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Tarybos tarp Anglijos ir W. Va. angliakasiai grįšią
Airijos atsinaujins.
namo
De Valera atvyksiąs I>ondonan. Angliakasiai paklausė unijos
Lloyd George vėl persergsti
vadovų ir sustabdė žygiavi
Airiją.
mą į Mingo pavietą.

Vėl atidėjo amnestiją

Dabar Dėbso ir kitą kalinių paliuosavimo klausimas turės
Ves visuose rinkimuose kam
laukti taikos sutarties rati
paniją už “gerus* žmones,”
fikavimo.
bet politinės partijos neturės.
WASHINGTON, rugp. 27.—
ATLANTIC CITY, N. Y., r. Baltąjam Name šiandie pareik
27. - Amerikos Datlbo Federa šta, kad prezidentas Illardingus
cijos pildomosios tarybos susi nesvarstys Eugene V. Dėbso ir
rinkimas pravesti didelę kam kitų politinių kalinių paliuosapaniją, kad išrinkus prielankus viiuo klausimą iki taikos sutar
darbininkams žmones j kongre tis nebus ratifikuota.

LONDONAS,
rugp. 27. —
’Premieras Lloy George vėl at
sišaukė į sinn feinerius, prašy
damas
juos neprivesti prie
nuožmiausio ir žiauriausio ka
ro, kokio Airija dar nėra ma
čiusi.
Dail Eireann slaptame posė
dyje svarstė Anglijos atsakymą,
bet nutarė nieko neskelbti, bet
ir toliau svarstyti jį panedėlyj.
Pasak Dublino žinios, de Va
cį ra atvyks į (Londoną, kad
atnaujinus tiesiogines tarybas
su premieru Lloyd George.
Dail Eireann užsidarė, sutei
kęs sinn feinerių kabinetui pil
ną galę svarstyti ir duoti atsa
kymą j Lloyd George laišką.
Loyd George vakar kalbėjo
Airijos klausimu Sir Suthdr-

są. Taryba taipjau pienuoja su
Tai paskelbta po generalinio
daryti pastovią nepartinę poli prokuroro Daughcrty konfe

ir Logan pavieto
land vestuvėse Barnsley.
Jis angliakasių
Bet manoma, kad
savo kalboj nurodė, kad neapy mušeikų.

tinės kampanijos organizaciją, rencijos

kanta

Vokietija tuoj atnaujins prekybą

Darbo Feder. dalyvaus
“nepartinej” politikoj.

Vėl atidėjo amnestiją.

su prezidentu

apie

tvirtino,

kuri veiktų visuose miestų, vai- Dėbso |>aliuosavi’tnę.

stijos ir nacionaliniuose rinki
Iš ilgumo laikytos konferen
muose ir vestų
agitaciją už cijos sprendžiama, kad buvo
tuos kandidatus, kuriuos už- svarstytas ne tik Dėbso paliuogirs vietų unijos.
savimas, bet ir visuotinos po
Atskiros politinės partijos ne litinių kalinių amnestijos klau Sukilimas niekuriuose distrikWASHJNGTON, rugp. 28.—
tuose tebesitęsia. Grąsinama
bus tveriamos, tik bus jieško- simas.
Iš valdininkų patirta, kad da
indų vadovams.
ma užtarimo pas “gerus žmo
BERLINAS, rugp. 27. — Iš bar, kada Vokietijos taikos su
Į reikalavimus amnestijos
Municho pranešama, kad ten tartis tapo pasirašyta, galima
nes“ senose kapitalistinėse par prezidentas pirmiausia atsakė,
CALICUT, rugį). 27. — Riau vakar buvo didelė demonstra tikėtis, .kad sekamu žingsniu
tijose, kaip kad buvo daroma kad tą klausimą jis apsvarstyir ikišiol, tik ne taip smarkiai siąs. Paskui tvirtino, kad am šininkai pėtnyčioje išplėšė Er- cija prieš pragyvenimo bran šios šalies valdžios bus pripa
ir be organizacijos.
nestijos negali būti iki nebus nad (Ernakulan, Cochim val gumą ir protestui prieš reakci žinimas Meksikos valdžios. To
Nors tuo budu
Federacija taikos sutartis ]>asirašyta. Da stijos sostinės?) iždinę, iš ku nius žygius dabartinės Bava galima laukti prieš ar tuoj po
atvirai Įsimaišys Į šalies politi bar kada ta sutartis tapo pasi rios paėmė arti šešių lacbų ru rijos valdžios. Demonstracijoj misi ginklavimo konferencijoj.
ką, nesitikima didelių permai rašyta, prezidentas atideda am pi (6,000 rupi, arba apie $190,- dalyvavo apie 40,(XX) žmonių.
nų, kadangi iš senųjų partijų nestiją jau iki po ratifikavimui 000).
Valdžia buvo uždraudusi lai
žmonių, nežiūrint kad jie ir taikos sutarties. Bet ir tai dar
Moplahs, mahometonai, pa- kyti demonstraciją ir prisiun True translation filed with the postat Chicago, III., Aug. 29, 1921
dėtųsi darbininkų draugais, ti nežinia kaip jis tada tą klau liuosavo
kalinius ir privertė tusi kareivius ją išvaikyti. Be master
as required by the act of Oct. 6, 1917
kėtis gero negalime. Tą jau ne simą išriš.
kalėjimo viršininką priimti ma- vaikant demonstraciją, vienas
sykį pats gyvenimas prirodė.
hometonizmą.
žmogus liko užmuštas ir vie
Debsas
busiąs
paliuosuotas.
Tie žmonės taip greit užmirš
Demonstracija
Moplah užpuolė grįžtantį iš nas sužeistas.
ta savo prielankumą darbinin
WASHJNGTON, rugį). 28. — Calicut automobilių, jį sudegi ypač buvusi atkreipta prieš įprekams, kaip tik tampa darbinin Oficialiu! uose rateliuose vieš no, o šoferį ir pritarimu toją mierą Kahr ir policijos virši
kų balsais išrinkti. O su naujo patauja nuomonė, kad Eugene nužudė.
ninką Poehner.
mis, grynai darbininkų parti V. Debsas bus paliuosuotas po
Berline 7,000 darbininkų ir Du laivu jau atplaukė, bet ims
Karo
stovis
paskelbtas.
laiko kol jie pasieks badau
jomis, dabartiniai Federacijos ratifikavimui taikos
gi suorganizavo vakar demon
sutarties
jančius.
vadovai niekad nedrįs eiti.
MADRIDAS,
rugp. 27. — straciją, kuri nuėjo prie Bransu Vokietija. Po konferencijos
Pildomoji taryba išleido at prokuroras Daugherty pasakė: Oficialiniai paskelbta, kad kon denburg vartų, kur turėjo kal
RYGA, rugp. 27. — Dar vi
sišaukimą į “Amerikos pilie
“Prezidentas nutarė, kad jis centravimas reikalingų karei bėti buvęs karo ministeris von
čius” sumušti
Nelsono biliu, išneš nuospAmdį Deil*so byloje vių neramumo apimtuose <list- Stein. Darbininkai užėmė salę, sai mažai maisto gabenama į
kuris jau tapo senato priimtas ir abelnai generalinės amnesti liktuose tapo užbaigtas.
Ka- kurioj turėjo prakalbos įvykti bado distriktus, Ruisjoje, ne
ir kuris suteikia federaliniams jos klausime tuoj po senato ra riuoemnės užimtuose apygar ir gen. von Stein kalbėti nete žiūrint to, kad desėtkai lallxlateisėjams teisę areštuoti kalti tifikavimo Vokietijos sutar dose yra ramu.
ko. Jis turėjo kalbėti dėl ex- ringų draugijų iš beveik visų
namus žmones, nežiūrint ko ties.
Dėlei smarkių mahometonų kareivių nacionalistų draugi civilizuotų šalių visomis jiegomis rūpinasi atliudavoti komu
kioj valstijoj jie nė gyventų ir
riaušių Malabar distrikte tapo jos.
nikacijos linijas nugabenimui
atgabenti juos teisman, nepa True translation filed with the post- paskelbtas karo stovis.
at Chicago, III., Aug. 29, 1921
maisto badaujantiems ir nežiū
darius jokio tarimo apie kalti master
Panedėlyj magistratas Balty
ae required by the act of Oct. 6, 1917
True translation filed with the post- rint to fakto,
kad Amerikos
nimo teisingumą.
su ginkluotomis spėkomis nu master
at Chicagfr, III., Aug. 29, 1921
Taryba taipjau nutarė reika
vyko į Pattambi, kur minia as required by the act of Oct. 6. 1917 šelpimo darbuotojų būriai jau
yra kelyj j Maskvą. Vienais lai
lauti tokių pat teisių, privile<r’
maplahsų rengėsi pulti geležin
vas su reikmenimis atplaukė j
jų ir progų, kokios teikiamos
kelį. Prieš ją atkreipta kulkas^
Bygą, o kitas yni iškraunamas
yra korporacijų interesams.
valdžius ir manoma, kad daug
Bevelyj, bet daug 'laiko įpraeis
“Organizuoti
dadbinnikai,”
indų liko užmušta.
iki negreitus traukiniai pradės
sako pareiškimas, “nemano il Nelauks ratifikavimo taikos
Persekios
indų
vadovus.
sutarties.
gabenti prekes pietų link.
giau
kentėti nuo nuolatinių
WASHINGTON, rugp. 28. —
LONDONAS,
rugp. 2ž. — Tikimąsi, kad ištraukimas Apastangų iškraipyti jų viltis,
Vykstantįs Maskvon ameri
BERLINAS,
rugp.
28.
—
In

Daily Telegraph sprendžia, kad merikos okupacinių kareivių iš kiečių būriai sako, kad Ameri
tikslus ir aspiracijas ir neduoti
dustriniuose
miesto
rateliuose
Indijos valdžia, pritariant Indi Vokietijos bus rimtai ajisvars- kos reikmenįs negalės atvykti
jiems lygių teisių ir progų su
kalbama, kad Amerikos ir Vo jos m m isteriui Spencer Mon
kitų k lesų piliečiais.
tytas, kada taikąs sutartis itarp prieš rūgs. 5 d.
kietijos
biznio
firmos
tuoj
at

tažu, nutarė griebtis
aštrių Jungt.
Taryba taipjau svarstys nau
Valstijų ir Vokietijos
Tuo pačiu laiku Rusijos ge
naujins
taikos
laiko
ryšius,
ne

priemonių “prieš įžymius žmo bus ratifikuota. Kiek žinoma, ležinkelių administracija deda
dą, kokią duotų
Federacijai
pačiai dirbti k ru t am uosius pa laukdamas ketverge pasirašy nes, esančius atsakomi'ngais už laikomus! nuomonės, kad nėra visas pastangas
sutvarkymui
veikslus ir rodyti juos savo te tos taikos sutarties ratifikavi didesnę dalį dabartinių sumiši reikalo dar labiau apsunkinti gabenimo grudų į baido distrikTikimąsi, kad prekybos mų Indijoje.”
atruose, taipjau įkūrimą visos mo.
Vokietiją ir laikyti kareivius, tus.
sutartįs irgi neužilgo bus pada
eilės darbininkų dienraščių.
Tie “įžymus žmonės” gal už kuriuos ji turi mokėti.
žinios rodo, kad rinkimas
rytos. '
būt yra vadovai Indijos nacio
Apie ištraukimą
Amerikos grudų sėklai pilnai
pavyko.
Industriniai vadovai dabar nalistų, tarp kurių žymiausias
kreipia dome į išgavimą kredi yra Mahatma Ganiu. Bet pasta kareivių nuo Reino upės nebuvo Reikėjo surinkti 9,000,000 pū
tų ir pasiuntimą Amerikon sa rasis, skelbdamas ne koopera- svarstyta darant taikos sutartį dų; iš jųjų tik 1,500,000 pūdai
kaip vimą su Augių valdžia ir boi- ir jeigu Amerika tuos kareivius turėjo ateiti iš užsienio. Ikišiol
CHICAGO. —i Apie 300 orga vo gaminių perviršio,
ištrauks,
ji padarys tai savo jau yni surinkta 30 nuoš. ir jie
nizuotų moterų rūbų siuvėjų laikraštinės popįeros ir k. Pre k o tarimą Anglijos prekių, vi liuosu noru. Vėliausiomis ži yra kelyj į bado apygardas.
sustreikavo keliose firmose, kybiniai rateliai labai patenkin suomet ragino
sulaikyti nuo niomis, Amerikos okupacinė Bet kadangi grudai turi pasiek-1
ti
paprastumu
Amerikos
su

toms firmoms atsisakius atnau
visokios prievartos.
armija susideda iš 14,000 ka ti prieš vidurį rugsėjo, abejo
tarties
ir
tikisi,
kad
ir
paskes

jinti su unija sutartį, kuri pa
reivių. Jos užlaikymas atsieina jama, kad tai pavyktų padaly
nės sutartįs bus patenkinančios.
sibaigė pereitą panedėlį.
Sukilimas Meksikoj.
apie $1,000,000 į mėnesį, ku ti. Maitinimas gi badaujančiųjų
12 firmų sumanė nukapoti
riuos, sulig Versailles
taikos tuo tarpu turės palaukti, kol
Turkų armija sustiprinta.
algas savd darbininkams 20
MEXIC0 CITY, rugp. 26. — sutarties, turi užmokėti Vokie nebus pirmiau apsiruplinta 'su
nuoš. ir pabloginti .-darbo sąly
KONSTANTINOPOLIS, r. 27 Chiapas valstijoj prasidėjo su- tija.
pasėjimu rugių sekamiems
gas, bet darbininkai su tu<# ne --- Sepsio®
Ui-vizijos
iš Icilimas, vadova uja mals buvusio
mėtoms.

Karo stovs Indijoje.

Demonstracija prieš
reakciją.

Pripažins Meksiką.

Dar mažai maisto pasiekia
Rusiją.

Vokietija atnaujins prekybą
su Amerika

Svarstys ištraukimą oku
pacijos kareiviu.

300 siuvėją streikuoja.

sutiko. Tada samdytojai

pas

yra blogu patarėju

Kaukazo jau atvyko į frontą ir gubernatoriaus

Dabio

Vilią-

BUDAPEŠTAS, rugp.

27. —

kelbė darbininkams lokautą. st|jo mušiu, kuris dabar siau n neva ir gen. Aąuielo Jaurez. Penkis kartus buvęs Vengrijos
Unija gi atsakė į tai paskelbda čia tarp turkų ir grąjkų už 25 Jie bando praplėsti veikimą ir premieru, 'Dr. Alexander Wcma tose dirbtuvėse streiką.
m. nuo Sakaria upės.
Taibasco valstijoj.
kerle, pasimirė čia šiandie.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

kad Anglijos

CHABLESTON, W. Va., r.
27.— Maršuojantįs į Mingo pa
vietą ginkluoti angliakasiai ta
po sustabdyti ir grįšią namo.
Gautomis gubernatoriaus Mor
gan raštinėj žiniomis, angli”
kasiai paklausė savo vadovų,
prezidento Keeney ir sekreto
riaus Mooney patarimų ir da
bar nedideliais būreliai pama
ži slenka namų link. Kiti nė nei
na j Madison, kur randasi Keeney su Mooney, bet grįšta tuoj
pasitikę pirmiau
sugrąžintus
angliakasius. Bet kad angliaka
siai ėjo išsiskirstę, tad tūli gal
nė
nežino apie sustabdymą
maršavimo.
Buvo didelio susirūpinimo
gąvus žinią, kad ties Blair įvy
kęs susi rėmimas tarp būrio

ir nuostolių mušyj nebuvo. Tokis

sąlygos mušis galėtų

Airijai užgyrė visas
pasaulis.
Čia jis ir kvietė airius neatnau
jinti kariavimo.
Jis pareiškė,
kad Anglija negali leisti Airi
jai atsiskirti, nes tai reikštų ci
vilinį karą pačioj Airijoj. Jis
šiuo dalyku tarp kitko pasakė:
“Kokios nuomonės musų ne
būtų, bet negalime pritarti atsiskirimui. Mes negalime la
biau pritarti Anglijos sudras
kymui, kad pritarti sudrasky
mui Jungt. Valstijų. Atsiskirimas priveiktų pačią Airiją prie
civilinio karo. Pagelba butų
renkama
visame pasaulyje,
kad pagelbėjus kariauti abierns
pusėms.
“Jeigu pietinė Airija
nėra
patenkinta laisve, prisibijau,
kad negalima bus jos patenkin
ti. Mes vien norime, kas yra
teisinga. Jeigu AJrija turi teisę
atsiskirti,
tai ją turi taipjau
Škotija, ją turi Val'ija, bet nė
škotų, nė velšų patriotai niekad
nesvajos apie reikalavimą atsiskiirmo.”
6

QUEBEG, rugp. 28.— Savi
tarpiniame kare tarp chinierių
darbi ninku ant t orinčio upėje
anglinio laivo Moskinonge,
4
chiniečiai liko nušauti ir du su
žeisti. Chiniečiai atsisakė pa-‘
sakyti priežastį susirėmimo.

permainyti visą

angliakasių ūpą ir sustabdytų
jų grįžimą.
Sakoma, kad į distrikto uniios raštinę atėję du žmonės iš
Illinois ir pranešę, kad 700 ang
liakasių ateina ir iš Illinois val
stijos, pagelbon West Virgini
jos angliakasiams. Jie gi buvę
pasiųsti apie tai pranešti uni
jai.
I
Washingtonas patenkintas
WASHINTGTON, rugp. 27.—
Gautomis žiniofrils aplt* ang
liakasių grįžimą Washingtonas
yra labai patenkintas ir mano
ma, kad prezidentas nebesiųs
kareivių.
Angliakasių unijos preziden
tas Invin pirsiuntė prezidentui
Hardingui telegramą, prašyda
mas jį sušaukti pasyklų savi
ninkų ir angilakasių konferen
ciją. liet manoma, kad jis to
nedarys, jei bent tik tuo laiku
padėtis žymiai pablogėtų.

50 žmonly žuvo ant
traukinio.
RYMAS, rugį). 28.— 50 žmo
nių liko užmušta ir daug sužeis
ta pasažieriniam traukiniui ne
toli Rymo šiandie susidūrus su
tavoriniu traukiniu.

Auksinai dar
neina brangyn
Iš pirmesniųjų metų galima matyti, jog Vo
kietijos markės ir Lietuvos auksinai atpinga va
sarų ir rudenį, o pabrangsta žiemos laiku. Kolkas taip yra ir šiais metais, ir dabar vasarų auk
sinai yra labai atpigę. Todėl dabar yra geriau
sias laikas pinigams siųsti Lietuvon, nes už do
lerį dabar pasiusi daugiau auksinų negu pasių
stum žiemų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieks Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilnų gvarantjjų už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
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 i NauJietiij PInIgrų
Skyrių.

Siuntimo

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted 8t.,
Chicago, m.

kad. klerikalų laikraščiai,
NAUUENOS
kurie jį šmeižia, geriaus pa
The Lithuaoiaa Daily New» darytų, kad paragintų Tau
Feblinhed Daily *xcapt Sunday by
Iba Lithuaata Hewa Pih. Co, lac. tos Fondą išduoti atskaitą.
Šitam balsui ištiesų reikia
Iditor P. Grigaitis
pritarti.
Rymo - katalikų
1789 SO. HALSTED ST. partijos fondas surinko
CHICAGO, ILLINOIS.
daug aukų Lietuvos reika
Telephone Roosevelt 8501
lams. Savotpartijos spau
doje jispi nuolatos skelbda
Subecription Katėti
$8.00 per year in Canada.
vo, ka(f į jo iždą plaukia tūk
$7.00 per year outaide of Chicago.
>8.00 per year in Chicage.
stančiai dolerių iš kiekvie
8c per copy.
nos didesnes lietuvių koloni
Entared as Second Class Matter
Bet Lietuvos Gynimo
March 17th, 1014, at tha Port Office jos.
pf Chicago, 111, andor the art pf
Komiteto atskaitoje buvo
Mgrch 2nd, 1879.
parodyta, kad Tautos Fon
Naujienos eina kasdien, išskiriant
nodiidienius. Leidiia Naujienų Ben das jam prisiuntęs vos kele
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
HL — Telefonas* Roosevelt 8600.

Fondo rėmėjo pasikalbėji

Ulsisakomuji Kainai
Chicagoje — paltai
Metame
. ■ r — - - - $3.00
Pusrt metų ______..... —
4.50
Trims minėsi am e--------- --------2.25

mas su Lietuvos ministeriu,

1.75

arba “bolševikas”, o kunigas

Dviem

minotdama

Vienam mineeioi ■ ..

,»..i a 1.C0

priešingo bolševikams • judėjimo,valdžia sutiko, kad buržuaziniai
Rusijos sostinėje. To judėjimo ■liberalai paimtų į savo rankas
priešakyje stovi senieji buržua-' badaujančiųjų šelpimo darbą, išzijos vadai: buvusia pirmosios siderėdama sau penkias vietas
ir antrosios Durnos pirmininkas, komitete (tarp jų ir pirmininko
Golovin; buvusia Kerenskio ka- vietą); bet social-demokratų ir
bineto narys, Kiškin; progresis- sociid-revoliucionierių dalyvavitas Prokopovič, Kuskova ir kiti, mui komitete ji pasipriešino.
Tie žmonės sušaukė Maskvoje1 Lenino valažia labiausia bijoviešą mitingą ir išrinko delega- si socialistų, kadangi j yra jai
ei ją, kuri atsilankė pas Leniną1 pavojingiausi konkurek i. Proir pareikalavo, kad valdžia leis- tau j ančių jų darbinink minios
tų veikti visuomenei, kadangi didžiumoje pritaria so< 1-dęmosovietai neįstenga kovoti su ba kratams, o- ūkininkai simpati
du. Bolševikų premjeras turė zuoja social-revoliucionieriams.
Kad atsilaikius prieš socialistus,
jo sutikti.
Pastebėtinas tečiaus yra daly bolševikai tveria koalicijų su
kas, kad iš šešių dešimtų suvir- kadetais ir kitais buržuaziniais
šum narių tame komitete yra elementais. Tai darosi, žinoma,
tiktai penki komunistai; o soci vis po priedanga “socialės revo

tą šimtų dolerių. Tą faktą alistų nčra ne vieno.
dabar patvirtina ir Tautos

kuris yra ne koks “bedievis”

Ak N. TOLSTOI.

Iš futuristų tada juokus krė
tė. Be reikalo. Jie sužiniai sa
vo darbą dirbo — anarchijos ir
griovimo. Jie ėjo pirmose bol
ševizmo eilėse, buvo jų parti
zanai ir pirmtakunai.
Bolševikai tai suprato (o gal
ir žinojo) ir tuoj pasiūlė jiems
valdžios vietas. Futurizmas liko
paskelbtas proletarų menu.
Iš meno akademijų ir moky
klų pašalino senuosius profeso
rius ir paskelbė naują profeso
rių rinkimą. Kiekvienas galėjo
statyti savo kandidatūrą, vienok
buvo pranešta, kad, jeigu praeis
50% senųjų profesorių, ftii mo
kyklą uždaryti. Tokiu budu
Maskvos meno mokyklą užvaldė
futuristai. Kai-kuriuos jų aš

Reikalauja
atskaitų.

08
18
75

priėmė tik du, trys), priversti
buvo gyventi, kai dangaus pauk
ščiai. Žurnalai ir laikraščiai
uždaryti, knygų leidimą ir tipografijas monopolizavo veldžia,
paveikslų pirkti negalima ir nė
ra kur, o' valdžia perka tik neob j aktinę kūrybą.
—
Menas Rusijoj apmirė. Pas
taruoju metu buvo išleista tik
penkios-šešios knygos, ir nesuruošta nė vienos meno parodos,
nepastatyta scenoj nė vienos
pjesos, nes bolševikiško turinio.
Ką veikia tie, kuriais Rusija di
džiavosi; tie, apie kuriuos priepuolamai šį-tą sužinojau — ba
dauja ir nieką neveikia. Sunku,
iš tikrųjų, dirbti, kada pietums
gaminama džiovinta žuvis be

gerai pažįstu, — jie stvėrėsi ne- duonos ir druskos; kada žiemos
objektines kūrybos tik todėl, kad metu, esant lauke 20 laipsnių

Sovietų liucijos” !

VEiRTfi K. SĖJIKAS.

Triumfuojantis Menas.

ir krikščionių - demokratų
partijos žmogus.
Taigi klerikalai be reikalo
išsisukinėja. Jie turi pasi
teisinti prieš visuomenę ir
parodyt juodu ant balto, ką
jie padarė su toms milžiniš
koms sumoms pinigų, ku
rias jie surinko iš amerikie
čių neva Lietuvos valstybės
reikalams.

nemokėjo nupiešti daiktų. Dai šalčio, nešildoma kambariai; ar
lininkų — futuristų sąjungai be ba kada už vykusį juoką priver

jokios kontrolės liko pavesta čia amžinai nutilti, kaip kad pe
daug milionų pinigų supirkimui reitą žiemą nutilo ant amžių vie

atatinkamų kurinių. Liko pa
skirta pinigų įkūrimui naujos
įstaigos, kur futuristai — poe
tai vedė naujo meno propagan
dą. Tai buvo kavinė, kurios vi
dus nudažytas juodai su raudo
nais zigzakais ir atstumiančiais
paveikslais. Ten, estradoj, poetai-futuristai ir gyvenimo mo
kytojai ,apsupti išblyškusių nuo
kokaino merginų, choru daina
vo:
“Tavo paskutinė diena ateina,
buržujau”...
žmonių apšvietimo komisaras
— Lunačarskis buvo nuolatinis
tos kavinės lankytojas.
Futuristams pavedė įrengti
respublikos šventes. Ir štai iš
kilmių dienoj namai nuo viršaus
iki apačios uždengiama audek
lais (tuo tarpu audeklų krautu
vėse nėra ir biednuomenė ir bur
žujus neturi kuo kūno prideng
ti), žolė ir medžių lapai apšlak
stoma šviesiai mėlynais dažais,
ir visur išstatoma tokie paveik
slai, kad paprasti žmonės tik
žegnojasi nuo baimės. Paskui
futuristams pavedama pastatyti
apie 150 paminklų — pinigų re
voliucijai nesigaili.

Vienas “triumpų”, kuriuo bol kurie taip aiškiai pasireiškė lai
ševikai mėgsta didžiuotis prieš ke pirmosios Francuzų revoliu
Europą, — tai meno tarpimas cijos. Pas juos — grynai jezutarybų Rusijoj. Meno kuriniais itinis, inkvizitinis išsisukinėji
m Chkagoj,
dabar gali naudotis visi žmonės. mas — “bet”, beprotinga patai
______ >7.00
Metame.................
Tie kuriniai priklauso valstybei. sa. Tarytum — viena akis at
_______ 4.00
Pusei metų _____
_______ 2.00
Trims mėnesiams
Jų supirkimui ir įkūrimui mu- merkta ,kita užmerkta, žiuri į
_______ 1.50
Dviem mėnesiams
zėjų ir provincijai skrajojančių veidą
jis atsigręžia pakaušiu,
________ .75
Vienam mėnesiui
parodų valdžia paskyrė didžiau matai — žmogaus figūra, o tik
Bdetuvon ir kitur aislaniaoeei
sias pinigų sumas. Respublikos renybėj tai tik kruvinas paveik
(Atpiginta)
Metams.....................
$8.00
švenčių įrengimas pavesta dai slas, visas drebantis nuo niekšyPusei metų____
4.50
lininkų kolegijai. Mokyklose stės ir gašlumo.
Trima mėnesiams
2.25
Pinigus reikiasiųsti palte Money
įvesta laisvas išguldinėjimas ir
Su menu pas juos ir-gi pasi
Orderiu, kartu su užsakymu.
laisvas mokymas.
kartojo ta pati “bet” istorija.
Aštuonių amžių vergijos ke-1 ...Bet menas, tarnaujantis vi
1
lias užbaigtas. Menas tarnavo siems žmonėms, turi būti nau
karaliams ir mecenatams, tai-Įjjas, nepaprastas.
Buržuazinė
kėši prie liguisto biurokratų' irudis sunaikino senąjį meną.
T. MATAS SUGRYŽO Iš
skonies, ir pagalios papuolė so Naujas menas turi vainikuoti ir
LIETUVOS.
Vienas amerikietis, Petras
čiai ir atbukusiai buržuazijai į garbinti revoliucinį amžių. Jis
Bartkevičia, kuris nesenai Rugpiučio 25 d. sugryžo į auksinę vergiją. Menas buvo turi pilnai sutikti su tarybų pro
sugryžo iš Lietuvos, papasa Ameriką waterburietis Tarnas bepradedąs išsigimti, darėsi žai gramų.
kojo, kad jisai kalbėjęs su Matas, kuris keletas mėnesių at slu. Laisvė jam buvo reikalin žodžiu, menui išleista dekre
ga, kai oras.
tas — būti kad ir laisvu, bet
Lietuvos užsienio reikalų gal buvo išvažiavęs Lietuvon at
Ir
štai
tarybų
valdžia
paskel

ministeriu Purickiu ir girdė lankyt savo gimines ir draugus. bia, kad menas yra laisvas, kad apibrėžtu, tuo, o ne kitu. Ir
tuoj, žinoma, atsirado žmonių,
Kaipo Jungtinių Valstijų pilietis,
jęs štokius jo žodžius:
ji
pripažįsta
nepaprastą
jo
įta

kurie su didžiausiu entuziazmu
drg. Matas neturėjo jokių kliū
ką
į
gyvenimą
ir
kultūrą,
ir
pa

pasiėmė ant savęs tą misiją —
“Galimas daiktas, kad čių, gryždamas atgal į šią šalį.
naikina
jo
medžiaginį
priklau

tai buvo futuristai.
Tautos Fondas surinko Tarnas Matas yra vienas se somybę, bet...
daug pinigų Lietuvos val niausiųjų sąjungiečių ir pasiliko Čia tai, tikrenybėj, ir praside Jie atsirado Rusijoj prieš ko
ištikimas socialistų organizaci
kius du metu pirm kąro, lyg ko
stybes rekalams, bet* gai
Bet čia prisiėjo sutikti neti
jai tuo laiku, kada ji tapo “kai- da bolševizmas... Nuo to “bet”! kie besiartinančios katastrofos
la, kad Lietuvos valstybė riasparnių” suskaldyta. Reor Tuose “bet” gludi jų esmė, virš- prajovai. Jie vaikščiojo gatvė kėtą pasipriešinimą. Pavasarį
tų pinigiį negauna.”
ganizuotoje L. S. S-je jisai už žmogystė. Bolševikai nebando mis margais drabužiais pasirėdę Petrogrado darbininkai įteikė
ėmė vietą pildomojam komitete. kurti ką nors naują, tverti gy ir nudažytais veidais; linksmi tarybai pareiškimą, kad futuris
Amerikos klerikalų spau
Jie elgiasi pa nosi, kada juos kėliojo ,ir gėrė tinio meno jie nesupranta, ir
Be to, jisai labai daug darbuo venimo idėją.
da pakėlė dėl to didelį triuk jasi Waterburio draugijose, ku prasčiau (ir jų šalininkams tai josi ,kada žmonės piktinosi jų toliau nebenori kęsti tos bjau
rodosi nepaprastu išradimu) — eiliaraščiais, susidedančiais iš rybės. Todėl jie reikalauja,
šmą ir ėmė šaukti, kad • p. riose jisai turi daug įtakos .
Bartkevičia esąs melagis. Drg. Matas, viešėdamas Lie jie ima gatavą idėją ir priker vienų garsų (žodžių, o tuo la kad Gegužės šventę apvaikščio
jant žolė ir medžiai nebūtų biauPastarasis tečiaus dabar ra tuvoje, matėsi su įžymiausiais gia prie jos savo “bet”. Nuo to biau prasmės, jie nepripažino), rinami dažais, o palikta kaip jie
idėja pasidaro grandziozinė, orišo “Keleiviui” ir dar kartą socialdemokratų veikėjais ir tu ginalinė, o svarbiausia, raudona jų “neobjektiviais” paveikslais, yra — žali, nesupratami paveik
kuriuose matėsi tik taškai, rai
tvirtina, kad Lietuvos mini- rėjo progos susipažinti su jų nuo kraujo.
darbu kaip Steigiamajam Seime,
dės, kabliukai ir priklijuoti laik slai neturi būti rodomi, o kaisteris tikrai taip sakęs. Prie taip ir darbininkų judėjime. Ra Tegul gyvuoja teisybė! Bet raščių sklypai. Kartą jie jau kurie šlykštus paminklai turi*
to jisai pastebi:
šydamas “Naujienų” redaktoriui šeiminos tų, kurie kovoja prieš buvo bepradedą dėti į savo pa- būti nuimti.
bolševikus, — seniai, pačios,
“Koks butų išrokavimas apie savo pagijimą, jisai sako, vaikai — turi būti nubausti. Gi veikslus medinius šaukštus, pa- Sutikus tokį žmonių bukumą,
kad musų draugai Lietuvoje tu
bolševikams noroms - nenoroms
man meluoti ir Tautos ri išlaikyt sunkią kovą su prie tie, kurie nenori eiti iš vien su dus, pypkes ir tt.
Tai buvo neprisotinami jauni prisiėjo kai-kuriam laikui atsi
Fondo vardą žeminti, kuo šais ir kad pinigiška pagalba tarybų valdžia, turi būt marina žmonės su nepaprastai gerais žadėti nuo naujojo meno propa
mi badu.
met aš esu jo rėmėjas. Kas jiems labai reikalinga.
pilvais ir tvirtais žandais. Vie gandos. Buvo nuimtas PerovsTegul gyvuoja tautų apsi- nas jų — “gyvenimo mokyto- kos paminkslas, kuris stovėjo
metai aukavau į Tautos
BIJOSI SOCIALISTŲ.
I ^sprendimas! Bet Dono kazokus jas”, — prirodymui savo vyriš prie Nikolaevsko stoties. Pa
Fondą ne doleriais, bet po
mes išpiausime, Mažarusius, ko tvirtumo viešai laužė ant sa minklas buvo dviejų metrų auk
keletą dolerių, o anais me
Visos Rusijos šelpimo Komi Lietuvius, Finus, Estus, Lenkus,
tais dėjau visas pastangas tete, kuris keletas savaičių at visą Sibirą, Armėnus, Gruzinus vo galvos lentas ir specialinėmis ščio. Ant viršaus buvo antdėproklemacijomis kvietė mergi ta lenta, ant kurios matėsi ce
ir surengiau Tautos Fon gal susitvėrė Maskvoje, yra, ro ir tt., ir tt. išpiausime, kadangi nas išsižadėti prietarų, siūlyda mento krūva. Cementas turbut
dui prakalbas ir buvo pa dos, 63 nariai.
jie nori apsisprendimo teisės, mas savo patarnavimą. (Perei reiškė Perovskos plaukus. Kas
sekmės neblogos, nes su Jisai tapo pripažintas balševi- nepripažįsta tarybų valdžios.
tą metą aš mačiau jį Maskvoj, buvo žemiau — aš nežinau.
metėm 74 dolerius ir 12 kų valdžios ir veikia su jos ži- Tas “bet” — fatalinis ir ne- jis dėvėjo šilkinę bluską, auksi Tuo pačiu metu Rusų dailinin
nia. Bet jisai gimė ne iš bol- paprastai charakteringas. Bol nius rankžiedžius ir auskarus, kai, rašytojai, filosofai ir poetai,
centų.”
ševikų iniciatyvos. Priešingai, ševikai nežino kūrybos “taip”, o plaukai jo buvo balti nuo mil kurie nepriėmė kalninės futuro
P-as Bartkevičia sako, iisai atsirado, kaipo pasekmė arba griaunančio kūrybą “ne”, telių).
bolševizmo antspaudos (o ją
Chicagoje — per neliotejtai
Viena kopija „ - —r^-n
Savaitei__________
Minesiul _______________

PaneSėlis, ftugp.
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Apžvalga

nas įžymiausių filosofų ir rašy
tojų — senis V. V. Rozanovas,
kuris liko sušaudytas Trockio—
Sergievo Lavroj.

Tokiu tai budu tarybų valdžia
rūpinasi meno tarpimu. Yra
kuo pasididžiuoti prieš Europą.
1914 m. menui valdžia paskyrė
100 tūkstančių rublių, 1919 m.
tam tikslui buvo paskirta 100
milionų. Tuo remdamos kairio
ji spauda daro atatinkamą išva
dą. Europa stebiasi. O Petro
grade tik bėgiu pereitų metų
nuo bado ir skurdo numirė 18
Mokslo Akademijos narių.

<Į., 1921

vylioti savo artimumu. Rodos
tuoj, tuoj du-trys užsimojimai
irklu ir kelionė užbaigta... O tuo
tarpu — toli!...
Ir ilgai dar mes plaukėm tam
sia, tartum rašalas upė. Olos ir
uolos išplaukdavo iš tamsios, už
slinkdavo ir nuplaukdavo, palik
damos paskui, rodos, neišmatuo
jamoj tolumoj, o žiburys kabėjo
priešakyj, mirguodamas ir vilio
damas—vis taip-pat arti ir taip
pat toli.
Dažnai prisimena man dabar
ir ta tamsi upė, pridengta kal
nų šešėliais, ir tas byvas žibu
rys. Daugelis žiburių ir pir
miau ir paskui viliojo ne veiną
Inane savo artimumu. Bet gy
venimas plaukia vis tuose pa
čiuose paniurusiuose krantuose,

o žiburiai dar toli. Ir vėl priseina vitis.
Bet visgi... visgi priešakyj —
žiburiai!...
Vertė Vincas.

European American Burėm
Fabtonas ir Mickiewicz
vedėjai
Buv« A. Prtratis ir S. L. PabioiMS

Siuntimas pinigų, laiva-1
kurtės, pašportai ir tt
NOTARIJUSAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 85th St, Kamp. Kalstai 81.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Valu Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietų.

Kl. Jurgelonis

Žiburiai.

ADVOKATAS
DUODA

V. G. Korolenko.

Kada tai senai, tamsų rudens
vakarą teko man plaukti paniu
rusia Sibiro upe. Staiga prie
upės įlenkimo, priešakyj, palei
tamsius kalnus sumirgėjo žibu
rys.
Sumirgėjo skaisčiai, aiškiai,
visai arti.
-— Na ačiū Dievui! — tariau
aš nudžiugęs, — nakvinė arti!
— liejas pasisuko, pažvelgė
per petį į žiburį ir nuobodžiai
užsimojo irklu. ♦.
— Toli dar!
Aš netikėjau :žiburis taip ir
stovėjo, išlindęs prieky n iš ne
aiškios tamsos. Bet irėjaus tie
sa butą: pasirodė, ištikro toli.
šitų nakties žiburių j patybė
— tai urisiartinti, pergalint
tamsą, ir mirgėti, ir žadėti, ir

TEISIŲ

PATARIMUS

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Panedelj, Seredoj ir Pėtnyčioj
ofise
šiuo
adresu

2816 So. Michigan avė.
Telef. Victory 9082
• Vu.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurttdestyji
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
Panedeliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395
—...........
■
II J

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
» So. La Šalie St. Rooh 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St, CUcago
Tel. Yards 4681.

S. W; BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Iluilding
79 Weat Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

—famaaii

n

'

Tel. Haymarket 3069

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

Vertė K. SĖJIKAS. nęs. O tai darė jį da įdomesniu.
Bet jeigu tokiais momentais Ugo netikėtai
Vadinasi, ji matė tai, ko neįžiūrėjo kiti? O
Bet nuo to vakaro ji pradėjo abejoti. Kad gal jos matymas persimainė po įtekme tų nelem paimdavo jos ranką, Emilija ištraukdavo ranką, v—..... —...........
»
įsitikinus ar tai buvo tikrenybė ar tik galiucina tų žodžių: “Musų organizmas pilnas fatalinių negalėdama suvaldyti savęs.
Phone Boulevard 6301
cija, ji indiferentiniai paklausė ponios Magdale kuriozų”. Tie žodžiai be paliovos skambėjo jos
— Kodėl ? — klausdavo Ugo.
ANTANAS GREDUŠKA
nos:
— Ne, ne, štai imk abi!
ausyse.
General iš
— Teta, ar tu neįžiūrėjai, kad paskutinėmis
Pasibiaurėjimas praeidavo ir ji paduodama
Dabar
diena
iš
dienos
kartojosi
ta
galiucina(Tęsinys).
Kontraktorius ir
dienomis Ugo veidas atrodo išblyškęs ir biskutį cija (taip ji vadino tą reiškinį). Ji pradėjo net rankas žiūrėdavo į Ugo taip maloniai ir linksmai,
budavotojas.
.
Ji jautė save esant toki lengva, laki, toki liue pageltonavęs ?
permatyti Ugo. Jo kūne dėjosi kas tai nepapras kad pastarasis nesusilaikydavo nepasakęs:
Budavojame ir taisome.
— Ak, tie įsimylėjusieji! — atsakė teta. — to: jis gedo ir gįslose tekėjo nebe raudonas krau
są savo judėjimuose. Ant galo! Visas nervų
— Koki vienok tu išdidi! Tu duodi rankas
1401 W. 47th St, Chicago.
pati, bet nenori, kad jas imtų kiti.
suirimas praėjo; nebekankins jos daugiau tie mis Visuomet mato tai, ko nėra.
jas, o kokis tai žalsvas.
terimai reginiai. Bet štai staiga vieną rytą, kada
Kaip ji galėjo suvaldyti save ir sulaikyti be
Tetos atsakymas jos nepatenkino; kiek vė
Ar tai galima, kad Ugo nepastebėjo to, jeigu
DR. A. MONTVID '
Ugo, kaip ir paprastai ,užbėgo pas ją kelioms mi liau ji tą patį klausimą pastatė tėvui.
siveržiančias
iš
akių
ašaras,
ji
ir
pati
to
nesupra

visa, ką ji matė, buvo teisybė,
I
Lietuvis Gydytojas ir Chirargaa
nutėms eidamas į teismą, ji pastebėjo, kad jo
to. Ar ilgai ji galės taip kovoti? Ją vis labiau
25 East Washington St.
Ponas Puaci domingai pažiurėjo į ją, išpraPagaliaus, vienu ir tuo pačiu laiku ji pradėjo
Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
rankų ir veido odos spalva persimainė. Iš pra džių nesuprasdamas klausimo, bet tuoj susijuokė matyti jame du žmogų: vieną sveiką ir linksmą, ir labiau kankino mintis, kad vieną gražią dieną
Telephone Central 3362
ji išduos savo paslaptį.
džių ji manė, kad tai pareina nuo saulės atspin- ir purtydamas galva-tarė:
1824 Wabansia Avė.
kuris nuolat kalbėjo apie linksmas kelionės, jų
Valandos:
nuo 6 iki 8 vakar*
Kas bus tada?
dulio ir nusiramino.
— Tu prievarta nori padaryti jį ligoniu? O dviejų busimą gyvenimą ir kitus savo išdalies
j
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
Tai, ko ji taip ilgai laukė, atsitiko, ant galo!
Bet vakare ji pastebėjo tą patį reiškinį; va tu?...
chimerinius planus; kitą, kurį ji matė tik viena,
dinasi, tai parėjo ne nuo saulės, kaip ji pirma
bet pastarasis jai buvo daug realesnis. Ji matė, Ji išdavė save, kuomet kartą žiūrėdama į Ugo ji
— Aš visai sveika! —< ji nutraukė jo kalbą.
Telephone Boulevard 5052
pamate, kad jo kūnas pasidarė permatomas lyg
manė.
.
kad
jis
nuolat
nyksta
ir
gesta.
Tame
ji
buvo
— Aš nenorėjau pasakyti, kad tu sergi, bet
kristalas. Jis buvo visai sugedęs.
Dr. A. Juozaitis
Bet ir šį kartą ji neatkreipė į tai domės. Ugo man rodosi, kad pastaruoju laiku tu esi susirū pilnai įsitikinusi.
Ji suriko nesavo balsu, pasikėlė nuo krėslo,
DENTISTAS
Valandos:
nuo
9 vai. vaka
pranešė jai linksmą žinią, kad jo motina sparčiai pinusi kuo tai. Kuo?
Buvo momentų ,kurie ant laimės tęsdavosi bet tuoj vėl pagriuvo ant žemės baisiausių kon re. Seredom 9 v.9 iki
ryto iki 12. Va
— Niekuo.
sveikstanti. Taip dalykams esant, nieko nuosta
neilgai, kuomet ji jausdavo keistą pasibiautėjimą vulsijų kankinama.
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St, Chicago, Ilk
baus, kad jis buvo biskutį susijudinęs ir atsimair
— Tai tuo geriau!
link Ugo.
(Bus daugiau)
L. KAPUANA.

SUGESTIJA
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Panedėlis, Rugp. 29 d., 1921
■ ——mg!
m,; 76,000,000 tonų mažiau, ne- nų anglies jie iškasa, tuo dau
All^lluS SIOKui
gu 1920 m.; 92,000,000 tonų ma- giau uždirba. Tikėti kapitalistų
----------jžiau, negu 1917 metais, ir 118,- pasakomis, kad anglies iškasama
Laikraštis “Oklahoma Lea-( 000,000 tonų mažiau, negu 1918 mažai dėl darbininkų “sabotažo”
der” paduoda įdomių skaitlinių m.
gali tik labai naivus žmonės.
apie anglies pramonės padėtį i Ir toliau “Oklahoma Leader”
Priešingai, darbininkai angliaJungtinėse Valstijose. Pasirodo kalba. Girdi, kapitalistiniai lai- kasyklose šiuo laiku dirba tik
kad nuo 1 d. sausio, iki 31 d. lie-! kraščiai ir biznio žurnalai pata dalį laiko, tik mažesnę dalį lai
pęs, šių metų visoj šalyj iškasta ria išanksto pirktis anglies, nu- ko. Jie laukia, nesulaukia kasy
226,686,000 tonų minkštosios rodinėdami, kad delei stokos an- klų atidarymo . Ne, ne darbianglies. Ir jeigu, sako tas lai glies kainos vėl smarkiai pa ninkų kaltė, jei anglies bus sto
kraštis, anglies produkcija ne šoks augštyn. Kiti, tečiaus, “ži ka. Tai kieno?
*
padidės per paskutinius penkis novai” įrodinėja, buk jos nebe
Kompanijų ! Mat anglies ba
šių metų mėnesius, tai iš viso kilsią, nesą ir taip augštos. Kal ronų tinstąs reguliuoja netik
šiemet bus iškasta anglies vos tė už anglies brangumą, žinoma, iškasamos anglies kiekybę, bet
400,000,000 tonų. Tai bus ma suverčiama visupirma ant dar taipgi anglies kainas. Mat tas
žiausia kiekybė anglies, iškastos bininkų augštų'algų, didelių ver trustas reikalauja sau liuosų
telgų, o taipgi kasyklų kompani rankų nustatymui pakankamai
šioj šalyj, nuo 1909 m.
augštų anglies kainų, kurios su
Kalbamas laikraštis nurodo, jų lobių.
kad šiemet, bėgiu pirmųjų sep Bet kodėl anglies kainos tu teiktų atsakančių, jų nuomone,
tynių mėnesių, iškasta 2,000,- rėtų kilti? Angliakasiai nerei pelnų ne tik už tą laiką, kurį ka
000 tonų mažiau, negu į tą patį kalauja šiuo laikų algų kėlimo; syklos yra operuojamos, bet
laikotarpį 1615 m., kad 12,000,- nelaukiame net, kad jie reika taipgi ir už tą laiką, kurį jos
f
000 mažiau, negu per tą patį lai lautų didesnių algų artimoj atei būna uždarytos.
kotarpį 1914 m.; kone 30,000,000 ty. Geležinkelių kainos už ga-’ Kad privertus visuomenę mo
tonų mažiau, negu 1913 m.; 57,- benimą pasiliko tos pačios, nie-, kėti tokias kainas už anglį, ko
000,000 tonų mažiau, negu 1916 kas nekalba apie gabenimo pa-i kias nustato kompanijos, ang
branginimą. Dalykas betgi ta\ lies baronai atsisako parūpinti
me, kad apart darbininkų ir ga jos iki pirkėjai sutinka išpildyti
Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY benimo iškaščių yi'a dar kom jų reikalavimą, kol ačiū stokai
panijos. Ar jos nekels kainų ? anglies, kiekvienas mokės už ją,
MUSIC STORE
Mum žinoma iš patyrimų, kiek tik bus reikalaujama.
Deimantai,
kad jeigu yra stoka kokių reik Šitaip dalykai dedasi ačiū tam,
Laikrodžiai,
menų, tai tų reikmenų kainos kad Suvienytose Valstijose nėra
Dabar, kas kaltas, kad jokios spėkos kuri turėtų galią
Auksybė, Colum- kįla.
bijos Grafonolas ir laukiama anglies stokos?
kontroliuoti ir reguliuoti kasyk
lietuviški naujausi
Kapitalistai kaltina darbinin las. Jeigu kaikada ir paskiria
rekordai.
kus. Girdi, darbininkai trukdo valdžia kokią nors komisiją išti
gamybą. Bet juk darbininkai ri mui anglies bado priežasčių,
4537 S. Ashland
Avė.,
Chicago, III. dirba nuo tonų. Juo daugiau to- tai anglies trustas yra pakarikai.------ "
....... .. ..... ............................. —-....... mai galingas, kad viską užglosčius ir paikus dalykus po seno
vės.
Vienatinis išsigelbėjimas nuo
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
anglies bado, tai sutvarkymas
Pirmatinš Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
kasyklų reikalų taip, kad jos
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
tarnautų visuomenei, o ne kapi
A. BARTKUS, Pres.
talistų pasipelnymui. Tatai ga
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
lima atsiekti paimant kasyklas
visuomenės nuosavybėn, nacio
nalizavus jas. Anglies kainos
tuomet butų maž-daug tokios,
Tel. Monro* 2804
kiek kaštuoja jos išėmimas ir at
DR. W. F. KALISZ
gabenimas suvartotojui.
Specialamas: Moterą ligos ir Chirurgija.
N.
* • Anrvl'iftft Mnlzn

Šviežiena!

CHICAGO.
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Amerikoniškas pla
nas neišdegė.
[Iš Federuotosios Presos]

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES

c® NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant viso geresniŲjy linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu% laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
•
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
/
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St
Chicago

Akiy Specialistas

Jau vėl išdirbau 2 naujas atviru
tes. Vieną, kaip Žulikovskis vinduojamas iš Vilniaus, antrą, kaip
iš Žulikovskio ašarų pasidarė upė.

4649 S. Ashland Ate.
Kampas 47th St.

Turiu ir daug kitokių k. t. Žuli
kovskis Vilniaift spąstuose, Lietu
vis aria pūdymą su lenkiška kiau
le. Lenkiškas elgeta. “Baltoji viš
ta”. “Panie-panie”. Paderevskis su
pianu ir Išlavimas.
Taigi jei mylit patys gardžiai
pasijuokti ir kitus pajuokinti, tai
parsitraukite šių atviručių. Jos la
bai gražiai padarytos. Kaina 6 už
80c., 12 už 50c. Adresuokite:

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų.

Tel. Boulevard 6487

Lithuanian Press
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199 New York Avė.,
Newark, N. J.
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Phone Yards 6894
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DRABUŽIAI.

Waukegano
■

Vyrams, vaikinams ir vaikams

Vaikams drabužiai, trunka! ir valyzos.
Gausi savo pinigų vertę, arba gau
si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras
ned. iki 6 vai.

iki 9

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

vai.,

Aku

ierijos kolegi
ją; ilgai prak

Iii. M. T. STRIKOL’IS ’

tikavusi Penn
■ilvanijos hos

Lletnvys Gydytojas Ir Chirurgai

pitaišsa.

People Teatro Name,
1616 W, 47th St., Tel. Boil. 160
VALANDOS:
6 Iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rm. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 263

Pa

sėkmingai pa
tarnauja prie

gimdymo. Duo

da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

Telephone Yards 5382

Dr. W. Yuszkiewicz

DR. M. STDPNICKI

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, airių nerviškumų, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

S107 So. Morgan St,
Chicago, I1L
VALANDOS) Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicage Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė.,
Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

DR. A. A. ROTU

..... ..

. .......... ........................ ..................................-
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RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS f ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■»
Specialistas Moteriškų, Vyriški,
ĘTel.i Yards 6666
Vaikg ir visų chroniški ligi
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago
Boulevard 8448
Telephone Drover 9693
į
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akuliras
B 8208 So. Halsted St., Chicago. g
Telephone
J Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
B
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

S DR. V. A. ŠIMKUS

rmi888I88I88IIH88I
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFTŠO VA’l24NDOSi
Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, B—8
vakare. Nedėliomis nuo 10—2
po piet.
Telephoae Yards 687

”d|. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Aahland Avė., 2 labo*
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo Ž iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pitu
Telefonas Drezel 2880
-----------------------------------------------

Tel. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrjžo ii Californijoe ir \
vii tęs savo praktikavimą po No/
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir O—9
vakare išskiriant nedšldienius.

(■■■■■B■■■■■ tlllllll
E Telefonas: Boulevard 7042

I DR. C. Z. VEZELIS į
Lietavįs Dentistaa

4712 Soith Ashland Ave^

DR. P. ŠIMAITIS

arti 47-toe gatvis

Naprapath

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ nm

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

----------------------------------------L,!".—

OR. YUSKA

2418 W. 45th St.

N

Mes ir vėl savo senoj vietoj ir maoniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau, ų drapanų apkainuotų, tinkančiai
ciekvieno kišenini.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 ir
augščiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.

Naktimis: Yards 3654.

SIUNTIMAS,

★

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
pnžiuriu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Si.
Chicago, III.

3101 S. Halsted St., kampas 31os gat.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Baigusi

Xr m
SOUTH
(X VV. HALSTED ST.

A. SHUSHO
AKUSERKA

AKUŠERKA
Mrs. A. Michniewicz

2342 S. Leavitt St., Chicago, III. Phone: Canal 1678

M. J. KIRAS

T. PuUman 6481

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Ave^
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Skolinu Pinigus ant 1-mo mortgedžio,
6% nuo $500.00 iki $10,000.00 dolerių.
JUSTIN MACKIEWICH
Real Estate, Loans & Insurance.
Siunčiu pinigus j Lietuvą.

10 METŲ ŠITAM BIZNY

Iš RUSIJOS
Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Mtokivs
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 plotų,
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
TdephoMl.J
8110 arb. 857
| Naktimis: Droiel
\ 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

John J. Smetana

Kam Reikalingi Pinigai?

PINIGŲ

Trečia klcsa į ANTWERPĄ
$100; į DANZIGĄ $135 ir $5.00
taksų.
Atsišaukite:
1819 Broadway, NEW YORK.

Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

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

Rašomoji
Popiera

*

Reikalingi akiniai.

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

SAN FRANCISCO. — Porą PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
Perkame ir parduodame namus ir
savaičių atgal vieno gan sėk farmas.
Perkame ir parduodame
mingo restaurano savininkas pirmus ir antrus mogečius. Duo
paskolas ant namų. Padaro
paskelbė, kad jisai tvarkysiąs dame
me visokius dokumentus. Teisin
savo restoraną pagal Ameriko gas, greitas ir geras
patarnavimas
--------------nišką planą — busiąs teisingas Ofiso “valandos: Nuo 8 ryto iki
ir gerai atsinešiąs į savo darbi 9 vakaro. Pancdčliais, Scredomis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne
ninkus. Tuoj po to jis pašalino daliomis iki 2 valandai po pietų.
unijai priklausančius darbinin
kus. Virėjų ir veiterių unija
pradėjo pikietuoti restoraną ir
varyti prieš jį agitaciją. Pada
rinyj restauranas turėjo užsida
ryti, o busimas savininkas išsi
žadėjo “Amerikoniško plano” ir
iškabino tokio turinio plakatą:
po 18c. svaras
“Restorane dirbs visi unijai pri Kam reikia geros baltos
klausantys darbininkai”.
'bond) rašomosios popieros (neinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
POLISH NAVIGATION CO., jienas”.
Turime pardavimui didelį
Trumpa kelione į LIETUVĄ,
BUSIJĄ,
UKRAINĄ ir LEN pluoštą rašomosios popieros ir
larduodame labai pigia kaina —
KIJĄ.
Smarkiu, dideliu, moderniš svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
ku dviejų sriubų laivu.
tuvėse tokia popiera pardavinė
S. S. NEW YORK
Išplauks rūgs. — Sept. 14-tą jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
į ANTWERPĄ ir DANZIGĄ.
a
*
*
nų ofisan Benorite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
S. S.JOSEF PILSUDSKĮ
Išplauks tiesiai į DANZIGĄ site primokėti už persiuntimų
skyriumai po 8c nuo svaro.
Spalio—Oct. 6-tą.
<

j

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karallaučio prieplauką)
Alba per L1BAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mesAiasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
Į PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų no reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
S. S. LITUANIA rūgs. 7
S. S. ESTONIA Spalio 5
S .S. LATVIA rūgs.’ 21
S. S. POLONIA Spalio 12

ELEKTRA

1145 MILWAUKE’£ AVIE.

DR. A. R. RLUMENTH AL

Prie Western Avė.,
v................... ..i.

■■

Chicago.
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New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118

Ofise valandos: nuo 10 ryte Dd
8 vakare.
Bezldeadja: 2811 W. 63rd Sk
Tel. Prospect 8466

.—.........

1711 W. 47th St.
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,

kreipkitės į J. E. Bruževi*

čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, 111.
...» .
( d •■■■i! tų

1 j :-.q N U
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Tel.: Yards 413
Tarpo Hermitage ir Paulina.

Suvedame dratus
ir sudedamo fixtu
res į 6 kambarių
namą už $69.00.
Persitikrinimui
kje’ipkitčs
pas
mus arba telefonuokite, o mes su
telksime apkainavimą. Darbą vi
suomet
gvaran
tuojame.
Taipgi, laikome
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome viską namieje.
Musų kainos prieinamos.

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, Hl.
kampas 18th St.
Valandas: 9—12 ryto ir 1—9 vak,
Phone Canal 257
<»■■■ ■■ ..............

Tel. PuUman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietelis Gydytojai ir Chirurgai
10900 Michigan Ave„ Roeelande.
Vai. 18 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8N
iki 8:80 vak.

Telefonas PuUman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietevye Dentistaa
10801 So. Michigan Avn Roselaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą Ori 9 vakare.
.......... ....

*

NAUJIENOS, Chicago, III

Panedėlis, Rugp. 29 d., 1921

jau vagonas pilnas, bet pamatę reikėtų apmainyti... Del tokios paleiisti ir antrą šūvį, bet aš
lietuves moteris su vaikais, su kratos galima daug išnešti. Buk sulaikiau jj.
vargusias, įsileidom. Važiuo tai Amerikos dolerių nevalia išf
Policistas Cavey nugabentas JIEŠKAU Stanislovo Kulnio, Kauno
Rašo žemaitė.
rėd., Šiaulių apskr., Gruzdžių mieste
PARDAVIMUI saliunas ge PARDAVIMUI ARBA IŠMAINYMUI.
jant toliau pasakojasi, kaip vežti. Niekas ir neveža...
pavieto ligoninėn.
Websteris lio. Aplaikiau laišką nuo jo tėvo, ku
riame meldžia sujieškoti, 1913 atva roj vietoj. Nirintieji pirkti, ga
.agentas visą pusdienį išlaikęs
Važiuojam į Virbalį, — į Lie- areštuotas.
2 flatų mūrinis namas po 6 kamb.
(Žr. N-nų 200 n r.)
žiavo į Pittsburghą, paskui girdėjau lit matyt savininką prieš pie augštas
skiepas, maudynės. Kaina
ant gryno lauko, kaip atlupęs po tuvą, į Lietuvą!... rodos į Vebuk esąs New Yorke, o vėliau, buk tus.
$3,800;
įmokėti
5 šimtu -, kitus kaipStatys milžinišką garadžių. paimtas kariuomenėn, ir žuvęs karės
Jieškodamas Liutkauskas ko- 50 markių. Barasi ant savo vy lykas, į Velykas!
rendą
arba
mainysiu
ant bučernės,
2723 Emerald Avė.
lauke. Kas žinote, malonėkite pra
grosemės
arba
kito
kokio biznio.
rų,
kam
klausę
pirma
važiuoti...
kaČia,
brač,
kitokia
krata!
kio patarimo, surado stotyj paChicaigoji planuojainai pasta nešti, už ką busime dėkingi.
Priimsiu
lotus,
Šerus
už
pirmą įmoVos ne vos privažiavom uos reiviai daboja, o darbininkai tyti didžiausį garadžių pasauly.
BEN. LAPEIKA,
taranutojį, mokantį angliškai.
kėjimą.
Kreipkitės
pas:
PARDAVIMUI
saliunas,
geroj,
lie

40 Orr St.,
Pittsburgh, Pa.
Nuo to sužinojo, kurioj stotyj tą. Išvažiuojant iš Berlino per raišioja, darinėja tiek mažus, Jis (busiąs dešimties aukštų ir
tuvių apgyventoj vietoj ant Town of
C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted Si.,
Lake.
Parduosiu
pigiai.
Barai,
be

turim imti traukinį į Karaliau žiurėjo musų pasportus. Išli tiek didelius. Ko jie ieško, ne kainuosiąs pustrečio miiliono
Chicigo, III.
liniai (pool tables) stalai ir kiti visi
pant nuo Adriatico pirmą sykį pasako. Nieko neradę, užriša dolerių. Jame busią galima tsučių.
įrengimui. Savininkas turi kitą biznį.
4547 So. Ashland Avė.
TIKRAS BARGENAS.
Pasisamdę automobilių, susi žiurėjo, o paskui Anglijoj ir Vo šiaip taip ir į traukinį bagažą talpinti vieną dūkstantį auto
Tel.: Boulevard 1152.
Pardavimui 2 augštų mūrinis na
kietijoj
daug
sykių
žiurėjo.
išneša;
liepia
sau
užmokėti
—
mobilių.
Jam
vieta
paskirta
viėmę rankinį bagažą, nuvažia
mas po 5 ir 6 kambarius, furnace
IŠSIRENDAVOJA kambaris.
Lipant
į
garlaiviuką
vėl
pasporbent
Amerikos
doleriuką,
arba
durmiesty,
ant
S.
Water
gat

heat,
elektra, vanos, visur kietmedžio,
vom. Tenai jau besėdį lietuviai
PARDAVIMUI saliunas pi
Su
valgiu,
už
prieinamą
kainą.
augštas
skiepas, 8 me
ves tarpe State ir Wabash gat
keliauninkai ,agentų vedami. Sa itus žiurėjo. Suleido į vidų, 10 markių...
giai. Parsiduoda greitai. Prie tai kai u, cementuotas
statytas,
rendos
neša $76.00
1606 S. Halsted St.
Na, lekam jau į Kauną, jau vių.
ko: važiuoti traukiniu iki uosto, ■žmonių jau pilna. Tuoj susipa
žastį pardavimo patirsit ant vie 4 mėn. Namas randasi puikioj vie,foj Jackson Park ir G3rd St. Kaina
Leon E. Stanhope, archilek Tel.: Canal 5512.
tos. Kreipkitės
toliau garlaiviu plaukti į Kara žinom su žydeliif kupčium iš Ša Lietuva kvepia. Prieš Kauną—
$8,000.
Jmokėt $2,000, likusius išnvokesčiais. Tokis namas toj apielin
liaučių. aplenkti lenkus. Gerai! kių miestelio. Lietuviškai šne apygardos, kalniukai, - krūmai, torius. pareiškė, kad statymo
2000 W. 21st St.
kėj kainuoja $10,000. Atsišaukite pas
Specialinis traukinys į tą uos kamės. Jis sakosi tuo keliu daž miškeliai. Malonu žiūrėti. Bet darbas prasidėsiąs į devynias
J. NAMON,
tą išeina iš Berlino 30 min. po nai važiuojąs. Viską mums ai triobesiai apdegę, apgriuvę, — dienas ir užimsiąs nuo šešių
3452 So. Halsted St.
dar iš karo metų be stogų; tan iki astuonių mėnesių laiko.
2-os lubos.
5-kių, o agentas žmonėms lie škina.
keleiviams
baisiai kiai ir berželiai apdaužytoms
pia važiuoti traukiniu 2 po dvy Vietos
MOTERŲ
GERAS BARGENAS.
Apvirto
traukinys.
ankšta
,tik
susikimšus
atsisėsti,
šakomis,
stuobreliai.
MoteVės
liktos ir primokėti po 25 markes
Parduodu 7 sėdynių Buick auto
REIKALINGA veiterka ir vei- mobilių. Mašina gerame padėjime, inChicago, Milwaukee & St.
nuo žmogaus, žmonės ginčija o atsigulti — nei pamanyti. Ku juodos, basos; piemenėliai nu
teris į Victory restauraną. Dar žinas naujai pertaisytas ir 6 nauji
si: vieni nori važiuoti ir primo rie su vaikais, davę kyšių gavo driskę — kaip paprastai po se Paul traukinys nr. 151, apvir
Ar norit, kad Jūsų pinigai
tajeriai; arba mainysiu ant loto, ar
bas ant visados, mokestis gera. ba mažos stubelės.
to
jarduose
prie
Madison
gat

po
lovelę
vaikams;
didieji
ant
novės
Lietuvoje.
nueitų į Lietuvą greitai ir butų pil
kėti, kiti — laukti antrojo trau
nai
išmokėti? Pinigai pasiųsti per
GEORGE
PETKUS,
Atsišaukite:
158
W.
31
st
St.
ves.
Traukinys
susidėjo
iš
dve

Tiek šiam sykiui.
kinio, Agentas kaip ėmė įkal- žemės taisosi, kaip kas išmano.
3402 S. Halsted St.
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
jų pasažierinių vagonų ir ke
MRS. ADOMAITIS,
žemaitė.
gaus kaip keturias savaites laiko. P.
binėti: Kad kito traukinio ne Pradėjom plaukti. Truputį
lių
bagažinių.
Tel.:
Blvd.
4236
y•_
PARDAVIMUI taxi cab, su visais M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus
--------------------------------------------------------- gausią, turėsią čia nakvoti, supa, barška, bilda, o miego —
pritaisymais, stok ir dirbk, nes da vedėjas.
Pypk orių kare, kuris apvir
akys
merkiasi.
Ant
mažo
suo

St., Chicago, III.
daugumas ir
laukti, vargti
bar yni lengva įstoti, vėliaus kai 3301 So.
REIKALINGA
motelis
arba
mer

to
buvo
dvidešimts
vyrų
pasadaug pinigų. Atsišaukite po 5
paklausė, išvažiavo, Liutkaus- lelio ,galvas sukišę, kojas ant
gina pridabojimui 4 metų mergaitės nuos
vai.
vakare.
žierių,
bet
nė
vienas
jų
nesusiir apžiūrėti namus. Duosiu kambarį
Nuolatinis rėmėjų skaitka vėl koks traukinio valdinin baksų — taip ir snaudžium su
1745 W. North Avė.
žeidė.
Konduktorius,
John
ir
apmokėsiu.
liaus augimas parodo, kad LIBERTY
pami.
kas perspėjo nevažiuoti, laukti
L AND & INVESTMENT CO. ofise
Craig, lengvai sužeistas. Pas
J. DEZULSKIS,
kito traukinio. Pirma dar atė Rytmetį musų pirklys parodė
visi
reikalai yra atliekami teisingai,
kutiniame kare, kuris neapvir- 4505 S. Hermitage Avė., 2nd fl. rear
gerai
ir greitai.
Pasakysiu kodėl.
jęs pas keliauninkus kažin koks mums kur praustis, kur valgyti,
„ P. M. KAITIS, ofiso vedėjas,
to, buvo a»pie penkiasdešimts Tclophone: Yards 7241
kareivis lietuvis. Pakliuvęs čia gerti gauti, alaus ir kavos, bet
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
pasažierių
vyru, moterų ir
Dominio Guttllo nukautas.
pas vokiečius; Berline dirbąs/vįską reikia patiems WWIHV
užsimo-RAKANDŲ BARGENAS,
vaiku.r Jųc tarpe kilo panika.
Puikiausia proga jaunai porai; 5
Pereitą pėtnyčią prie vadina
Mažai teuždirbą, ckionos nėra, |keti. Sėdžiame lauke, plaukiaPolicijos ambulandsai ir ugkambarių vėliausios mados rakandai
viskas brangų. Norįs grįžti į nie pačiu pakraščiu. Sako, jau mo “mirties kampo,“ W. Oak nagesiai iš kelių stočių
turi būt parduoti už bile sąžiningą
VYRŲ
buvo
pasiūlymą. Vėliausis ir puikiausis
Lietuvą, bilietui pinigų negalįs jenkus aplenkėm. Truputį ly- ir Canibridge gatvių, įvyko pasiųsti, bet jų pagelba ndbuDIDŽIAUSIA
seklyčiai setas, valgomajam kamba
AGENTŲ
REIKI
4
LIFE
susidėti. Guodžiasi. CO išvar/
nauja
tragedija.
Dominio
Gut

noja> nekaršta; puiku plaukti.
Mokykla Chicagoj
riu setas, miegruimio setas, kaurai,
vo reikalinga.
gęs, išbalęs, matyti išbadėjęs,
INSURANCE.
pastatoma ant grindų lempa daven- - 1j Po dvyliktos priplaukėm uostą tillo, 44 metų amžiaus, 1837
Traukinys apvirtęs dėl neli
port, langams uždangalai etc. Viskas
apiplyšęs... .Amerikantai pasi- (pį]au ,netoli Karaliaučiaus . Vėl W. North Avė., tapo nukautas kusių begiu.
nauja; parduosime ant syk, arba at
Labai gera propozicija, nes kiek- skirai. Taipgi, puikiausis grojiklis
gailėjo, tuoj sumetė bilietui pi- | traukiniu vežė.
Čia atidavė nežinomo žniogžudos.
veže. čia
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50 pianas su šėpute ir roliais ir didelis,
Žmogžudystė įvyko arti Šv.
nigų, vešią į Lietuvą. Agentas mums musų pasportus . Tariaiki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems dubeltava springsa phonographas su
Proga prisipirkti degtinės.
mokėsime savaitinę algų. Atsišaukit rekordais ir daimanto adata. Viskas
neleisti. Jei pas jį pirks bilietą mės, kur nakvynę gauti. Sako, Pilipo katalikų bažnyčios, Tai
Sulig prezidento
Ha rd ingo tarpe
9 ir 11 pirm pietų.
gvarantuota. Nepraleisk šio bargeir pinigus ,kur sumetė, į jo ran- tuoj traukinys einąs į Eitkūnus, yra toj pačioj vietoj, kame
instrukcijų, federalinis proliibino.
COMMONVVEALTII LIFE
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.
kas atiduosią, tai Įeisiąs vestis, Musų kupčius pataria važiuoti sepli Laspisa,. darbininkų va- cijos direktorius Haynes įsa
INSURANCE CO.,
o ne — ne! Pašaukė policmoną toliau. Eitkūnuose busim vie das, buvo nužudytas.
ke išparduoti už tris mi lininis
Designing, kirpimo, Citavimo, ir
PARDAVIMUI rakandai gerame
431 S. Dearborn St.,
siuvimo
vyriškų ir moteriškų drapanų.
Guttillo buvo atvažiavęs į dolerių vertes konfiskuotų gė
ir išvarė laukan kareivį. Vis tik nuoliktą; jis žinąs gerus oteliu^.
stovyje,
4
kambarių.
Parduosiu
Room 911-912
piMusų
sistema yra geriausia, čia
giai,
nes
turiu
apleisti
Chicagą.
kareivis važiavo sykių.
Važiuojame. Visi lietuviai sė Sam Morracle’o žuvies krautu ralų, kurie randasi
sukriau Ii Tek: Wabash 8415.
mokiname atskiruose departamentuo
Atsišaukite:
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
J. KAZLAUSKAS,
Mes -sulaukę 6 vai. vakare, iš dasi į vagonus, ir kareivis sykiu vę, 509 W. Oak gatves. Jis sto Chicagoj. Gėralai susideda iš
aktuališkai kerpa, mieruoj’a ir siuva
1422
S.
49th
Ct.,
važiavom traukiniu iki uosto nori, bet prisistatė policija: jis vėjo prieangy ant laiptų vedan alaus, vyno, džines ir degtines.
drapanas,
prie geriausiai įrengti; sąCicero, III.
Išmokinant į trumpą laiką ir
Svinemunde. Kelyje atradom neturįs vokiečių vizos ant pas- čių į skiepą. Čia prie jo priėjo Galima pirkti bonkomis, galio
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
tuos žmones, kuriuos išvežė 2-rą porto, ir neleido nė į vagoną. žmogus, kuris išsitraukęs re nais arba bąksais.
Jų tarjM' PARDAVIMUI saliunas labai ge
amato,
be darbo nebusi.
vietoj, visokių tautų apgyventa.
Ateikite
pasiteirauti, tas nieko nepo dvyliktos. Juos išmetęs Paliko beverkiąs. Čia visur volverį paleido į jį du šuviu. randasi keletą konfiskuotų tru roj
Kito saliuno nėra per 6 blokus aplin
prekiuoja.
kui. Arti dypo, netoli Runtauzės ir
traukinys ant gryno lauko, be piaunami ragiai: Manom, pas Guttillo pervirto ir nuriedėjo kų, kurie irgi busią perduoti.
Atdara dienom ir vakarais.
Biznis išdirbtas per daug PARDAVIMUI PUIKI RESIDENCI- MASTER
žemyn
laipstais
negyvais.
SYSTEM DESIGNING
Čia reikia paminėti, kad nu geležinkelio.
kokio vagzalo, be pastogės. vieną ūkininką padirbės, pas ki
JA ROSELANDE,
metu. Savininkas eina kitan biznin.
SCHOOL,
Gu 11 illo lavonas nugaiben tas pirktieji gėralai nebusią gali
2125 W. 63rd St.
Agentas uždaręs į kokią daržinę tą, vis arčiau sienos prisitrauks
24 West 108th Streo
191 N. STATE STREET, CHICAGO
pas graborių, John Casey, 1004 ma naudoti girtokliavimo tilo
Kampas Lake StrM ant 4 lubų.
užtiesęs grandiniu ir kiekvienam ir pareis į Lietuvą, kareivėlis.
2 augštų, 9 kambarių ir “sun parEXTRA!
N.
Wells
gatvės.
Apžiurėjus
jį,
ma
naudoti girtuokliavimo
liepęs užsimokėti po 50 markių.
lor”, viskas naujausios mados; garu
Eitkūnuose jau tamsu, niekur
kirkšny
atrasta
trys
skylės
pa

Pardavimui
groserne
ir
gildomas.
Randasi ant kampo, lotas
tikslams.
VALENTINE DRESMAKING
Berlyne liepdamas važiuoti rei žiburių. į vieną viešbutį baido
60x160,
šviesu
iš visų pusių. Apsodydarytas
peiliu.
bučernė.
Pigiai.
Važiuoju
COLLEGES
kalavo tik po 25 markes, o čia mės; nėra vietos; veda mus pir
tas medžiais, krūmeliais, ir t.t. Labai
MoiTalle,
krautuvas
savinin

Kellogg priešais grand jury. Lietuvon. Priešais šv. Kry graži vieta. Garadžius. Iš priežas 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
atlupęs po 50 markių.
klys toliau, — bet, sako, ten
ties mirties savininko, turi būti grei
1850 N. Wella St.
kas, tapo nugabentas Chicago
seržantas Harry D. žiaus bažnyčią.
tai parduota. Bargenas. Atsišaukite
pirmos
klesos
hotelis!
NusiAgentas, girtas žydas, atida
137 Mokyklos Jaugi. Valstijose.
avė. policijos stotin klausinėti Kellogg, milionieirus policis- 4551 So. Hermitage Avė. pas A. A. SLAKIS, 19 So. La Šalie
baldėm,
—
nėra
vietos
!
Ant
ga

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
St.
—
Tel.
Randolph
2898
arba
Hyde
rinėjo vagonų duris ir pakelei
ir sulaikytas
kaipo vyriausia tas, kuris nušovė advokatą Le
mo,
Designing bizniui ir namams.
Park
3395.
?
lo
duoda
mums
visiems
vieną
PARDAVIMUI saliunas arba
vius varo lipti. Musų antra kleliudininkas.
Vietos
duodamos dykai, Diplomai.
ninei M. Aokley teisėjo C. A. puse jo, apgyventa visokių tau
Mokslas
lengvais atmoksimais.
sa — nenorim leisti, nes ir taip kambarį;" — dvi lovos, mes šeši
Tąu pačią dieną vėliau poli McDonald teisntabuty, tapo pa
Klesos
dienomis
ir vakarais. Pažmonės. Nėra ko veikti. Kitos
PARDAVIMUI PIGIAI reikalaukit knygelis.
cija areštavo Joe Galliani, sa šauktas priešais grand jury. Jis tų. Pardavimo priežastį patir
j lovas ,kitos ant žemės, o Liutsite ant vietos.
Tel. Seeley 164d
mūrinis namas su dviems
vininką
minkštųjų
gėrimų bus
tardomas
dėl
minėtos
kauskas su žydeliu biliardinė, krautuvėlės, kuri randasi sker
2114 S. Halsted St.
SARA PATEK, girminiske.
pagyvenimais, 5 ir 6 kam
t
ant suolelių... Ant rytojaus ap- sai gatvės. Pirmiau ta krautu
bariais; su skiepu visokiam
simažino pakeleivių. Gavome vėlė priklausė D. Guttillo. Sa
PARDAVIMUI bučernė ir padėjimu randasi
REIKIA vyrų mokintis barberio
amato,
dienomis ar naktimis. Galima
du kambarius didelius, po dvi ko, žmones matę, kad jis kal
groserne Brighton Park apie545
W.
32nd
St.
išmokti
į labai trumpą laiką — už
lovas. Vieną dieną ,ir antrą, ir bėjęsis su Guttillo penkioms
linkejt Pardavimo priežastis
tikrintas darbas ir gera alga. Kreip
terčia laukiam savo bagažų, — minutėms prieš jo nužudymą. Town of Lake. — Bendra L. L. P. liga. Atsišaukite j Naujienas
kitės ypatiškai arba rašykite.
FARMA PARDAVIMUI.
MOLLER BARBĖK COLLEGE,
Stotis
laikys
nepaprastų
susirinkimų
144 akerų, 1 mylia nuo miesto, 2
kaip nėra, taip nėra. Kiti pa Galliani aiškinosi nematęs už105 So. Wells St.
panedėlį, rugpiučio 29 d., 7:30 v. v. No. 381.
blokai nuo mokyklos; 110 akerų dir
keleiviai gavo pašalinius kamba
J. J. Elias Svet., 46th ir Wood St.
bamos, 34 akeriai ganyklos ir miško,
PARDAVIMUI saliunas lietuvių 11 kambarių namas naujai malevotas,
Reikia perorganizuoti valdybų, pri
rius, kiti stotyj raitosi... O
Carl Guttillo, 21 metų, kuris
priimti Lietuvos atstovų p. apielinkėj, biznis išdirbtas per ilgą vasarinė kuknia, aplinkui gražus so
AMERIKOS LIETUVIŲ
agentai darbuojasi ,prižada daik- atvažiavo su savo tėvu žuvų sirengti
V. černeckį ir aptarti tolimesnį L. laiką, gera proga, 5 kambariai pa das, 3 akeriai įvairių fruktų, didelė
gyvenimui, pigi renda. Atsišaukite barnė, cemento šilo, vištininkas, kiau
— Valdyba.
tuą greit pristatyti, kelionę pa krautuvei!, negalėjo duoti jo- L. Paskolos vajų.
greit — važiuoju Lietuvon.
lininkas, mašinoms sudėti šapa, 10
720 W. 35th St.
Pinigus iš Rockfordo lengvinti, — tik duok markių,
LSS. 8-to Rajono Centralinio Ko
melžiamų karvių, 5 telyčios, 1 bu
Mokinamai angliškos ir lietu vilkos
miteto Husirinkimas įvyks panedėlį,
lius, 6 kiaulės, 4 arkliai, 200 dedančių kalbų, aritmetikos, knygvedystšs, ste
Lietuvon galima tiesiai duok kyšių, viską padarys. Taip mo jo tėvo.
rugp. 29, 7:30 v. v. Naujienų namuo
PARDAVIMUI čeverykų taisymo vištų, visokių javų: rugiai, kviečiai, nografijos, typewriting, pirklybos tei
se. Visi nariai susirinkite laiku.
siųsti per S. J. Petrau ir vilioja, traukia nuo žmonelių.
šapa, visos vėliausios mados maši miežai, avižos, komai, bulvės, cukri sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelSekr. J. J. Čeponis.
Ketvirtą dieną vos sulaukėm sa
nos; su staku, ar be stako. Turi būt niai burokai, visokios farmai reika nos istorijos, geografijos,, politikinės
Pašovė policistą.
parduota
j trumpą laiką. Pardavimo lingos mašinos. Viskas ant syk kai ekonomijos, pilietystės, dailiarašysską, Rockford Real Es- vo baksų. Belaukiant, norėjom Policistas Delbert Covey ta
nuoja $11,500.00. Įmokėt $4,500.00, li tės ir tt.
priežastį patirsit ant vietos.
gauti lietuvių laikraščių. Sako, po pavojingai pašautas George
tate & Loan Co.
kusius ant 6% ant ilgo laiko. Par
7446 Stony Island Avė.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Arti 75th St.
davimo
priežastis — našlysta. Aplin 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
Kybartai,
Virbalis
pilni
laikraš

Wcbs torio džianitorių unijos
Iš čia pinigai yra pa
kui apgyventa lietuviais. Platesnes iki 10 valandai.
Kazimiero Shake, paei
žinias aplaižysite laišku atsišaukę,
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.
siunčiami Lietuvon grei čių ; Eitkūnuose, Prašų pusėj — sekretoriaus pageliRininko. Tai naJIEŠKAU
PARDAVIMUI
saliunas
tarp
iš Kauno rėd., Telšių apsk., Plun
GEORGE
HAIDU,
nėra.
Pereiti
tiltuką
kareiviai
įvyko pereitą subatą apie pir gės valšč., Varkalų sodas. Meldžiu lenkų ir lietuvių apgyventoj
čiausiu budu ir už pini
Carney, Mich.
atsišaukti, nes turiu svarbių žinių iš vietoj, prie pat Ashland Avė.,
gų siuntimą pilnai atsa neleidžia. Taip ir gunglinėjom mą valandą ryto, prie pastaro Lietuvos
AUŠROS MOKYKLOJ
— nuo tamistos tėvų.
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų po
visas dienas.
jo namų, 2448 N. Sacramento
koma.
arba priimsiu už pusininką.
PAUL GARIANIS,
4 kambarius mūrinis namas. Visi
ŠIE SKYRIAI:
Sulaukę baksų nuvažiavom į gatvės.
P. O. Box 382 Indiana Barbor, Ind.
pagabumUi: elektra, gasas, maudy D Anglų kalbos.
\
Atsišaukite:
Siųskite pinigus Lie Virbalį. Vokiečiai musų daiktų Tuo laiku policistas buvęs
nės, skiepas, 30 pėdų pločio lotas. 2) Lietuvių kalbos.
\
1614 W. 46th St.
Galima matyt nuo 5 vai. vak. ned. 8) Aritmetikos.
tuvon per
\
JIEŠKAU
savo
vyro
IgnAco
Kipšo;
nekratė, didžiųjų ne rišti neat- tris blokus atstu nuo saVo kvar
visą dieną.
4) Algebros, Geometrijos ir kitiAMapasišalino nuo manęs rugp. 17 dieną.
4602 S. Mozart
tematikų.
\
rišo, tik mažuosius rankinius lie talo. Nuotikį jis raportavo Sha- Pasiėmė su savim ir sūnų Vincuką 4
PARDAVIMUI
bučernė
ir
5)
Braižymo
(plianų
pažinimo).\
metų. Jis pats.Auri 37 metų, viduti
pė atidaryti ir vėl uždarė. Per kespearo stoties policijai, (bet nio
PARDAVIMUI namas (bungalow)
Laikas brangus, neleisk
Su
ieieisk dykai. Saūgio, akys mėlynos, veidas rau grosemė, lietuvių kolonijoj. Biz
5
vy
mažą kambariuką po vieną per nepaaiškino’, kokios priežasties donas, plaukai geltoni. Vaikiukas tu nis senas ir geras. Parduosiu kambarių; vana, cemento skiepas, vartok naudingai. Seni ir jauni vyelektra;
viskas
gerame
stovyj;
pinirai
ir
moteris
visi
neatidėliodami
ri
šviesius
plaukus
ir
tamsias
akis.
leido; vyrus — vyras, moteres delei tai įvyko.
pradekite tuoj
A—
AuSros
Mokykla seSugrįžk, viskas bus užmiršta. Tik greit ir pigiai, nes važiuoju Į gaiš arba išmokėjimais.
niausią ir geriausia, Mokiname dieA. YTSMA,
Kol kas šovinio
priežastis parvesk mano mylimą sūnų Vincuką,
809 So. Main Str.
— moterė apčiupinėjo. Mums
nomis ir vakarais.
10566 Homan Avė.,
R/ualrTAV**! HL
III 1I Kaila, kad ne vyras, — sakom, yra ncž i norma. Spėjama ji ri nes aš iš gailesčio sunkiai sergu. Ir Lietuvon.
Rockford,
Prisirašyti galima visada.
Mt. Greenwood, 111.
821 W. 34th St.
mes, dukterys, Stella ir Aida prašo
šami kokiu nors budu su Web- me
3001 So. Halsted St.
kad sugrįžtum ir parvežtum mu
steiro 24 metų dutere, May, sų mylimą brolelį Vincuką, nes' jo la | PARDAVIMUI bučernė ir groserne; Į PARDAVIMUI maža farma.
Chicago, UI
jai gailimės ir mama iš to susirgo. biznis išdirbtas per daug metų, lietu- 225 vištos, 1 karvė, arklys ir 40
kuri
mačiusi
šovimą.
Ji
papa

NUO $50.00 IKI $200.00 Į SAVAITĘ.
Codelgi' užmiršai ir mus apleidai?
sakojo sekamą:
Nėra
kam nrtis prižiūrėti. Už prane tai yra pinigų darymo vieta. Atsi- karvelių. Parduosiu viską karReikalingi atsakanti ir teisingi žmonės
antrašo duosiu $15 dolerių. šaukite greitai, nes turi buto parduota tu ar atskirai. J
—Nežinomas žmogus atkar šimą jo KLARA
Lev.eskio Mokykla
KIPšIENfi,
agentystei. Turi mokėti kiek nors rašyti.
i labai trump, laikj.
So.
Aye.
Prirengiamoji
ir prekybos dėl su
tot i nai ėjo pro musų namą per
912 W. 19th St., Chicago.
Mes užtikriname uždirbti $50.00 į savaitę
augusių. Mokina Lietuvių ir An
ištisą naktį. Aš laukiau policisglų kalbų; Grammar School, High
ir daugiaus. Turite puikiausią progą pada
JIEŠKAU
savo
vyro
Petro
MikaPARDAVIMUI
puiki
grosemė,
ant
Puiki
Illinois
valstijoj
60
akerių
School ir Prekybos dalykų. Priren
to Cavey ateinant, kad prane
ausko, apie 40 metų amžiaus, šeš kampo, South Side.
ryti pinigus. Moterys taipgi gali dirbti.
Puikus p ragy- farma; žemė prie molio, visa dirbama, giama prie kvotimų į visas augššus jam apie nežinėlį. Staiga ias metas kaip sirgo ir buvo ligonbu- venimui kambariai, ilgo laiko lysas. nauji budinkai: 11 karvių, 3 arkliai, tesniasias mokyklas. Dienomis:
Kreipkitės:
tėvas išėjo iš kambario mosuo ;yj. O dabar nežinau kur. Jei svei Pardavimo priežastis, nesutikimas 6 kiaulės, apie 300 vištų, apie 100 žąsų nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
kas esi, meldžiu parvažiuoti; busi ma partnerių. Nemokantį to biznio, par- ir visos reikalingos mašinerijos. Mai- 7:30 iki 9;30. Nedėldięniais nuo
35 Si Dearborn Str., Duris 205
damas revolverį ir pareikalavo no mylimas. Parvažiuok.
davėjas pamokins. Kreipkitės pas
nysiu ant gero namo Chicagoj. At11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
VIKTORIJA
MIKALAUSKIENĖ,
.
J.
NAMON,
Įsišaukite:
lietuvių gramatikos.
)olicisto pasišalinti. Jis nepakChicago, Illinois.
3028 Poplar Avė.,
3452 So. Halsted St.
SZEMET & LUCAS,
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.
ausė. Tėvas šovė.
Jis norėjo
Chicago, III.
2-ros lubos.
4217 Archer Avė.
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