Pi r s

*$nlan Daily i n America

L i t h t: a n i a n Daily I n America

NAUJIENOS

NMAHENOS

1739 Soum Halsted Street,'Chicago, Illinois

1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

LITHUANIAN

(Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

DAILY

NEWS

Pirmos Lietuviu Dienraštis Amerikoje

Entered as second Cinas Mattnr March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 8, 1879.

VOL VIII.

Kaina 3c
■w

i

■Įg-ĮJĮJ____ L1

Geležkeliu streikas
bus spalio 30 d
Siunčia konsulą Citon
Milžiniška demonstracija Varšavoj

Geležinkeliečiai nutarė
streikuoti.

tų, geležinkeliečiams nieko kito
neliko, kaip nutarti streikuoti.
Visi geležinkeliečiai
streike.

dalyvaus

Geležinkeliečių streike dalyStreikas prasidės spalio 30 d
Samdytojai atsisako tartis su raus nelik vien dirbantįs prie
traukinių, bet taipjau ir tie, ku
darbininkais.
rie dirba geležinkelių dirbtuveCHICAGO. — Geležie keliečių 1 se. Jie yra nepatenkinti nukavaldybų konferenciją jau uzsi- pojimu algų ir sugrąžinimo
baigė. Užsibaigė nutarimu pa- darbo nuo štukų. Taigi išviso
skelbti visuotiną gelež.inkelie-Į gal dalyvaus streike apie 3,0(X>,čių streiką, kuris prasidės spa- (HM) geležinkeliečių. Jame da
lyvaus net ir tie svičmenų, ku-

liu 30 d., 6:30 vai. ryte

Visi geležinkeliečių

visai sunaikinti

Magnatai

nori streiko.
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Vladivostokas siųs atsto Vienuos moterįs kelia Prisibijoma susirėmimų
Augšt. Silezijoj.
maisto riaušes.
vus nusiginklavimo konto*
rencijon.
VIENNA, sp. 16.
Pažymė Talkininkai perspėja, kad susi*
Tyrinės Čitos valdžią.
tiną demonstraciją prieš pelna-

TOKIO, sp. 16.
Paskelbi
Jungt. Valstijos siunčia į ten
mas, kad Vladivostoko kontr
savo konsulą.
revoliucionieriai siunčią į WaTrue tran.Mntion filn»l witb tha post shingtono nusiginklavimo ir
maste r at Chicago, III., Oct. 17, 1921 tolimųjų rylų klausimais kon
as requirė<l by the act of Oct. 6. 19F
ferenciją savo d<*legaciją, va
KOBE, Japonijoj, sp. 16.
dovaujamą Ni.k<dai Merkulov,
Konsulas John K. Cakhvell ket brolio prezidento, nustebino čia
verge Kanan Maru laivu is- visus žmones.
plaukė į Tienlsin, o iš ten vaDabartinę Vladivostoko val
žinos į Pekiną ir Čitą.
džia sudaro Semionovo ir
Prieš išvažiuojant jis pasakė. Kappel kareiviai ir yra po ap
kad jam tapo įsakyta nuvykti sauga japonų, kurie pastatė
juos valdžion tiksliu parduoti
Rytų respublikos sostinėje ir valdžios sandėlius ir išreika
paskui raportuoti VVashingto- lauti niekurių koncesijų, iš To
nui. Betgi jis negalįs pasaky limųjų Rytų respublikos.
ti ar jo misija turi ką bendro su
Kaip Vladivostoko delegatai
\Vrshingtono konferencija, ant gavo Amerikos pasportus, kad
kiek ji gali paliesti tolimųjų
rytu reikalus.
Valstijos, yni misterija. Galbūt
Dabar čion konsulu yra Les- turi politinės reikšmės sąryter L. Schnare.
šyj su Amerikos valdžios atsi
sakinu pripažinti sovietų val
džią, kuri valdo viek pusę Eu
ropos.

Didžiausia demonstracija
Varšavoj.

pareiškė, kad kitokios išeities linti iš unijos už skelbimą ne- Darbininkai sustreikavo protes
tuodami
prieš prailginimą
nebėra, kaip stoti atviron ko autorizuotų streikų.

kurie siekiasi

.. -

Vyriausioji streiko raštinė bu
sianti Cbicagoje (kitomis ži
niomis Clcvclandc).

vadovai rie kiek laiko atgal tapo paša-

von su geležinkelių savininkais,

No. 242

Chicago, DL, Panedčlis, Spalio (Octobcr) 17 d., 1*921
......................... — —....

darbo valandų.

gaudas ir nuolat kįlančias kai
nas vakar surengė šemininkės
miesto salėje. Susirinkime da
lyvavo visų kh*sų moterįs. Mo
tinos pakeltisios į orą vaikus
šaukė:
“Vaikai, lai viskas kas mums
liko. Mes neleisime maisto
plėšikams valstiečiams juos
nužudvli.
“Pakarkit spekulatorius ant
šu Ii n valdžia, kuri

negali

Ligonvežimiai nespėjo vežio
ti nualpusias minioje moteris.
Gailaus denionstrantės nuėjo
prie parlamento triobėsio, kur
į jas kalbėjo finansų ministeris, prižadėdamas pagerinti paĮėjusios į Ringstrasse užpy
kintos motinos užpuolė puoš
nias kavines, restoranus ir
viešbučius. Pašaukta daugybes
vaike ir daugelį motery areš
tavo.

Kansas angliakasiai ne
grįšią į darbą.

Demonstracija

prie

ambasados.

Geležinkeli i ų . savininkai, sa-

Talkininkai turas rišti
Šantungo klausimą.

Zydy persekiojimas
Vlniuie.

rėmimai nebus prileisti. Vo
kiečiai bėga iš Silezijos.
BEBiLINAS, sp. 16.'

Tal-

joj vėl pei-sergėjo Lenkų ir Vo
kiečių frakcijas Silezijoj, kad
užgniaužimui sumišimų bus
panaudota spėka. Karo stovis
tapo paskelbtas Bcuthen disteikte, kur vokiečiai darė de
monstracijų.
Silezijoj atsinaujino agitaci
ja už visuotiną streiką, protes
tui prieš tautų sąjungos tary
bos nuosprendį. Nuosprendis
didina sujudimą taip vokiečių
gyventojų tuose d ist rikiuose,
kurie tapę atiduoti Lenkijai.
Dideli burini, vežini visus
rakandus ir kitokį turtą bėga
iš Koenigschutte, Myslowitz ir
Kattowitz. šimtai renkasi Betuhcn, prisibijodami susirėmi
mų, kada nuosprendis bus pa
skelbtas.
Silezijos komunistai, kurie
veikia išvien su radikali n i uis so
cialistais, naudojasi iš sumiši
mų. Jie šaukia darbininkus į

Amerikos streiką

ir išleido

BERLINAS, spalio 1 I.
(Parverta koresp.). Vilniuje
lenkų kareiviai užpuolė žydų
rabiną Halperiną, baisiai sumu
šė jį, kad dar labiau išniekinus,
nuplovė jam barzdą. įlankų
nolicija visą tą pasvaigusiu ka
reivių darbą matė, bet nieko
au iš to nedarė.
— Želigovskio valdžia Vil
niuje išleido įstatymą, kuriuo
Įvedama priverstinas sekma
dienio (nedėldienio) šventimas.
Toks įstatymas įvesta nusižiū
rėjus j Ijenkiją, kur priversti
no sekmadienio šventimo įsta
tymas jau nuo seniau išleistas,
’dant tuo budi! suvaržius žy
dus.
Vilniaus lenkai buvo su
ruošę iškilmes paminėjimui
metiniu sukaktuvių Želigovskio
nagrobimo Vilniaus, žydai at
sisako dalyvaul tose iškilmė
se.

atsišaukimą,

Kurdai žudo persus.

kuriame sakoma:
TEGERANAS, sp. 16. - Pa“
Mes
nebusime
parduodama,
«ak gautų čia žinių, daug per
Didelė
BYMAS, sp. 16.
kaip galvijų būrys ir mes sa sų liko užmušta ir sužeista kur
minia komunistų paiHątė ne
kome ‘Bankas šalin nuo Augšt. dų, kurie sukilo prieš Persų
draugingą demonstraciją prie
Amerikos ambasados, protestui
Tarp užmuštųjų yra ir narys
Priėmė nuosprendį.
prieš nuteisimą nužudyti Sueco
Jungt. Valstijų misijos. Bachiir Vanzetti, Bostone.
PARYŽIUS, sp. 16. -- Am monl.
Policija galinus išvaikė mi basadorių taryba vakar priėime
nią ir 100 žmonių areštavo. .
tautu sąjungos tarybos reko Lloyd George gal atvyks į nusi
mendavimus Augšt. Silezijos
ginklavimo konferenciją.
Amerikos pasportai ‘ Rusijai. klausime. Priemonės įvykinimui nuosprendžio bus nuspręsLONDONAS, sp. 13. — Kal
BYGA, s]). 16. — Amerikos i tos panodėlyj.
bama, kad premjeras Lloyd Ge
komisija gavo iš Washingtono
orge pats rengiasi atvykti į
žinią, kad valstybės departa Francuzais siųs daugiau ka
Jilngt. Valstijas ir jei jokių ypa
reivių Silezijon.
mentas dabar yni pasirengęs
tingų kliūčių nebus, jis busiąs
svarstyti aplikacijas suteikimui
BERUNAS, sp. 16. — Tele atidarant nusiginklavimo konfe
amerikiečiams pasportų, norin fonu iš Mayence pranešama,
renciją.
tiems važiuoti į sovietų Rirsa- kad ten Prancūzų komanda
gavo įsakymų i.š Paryžiaus priLeis išvažiuoti žydams.
, rengti brigadą infanterijos su
RYGA, sp. • 16.
Rusijos
Nepadarė sutarties.
specialino artilerija, pasiunti t sovietų valdžia nutarė leisti ir
mui į Augšt. Sileziją.
| stengiasi palengvinti išvažiaviLONDONAS, sp. 13. - RusBerliną taipjau pasiekė, gan-! mą iš Rusijos į Jungt. Valstijas
sian-Asiatic. Cottisodidn-k*. Ltd., dai, kati daugelis buvusių Kortūkstančių žydų šeimynų, ku
direktoriai paskelbė šiandie, fanty maištininkų i-enkasi jjalei
rios turi giminių Amerikoje.
kad kompanijos prezidentas Augšt. Silezijos rubežių ir hdPirmiausia bus leisią išvažiuo
Leslie Urcjuhart po jn^nkių me kininkų ikomamla įsakė pasta
ti moterims ir vaikams iki 18
nesių derybų neįstengė pada tyti s]xx*ialiniits patrulius, kurie
m. amžiaus.
ryti sutarties su Maskvos val
džia apie sugrąžinimą kompa
nijos nuosavybių ir veikiamo
jo kapitalo, formoje koncesijų.
Jis silkė, kad skirsnys sutar
tyje, jog kontraktas turi būti
padarytas su profesine unija
ir visokios kontrolės ir sąlygos
nudaro kontraktą neveikmingu.
Jis taipjau sako, kad kol komu
Dabartinis laikas vis dar tebėra markių ir auk
nistų partija kontroliuos val
sinų pigumo laikas. Beto apskritai dėl daugelio
džią, III Internacionalą, čeką
priežasčių Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
ir profesines unijas jokis su
nai yra taip nupuolę kaip niekad pirmiau. Ka
sitarimas su sovietais yra ne
da markė vietoj 23 centų kaštuoja mažiau negu
galimas.

VAŠAVA. sp. 16. — Didžiau Jie galbūt palaikys savo atski
rą organizaciją.
Streikas
nebus skelbiamas koma, patįs nori,'kad butų pa- sia demonstracija Varšuvos is
ant visų geležinkelių linijų kar- skelbtas, streikas,. Jie malt ge torijoje įvyko vakar jx> plot,
; PITTSBURG, Kas., sp. 16.—
tu, bet dalimis. Visi geležinke- ]rai žino, kad šalies prezidentas kada daugiau kaip *75,000 vyru Žlugimas Kansas dastrikto an
liai tapo padalinti į grupes ir y™ jųjų žmogus ir jis juos pa- ir moterų darbininkų parodavo
kiekvienoį grupėj streikas bus rems. Be to jie skaito, kad (te protestui prieš 'Lenkijos finan gliakasių unijos yra pranašauskelbiamus atskirai, kad nęMkjbar yra patogus laikas bandyti sų ni.inistcrio Jurgio Michals- ’amas iš priežasties angliakasių
atsisakymo klausyti internacio
stabdžius visos tninsportarijos; w«i sunaikinti geležinketiečių kio pasiūlymą taip papildyti 8
nalinio prezidento Lrwis jsaįurnai. Bet jeigu streikas užsi- brolijas ir unijas. Taip daly vai. darbo dienos įstatymlus,
kymų.
suotiną streiką ir sustabdys kams stovint geležinkeliečiams kad jie leistų dvi valandas
AIexander Howat valdytei,
visą susisiekimą geležinkeliais. nelieka kitokio išėjimo, kaip liuosanorio viršlaikio.
Gatvekarių ir telefonų darbi kurią Lewis suspendavo, tebėra
Visi geležinkeliečių vadovai skelbti streiką, kad išlaikius sa
ninkai sustreikavo vidurdienyj, savo vietoje ir neužleidžia vie
išsivežė su savim įsakymus ir vo unijų gyvybę*.
o ]x> jų tuoj mete darbą ir tos Lewišo paskirtiems žmo
nurodymus kada jie turi skcltbTūli betgi mano, kad strei kiti viešojo aptarnavimo darbi nėms.
ko gal ir nebus ir kad paskuti ninkai. Dideles minios darbi
Daugiau kaip 12,000 anglia
Vyriausioji streikierių rašti nėj valandoj bus padaryta ninkų nuėjo prie seimo rūmų, kasių eina išvien su savo vado*nė bus Clevelande. Bet kiti spaudimas į abi puses ir kad o paskui į Belvederio pilį, kur vu ir griežtai atsisako klausyti'
centraliniai viršininkai bus pa ias kaip nors pasiseks sutaikin- iie pasiuntė delegaciją pas pre Ix*wlso įsakymų tuojau* grįžti
statyti įvairiose vietose, kad ♦ i. Bet tam yra labai mažai zidentą Juozą Pilsudskį.
į datbą.
ant vietos galėtų vesti streiką, vilties.
Vjsą popietę žandarai ir ka
Tečiaus niekurie žmones nu
gaudami iš devvlando rašti Prezidentas H ar dingas bando reiviai, apsiginklavę kulkosvai
žiūri galima skilimą tarp šiau
nes įsakymus.
džiais,
patruliavo
gatves
ir
bu

išvengti streiko.
rinės ir pietinės dalies Kansas
Kalbama, kad geležinkeliečių
vo prisirengę neprileisti riau angliakasiij.
WASHINGTON, sp. 16. — šių.
streikas pirmiausia palies Chi
| Šiaurinės dalies angliakasiai
Prezidentas
Hardingas
yrasu

cago ir kad nužymėta, jog pir
vakar Frankline laikytame su
miausia sustreikuos Chicago, sidomėjęs padėtimi ir gręsian
sirinkime priėmė rezoliuciją,
Mihvakee A St. Paul, Chicago čiu kilti visuotinu geležinkelie
pasmerkiančią Ixyw1so suspen
A Northwestern ir Penusylva- čių streiku. Kad kaip nors
davimą viso distrikto ir pakarto
streiko
išvengus,
jis
pasišaukė
nia geležinkelių darbininkai.
jančaą savo griežtą opoziciją
pas save tuos geležinkelių diirStreikas yra neišvengtinas.
lx> tarybos narius, kurie neva Tokio tvirtina, kad Jungt. Vals industriniam teismui.
Scammane vakar laikė susi
Geležinkeliečių ^vadovai sako, atstovauja pubbką. Jiems at
tijos bus kviečiamos būti rinkimą pietinės dalies anglia
vykus
peš
prezidentą,
jis
i>ats
kad streikas yTa neišvengtinas.
tarpininku.
kasiai. Jie priėmė raportą sa
juos
nuvedė
į
tarpvalstijines
“Niekas pasaulyje negali su
vo delegato Indianapofis kon
prekybos
tarybos
raštinę
ir
įsakė
stabdyti streiko dabar.
Pa
WASHINGTON, sp. 16.
vencijoj. Tas delegatas kon
abiem
tarybom
bendrai
nustaty

šaukimas padarytas. Mes esa
Valdininkai atsisako ką nors vencijoj balsavo prieš Howame prisirengę”, pasakė train- ti geležinkeliečių algas ir važ kalbėli apie pakartotinas ži tą.
menų brolijos prezidentas Lee. mos kainas. Mat geležinkelių nias iš Tokio, kad Jungt. Vals
Gali kilti ir finansinių keb
darbo
taryba
turi
galės
nusta“Tai bus didžiausias streikas
tijos bus paprašytos būti tarpi lumų, kadangi ir viena ir kita
Ivti
geležinkeliečių
algas,
o
pre

istorijoje. Mes stojame ko
ninkų šantungo klausime tarp pusė įsako bankoms neišmokėti
kybos
komisija
nustayfci
gele

von, kuri reikš gyvastį ar mir
Chiniios ir Japonijoj.
kirtai pusei pinigų. Bankai
žinkelių
važmos
kainas.
tį musų organizacijai. Mes ne
Neoficialiniai tečiaus pareikš veikiausia neduos pinigų nė
što jame jon aklai”.
Ar duos kokių pasekmių šios ta, kad jei Jungt. Valstijos ir vienai pusei.
Neįsileido duchoborų.
sutiktu
tarpininkautu
tad
vis*
nrezidento
pastangos
dar
neži

Tikimąis,
kad
Kansas
Darbo
Nori dar daugiau nukapoti
nia. Betgi apie jas labai abejo tiek sutartis, kokia įgalės būti Federacija gelbės streikierius.
algas.
VANCOUVER, sp. 16. -Dail
ištaryta tarp Japonijos ir Chi BVt ji negali suteikti didelės
jama.
inau kaip šim tas nuogų Kanados
Nutarimą skeli)ti streiką pa
niios, turės būti užgirta kitų pagelbos, kadangi ir jos iždas
dudhoboriL jų tarpe daugelis
skubino patįs geležinkelių savi Kaip streikas bus skelbiamas. valstybių. Ypač tai bus reika yra tuščias.
moterų, bandė ]>ereiti Jungt.
ninkai. Dabar savo suvažiavi
Pirmąją dieną, t. y. spalio linga padaryti todėl, kad SanValstijų rubežių ties Marcus,
mą laikė daugelio geležinkelių 30 d. streikas apims daugiau Versailles taikos sutartimi.
JIE TIK MELSIS.
t
Wash. Jungt. Valstijų immiprezidentai ir jie tai ir sunai kaip 73,000 mriias geležinkelių
Išrodo, kad jei Japonija ir
■
71’*gracijos valdininkai turėjo pa
kino paskutinę vitlį, jei jos dar ir palies net 42 valstijas. Ta Chini j a neatšauks savo uiti nua
WASHINiGTON, sp. 16. — naudoti rykštes ir kančios, kad
buvo, išvengti streiką.
Patįs dieną sustreikuos virš 50,000 linau viena kitai, tų šalių de Federalinė
taryba Kristaus
geležinkeliečių brolijų viršinin geležinkeliečių, <lirbančių prie legatai piktai pasitiks vieni ki liažnyčių Amerikoje išleido art- i uos nuvarius atgal per rūbekai, prasidedant konferencijai, svarbiausių šalies geležinkelių tus prie konferencijos stalo to sišaukimą j visus kunigus, ne
atsikreipė prie geležinkelių pre linijų, kurių centrtis yra Chica limųjų rytų klausiniuose.
žiūrint kokios tikybos jie ne Daugiau motery, negu vyry.
zidentų, praŠydmi užmegsti de go.
burtų, nedėldienį prieš mūšių
rybas apie ailgas ir daibo są
Pilnai visuotinu streikas pa 400 maurų žuvo nuo ispanų paliaubos dieną, iapkr. 6 d.,
PARYŽIUS. -- Paryžiuje mo
lygas. Geležinkelių preziden taps apie lapkr. 2 d., kada bus
bombų.
atlaikyti specialines pamaldas terų yra daug daugiau, negu
tai netik griežtai atsisakė tar mete darbą toli virš 2.000..000
MADRIDAS, sp. 16. — Ofd- už pasisekimą nusiginklavimo vyrų. Viename tik kvartale
tis su darbininkais, bet dar nuo geležinkeliečiu. Streikas tada cialinis pranešimas sako, 'kad konferencijos.
vra 65,947 moteris, o vyrų tik
savęs pasiūlė derybas apie nu bus apėmęs 200,000 mylių ge- 100 mauru liko užmušta, kada
Taryba taipjau kviečia laiky 17,418. Ypač didelis skirtumas
kaposimą geležinkeliečių algų ležinkeflių.
ispanų aeroplanai pradėjo j ti specialines pamaldas
ir • kaičiuiie tarp 20 ir 39 m. Mat
dar 10 nuoš. Gavus tokį atsaStreike dalyvaus galbūt dau* juos mėtyti bombomis ir ap lapkr. JI d.* kada atsidaro ntt- to amžiaus daug vyrų žu’vt)
kj-mę nuo
nl<elfų
giau Rtvi-p 16 unijų ii- trrolijų. šaudyti iš knlTca»vai<tfcių.
:si£ęink lavirno konferencija.
kare.
geležinkeliečių unijas.

'ir naktimis eitų pareigas gal
vėse Bcuthen, Katto\vitz ir Ko
enigsehutte.

Auksinai tebėra
labai pigus

centą, tai jau tas ištikro gan pigu. Ar dar
puls žemiaus, ir kada pradės eiti brangyn, to negalima atspėti. Prie šito auksinų
pigumo, kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, tegul
tas geriau pasiunčia nesileidžiant į spekuliacija.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra ai
džiausia lietuvių pinigu siuntimo ištaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas ųž
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigį
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoie. 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 j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
'
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Halsted St,

IMPERFECT IN ORIGINAL

Chicago, HL
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NAUJIENOS. Chicago,
Bet kad jie galėtų tatai pa
NAUJIENOS
daryti, tai jie turi turėt tei
The Lithuanian Daily New»
sės laisvai išreikšti savo
Published Daily ezcept Sunday by nuomones ir savo valią. Jei
•
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Naujienos eina kasdien, Uskiriant
uedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
III. — Telefonas: Rooaevelt 8500.
Užsimokėjimo Kaina:
Chicago je — paštu:
Metams . .......................
$8.00
Pusei metų ---- --------------------- 4.50
Trims mėnesiams ____
2.25
Dviem mėnesiams ............................ 1.75

Vienam mėnesi ui-------------------- 1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ______ —___ 08
Savaitei __________ -.......... ......... 18
Mėnesiui _____________ 75
Suvienytose Valstijose ne ChicagoJ,
paštu:
Metams _ _____________ — $7.00
Pusei metų .........
4.00
Trims mėnesiams _____ .. 2.00
Dviem mėnesiams ____ —___ — 1.50
Vienam mėnesiui
.......... — .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
* (Atpiginta)
Metams ........... -—.......
— $8.00
Pusei metų ...---- ~--- ---- ---------- 4.50
Trim* mėnesiams _............... ... 2.26
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Kova dėl
Lietuvos laidVSs.

baltijos valstybių trijulę
są
jungą (Lietuva, (Latvija ir Estonija).
Mintis jau palyginti
musų
valstybinio gyvenimo
tarpą sena. Pirmieji ją iškėlė
socialdemokratai.
Buvusioji Smetonos-Valde
maro valdžia, besitaikindama
prie didžiųjų Vakarų Europos
valstvbiu, musų kaimynėms ir
giminingoms tautoms
(lat
viai) buvo visai atsukusi užpa
kalį. Visą išganymą jie matė
tame, kad įgijus Antantes sim
patijas galėsime su niekuo ne
siskaityti.
Tais laikais musų
kaimynuose Latviuose išsiplė
tė plačiausiai Lietuvos neapken
ti mas,
jos niekinimas ir pa’uokimas.
Laikraščiai buvo
pilni lietuvių karikatūrų.
Jų
spauda
šmeiždavo Lietuvos
valdžią ir armiją. Vieni Latvių
socialdemokratai, Lietuvos so
cialdemokratų informuojaimti,
nedavė galutinai tam antagoniz
mui i šsi bujoti.
Draugai Latviai patyrę, kad
Lietuvoj ne visa jau taip blo
ga, kaip stengiasi Lenkų apmo
kamieji agentai įtikinti, pradė
to daugiau Lietuva įdomautis
Palieka išaiškinti dar vie ir daugiau tam klausimui spau
nas klausimas. Musų kriti doj vietos pašvęsti.

čia mes prieiname prie
antrojo musų nesutikimo
punkto. Musų kritikas at
randa, kad atsisakymas rem
ti valdžią, kurios politika ne
patenkina mus, esanti pana
ši j “bolševikišką metodą”.
Tuo-gi tarpu yra kaip tik
priešingai. Bolševikai atme
ta visa, kas yra ne jų parti
jos rankose, nežiūrint ar tai
sutinka su žmonių valia ir
reikalais, ar ne; jie stoja už
diktatūrą. O mes kovojame
prieš tai, kas yra priešinga
žmonių valiai ir jų reika
lams. Lietuvos valdžią mes
kaip tik dėlto ir atsisakome
remti, kad ji laiko žmones
prispaudus karo stoviu ir
varžo konstitucines jų tei
ses. Jeigu jieškot palygini
mo su “bolševikišku meto
du”, tai jisai randasi ne mu
sų nusistatyme, o Lietuvos
valdžios politikoje.

kas gali pasakyti, kad, nors
“Naujienų” intencija yra ki
Laikydamiesi tos nuomo tokia, negu tų elementų, ku
nės, kad tiktai visapusiškose rie vartoja “bolševikišką
diskusijose paaiškėja, ka°. metodą”, bet praktikoje mu
yra tiesa, o kas ne, mes pe sų taktika vedanti prie tų
reitą subatą įdėjome ilgoką pačių rezultatų. Nes — ji
straipsnį, prisiųstą iš Lietu sai galėtų nurodyti — nors
vos, kuriame yra kritikuoja mes kovojame tiktai prieš
mas “Naujienų” nusistaty kenksmingą žmonėms vąlmas Lietuvos valdžios rėmi džios politiką, bet musų ko
mo klausimu.
va kenkia ir pačiai šaliai:
. JLx.straipanio -(“Del lais jeigu, pav. neskolina pinigų
vės Lietuvoje”) autorius sa valdžiai, tai nukenčia vals
ko, kad jisai sutinkąs su ap tybės iždas.
lama “Naujienų” pozicija,
bet jam esą nesuprantama, Šitoks priekaištas 'tečiaus
kodėl “Naujienos” pataria irgi butų klaidingas. Yra
savo skaitytojams neremti neužginčijamas dalykas, joLietuvos valdžios, iki nebus gei kiekviena kova, kad ir
panaikinta karo stovis ir pa teisingiausia, daro žalos vi
tikrinta laisvė žmonėms. suomenei, bet yra klausi
mas: ar nebūtų daugiaus ža
Autorius rašo:
los, jeigu nebūtų kovojama
“Čia rodosi lyg apsireiš prieš tai, kas yra bloga.
kia bolševikiško metodo
Kol Lietuvai grūmojo pa
vartojimas: jei nėra taip, vojus iš Želigovskio pusės,
kaip mes norėtume, tai
“Naujienos” ragino žmones
suk juo pakratęs, težusta
kuo galint prisidėti prie ša
tie kontr - revoliucionie
lies gynimo, nors tatai neiš
riai ir buržujų tarnai nors
vengiamu budu buvo para
ir šiandien.• Kaip tik taip
ma ir valdžiai, kurios politi
dabar išeina ir su Lietu
kai “Naujienos” nepritarė.
va : nepatinka valdžios
Tuo “Naujienos” parodė,
taktika, nereikia ir Lietu kad Lietuvos .reikalus jos
vos, tegrimsta ji į bedug stato pirmon vieton. Bet
nę su visais savo šalies pi
kada tas pavojus tapo pra
liečiais. čia rodos kaip ir
šalintas, o valdžia nėkiek ne
keistoka.”
permainė savo politikos, tai
Musų supratimu, Lietuvos rėmimas jos pasidarė nega
Proletaras, šitaip rašyda limas.
mas, klysta.
Ta valdžios politika, o ne
Viena, atsisakymas remti kova prieš ją, kaip tik ir pa
valdžią toli-gražu nereiškia laiko iki šiol kaikuriuose
to pat, ką ir atsisakymas Lietuvos darbo
žmonių
remti

šalį ir jos piliečius. aluogsniuose

bolševikiškus

Valdžia yra tiktai dalis tos palinkimus. Jeigu valdžia
organizacijos, kuri sudaro nesielgtų su žmonėmis dik
valstybę. Tiesa, kad valsty tatoriškai, tai bolševikiš
bė negali gyvuoti be val kiems agitatoriams greitai
džios, bet juk “Naujienos” išsprūstų dirva iš po kojų.
niekuomet nesakė, kad Lie
tuvai valdžios nereikia. Jos Floridos akmeniniai vėžiai
pasidarė sau gūžtas cementiniuo
nori ne valdžios panaikini se stulpuose, laikančiuose tiltą
mo, o tiktai jos pakeitimo — per Boce Ceiga įlanką ties St.
kad valdžia butų geresnė, Petersburgu. Iki šiol buvo ma
prielanki darbo žomnėms. j noma, kad tik plieno įrankiais,
Bet ir tą savo norą “Nau ar sprogalais galima cementas
jienos” nestato, kaipo ulti išardyti. Stulpai tapo apdengti
geležine skarda, kad apsaugojus
matumą. Tai butų nedemojuos nuo vėžių. •
kratinga. “Naujienos” su
pranta, kad valdžią gali pa SKAITYKIT IR PLATINK^,
“N A U J I E N O S”
keisti tikai patys piliečiai.

Ir tokioj Lietuvai
sunkioj
valandoj, kaip Želigovskio Vil
niaus užėmimas, mes neturetont m ūsų kaimynuose jokios
užuojautos.

Čia rbikia pažymėti, kad bu
vusieji musų okupantai — vo
kiečiai daugiau nei kas kitas ir
beveik vieninteliai, labai sten
gėsi mus tuomet kuo nors pa
remti, — aišku savo interesais,
bet buvo Prancūzų sulaikomi.
O visi kiti nuo musų nusikrei
pė. Užtatai, kad mes jų ankš
čiau neieškojome.
Seimo -pastatytoji
valdžia,
nors ir pasilikdama tokia pa
“buožių” reikalų gynėja , ta
čiau santykius su musų artymiausjais kaimynais Latviais ir
kitomis Pabaltijos valstybėmis
perkėlė kiton plotmėn. Paga
liau, ir Lietuvos valdžia supra
to, kad visoms naujai susida
riusioms
nedidelėms valsty
bėms yra bendrų reikalų, pav.
apsigynimo atžvilgiu ir k. Bet
daugiausia
prie užmezgimo
draugingų ryšių prisidėjo Sei
mo Trhkcijos, pirmoj eilėj —
Socialdemokratai.
Socialdemokratai vaduodanies dėsniu, kad tik tautų su
siartinimo keliu gali būti už
tikrinta valstybės gerovė, o ne
ginklo pajėga, ne j ieškojimu
užtarytojų Europos “dėdžių”
toi'pe, ir ėjo nesvyruodami pa*
kaimynus. Steigiamojo Seimo
frakcija siunčia dr. dr. Bielinį
ir Požėlų Rygon painformuoti
ir pasiinforniuoiti. Nuvažiavu
sieji tenai išdėsto: Lietuvos pa
dėtį, jos santykius su kaimynais-Lenkais, Rusais ir Pabaltjurio valstybėmis.
Susidariusi Latviuose nepa
lanki Lietuviams nuomonė ne
lengva buvo prašalinti. Ir ypač
dar dėlto, kad visos naujai su
sidariusios
buvusios Rusijos
teritorijoj valstybės be atodai
ros puolės

sujungi n inkų

buk jie susidėję šu bolševikais,
leidžią ant savo teritorijos for
muoti jų naujas dalis Ir t. t. Ir
tokiu bildu Pabaltijo valsty
bėms, kurios laikės visai kito
kios taktikos Vokietijos ir Ru
sijos atžvilgiu, negalėjo suvok
ti aiškios padėties.
Į šituos tai klausimus ir bu
vo duota atsakymas per social
demokratų delegaciją, Centro
Komiteto laišku,
ir pagaliau
Steigiamojo Seimo frakcijų de
legaciją.
Susidarė kiek tinkamesnė at
mosfera. Apie tą laikų pradėta
derybos dėl Latvių-Lietuvių
sienų.
čia vėl ima santykiai
nainiotis. Sienų arbitro spren
dimas įneša laikino nepasiten
kinimo. Bet praėjo svaigulys, ir
Latviai patys susizgribo, kad
deni bešnairuojant į Lietuvius,
Lenkai
Dvinsko ir Liepojaus
besiekiu...
Mat, ponas Želigovskis beno
rįs savo valstybę plėsti... Nepa
jėgęs užkariauti “Kauno Lie
tuvos”, dairėsi, ar nerasiąs silp
nesnes vietos.
Tada jam Latviai kitą poli
tiką ėmė vesti. Pasigirdo jų
spadoje balsu, kad kai kai
myno namai dega, jie negalį
būti paprastais žiūrėtojais. Pra
dėta j ieško t i susiartinimo kelių,
ir jie rasta.

Lietuvos užsienio reikalų ministerio d-ro Purickio Š. m. ge
gužės mėn. lankymasis Rygoj
Ir buvo pirmuoju
draugingu
ryšiu.
Be aptartų visos eilės
□Taktingųjų klausimų, kaip tai:
galutinas sienų
nustatymas,
kaimynėje valstybėje gyvenan
čių piliečių teisės,
tremtinių
grąžinimas, konsularinės sutar
tys ir t. t. buvo svarstyta ir gry
nai politiniai klausimai. Pirma
sis klausimas — tai bendras
apsigynimas nuo priešininko,
nes visos Pabaltjurio
valsty
bės yra vienodoj padėty. Prie
šininkų gali rastis kaip Rytuos
taip ir Vakaruos. Ir čia labai
daug gali atsverti jėgų santy
kiai.
O susijungusios kad ir
trys nedidelės valstybes, kaip
Tletuva, (Latviai ir Estai, gali
būti stipri karinė pajėga, ku
rios nedryslų l>et kas pulti.
Idėja trijudės sąjungos Lie
tuvos stipriausiai palaikoma.
Ret ji nemato jokių
kliūčių,
priešingai, laikytų tai dideliu
nasisekimu, kad įtraukus į ją
ir Suomius.
Tik jau visiškai bereikalin
gas Lenkijos
dalyvavimas.
Svarbiausia dd jos imperialis
tinės politikos, kuri visai sveti
ma Pabaltjurio valstybėms.
Lenkija gi savo įtakoj kol-kas
laiko Suomius ir dalinai Estus.
Užtatai ir yra kliūčių sąjungos
įrealinimui.
Lenkijos iniciatyva
liepos
nradžioj buvo sušaukia Helsinkų konferencija. Tenai Len
kai norėję pravesti savo liniją
— 'kati įkuriamąją sąjungą ne
įsileisti Lietuvos. Tatai reiškia,
pačiai sąjungai duoti visai ki
tą pavidalą, nes Lenkai iki
šiol neigia nepriklausomos Lie
tuvos būtį. Bet kaip man te
ko iš atsilankiusio
Lietuvoj
Latvių užsienių reikalų viceministerio Sabutis (s.-d.) pa
tirti, Latviai daugiausia
tam
į Helsininkus ir važiavę, kad
sutaršyti Lenkų planus, kūrinos
jie prieš Lietuvius taisė.
Nors tuomet ir spauda ir tos
konferencijos dalyviai
labai

lauko teismai kuogreičiausiai
butų panaikinta, kadangi jie
nėra
tarkom i prieš lietuvių
priešus lenkus, o vien tik Lie
tuvos piliečiai-darbininkai yra
jais baudžiami;
7. Kuomet mes matome iš
Kcal l'lslate. Paskolos.
laiškų ir laikraščių,
kad da
Insiiriiiai ir i.t.
bartinė Lietuvos valdžia taip 809 W. 35th St, arti S. Halsted St.
žiauriai elgiasi, tai mes, Ameri
Tel Boulevard 611
Valandėti; 9 iki 6 kasd ienų.
kos lietuviai, atsisakome ją
remti.
Ned t iki 3 po pietų.
Ši rezoliuci ja
tapo priimta
delegatų susirinkime, atstovau
jančių dešimt Lavvrenco lietu
vių draugijų: 1) Lietuvių Ukėsų Kliubą, su 181 narių; 2)
Motinos Dievo Aušros Vartų
Draugiją, su 370 narių; 3) šv.
ADVOKATAS
KART, MICH.
Laurino Draugija, su 230 na DUODA TEISIŲ PATARIMUS
rių; 4) Lietuvos Simų Drau
Liet. Ūkininkų Susivienijimo
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
giją, su 197 nariais;
5) šv.
Panedėli, Seredoj Ir Pfitnysusirinkimas.
čioj
ofise
iiuo
adresu
Onos Draugiją, su 150 narių;
6) Birutės Lietuvaičių Kliubą 2816 So. Michigan avė.
Lietuvos Ūkininkų Susivie
u 97 narėm; 7) Lietuvių Drau
Teief. Victory 9082
nijimas laikė savo mėnesinį giško Parko Bendrovę, su 77
į;
- --------- - ------ ---susirinkimą spalio 2 d. pas St. nariais; 8) A. L. D. L. D. 37
Buividą. Apsvarsčius bėgamus kuopą, su 57 nariais; 9) L. M.
JOHN KUCHINSKAS
Liet. Uk. Susivienijimo reika
P. S. 8 kuopą, su 58 narėm;
LIETUVIS ADVOKATAS
lus, įvairus komitetai pradėjo 10) L. L. F. 36 kuopą, su 10
2201 W. 22nd StM kerti Leavitt St.
išdavinėti
savo pranešimus.
narių. '
Telephone Canal 2552.
Svarbiausiu pranešimu buvo
Buvo skaityta, ir užtvirtinta Valandos: 4 iki 6 po piet, Ir nuo
apskričio
parodos komiteto visuomeniškame
7 iki 9 vakare.
susirinkime
pranešimas, kuris škamba ši
Veda visokias bylas, visuose
’aikytame 2 d. spalių, 1921 m.
taip:
“Mes darbavomės kiek Lietuvių Svetainėj. Ir nutarta teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
ir nadirba visekius Dokumen
galėjome; surinkome produk pasiųsti visiems lietuvių laik tus,
tus, peikant arba parduodant, Lo
tus iš tų ūkininkų, kurie prik raščiams ir Steigiamajam Sei tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant piimo morgelauso prie Liet. Ūkininkų Su mui, Kaunan.
Čiaus ant lengvų iilygų.
sivienijimo ir ištaisėme stalą,
Draugijų Atstovų komitetas:
o Valančius, kuris taipgi prik
Pirmin. V. R—(neįskaitoma)
imšo prie Liet. Ūkininkų Su
.......................
1 1Ą
'Sekr. M. Stakionis,
leL
Randoiph
2898
sivienijimo, iš anksto buvo su
Iždin. J. žavinčius.
pirkęs visokių augmenų ir ap
A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
statė stalą tiems ūkininkams,
Ofisas vlduradestyji
kurie patys užaugino.
AČiu
ASSOC1ATION BLDC.
tam Lietuvių Ūkininkų Susi
19 So. La Šalie St.
vienijimas gavo trečią dovaną;
Valandos; 9 ryto iki 6 po pietų
Laisvės Varpui. — Dvi koPanedlliai* iki 8 vakare.
M ne M. Valančiaus savaran
rcspondenciji
apie
tą
patį
iš■amų Tel.; Hyde Perk 8896
kiškas surengimas, tai jis bu
—.......
nn
.....................
/
dėjome,
tat
jūsų
atsiųstosios
tų gavęs antrą.”
nebesuvartosim.
Išklausius pranešimo buvo
pakeltas klausimas, kas daryti.
Ligoniui, E. St. Ix>uis. —Mu
V. W. RUTKAUSKAS
Po ilgų sprendimų buvo nutar sų laikrašty nieko nebuvo ra
Advokatas
M
So.
La
Šalie St. Rooa 824
ta paskirti M. Valančiui baus šyta apie tą daktarą, Antra,
Tel. Central 6890
mės $25.
jei apie jį paleista kokios ne
Vnk.i 812 W. 33rd St„ Cbicage
Tel. Yards 4681.
teisingos kalbos, jis pats gali
Šitame susirinkime
įstojo
ir pasiaiškini.
keturi nauji nariai.
Teisybei, Chgo. — Tą patį
—‘Paparčio Kelmas.
S. W. BANES.
pasakė savo “kritikos žodyj”
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
kitas recenzentas, dėlto jūsų
1311 Rector Building
raštelio nebespausdinsime.
79 Weat Monroe Street, Chicago.

nes Sferas esant Lenkijos agen
tų įtakoj.
Reikia tikėtis, kad Estų už
sienių reikalų m misterio prof.
Piipo rugsėjo pradžioj lanky
mąsi Kaune prašalins visus ne
aiškumus.
Rugsėjo 12 d. šaukiamoji Ry
goj Latvių,
Estų ir Lietuvių
ekonominėm
konferencijotm
spręsti konferencija ir bus pra
džia Pabaltijos valstybių sąjun
gos įrealinimo.
—-N-tifl.

(korespondencijos
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Redakcijos Atsakymai.
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retaus nenutarta — vis dėlto
tenka konstantuoti, kad šiokių
tokių nutarimų padaryta. Tai
būtent, Rusijos atžvilgiu; nes
šiomis dienomis
įteikta Ru
sams bendrai Lenkų, Suortiių,
Estų ir Laivių nota dėl sutar
ties nevykdymo. Manysim, kad
tuo visi konkretus konferefteiios nutarimai baigėsi. Mes kol
kas neturime pagrindo tikėti,
kad draugingi
mums Lalvin’
būdų neąlviri. Red kai kurie Es
tų laikraščiai, reikia spėti Lėto
kų inspiruoti, ta proga pasinau
dodami mėgina Lietuvius už
pulti. Ir nors Estų laikraščiai
pripažįsta, kad visuomene Lie«
tuvių pusėj, liet mes turėtume
nuo savęs pridurti, Estų politi

Z

• ,

4į 4 »

♦

Lawrence Lietuviy pareiš
dar nepraėjo.
kimas dabartinei Lie \ — Pavojus
O kaip jūsų vyras, sveik
sta?
tuvos valdžiai.
— Ne, širdele. Pavojus dar

Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL

nepraėjo. Daktaras žadėjo dar
Lietuvis Advokatas
Kuomet Lawrencan buvo
Kambarin
306, Home Bank Bldg.
du
kartu
ateit.
Kam
p.
Milwaukee
ir Ashland Avės
atsilankę Lietuvos
pasiunti
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
niai, valdžios atstovai!, parda
iki 9 vakare.
s
■■■■■■!
m
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—
vinėti Laisvės Paskolos bonų,
tai šaukė, kad dabar Lietuva
GOLAN & GOLAN '
yra nepriguliuinga ir demok
SERMĖGA MERGAITĖMS. —
ADVOKATAI IR PATARĖJAI
. .
No. 1118.
ratiška. Laisvė visiems.
Taį smagu buvo girdėti. Bet
1305-7 127 N. Dearbom St.
Randoiph 3899
kaip greitai spėjus susirašyti
MAURICE J. GOLAN
su Lietuvos žmonėmis,
pasi
Res. 1102 S. Ashland Blvd.
girdo balsai, kad vietoj Lietu
Seeiey 3670
k— ■
,
,
vos Laisvos Respublikos,
ten
viešpatauja
priespauda žiau
Phone Boulevard 6801
resnė už carizmo leteną.
Su
ANTANAS GREDUSKA
areštuotieji
yra mušami be
Generaiis
jokio nagrinėjimo ir teisimo.
Kontraktorius Ir
O vėliaus, kuomet paaiškėja,
budavotojas.
kad jie buvo kankinami nekal
Budavojame ir taisome.
tai, kas t tuomet jų sveikatą
1401 W. 47th St, Chicago.
sugrąžins? Už ką jie buvo su
mušti, ir ar tiesotai? Visai ne!
Taigi mes, Lawrenco lietii*viai, matydami, kad tie obalBAŽNYČIA
siai, kuriuos skleidė Lietuvos
Vardu M. D. šidlavos
valdžios atstovai, yra apgaulin
Bažnytinių apeigų patar
navimas Dagai žmonių iš
gi; maldami tokį žiaurų elgi
galę.
Klebonas.
mąsi Lietuvos valdžios, reika Ši naujausios mados sermėga labai
3509 So. Union Avė.
patiks jaunoms panelėms. Taip gi yra
lą u j ame:
Phone Boulevard 6576
lengva pasiūti.
1. Kad valstybė ir mokyklos Šiai sermėgai pavyzdys No. 1118
butų atskirtos nuo bažnyčios ; sukirptos mieros nuo 8 iki 14 metų.

Vtusų Moterims.

Lietuviy Jaut. Kataliky

glė jtikinejo visus, kad niekokonk- 2

bin, ir tokiu budu jau tuo pa
čiu buvo Vokietijai, Antantes
pakl lipdytai, priešingos. O Lie
tuvos “nelaimė” tame, kad ji
su Vokietija turėjo genis san
tykius:
dol bendros valiutos,
vpač ekonominiu atžvilgiu.
Pakraščio valstybės nesimoatizavo ir Rusams, bijodamos
likti įtartomis bolševizme, ko
tuomet Prancūzai, Anglai ir jų
talkininkai kaip velnias kry
žiaus nemėgdavo. Lietuviams
gi ir su jais teko daugiau ben
dratį lis. Taip, pavyzdžiui, de
rėtis dėl Vilniaus, Tuo mėtų
atimto iš Lenkų, vedant karo
operacijas Augustavo rajone ir
kitais atvejais. Visa lai davė
progos Lietuvius išprovokuoti,

Kl. Jurgelonis

J—-L

siauk

šštių

2. Kad dvarų žemė butų at
imta iš dvarponių ir pavesta
mažažemiams
ir bežemiams
valstiečiams;
3. Kad butų duota laisvė žo
džio, spaudos ir susirinkimų;
4. Kad Lietuvos kunigai ne
turėtų teises įeiti į valdiškas
įstaigas (jų vieta bažnyčioj),
ir neturėtų kišties į politiką;
5. Kad visi Lietuvos valdi
ninkai apseitų mandalgiai su
darbo žmonomis, o ne taip,
kaip caro laikais; jie turi būti
kaip patarnautojai, o ne ponai;
turi pertraukti visus ryšius su
lenkų
ponais, ir ‘^poniškai”
(lenkiškai) nekalbėti Lietuvos
valdžios įstaigose bei raštinėse;
6. Kad karo stovis
ir karo

Pasiūti sermėgą 8 metų mergaitei
reikia 2Vž jardo 44 colių materijos.

Norint gauti tokiai sermėgai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
(Skirpti žemiau paduotų blankutę, pa
tymCti miera, parašyti savo vantų
pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus l
konvertų kartu su 15 centų (pašt«
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mum^
Matp
užadresavus:
NAUJIENOS
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted
St., Chicago, III.
f

•nj-TJLl.rL

j

-n—.-hj—

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III
čia Įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdi No. 1118.

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

(Vardas ir pavardl)

••«••• A«•»••••«MOT«•

(Miestas ir Valst.)

---------- ------ v

Lietavis Gydytojas Ir Chirurgas
25 East VVashinfton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8862
1824 Wabansla Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
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. Nedžl, pagal sutarįmo.
8261 So. Halsted StM Chicago, HL

DR. M. STAPUL1ONIS

(Adresas)
■

DR. A. MONTVID

T -IHĮMBII

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakaro
Tel.: Boulevard 9897
7181 W. 18-ta gat.
2 ild 8 vak
Tekt Canal 279

r NAUJIENOS, Chlca;

Panedėlis, Spalio 17 d., 1921

........... —BgBBgg

ir ditlžiausioms audroms.
baisaus Šūvio.
Kada karo niinisteris davė
“Atleiskite man”, pertrauke
savo garbės žodį, kad visas žl- jį karo minis toris mukdamas
Pasaka.
Į nias jis užlaiką griežtoj pa- kaktą, “man tas atrodo keista,
slapty, nežinomasis parodė sa- Tamsta pirma išradi didelį orPas karb skyriaus <hiris ry- vo braižinius ir išaiškino jų laivį, o paskui tuč-tuojaiks
tuč-tuojaus ka 
tu Europos šaly nežinomas reikšmę.
i nuolę jum sunaikinti. Tni ncžmogus paklausė, kur yra karo ; Karo niinisteris
džiaugės, teisinga iš tamstos pusės“.
| “Kokia jūsų kaina?” jis pa“A§ nematau nieko keisto
ministeris.
/ ,
klaupė.
'
I
tame
”,
atsakė
apsi lankiusis
Viršininkams paklausus apie
“Vienas milionas”, buvo at- šypsotiaimos., “Mano orlaivis
atsilankymo priežastį, jas pasa
| yra baisus karo pabūklas; tokė, kati jūs turįs išradimą, ku sakymas.
“Gerai“, sušuko jo malony- (^| reikia išrasti ką-^nors, kad
rį jis norįs panhioti — tokį iš
radimą, kuris padarys iiervers- bė ir širdingai suspaudė nej>a- jį sunaikinus“.
mą naujovinėj karyboj. Ta ša žįstamąjį savo glėby, “štai yra | ‘‘Tas tiesa — Bet ne! — Aš
lis, kuri jį nupirks, įgis įmonę Čekis; galite išmainyti jį Tau- galėčiau suprasti, jei kas kitas
visiems savo priešams sumuš tos Banke kad«‘tik norite. Jei išrastų kanuolę ir norėtų ją
turėtumėte kada kitą išradimą parduoti“.
ti.
“Nesuprantu“, sušuko nepa
Viršininkams jis labai patiko
kaiP
atejkite
žįstamasis. “Kokis skirtumas
ir jie nuvedė jį pas karo mi-!P®8 inane •
nisterį. Jo malonybė taipgi bu“Aš turiu vieną su savim“, butų tamstai? Gal tamsta no
vo labai linksmas išgirsti apie atsakė nepažįstamasis, gudriai rėtumėte, kad aš išėjęs kelioms,
tai. Jis paprašė atsilankiusį pri- akį primerkdamas. “Nepapras- mimrtoms nujsiskusčaaiu usus,
sėsti ir papasakoti jam smulk-Jlas .
____ permainyčiau drabužius ir at
ėjęs pas tamstą . kaipo kitas
Nagi koks jis yr?”~
meniškai apie savo išradimą.
Aš išradau kanuolę, iš ku- žmogus, bandyčiau parduoti
Jis papasakojo. Jis pasisakė
išradęs nuvaldomą orlaivį, ku- rios lengva nušauti kiekvieną tamstai kanuolę? Ar šito tam
ris turi talpos visam armijos orlaivį, kad jis ir aukščiausiai sta norite?”
pulkui ir gali laikytis ore ke- butų. Nei vienas orlaivis nega
“Tiek to”, atsakė karo inilias dienas, a tai laikydamas kad j li ištrukti nuo šitos kanuolės nisteris, “aš matau, kAd man
nieko kita nelieka, kaip tik nu
pirkti ir šitą kanuolę, nes ki
Seniausia, didžiausia biznio įstaiga
taip tamista parduosi ją kitai
šaliai. Kiek sveikas nori už ją?”
Sveikata ir Smagumas kiekvienam pakelyj
‘'Vienų ndlioną”.
Libava, Helsingforsas, Ryga, Kevelis ir Memelis
Jo
malonybė
užmokėjo.
“Matau sveikas esi gudrus
GOLI) MEDAL FLOUR
žmogus“, pasakė jis nepažįsta
110 svarų dvigubuose maišeliuose ...............................
$10.00
CUKRUS
majam,
ranka suduodamas
50 svdrų Domino Cane smulkaus, 2 pakeliuose ................................. $6.00
jam per petį. “Kaip sveikas ga
KONDENSUOTAS PIENAS
Geriausia šių laikų, 48 šmotai .............................................................. $10.00
lėjai išrasti tokią baisią kanuo
EVAPORATED PIENAS
lę?“
Leggetto Premiero, dėžė iš 48 dėžių................................................. $10.00

“Taip“.
“Ir tamsta pareikalausi kitų
inilionų už jį?“
“Suprantama“.
Karo niinisteris įtūžo. “Svei
kas pasirįžai pragaišinti šalį.
Kas esi ? Pasakyk man savo var
dų, kad mes galėtume žinoti,
ką mes turime keikti už tų
viską!“
Nepažįstamojo lupos prasi
šiepė šaldančiu viepuliu. Jis
pasakė su pajuoka. “Gali ma
ne keikti kiek tik nori. Tas
nepadarys tamstos išmintinges
nių. Ir aš nesakysiu savo var
do. Sveikas protas galėjo tam
stai pasakyti, kokia išdava to
bus. Tamsta turėjai žinoti, kad
šitas priedangos siutulys sunai
kins šalį anksčiau, ar vėliau. Ir
tas nedaro nei jokio skirtumo,
ar tai atsitiks už dešimties me
tų, ar už dešimties minučių“.
Nepažįstamasis (p. Kapita
listinis Tautų Lenktyneigumas)
pasiėmė skrybėlę ir nepasakęs
daugiau nei žodžio išėjo sau,
palikdamas karo ministerį iš
sižiojusį. Iš “The New Day“.

Ginklų išradėjas

ČYSTI TAUKAI
10 svarų, viename Rohe Bros.................................................................. $4.00
E5 svarai viename....................................................................................... $7.50
84 svarai, 3 svarų dėžėj ...........................................
$8.00
LAŠINIAI
z
20 svarų puikiausių užpiikalinių riebumų ............................................ $8.00
HAME
24-25 svarų, rūkyta Rohe Bros
. ..................
$12.50
Musų kainos padengia,visa perVeŽimų, talpinant: vandenio perve
žimų, karės taksas, nesantaikos, straiko ir revoliucijos rizikų.
Užrubežiniuose reikaluose 10% reikės pridėt.
Musų sudėti pakeliai.
1
Išsiunčiant už prieinamų kainų.

AMERICAN MERCHANTS SIIIPPING & FORWARDING CO.
Viršiausias ofisas: 147 Fourth Ave„ New York.

ASHLAND DENTISTS Dr. Vaitush.O.D
Gera sveikata, reiškia ilgų
gyvenimų. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimų ir silpnų
sveikatų.
Prastai
pataisyti
“platės” ir "bridges”, reiškia
prastų maisto virinimų ir perdegimų pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiausi
maistų su musų
uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimų,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamų
akių karžtj, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktų, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe-

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėlioms.

Tel.: Blvd. 9660

cialė atyda atkreipiama i 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 So. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush
... ..

1

'■

.................................. — —............................

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

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus j savo narna dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimų suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, 111.

CDp/"'‘I Al TdHTA Q
rlD

Odos, kraujo, chroniškų, venerališ
kų; inkstų; bei pūslės ligų.

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
Novako Vaistinė
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—^1:30 P. M.
Telephone: Cą ai 464

OflSUS

5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:80 ir 6:80—8:80 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ

.

Spėriai amas: Moterą ligos ir Chirąrgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO.

Kursas Markiu (Auk
sinų) Šiandien

RUSSIAN-AMERICAN
RUREAU

“Palauk sveikas truputį!”
tarė jo malonybė i ji- “Ar
sveikas tikras esi, kad šitas
šarvas yra neperšaujamas?”
Nepaž įsta nrasi s
s usi juoke
garsu, “žinoma, mano kanuolei“.
“Tai šitame dalyke aš galiu
būti ramus?”
“Taip. Tamsta gali būti ra
mus, kol niekas neišras praga
ro mašinos didesne naikinimo
jiega negu mano kanuolės.
“Ar tas yra. galima?“
“Aš neabejoju tame“.
“Mano Dieve! Ir kada bus
tai išrasta?”
“Jau yra išrasta“.
“O kas toks išradėjas?”
“Jūsų žemas tarnas”.
“Del dangaus malones! Kodėl gi tamsta tylėjai apie tai
lig šiol? Tuir būt ir tą npri
mums parduoti? Po to išjuo
kiamai pasakysi man, kad jau
turi išradęs kitų šarvų, kurib
bus neperšaujamas pragaro ma
šinai: Ar taip?“

Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
yra hyperidroais ir bromoidrosis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,
ir žpnogus pasiliuosuoja nuo to
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
kada būna žmonyse, kompanijoj
svetur ar namie. Kojų šutimas
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolų reikia vartoti taip:
j kvortų šilto vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokių 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojolo užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

išgydo kojas
nuo šutimo
Išsirašyk Kojolo buteliukų,

šiandien, vartodamas čia
pridėta kuponų.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Bingol Chem. Co.
2816 S. Michigan Avė.
Chicago, 111.
čia prisiunčiu $1.00 už kurį
atsiųskite man Kojolo buteliukų
gydyti kojoms nuo šutimo.
Adresas

8101 S. Halsted St., kampas Alos ga£
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
Baigusi Aku
lerijos kolegl
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn
■ilvanijos hos,
pitallse.
Pa
sėkmingai pa'tarnauja pris
gimdyme. Duc
da rodą viso
kiose
ligosi
motorine It

(Not Ine.)

Akių Specialistas

L. DAMBROWSKIS
savininkas

Kampas 47th St.

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

'

Suvedame dratui
ir sudedame fixtu
res 1 G kambarių
namų už ij'CJ.OO
Pęrsitikrinimui
kreipkitės
pis
raus arba telefoųuokite, o mes su
teiksime apkainavimų. Darbų vi
suomet ' . gvaran
tuojame.

ymbM

W

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

BEGIS DEPT. STORE
3323-25 S. Halsted St.

Užlaikytoje gerų

PLUNKSNŲ

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
stingai
pridu
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
____ I 10929 8. State 81
Chicago. IU.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas

*

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
, valandos ryto iki 1 vai. po pieu
Telefonas Dreael 2880

DR. G. M. GLASER

Tai. Austin 787

Tel. Boulevard 6487

Dr.W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
torų; galvos, aidą nerviikumą, 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.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, UL
Phone: Humboldt 5849

Čystai baltų zasų plunksnų
svaras .........................- 79c
Prima čystai baltų žąsų
plunksnų svaras ...............
Rinktos baltų žąsų plunks
nos maišytos su pūkais $1.39
čysti žasiniai pūkai ....... $1.98
Sampeltai ant pareikalavimo.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chieage*
Telephone Drover 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną

Phone Boulevard 491

Illlllllliailllllll
Telephone Yards 1582
”

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

“11. SHUSHO
AKUSERKA

Ned. 10 iki 12 piety.

—

Taipgi, laikome
elektr.
jrankių
krautuvę ir taisome viską namieja
Kasų kainos prieinamos.

T.Pullmaa H8>

Praktiksoja 36 metai
, Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 Si.
Chicago, Illinois,
SPECIALISTAS)
Moterišką ir Vyrišką
Taiągi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS)
Nuo 10 ryto iki 8 po pistą, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 19—2
.
po piet
Telepboee Yards 687

4649 S. Ashland Avė.

1711 W. 47th St.
i

W

Mrs. A. Michniewicz

New Peoples Electric Co. DR. A. R. BLUMENTHAL

i

m « « b einami

AKUSEKKA

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

Telephone Van Buren 294
Itez. 1189 Indepsndence Blvd. Chicags

DR. A. A. ROTH

Kątik sugrjio ii Californijoi ir
▼U tęs savo praktikavimą po No.
I2Ū8 W. Harrisoa St.

Valandos) 8—12 kasdieną ir •—9
vakare išskiriant nedlldienius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
plot. 6 iki 9 vakare,
■•diliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 5882

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St,
Chicago, UL
VALANDOS) Nuo 8 Ud 11 ryto
Ir nue 5 iki 8 vakare.

DR. J. KULIS

E

DR. MARYA
Z3WIATT—SASS.

LIETUVIS
g GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
H Gydo visokias ligas mpterą, vaiLaikrodžiai,
E ką ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
Auksybė, Cogas vyru ligas.
lumbijos Grafo3259 So. Halsted St, Chicago.
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
Deimantai,

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PI* IGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževi-

Čiaus aptiekų:
WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street,
809 So. Main Str. IWaukegan,
___________III.

Knplrfnrd

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
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.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

DR. M. T. STRIIOL’IS
Liet n vys Gydytojas ir Chirurgas
People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Benį. 160
VALANDOS!
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

J.S.Petrauskas
l.

John J. Smetona

4537 S. Ashland
Chicago, III.

Pinigus iš Rockfordl
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau*
skų, Rockford Rea! E»
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pr
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsL .
koma.
‘ Siųskite pinigus Lie
tuvon per

.

II RU81JO8
PersiHU nuo 3412 So. Halated St.
yo No. 8818 So. Halsted St.
(Borai Hetuviamn žinomaa per 21
matu kaipo pat yr«n gydytejaa, chlrunęas ir akušerio
Gydo aitriai ir chmnlikM Ilgaa,
vyrą, motorą ir vaiką, pagal naejanaiafl metodas X-Ray Ir ldtokiąs
elektros prietaisus.
Ofisas Ir l4abaratorija> 1025 W.
18th St., netoli Plak St.
VALANDOS) Nu. 10—12 pietą.
L* nuo 6 Ud 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Ganai
8110 arba 857
Telephenali
Naktimis: Drezel
951 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halated St.
VAL.) 9—II ryto ir 8—9 vai. vak.

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

Kojol

Plumebriai negrįžta darban.
Buvo samdytojų ir plumberių vadų susirinkimas. Unijų
vadai' pasakė, kad jie nesut
ka su teisėjo Landis nustatyta
algų ^kale, ir kad plumberiai
negrįŽ darban be $1.12^2 va"
landai.

“Joje nieko baisaus nėra“.
“Baisi, ištikro baisi. Aš ma
prigulintis permainai
tau iš tamstos braižinio“.
Nepažįstamasis atsisėdo ir
1,000 Markių $7.95
šaipiai nusišypsojo iš karo mi
5,000 Markių $39.25
nis terio.
“Aš pasakysiu tam
10,000 Markių $77.00
stai paslaptį. Aš išradau šarvą
Virš nurodytas-,kursas apmoka ir
savo orlaiviui, kuris pilnai a]>- persiuntimo
kaštus Lietuvon. To
saugos mano orlaivį nuo ma dėl nieko nereikia dadoti prie tu
sumų.
no kanuolės”.
Karo niinisteris susiruistino. Ant didesnių sumų duodame speciališkai žemas kainas. Pinigai yra
“Ką sveikas nori iš manęs? Ar pristatomi
Lietuvon į trumpiausi
nori imme iš proto išvaryti? laikų. Parduodame laivakortes Į
Lietuvą ir iŠ Lietuvos. Atsišauki
šitokis tamstos elgėsyS tikrai te
ypatiškai arba laišku į
yra neleistina#.. Tai geda”.
“Atleiskite man; tai nėra jo
kia gėda. Tamsta neturite tei
sės Šitaip kalbėti į mane. Ar
su mano orlaiviu yra kas blo
ga? Aš manau, kad jis yra pui
160 N. Wells Street,
kus. Arba gal kanuolė nege
ra? Aš manau, kad ji yra geCHICAGO, ILL.
resnė ir už orlaivį!”
Biuro: Kasdiena iki 7tai
“Bet tamsta turėjai parduo Valandos
' vai. vakaro. Nedėliomis im
11 i man šarvą drauge si! orImai vai. po plot.
laiviu”.
“Tamsta klystate”, atsake
DRABUŽIAI.
nepažjstaniasis šaltai. “‘šarvas
nebuvo reikalingas, kol kanuo- Vyrams, vaikinams ir vaikams
les nebuvo”.
Mes ir vSl savo senoj vietoj ir ma
loniai
užkviečiame savo senus drau
Karo niinisteris po ilgos ty
gus ir rėmėjus.
los giliai atsidusęs silpnai pa Turime puikiausių pasirinkimą nau
klausė: “Kiek sveikas nori?” jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišeniui.
“Vieną ndlioną“.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 n
“Ar neatiduotame! už pusę augŠčiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augščiau.
miliono?“
“Kam man atiduoti už pu Vaikams drabužiai, trunkai ir valyzos.
sę miliono, jei aš kitur galiu Gausi savo pinigų vertę, arba gau
gauti du milionus?” paklausė si pinigus atgal.
Atdara kas vakaras iki 9 vai.,
nepažįstamasis.
ned.
iki 6 vai.
“Gerai, štai niilionas. Tani*S. GORDON,
s ta esi tikras nelabasis. Tamsta
1415 S. Halsted St.
pražutin varai šitą šalį“.
Phone: Canal 947.
Nepažįstamasis susikišo pi
nigu^ į kišenių ir atsisveikinęs
su karo ministeriu eina prie
t*

Kojų šutimas
yra liga

>^DR.llERZMAN^h

III

1’4H M Bfe

Tel. Canal 2118
Ofisą valandos) nuo 10 ryto Ud
8 vakare.
Rericfeacija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 lyto
2—2 vakaro.
8801 So. Morgai Strooi,
Chicago, UI.

!■■■■■■■■■■■*»!
E Telefonas i Boulevard 7042

DR. C. L VE2ELIS

!

Uotui* Dentistas
<712 Soeth Ashlaad Ave^

arti 47-tos gatvie

DR. P. ŠIMAITIS

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

S

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St. Chicago, III.
kaminui 18th St.
Valandls) 9—12 ryto ir 1—9 yak.
Phone Canal 257
Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietnvya Dantistas
10881 So. Michigan
Roaeland.

Nus 1 po pietą iki 9 vakaro.

!

r NAUJIENOS, Chicago, III

Panedėlis, Spalio 17 d., 1321

a

reikalavimas. Ką teisėjas išticsų nusprendė
nusprendė šerininkų susi
;; PUIPAflAC SU
fį į VZ Z) rinkimo klausiimu, buvo praneš
ta “Naujienose“.
patarė
Ketverge
teisėjas
šaukti specialį šerininkų susi
rinki mą ir perrinkti visus di1 rektorius, kad pati Bendrovė
NEPADORI F^VLSIFIKACUA •., 1išrištų
L AOIU tuos
imVkY nesusipratimus,
m nu
kujoje
Į rie jo
je randasi. Bet kadangi
kapitalo
“Naujienų“ skundikai, praki naujojo Bendroves
šę bylą dėl “reccdver’io”, sten klausimas dar nėra užbaigtas,
giasi atsigriebti publikos akyse tai teisėjas išsireiškė už lai,
melais ir falsifikacijomis, pa kad susirinkime butų balsuoja
naudodami tam tikslui vietinio ma tiktai senaisiais šėrais. Ant
i rytojaus skundikai mėgino per
komunistų lapelio špaltas.
keisti šitą dalyką, paduodami
Pereitos s u balos vakare išėjo teisėjui reikalavimą, kad jisai
to lapelio specialė laida, kur uždraustų vartoti
balsavime
stambiomis raidėmis pranešta, naujuosius Šerus tiktai priešin
kad teismas davęs “indžionkše- ga jai pusei. Bet jie to neatsieną prieš ‘Naujienų’ vedėjus”. ke. Teisėjas ĮMiliko prie savo
Po tuo antgftlviu pasakojama, nuomonės, taip kad jo nuo
kad teisėjas Ira Ryun uždrau sprendis paliečia ii’ Jamontą ’ir
dęs Jamonto apskųstiems žmo visus kitus skundikus bei jų rė
nėms balsuoti naujaisiais serais mėjus.
Bendrovės susirinkime ir mo
Melas yra taip pat, buk tei
kėti iš Bendorves iždo advoka
tų bilas. Parodymui, kad tei sėjas uždraiktęs “Naujienoms“
sėjas ištiesų taip nusprendęs, mokėti savo advolkatit bilas.
paduodama “liuosa kalba“ iš Skundikai norėjo paix>dyti, kad
verstas neva paties nuospren “Naujienos’ moka atskirų as• menų advokatams iš savo iždo,
džio tekstas.
' ir tuo stengėsi paremti savo pa
Tikrenybėj e-gi tokio nuo
saką apie “pinigų eikvojimą’’;,
sprendžio teisėjas nėra davęs.
bet jie nieko neparodė.
Tie dalykai, kuriuos komimistų
Mes suprantame skundikų
lapelio reporteris paduoda, kaidesperaciją, bet molai ir falsi
nuosprendis, o tiktai skundiku fikacija jiems nepadės.

:: ŽINIOS ::

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
O

l)HOADWAY

,__________ NĘW Y.ORK, N.Y-

j

Tiesi kelionė į LIETUVA PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
A»bu per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinešim© su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
POLONI A ........... Oct. 19
L1THUNIA ............... Nov. 2

LATVI A ............... Nov. 9

ESTONIA ............... Nov. 23

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

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES

a NAUJIENŲ

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
Chicago
1739 S. Halsted St
N

Apvogė ofisą.
Miestas pralaimėjo bylą.
Du jauni apsiginklavę plėšiTbampsoąo inayoro ir ikilii
šie laiškai yra atėję iš Euromiesto viršininkų užvesta by- kai įėjo į Hedstroin-Sclienck
la miesto vardu ant $1 (>,000,000 I aiiiglių kompanijos ofisą prie pos. Kam jie priklauso, tegul
95-tos
gat. ir
ir CąJurnot
(kUmnct tupės, 'nueina į vyriausįjį paštų, (Clark
los gint,
prieš laikraštį “The Chicago 95Tribūne“, už parašymą aštrios pririšo ofiso tarnij prie kodėtf ir Adams gt.) atsiimti. Reikia
kritikos prieš miesto viršinin ir išsiėmę $50 iš regisforio iš- klaust prie langelio, kur padėta
kus pralaimėta. Teisėjas Fa- C.|O.
iškaba “Advertised Window“,
sher pasakė, kad tai butų pra
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
sižengimas prieš šalies konstir
kant laiško NUMERį, kaip kad
tuciją, jeigu valdžios nariams Vagis užrakino nierterį ir mer- šiame sąraše pažymėta. Laiš
gaitę ledaunėj.
butų leista bausti tuos asundkus paštas laiko tik keturioliką
Aną dieną vagis įėjo į valgo dienų nuo paskelbimo.
nis, kurie kritikuoja jų darbus.
mųjų daiktų krautuvę po num. 3 Bajarunas Envilijan
Būdama bepročių namuose pa 1617 Keenan gat. ir atstatęs 5 Barolls Povilas
Stani«law
revolverį paprašę ponią M. 79 Belak
gimdė kūdikį.
Blavasciunas Stanislavas
Casper Kral, 2110 So. Saw- Demskį. 1639 Keenim gat., ir 14 Budginas Kazimieru
Butkiene Ona
yer avė., praeito rugpiucio | krautuves tarnaitę Mario La- 15
17 Chernius Daminik
mėn. 20 d. gavo nuo gydytojo ' zarskį, 14 metų amžiaus, įeiti 21 Daugirdane V.
Dinapas Jurgis
C. F. pranešimą, kad jo žmona į ledaunę; jis jas ten užraikino 22
24 Endris Vera
būdama bepročių namuose. ir pasiėmęs iš regįsterio $51. 28 Gaidamavis Ignatz
43 Jatavies Zofia
Chicago State ligoninėj, buvu- išėjo savais keliais
44 Judeikis Stanislovas
. . .....—.
šioj vardu Dunning Insanea.
45 Juraška Adam
Sugavo tris vagius dalyvavu 46 Junkevičius Stanislaus
Asyluin, susilaukė mergaitę.
47 Kasinskis Vices
Dabar aldermanas J. Tho- sius gydytojo Lipson užmušime. 50 Kazinauskas P. K.
Praeitą šeštadienio vakarų 51 Kisielius Adomas
man įnešė miestui rezoliuciją
Kurmauskis Kazimieras
reikalaujančią, kad miestas iš policija sugavo tris vagius da 57
60 Lissauski J.
tirtų vi išminėtą ligoninę, nes lyvavusius gydytojo Jono M. 62 Lukauskis A.
64 Mantvilenie Munika
tai daro didele gėdų pačiam Lipson užmušime vaistinyčioj 66
Mikalauskis Anton
miestui ir daulg rūpesčio tiem po num. 3601 S. Halsted gat 67 Miksiu Stasiu
Mįliaus Anton
žmonėm, kurių giminės ar pa- kada vagys buvo ten įėję api 68
70 Murgas Matej
plėšimo tikslu. Policijai pasi 78 NoVvais Viliam
žįstam i yra toj ligoninė je.
Palkewiceni Teki i
sekę juos sugauti smuklėj po 76
77 Paukšte Anupras
midi. 1100 S. Deadborn gat.
Pawouski Stanislavv
Užtroško gazu.
80
Petkutis Dominintias
Viso dalyvavo 7 plėšikai už
87
Prakulewiczus A. K,
Aną dieną įsilaužė policija mušime gydytojo Lipson. Bet
95 Rulevicz Michal
namus po num. 2418 N. Marsli- tarpe šių trijų sugautas ir pat 96 Salauskenis Marijonai
103 Simonaitis Justinas
field avė. ir rado gazu užtroš- sai gydytojo nušovejas.
104 Sterlecky Frenk
kusią ponią Anną Pavilk ir vos
105 Struojata Paulina
109 Szarniauska Walko
neufžtroškusią 1 metų mergai Ligos mažėta, o sužeidimų 113 Trapas Zidonias
tę. Gazos buvo nevisai užsuk
skaitlius didėja.
115 Urbonds Klemiancui
120
J
tas virtuvėj.
Wr. W. A. Evans, kalbėda 127 Visbartus
Zdanavičiūtei Palionei
mas vieno kliubo susirinki 128 Žemgalis Tedevasas
, Pasipiovė su skustuvu.
me Shenn'on viešini tyj pasakė,
Bado lovoj George Zodecki, kad dabar Chicacos .mieste li oilllllllllllllllllllllllllllllffllffllffl
45 metų amžiams, pasipiovusi gos žymiai sumažėjo, bet susiskustuvu sau kaklų. Jo mote žeidimų skaičius tai padidėjo.
ris nesenai buvo mirus.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI.

Rado po šalygatviu kūdikį.
Aną dieną rado padėtą savai
tės seniūno kūdikį ]m> šalygat
viu ties Andrew Izanaczak groserne po num.
1802 XV. 21
place. Spėjama, kad kas nors
nužudė jį ir ten atnešęs pame
tė, nes buvo žymės ant kūdi
kio lavonėlio.

Nei sykio nešaukė gydytojo
per 50 metų.
I
Jeigu visi taip užsilaikytų,
kaip popai Daimiscbefskini, tai.
tial ATsieius gydytojams prisiei- į
t ii eit Vilnimis seko plauti. Anų

vakarą ponai Damnschefskiai
apvaikščiodami savo penkių
dešimtų metui vestuvių sukak
tuves pasisakė,' kaxl nuo pat
iutMeių apsiVedimo nėra dar
nei sykio gydytojo šaukę. Jie
du iš Berlino, Vokietijos atva
žiavo į Chicagą 1880 metais.

Sugražino pavarytus policistus.
Penkiasdešimts penkis poli
cistus, kuriuos praeitą vasario
mėnesį policijos galva Fitzmorris buvo iš tarnybos pravaręs,
už tai, buk jie buvę tinginiai
Uždarė alaus bravorą.
ir bolševikiškų pakraipų žmo
Protribicijos agentai išpirko
nes, civilis teisimas juos ištei warantus ir uždarė alaus lwasino ir vėl pirėmė atgal tarny vorą vardu South Side I'cc and
bon.
Brewcry Company, 3700 S.
Halsted gat., už darymą alaus,
kuriame randasi daugiau alko
holio negu leista.
Suvienytų Valstijų prohibiciios agentų galva, Jonas Kjellander, sako, išpirks Nvarantus ir
viršminėtos kompanijos vedė
jams už darymą tokio alaus.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
♦

Kas nori siųsti pini
gus iš Kėhoshos savo gi
minėme Lietuvon, mo
nsy orderiais ar draf
tais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį.
Iš čia pinigai yra ph
siunčiami Lietuvon gre
Čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Parduodamos laiva
kortes Lietuvon ir is
Lietuvos.
Kreipkitės pas-*

A. Pakšys

220 Milwaukee Ave^
Sako, saugumo savaitė
Kenosha, Wis.
nusisekė.
Sprendžiant iš pranešimų, ga’inia sakyti, kad Saugumo S*>
vaite pilnai nusisekė, nes viso
kių nelaimiu nuošimtis ta sa
vaitę sumažėjo nuo 35 iki 50.
S. A. Lietuvių Ex-kareivių Pirmos
Tik du vyrai užmušta autom
kuopos susirinkimas įvyks panedėlyj,
biliais, dvi moterys mirė nuo Spalio 17, 8 vai. vak. J. Ežerskio svet.
1 4600 S. Paulina gat. Visi nariai buli zsįdegimo jųdviejų drabužių | linai
tina-i privalo
susirinkti paskirtu
pnvaio susiruiKu
pusmrvu laiku,
minu,
ir du vyrai užsinuodijo gazu. nes turim daug svarbių reikalų apie
vakarą, kuris įvyks nedėfioj
Nelaimių nuo ugnies taip-gi bu musų
Spalio 23 d., School Hali.
> — Valdyba.
vo 30 nuošimčių mažiau. Bet
investigaci jos komisija saiko,
Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų
kad šios nelaimės buvo galima Paš.
Kliubas renkia viešas prakalbas
išvengti.
ketverge, spalio 20, 7:80 vai. vak. Li

Pranešimai

Rašomoji
Popiera
po 25c. svaras, geresnė popiera

Kam reikia geros baltos
(bond) rodomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi j “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 25c. už svarą. KrauJ
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų | kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo svaro.

Vyras prlsigirdė.
Edward' W. Sturm, 50 metų
amžiams, prisfigirdė jšdkidamais
i ežerą prie Van Bnren gat. Po
licija rado pas jį vąšelį šiaip
parašyta: “Tai yra perdaug, to
viso kas pasakyta prieš mane
aš negaliu pakęsti, nes tai yra
netiesa ir aš esu visai nekaltas,
^olicja tatai žino, bet kas (iš
o”.
Policija negalėjo , sužinoti, utz

Roseland. — Visi, kurie tik norite
lankyti “Aušros” vakarinę mokyklą,
malonėkite ateiti seredoie 19 d. Spa
lio, 8-tą vai. vakaro “Aušros” kam
bariuose, 10900 S. Michigan Avė.
— “Aušros” Mokyklos Komisija.
•BeSHW^*RBSS5FS--lL!.1 ^-'1"11,1.

JIEŠKAU KASPARO FICKUNO
Rugsėjo 9 d. išėjo į darbą ir nesu

JIEŠKAU

BARBOROS

ERTMO-

nienės, Šilalės parapijos, Jucaičių kai
Vokletijoj unija.
Raseinių apskr. Ji gyveno Chi
Vokietijoj unija mo,
cagoj. Malonės ji pati ar kas kitas
Metalo Darbininkų duoti man žinią, nes turiu labai svarturi suvirš 1,000,- lblJ 'uršujpetRAUSKIEN®
13406 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI ARBA JfiMAINYmui 2 flatų mūrinis kampinis namas,
ant pirmo floro; Storas ir 4 ruimų
pragyvenimas, viršun? 5 ruimų pra
gyvenimas. Garadžius 2 automobi
liams. įlenda $70.00 j mėnesį. Kaina
$3,800. šis namas randasi netoli lie
tuviškos bažnyčios.
C. P. SUROMSKT CO.,
3340 So. Halsted St.

sortavimo popieros, nuolatinis
REIKIA MOTERŲ PRIE
darbas, gera alga. Atsišaukite,
L. Rosenburg & Co., 2143 So.
Loomis St.

REIKIA DARBININKU

PONO RANDAUNINKO ATIDAI
$5 iki $10 j mėnesį nupirks % arba
’a akerio vištoms vietos, mes pasko
_________ VYRŲ
linsim iki $2,000 pasibudavpti namą.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. nedėREIKIA VYRŲ, GALI PA- , lioms,
arba 1620 Ashland Block, 155
daryti $10 į dieną. Tai yra žmo N. Clark St. Daugelis namų subdiviImkit Archer Av. karą. Kreip
gui proga turinčiam $200 kapi zijai.
kitės arba rašykit.
talo. Pinigai užtikrinti. Paty
---------------------f—,------------------------ rimas nereikalingas. Kreipkitės
DIDELIS BARGENAS
Pardavimui
9-nių akerių chicken
82 W. Washington st., Room 525 farma, su budinkais
ir gyvuliais. Yra
keli šimtai vištų, 2 meldžiamos kar
1 kiaulė ir kitoniškų paukščių
REIKIA PATYRUSIŲ MO- ves,
netoli nuo Cbicagos, tik 16 mylių į
terų sortavimui skudurų. Atei pietvakarius, žemė labai derlinga.
"pigiai, mainysiu ant nebrangio
kite pasirengę dirbt, Chas. Labai
namelio. Dauginus dažinosit ant vie
Young A Co., 664 W. Austi n tos.
GEORGE PETKUS,
Avė.
Reni Estate, Loan & Fire Insurance
3402 So. Halsted St.
7

REIKIA MERGINOS AR MOPARDAVIMUI 4 KAMBAters kambarių apžiūrėti. Gera
alga, valgis ir kambaris. Kreip rių namas su maudynėms. Barnė 2 karvės ir visti ninkas. Gera
kitės
proga lietuviui. Kaina $3,000.
1730 S. Halsted St.
331 W. 105th St.

PARDAVIMUI
MOKYKLOS

PARDAVIMUI SALIUNAS,
lietuvių ir rusų kolonijoj. Pigiai.
Priežastį pardavimo patirsit ant
vietos.
828 W. 14 St. .
PARDAVIMUI BUČEKNĖ ir GROsernė labai tirštai apgyventoj vietoj;
nėra kitos bučernčs per 4 blokus. Biznis eina gerai, ir cash. Parduosiu labai pigiai ir pamokinsiu kaip daryti
biznį dykai. Pardavimo priežastis,
turiu du bizniu.
CASH AND CARRY MARKET
704 W. 69th St.,
Chicago, III.
Phone Went. 2393.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chlcagoj

i
Į

DeHiKning, kirpimo, fitaVUuu, IT
siuvinio vyriškų ir moterišką drapana.
Musų sistema yra geriausia. črt
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
PARDAVIMUI SALIUNAS, aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
geroj vietoj, geras biznis. Par lygą- Išmokinam į trumpą laiką ir
duosiu pigiai, nes einu į kitą už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.

biznį, 6 kambariai gyvenimui ir Ateikite pasiteirauti, tas nieko neprekiuoja.
svetainė, 3749 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
ir iš drabužių visokių smulkme
nų. Parduosiu j trumpą laiką.
Priežastis, savininkas eina i ki
tą biznį, 4314 S. Wood St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
ir delikatasen krautuvė. Biznis
išdirbtas per daug metų. Lysas
ilgas, renda pigi. Atsišaukit
524 W. 33rd St.
--------------------------- Į—,---------------------------- .----

PARDAVIMUI SALIUNAS,
su cigarų ir cigaretų krautuve.
Norinti geros vietos, kreipkitės:
5059 S. Ashland Avė.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING
SCHOOL
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake StrM ant 4 lubų. /

Mokinkis dressmaking.
Siuvimo, Dezaininimo
Dienomis ir vakarais.

Specialus vakarinės klasos dirban
čioms moterims ir merginoms iš
mokti sau pasisiųti dreses. Mes iš
duodame diplomus ir parūpiname
vietas.
Valentine Dressmaking Coli e ges
2407 W. Madison, —
6205 S. Halsted St.
SARA PATEK, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

AUTOMOBILIAI
BUICK 1920, 7 PAS. AUTOMOBL
lius visame padėjime kaip naujas,
parduosiu ant lengvo išmokėjimo ar
ba priimsiu seną automobilių į mainą
turi būti parduotas į trumpą laika.
Matyt galimą nuo 4 iki 7 vai., ned.
nuo 10 iki 4 po piet., 817 W. 33. iš
užpakalio % bloko nuo Halsted St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI RAKANDAI
po viena arba visus kartu, par
duodu pigiai, nes išvažiuoju į
Lietuvą. Atsišaukite Frank Dičmonas, 5359 S. Morgan St., 3
floras iš fronto.
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ASMENŲ JIESKOJIMAI

NAMAI-ŽEME

_________ MOTERŲ

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai turi būt parduoti už bik sąžinė vą i aHuljmą. Seklyčiai se
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas ,kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu
berty Hali, 3420 W. 12th St. Kalbės phonographas su rekordais ir daiadv. K. Gugis, pabuvojęs tris mėne rnanto adata.
sius Lietuvoj ir ką-tik iš ten sugū
1922 So. Kedzie Avė.
žęs. Susirinkite skaitlingai. Įžanga
nemokama.
— Komitetas.

ką jis buvo kaltinamas. Jo la grįžo. Pas mane paliko visas savu
voną nuvežė pas graborių po drapanas. Jis pats ar kas kitas at
sišaukite, o jeigu neatsišauksite per
num. 422 S. Clark gat.
30 dienų, parduosiu visus drabužius,
B. W., 1617 So. Union Avė., Chicago,
Jis gyveno po num. 120
Illinois.
Halsted gat.
Didžiausi
Didžiausi
yra Vardu
unija, kuri
000 narių.

REIKIA DARBININKŲ

NAMAI-ZEME.
NEPRALEISKIT GEROS PROGOS

persiskaitykit šį apgarsinimą. Par
duodu garadžių 260 pėdų ilgio, 90 pė
dų pločio. Kaštavo $48,000, parduo
siu už $27,000 su visoms mašinomis
r su visais naujausios mados įtaisy
mais ir parankamais. Reikia “caah”
mokėti apift $7,000, o likusią sumą
ant lengvo išmokesčio. Garadžius ran
dasi 1714-1716 W. 95 St.
Atsišaukit tuoj
Tel. Pullman 694
10455 S. Michigan Avė.
pas savininką.

Mokinama: anglilkos ir lietuvi Ikon
kalbų, aritmetikos, knygredystia, atonografijos, typevvritiog, piršlybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografuos, politikinls
ekonomijos, pilietystSs, dailiaraŠystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Ud
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai
3106 80. HALSTED
CHICAGO.
................... .... 111
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Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų į visas augŠtesniasias mokyklas. Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
7:30 iki 9:30. Nedeldieniais nuo
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.

AUŠROS MOKYKLOJ
Pėtnyčioj, Spalio 14, prasidės
pamokos lietuvių kalbos. Mokintojaus Pavylas Adomaitis. Visi
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
didesnės naudos mokiniams ir
parankumui mokyklai. Prisira
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, DI.

Vakarinė Mokykla

Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
aritmetikos, istorijos, geografijos ir
visų high school šakų.
Sunaudokite liuosus vakarus pasimokinimui. Mokestis prieinama.
Waitches Preparatory School,
4509 So. Ashland Avė.,
Chicago, II.

