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Valdžia rengiasi triuškinti Ge
ležinkeliečių streiką

Navo išdirbinius. Kiti jei ir
S’S«,'>X
eksportuoja, lai žymi kainas
doleriais, o ne markėmis.
šio kontrakto. Japonai' pasibulokiu bildu šaliai gręsia ne__
_____ —
'
_________
davojo sau kelius, užlaiko savo
tik politinis, bet industrinis kriSenatas turėjo ratifikuoti ją Fru** tranMntlon filed with the poet- Nepagelbėjo nė Lenino pasiun mokyklas, ryšių gi su Brazili
zis.
master at Chicago, III., Oct. 19, 1921
vakar.
tinių maldavimai. Socialistai jos valdžia turi laabi mažai.
as reųuircd t»y the act of Oct. 6. 1917
nedalyvaus ir valdžioje.
RYGA,
sp.
18.
Gautoji
ži

VVASHINGTON, sp. 18.
nia sako, kad Turkijos nacio
RYMAS, sp. 18. Metinis
Republikonų ir demokratų va
nalistai spalio 13 d., Karšė pa kongresas Italijos Socialistų
dovai senate tikisi, kad galuti
sirašė taikos sutartį su Azer partijos, laikytas Miląne, jau
nas balsavimas apie ratifikavi
baidžanu, Armėnija, Gruzija ir užsibaigė. Bolševikų šalininkų
Turkijos pasiuntinis jau Pary mą taikos sutarties su Vokieti
Kalnų respublika.
ilgos kalbos, vaizdingas atvyki
žiuje, o Graikijos premieras ja bus padarytas šiandie. Jei
mas į kongresą GIaar Zetkin ir Jie sakosi nepaisysią Venecijos
yra kelyj. Derybose tarpinin bus reikalas, bus laikomas net
O betgi tas pats Stone dar
konferencijos nutarimų ir ša
atsišaukimai Lenino asmeninio
naktinis pasėdis.
kaus Francija.
tik vakar sakė: “Unijos vado
neatiduosiu Austrijai.
pasiuntinio, tūlo lenko, neį nlies
Net ir priešininkai sutarties
,> ■
' i
vai laikys .konferencijas kasstengė
patraukti
socialistų
prie
mano,
kcal
sutartis
bus
ratifi

PARYŽIUS, sp. 18. — Slap
die iki streiko 'klausiniais bujs
OEDENBURG, sp. 18.
šio
savęs ir prikalbinti juos stot
nedideliu
galutinai išrištas. Mes jaida- tos derybos, surengtos pramie* kuota. nors visai
miesto ir viso distrikto gyventoMaskvos I n I ernacionalan.
rėm tą žingsnį atviromis aki ro Briand, t ik imąsi, artimoj pi į virsiu balsų ant reikalingų
Socialistinės partijos nebetu
Atsisakiusi eiti išvien su ko :ai veikiausia balsuos už prisimis ir sekamas žingsnis ne nuo ateityj duos laiką tarp Turkijos dviyjų trečdalių visų balsų.
rės didžiumos nariu miesto munistais. Socialistų partija lėjimą prie Vengrijos, jei bus
Bet rengiasi naudoti kareivius mus priklauso. Tečiaus ant ir Graikijos.
taryboje.
betgi nutarė ir toliau pasilikti nudarytas čia Venecijos konfe
Po paskelbimui, kad Graiki
operavimui geležinkelių, jei kiek galima bus, mes stengsi
opozicijoje valdžiai ir neiti koa rencijoj Burgenlando klausiniu
kiltų streikas.
mės apsaugoti publikos teises”. jos premieras Gounaris atvyks INDIJA DALYVAUS NUSI
BEELINAS, sp. 18. ' Perei licijon su kitomis partijomis, nutartas plebiscitas, lokiu ple
KONFEREN
Trakime!) ų brolijos prezi į Paryžių šikamą panedėlį ta GINKLAVIMO
tą nedėldiėnį buvo Beri i no kad su jomis paėmus vadova biscito pasekmė bus delei Aus
CIJOJ.
WASINGTONb sp. 18.
Ka dentas Lee gi sakė: “.lokio su no patiria, kad Bekir Samy
miesto tarybos rinkimai, ku vimą valdžios ir alsakomybę trijos ekonominio ir politinio
ro departamentas įsakė armi grįžimo atgal nebus. Mes stu Bcy, kuris po Londono konfe
suįrimo, nors vidurinioji klesu
riuos laimėjo buržuazinės par už jos darbus.
jos komanduotojams tuojauĮš miame tolyn mnisų pienus di rencijos pereito kovo mėn., pa Pats premieras Lloyd George
Socielistii partija yni stip ’r darbininkai ir labai priešina
pranešti vardus visų oficierių džiausiam geležinkelių streikui sirašė Itaryžiuje sutartį Turki vadovaus Anglijos delegaciją. tijos.
Ikišiol miesto taryboj socia riausia organizuota partija Ita si rcakciuguinui ir militarisjos ir Fra nei jos, dabar yra Pa
ir kareivių, kurie turi patiri- pasaulio istorijoje’.
LONDONAS, sp. 18. , Pre listines partijos (didžiumos so- lijoje, bet ji visgi dar neturi tingumui Vengrijos valdžios.
Valdžiai grumojąnt ir darbo ryžiuje ir veda derybas su Frau
mus prie geležinkelių darbo.
Vengrijos partizanai, kurie
Tokiame įsakyme įmatoma, tarybai šaukiant geležinkelie ei jos užsienio reikalų ministe mieras iLloyd George, pnmeše ciidistai, nepriklausomieji so didžiumos parlamente, todėl ji
cialistai
ir
komunistai)
turėjo
jei
ir
stotų
valdžion,
negalėtu
aitstovų
butui,kad
ir
Indijai
♦ebrlaiko Burgenlandą sako,
kad valdžia rengiasi paimti ge čius “pasiaiškinti”, padėtis da rija.
125
narius,
kuomet
visos
kitos
pravesti
savo
programo.
Tode
1
bus
suteiktas
balsais
nusigink

tad jie ir dabar nepriims BurGraikai daugiau nebesiremia
ležinkelius ir pastatyti 'kareivius rosi miglota ir dabar jau dva
buržuazinės
jiartijos
Jurėjo
tik
tai
kongresas
ir
nutarė
neiti
getflando klausimo išrišimoi
prie jų operavimo, jei ištiktų siau pradedama kalbeli apie vien ant Anglijos, kadangi An lavimo konferencijoje Wash100
narių.
Taigi
socialistinės
valdžion,
bet
vien
daboti,
kad
ingtone.
Keturios
Anglijos
ko

Iie sako, kad jie nebusi lenks
visuotinas geležinkelių darbi tai. jog streiko bus išvengta. glai nepagelbėjo jiems finansi
partijos
turėjo
absoliutę
didžiu

nebūtų
pravesta
darbininkams
lonijos
bus
atstovaujamos
toje
Venecijai ar kitų konferencijų
Teeinąs rengimąsi prie strei niai ir ginklais.
ninku streikas.
mą vietų.
kenksmingi
įstatymai.
konferencijoje,
būtent
Kanada,
nutarimams ir Burgenlando
Valdžia taip
rengifrunosi ko ncapsistojo nė iš vienos, nė
Daugiau to, nepasitenkinimas Australija, Naujoji Zelandija ir
geruoju neapleis. Jų vadovas,
triuškinti geležinkeliečių strei iš kitos pusėse. Betgi geležinBetgi naujoj miesto taryboj
Graikijoje prsidare taip dide Indija.
Pastarąją atstovaus socialistinės partijos nebeturės
buvęs premieras Friedrich, paką pa geibu kariuomenės, kar keliešiamls pradedant kalbėti lis ir grasus, kad karalius Kon
sigyveno Fisc.nstadt pilyje ir iš
tu deda pastangų sutaikinti ge^- apie taikimąsi ir nusileidimus, stantinas siunčia savo premje Strinvasta Sastri. Premieras didžiumos vietų, nes jos prave
ten, komanduoja partizanais,
Icžinkelių savininkus su darbi geiežikeliu savininkai darosi rą Gounaris pilnai įgaliotą da sakė, kad konferencijos svar dė tik 106 narius, kuoimet bur
lis taipjau ten laiko kaipo įkai
ninkais, žinoma, nenuskriau- dar akyplėšiskesni ir atvirai ryti sutartį su Turkijos nacio bumas mkalauja daflyvavimo žuazinės partijos laimėjo 116
tą kelis suimtus Aurirų žan
džiant geležinkelių savininkų ir tvirtina, kad jie iiageidauja nalistais, tarpininkaujant Fran visos Anglijos imperijos.
vietų. Taigi nuo dabar Bėdi
nuo
Brazilijos
valdžios
ja

darus.
vien visą naštą suvergiant ant kilimo streiko, nes jie jį su ciai.
Galva Anglijos delegacijos no miesto taryboj viešpataus
ponu kolonija.
triuškinsią. Apie taikimąsi jie
geležinkeliečių pečių.
jus pats Lloyd George. Kitais buržuazija. Naujojoj miesto ta
Anglijos delegatais bus buvęs ryboj hito devynių partijų na
Pirmiausia valdžia gradės nė neužsimena.
BUENOS AIRES, sp. .18. -- SPAUSTUVIŲ DARBININKŲ
riai.
Skaitlingiausia panlija
užsienio
reikalų
ministeris
Arversti pihh’ti visus geležinkelių
LENKUOS
KOMISIJOS
SEK

Kabineto gi nariai atsisako
STREIKAS.
hur J. Ba'lfour ir adiiifirailtijos bus didžiumos sociailistai, ku Patirta yra, kad jajMinai iš
darbo tarybos nuosprendžius. ka nors viešai pasakoti streiko
RETORIUS UŽMUŠTAS
žengė Monroe doktriną rašyta
ordas Lee. Lloyd George* iš rie turės 45 narius; po jų seka
Ta taryba ir nukapojo darbi reikale. Tik vienas karo sek
MASKVOJE.
sutartimi su Rnizilijos valsti
BERLINAS,, sp. 18. 1
Iš
kauks į Ameriką kaip tik leis nacionalis'tai, laimėję 44 vietas.
ninkams
algas. Prezidentas retorius Weeks duoda menkai
ja Sao Paulo. Ji turi įdariu priežasties nesutikimų tarp lei
Liaudies
partija
pravedė
34,
o
tai
padaryti
abelna
padėtis.
laipinu davė savo pasiūlymų nuslėptų grūmojimų geležinke
Dokumentai esą pavogti.
si kontraktą su Japonijos ko dėjų ir darbininkų, šįryt Berli
Brazilijoj įsikūrė nepriklausanti, komunistai 20 narių.
su tarkim ui streiko.
liečiams
panaudoti
prieš
juos
♦
lonizacijos kompanija, kuri gu ne neišėjo .jok i s laikraštis, iš
VARŠAVA, sp. 18. — Lenki
Balsų Berline už nesocialrs- lama į tą valstiją japonus ko ėmus socialist ų i r komu nist ų
Pirmu »o reikalavimu yra, kariuomenę.
jos belaisvių grąžinimo kamisiHnes partijas paduota 8-10,317, lonistus. Ta japonų kolonija organus ir du pan-g<‘rmanų
kad geleži nkeliečiai ai šauk t *’
:os generalinis sekretorius Etnin už sociali stines 760,706. So- bus autonominė, kadangi ją laikraščius.
jau nubadsuotą streiką. Antru
’«s Fraczkieivvisz (ar wTronkierialistai, palyginus su pereito vaildys kompanijos paskirtas
gi reikalavimu, yra, kad gele
Paėmė
3
miestelius.
Vrangelio
nficz) liko užmuštas užvakar
vasario rinkimais, neteko T8(k- japonas administratorius, o ta
žinkeliai duotų užtikrinimu,
I.ONDONAS, sp. 18.
Ba
kareiviai
Serbijos
'armijoje.
Maskvoje komisijos raštinėje.
894 balsus.
iog iie daugiau nebekapos dar
kompanija yra remiama Japo varijos ex-karalius Liudvikas,
Jo gerklė liko perpjauta, o gal
bininkams algi’j, bert paliekant
visų pripažintas bepročiu, pa
Rinkimai buvo nagjvųs ir nijos valdžios.
RYMAS,
sp.
18.
-Pasak
ži

va
suskaldyta
kirviu.
senftiį nukapojimą algų 12Mt Paduos rezignaciją gavus nuo
Tokiu budu ta kolonija bus simirė Sarvai- pilyj, Vengrijoj,
ne viena partija nevedė rinki
nios
iš
Avlonos,
serbai
vėl
už

Varšuvos
diplomatiniai
ratenuoŠ., tarybos nuspręsta liepos
mų kampanijos, nes žmonių d<> valdoma Japonijos valdžios, nes sako Vienuos žinia. Jis už
sprendį Silezijos klausime.
puolė
albanus
ir
paėmė
mieste^
h’ai mano, kad žmogžudyste
1 d.
administratorius bus atsako ėmė sostą 1913 m., bet turėjo
liūs Bunin, Giakovą ir Urave- mė buvo atkreipta ne. į smul
tapo
papildyta
politiniais
tiks

Prezidento tikslu nėra turin
PARYŽIUS. sp. 18. — Vokie lais, kadangi pas sekretorių bu zerit. palei Drinos upę.
kius miesto klausinius, bet į mingas tik prieš Japonijos val tuoj pasitraukti, kadangi jis iš
ti nai sutaikinti geležinkeliečius ti ios kancleris Wirth pranešė
Palei Albanijos rubežių, prie visos šalies reikalus - • finansi džią. Kompanijos raportas ro ėjo iš proto. Bavarijos karalių
vę
oficialiniai
dokumentai
ir
su ju samdytojais, bet vien pa reichstago vadovams, kad jis
Drinos upes, Jugo Salvija da nį krizį, netekimą dalies Šile do, kad ji jau apgvvendino šeimynoje yra labai daug be
tapti
raštai
pražuvo
iš
arČhivo.
dumti kaip ir mušiu paliauba, mano rezignuoti kaip tik bus
li i os, gąlimas permainas val 552 šeimynas ant 50,000 akrų pročių.
bar
koncentruoja
buvusius
ru

Ant kiek žinoma, Frączkie*
kasi gavus daugiau laiko ap mautas
tautų sąjungos nuo vviez mažai turėjo pinigų savo sų gen. Vrangelio kareivius, ku džioje ir kitus panašius svar
svarstyti visą padėtį.
sprendis Augšt. Silezijos klau raštinėj. žmogžudys dar nesu rie pirmiau kariavo prieš bolše bius klausimus. Balsavime vi
sime.
vikus Kryme, paskui pabėffo į sai nedalyvavo apie 30 nuoš.
Saukia darbininku vadovus
gautas.
Konstantinopolį, o dar vėliau balsuotojų.
‘^pasiaiškinti.”
Stinnes partija tikisi gauti
Rusijos užsienių reikalų mi- tapo perkelti į Serbiją. Karei
vietą.
GLEVEI.AND, sp. 18. — Ge
nisteris čiderinas telegrafavo viai yra gerai aprūpinti kanuoležinkelių darln) taryba pakvie
BERLINAS, sp. 18. — Mano t-enkijos valdžiai, išreišktanias lėmis.
tė visus geležinkeliu brolijų at ma, kad kancleris Wirth ren Rusijos užuojautą ir prižadė
Albanijos valdžia rezigiiitostovus atvykti j Chicago ket giasi įteikti savo rezignaciją damas, kad bus griebtąsi ener- ja, o Albanijos atstovai kuria
BERLINAS, sp. 18. Laike vo
verge ir pasiaiškinti kodėl ta prezidentui Ebertui.
ringų
žingsnių
sugavimui “šventą uniją” šalies gynimui. kiečių liaudies partijos susirin
Vakar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
rybos nuosprendžiai nėra pil
Oficialinio pranešimo apie žmogžudžio.
kimo laidenscheid, Westphalinupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
domi darbi ninku.
tautu sąjungos nutarimą pada
io»j,
Vakare,
buvo
šauta
į
buvu

Gen. Pershing Anglijoj.
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dauManoma, kad vėliau tuo pa linti Sileziją dar nėra gautas,
PRAŠO REMTI HOWATĄ.
sį užsienio reikalų ministerį ir
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žečiu dalyku bus pakviesti ir ge bot jo laukiama ateinant kas
dklžhimos
(socialistų
A
’
O'dovą
LONDONAS «p. 17. — Va
miaus kada nupuls auksinai^ nežinia, bet prie
ležinkeliu savininkai, kad ir jie minutę. Jei jis bus tokis, ko
AURORA, III., sp. 18.'—ban kar į Londoną atvyko gen Rhilipp Scbeideniann. Kulka
Šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
pasiaiškintų kodėl jie nepildo ki na duoda presos žinios, nesi dei Illinois Darbo Federacijos Pcrshing. Jį pasitikta su dide- betgi nepataikė ir ScheidemanLietuvon, tegul tas geriau pasiunčja nesilei
tarybos nuosprendžių.
tikima, kad valdžia galėtų iš konvencijoje bus įnešta rezo- liausiomis iškilmėmis. Būda nas išliko nesužeistas.
džiant į spekuliaciją.
Garvežių inžinierių brolijos silaikytų.
’iucija, užginanti Kansas ang- mas Londone jis uždės ant ka
Sąryšyje su pasikėsinimu ant
prezidentas Stone pasakė, kad
Nekarti nuoto jo
Vokietijos ’iakasių vadovo A1exander Ko po nežinomo Anglijos kareivio Schcid'e.manno gyvasties penki
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
pakvietimas busiąs priiitmas, kaizerio II ugo Stinnes laikraš vai nusistatymą linkui Kansas Amerikos kongresinį medalį— Žmonės tapo areštuoti.
džiausia lietuvių piriigų siuntimo įstaiga Ameri
nors nieko gero nesitikima iš čiai daug rašo apie valdžios :ndustrinio teismo ir nepaisant aiigščiausį Amerikos atžymejikoje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paTai buvęs Stressmannas.
to pasitarimo su darbo taryba. krizį ir kokios politikos laiky *o teismo uždraudimo paskelbi mo ženklą.
sieka Lietuvos negu kiena nors kito. Naujienos
“Garbinga taika butų priim sis sekama valdžia. * Matyt, kad mą angliakasių streiko. RezoBERLINAS, sp. 18. — Penki
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
tina”, sakė betgi Stone. “Mes liaudies partija, kurios vadovu ’ i u ei i ą remia ir Federacijos
komunistai tapo areštuoti Šian
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
nenorėjome streiko ir bandė vra Stinnes, tikisi pasigriebti prezidentas John II. Walker.
die ir kaltinami yra bandyme
PINIGU KURSAS.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
me jo išvengti, ir jiegu gele valdžią į savo rankas ir jau išnužudyti liaudies partijos va
sumas pagal pigiausio dienos .kurso, koks tik
Spalio 18 d., užsienio pini
HAZLETON, Pa. sp. 14. — gų Vakar,
žinkeliu darbo taryba, sugriau kalno pra<leda skelbti ką ji
kaina, perkant jų ne mažiau kai’ dovą Gustavą Stressmanną, ka
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
si iš konferencijos su prezi veiks ir kokios politikos ji lai Ingliakasių unijos 7 distrikto už 25.000 dolerių,’ bankų buvo skai ta tasis pirmininkavo konvenkorespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Amerikos pinigais šiaip:
^rezidentas Thomas Kennedy tomą
dentu, turi formulę, kurią mes kysis.
'djoj.
Anglijos 1 svaras .................. $3.9°
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
galime priimti, mes ją priim
Vokiečių markės puloOamals Randie pakvietė visus angliaAustrijos 100 kronų ................... 8'
(Paskutinioji
žinia, kad
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Belgijos 100 frankų .>.............. $7.19 Stressm'annas, o ne Scheidcsime.”
sujudino kaip fabrikantus, taip ’'psius švęsti “Mitcheilio dieną”,
Danijos 100 kronų ......
$19.8*
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
ir darbininkus. Kainos tiek iš mali o 29 d. ir tą dieną nedirbti.
liaudies
Finų 100 markių .................. J1.5r mannas buvo šautas
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Francijos 100 frankų ........... $7.1r partijos susirinkime, galbūt yra
dilo, kad reikmenis pasidarė R švenčiama antracito aiifdiaItalijos 100 lirų ......
$3.8r
Skyrių.
“Soči aldemokrataa”
žarbininkAms nebejpCTkami ir ’rasin paminėi-imui sėkmingo
Lietuvos 100 auksinų ............... 60' tasingosnė, nes vargiai SchcideLenku 100 markių...................... JV
nnnnas galėjo dalyvauti kitos
tie pradeda prikalanti pakėli ••žsibaigimo 1900 m. streiko,
Musų draugų savaitinis laikraštis
Olandų
100
guldflnų
...........
$34.3f
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
iš Kauno. Skaitykit viri,
mo algą. Fabrikantai bijoda ’drmo streiko, kurį vedė miNorvegų 100 kronų...............$13.08 partijos > susirinkime. Klaida
Švedų 100 kronų.................... $28.00 galėjo Įvykti perduodant tele
Gaunamas Naujienose.
mies didelių mioistcdiu sustabdo nisis unijos prezidentas John
1739 So. Hakted St.,
Chicago, BĮ.
šveicarų 100 kronų
....... $19.03
Kaina 5c.
prekybą ir atsisako eksportuoti Mitchell.
Vokietijos 100 markių................ 60c grafu panašias pavardes).

Taikos sutartis gal jau Turkija susitaikė su Kau* Italijos socialistai nesidės
ratitikuota.
kazo respublikomis.
prie komunistų.

Valdžios krizis Vokietijoj Turkai ir graikai pradėsią
taikos derybas.

Partizanai tebelaiko
Burgenlandą. I

Graikai taiklusis su Turkais

Valdžia bando taikinti ge
ležinkeliečiai su samdyto
jais.

Berliuo socialistai pralai
mėjo rinkimuose.

Autonominė japonu kolo
nija.

Vokietijos ministerija
rezignuosianti.

Serbai vėl puola albanus,

Šovė į Scheidemanną?

f

..,1 ■

J

Didžiausias
markių atpigimas

-

■

.
/

Lietuvos augštyjy kursų
moksleivių atsišaukimas.
Gerbiamieji Tautiečiai, Ameri
kos Lietuviai!

Kas Dedasi Lietuvoj
aanurtr , .r-.-mnrn-v

NAUMIESTIS,

šakių apslp-.

[Naujienų korespondencija]

, Nukrito jungas nuo musų
Rugsėjo 11 d. Naumiestį iš
pečių, subįrėjo retežiai, kurie tiko didelis gaisras. Užsidegė
amžiais buvo surakinę musų buv. Taubmano , alaus bravo
tautą ir stūmė ją pražūties be ro ledaunės, kurios tęsiasi visą
dugnėn. Dabar musų tautos gatvę. Čia buvo įtaisyta Nau
dvasia laisva, nieko nevaržo miesčio darbi ninku ko|jera tyma, nepriklausoma. Bet šimt ”O pastangomis ir lėšomis ki
mečiais slėgusio* muši) tautą nematografo salė. Norėta duo
vergijos pasekmės, dabar la ti Naumiesčiui
šiokia tokia
bai skaudžiai atsiliepia. Mes pramogėlė po
bepraeinančių
jaučiame, kad Kultūrinio pa jo pilkų dienų. Dėlto salė buvo
saulio tautos toli pažengė pir Įrengta Kauno kinoteatrų pa
myn, o mes toli toli nuo jų at vyzdžiu, jaukiai. Bet prieš prusitikome....
/
dėsiant pirmąjį išvis seansą (?)
tapo
Lietuvos besiindki’nančioji pusvalandžiu ankščiau
jaunuomenė t<Į gerai supranta
ir stodama tautos dvasios to ko išnešti. Gaisro gesinti atva
bulinimo avangardo n, eina prie žiavo kaimynai Širvintos (Pruto. kad |>awti pirmyn paženS^nninkm. Vienas jų
gusias tautas ir apreikšti kul- i kasdamas nuo stogo išlūžo kolietuvių
turingam pasauliui
]
Koperatyvas dėl gaisro turi
tautos d vaisios individualybę.
—-N-tis.
Tam tikslui atsiekti turime nuostolių.
daug kliūčių, mums trūksta
TELŠIAI.
inteligentijos, trūksta mokslo
žmonių, vienintėlė musų ank
Telšių lenkų 4 kl. gimnazijoj
„’i mokykla — Lietuvos šiemet yra 56 mokiniai. Moky
štoji
Aukštieji Kursai — nevisai tin-1 tojauja 12 mokytojų; kai kukarnai aprūpinta ir toli gražu r»e
mokytojauja ir lietuvių
nepatenkina aukštosios mulky- gimnazijoj.
Direktorių yra J.
klos reikalavimų, nes trūksta***^
Tjgaudas. Metinis mokesnis už
knygynų, mokslo kabinetų, pil- nio]ęS|.ji
nustatytas — busiąs
nai prisirengusių ir įgudusių nuo 6(KK) iki 8000 auks.
lektorių ir t. t. Betgi nežiūrint * Telšių žydų mergaičių gim
į visus tuos trukumus, nežiū nazijoj yra 4-ose klasėse ir pri
rint į tą, kad studentijai reikia ruošiamojoj 125 mokinės. Monio- kvtojauja 6 mokytojai; mokes
dirbti įtvigubą darbą
kintis ir užsidarbiauti, — vis- nis už mokslą 00—80 auks. mė
tik ji visomis išgalėmis Veržia nesiui. Direktorių yra filosof.
si prie aukštojo mokslo, kad d-ras Levi Hari.
,
būti paskui naudingiems savo
O Telšių lietuvių gimnazijoj
kraštui ir tautai.
yra 363 mokiniai. Yra 8-ios kla
Kad pergalėjus visus moki- sės. Direktoriauja kun. A. Si
Metinis mokesnis už
nimosį sunkunius, kaip lindė maitis.

ar taip pat “savanoriais,” ir ar
ilginus negu žmonėms
reiks
tarnauti. Pažiūrėsime.
Turui pasigirti, kad mes tu
rime gerų giesmininkų. Ne tik
bažnyčioje gražiai pagieda, bet
ir puikiai padainuoja. Nedėlios
vakare tai pas mus tikras roįus. Vienoje ežero puėė.je girdis
dainuojant “gražus, gražus rū
telių darželis,” kitoje pusėje
kalni ly girdis, kad “saulelė lei
džias, vakaras netoli, eičui na
mo gulti, bet miego nenoriu,”
arba “Sunku gyventi” ir t. t.
Laikraščių mažai dar skaito
me. O kaip prireikia paskaityti,
kad Supratus, ko jie nori, visi
šitie pulkai instruktorių, tai ir
nežinome. Kokių mes dabar ne
turime instruktorių! Nuo “Stražų Kresovų” nuo “Defenzivų,”
nuo Z. B.” ir net nuo “slaptų
jų ligų.” Taip, musų apylinkė
je buvo keletas užkrėstų mer
ginų. O kas gi nežino, kad pa
čiam Strurtbity keli kareiviai
buvo išvežti gydytis!
Visgi negalime suprasti, kam
’aip ilgai pas mus kareiviai sto
vi. (ial gi nėr vietos dvaruose?
O dvaruose kaip tyčia nė vie
no. Žinoma, ^ie ten gauna už
tai išgerti, kad nestovi. O mus
sodžius vargina/ Vasarojus ir
rugiai šiemet geresni pas mus,
negu pernai.
—Žinąs.
(Viln. Garsas).

Temykit! Temyklt! Temykit!

Milda Teatras
Permainė savo Managerių!

Puikiausi nauji krutamieji paveikslai kas dieną.
NEPAPRASTAI PUIKUS VODEVILIAI.

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

Lifebuoy kaina daleidžia būti kiekviename
name.
Jis švarinimo ir pa
gražinimo vertybė, pa
darys gražesnę visą
šeimyną.
Tyras, nedažytas, paimu alie
jus suteikia jam RAUDONĄ
spalvą.

Padarytas Amerikoje

trokštančios įgyti mokslą jau
nuomenes, bus išklausytas.
Pirmininkas, A. Durrtbrys.
Sekretoris A. įsakas.
P. S. — Kitų laikraščių pra
šome atspauzdinti.

Pradžia geros dienos
Gamtišku linksmu budu
Gaukit. Natures Lawlax
: mėlynam.’ 25c.
dėžutėj

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

Užlaikytoje gerų

PLUNKSNŲ
Cystai baltų zasų plunksnų
svaras ........................... 79c
Prima čystai baltų žąsų
plunksnų svaras ............. 98c
Rinktos baltų žąsų plunks
nos maišytos su pūkais $1.39
Čysti žasiniai pūkai ....... $1.98
Samuliai ant pareikalavimo, j

FABIONAS Ir TVUCKIEVICZ, Ved.

SENIAUSIA

Geria tįsia siuntimas pinigų,

flociiuirfl
VIENYBE
arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.

P

Pinigus siunčia į Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypąč Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pamėginkite naujo.

,

Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popleras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus ir tt.

EINA DUKART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius ra&
tus, valiausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi
juoku skyrių

8u uiregiatruotu vuisbHŽnnkliuSur. Valst.
l'utentu Biure.
Taipgi, laikome

Aptiekose
parsiduoda
po65c.arba
atsiųskite
75c., tad
atB’uaime
per paštą
tiesiog iš
labara*
torljos.

/šLCOHOl.4Q>.

SIOPSDANDPUH
PHOMOri.S

HEALTH YSCALP
lUAURIANTHAIR
cohTpr's Artino oas

Būtinai
re Ik alaukito
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad-butų
INKARO
Taisbaženklls.

•4-W.RICHTF.RAC0.
Busti rtUMiNAi. tjiotfs
nPOOKLYN
NEVV YORK

New Peoples Electric Co.
(Not Ine.)

L. DAMBROWSKIS
savininkas

1711 W. 47th St.
Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

H

Suvedame d ra t uis
ir sudedame fixtv
res j 6 kambarių
namą už $69.00
Persitikrinimui
Kreipkitės
p.’b
cL-us arba telefo
nuokite, o mes su
teiksime apkaina
v imą. Darbų vi
<uomet
gvarar
tuoj ame/

NO TA it L’ Li ŠAS
;«>a| Estai c, Uaskolo:
809 W. 3bth Si, arti S. Halsted St.
Tel Boulevard Gll
Valandos-9 iki 6 kasdiena, g
Vakarais: Utar.. Ket.ir Snb. tki 9 vakare
Ncd iki .3 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

lei. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidunzdestyji
ASSOCIATION BLD<

19 80. La Šalie St
Valandos; 9 ryto iki 6 po pieta
Panedtliaia iki 8 vakare.
Namų Tai.. Hyde Parb M9t>

"VIENYBES”
.
SPAUSTUVĖ
Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai lir gražiai.

"VIENYBĖ”

Ruffle s

laivakortės, pašportai ir Lt.

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.

£05 ■ S5

elektr.
įrankių
Naujame mėlyname
pakelyje.
krautuvę
ir
taisome
viską
nainiejo
»__J __ -______________
Visos tvirtos, gemalus užmnfiančtos ypatybės Šiaude vaiste idėtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvepalo.
X
rialius, tai p ir dvasinius. Aukš mokslą mokiniams 400 ąuks.,
Ruffles yra iaoai paveikiantis
klausytojams 60
tųjų Kursų Medicinos Skyriaus ’aisviems
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
K
(L-va)
klausytojai susispietė į Lietu auks.
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
vos Aukštųjų Kursų Klausyto
ir gačniauIš VILNIAUS.
jų Mediku Draugiją, kurios
eiai ypatai.

Apvogė lietuvio sankrovą.
tusias teikti visokeriopą pa
galbą studentams medikams. Naktį iš 19 ir 20 rugsėjo ap
Įsisteigus Valstybiniam Uni vogta Narbuto vaistų sandėlis
gatvės Nr. 19.
versitetui, Draugijos veikimas prie šv. Jono
Tik Pavogta muilo, kvepalų — iš
dar padidėti.
turės
pradėtas viso už 1 milijoną markių. Po
Dra ugi j os
plačiai licija rado pavogtuosius daik
darbas
išsivystyti, nes tam trūksta lė tus namų pagrindyje prie Stik
šų. Minėtoji Draugija įsisteigė lines gatvės.
savo knygynų, bet dėl tik ką
minėtos priežasties jis negali
Iš Lenku okupuotos
patenkinti visų klausytojų, nes
srities.
mažai yra knygų. Beto greitu
laiku manoma įkurti studentų
Strunaičiai, (Švenčionių aps
savišalpos kasą. Tikimės kad krities). Puikus laikai,' seno
ir Jūsų paramos ir pagalbos biški laikai! Dūkai Mikalojaus
susilauksime šiame prakilnia- I-jo. Nepagavo — gerai, o pam e darbe.
I gavo — suėmė, primušė ir iš
Taigi L. A. K. K. Kl. Medi varė kur ten Poznanėn, ar ki
kų Draugija, pasitikėdama sa tur — ir tarnauk sau “savano
vo tautiečių, — Amepikos Lie riu.” Kad nors gaudytų žino
tuvių atjautimu, kreipiasi į Jus mus tuos, kurių nori tikrai pa
Žandaras
kultūringi broliai Amerikos imti, bet kur tau?
pamatė, kad esi jaunas vyru
prie Draugijos sustiprinimo, kas, ūsų neturįs, tai ir eikš čia.
kas tik kuo galit — ar pini Nesenai išvežė musų vargoni
gais ir mokslo priemonėmis, ninką Adolfą Jakubėną. ir An
ar darbu. Jūsų paaukotas do drių Chadzevičių Poznanėn ar
leris pavirtęs Lietuvoj kelio gal kitur, kur gi žmogus žino
vieną kart
mis dešimtimis auksinų nu si? Chadzt vičius
veiks didelius kultūros darbus. buvo jau išsipirkę^, jis užmo
kėjo už tai 10 tukst.
lenkų
Aukos galima siųsti Draugi markių, paskui kiti buvo atva
jos vardu, tokiu adresu: L. A. žiavę žandarai: paėmė ratus,
K. Kl. Medikų Draugija, Kau veidrodį ir laikrodį, o dabar
nas, Mickevičiaus g-ve Nr. 7 ir sūnų. Tai gi reikėtų kas-nors
(Anatomicum), arba: Ameri-, grąžinti, ar daiktai, ar pinigai,
kos Lictuviy, Daktarų Draugi/ ar sūnūs, o dabar nieko.
Mat
jai, 3310 So. Halsted St., Chi gal tokie laikai, gal dabar pri
cago, III.
reiks tarnauti netik žmonėms,
Draugija tikisi, kad balsas,, bet ir laikrodžiams. Tik, kažin,

p.UROPEAN AMERICAN RUREAU

Kur seniausia,
Ten geriausia.

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE

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

4.50

v. W RUT RAUSIUS
Advokatas

Z* So. La Salk St. Room 124
Tel. Centrai 6890
taku 812 W. 33rd bt„ Cb.ca«a
Tek Yarda 4681.

S. W. BANES
/ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M
1311 Rector Buiiding
79 Weat Monro* Street, Chicago.
Phune Central 2560
Rez. 3214 S. Halated St.
Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 rak

/—

.....

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatu
Kambariu 306, Home Bank Bldg
Kum p. Milwaukee ir Ashland A.er
'Ofiso vai.; nuo 9 iki 5 ir nuo 7

iki 9 vakare.

Pirkite ”Vieuyb?'s” Ben
drovės Serus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

SVEIKAS muilas

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARftJAJ

.Vienas Šeras $10.

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899
MAŲRICE J. GOLAN
Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3670

Užlaiko didelj knygyną,
kur galima gauti višokių knygų.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — jKaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
' Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. .
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
. Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, DUL

LIET. AM. RŪBŲ IšDIRBIMO B-VĖS DALININKŲ

Metinis Susirinkimas

Reikalaukite platesnių ta
formacijų apie viską, ra
šykito mums laiškus, raikabinkite musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.
Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIflN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St. B
Brooklyn, N. y.

ba, taipgi apie steigiamų audinyčios fabrikų ir elektros gaminimo stotį, Tau*
ragės mieste, taipgi bus eilės kitų svarstomų klausimų.
Pradžia 6 vai. vakare.
Kviečia Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės Valdyba.

Budavojaine u taisome.

1401 W. 47th SU

Chicago

Lietuvių Taut. Katalikų
BAŽNYČIA
Vardu M. D. šidlavos
Bažnytinių apeigų patar
navimas pagal žmonių iš
galę.
Klebonas.

iiiiiiiiiiiiiiNHiiiH

Didžiausias, atsakomin
ir
ant
pigiausias rakandų
muf
Bridgeporto, nes galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 W. 34th SU Chicago.
Tel Blvd. 9336

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

b-vės įstaigą rūbų siuvinio dirbtuvę Kaune, kuri jau keletos mėnesių, kaip dir

Kontraktorius Ir
budavotojas.

Phone Boulevard 6576

3142 So. Halsted St.

Šio susirinkimo svarbiausi svarstymo punktai yra sekantieji: perrinkimas
tryjų (3) board direktorių, padidinimas b-vės kapitalo nuo $50,000 iki $200,000,
bus išduodama valdybos ir revizijos komisijos raportai, ir bus išduotas ra*
Portas per direktorių, adv. K, Gugi, kuris neseniai sugrįžo iš Lietuvos, apie

Genarali*'

3509 So. Union Avė.

po 25c. svaras, geresnė popiera

b-vės vygdinamus klausimus; todėl yra kviečiama visi bendrovės dalininkai ir
(kės) dalyvauti. ypatiškai arba per įgaliavimus (proxy) šiame susirinkime.

ANTANAS GRED'JSK.A

,

Spalio October, 22, Mildos svet.
Šis metinis susirinkimas yra šaukiamas tikslu aptarti visus svarbiausius

r'hune BoulevarU 6^ UI

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, monev '»rdoriniR ar draf
tais tegul kreipiasi pas

Iš Čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pinierų siuntimą pilnai atsa
koma.
Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^
Kenosha, Wis.

NAUJIENOS, Chicago. III..

Sereda, Spalio 19 d., 1921

pagarsėjęs “specialų” “bosas”
surenkamus nuo žmonių pinigus
nelaiko Chicagoje, bet tuojaus
siunčia bankon į Ne\v Yorką. Tą
jis daro tam, kad chicagiečiai
negalėtų jo pinigų užareštuoti.
Kada tam “bosui” jau bus gana
Doofohno Anio DHilin .metiuns, tai sekančiais metais, “ofisus” Chicagoje ir “atidaryti” pinigų, tai jis tik išvažiuos New
I flSIuDOS Apiu DlZIilU kada už savo pinigus galėsi gan- kitus ofisuose kur-nors šiltesnė- Yorkan, ir viskas bus atlikta.
Cionno
't* ^al tik 4J/j nuošimčius, bus In- se vietose.
Nei savo pinigų nei jo phčio žmo
LlOullųi
bai gerai turėti 6 nuošimčius ant | Kada taip jau kalba “specialų”
nės iŠ Chicagos negalės paimti
----------- 1 indėtų pinigų, šioj valandoj pravadyriai, tai žmonėms lieka
su jokiais warantais. Tas bo
Markės ir biznis, šioj savai- dar sunku yra indėti pinigus išrišti klausimas, 4kaip atgauti
sas, kaip matyti, jau yra pilna!
tėj Vokietijos markės nupuolė taip, kad gavus ne 6 bet 8 nuo- savo pinigus.
prisirengęs kelionėn.
iki dar nebuvusio žemo laipsnio, šimčius. Iš kitos puses, kam I Visų pinigų žmonės niekad ne
Po jo išvažiavimo Chicagoje
būtent, 55 centų už 100 markių. reikia pasiskolinti pinigų, tas beatgaus, nes jų pinigų nebėra
pasiliks tik jo agentai. Jie ži
Tuo pačiu laiku Anglijos sterlin dabar turi skolinties tik trum- nei pusės pas tuos specialistus.
noma išiims ant savo boso wagai ir Franci jos frankai laikėsi pam laikui ant dabartinių nuo-| “Specialų” rinkėjai nei jokio
rantą, pasakys žmonėms, kad
gana tvirtai ir net truputį paki šimčių, nes vėliaus galės pasisko- biznio niekad nedarė ir nedaro. i
tas jų bosas ir jų pinigų daug
linti pinigų mažesniais nuošim- Jeigu jie išmokėjo specialus, tai
lo.
buvo paėmęs ir kad jie jį dabar
ne iš kokio uždarbio, bet paėmę
Markių puolimas ėjo ir tebei- čiais.
gaudys ir tt. Tik jeigu katras
nuo vienų davė kitiems, o dides
na svarbiausia todėl, kad Vokie
iš tų agentų turės namą ar kitą
nę pusę sau pasiliko.
tija, priversta mokėti baisią
Besitaisančios pramonės. Dau Po kožno “specialo”, atmokėji- turtą, tai tik prie to galima bus
kontribuciją talkininkams, nie
kabinties. Tas žmona negalės
ko geresnio savo išgelbėjimui gumas pramonių šakų Amerikoj mo pas “specialistus” liko ma
padengti nei dešimtos dalies bo
neranda kaip tik spauzdinti vis vis dar tebėra labai blogame sto žiaus pinigų, o jų skolos vis diso skolų.
daugiau popierinių markių. Vie vyje. Darbų nėra ir bedarbė dinos. Vienas “didžiausias” spe Visų Chicagos “specialistų”
na tik praeitą savaitę Vokietija vis dar po truputį auga. Bet ne cialistas dabar yra skolingas agentai dabar mums rašo labai
atspausdino dar vieną miliardą visos pramonės yra taip blogame žmonėms PUSTREČIO MILIO- meilingas gromatas su labai
stovyje. Kaikurios jau yra. žy- NO DOLERIŲ opas jį pinigų
naujų popierinių markių.
verksmingais pamokslais apie
Išrodo kad antrą įmokėjimą mini atsistaisiusios ir taisosi to jau nėra nei penktos dalies.
tai, kad visi žmonės turi .pilną
talkininkams Vokiečiai nori įvy linus. Iš besitaisančių pramo Ir kur jis tuos pinigus paipis?
valią kišti pinigus bile kur —
kinti greitu markių spausdinimu. nių pirmoj vietoj stovi sekamos: Ar jis gal turi susinešim^ su nors ir bjaunausion vieton. Ki
Batu išdirbystė. Nors parei dangum ar su pekla? Kas tam
Spauzdinant po vieną miliardą
ti vėl samprotauja, kad mes pa
markių į savaitę iki 'mokėjimo kalavimas tebėra nedidelis, bet tiki, gali įtikėti, kad ir visus pi vysim žmonėms didelių nuošim
dienos, kuri bus Lapkričio 6-t«j darbai fabrikuose eina 70 nuo nigus atgaus nuo “specialistu”.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

dieną. Vokiečiai at,spauzdins dar šimčių normalio ėjirnd.

Laukia Ant

ma, kad darbininkams algos dar
ketvirtą miliardą markių.
Toks būdas išmokėjimo aprū bus sykį mušamos.
Drabužiai. Darbai šiuo laiku
pinimo yra labai pavojingas ir
gali priversti Vokietija prie ūna gerinus negu ėjo pereitais
blogų pasekmių. Gali būti, kad metais. Pareikalavimas yra negalų gale Vokietija turės pasi ;jažas. Olselio kainos yra di
skelbti bankrutu, o jei ne, tai [ džiai numažintos ir galima lauk
talkininkai galės užmesti Vokie ti, kad ir krautuvės dar pama
tijai kokį nors pinigų sutvarky žins drabužių kainas. Darbai
mo pieną, pagal kurį pinigų lei per žiemą neis mažyn.
Saldainių išdirbystė. Dabar
dimo kontrolė butų talkininkų
rankose.
j prasideda didesnis saldainių pa
reikalavimas. Saldainių fabri
Ameiikos bizniui iš markių ir kuose darbai eis geryn iki 1922
kitų pinigų nupuolimo nėra jo pasasario. Didžiausia darbymekios naudos. Anaiptol, Ameri tė bus Gruodžio mėnesyj.
kos biznis nuo to gana žymiai
Boveininių tavorų išdirbystė.
kenčia, nes, kada markės yra! žmonės buvo apstoję pirkti botaip nupuolusios, Vokiečiai nieko
velninius tavoms, ypač kadangi
negali įpirkti Amerikoj ir Amo I paskutiniuoju laiku tų tavorų
rika negali nieko Vokietijai par- Į
duoti, ir todėl daugelis Ameri-I kainos pradėjo kilti v Kainos,
vienok nėra peraugėtos ir tų ta
kos pramonių turi būti apmirimo!
vorų išdirbystė neatsidurs blo
stovyje.
Iigame stovyje.
Duoti kreditą Europai, o k ar-1
.tu įr Vokietijai, yra būtinas rei-| Megstiniai tavorai. Pareikala
kalas Amerikos bizniui. Vienok, vimas yra didelis ir fabrikai dir
davimas kredito tokiomse ša ba 75 nuošimčių pilno. Išdirbi
lims, kurios stovi arti bankruto, nio kaštai yra gana žemi.
yra. pavojingas daiktas iš kitos
Odos pramonė. Šioj pramonėj
pusės. Jeigu galima butų Euro dalykai pradeda sparčiai taisy
pos šalis išgelbėti nuo bankruto tis. žiemai ateinant darbai dar
ir galima butų turėti užtikrini šioj pramonėj labai pagerės.
mas, kad paskolinti Europai pi
Spaustuvės darbai.
Darbai
nigai neprapuls, tai Amerikos spaustuvėse pradėjo gerintis.
kapitalistai be mažiausios abejo Laikraščiai gauna daugiaus pa
nės duotų mrliardus dolerių kre skelbimų ir tikisi dar daugiaus
dito visoms Europos šalims. jų turėti žiemos laiku. Jeigu
Toks kreditas, jeigu tik jis bu darbininkų algos nebus pakeltos,
tų galimas, urnai pataisytų Ame tai spaustuvės ir laikraščiai šią
rikos biznį, būtent, visą pramonę žiemą galės padary ti pelno.
ir prekybą. Gal tai išrodys kei Šilkinių tavorų pramonė. Darsta, bet faktas yra, jog visi iš-1 bai eina vidutiniškai ir gal trusiunčiamiejai iš Amerikos pini- pūtį pagerės žiemos laiku,
gai į Lietuvą ir į kitas šalis priGyvulių skerdimo pramone,
sideda prie biznio pataisymo žiemos laiku darbai stockyarAmerikoj.
duose turės pagerėti, ypač Gruo
džio mėnesyj.
Vilnoniai tavorai. šitų tavorų
Pinigai ir paskolos.

Amerikoj pareikalavimas turėtų padidėti

šiuo laiku yra daugiaus aukso žiemos laiku.

Todėl darbai vil-

negu kur kitur sviete, šių me-|nonių tavorų fakrikuose per žietų bėgyje pinigų skolinimas biz-Įmą turėtų eiti 70 nuošimčių pil

nio reikalams Amerikoj vis ėjo nio.
mažyn, ypač todėl, kad tavorų
išvežimas iš Amerikos užrube♦
*
žin irgi ėjo mažyn. Šitie ir kiKviečiai, šiuo laiku kviečių
ti šitos rųšies apsireiškimai pri-(supirkinėjimas yra sumažėjęs ir
sidėjo prie to, kad uždirbdami todel kviečių kainos dar žemiau
ant pinigų nuošimčiai puolė ir nupuolę. Vakar Gegužės kvie
dar tebepuola. Dar šių metų čiai galima buvo pirkti po $1.12
pradžioj gauti už paskolintus pi už bušelį. Kviečių kainų pakili
nigus 8 nuošimčiai buvo, papras mo negalima laukti greitu laiku.
tas dalykas, bet jau vasaros lai
Kl. Jurgelionis.
ku lengva buvo pasiskolinti pi
nigus už 7 nuošimčius ir už 6
nuošimčius, o dabar jau skolina
ma pinigai už 5^ nuošimčius.
Apie šių metų pabaigą jau gali
Žmonės galų gale rodos jau
ma bus skolinties turbut ir už 5
nuošimčius lygiai. Nuošimčiai ims suprasti, kas yra tie “speci
aliai”. Po Mato ir Žitkaus pa
dar puls ir kitais metais.
Išeinant iš to, kas čia pasa bėgimo visiems pasidarė aišku,
kyta, galima duoti sekamas pa kaip lengvai apsidirba tie agen
tarimas: kas turi' paskolinimui tai su žmonių pinigais.
Mes girdėjome, kad vyriausie
pinigų, tas turi juos paskolinti
arba investuoti už dabar duoda ji “specialų” sumanytojai ir rin
mą nuošimtį ilgesniam laikui. kėjai, matydami kad daugiaus
Jeigu dabar indėsi pinigus ant 6 vargiai begaus nuo žmonių pini
nuošimčių kokiems penkiems gų, jau ketina “uždaryti” savo

“Specialiai”

nelaimes,

betgi, už tokių

ir 42c., ekstra sudėti balto me-j
ęlžlo dūžesnn 49 ir 51c., margiu
kai 23 ir 25c., purvinukai 25 ir
27c.
GYVA PAUKŠTIENA — Kur
kės 28c., vištos 26c., pavasari
niai 2OV2C., gaidžiai 14c., antys
27c., žąsys 23c.
ŠALDYTA PAUKŠTIENA —
Kurkęs 38c., vištos 25 ir 26c.,1
gaidžiai 16c., pavasariniai vištukai 20 ir 28c.
BULVfcS — Baltosios, 100
svarų $1.90 ir $2.00. Saldžiosios
Jersey $2.00 ir $2.10 bamperis.
ŽALI FRUKTAI — Obuoliai
$7.00 ir $10.00 statinė; grėpsai
$1.60 ir $1.65 klimakso kašę;
lemonai $6.50 ir $7.00 dėžė;
orančiai $6.50 ir $7.50 dėžė; pyčės $4.25 ir $4.50 bušelis; grušios $3.50 ir $4.00 bušelis.
Tel. Yards 145

JOHN J. ZOLP;
Real Estate — Paskola — Insurance
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė.,
Chicago.

NAUDOTO IR NAUJO
LUMBERIO PIGIAI
Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.
CARR BROS WRECKING CO.,

3003-39 So. Halsted S t.,
Tel.: Yards 1294.

čių, tai todėl ir esame priešingi

“specialiai” humbugui.
Mes to laukėme, nep mes ge
velniai nebesiulo pinigų. Tas
rai suprantame, jog tokie agen
specialistas todėl jau dabar kal
tėliai kitaip negali ir kalbėti.
ba apie uždarymą savo ofisų
Daugelis iš jų nesupranta ir pa
Chicagoje.
Kaip-gi žmonės galės atsiimti tįs ką jie daro.
- žmogus turi pilną valią daryti
savo pinigus?
su savo pinigais, ką jis nori.
Visų pinigų jie jau niekad neMes nei nemanome jam tos va
beatsiims. Tai aišku.
lios atimti. Bet kada mes ma
Visų pinigų jie jau niekad netome, kad monelnikas, užkalbė
beatsiims. Tai aišku.
damas akis, traukia žmogui iš
Bet jie dar galėtų atsiimti
kišeniaus pinigus, tai mes skai
nors dalį.
tome savo pareiga pasakyti tam
Tam yra du keliu. Vienas ke
žmogui: žiūrėk, jis tavo pinigus
lias yra — kožnam išpatyko rei
vagia. Jeigu vagis pasidalina
kalauti nuo “specialistų” kad at
pavogtais pinigais su savo drau
mokėtų pinigus pi ūmesniems, o
nieko nesakyti paskesniems, taip gais, tai tie jo draugai pasidaro
vagystės dalininkais.
kad pirmesnieji gautų viską, pa
skesnieji negautų nieko. Taip. čia mes tik turime pažymėti,
veikiausia darys visi tų “specia kad mes nėsame priešingi tei
listų” agentai, kurie patįs iš to singiems investmentams į tei
singą bifriį. Jeigu su tokiu inkių “specialų” pralobo.
vestmentu žmogusjj^prakištų
Antras kelias yra visiems antsyk pareikalauti atgal pinigų ir kiek pinigų, tai tfeiftjis žinotų,
kad jis prakišo piųigus, daryda
sutikti priimti nors mažiaus, bet
kad visi gautų. Tai butų tei mas biznį, o ne humbugą.
Kl. Jurgelionis.
singesnis kelias, nes padaryta »
skriauda pultų lygiai ant visų. Į
Jeigu žmonės pasirinks antrą
kelią, tai turės išj ieškojimui sa
vo pinigų dar vieną svarbų daly
Ant tūlų dalykų, vakar Chi
ką atlikti, būtent, išreikalauti at
gal visus extra pinigus, kokius cagos marketo kainos buvo se
gavo uždirbti tų “specialistų” kamos :
SVIESTAS — Creamery eks
agentai ir agentėliai. Kurie iš
tokių agentų ir agentėlių turi iš tra 44 ir 441/2C., centralizuotas
žmonių išmon^tų pinigų nusipir 39c., ladles 30 ir SO^c., kaina
kę sau namus ar automobilius, retailiariams: ekstra viedriukai
tai pinigus iš jų nebus sunku 47’ZjC., spaustas 49]/2C.
KIAUŠINIAI — švieži pir
gauti, nes bus galima parduoti
tuos jų namus ir automobilius.
mieji 43 ir 45c., paprastai pirmie
Mes sužinojome, kad vienas ji 39 ir 40c., Maišyti lotuose 41

KLINIKA.

“specialistų” dusias šiandien nei

Marketo Kainos.

Kada Atlankysi Savo Tėviškę?
Keliauk saugiai ir smagiai ant

T'

vieno iš didelių laivų Red Star
Linijos, White Star Linijos ar

ba American Linijos.
Artymi susisiekimai į visas
dalis Eurępos. Geras maistas

ir apšČiai jo duodama.

Užda

rytos kajutos. Visi modemškų
laivų patogumai.

\*Rkd Star Line*/

ĮfaiTEStMtl lNE te ' n' '
Intirnational

t'

- T-f AMUUCANLIMB
MbircantizbTMarink COMPANY

Chicago: F. C. Brown, West< Pass. Agt. 14 North Dearborn Street.
Arba vietinis agentas.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
<> UIIOADWAY

YORK N.Y

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Albu per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
l PILIAVĄ.
r
IJetuviai
■
važiuodami ;j —
Piliavą,
.. aplenkia
/ " “Lenkų
■.;juostų (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasporta: jokių vizų
‘ j ne reikia,
Susinešimas su Piliava tai yra nauja Saka musų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Dąnzigu ir Liepojum , o dėl Lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon daaigauti .
ESTONIA ..... '. Lapkri 23
LITUANIA ....... Lapkr. 3
POIX)NIA ......... Gruod. 7
LATVIA ........... Lapkr. 9
Taipgi tiesi kelionė tarpe Lihavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
ą
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Pažinimui ligos ir gydymui
visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių
Vedama štabo
WEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.

Moderniškas būdas
ligos pažinimui.
Talpinasi gerai įrengta
Laboratorija ir X—Ray.
Gydoma namie ir ligonbutyj.
Atdara kasdien nuo 12 iki
7 vai. vak.
Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

« I———■MMVR
Siunčiam pinigo:
Lietuvon ir i kitas
dalis Pasaulio
Taigi parduodam laivakortes va
žiuojantiems Lietuvon ir iš Lie
tuvos.

Reikalingi akiniai.
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.

Liberty Trust &
Savings Bankas
Siunčia pinigus j IJetuvą, Lenkiją,
Latviją ir kitur ir ima visą atsa
komybę užtrikrinlmą, kad jie nu
eis į paskirtas vietas, šitas bankas
yra didžiausia ir parankiausia in
stitucija siuntime pinigų Lietuvon
ir kitur, nes Kaune yra musų ban
ko skyrius. Taipgi, mes norim at
kreipti jūsų domę į tai, kad pini
gai siunčiami Lietuvon telegramų
per musų banką — nueina j 24 va
landas .— tai greičiausias būdas.
Kurie negalite ateiti pas mus ypatiŠkai, tai atsiųskit mums money
orderį nurodydami kur ir kam jus
norit siųst pinigus, o mes tuoj pa
siųsim1 juos paskirton vieton ir pa
gal dienos kursą.

John J. Smetana
Akinių specialistą*
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.

AKUAERKA
Mrs. A. Michniewicz
8101 S. Halsted St., kampas 81oa gat>
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimis: Yards 8654.
Akn>
terlJoB kotoglBaigusi

ją; Ural Prak
tikavusi Pon>■Uvanijoa boapitaliM.
Ph■akmingrai pa
tarnauja pria

Liberty Trust &
Savings Bankas

fimdym*. Du®
da rodą viaald*M
UgOM
moterims far
margi noms

Parduodam laivakortes ant visų ge
riausių linijų važiuoti Lietuvon ir

iš Lietuvos.

Vedėjas, kaip pardavime laivakor
čių, taip ir siuntime pinigų yra lietuvys: ZIGMUNTAS SONGAILA.
Kreipkitės pas jį su visais reika
lais, kaip tai: apie laivakortes ir
siuntimą pinigų; apie išgavimą pasportų, pasidėjimą pinigus Lietuvos
Rankoj ir tt.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

LIBERTY TRUST ANB
SAVINGS BANK

Kampas 47tb St.

Kamp. Roosevelt Road
ir Kedzie St.

Chicago, III.

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

Tel. Boulevard 6487

Dr. W. Yuszkiewicz

Lietuvon ir iš Lietuvos
•

. .

*f

’’

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
tam; galvos, akių nerviikumą, nusil
pimą, narių silpnumų, 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.
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, HL
Phone: Humboldt 5849

*

LAIVAKORTES

Telephone Van Baran 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicago

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.

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

DR. t. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriške, Vyrišką,
Vaikų ir visų chronišką ligų
Ofisas: 8854 So. Halsted St. ( kkago.

Telephone Drover 9893
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pa plot,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų,

1

3

■

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETU V If3

* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, | Gydo visokias ligas moterų, vai*
■
ir vyrų. Specialiai gydo lim-

S■

pančios, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St.,

Chicago.
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Telefonas i Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2EUS
Lletavis Dantistas
4712 Soeth Ashland Are,

arti 47-tos gatvls
■BBiaiBBBIBBBBBBB

<1..
priešinga koalicijai su bur- munistų lailkraščiuis ir agita
torius įvairiose šalyse (tarp
žuazįja.
Bet
ginčai
dėl
ši

The Lithuanian Daily News
to klausimo nesuskaldė par kitko ir Lietuvoje). Sako:
Published Daily except Sunday by
Grįžta pire kapitalizmo.
“Prisiminkime tūlus istothe Lithuanian New» Pub. Co., Ine. tijos, nors į konvencijų buvo
atvykusi garsioji Vokietijos rinius faktus. Kadaise, Ant Oficialia organas Rusų So
Editor P. Grigaitis.
rojo Internacionalo laikais, cialdemokratų Darbo Partijos,
komunistė, Klara Zetkin,
Vokietijos socaaldemokratų “Socialisličeski Viestnik,” Nr.
1739 SO HALSTED ST., tikslu atplėšti “kairųjį spar
partija gausiai rėmė iš savo 14 ir 15, paduoda pluoštą įdo
CHICAGO, ILLINOIS.
nų” nuo partijos. Maskva kasos rusus, . franeuzus ir mių žinių apie padėtį Busi joj.
Telephone Roosevelt 8600
lenktis. Francuzų dienraštis
tuo budu visai prakišo MilaKorespondencijoj iš Mask
Subacription Ratas:
z
‘L’H ūmia nite’ buitų subankru- vos rašoma; Link kapitaliz
,ne.
|8.00 per year in Canada.

NAUJIENOS

.

Komunistu rojuj.

$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
3c. per copy.

Entered as Second Clase Matter
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, III., under the act of
March 2nd, 1879.
z

Naujienos eina kasdien, išskiriant
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1799 So. Halsted St.» Chicago,
III.

----

Telefonas:

Roosevelt

8600.

i-------------

--- ——
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Apžvalga
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NUSIĖMĖ MASKAS.
Ki<-.k

laiko

atgali

iš

Socdalis-

tų partijos pasitraukė vadina

Uiiimokėjimo Kainai
Chicagoje — paštu:
Metams .............
Pusei metų ......
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

$8.00
4.60
2.25
1.76
1.00

Chicagoje — per neiio tojus:
Viena kopija............................ —03
. Savaitei

18

Mėnesiui

75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
paštu:
Metams.... ............................ ..
$7.00
Pusei metų ____ ______ _____ 4.00
Trims mėnesiams ___ — , - 2.00
Dviem mėnesiams.... ................. 1.60
Vienam mėnesiui_________ . .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)
Metams ........
$8.00
Pusei metų ______
4.60
Trims mėnesiams
____
2.25
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Užvakar Vokietijos mar
kių kursas taip nupuolė, kad
100 markių pasidarė vertos
tiktai 55 centų. Tai yra pa
sekmė to, kad Vokietija turi
mokėt milžiniškų kontribu
cijų talkininkams ir kad tal
kininkai žymių dalį Augštosios Silezijos paskyrė Lenki
jai.
Jeigu pergalėjusios valsty
bės nepaliaus smaugusios
Vokietijų, tai jos markės dar
labiaus puls, ir ji gali paga
lios būt priversta apsiskelbti
bankrutu.
Vokietijos markių kurso
puolimas turi skaudžiai atsi
liepti ir ant Lietuvos finan
sų, kadangi Lietuva vartoja
Vokietijos markes. Kaip
galint greičiaus Lietuva turi

mojo “kairiojo sparno” liku
čiai, su Engdahl'iu ir Trachtenbergu priešakyje.
1919 metais, kuomet Socia
listų partija skilo, tie žmones
neprisidėjo prie komunistų, bet
pasiliko partijoje. Jų tikslas,
mat, buvo varyti agitacijų So
cialistų partijos viduje, kad pa
kreipus ją į komunizmo vėžes.
Jie buvo tokie pat komunistai,
kaip ir tie, kurie atsimetė nuo
partijos, tiktai jų taktika buvo
kitokia: ažuot koyoję prieš So
cialistų partiją iš lauko, jie
mėgino susprogdinti ją iš vi
daus.
Toks jų tikslas buvo aiškus
kiekvienam, ir todėl socialistų
tarpe ėmė kilti protestai prieš
juos ir pagalios reikalavimai,
kad jie butų prašalinti iš orga
nizacijos.
v
šito judėjimo atbalsiai buvo
pasiekę ir lietuvių socialistų
organizaciją. Ir pas mus atsi
rado, iš vienos pusės, tokių
žmonių, kurie rėmė Likusius
Socialistų partijoje “’kairiasparnius”, o iš kitos pusės —< to
kių, kurie priešinosi jų Agita
cijai ir stojo už tai, kad jie
butų prašalinti.
Tie ginčai daugiauisia apsi
reiškė Cbicagos lietuvių socia
listų organizacijoje. Engdahl’io
šalininkai (Juknis ir kili) nuo
latos šnekėdavo, kad “Naujie
nos” turinčios būt vedamos to
kioje pakraipoje, kaip “Chica
go Socialist” (kurio redakto
rium buvo Engdahl). Kuomctgi šių vasarą buvo pakeltas'
klausimas apie prešaliiiimą iš
organizacijos tų elementų ’
rie agituoja už komunistų inJemacionaJą,

tai

mūsiškiai

“kairiaspa/rnių” siinpatizatoriai
šoko juos ginti. St. Strazdas,
pa v. stengėsi apginti tuos ele
mentus ir susirinkimuose ir
spaudoje; jisai aiškino, kad
Engdahl’io pasekėjai, kurie sto
ja už Kominterną, darą tai dėl
to, kad jie esą “revoliucingesRyto pradėsime spausdin ni”.
Mesti iš partijos tuos komu
ti “Naujienose” ilgų ir labai
nistų talkininkus neprisčjo, ka
įdomuAstraipsnį apie Rusijos dangi jie patys pasišalino. Bet,
komunistų žvalgybų. Tų pasitraukę iš partijos, jie da
straipsnį parašė vienas Ru bar ima jau atvirai rodyti sa
sijos socialistas revoliucio vo tikrąjį veidą. Engdahl,
nierius, buvęs bolševikiškos Trach tenberg, Glassberg ir ki
lyderiai
policijos rankose ir perėjęs ti “kairiasparnių”
šiandie važinėja iš vieno mie
visas kančias, kurias tenka sto į kitą ir laiko prakalbas,
patirti sovietinės valdžios agituodami darbininkus prieš
kaliniams. Visi pažangus Socialistų partiją; jie skelbia,
žmonės piktinasi nelemtais kad . Socialistų partija esanti
Lietuvos žvalgybos darbais, priešinga darbininkų klesos
reikalams, ir kad ji jau esanti
bet pamatysite, kad Rusijos “palaidota”. Komuniiistų laik
komunistiniuose urvuose de raščiai su pasigėrėjimu mini
dasi dar baisesnių dalykų.
tas jų prakalbas ir džiaugia
si, kad “laidotoj ų” skaičius pa
Italijos socialistai, kurie didėjo. '
Musų nuomone tečiaus y Va
tik-kų atlaikė konvencijų Mi
lane, atsisakė klausyt Mas tokia, jogei Socialistų partijai
yra gerinus, kad jos priešai
kvos komandos, kad butų skelbia jai atvirą kovą, negu
prašalinti iš partijos “opor kad jie ardo ją iš vidaus. Tie
tunistai”, ir tuo budu galuti “kairiasparniai” visą laikų bu
nai pertraukė ryšius su ko- vo niekas dauginus, kaip apz munistiniu internacionalu. simaskavę komunistai. Tegu
jie kartu su komunistais ir dar
Jų vadai vis labiaus linksta buojasi.
•

įsitaisyt savo pinigus, šitam
tikslui pirmiausia reikia,
kad Lietuva įsigytų aukso.
Kada valstybė turės aukso,
tai ji galės spausdinti ir po
pierinius pinigus.

prie to, kad partija įstotų į
tų tarptautinę organizacijų,
kurios centras yra Vienoje.

Svarbiausiame konvenci
jos klausime (ar Italijos so
cialistai privalo dalyvaut
valdžioje?), matyt, paėmė
viršų ta srove, kuri buvo

AKLUMAS AR VEIDMAI
NIAVIMAS?

Vienas “Laisves” literatas,
nesvietiškai koModu maris, mė
gina įtikinti savo skaitytojus,
kad nesą nieko blogo tame, jo
gei Rusijos bolševikų valdžia
šelpia arba stačiai užlaiko ko

tijęs, jeigu jisai nebūtų ga
vęs paramos iš vokiečių.
“Francuzų patriotai tuo
met pakėlė baisi) alasą,
Niaudami taip, kaip dabair
Niauja ‘Naujienos’, bet rim
ti žmonės į tai tik nftsispjovė.
“Rusai visuomet gatulnve
pašei p os iš vokiečių social
demokratų kajsos, bet dėlei
to formavo tik caro žanda
rai, lygiai taip, kaip dabar
formuoja ‘Naujienos’. ”
Nors Brooklynų keikunėlių
organas ir plūstasi, bet vargiai
jam ]>asiseks apdumti kam
nors akis. Kiekvienas žmogus
juk gali atskirti partijos tei
kiamą pašalpų nuo valdiškos
pašalpos.
Rusijos bolševikai semia tą
auksą, kurį jie duoda 'užsienio
komunistų laikraščiams ir agi
tatoriams, ne iš savo partijos
duoklių arba aukų, o iš val
stybės iždo. Gi valstybės iždą
sudaro ųiokesčiais, rekvizicijo
mis ir kitokiais bintais paim
tas iš žmonių turtas. Valstybės
iždas yra ne tiktai tie turtai,
kuriuos dabartinė sovietų val
džia paėmė iš žmonių, o ir tie
turtai, kurie buvo žmonių su
dėti (arba iš jų išplėšti) pirmiaus
kada apie bolševikus
dar niekas ne nesapnavo.
Rusijoje, kaip patys bolševi
kai prisipažįsta,.yra tiktai apie
pusė miliono komunistų; tuo
tarpu kad Rusijos gyventojų
skaičius siekia kokių 130 ar
110 milionų. Taigi partija,
sudaranti liktai kokį trečdalį
nuošimčio šalies gyventoj ų,
eikvoja turtą, priklausantį vi
sai šaliai, savo partijos reika
lams. Tai juk yra niekas dau
ginus, kaip žmonių plėšimas.
Ir prie kokių sąlygų tas plė
šimas yra daromas! Rusijos
žmones kenčia baisiausią var
gą, miršta badu — o jų valdo
nai gabena šalies turtą į už
sienius, kad papirkus tuos besąžiniškus gaivalus, kurie už
pinigą apgaudinėja pasaulio
darbininkus, teisindami kruvi
ną bolševikų valdžią.
Kitąsyk visi padorus žmo
nes piktindavosi
Vokietijos
Bismarku, kuris iš slapto val
džios fondo duodavo pašalpas
laikraščiams, remiantiems jo
politiką. Bet bolševikų elgimą
si yra šimtą kartų bjauresnis,
kadangi jie Šeria savo agentus,
apipiešdami šalį, kuri miršta
badu 1
Bjauresni, negu Bismarko
“šliaužiai”, yra ir tie Kominterno agentai, kurie, už pini
gus tarnauja bolševikams. Nes
tuo, ką jie suėda, butų gali
ma papenėti badaujančius Ru
sijos kūdikius.
Suprantamas dalykas, kad
mes tai aiškiname ne “Laisves”
phmksnabraižoms, neis jiems
Kominterno “sandvičiai” rupi
labiaus, negu tiesa.
Lakūnai mano, kad paveik
slų nutraukimas iš oro filmių
padirbimas belekiant eroplanu
turį didelės karinės vertes. Fo
tografas išlėkė iš Bollingo
skraidomojo lauko ir po kelių
minučių sugrįžo su filmimis
aiškiai parodančiomis mokslei
vių paradą arti skraidomojo
lauko.

Tyrinėjusio gydytojo praneši
mu, indijonai šiaurinėj Kanadoj
gali išnykti, jei nebus panaudo
ta priemonės apsaugojimui jų
nuo limpamų ligų.

Po dviejų metų neveikimo Va
lentine Geyser (trykštusis šal
tinis) Yellovvstone tautiniame
parke vėl trykšta du kartu sa
vaitėje Norris Geysero upyne.

mo mes lekiame trukČiagalviais.” Komunistine valdžia,
pasirodo, siunčia į provincijas
savo atstovus su įsakymais išnuomuoti, išduoti arendon vi
są, kas lik galima išnuomuoti.
Bėda tik tame, kad nuomuotojų randasi ne daugiausia. Viejii | > i-i i! »ij < >.
komunistai neiSkirs tų vėl kokių šposų, kai
jiė sutvarkys dalykus, o kiti —
tie, kurie ima arendon iŠ val
džios fakrikus, dirbtuves ir ki
tokias įstaigas - taiso,
daro
remontų juose.
Taigi, ko
lei kas, nors kapitalizmas, gali
ma sakyti, jau išdalies sugrįžo
Rusijon, jis vis dar plačiai ne
pasirodo, jis dar tik “taisosi.”
Komunistų “Saliamono”
patvarkymas?
Garsusis Dzeržinski,
kuris
tūlą laiką buvo komunistų po
licijos ir šnipų galva ir kuris
pasižymėjo baisiu žiaurumu,
tapo paskintas viršininku ko
munikacijos reikalam tvarkyti.
Nesenai jis paskelbė geležinke
lių tikietų kainas. Pasirodė, kad
pervažiavimas
iŠ Maskvos į
Petrogradą kaštuoja 128,000
rublių! Iš Maskvos Irkutskan —
1,000,000 rublių! Bet tame dar
ne visa beda. Svarba tame, kad
šitas pa t vaikymas paskelbta nedėldienyj, o panedėlyj, jis jau
turėjo įeiti galiom
Paprastai
permainos tvarkyme tos ar ki
tos įstaigų paskelbiama išanksto, išgarsinama gerai, kad vi
suomenė, pripratusi prie senų
jų patvarkymų, nebūtų; suk
laidinta, kad ji neturėtų didelių
nuoskaudų dėl netikėtų permai
nų. Nes tik kareiviai, ir tai ro
dos tik karės laiku turi ir keli
nes užsimauti, ir “poterius su
kalbėti,” ir nusiprausti, ir pa
valgyti į dvi arba tris minutes.
0 čia, komunistinis diktatorius
paskelbė naujus važinėjimo ge
ležinkeliu patvarkymus šian
dien, o ryto jau jie veikia! Ir
pasirodė štai kas: darbininkai,
išvažiavusieji kainiuosna rugiaputei, nebegali sugrįžti;

rau

donarmiečiai nepajiegia 'išva
žiuoti saviškių atlankyti. Val
dininkai cine bombarduoti val
džią reikalaudami pinigų ko-,
lionei. Viena tik Maskvos įstai
ga, ir nelabai svarbi įstaiga, pa
reikalavo trijų uniliardų rublių
is valdžios apmokėjimui kdiones lesų savo tarnautojam! Pasidarė tikra maišatis. Prisiėjo
komunistinių diktatorių patvar
kymas atšaukti ir atidėti įvykininias ilgesniam laikui.
Tai šitaip komunistiniai “Sa
liamonai” tvarko Rusijos reika
lus. Nėra ką stebėtis, jeigu Ru
sijos gyvenimo, kaipo to TriŠkos švarko, visos siūlės iširo.
Pinigų yra.

Toliau, kalbamą! korespon
dencijoj pranešama, kad bolše
vikai išleidę naujų pinigų —
po 500 i r po 1,000 rublių ver
tės. Juokdariai jau pakrikštiję
tuos naujus pinigus “bonkų
tikietais.” Gi bolševikai tvirti
na, kad ateityj pinigų nestokuos: popieros mat esama.
—O virš visko — sako ko
respondentas — viešpatauja ba
das ir... cholera.
Šick-tiek apsistojo areštai.
Įžymus socialistai F. J. Dan,
Garvi, Slnvertz ir ^BinBiton atga
benti Maskvon. Taipgi ir stu
dentus povai paliuosuoja ,iš ka
lėjimų. Bet tų studentų, kurie
prisipažino, jog jie priklauso
lai ar kilai partijai — tokių iš
kalėjimo nepaliuosuojaina.
Ardo darbininkų unijas.

Komunistai yra užsimoję
suardyti Maskvos chemikų profesinę sąjungų.’ Dalykas lame,
kad šitos unijos
viršininkai,
darbininkų išrinkti,
buvo didžiumoj bociaidumolvralai. lai

,1

ve, dabar komunistai nusitarė,
kad socialdemokratų vieton rei
kia pastatyti komunistus.
Kokiu budu jie mano tatai
atlikti?
Pirmiausia, išvystyti agita
ciją prieš unijos viršininkus,
kaip kad mūsiškiai komunis
tai Amerikoj daro: šmeižt, koliot juos; sukelti narių nepasi
tikėjimą, apkaltinti kokiais pra
simanytais prasižengimais.
Toliau, kreiptis į “kazennas”
komunistų unijas reikalavimu,
idant jos paskelbtų
chemikų
unijai sabotažą.
O tas sabotažas turi apsireik
šti štai kame: įstaigos, kurios
į>arūpina chemikų, darbui medeigą, privalo stengtis sulaikyti
jos

• tj

tai

kli, arba suteikti ją komunisti
nei frakcijai, esančiai chemiku
tarpe.
Nesvarbu, reiškia, jei darbas
Stovės neatliktas. Svarbu, kad
komunistų partija, vicšįiataiitų,
nors ant badaujančių žmonių
minią. Ar galima tikėtis, 'kad
tokie žmonės pajiegs kada nors
atstatyti Rusiją?
Kad “užkariavus” chemikų
uniją, komunistai nutarė dar
izoliuoti (t. y. atskirti) unijos
viršininkus nuo unijos narių.
O “izoliavimas” Sovietų Ru
suose reiškia kalėjimą.
Kituose miestuose medžiok
le ant chemikų unijos darbuo
tojų taipjau prisidėjo.
Kalėjimai.

ufe i, M

>
cialistų kongrese kalbėjęs prieš
koiinunistų politiką.
Lazarui
bolševikų valdžia
siūlo tapti
šnipu ir žadėjo paliuo.suoti iš
kalėjimo. Jis tečiaus atsisakė.
Hostov Don. Kovo mėnesyj
komunistai i>adarė puolimų ant
socialdemokratų kuopų.
29
žmonės buvo areštuoti ir ]>adėti “kur reikia.” Knygos, są
rašai konfiskuota.
Komunistai kuriaim laikui
aprimo manydami, kad su “val
stybės priešais” jie galutinai
apsidirlK) Rostove ant Dono.
' Bot štai gegužės mėnesyj pra
dėta vis labiau atjausti stoka
maisto. Darbininkai ėmė ir vėl
nerimauti. Komunistų valdžiai
ir vėl prisiėjo griebtis kratų ir
ttreštų. j Sutvipdyta ‘kalėjimuose
tie, kurie nemoka badauti ty
liai. Šį sykį areštavo 25 asme
nis, jų tarjie 8 socialdemokra
tai. Sulyg amalų
areštuotieji
sekamai dalinami; 12 metalo
dari ninku, maisto parūpinamo
skyriaus tarnautojai 7, galvekarių darbininkui —i 3, spaustu
vių darbininkai — 2, sovietų
valdžios tarnautojai — 2. Areš
tai padaryta pasiremiant “donosais” komunistų, dirbusių to
se įstaigose, kur itirbd areštuo
tieji 25 asinenys.
—Buvęs Kalinys.

Svetimoji Spauda apie
Lietuvą.

*
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Miskvoj. B. 1. Nikolajevski,
įžymus socialdemokratas, ser
ga cinga Bulyrki kalėjime. Ser
ga ir S. O. Ježova. Daktarai
sako, kad kalėjimas yra pavo
jingas jos gyvasčiai, bet bolše
vikai laiko ją kalėjime. Sėdi ka
lėjime ir Klara Cederbaum, ir
A. Gotz, ir D. Donskoi — visi
seni revoliucionieriai.
Į Butyrki kalėjimą atgaben
ta naujų “įnamių:” 10 mergi
nų studenčių ir 9 studentai. Pa
teko jie kalėj i man todėl, kad iš
reiškė pasipiktinimą dėl sumu
šimo 300 politinių kalinių Bu
tyrki kalėjime 25 balandžio*.
Iš Tambovo i Butyrki kalė
jimą atgabenta 17 moterų. Kuo
jos yra kaltinamos — jos pa
čios nežino. Pasimatyti su jo
mis, išskyrus svarbius “črezvyčaikos” agentus, niekam nelei
džiama.

Lietuvos klerikaly at
virumas.
Lietuvos klerikalinė valdžia
kartais esti atvira. Kada Det
roito lietuviai pasiuntė Lietu
vos vladžiai rezoliuciją, reika
laujančių laisvės kitom politi
nėm partijom,
lygios su te
laisve, kuria naudojasi kleri
kalų partija, ir paliuosavimo
darbininkų darbuotojų iš kalė
jimų, tai ministerijos reikalų
vedėjas davė atsakymą nedve
jodamas: “Mes bausim, kaip
bandėm!” o už detroitiečių drą
sų reikalauti
Lietuvos žmo
nėms laisvės pavadino juos
“IjoMevikats.“

Dabar tos valdžios atstovas,
klerikalų partijos žmogus, va
ži nedarnas jx> Ameriką L. L.
P. reikalais, nemirktelėjęs sa
ko:
“Radikalams ir bolševi
kams įneš Lietuvoje vietos ne
turime !”
Dalykas aiškus.
Kiekviena
darbininkų organizacija, 'kuri
neturi klerikalų
antspaudos,
yra radikališka, ir kiekvienas
prašymas,
paduotas valdžiai
prieš valdžios
nusistatymą,
yra bolševikiškas.
Ir tokiems
žmonėms (Lietuvos valdžia turi
tiek vienų vietų iš dviejų: pa
siųst jį į kalėjimų, arba į>as
Abraomų.
Tokia tai Lietuvoje yra lais
vė, ir tokios rųšies demokrati
ja klerikalams
šeimininkau
jant musų brangioj
tėvynėj
Lietuvoj!
ir dar drįsta tie Lietuvos de
mokratijos graborių atstovai
ir bendradarbiai
išeit prieš
tuos pačius .darbininkus ir šū
kaut: “Broliai, pirkit Lietuvos
Laisves bonus! Gelbekim Lie
tuvos demokratijų!”
Daug geriau tiktų tiem Lie
tuvos valdininkam ir jų atsto
vam
tiesiai taip ir skelbti:
“Broliai, piridt kalėjimo bo
nus ir Įiadėkit' klerikalams
stiprinti reakcijų Lietuvoj!”
tai bent butų visai atviri.
—Pius Kaušius.

“Vilniaus skandalas.” Tokiu
pavadinimu įdėjo “Manchester
Guardian” šio turinio straips
nį:
“Paskutinis p. Mynianso pa
siūlymas dėl Vilniaus ginčo iš
sprendimo duoda įsitikinti, kad
Tautų Sąjungos pasirinkimas
tarpininko tarp Lenkų ir Lie
tuvių nebuvo laimingas. Pir
moj eilėj įdomu matyti tarpi
ninko ataklupščiavimas, kai tik
viena puse atmetė siūlymus.
Bet dar nuostabiau, kad tarpi
ninkas, veikdamas Tautų Są
jungos vardu, yra nuėjęs toliau
teritoridlinių ir legalinių klau
sinio ribų. Kivirčas juk liečia
lik Vilniaus miesto ir aplinki
nės srities, esančios tarp negin
čijamų Lietuvos ir Lenkijos te
ritorijų, valdymą. Bet p. HySimanui Lapinskui.
Kau
manso schemoje likrasai gin
no “Karį” leidžia Krašto Ap
čo objektas veik neįmanomas:
saugos Ministerijos
Mdkslo
išrodo, kad jam labiausia rupi
’ Butyrki kalėjime <1 rauge su
vadinasi, valdžia. O
nauja Lietuvos Konstitucija. P. Skyrius,
socialdemokratais
sėdi vadai
valdžią
Lietuvoje
kontroMuoja
Hymansas siūlo padalyti (Lie
koniiuiistu
atskalos, kuriuos
krikščionys demokratai.
tu VU į du kantonu ir visos jos
vadinama Paiuškino pasekė užsienio politikų pa vesti bend
jais. Išpradžios “Paniuškinus”
rai su Lenkija užsienio reikalų
komunistų
“čeką” meilino. Tarybai. Esant tokiam nepro
Jiem net buvo leista spausdinti porcingumui besitariančių į)il
ADVOKATAS
savo laikraštis “Nabat.” Bet ka- sių, Lietuvos nei>riklausomybč,
Miesto ofisas:
dangi valdžiai nepavyko paže kaip teisingai buvo nurodę Lie
127 N. Dearborn St., Kooiu 1111-13
boti jų gražumu, tai jų laikraš- tuvos atstovai, butų pancikla.
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
tis tapo konfiskuotas, spaustu
“Tai gal būti Saliamono idė
Gyvenimo vieta:
ve uždaryta, o 33 įžymesni va ja —• apsaugoti aukų nuo bu
3323 Sb. Halsted St.
dai patupdyti “kur reikia.”
simų puolimų, sujungiant jų Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir
Archangelskan tapo ištrem- drauge su puoliku
tačiau ketvergą. Nedelioms nuo 9 iki 12 r.
tas Jaroslavlio kalėjimo . gydy valgiai tai yra tas kelias, ku
tojas Kuznecov. Jo visas prasi riuo butų turėjęs eiti Tautų Są
žengimas tame, kad jis suteikė jungos tarpininkas,
norėda
daktaro pagalbą atgabentiems mas išrišti klausimų, apie kurį
iš Maskvos Butyrki kalėjimo Lordus Robert Cecil teisingai
kaliniam socialistam revoliu pasakė, jog tai yra tarptautinis
ADVOKATAS'
cionieriam — Abramovui, šiš- skandalas.
kinui ir socialcdmokratui Po
“Mes neabejojame, kad da DUODA TEISIŲ PATARIMUS
povui, —- kuriuos komunistų bar šis klausimas pateks Tau
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
žandarai (črezvičaikininkai) su tų Sąjungos plenumo posėdin ir
Panedėlį, Seredoj ir Pėtnyčioj
ofise
iiuo
adresu
mušė 'balandžio 25 dlieną šių tenai, reikia tikėtis, bus svar
melų. Tiesa, jo kaltė buvo “di stomas kitu budu, kurs labiau 2816 So. Michigan avė.
desnė:” daktaras Kurznecov ne bus suderinamas su Tautų SąTelef. Victory 9082
tik suteikė pagalbą,-bet ir įrašė jngos Statuto dvasia.”
savo lindynių į protokolų kny
(“Lietuva”)
S“3MB B
gą. UŽ lai jam teko pamatyti
Are 1 ui ngels ko gubernij a.
dr a montvid
Maskvoj pastaruoj u
laiku
Lietasis Gydytojas ir Chirargaa
areštuota
8 moterys, kurios
25 East VVashinfton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
tarnavo kaipo vertėjos, trečia
Telephone Central 8862
jam kongresui komunistinio In
1824 Wabansia Are.
ternacionalo. Jų kalte yna ta
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7716
me, kad jos pasakojo
komu
nistų tnlernacionalo delegatam
lokių žinių, kurios buvo nema
Telephone Boulevard 5052
lonios Rusijos
(likta toriam.
Norėdami SIŲSTI PD IGŲ
Viena jų
Suškina — jau at
DENTISTAS
savo giminėms LIETUVON,
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
gabenta Bulyrki kalėjiman.
re. Seredora 9 v. ryto iki 12. Va
Pastaromis dienomis Butyrki karais
kreipkitės į J. E. Bruževį8—9. Nedžl. pagal sutarimo.
kalejiman atgabenta vienas ko 5261 So. Halsled St., CNcago, UL
čiaus aptiekę:
munistų lulernacionalo delega
tas — “črezvičaikos” larnaiiloWAUKEGAN
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
jas.
/
PHARMACY,
KNYGŲ SANDĖLIS
Bulyrki kalėjime sėdi jau 16
1005 Marion Street,
J. B. AGLINSKAS
mėnesių vengras socialistas LaWaukegan, UI.
3238 So. Halsted St.,
zar. Jis kaltinamas tuo (ir sėdi
ęHICAGO, ILL.
kalėj ube lodei), kad vengrų so-

Redakcijos Atsakymai.

K. GUOIS

Kl. Jurgelonis

r ini.4
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Dr. A. Juozaitis
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Waukegano
Lietuviai—

r NAtt.rrrvns,

Sereda, Spalio 19 d., 1921

Kaip lllinojaus ūkininkai
sustabdė (?) šinugej
liavimy maisto.

Pasiusk pagelbą savo
draugams ir girdinčius
ant švenčių.
Jiems reikalinga tamistos pagelbos. Jiems rei
kia maisto, jiem^ reikia drabužių patiems ir šeimy
noms ant sunkios žiemos. Jūsų pagelba apsaugos
nuo vargo ir ligų. Jūsų pagelba palinksmins juos ant
švenčių nes duos atmintį kad jų draugai amerikie
čiai neužmiršta jų.
Siųskit tuojaus, kad paspėtų į laiką jūsų pagel
ba nueiti. Mes persiunčiamą pinigus draftu, money
orderiu, telegramų į visas šalis pasaulio.
THE UNION BANK OF CHICAGO.
25 No. Dearborn Street.
Tai yra didelė ir sena vidurmiesty instaiga ir ži
noma kaipo mandagaus ir teinsingo patarnavimo.
Musų užrubežinių reikalų skyriui dirba lietuviškai
kalbanti klerkai.
Musų kainos žemiausios.

Union Bank of Chicago
25 No. Dearbom St., arti Washington.
BANKO VAL.: Kasdieną nuo STval. ryto iki 5
vai. vak. Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.
€
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Extra - Gražiausis Muzikėlis
* Laikrodis - Extra
Šis paveikslas parodo stebėtiną muzikali laikrodi, kaipo vėliausi dalyką
prie laikrodžio pagerinimą.
Interesingiausia ir gražiausia- laikrodis.
šis
laikrodis yra n« ’"*• ‘dingas laiko laikytojas, kuris yra pirmu dalyku, kokio
kitame laikrody] nerasi, bet tuomi pat
xlaiku, yra ir muzikaliu instrumentu
' priimniausias harmonijos. Laikrodis
padarytas Polychrome aukso atgimi' V
I ’*■
mo» gražiausio baigimo, gražiai marhIv
r -il
gintas, ir artistiškai išpjaustytas, ku-

1*1
y--TCTĮJFfffcK
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ris labai gražiai atrodo. Viduriai yra
pirmos klesos ir teisingai laiką i alko.

Bet jis ne vien yra laikrodžiu, bet ir
muzikalia instrumentas, kurio malo
nios nveodiios ir žavėjanti muzika pa
darys priimnumą ir smagumą na
mams, kad niekas kitas taip nepada

Priešas apsupo ūkininką. To
ženklus matome visur. Papras
tai tas užginama, bet įdomu ir
net nuostabu pasiskaityti apie
tuos budus, kuriuos priešas var
toja.
Neseniai lllinojaus Darbo Fe
deracijos prezidentas John II.
VValker laikė kalbą Indianoje ir
savo kalboj priminė apie žem
dirbių padėtį. Tarp kitų daly
kų jis pasakė:
Musų šaly, kuri yra mažne 50
nuoš. žemdirbystinė, nėra vilties
prideramai musų politikos, ar
valdymo klausinius išspręsti iki
bus prieita prie bendro veiki
mo su žemdirbiais piliečiais ben
druose klausimuose.
Aš noriu praeidama papasa
koti apie musų prityrimą turėtą
pernai metais, žinote, ūkinin
kam buvo “numuštos” jų algos
be jų sutikimo ir jos buvo nu
muštos labai žymiai. Javai, ku
riuos jie užaugino karo meto dar
bo kaina, tapo parduoti atatin
kamai prieškarinio meto darbo
kainoms. Kaip tas buvo? —
Buvo taip: įvairios komercines
įstaigos, kurios vertės jų pro
duktais, numažino jas, nedavę
ūkininkams progos apsiginti.

Prekybos taryba Chicagoje
apie tą laiką, kada javai buvo
surengti parduoti, kada ūkinin
kas užtraukusis skolą iš ban
ko, turėjo parduoti savo javus Tr
atmokėti .bankui savo pasižadė
jimo raštą, nes kitaip jo javai,

Bando stabdyti šmugelį
maistais.

-

Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
ap kai n avimą suteikiame.

The bridgeport Electric co.. i n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
1 • !• i

| •

Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

Specialistas Ligų &

sps^kas gy<,ymaB *u page1’

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

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

Dr. Maurice Kahn

Kokybė reiškia
Ekonomiją
KIRK’S

AMERICAN
FAMILY
SOĄP
/ Pigiau nei muilas, kuris kainuoja pi
giau. Jis išvalo nesugadinant plo
niausius ir storiausius vilnonius grei
čiau ir su darbo mažiau. ' Šutint nėra
reikalo.
<
■<

Persikėlė į savo rezidenciją Tel.: Yards 994. Nakti
mis ir neelėliomis po pietų tel.: Oakland 1294
4631 So. Ashland Avė.
Ofiso vai.: nuo 8 vai. iki 10 ryte; nuo 1 iki 3 ir nuo
•
-7 iki 9 vai. vakaro.

16 RUSUOS
Perslklll neo 8412 So. Halated St.
po No. 8318 So. Halatad St.
Carai lietuviam! Unomaa per 21
motu kaipo patyrę! gydytoju, chi
rurgu ir akuieris.
Gydo aitrias ir ohroniiku litru,
vyre, motorą ir vaiką, parai nau
jausiu metodu X-Ray ir Kitokiu
alaktros prietaisus.
Ofisu ir labaratorijai 1625 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS i Nuo 10—11 pietą,
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais
Dienomis: Gana)
8110 arba 857 '
Telephonaii
Naktimis: Druei
__
956 • Drovnr 4186
GYVENIMAS: 8313 S. Hahted St.
VAL>: 9—16 ryto Ir R—9 vai. vak.
L..........................
.......... f

Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odoą ligų, kurios vadinamos
yra hypariurosis ir bromoidrosis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai rišgydo tas ligas,
ir žmogus pasiliuusuoja nuo to
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
kada būna Žmonyse, kompanijoj
svetur ar namie. Kojų Jutimas
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip:
j kvortą šilto vandens reikia
fpripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto,
r tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojoto užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

«

■

M^DR.HERZMAN'^

Kojy šulimas
yra liga

Kojol
išgydo kojas
nuo Jutimo

Išsirašyk Kojoto buteliuką.

.

šiandien, vartodamas čia
pridėta kuponą.

Taupykit apvyniojamą popierą, nes gausi bran
gią dovaną.
'
x

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 matai
Ofisas
4728 80. Ashiand Ave^ 2 labos
Chicago, Illinois.

Bingol Chem. Co. '
2816 S. Michigan Avė,
Chicftgo, III.

Gaukit dovanų surašą nuo savo groserninko arba

Specialistas džiovos

čia prisiunČiu $1.00 už kurį
atsiųskite man Kojoto buteliuką
■ gydyti kojoms nuo Jutimo.
' Adresas

Moteriiki, Vyriikg Ir
Vaikg Ligg.
F

OFISO VALANDOS:
.....................................
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki
S ral. po pįat ir nuo 7 iki 8:80 ral.
vakaro.
Nedėliomls nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po ptou
Telefonas Dresel 2880

<••••••................ ...................................

AKIU

Praktikaoja 80 sietai
Ofisas i

•140 8. Morgan St., kerta 92 St.
Chicago, Illinois

gydymą užrašuose.

SPEC1ALISTA8I

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
Moteriikų ir Vyriikų
tam ir registruotam gydytojui h
Taipgi Chroniškų Liga.
chirurgui, kuris specialiai iistudi
OFISO VALANDOS*
javo galvą. Ypatingai gydo
|
Nuo
10
ryto iki 8 po pieta, 6—8 ■
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLEb
kare.
Nedėliomii nuo 10—2 dl
UGAS.
po piet
T*l»ph'»»«> Y arda

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. Akjs Kurčios ..
Skaudamos Akjs Tekančios
Raudonos Akjs Ūžiančios
žvairos .. AkĮs Užkimštos

Skaudama
Bėganti ..
Kreiva ..
Užkimšta

Nosis
Nosis
Nosis
Nosis

Skaudama
Silpna ..
Kataruota
Papūtus

Ausj>
Ausįs
Ausis
Ausp

■

Tai. Austin 787

DR. MARYA
DOW1ATT—SASS.

GerkR
Gcrkk
Gerkle
Gerklč

Kgtik sukrito ii Californijoa Ir
vii tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrisoa St.

Franklin O. Carter, M. D.
23 meta) prie State gatvės
120 So. State StM
Chicago, III
Valandos: nuo 9 iki 6. Ncdėldieniais nuo 19 iki 12.

Valandosi 8—12 kasdieną Ir 6—9
vakare iiskiriant nadildienfae

MOTINOS GYDUOLIŲ ŠĖPUTĖJ.
Kepėjai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
Musų slyvų pajai padaryti prieš saulę
džiovintų slyvų.
Užsisakyk
Reikalaukite
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o

Čia ūkininkai įteikė projektą
šmugeliui maistiniais daiktais
sustabdyti ir nuvažiavo Springfieldan. Aš manau, kad jus In
dianoje turite tą patį, ką mes
12th STREET
Illinojuje, valstijos žemdirbys
Tel. Kedzie 8992
tės skyrių universitete. To sky
riaus galva yra gavęs savo vietą
8514-16 Koosevelt Rd.
per lllinojaus bankininkų savi
Arti St. Loma
ninkų įtaką, per tuos žmones,
CHICAGO, ILL.
kurie valdo žemę,bet jos nedirba,
jie tik stramužina tuos, kurie ją
dirba. Tas vyras savu keliu pa retį su jumis, jus anarchistai.”
Ir kas atsitiko ? Kuomet kal
skiria apskričio ūkininkų apskri , Aš paklausiau: “Susimildami, ar bėjo prekybos taryba, kiekvie
čio pirmininką ir jis taipgi pas jus norite mokėti $3 bušeliui nas korporacijas užtarėjas, ku
kiria pirmininku vieną mažesnių kviečių?” “Ne”, jie atsakė, ris buvo Springfiekle, atstovau
jų bankininkų tame apskrity j, o “šitie
bankininkai”,
tariau damas gelžkelio korporaciją, ka
tas bankininkas paskiria kitus jiems, “kuriuos jus turite savo syklų savininkus, fabrikantus,
žemesnius apskričio įstaigos vir viršininkais, turi dalis kitose di kiekvienas jų buvo ten; kiekvie
šininkus. Tąsyk šitą apskričio delėse korporacijose, o kitų kor nas jų turėjo prisisegęs prie
(ūkininkų įstaiga, su žemdirbys poracijų dalininkai turi dalis krutinės didelį plakatą didelė
tės skyriaus galva atstovauja bankuose: viena gauja jus ker mis juodomis raidėmis: “Mes
valstijos ūkininkų įstaigai, ir pa, o kita, mus, ir jodvi abi eina tikrieji ūkininkai. Mes nenori
tas vargšas, kuris dirba žemę, iš vieno. Kaip gi, po plynių, jus me savo rinkų naikinti.” — O
neturi jokio balso, ar įtakos toje tikitės pasiliuosuoti nuo jų? Jū toj gaujoj nebuvo nei vieno ukiorganizuotoje taip pat, kaip ir sų projektas, vis viena, pavadin ko!
plieno trusto darbininkas plieno tas ne tuo vardu. Jus sakote, I Ūkininkas pradeda suprasti,
trusto įstaigoje.
kad jūsų projektas sustabdis kas yra daroma su juo, šianšmugelį maistiniais daiktais. Aš dien jis yra prieinamesnis, prie
Bandė pravesti įstatymus.
ne šmugelninkas, bet aš šį-tą ži jo gali prieiti ir pakalbėti su juo.
Ir taip jie suvažiavo Springnau apie šmugelį, ir aš žinau,
fieldan, kad pravedus šituos pro
kad lošyje, jus rizikuojate ir tu
DR. P. ŠIMAITIS
jektus įstatymais; kada jie ten
rite progą, bet šitame lošy nei
Naprapath
nuvyko, visi tie bankininkai savi
Gydau be vaistų, be operacijų
jus, nei aš neturime jokios pro-,
įlinkai apsupo kiekvieną ūkinin
2418 W. 45th St.
gos; antroji pusė neturi jokio Priėmimo vai. nuo 3 iki 7 vai. vak.
kų delegaciją taip ankštai, kaip
10737 So. Michigan Avė.
avis, ar dar ankščiau, kad jie ne pavojaus.”
... 1 77 "

galėtų susieiti su darbininkų at-

Atitaiso žvairas a- ■
2

kis vienu atsilanky
niu, be jokios chloro
S formos. Suvirft 800 ifc

Vyrai kenčiantj nerviškumą, vidurių ir jaknų

nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fyzišM tvirtumų.
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą
baigęs gydytojas ir turi tinkantį
"AČiu gydytojui už
leidimą
nuo
Illinois Valstijos.
išgydymą”.
35 South Dearborn St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,
III. Imkit elevatorį iki penktam ‘ florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.
1NSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

■■■■■■■■■■■■■■■■n
UR. G. M. GLASER i

ŽINOVAS

Už visai mažas lėšas, suteikiama r
CTiausiH gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pas i gelbė
jo, kodėl, nali būt gera vieta ir tamistai.
RERCANTT VYRAI
11 V IKA1.

Rusiškos ir Turkiškos

STREIKAS UŽBAIGTAS

p

1 ........... —........................................................................

Sena, sena žaismė.

ar įrankiai, aftm javai ir įran
kiai bus paimta ir parduota
varžytinėse tam, kas daugiau
rys. Jis yra DIDELIU PAPUOŠIMU.
Visur šis laikrodis $20.00, bet, kad duos — šita prekybos taryba,'
supažindinus publiką su juomi ir mu kada javai buvo prirengti, pra
sų krautuvę,mes parduosime šį laikro
dį per trumpą laiką, už specialiai že dėjo pardavinėti kviečius, kuku
mą kainą, už $9.95. Gvarantuojame rūzus, avižas, galvijus ir visa, ką
piną užsigančdinimą arba pinigus grąeiname. Jei pilnai nesi užsiganėdinęs, •tik ūkininkas turėjo parduoti, ir
sugrąžink mums į 10 dienų gerame visas tas pardavinėjimas buvo
H !|
stovy j, o mes sugrąžinsime jūsų pitik vaizduotėj, jie pardavinėjo
“J HNič
nigus.
IK
NESIŲSKIT PINIGU Iš KALNO. tik patys sau ir jie pardavė biĮ ĮįL J
Tik išskirpkit šį pagarsinimą ir pa/y
'--į^siųskit mums su 75c. padengimui per- lionų bilionus bušelių ir vis tu
I L
siuntimu lėšų, o $9.95 užmokėsi ap- rėjo bilionus daugiau. Jie turė
|pV \ K'\
laikęs laikrodį į namus. Pasiųsk saii1!
j f ■/ !
vo orderį tuojaus, nes šis pasiūlymas jo kiek tik jiems reikia ir vis
'Įmfoy
tęsis per trumpą laiką. IŠ atžvilgio mušė kainą žemyn.
rOA
tavoro ir taksų brangumo šio tavoro
Kada jie šita žema kaina nu
kaina irgi pakils, todėl, neatidėliokit,
bOf
kadangi skaičius šių laikrodžių yra pirko ūkininkų javus, jie pradė
Orderiai iš kitų šalių, turi būt apmokami iš kalno $11.75, pašto Money jo kelti kainas; jie pirko, bilionų
bilionus bušelių ir vis mokėjo
Orderiu.
VARIETY SALES COMPANY
daugiau iki jie pasiekė jų pagei
Chicago, III. daujamų kainų; po to jie leido
1016 Milwaukee Avė.,
Dept. 813,
mums pirkti tąja kaina.

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

ttt

Man dar nepabaigus kalbėti

stovais, o darbininkų atstovai su atėjo ūkininkai

1 ■" '' niT'
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Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
Chicagy, III.

kalbėti už savo

jais. Mes bandėme prie jų pri- projektus; paskui kitoji puse,
eiti, bet ūkininkai mums atsakė: prekybos taryba kalbėjo nuo sa“Mes nenorime moko bendra tu- vęs.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“N A U MENO S"

Dabartinės gyduoės, kurios stovėjo
visada savo vietoj — gyduolės, kurios
motinos ir močiutės yra vartoję pirm
jų.
Tokia, kaip Lydia E. Pinkham
Vegetable Compound, kuri netoli per
penkiasdešimts gelbėjo šios šalies mo
terims nusilpnėjimas nuo moteriškų
negajių. Taipgi gali ir ant toliau pa
laikyt savo vertę ir pažymėtinus re
kordus.
'
Tel.: Yards 994.
Tel.: Naktimis ir nedėlioj po pietų
Oakland 1294.

I Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.

Telephone Yards 5032 ■

i DR. M. STUPNICKI į
8107 So. Morgan 8ln
Chicago, Iii.
3 VALANDOS] Nuo 8 iki 11 ryta 3
ir nuo -5 iki 8 vakaro.
"■■■■■■■■■■■■■■■■VI*

OFISO VAL:
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 ir 7 iki 9 v.
. ■
..........

DR. M. T. STRIKOL'IS1
Lietuvy! Gydytojas ir Chirurgu

•Ache?

People Teatro Name,
1618 W. 47th SU Tel. Bank 160
VALANDOS:
6 iki A vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Bei. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 268

Kuomet kenti
galvos skaudėjimą
strėnų skaudėjimą
dantų skaudėjimą
neuralgijos
Arba kitokį skausmą, •
mėgink

/=- J

k. Milės Antl-Pain Pilis
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

į

,................

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 0—12 ryto
2—0 vakaro.
1801 So. Morgai Street,
Chicago, Dl.
;

vur Divaaiit

DRABUŽIAI.
.
>
Vyrams, vaikinams ir vaikams
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
loniai užkviečiame savo senus drau
gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kiJeniul.
Siutai ir overkotai nuo $12.50 i)
augJČiau.
Kelinės nuo $2.50 ir augičiau.

S. GORDON,

■

I.

Dr.A.J.KARALIUS

Contaln no habJt-formlng druos

1415 S. Halsted St.
Phone; Ganai 947

I I_J .

Tel. Boulevard 2160

One or two and the paln stopa

Vaikams drabužiui, trankai ir valyzos.
'
Gausi savo pinigų vertę, arba gausi pinigus atgal.
Atdara "kas vakaras iki 8 vai.,
nęd, iki 6 yal.
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‘DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1621 So. Halated SU Chicago, DL
kamau 18tb St.
VaUndesi 9—J.2 ryto ir 1—9 vak.
PhcAie Ganai 267/
>»
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Telefonas Pullnuan 866 |

DR. P. P. ZALLY8

Lieta vys Dentistas
10801 So. Michigan AvM Roaolanė.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietą Iki 9 vakaro.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Sereda, Spalio 19 d., 1921

7219 Wabash Avė., ir bandė pas ką minėtus daiktus mel- >
Apiplėšė krautuvę.
juos padegti.
dzin pranešti adresu: P. Paže-'
Policijos stotyj Ruslorf pri mecky, 3223 Auburn avė., ant
Praeitą septintadienį vagys
sipažino, kad jis bėgyje dviejų ros lubos nuo priešakio.—
pavogė drabužių ir šilkų vertės
mėnesių padegė 20 namų Englc
nuo .$10,000. iki $12,000. iš
\voode, ir kad jis tuo darbu Vagys atėmė mergaitės kepurę The Fair Clotldng kompaniužsiėmęs jau nuo 1920 m. Gi
jos krautuvės, po num. 3715
ir švarką.
kada policija paklausė jo, dėl
\V. Roosevelt Road.
Nuošimtis nepažįstančių rašto ko jis tai darąs, jis pasisakė,
didėja Chicagoje.
kad jam būdavę labai gražu gys pastebėjo p-lę Marię DuApvogė žmogų.
Žiūrėti, kai namai dega, ir kai rantę, 5628 Indiana avė., vaIš Wasbingtono cenzo biuras ugniagesiai gatve greit važiuo žiujaut VVasbington Purk ir
pranešė wkar, kad nepažįstan ja. Tai dėl to jis namus ir pa- atėmė nuo jos kepurę ir švar variais Louis Brownweins ant
čių rašto asmenų, virš 10 metų
Eastwoo ir Kiiinball
ką. Gi nuo jos šioferiio atėmė
amžiaus, randasi 4.6 nuošimJis, kai padegdavo namus, automobilių ir laikrodėlį. Reto aveniuv ir atėmė iš jo $285.
Yiai Chicagoje. Pranešimas ro tnojaus savo automolkiliii va dar jį gerai primušė.
do, kad iš 99,133 asmenų, virš žiuodavo į artiniiausj ugnogiaPolicijos galva FitzmorrhDabar patartina mergaitėm
10 metų amžiaus, nepažįstan sių stotį ir apie tai ugnegia- vėlai vienom nevaikščioti, nes sako jau turįs pagaminęs pla
čių rašto yra 92,473 ateiviai. siams pranešdavo, ir po to, panašių apiplėšimų (labai daug nus palengvinti miestui, jeigu
Tai reiškia, kad iš nepažįstančių drauge su ugniagesiais važiuo pasitaiko Chcagoj.
įvyks gelžkelių streikas.
rašto asmenų, virš 10 metų davo ugnies gesinti.
Francuzų kariuomene.
amžiaus, 93.2 nuošimčius suda
Policijai prisipažino, kad jis
Prisieina riestai ir namų
šiandie Fra lietuijote kariuo
ro ateiviai. Gi nepažįstančių imi taip daug namų yra padesavininkams.
menė susideda iš 40,50d ofirašto asmenų 1910 m. buvo
cierių ir 810,700 paprastų ka
tik 4.6 nuošimtis. Tai reiškia,
Pastaruoju laiku buvo kele
kad vienas dešimtadalis nuo Gal uždraus vartoti Ir raugin tas atsitikimų, kur namų sa reivių.
šimčio nepažįstančių rašto pri
tus kopūstus. .
vininkai pravarydavo savo nuo- VELTUI KALENDORIUS 1922
augo Chicagoj per praeitus 10
muotojus, kurie turi nemažai atspausdintas gražiausiose spalvose,
dalynamas šj metą. Jų rcikalametų.
Vieno viešbučio jmvininkns vaikų. Ir tokiems žmonėmis su bus
vim-ai turi būt prisiųsti tuoinus

CHICAGOS
ŽINIOS

I

—- n»nu

Raitu žmoniųi

Čia

gimusių, nrunešė,

Policijų sugavo namų pade
gėją Frank Rustorf, 30 metų
.amžiaus, šoferį, 56 20 Greenwood avė., kada jis įsilaužė į
George Heme namus, po num.
(Apgarsinimai)

įl Bažnytinės
i.
Žinios
■

Ponia Catberine Boberts, 3218
Semi nary avė., pabudus iš mie
go išgirdo savo vyrą telefo
nu šaukiant graborių ir su juo
vedant derybas, kas link jai
nupirkimo grabo. Mat jis no
rėjęs ją tą naktį nunuodyti.
Jinai pasisakė teisėjui, kad jos
vyras jau buvo sykį savo pir
mesnę |>ačia miegamaisiais mil
teliais pavaišinęs. Policija da
ro tvrinėiiiinus.
Tai kokių žmonių neatsiran
da.

Banką darbininkai negaus Kaledą dovaną.
Pranešimas Lietuvių Tautos
Katalikų Bažnyčios nariams.
Kadangi bažnytinio choro re
peticijos atsibuna trečiadienį,
ketvirtadienį ir penktadienį, sve
tainėje po bažnyčia, 35-tos ir S.
Union Avė.

117 N. Dearbom St.,
galinia gauti niekur kambarių. I
Chicago, III.
Tai teisėjas Barosa pranešė,
kad jis paimsiąs namų savinin
kus na gan ir pri versiąs juos
savo tuščius kambarius išnuonuroti tiems žmonėms, kuric. Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų
. ,
Pnš. Kliubas renkia viešas prakalbas
turi daug mažų vaikų ir niOKur
ketverge, spalio 20, 7:30 vai. vak. Li
negali gatiti kambarių, li’ jau berty Hali, 3420 W. 12th St. Kalbės
K. Gugis, pabuvojęs tris mėne
buvo nemažai tokiu atsitikimų, i adv.
sius Lietuvoj ir ką-tik iš ten sugrį
kur namų savininkai pravary žęs. Susirinkite skaitlingai. Įžanga
nemokama. — Komitetas.
davo iš savo namu šeimynas,
kurios turi daug vaikų ir pase Roseland. — Visi, kurie tik norite
ku m juos vėl į savo namus lankyti “Aušros” vakarinę mokyklą,
ateiti scredoie 19 d. Spa
narsikviesdavo, nes taip elgtis malonėkite
lio, 8-tą vai. vakaro “Aušros” kam
i uos priversdavo teisėjas Bara- bariuose, 10900 S. Michigan Avė.
— “Aušros” Mokyklos Komisija.
sa.

Pranešimai

mirtinai nusišutino V. Gunrzarž
14 metų amžiaus, 15101 Halsted gat., įpuolę į verdantį van
denį prigėrė. Tai vis per 'mo
tinų neatsargumą.

nijų komisuos

Persiskyrė su šiuom pasauliu
Spalio 15 dieną, 11 vai. vak. Pa
ėjo iš Aluntos parap., Utėnos
apsk. Beksnių viensėdžio, sulau
kęs 38 metus. Amerikoj išgy
veno 10 metų, paliko dideliam
nuliudime savo brolj Franciškų
ir brolienę; giminaičius Adolfą
ir Petrą. Lietuvoj paliko 3 se
seris ir brolj. Laidotuvės atsi
bus rytoj Spalio 19 dieną, iš na
mų 10642 Edbrooke Avė. 10 vai.
iŠ ryto j Tautiškas Kapines.
Kviečiame visas gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Paliekame nuliudime
Brolis, brolienė Ir

pirmsedis, Wil-

liam F. Lippo pranešė, kad
penkios gelŽkelių kompanijos
konferuoia tuo reikalu. Sako,
kad tatai atseks apie $60,000,000.
.
APVOGft LIETUVĮ.

Praeitą panedėlj piktadariai
įlindo pro langą ant antrų lu
bų ir išnešė šitokius daiktus:
L. L. P. bona No. B.00575 ver
tės 100 dolerių, du šliubinius
žiedus su raidėm, vienas “B. S.
to P. P. 8-20-16” ir antras “P.
P. to R. SJ 8-20-16", auksuotą
laikrodėlį vertės 35 dol. ir du
paprastu auksinius žiedus. Viso
nuostolio padaryta ant 200 do>l.
i Jei katras kam tektų pastebėti

ASMENŲ JiESKOHMAI
JIEŠKAU DRAUGO ANT FARMŲ
ir kitokiam bizniui. Gera proga pri
stoti bu mažai pinigų. Vieta randa
si Chicagoj atreetkarių linijos priei
na iŠ visų pusių. Kas norite pinigų
pasidaryti, meldžiu atsišaukti, taiktai
laiškais. į

/
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1739 So. Halsted St.

JIESKO KAMBARĮ

HARRY DRAY

1447 Bue Island Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIAI ANT RENDOS, VEdusiai porai 4 kambariai, 1 kambaris
vaikinui merginai arba našlei už ma
žą kainą. Meldžiu atsišaukti, yra ga
ru šildoma, elektra ir gasas, telefo- ■
nas, maudynė, šiltas vanduo visados.
Prie dviejų parkų, netoli nuo g-atvekarių. A. U., 5548 Harper Avė. Phone

Teisėjas A. G. Adams nubau Dorchester 9800.
dė ponią R. Puccdlo užsimokė
ti $25 pabaudos ir teisino lė ANT RENDOS KAMBARYS
šas už mušimą savo liekos dviem arba vienam vaikinui;
metų dukters.
su valgiu arba be valgio.
2138 Greenwich St.
Apiplėšė vežėją.

savininkas turi kitą bizni,

2400 W. 16th St. ‘

PARDAVIMUI SALIUNAS,
geroj vietoj, biznis išdirbtas per
30 metų, arti dirbtuvių, Atsi1šaukite <
/
4301 S. Lincoln St.

PARDAVIMUI SALIUNAS,
labai geroj vietoj, visokių tau
tų apgyventoj. Biznis išdirbtas.
Parduosiu pigiai. Atsišaukite,
1120 Washburn Avė.
PARDAVIMUI BUčERNfi ir
grosenė. arba mainysiu ant namo pusę biznio. Biznis geras, vi
sokių tautų kolonijoj.
4310 S. Wood St.

JIESKO DARBO

KAM REIKALINGA VEDUSI
Praeitą pirmadienį surinkta pora už janitorių. Atsišaukite,
$90,000 naŠliai^Iam Šelpti Chi Petras Smith 1807 Blaire St.,
Chicago, III.
cagoj.

J
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MOKYKLOS

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

kirpimu, litavimu, ir
UesigniHK
siuvimo vynsKų ir moteriškų drapana.
Musų sistema yra geriausia.
mokiname atskiruose departamentuo 
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų- Išmokinam į trumpą laiką ir
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
amato, be darbo nebusi.
Ateikite pasiteirauti,’ tas nieko neprckluoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
. SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

PARDAVIMUI SALIUNAS
yra 4 kambarių pragyvenimui
Randos $30.00, 5 metų lysas.
9759 Walace St.

RAKANDAI

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA6205 S. Halsted St.
dos rakandai turi būt parduoti už biKreipkitės vpatiška! arba rašy
lv sąMni’t ą r»«riuljąią. Seklyčiai
kit
išlygų paklausdami.
tas, valgomajam kambariui setas,
Sara Patek, pirmininkė.
miegruimio setas .kaurai, davenport,
....................
i............. ■■ ■/
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausia grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavu springsu
phonographas su rekordais ir daimanto adata.
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
1922 So. Kedzie Avė.
rina kiekvienam greitą progresą.
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
PARDAVIMUI RA KANDAI aritmetikos, istorijos, geografijos ir
high s cho oi £akų.
po viena arba visus kartu, par visų
Sunaudokite liuosus vakarus pasiduodu pigiai, nes išvažiuoju į mokinimui. Mokestis prieinama.
Waitches Preparatory School,
Lietuvą. Atsišaukite Frank DiČ4509 So. Ashland Ave^
Chicago. II.
monas, 5359 S. Morgan St., 3

- Vakarinė Mokykla

PARDAVIMUI BUčERNfi ir
gTosemė maišytų tautų apgyVentoj vietoj. Parduosiu pigiai, floras iš fronto.
Atsišaukite 3856 Sacramento
Avė.

AUTOMOBILIAI

NAMAI-ŽEME

Surinkta $90,000. “Tag
dienoj.

-u

PARDAVIMUI

KAMBARYS
elektros šviesa,
biznį dykai. T
Pardavimo
nam vaikinui. Atsišaukite
3108
—2
__,3 biznį
’ *
.priežastis,
So. Halsted St., 3-čias augštas iš t“r!y
itu„bAND
į’E^>
ĄRHv MARKET
markkt
CAŠH
CARRY
PARDAVIMUI FARMOS STAKAS,
priekio,
704 W. 69th St.,
Chicago, III. ir jrankiai, graži vieta, gera žemė.
Phone Went. 2393.
I

[į

AUŠROS MOKYKLOJ
REIKIA TUOJAUS PRIE
žirklių vyrų. Nuolatinis darbas I PARDAVIMUI GROSERNfi,
lietuvių kolonijoj. Gera vieta. Pėtnyčioj, Spalio 14, prasidės
per visą metą.
Atsišaukite
pamokos lietuvių kalbos. MokinSouth Side Paper Stock Co.,
3233 So. Halsted St.
tojaus Pavylas Adomaitis. Visi
5833 Throop St.
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
REIKIA 10 AGENTŲ VISOPARDAVIMUI SALIUNAS, didesnės naudos mokiniams ir
se Chicago kolonijose tarpe lie visokių tautų kolonijoj. Biznis parankumui mokyklai. Prisiratuvių, kurie gali dirbti ant ko- išdirbtas per ilgus metus. Par šyt galima visada.
mišino dienomis arba vakarais. duosiu už teisingą pasiūlymą.
3001 So. Halsted Stn
Galima matyt nuo 10 vai. iš ryto Atsišaukite 558 W. 37 St.
Chicago, III.
R. S., 11841 Wallace St.
. PARDAVIMUI BUčERNfi is
grosernė, lietuvių kolonijoj. Biz
Mokinkis dressmaking.
nis geras, nuo senai išdirbtas. Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
, vakarais.
VALGYKLA ANT PARDA- Kreipkitės j “Naujienas” num.
Specialus vakarinės klesos bizvimo Lietuvių apgyventoj vie 420.
niavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
toj. Geras biznis. Atsišaukite
VALENTINE
laišku.
•
DRESSMAGING
COLLAGE
Naujienos No. 419
2407 Madison Street,

PARDAVIMUI SALIUNAS MAIBUICK AUTOMOBILIUS — COU
šytų tautų apgyventoj vietoj. Biznis
PE,
— delei išvažiavimo j Lietuvą,
išdirbtas gerai. Pardavimo priežas
____
______________________
Į
parsiduoda
labai pigiai. Automobitis apleidžiu miestą.
Atsišaukite į Naujienų ofisą, klaus- liūs įrengtas labai gerai, su visais pa| togumais, labai parankus daktarui ar
darni 418.
' mažai šeimynai. Galima matyti bile
kada, susitarus telefonu Calumet 2630
PARDAVIMUI BUčERNfi Ir GRO- arba atsilankius į 3027 Indiana Avė.,
sernė labai tirštai apgyventoj vietoj,
ANT RENDOS: nėra kitos bučemės per 4 blokus. Biz- paskambinus varpelį 4 apartmento.
be
ir cash. Parduosiu
la1oe valffio
valgio vievie- baj- eina
Ig)a|Kerai,
ir pomokinsiu
kalp daryU

Du vagys apipuolė Chicagos
Evening American laikraščio
išvežiotoji ir atėmė nuo jo
$720., kuriuos jis buvo nuo
kostumerių surinkęs.

...

GEORGE HAIDU,
Carney, Mich.

PARDAVIMUI MŪRINIS 2 PAGY;
PARDAVIMUI GROSERNfi, SAL- venimų po 4 kambarius namas, visi
dainių, ciganj Ir kitu visokių daiktų įtaisymai vėliausios mados. Pardavi
krautuvė. Biznis casn. Tokio biznio mo priežastis; važiuoju Lietuvon.
arti nėra. Parduosiu pigiai. Parda
Atsišaukite
s
vimo priežastį patirsite ant vietos. (
4836 So. Califomia Avė.
719 W. 119th St.
West Pulnvan,
Tel.: Pullman 1226.

REIKIA VYRŲ, GALI PAdaryti $10 į dieną. Tai yra žmo
gui proga turinčiam $300 kapi PARDAVIMUI SALIUNAS
talo. Pinigai užtikrinti. Paty geroj vietoj. Priežatį pardavi
rimas nereikalingas. Kreipkitės mo patirsit ant vietos.
3512 Ix>we Avė.
82 W. Washington st., Room 525

JIESKO KAMBARIO MERgina, nuo 29 iki 35-tai ir nuo
Wallace iki Morgan. Turinti ma
lonėkite pranešti, Bessie Latuck,
PARDAVIMUI SALIUNAS,
2938 S. Union Avė.
ir pianas visokių tautų koloni
REIKALINGAS KAMBARYS VIE- joj. Biznis gerai eina, parduodu
nam vaikinui, be valgio, elektros Švie todėl, nes važiuoju Lietuvon.
sa.
Pageidaujama apie Englewood.
Kas turite tokį kambarį, meldžiu pra Atsišaukit greit, 1750 W. 22 St.
nešti laišku.
Atsišaukite
1621 W. Division St.

PONO RANDAUNINKO ATIDAI
$5 iki $10 į mėnesį nupirks U arba
Va akerio vištoms vietos, mes pasko
linsim iki $2,000 pasibudavoti namą.
Kreipkitės 5850 Archer Avė. neda
lioms, arba 1620 Ashland Block, 155
N. Clark St. Daugelis namų subdivizijai. Imkit Archer Av. karą. Kreip
kitės arba rašykit.

REIKIA DARBININKU

Phone Lafayette 3992.
Town of Lake. Šiuomi pranešame
Balto Dobilo L. P. Kliubo nariams, ku
rie yra pirkę L. bonus, kad nonų nuo
šimčiai už 1920 m. bus išmokami se
kamą penktadienį, Spalio 21 <L, 8 vai.
vakare. Nepamirškite atsinešti su sa
vimi bonų kuponus.
— Trustis Walter Sharka.

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI 4 KAMBArių namas su maudynėms. Barnė 2 karvės ir vištininkas. Gera
proga lietuviui. Kaina $3,000.
MOTERŲ
PARDAVIMUI
BUčERNfi
IR
grosernc labai geroj vietoj 18 mylių Kreipkitės prie savininko.
331 W. 105th St.
REIKIA MOTERŲ PRIE nuo Chicagos. Biznis daroma iki
$700 į savaitę; orderius reikia Išvasortavimo popieros, nuolatinis žioti, 4 kamb. pagyvenimui, steam
darbas, gera alga. Atsišaukite, heat. Biznis vertas $5,000, parduo 360 AKERIŲ FARMA VISA Ap
už $3,350. Nemokantį biznio iš tverta, gera tvora, žemė gera be smil
L. Rosenburg & Co., 2143 So. siu
ties. Iš Chicagos eina iki Carney
mokinsiu. Adresas: 416 Naujienos.
Northwestei-n geležinkelis. 2 mylios
Loomis St.
nuo miesto. 130 akerių dirbamos, 50
PARDAVIMUI SALIUNAS, akerių puikaus miško, vertės $3,000,
REIKIA PATYRUSIŲ MER- nupirks pirmas už teisingą pa kita gera ganykla ir smulkus miškas;
teka per farmą, geras namas,
ginu prie moteriškų drabužių ir siūlymą. Parduodu labai greita 2upelis
didelės bamės, šilo, sodas, visos ma
me laike, 929 Roosevelt Rd. (ar šinos, geros karvės, arkliai, avys, viš
siutų, taipgi operatorių.
tos, kiaulės, šienas, kornai, avižos,
ba 12ta gatvė).
1316 W. 18 PI.
miežiai, kviečiai,* rugiai, bulvės, —
viską kartu parduodu po $35.00 už
Tek: Canal 1374.
akerį. Įmokėt $15.00 už akerj, liku
PARDAVIMUI SALIUNAS sius ant 5%, ilgam laikui arba mai
REIKIA SEPTYNIŲ MOTE- labai pigiai. Vieta gera, tarpe nysiu ant gero namo. Kaimynai lie
Platesnes žinias suteiksiu
rų sortavimui skudurų. Gera dirbtuvių. Pardavimo prežastis, tuviai.
laišku

REIKALINGAS ŽMOGUS ANT
ukčs, jeigu ir dirbti negalėtų dėl li
gos ar senatvės, bus aprūpintas. Dirb
ti nereikės. Ūkė arti Chicagos.
Atsišaukite
PETRULEVIČIA,
Chicagos ir apielinkių Paskolos Sto
3344 So. Emerald Avė.
čių domei. Paskolos darbas dar ne viTrys kūdikiai nusišutino karštu sur užbaigtas. Reikia skubėti, kad
neatsilikus nuo kitų koonijų, kad savo
vandeniu.
REIKIA VIRĖJO SUPRANĮ šventų — lietuvio valstybinę pareigą
I su kaupu atlikus .
tančio gaminti lietuviškus val
mirtiI
Beito
Paskolos
^točių
Komiteto
naTrys maži kūdikiai
riai teplatina agitacinius Komiteto la- gius.
nai nusišutino įpuolę į karstą pelius, telanko uoliai šeimynas, teren3212 S. Halsted St.
vn 3 mėn.
prakalbas. Nežiūrint savo kalbevandenį. C. Brovai
’ tojų, prašoma kreiptis į Apskričio Pavaikas, 2312 N j ! bacrailiento Hkolos Stočių Centro Valdybą, o ji paREIKIA PATYRUSIO ŽMOAvė., ir T. Kahishka 14 mėn. rūpins kalbėtojų.
- 1 Visais tuo klausimu reikalais pra gaus Coilerio prie apvyniojamos
amžiaus, 1753 \V. Roosevelt
šoma kreiptis į Chicagos Paskolos mašinos. Įnterlokted Spring Sėt
road, įpulę į karštą vandenį Centro pirmininką, J. A. Mickeliuną, Corp., 4801 JS. Maple\vood Avė.,
8140 S. Wallace SL.Phone Yards 2652.

Chicagos bankieriai pranešė,
kad šįmet jie neduos savo <Iarbininkams
Kalėdų dovanų,
kaip kati buvo daroma pir
miau. Jie sako, kad tai daryti
jucte
verčia
fmansi nė
Rengiasi prie geležinkelių
trinku padėtis.
streiko.
Tart;
sako,
vietoj sumažinti darbininkams
Mokinimo valandos 7:30 vak. algas, nebus duodama Kalėdų
Chicago rengiasi suorgani
zuoti orlaivius, lamus ir net
Malonus lietuviai ir lietuvai dovanos.
automobilinius vežimus persitės malonėsite atsilankyti į virš
Nusprendė geriau nusižudyti, gaibenirmri maisto, anglių ir ki
nurodytą vietą.
negu lankyti mokyklą.
tokių reikalingų (laktų. Sako,
Nuoširdžiai užkviečia visus
panašiai daroma ir kituose di
Mokytojas.
Narian Albert, 15 metų am desniuose miestuose.
žiaus vaikas, nusisprendė pra
eitį pirmadienį nusižudyti*, nes
Nusižudė rubsiuvis. '»
iau labai buvo jam atsibodę
lankyti mokyklą. Jis uižsiralJonas Tokrr, 50 metų am
ADOMAS SKROEDIS
kino virtutėį, atsuko gazą ir žiaus, 1819 Allport gat., rubsiuPersiskyrė su šiuo pasauliu, su
jau manė, kad tuomi visi jo vis užsitroškino gazu. Jo kailaukęs 49 metus ir 8 mėn. Mirė
netikėta mirčia — staigu, Spa
vargai ir bėdos baigsis. Bet, minai sako, kad tai padarė iš
lio, Oct. 18 d. 2:15 inin. ryte.
ant nelaimės, laiku jo bobutė gailesčio savo pačios, kuri ne
Buvo vedęs,"ir paliko dideliame
tai patėmiio ir pasišaukė poli senai mirė.
nuliudime moterį ir du aunu — 6
metų ir 2 metų.
ciją ii nuo to išgelbėti. Jis iau
lavonas randasi 3215 South
, liandė panašiai nusižudyti pra
Klaniečią priešai maginas!.
Union Avė. Laidotuvės įvyks
------ f,,.
eitą menesį.
Jvyks ketverge, spalio 20 d. su
pamaldomis, šv. Jurgio bažny
Tautine Vienybės draugija,
čioj ir į Šv. Kazimiero kapines.
Rengiasi išleisti $60,0^0,000. buvus sutverta kovoti prieš Ku
Giminės, draugai bei pažįsta
pataisymui upės.
Klux Klan, pranešė, kad jinai
mi meldžiami dalyvauti laidotu
tuo darbu nebebžsiimsiiartti, nes
vėse. Nuliudusi moteris.
Emilija Kibartienė-Skrodiene
Po keliu metų diskutavimo, iau nebėra reikalo. Sako, klasu vaikučiais.
projektas iiataisymui upės tarp niečiu veikimas jau visoj ša
. Folk ir 16 tos gatvių ir nada- lyj suparaližiuotas.
I rvnnri gatvių tarp La Saflle ir
Market galviu rau visai arti Nubaudė motiną už tupimą
realizaciios. Gelžkelių kompa
dukters, i

Petras llanis

ANT RENDOS STORAS švie PARDAVIMUI SALIUNAS, Ap
tirštai maišytų tautų. Biz
sus, diktas, ir geroj vietoj. Tin gyventa
nis išdirbtas per daug metų. Prie
kantis barberini, kriaučiui arba žastis pardavimo, važiuoju Lietuvon.
Atsišaukite
Real Estate. Pragyvenimui 3
2444 W. 46ih PI.
kambariai. Savininką galima
matyt visada ant vetos, 4500 S.
PARDAVIMUI GROSERNfi
Paulina St.
ir bučemė, su namu arba be
namo. Biznis senas ir geras.
Kreipkitės į Naujienas No. 417.

kad ruginių “kopus- didėlėmis šeimynoims buvo no SCANDINAVIAN AMERICAN LINE, alga, nuolatinis darbas.

nepažįstančių rašto yra tik 2 tuj” skystime ran<|asi nemažai
nuošimčiai. Gi
’ iš ateivių yra 1 alkoholio, ir kad sumaišius jį
11.6 nuošimčiai, o iš negrų 3.9
ledu galima apturėti' gcnuošimčiai, Iš jaunesnių ran- riausį “cocktail*.
dusi mažesnis nuošimtis nemo Kasžjn ką pasakys prohibicikančių rašto. Nuo 16 iki 20 ios agentai tūliems viešbučių
metu nepažįstančių rašto yra 6 ‘ a vi įlinkoms už vartojimą to
nuošimčiai. Gi nuo 21 ir vir kio “cocktail”?
šaus metų amžiaus, iš vyrų ran
dasi 5.2 nuošimčiai, o iš mote
Laimė, kad dar laiku pabudo.
rų tai 6.2 nuošimčiai.
Sugavo namų padegėją.
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PARDAVIMUI

Leveskio Mokykla

Prirengiamoji ir prekybos dėl su
lugusiu. Mokina Lietuvių ir An
įtuiuų, viaiuniai
odų kalbų;
Grammar uvnuui,
SchoOt/High
School ir Prekybos dalykų. PrirenPriren
giama prie kvotimų i visas augštesniasias mokyklas, Dienomis:
nuo 9:00 ryto ikji 4:00 p. p. Vak.:
7:30 iki 9:30. Nedėldieniaia nuo
11 ryto iki 1 ▼. p. p. mokinama
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halated SU arti 18 gatv.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama) angliškos ir lietuviškos
Naudokitės, pakol nepervėlai, nes ge kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
ra proga dėl lietinio, kuris turi paty nografijos. typevrriting, pirklybos tei
rimą šiame biznyj. žemės. 147 ake- sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelriai R. 85 Dol. Stako laipsniai: karvių nos istorijos, geografijos, politikinės
PARDAVIMUI SALIUNAS, 21,
kiaulių 21, žąsų 25, ančių 50; viš ekonomijos, pilletystės, dailiarašyssu cigarų ir cigaretę krautuve, tų 200 ir visos mašinos; javai 1,000 tės ir tt.
Tik šeši tūkstančiai. Paimt
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Norinti geros vietos, kreipkitės: bušelių.
traukini iš North Westem stoties ir 4 valandai po pi
pietų. Vakarais nuo 9
I Važiuoti J Garnea, HL, o iš ten paimt jkj 10 valandai
5059 S; Ashland Avė.
1 taxi. D. Cepila, R. R. J., Bdx 45, Grays j 3106 SO. HALSTED
KALS
CHICAGO.
Lake, III.
I......... " ..........

