. Jis pabrėžė tą faktą, kad
asociacija
aklai laikosi savo Svarbus pranešimas organizacijų
atstovams. — L. L. Paskolos Chica
sutarty kai kurių punktų, kurių gos
Apskritis kviečia L. R. K. Fede
vyriausia tikslas esąs trukdyti racijos .Chicagos Lietuvių Tarybos,
Chicagos Lietuvių Darbininkų Tary
darbą ir jieskoti priekabių.
bos atstovus susirinkti pirmadienį,
Moreschi nurodė, kad aso rugp. 22 dieną, kaip 8 vai. vakaro
ciacijos sutartis esanti priešin šv. Jurgio parapijos svetainėn ant 3čių lubų, 33-čia ir Auburn avė., pasi
ga nacionales komisijos juridi tarti dėl priėmimo Lietuvos Atstovo
nių nustatymų taisyklėms ir p. Čarneckio. Kviečia — L. L. Pas
Chicagos ir Apielinkės Apskri
buvusi pagaminta
tuo tikslu, kolos
čio Valdyba:
kad suteikus kompanijoms ga Pirmin. J. A. Mickeliunas
'E. Statkienė.
lės naudoti nepatyrusius ir pu Raštin.
*4434 South Fairfield Avė.
siau patyrusius
darbininkus
darbui, kurį privalo dubti pil L. S. S. VIII Rajono konferencija
{vyks nedėlioj, rugpiučio 28 d. Auš
nai išlavinti darbininkai.
ros svet., 3001 So. Halsted St. Prad
E. M. Craig, Namų Staty žia 10:30 vai. ryto. Kuopos malonė
išrinkti delegatus į konferenciją
tojų Darbdavių asociacijos sek kite
ir iš anksto prirengkite naudingų su
retorius. atsisakė išpildyti pra manymų musų organizacijos labui.
J. J. Čeponis, Sekr.
šymą Wm. Schlako, Rudavotojų asociacijos galvos, parodyti
....Liet, Laisvės Paskolos Chicagos
Vindavimo inžinierių sutartį. Apskrities Valdyba šiuomi praneša vi
Po to teisėjas Landis perser siems stočių darbuotojams, kad ji yra
žinių iš Lietuvos Misijos, jogei
gėjo abi pusi, kad jis nemanąs gavus
Lietuvos Atstovas gerb. Čarneckis pa
ilgiau toleruoti užsivarinejimų sižadėjęs atvykti rug. mėn Chicagon
ir aplankyti Chicagos srities kolionb
savo teismabuty.
jos paskolos reikalais. Tatai stočių
Nenumatoma greito susitai valdbos malonėkite urnai sušaukti sto
čių susirinkimais, perorganizuoti sto
kymo.
čių komitetus (jei butų tam reikalo)

Pranešimai

PERMAINĖ ADVOKATUS.
Buvusis “Naujienų” agentas,
K. Jamontas, kuris sausio mūnnesyje šių metų užvedė bylą
prieš “Naujienas,” apie savaitė
laiko atgal atstatė savo advoka
tus. Welch’ą ir Northup’ą, ir
paėmė kitus. Pradedamas by
lą, jisai gyrėsi urnai “sufaituosiąs” “Naujienas,” bet išėjo ki
taip. Wclch’as su Northup’u
wa pripažinti, kaipo vieni iš
geriausių advokatų Chicagoje.
ir turi daug įtakos teismuose.
Nuomininkai kovosią.
E. A. Potter, Nuomininkų
Protekcijos lygos manadžeris,
informavo organizaciją,
kad
tūkstantis namų savininkų gra
sina pakelti nuomas nuo 15 iki
30 nuošimčių. Tai įvyksią nuo
pirmos spalio.
Potter pareiškė, kad nuomi
ninkai esą prisirengę kovoti iki
paskutiniosios prieš tokias sa
vininkų užmačias. Visiems nuo
mininkams patariama nemokė
ti augštesnių nuomų. Reikale,
dalykas atsidursiąs apeliacijų
teisme.

Ir vėl bombos.
Pereitos suimtos rytą Engelwood*o distrikte
ekspliodavo
dvi bombi. Numatoma tai pa
daryta
kaltininkų Big Tini
Murphey, paskubusio plėšiko,
byloje.
Viena bomba sprogo
prie valdžios liudininko namų,
antra — prie namų fedėralės
grand jury pirmininko, kuris
apkaltino Murphy. Bombos pri
darė nemažai nuostolių apardydamos namus. Niekas nesužeis
ta. Piktadariai jieškomi.

Gatvekaris sutriuškino
motormeną.
Stanley Tihlman,
50 metų
5250 Waveland gatvės, South
port avė. gatvekario motormanas, likosi sutriuškintas
savo
gatvekario prie Clark ir Southport gat. Nelaimė įvyko per
mainant gatvekario “trolley.
Tihlman traukė žemyn prie
kinį “trolley,” kuomet konduk
PIENO KAINOS PER
torius liuosavo užpakalinį. Tuo
AUGĖTOS.
tarpu karas puolė ant jo ir jis
pateko po tekinių. Sako, jis bu
Taip sako Poole.
vo užmuršęs uždaryti motorą
Russdll J. Poole, miesto reik ir užleisti veržtuvus. Kūnas
menų aukštų kainų investiguo- atiduotas graboriui CarroUl,
tojas sako, kad pieno kompani 4542 Ravensvvoo gatvės.
jos plėšia perdaug iš publikos
už pieną. Kiek laiko atgal jis
Nusižudė.
daręs investigaciją, kurios davi
Peter Janas, 23 metų, 1414
niai esą tokie: iŠ 110 miestų, \V. Adan^s gatves, pasiuntęs
* kurie ima pieną iš tų pačių dis- savo trijų savaičių nuotakątriktų, devyniose
pienas par žmoną prie savo draugo su rei
duodamas po keturiolika cen- kalu, užsidarė miegruimin ir
♦ų kvortai, keturiolikos — try nusišovė. Pirm nusižudymo pa
lika centų, septyniolikos — dvy rašė laiškelį, kuriame jis sako
lika centų ir septyniose — vie- užmiršęs įvertinti ženybinio gy
nuoliką centų. Jų tarpe randa venimo obligacijas pirm apsi
si ir Chičago. ,
vejamo.
Užbaigdamas raištelį
Poole sako, kad pieno kom sako, “turįs viltį pamatyti savo
panijos darosi per didelių pel- moterį dtnguje.”

ir pareikalauti iš Misijos reikalingų
subskripcijos knygučių ir agitacinės
literatūros ir tuojau pradėti vajų.
Beto, reikėtų prisiruošti tinkamai pa
sitikti Lietuvos Atstovą.
Apskričio Valdyba, susidedanti iš
penkių narių, pagaminus maršrutą
praneš laiškais apie paskirtas die
nas ir skelbs laikraščiuose .Kame nė
ra stočių, arba jos butų pakrikusios,
meldžiame tuoj imtis darbo. Jei butų
reikalo, Apskričio Valdyba pasiryžus
padėti. Tat visi prie darbo savo kolionijų kvotoms pabaigti.
J. A. Mickeliunas
L. L .P. Chicagos Apskr. pirm.
Pastaba. Kadangi dažnai esti svar
baus reikalo susižinoti su stotimis,
meldžiu visų raštininkų priduoti savo
valdybų adresus. Visokiais apskričio
paskolos reikalais reikia kreiptis
Apskr. raštininkę adresu: Mrs. E.
Statkus, 4434 S. Fairfield Av. Chgo.
Telef. rašt. Lafayette 5948.
pirm*. Yards 2652.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

N1MAI-2EME.

VYRŲ IR MOTERŲ

PARDAVIMUI PAVEIKSLŲ
GALERIJA.
Labai puikioj vietoj, pačiam viduryj
miesto. Biznis išdirbtas per daugelį
metų. Vestuvių atsibuna gana daug,
lietuvių kolonija 4t tūkstančiai su vir
šum. Biznio vieta žemai su Storu iš
fronto. Savininkas išvažiuoja į Lietuvą. Sužinojimu reikale, kreipkitės per laišką ar ypatiškai.
JONAS ANDRIUŠIS,
134 E. Main St.,
Amsterdam, N. Y

Kas nori biznio vietos.
Pardavimui 2 augštų muro nams,
tinkantis bile kokiam bizniui: kepyk
lai, štorui, bowling alley pool room
ir saliunui, arba krutamu paveiksų
teatrui. Didžiausioj lietuvių koloni
joj. Parduodahia pigiai ant lengvų
išmokėjimų.
' 3 augštų mūrinis 5 pagyvena
mų namas su štoru, biznio vie
toj; parduosime arba mainysi
me ant mirinio namo be Storo.
Mylėtume North ar West Side.
Kaina $7,500. Mainysime ant
$10,000 verto namo.
3251 S. Halsted St.
Klauskite Bružo ir Kriščiūno A.
Olszewskio ofise.

REIKIA DARBININKŲ.
Vyras ar moteris gali gerą pelną
padaryt. Mes duosim jums jūsų apie
linkėj pardavot musų Tyrą Medų.
Atsišauk it greit į Redakciją "Ame
rikos Ūkininko”.
M. WALENČIUS, Hart, Mich.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

II
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PARDAVIMUI saliunas su barais,
pigiai geroj vietoj arti teatro, visoikų
tautų apgyventa vieta. Priežastį par
GERA PROGAR.
davimo patirsit ant vietos. Atsišau
štai gera proga keliems su $50.00 kit greit.
ant 3 mėnesių Special Investment;
CHAS BAŠKlSy
PARDAVIMUI . PIGIAI
proga pelnyti $75.00 ir daugiau kas
307 Kensington Avė.
mėnuo arba savo pinigą galima išsi
mūrinis namas su dviems
traukti kas panorės paskirtame lai
ke su didžiu nuošimčiu. Ištirkite dėl
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, pagyvenimais, 5 ir 6 kam
gražioj lietuvių apgyvento] vietoj, bariais, su skiepu visokiam
savęs.
Reikalaujame keleto gerų vyru re- biznis įdirbtas per daugelį metų. Prie
presentuoti mus; geras atlyginimas žastį pardavimo patirsite ant vietos. padėjimu randasi
geriems vyrams. Savo visą arba Ii uo
36 Avė ir Lake Street
545 W. 32nd St.
sti laiku .
Melrose Park, III.
GARY BROKERAGE CO.
PARDAVIMUI mūrinis ant 3 pa
1538-127 N. Dearborn St. Chicago.
PARDAVIMUI saliunas labai gyvenimų 6 šeimynų namas su saUžpakalyj didelis garadžius.
-___ ,--- -——— ---- ;—i pigiai ir greitu laiku; priežas liunu.
Pardavimo priežastis išvažiavimas,
Atsišaukite
REIKIA pardavėjų parduoti siutus, tį patirsite ant vietos. Pirkęs ne Parduosiu labai pigiai.
pas
savininką
overkotus, rainkotus, stuba nuo stu- sigailės.
AND. SOBEY,
bos; patyrimas nereikalingas; norin
627 W. 14th St.
1338 S. Miller St.
ti dirbti gali padaryt gerus pinigus.
Ateik greitai, nes dabar onrbo rai
PARDAVIMUI bučemč ir grosernė;
kąs. Atdara nuo 7:80 ryto iki 7:30
TIKRAS BARGENAS. $6,700 nu
biznis išdirbtas per daug metų, lietu pirks naują mūrinį namą 4 ir 5 kam
AMERICAN RAINCOAT MANU- vių ir vokiečių apgyventa, biznis cash, barių. Elektros šviesa, maudynė, aukš
tai yra pinigų darymo vieta. Atsi tas cementuotas basementas ir pasto
FACTURING CO.,
šaukite greitai, nes turi būti parduota ge. Namas randasi gražioj vietoj
1837 W. Chicago Avė.
į labai trumpą laiką. Naujienos No Brighton Parke. Atsišaukite tuojaus,
Tel.: Seeley 7474.
37G.
nes pardavimo priežastis yra labai
AGENTŲ REIKIA LIFE
svarbi.
SZEMET & LUCAS,
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
INSURANCE.
4217 Archer Avė.
toj, biznis išdirbtas per daugelį me
tų.' Parduosiu pigiai, iš priežasties
PARDAVIMUI 3 flatų ir krautuvė
Labai gera propozicija, nes kiek nesveikatos. Atsišaukite pas savinin
muro
namas, 4 metų senas ,rendos
ką
ar
bartenderį.
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
neša
$1,800.00
į metą.
Pardavimo
5301
S.
Halsted
St.,
Chicago.
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
priežastis
—
mirtis.
Kaina
$19,500.mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
00.
Pusę
įmokėti,
kitus
pagal
suta
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.
PARDAVIMUI saliunas, labai ge rimą.
roj vietoj; biznis eina gerai, tarpe
C0MM0NWEALTH LIFE
Taipgi meilinis namas, augštu skie
maišytų
tautų. Turi būt parduotas pu su furnace, karšto vandens šilu
INSURANCE CO.,
šią savaitę. Priežastį pardavimo pa ma, aržuoliniai trimingai, 11 kam
tirsite ant vietos. Atsišaukite:
431 S. Dearbom St.,
barių. Kaina $8,500.00. Pusę įmo1857 W. 13th St., Chicago.
Room 911-912
kėt. Kreipkitės.
Tel.: Wabash 8415.
2554 W. 69th &t.
Tel.:
Prospcct
6218.
PARDAVIMUI bučernė ir
REIKIA 10 lietuvių vyrų angliškai
kalbančių. Geriausia propozicija Chi- grosernė maišytų, tautų apgy
PARDAVIMUI FARMOS.
cagoj. Galima uždirbti nuo $50 iki
vento]
vietoj,
biznis
cash.
Vištų
farma netoli Lemont, arti
$150 į savaitę ir išsimokinti veltui
cementinio
kelio ir gatvekariu lini
geriausią profesiją, kur galėsi už
Atsišaukite:
jos.
Taipgi
70 akerių pienininkystės
dirbti iki $10,000 į metus.
farma
apie
2^
mylios nuo Chicagos
Atsilankykite prie:
ir
Jollet
gatvekariu
ir cementinio ke
WM. H. NOVAK, Mgr.,
2241 W. 21st St.
lio.
$130
už
akerį.
Room 348,
E. H. WINDURLICH,
29 S. La Šalie St.
307
Glenwood
Avė.
Joliet. III.
9 A. M. iki 8:30 P. M.
PARDAVIMUI drabužių

. I«l II. II II .1 ■■■! » ll-l.ll —II

PARDAVIMUI 5 Šerai CoOperative Society of America
po $35.00. Galima matyti tarp
5 ir 9 vai. vakarais.
10714 Prairie Avė.

įvairus skelbimai
Ar norit, kad jūsų pinigai
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias sąvaites laiko. P.
M. Kaltis Pinigų Siuntimo Skyriau®
vedėjas.
8301 So. Hai«t*crt St.. Chicago, III.

ROSELAND
Chutro ir Savickas
Siuntimas pinigų, laivakortės, pasportai ir t. t. Real Estate. paskolas,
insurinai, ir t. t.
10715 S. Michigan Avė.
Phone: Pullman 3499.
Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

Nuolatinis rėmėjų skaitHaus augimas parodo, kad LIBERTY
LAND & INVESTMENT CO. ofise
visi reikalai yra atliekami teisingai,
gerai ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
ĮRENGIAME.
Jei turi savo latą nepaisant kurioj
miesto daly ar priemiesty ir turi iš
mokėtą ir nori pasistatyt namą ant
jo. Atsakyk ant šio pagarsinimo. Bu
davojame bungalows, namus, 2 flatų
apartmento namus. Mažas įmokėjm-as, likusi suma mėnesiais. Naujie
nos 368.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

RAKANDŲ BARGENAS.
Puikiausia proga jaunai porai; 5
kambarių vėliausios mados rakandai
turi būt parduoti už bile sąžiningą
pasiūlymą. Vėliausis ir puikiausia
seklyčiai setas, valgomajam kamba
riu setas, miegruimio setas, kaurai,
pastatoma ant grindų lempa davenport, langams uždangalai etc. Viskas
nauja; parduosime ant syk, arba at
skirai. Taipgi, puikiausia grojiklis
pianas su šėpute ir roliais ir didelis,
dubeltava springsa phonographas su
rekordais ir daimanto adata. Viskas
gvarantuota. Nepraleisk šio bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia, čia
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
PARDAVIMUI naujas mūrinis na drapanas, prie geriausiai įrengtų są
mas, krautuve ir flata«, prie 45-os ir lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir
So. Westem Avė. Gera vieta saliu- už labai prieinamą kainą. Išmokęs
nui ąrba ir kitam bizniui. Didelis bar amato, be darbo nebusi.
genas. Tik $4,000.00 — cash, ba
Atęįkite pasiteirauti, tas nieko nelansą menesiais.
prektuoįa.
F. MATOUSEK & CO.,
Atdarą dienom ir vakarais.
2255 W. 47th St.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
\ SCHOOL,
PARDUOSIU
190 N. STATE STREET. CHICAGO
Iš priežasties senatvės, parduodu 55
Kampas Lake StrM ant 4 lubų.
akerius geros farmos, tik už $4,500.
Viskas auga gerai, budinkai, toj že
mėj yra šmotas, kurioj randasi ang
lies, taip, kad netik pats sau pasiga
mins, bet žiemos laike gali anglį kas Prirengiamoji ir prekybos dėl su
ti miestui parduoti.; netoli nuo farmos augusių. Mokina Lietuvių ir An
yra didelės kompanijos mainos. Vasa glų kalbų; Grammar School, High
rą gali dirbti ant farmos, o žiemą mai
School ir Prekybos dalykų. Priren
nose. Mano farma randasi tarp dide giama prie kvotimų į visas aukš
lių miestų Pittsburgh ir Youngstown tesniąsias mokyklas. Dienomis:
arti 5,000 gyventojų, miestelyj, geru
nuo 9:00 ryto iki 4<00 p. p. Vak.:
gelžkeliu. Turiu greitai parduoti, ar 7:80 iki 9:30. Nedėldieniais nuo
ba išmainyti ant namo, kokiame mies 11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
te nebūtų. Atsišaukit greitai.
lietuvių gramatikos. \
A. VARSON,
1747 S. Halsted St, ar^i 18 gatv.^
130 Wooster Avė.
Akron, Ohio.

APSIVEDIMAI.

KELETOS kambarių rakandai: 3
kaurai, odos ir velouro seklyčiai se
tai, ant grindų lempa, 2 lovos, misingio Jangų uždangalai ir t.t. Par
duosime pigiai, jei pirks tuojaus.
Kreipkitės
1644 So. Lawndale Avė., Apt. 2.
Tel.: Lawndale 3090.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 5
metai kaip budavotas. Elektra, gasas
ir šaligatviai. Parduosiu pigiai, nes
mieste pirkau namą. Kaina $1,600.00
cash. Atsišaukite:
S. SAYDAK,
6242 S. Mason Avė.,
Clearing, III.

žiaus, ūkininkas, ūke išmokėta, vai
kų neturiu. Su laišku prisiųskite ir
paveikslą. Atsišaukite
JONAS PUSLfiNAS
Gootman ,Wis.

PARDAVIMŪI 4 kambarių rakan
dai. Nupirkęs, galės tuose pat kam
bariuose ir gyvent — važiuoju į Lie
tuvą.
322 No. Sheridan Road, Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI namas su saliuno
bizniu, vieno pagyvenimo, 5 kamba
riai užpakalyj. Geras skiepas, garad
žius 2 automobiliams, elektra, gasas.
Saliunas uždyką. Pasiskubinkit, par
duosiu pigiai, nes noriu greitu laiku
išvažiuot į ,Lietuvą.
3601 Lowe Avė.

REIKIA (bučerio, pavienio, krautuvė sii namu ar be na
žinančio savo amatą. Atsišau mo. Biznis išdirbtas per
kite greitai. Mokestis gera, dar daugelį metų. Atsišaukite:
2702 W. 47th St.
bas ant visados.
J. POVILONIS,
2316 S. Hovne Avė.
JIEŠKAU brolių Franciškaus ir An

ASMENŲ JIESKOJIMAI

tano Klembauskų, iš Mikniškių. Ma
lonės atsišaukti.
FRANK BARGAILA,

4028 Brighton PI.,
Chicago, III.
_______________________________i_ ’
JIEŠKAU savo vyro Juozapo Urbučio arba Banzino. Apie 6 metai at
gal, gyveno Riverton, Iii. Tik-ka at
keliavau iš Lietuvos su duktere Juzyte, tad jei yra gyvas, malones atsi
šaukti. Jis vidutinio ūgio vyras, tam
saus veido, juodų plaukų ir juodų
akių ,apie 38 metų amžiaus. Malo
nės atsišaukti.
MRS. MARY URBUTIENĖ,
Box 14,
Riverton, III.

RAKANDAI

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, biznis išdirbtas per daugelį me
tų ,arti Šv. Jurgio bažnyčios; 5 kam
bariai užpakaly pagyvenimui. Parda
vimo priežastis — partnerių nesuti
kimas. Atsišaukite:
3201 S. Auburn Avė.
Tel.: Yards 944.

PARDAVIMUI čeverykų dirb
tuvė su visais įtaisymais, Parduosiu labai pigiai, nes turiu
JIEŠKAU savo giminaičių, Antano
n* Boleslovo Endrikaičių. Turiu nuo apleisti miestą.
jų tėvo iš Lietuvos svarbi} laišką.
Atsišaukite:
JULIJONAS DOWMANTAS,
714 W. 31st St.
2131 W. 24th St.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas geroj
vietoj, maišytų tautų apgyventa.
Biznis nuo senų laikų įdirbtas.
Pardavimo priežastį, patirsite
JIEŠKAU moteries arba merginos ant vietos.
2235 W. 22nd St.
apsivedimui. Esu našlys, 40 m. am

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI galiūnas, lie
tuvių ir kitų tautų apgyventa.
Pardavimo priežastis, savininkas
važiuoja į Lietuvą. Parduoda la
bai greitai.
4458 S. Ashland Avė.

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCL
JIEŠKAU darbo bučemėj.
JA ROSELANDE,
PARDAVIMUI SALIUNAS
Esu biskį patyręs tame darbe.
24 West 108th Stree
Apie algą susitaikysime. Kreip GEROJ VIETOJ. APGYVENTA
VISŲ TAUTŲ.
2 augštų, 9 kambarių ir “sun parkitės į Naujienas No 378.
lor
”, viskas naujausios mados; garu
2018 S. Halsted St.
šildomas. Randasi ant kampo, lotas

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ
REIKALINGA moteris ar
mergina nuo 30 iki 40 metų am
žiaus prie švarių namų už šei
mininkę. Gera vieta ant visados.
132 West Str.,
Westville, III.

REIKIA patyrusių merginų
sortavimui naujų vilnonių at
karpų. Atsišaukite:
LYONS BROS.
755-759 W. Taylor St.

PARDAVIMUI didelė bučernė ir
grosernė, nauji fixtures, bizniavo]
vietoj, ir tirštai visokių tautų apgy
venta. Biznis didelis ir cash. Savi
ninkas važiuoja į Lietuvą.
Kreipkitės Naujienos 377.

60x160, šviesu iš visų pusių. Apsodytas medžiais, krūmeliais, ir t.t Labai
graži vieta. Garadžius. Iš priežas
ties mirties savininko, turi būti grei
tai parduota. Bargenas. Atsišaukite
pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie
St. — Tel. Randolph 2898 arba Hyde
Park 3395.

PARDAVIMUI puikiausiai įrengta
automobilių tajerių taisymo šapa,
EXTRA, EXTRA!
mieste. Retreading ir Vulcanizing
PARDAVIMUI 9 augStų mūrinis 3
Tube Repairs. Atsišaukite vakare 7
pagyvenimų namas; 7 metai kaip
valandą.
statytas. Namas randasi Bridgepor5029 Calumet Avė.,
te. Kaina $7,500. Jmokėt $2,000.00,
Netoli South Park.
likusius ant išmokesčio. Labai svar
bi pardavimo priežastis, turi būt par
PARDAVIMUI saliunas ir restau duota šią savaitę. Kreipkitės pas
racija už $1,200.00. Renda su 6 kam
J. NAMON,
barių pagyvenimu
viršui $52.00.
3452 S. Halsted St.
Leasas 2 metų. Pardavimo priežas
2-os lubos.
tis — pirkau kitur namą ir biznį.
Atsišaukite:
PIGIAI parduodu 5 kambarių namą
2463 Roosevelt Road
ir 2 lotu, kelios obelys, labai graži
PARDAVIMUI saliunas labai vieta mylinčiam gyventi ant tyro
oro; galima ir gyvulių laikyt. Pusė
geroj vietoj. Kriaučių šapa vir >loko nuo Archer Avė. gatvekario.
5125 S. Tripp Avė.
šuj, taipgi aplink dirbtuvės;

REIKTA merginos nuo 18 iki
25 metų amžiaus, namų dar
bui. Gera alga, gerai merginai.
Atsišaukite:
taipgi yra pragyvenimlii vieta.
R. STEIN,
Pardavimo priežastį patirsite
1550 S. Redeway Avė.
ant vietos.
Tel.: Lawndale 2317.
3641 So. Halsted St.

Leveskio Mokykla

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI;
Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitiKMatematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidžliodami
pradėkite tuoj
Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.
1)
2)
8)
4)

3001 Se. Halsted! Sk,
Chicago, UI.

PARDUODU tik už $5,700 naują
namą; grindys ir kiti vidaus išdirbi
niai kieto aržuolo, elektros šviesa, ga
AMERIKOS LIETUVIŲ
ru apšildoma, puikus cementuotas
skiepas, ant augšto galima padaryti
4 ruimus; lotas 33Vfcxl25 pėdų, gat
vės, šaligatviai, suros ir tt. išmokėta.
Mokinama: anglilkos ir lietu vilkos
Randasi puikiausioj vietoj Chicagos kalbų, aritmetikos, knygvedystla, ste
priemieščių. Atsišaukite pas savinin nografijos, typewriting, piririvbos tei
ką.
10714 Prairie Avė.
sių, Suvienytą Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, pollnkinlb
ekonomijos, piliefystės, daillaratyeDIDELĖ PROGA.
tės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto M
Norinti pinigų uždirbti nepraleis 4 valandai po pietų. Vakarais nuo fl
kit šios progos. $7,400.00 namą par iki 10 valandai.
___
ORICA^O.
duodu tik už $4,400.00. Namas 5 3100 SO. HALSTED
pagyvenimų, garadžius 1 automobi
liui. Rendos $80.00 į mėnesį. Kitas
"
■
*
bargenas. $4,000.00 vertės namas už A—...........................
VALENTINE DBESMAKINO
$2,300.00. Savininkas važiuoja į Lie
tuvą rugsėjo 15 d.
COLLSGBB
454 W. 46th PI.
6205 S. Halsted. 24»7 W. MadEtoao.

MOKYKLA

STOCKAI-SEROS
VISU ATYDAIt

Lietuvių Submarinų Korporacija
Varde 70 narių, atidarė naujo iš
radimo užpatentuotų subm«.rinų dirb
tuvę, Harbos Haven, L. I.
Parduoda šėrus po $25. Norinti
tapti savininku šios dirbtuvės ir viso
biznio, nusipirkite keletą . šėrų, nes
nedaug yra pardavimui. Siųsk Money
Orderį, arba ypatiškai kreipkitės.
LTTHUANIAN SUBMARINE
PARDAVIMUI 3 augštų su skiepu,
CORPORATION,
skalbynė, 5, 6 ir 6 kambarių mu.o
J. Lapinskas, prez.
1 namas; gasas ir maudynės, geriau
169 Butler SL,
siam padėjimo, lietuvių kolonijoj.
Brooklyn, N. Y.
2949 S. Wallace St.

1858 N. Wella St.
137 Mokyklos Jungt. VaUtUose.

Moko Siuvimo, Pattęruų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokšjlmais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalauldt knygelis.
Tai. Seeley l»4a
SARA PATEK, pirmiaiaks. Į
>
II.—. .............
—........... . I ... /

REIKIA vyrų mokintis barberio
amato, dienomis ar naktimis. Galima
išmokti į labai trumpą laiką — už
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite.
MOLLER BARBER COLLEGE,
105 So. Well8 St.

