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Rusija sutinka užmokėti
caro skolas

Naujas karo pavojus

Motery rūbu siuvėjai
grūmoja streiku
i

Talkininkai persergsti ma
žąją e te n te
Nonpartisan Lyga pralai
mėjo North Dakotoje.
Lygos gubernatorius ir keli ki
ti valdininkai atšaukti grudų
spekuliatorių ir kapitalistų
pastangomis.

FARO, N. D., sp. 29. — Per
eitą pelnyčių buvo balsuojama
referendumu apie atšaukimą
gubernatoriaus Lynu J. Frazier,
generalinio prokuroro \Villiam
Lemke ir agrikultūros ir dar
bo komisionieriaus J. N. Hagan.
Nors dar nėra galutinų davi
nių balsavimo, tečiaus viskas
rodo, kad jie bus atšaukti. Iš
2,086 precinklų jau suskaityta
balsai 1,800 precinktuose ir
ikišiolei visų atgulei vinių par

tijų kandidatas į gubernaltorius vimui ūkininkų kitose valstijose,
kalavimų iš tų šalių ir galinus
R. A. Nestos turi 13,(XX) balsų tad dabar rinkimų agitacijai pini lengva per Dunojų įeiti Į Ven padarymui galutinos taikos su

perviršį. Tad jiogu likusiuose
precinktuose ir yra laimėję se
nieji valdininkai, tai tas vistiek
davinių

negali pakeisti.

Kaip įvyko atšaukimas.
Gubernatorius Frazier ir kiti
valdininkai priklauso ūkininkų
politinei organizacijai Nonpar
tisan League. Toji lyga taip
jau kontroliuoja valstijos įslatymdavyslę ir net teismus.
Ji valdo valstiją jau nuo kelių
metų.
North Dakota vra išimtinai
ūkininkų valstija. Tad joje
jau nuo senai siautė grudų ir
gyvulių spekuliatoriai, • kurie
taip prispaudė ūkininkus, kad
jie niekad nebegalėjo išbristi
iš skolų.
Pagalios, po ilgos ir labai
atkaklios kovos, lygai pasisekė
užkariauti valstiją ir padėtis
joje pakitėjo. Valdžia įkūrė
savo banką, kūrė valstijos svir
nus. valstijos malūnus ir kitas
priemones, kad išeelbeius ūki
ninkus nuo spekuliatorių.
Tas, žinoma, labai nepatiko
grūdu snekU'liatoriams ir kapi
talistams, kurie nebegalėjo iš
naudoti North Dakotos ūkinin
kų ir todėl tos gaujos speku
liatorių pradėjo dėti visas pa
stangas. kad kaip nors tą val
džia pašalinti. Jie l>ėrė saujo
mis pinigus agitacijai prieš ly
gą ir valdžią, trukdė kiekvie
ną valdžios žinersni, o kada
šiemet valdžia buvo sumanius?
užtraukti didelę paskolą, kad
įkūrus valstijos grudų svirnus,
malūnus ir kitas pramones, vi
sos šalies bankieriai atsisakė
valstijai skolinti pinigus} o ka
da ji pradėjo pardavinėti bo
nus tiesioginiai žmonėms, įvairių valstijų valdžios darė
didžiausių trukdimų tų bonų
pardavinėjimui.
Dabar ūkininkai pergyvena
sunkius laikus. Ūkio produk
tai nurudę iki negalimos žemu
mos ir ūkininkai vėl nebegali
išsiversti. Valstija gi, negauda
ma paskolos, negali įsikurti rei-

“ Socialdemokratas”
Musą draugų savaitinis laikraštis
iš Kauno. Skaitykit visi.

Gaunamas Naujienose.
Kaina Be.
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Uždraudžia geležinkelie
čiams streikuoti
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čecho-Slovakija pranešė am
basadorių tarybai, kad ji pa
siuntė Vengrijai ultimatumą,
reikalaujantį pašalinimo Karo
lio ir užmokėjimo kaštų čechoUžmokėtų skobs, padarytas Fabrikantai bando
atsteigti
Slovakijos mobilizacijos.
1914 m., jei kitos šalįs pa “prakaitinių” darbo sąlygas.
Ultimatumas užsibaigia ryto
Streikas paliestų 400,000 dar
darytų taiką ir pripažintų
naktį ir jiogu Vengrija iki to
Rusijos valdžią.
bininku.
laiko neišpildys reikalavimų,
čecho-Slovakijos armijos įsi- True translation filed with the postNEW YORK, sp. 30. — In
inaster
at
Chicago,
III.,
Oct.
31,
1921
briaus į Vengriją.
Ladies’ Garment
as required by the act of Oct. 6, 1917 ternational
\Vorkcrs’ Union prezidentas
Ambasadorių taryba atsisakė
RYGA, sp. 30. — Oficialinį Benjamin Schlesinger pareiškė,
sutikti su antra čecho-Slovaki- patvirtinimą, kad Rusijos so
jos sąlyga ir persergėjo, kad ji vietų valdžia sutiko, tūlomis są kad moterų rūbų fabrikantai
turi atšaukti savo ultimatumą, lygomis. pripažinti senosios Ru bando atsteigti savo dirbtuvėse
kalingų pramonių, kurios apsau- kitaip didžioji entente bus pri sijos vaJTb skolas svetimoms “prakai tinęs” darbo sąlygas ir
todėl galės kilti streikas, kuris
gotų ūkininkus nuo tpekuliato- versta remti Vengriją.
šalims, nžvcru bolševikų agci; palies tiesioginiai 100,000 dar
rių išnaudojimo. Be to ir fedeNors čecho-Slovakija tvirtina, turos Rosią pranešimas.
bininkų, o
netiesioginiai dar
vahnė valdžia, kuri oina išvien
kad ultimatumas tapo pasiųstas
Pasak Rosią žinios, sovietų 400,000 darbininkų. Jis sako:
su kapitalistais, labiau spaudžia
bendrai su Rumunijos ir Jugo užsienio reikalų minis tevis či
North Dakotos ūkininkus, vers
“Telegrama iš musų raštinės
Slavijos valdžiomis, tečiaus pa čerinas užvakar pasiuntė notą
dama bankus reikalauti iš ukitvirtinimo iš tų šalių nėra gau Anglijos, Francijos, Amerikos, Cbicagoje praneša mums, kad
ninų tuojaus sumokėti bankams
to miesto moterų rūbų asocia
ta. Bet jeigu tai tiesa, tai reiš Italijos ir Japonijos valdžioms,
skolas.
cija paskelbė Chicagos laikraš
kia trūkimą taip didžiosios ir kad sovietų valdžia sutiktų pri
čiuose, jog nuo lapkričio 14 d.
Esant tokiai padėčiai, kapita mažosios entente ir beveik tikrą pažinti senąsias skolas, padary
atsteigs savo dirbtuvėse darbo
listai ir visi atgaleiviai susivie karą* Balkanuose.
tas iki 1914 m. su ta sąlyga ,kad
nuo štukių sistemą, kuri tapo
nijo, susivienijo ir visos jų par
“
Rusijai
butų
duota
privilegi

Mobilizuoja kariuomenę.
panaikinta liepos m., 1919 m.
tijos ir nutarė pasinaudoti Non
jų, kurios padarytų galimu
VIENuNA, sp. 29. — Mobili tikrai išpildyti tas obligacijas”.
“Visuotinas streikas išrodo
partisan lygos įvestu įstatymu
neišvengtinu. Kada jis ištiks,
vick
iniciatyvos ir referendumo, kad zacija čecho-Slovakijos
Rusijos pripažinimas skolų,
100,000 darbininkų bus palies
atšaukus dabartinius valstijos pilnai užbaigta. Taipjau pa
sako čičerinas, priklauso nuo
ti tiesioginiai ir mažiausia 400,viršininkus. Ir pereitą pėtnyčią tikrinta, kad Jugo Slavija ir
didžiųjų
vaistjthių
padarymo
buvo balsavimas. Kapitalistai Rumunija irgi mobilizuojasi. galutinos taikos ir pripažini 000 žmonių netiesioginiai ■—
priklausantis nuo tos industri
Čecho-S lovak i j os jxre m i eras
išleido agitacijai milionus dole
mo sovietų respublikos.
jos”.
rių, kuriuos jie tikisi atgauti pas Benes pranešė Austrijai, kad
čičerinas siūlo sušaukti inter
kui iš ūkininkų. Lyga gi yra jos neutralitetas bus pagerb
Sutartis su didžiuma dirbtu
nacionalinę. konferenciją ap
neturtinga organizacija, pasilai tas.
vių užsibaigia lapkr. 1 d.
svarstymui visų šalių reikalavi
kanti tik iš narių mokesnių ir
Čcchai koncentruojasi apie
visus pinigus išleidžia organiza Pressburg ir Bratislava, kur mų iš Rusijos ir Rusijos rei

North Dakotos guber=
natorius atšauktas
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Siūlo kurti didelį inter
nacionalinį banką.
Tas bankaas leistų Europoje
savus pinigus ir pagelbėtų
visai Europai atsigauti ir at
sistoti ant kojų.

Bankas, Vanderlipo pienu,
butų panašus į Amerikos fede
ralinio rezervo bankus. Jis vi
sose šalyse išleistų už $5,000,000,000 savų pinigų, su sąly
ga, kad turintis tuos pinigus
negali gauti jų auksu. Taipjau
butų pastatyta sąlyga, kad nė
viena prisidėjusi šalis negali
leisti kenksmingi) bankui įsta
tymų. Bankams butų suteik
ti tinkami butai veltui ir jie
turėtų nepaliečiamas teritorialines teises, kokias turi amba
sados. Jį įkorporuoli galėtų
ta u Ii) sąjunga.

BERLINAS, sp. 28. — Vie
nas stambiausiu Amerikos bankicriu, Frank Vandcrlip, siūlo
keturiolikai šalių įkurti “Jungi.
Valstijų ir Europos banką”, ku
rio kanhalaas siektų $1,000,000,000 auksu. Jį tą pieną jau
šalių varžytinės
pasiūlė Lenkijai ir dabar pąsiuPaskelbimas lokio VanderliIvs ir Vokieti'iai. Jis mano,
kad didžiumą to aukso sudė po sumažino Iškėlė aikštėn bu| vinią didelių varžytinių tarp
tu amerikiečiai.
I anglu ir amerikiečiu. Anglams,
Be šio banko, jo pienai, butų kurie vedė Čia slaptas derybas,
Įkurta visa eile to banko sky šis Vanderlipo sumanymas bu
rių ir apsimainvmas produk vo didelis smūgis. Pasirodė,
tais tarp įvairių šalių butų da kad kiekviena tu šalių stengiasi
romas pasiremiant dolerio ver patapti “receiveriu” bankrulito.
jančiai Europai ir ypač pasi
“Aš
nesiūliau
panacėjos griebti Rusija. O kuri šalių pa(vaisto visoms ligoms gydy si<rrielks Vokietiia, ta. manoma,
ti)”, sakė Vandcrlip, “bet aš kontroliuos ir R ilsi ją.
esu daktaras, siūlantis receptą
Vandcrlip, paklaustas ką jis
pagelbėti centrai i nei Europai. mano, kaip talkininkų šalįs pa
Aš neatstovauja jokias grupes žiūrės i jo pieną, atsakė:
ar valdžios, negi aš reikalauju
“Anglijai jis visai nepatiks,
nuosprendžio, kadangi pasise
ii turi savus plonus. Bet aš už
kimas vra galimas tik tada,
tikrinu. kad jei šis pienas ne
kada kelios šalįs, savo iniciaty
bus priimtas, Anglija neužil
va. pakvies grupe suorganizuo
go badaus.
ti tokį banką. Banko kapita
“Kokia noi's pagelba turi bū
las turėtų būti $1,000,000,000

Tai apeina ne vien
auksu ir jį veldvtu 5 amerikie ti rasta.
čiai ir 4 europiečiai.
Bankas Vokietiją, bot ir visą pasaulį.

griją. Jugo Slavai stovi ties
leistų dolerines notas, parem Mano pienas duoda bankrutigų neturėjo, o ir dabar nubied- Szcgedin ir į pietus nuo Bara- tarties.
tas auksiniu rezervu, prekybos iančiomis šalims kidks nors
nėję ūkininkai nedaug tegalėjo nya anglių distrikto.
tvirtesnę atramą.”
(Washiąglone čičerino nota
tikslams
”
.
lygą paremti. Kapitalistams agi
dar nėra gauta. Amerikos val
Vokietija neužmokės
taciją vesti dar palengvino ūki Ultimatumas užveria sekamus džia nėra skolinusi Rusijai Darbo taryba paskelbė kad visi
Kalbėdamas apie abrina Eu
rihvHjos.
geležinkeliečiu, kurie strei ropos padėtį, jis sake, kad ji ♦ ... č
ninkų nuskurimas, ką jie aiški įeikalavimus:
prieš 1917 m., kada ji pasko
kuos, neteks apeliacijos tei serga ir reikalinga yra ūmaus
no esant pasekme lygos valdy
Paklaustas, ar Vokietija ga
1. begalinio visų Hapsburgų lino Rusijai $187,729,750. Prieš
siu.
mo,visai neminėdami, kad ūki atsižadėjimo teisių prie sosto.
gydvmo.
lės užmokėti kontribucija, ka
tai Rusijai skolino tik privati
ninkai kitose valstijose dar blo 2. Nusiginklavimas po prie niai asmenis ir bankai).
“Iš paviršiaus”, sakė jis, “Eu da atimta iš jos Augšt. Silezi
CI1ICAGO.
—
Geležinkeliu
giau dabar gyvena.
ropos padėtis išrodo geresnė., ja, Vandcrlip atsakė:
žiūra mažosios entente .
darbo taryba galutinai užbaigė nenu kad buvo mėtai atgal, bet
“Vokietija niekad! nebūtų
Ir kapitalistai laimėjo, bet vis 3. Pilnas išpildymas Triancn
savo kryžkarą prieš geležinke viskas rimo ant bedančios galėjusi užmokėti kontribuci
gi nedideliu balsų perviršiu, nors sutarties.
liečius ir jų grūmojimą streiko, smilties pelkės. Niekurios ša jos. Tečiaus D r. Wirth nuo
jie buvo išleidę atšaukimui mi 4. Užmokėjimas kaštų mobili
iš’risdama paskelbimą, kad r ile lis, kaip išrodo, bėga galvo- širdžiai stengėsi išpildyti šito
zacijos.
lionus dolerių ir surinkę visas
kuri geležinkelio darbininkų uni triikriomis tiesiai į finansinę kį negalimą prižadą. Dabartį,
savo spėkas. Tad lygos pralai Išrodo, kad tarp mažosios en
ja kuri sustreikuos, nepaisyda- neklą. Kaip išrodo, iš naiviu i ų kada svarbiausios Augšt. Sile
tente
yra
dar
ir
kitas
sentimen

mėjimą negalima skaitvti amži
Potvinis nušlavė dalis kelių dnrbo tarybos įsaymų, neteks šalin geriausiai stovi čecho-Slo- zijos dalįs liko atkhio'toc Len
tas,
kurio
nėra
įrašyta
i
ultima

nu dalyku. Reikia tikėtis, kad
miestelių Kanadoje.
teks teisių apeliuoti į tą tarybą. vaklia’'.
kijai,
dvigubai tikn<’ kąri
tumą,
būtent
noras
pašalinti
lyga neužilgo vėl atgaus pražu
Paklaustas ar tokis bankas Vokietija nereti užmokėti tal
■ ""i-------------llorthy ir įkurti Vengrijoje tik
dytąsias pozicija.
VANGOUVER, B. C., sp. 29.
Potvinyj Neapolyj žuvo keli ivestu drieiopus pinigus šaly kininku reikalaujamų šarmui
rai demokratinę /aidžią.
—
Tarp
35
ir
50
žmonių
žuvo
je, Vandcrlip atsakė:
Jus negalite sugadinti netikusį
Kapitalistai
nepasitenkino
žmonės.
Vengrai yra labai nusiminę potvinyje, kuris nušlavė dalis
“Musų pienas labai artimas kiaušinį”.
vien atšaukimu gubernatoriaus Jie žino, kad mažoji entente ga
kelių
miestelių
įpielinkėje.
Po

ir kitų valdininkų, bet kartu re li juos sumušti ir atnešti naują
NEAPOLIS, sp. 30.
Keli Amerikos federalinio rezervo
tvinis pasidarė delei debesio
ferendumu pasirūpino permai Vengrijai nepalaimą.
žmonės žuvo ir dai.y nuostolių pelnui, bet tik yra internacio SKAITYMT IR PLATINKIT
pratrukime,
kuris
pakėlė
van

būtimi
4 TT .T T F N A fl ”
nyti rinkimų įstatymus ir pa
Bet apiplėštoji Vengrija ne denį upėse ir kalnų upeliuose. rr'daryta delei smarkaus lie nalinis. Tas padaro
naikinti valstijos banką, nes gali užmokėti už bereikalingą
taus, kuris tęsėsi 12 valandų, dvejopų pinigų sistemą”.
Labiausia nukentėjo kaimas
mat kada ūkininkai neturės savo trijų valstybių mobilizaciją ir to
patvinus einančiai per miestą
Britannia
Beach,
kurio
pusė
na

banko, lengviau bus juos išnau d?l galbūt ji bus visgi priversta
Sebcto upei ir užliejus didelę '
mų
nunešta
j
jurą.
Ton
žuvo
doti. Banko, kuris remia ūki priešintis.
dalį masto. Audra taipjau •
35
žmonės.
ninkus, spekuliatoriai labiausia
midsrė
didelių
nuostolių
Esamomis žiniomis, Karolis
Kiti
miesteliai
irgi
nukentė

neapkentė, nes jie visuomet ga griežtai priešinasi abdikacijai,
ūkiams, nes ji sunaikino vyn
jo ir galbūt ir juose yra žuvę
lėjo kenkti ir stabdyti jų plėši nors jam grąsi narna pašalinimu
uogių laukus ir nuplovė galvi-.
žmonių.
mą ūkininkų.
jus.
nuo sosto. Abdikacijai ypač
Su miesteliais negalima ki
priešinasi jo pati žita.
taip susisiekti, kaip juromis,
PARYŽIUS, sp. 29. — Pre
kadangi geležinkeliai ir tiltai
Nežino kur dėti Karolį.
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
liko nuplauti. Nuostoliai sie mjeras Briand ir kiti nar;ai
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
PARYŽIUS, sp. 30. — Amba kia kelis milionus dolerių.
Francijos delegacijos į nusigink
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dausadorių taryba vėl negalėjo nu
lavimo ir tolimųjų rytų klausi
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žespręsti į kur ištremti Karolį ir
mais konferenciją Washingtone
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
išplaukė į Ameriką šiandie.
Pataria neliesti Vengrijos. Ma j c pačią, nes nė viena valdžia
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
žoji entente nenustoja rengtis nenori jo priimti. Jis tad turės
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
pasilikti ant laivo ilgesniam lai
GUATEMALA CITY, sp. 29.
puolimui ant Vengrijos.
MADRIDAS, sp. 30. — Portu
džiant į spekuliaciją.
kui, iki nebus surasta jam vie —Smarkus
lietus vakarinėj galjos ministerija, kuri užėmė
Guatemaloj
pridarė didelių vi ‘tą po nužudymui premiero
PARYŽIUS, sp. 30. — Amba los.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
nuostolių ir pagimdė polvinį, Granjo spalio 20 d., ketina savu
sadorių taryba vakar nutarė pa
Gal nuteis nužudyti.
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
kuriame žuvo 18 žmonių.
no’u rezignuoti, kad leidus su
siųsti notą mažajai entente, įkoje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paBUDAPEŠTAS, sp. 29. — Ti
daryti naują ministeriją.
sakančią toms šalims sustabdyti
sieką Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
karinius prisirengimus prieš kimasi, kad grafas Andrassy, Airiai padavė galutinus reikala
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
atstovas Rakovsky ir princas
vimus.
NAUMIESTIS.
Vengriją.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
VVmdisch-Graetz bus nuteisti nu
Karo pavojus nėra praėjęs.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
žudymui, jei regentas Horthy
LONDONAS, sp. 29. — Sako
Švėkšnoj rugsėjo 18 d. (koks
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
žydą
PARYŽIUS, sp. 30. — Jei nepakeis jų nuteisimo kalėjimu. ma, kad Airijos delegatai pada tai vaikinas, pasitikęs
yra New Yorfce ar Chicagoje. Naujienos yra
vę Anglijos valdžiai savo galu Krcmer, sake žinąs rietą, kur
gu Čecho-Slovakija nenusilenks
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Nubaudė už darbą nedėlioj.
tinus reikalavimus ir taikos są galima piiikti daulg amerikos
ambasadorių reikalavimui, centuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
lygas. Jų reikalavimai liečiasi auksinių pinigų. Ir jei Mende
tralinė Europa vėl įsivels į ka
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
KANSAS CITY, sp. 30.—Jau daugiausia Uisterio, kurį pietine duotų jam kielk, tai vaikinas
rą.
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
nas ūkininkas Gi.arles Duttcn iš Airija nori pasigriebti. Tad nuvestų jį į tą vietą. Slusilygo
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Patirta, kad ambasadorių su Morris, Kas., liko priteistas užsi reikalaujama, panaikinti Uisterio su vaikinu už 60 auk., pasiėmė
Skyrių.
sirinkimas svarstė vakar naują mokėti $1 ir teismo kaštus, vi savivaldą ir arba prijungti Uis- dar 60 tūkstančių pinigams pir
jį pavojų ,nors nieko apie tai so 156.40, už tai skad dirbo neto terj prie visos Airijos, arba pa kti, ir niekam nesakydami apie
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
neminėjo savo notoje, išreiškian lioje. Mat Kauras valstijoj jau daryti ten pleb’scitą.
tokį šiol “gešeftą,” iškeliavo su
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KOMUNISTINĖ FILOSOFIJA.

Brookiyno komunistų
rastis rašo:

laik-

“Kiekvienas tėmijąs gyyę.
nimą yra patyręs, kad ten,
kur reakcija labiau siaučia,
darbininkų judėjimas didėja.
Remiantis laikraščių prane
šu mus, dainų: .Vilniaus srity
je, kur Želigovskis viešpa
tauja, reakcija siaučia tokia,
kad sunku ją ir įsivaizdinti.
Vienok ten darbi ninku j įdė
jimas gana didelis ir nelcgalė komunistų partija veikia
smarkiai.”

Šitie “Laisvės” išvadžiojimai
tur-bur išaiškina, kodėl ji per
nai taip atkakliai priešinosi rė
mimui kovos su Želigovskiu.
Mat, jeigu Želigovskis butų už
kariavęs visą Lietuvą, tai šian
die visoje Lietuvoje butų tokia
pat baisi reakcija, kaip Vilniaus

judėjimą,” vadovaujamą
munistų partijos.

ko-

Del komunistų partijos labo
“Laisvė” nori reakcijos.
Bet protaujantys darbininkai
galvoja visai kitaip. Komuniz
mas jų akyse ne sveikas darbi
ninkų judėjimas, o to judėjimo
liga. Jeigu reakcija pagimdo ši-

Kita labai stambi Lenino
tą liguistą darbininkų judėji
mą, tai daririninkų klesai yni pergalė buvo sudarymas Visos
badaujupr
iš to vien tiktai žala, o ne nau Rusijos Komiteto
Tas komitetas,
da.
Į !'■' |'W tiems šelpti.
kaip jau musų skaitytojai ži
Sveikas-gi darbininkių Į judė no, susidėjo milžiniškoje savo
jimas taq>sta ne tenai, kur didžiumoje iš buržuazijos at
siaučia reakcija, o (tenai, kur stovų, lilMTalų ir net konserva
viešpatauja laisvė. Juo dau torių; socialistas nebuvo įleis
giau laisvės, tuo gerinus darbi tas į jį nė vienas.
ninkų judėjimui.
Sudarydamas tą komitetą,
Pažvclgkite į Ameriką: kada Leninas norėjo nušauti du zui
buvo joje stipresnis darbinin kiu: vieną, nuraminti Rusijos
kų judėjimas — kuomet buvo visuomenę,
didžiai sujudusią
nevaržoma darbininkų spauda dėl pasibaisėtinų žinių apie ba
ir darbininkų organizacijos, ar dą; antra, įgyti kapitalistinių
kuomet tapo išleisti ikaro įsta valstybių prielankumą.
Kad
tymai ir ėmė siausti Palmeris gavus simpatijų užsienio bur
su savo agentais
žuazijoje, Lenino šalininkų di
Kvailas komunistų įsivaizda riguojamosios žinių agentūros
vimas, kad reakcija stiprinanti Vokietijoje, Franci joje ir ki
darbininkų judėjimą, veda juos tur stengėsi kiek gailėdamos
prie to, kad jie priešinasi ko labiaus išreklamuoti tą Visos
vai už demokratijų ir už nau Rusijos Komitetą,
ypatingai
dingas darbininkų klesai refor pabrėžiant tą faktą, kad jisai
mas. Jų “filosofija” sako: JUO susideda iš buržujų. Bolševikų
bloginus, tuo genaus.
agentūrų
pranešimuose buvo
labai plačiai aprašoma biogra
IR MUMS GAILA.
fijos Golovino (buvusiojo ant
rosios
Durnos pirmlininko),
“Drauge” vienas jo bendra Kiškino (buvusiojo ministerio
darbis, Svečias, rašo:
Kerenskio kabinote) ir kitų ži
“Gaila nuan ‘Naujienų” so nomų užsienio buržuazijai ko
cialistų, kad juos taip labai miteto narių.
Ir |wiskui staiga tas komite
gamta yni niiskriaudusi, duo
dama taip dideles akis ir taip tas tapo išvaikytas, ir jo nariai
pateko teisman! Už ką? Kodėl?
menkas ausis.”
— klausia nusistebėję žmones
IX'ja, ir mums prisieina gai užsieniuose.
lėtis. Mums gaila, kad gamta,
Oficialia sovietų valdžios j>atverdama “Draiigo” rašytojus, siaiškinimas buvo toks: komi
pasielgė atbulai: davė jiems tetas, girdi, užsispyrė, kad jam
menkas (kurmio) akis ir dide butų leista pasiųsti delegacijas
les (as-o) ausis.
į Europos sostines; o valdžia
negalėjo su tuo sulikti, todėl ir
BOLŠEVIZMO MERDĖJIMAS: uždarė jį. Bet toks pasiaiškini
VIDUJINĖ KOVA SOVIETŲ mas gali negu t liktai mažą kū
RUSIJOJE.
dikį patenkinti.
Kas-gi tikės,
kad įstaiga, sutverta
tokiam
Rusijos bolševikų eilėse ei svarbiam reikalui, kaip kova su
na smarki kova tarpe dviejų badu, turėjo būt uždaryta( ir
viena kitai prieštaraujančių jos nariai atiduoti teismui!)
frakcijų: nuosaikiosios frakci vien tiktai dėlto, kad tarp jos
jos, kurios atstovai užima aug- ir valdžios apsireiškė nuomo
ščiausias vietas sovietų valdžio nių skirtumas!
je, su Leninu priešakyje;
ir
Tikroji komiteto išvaikymo
kraštutinės kairiosios
frakci priežastis buvo visai kitokia.
jos, kontroliuojančios Nepap
Komiteto išvaikymas buvo
rastąją Komisiją (črezvyčaiką Čekistu pergalė ant Lenino.
arba Čeką), kurios galva yra Kairieji elementai
bolševikų
Dzieržynskis.
partijoje buvo labai priešingi
Toje ko r riet kartais laimi Visos Rusijos Komiteto steigi
nuosaikieji, kartais kraštutiniai mui, nes jie bijojo, kad jis sus
kairieji.
Nuosaikioji Lenino tiprins buržuazijos įtaką Rusi
frakcija te5lju< dažninus laimi, joje ir tai prives prie griuvi
kadangi ji labiaus skaitosi su mo visą komunistų diktatūros
gyvenimo sąlygomis.
sistema. Jie todėl šoko darbuo
“Naujoji ekonominė politi tis. Trumpu laiku jie “susekė”
ka,” kuri prasidėjo
Rusijoje “konlr-revo'Iiucinį sąmokslą,”
nuo pereitojo pavasario, buvo į kurį tapo įvelta apie 200 žmo
bene didžiausia Lenino perga nių, gyvenančių Rusijoje ir už
lė ant kraštutinių kairiųjų. Ji sieniuose. “črezvyčaikos” pa
sai suprato, kad komunizmas liepimu,
daugelis tų žmonių,
Rusijoje yra galutinai subank- apkaltintų sąmokslu, tapo su
rulijęs, ir privertė savo parti imta, ir 60 jų sušaudyta be teis
ją priimti prekybos laisvę ir ki mo Petrograde. Sušaudytųjų
tus svarbius dalykus, vedančius vardai, kartu su jų “nusidėji
ekonominę Rusijos sistemą at mų” pažymėjimu, tapo plačiai
gal prie kapitalizmo.
paskelbti spaudoje.
Kraštutiniai kairieji tečiaus,
Paskui čekistai pradėjo bai
keršydami Leninui už savo pra siausiu įnirtimu atakuoti Visos
laimėjimą tame klausime, iki Rusijos Komitetą,
skleisdami
šiol nepaliauja darę “sabotažą” visokias insinuacijas apie jį ir
lai naujai politikai: jie atsisa kaltindami jo narius, kaipo to
ko vykinti valdžios dekretus ir Į “kontr-revoiliucinio ' sąmokslą”
daro kitokių trukdymų.
' paigelbininkus. Tatai sudarė to-

Šimto Nuošimčių
Patrijotas
UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
(Tęsinys)

Buvo apie antrą valandą po pietų vieną lie
pos mėnesio dieną, ir saulė stipriai kaitino Ame
rikos didmiesčio gatves. Gatvėse buvo minios
žmonių ir Petras pastebėjo, kad visur buvo pilna
vėliavų. Kaž-kur toli buvo girdėt muziką grie
žiant, ir jis mąstė, kas tai galėtų būt. Petras
laikraščių niekados neskaitė; jis mat visas buvo
pasinėręs tuose vaiduose, kurie ėjo tarp Pirmo
sios Apaštalų Bažnyčios, kitaip vadinamų šven
tųjų Rolerių, parapijiečių, — tarp Lunko šalinin
kų iš vienos pusės ir Smiterio iš antros, ir tie didi
įvykiai, kurie dėjos pasauly, jam buvo visai ne
svarbus ir nerūpėjo. Jis mažai ką težinojo apie
tai, kad visas pustuzinis galingų pasaulio valsty
bių susirėmusios mirties imtynėse; kad nuo tos
milžiniškos kovos drebėjo visa žemė. Truputį tą

kią atmosferą, kad Leninas ncatsilaikė prieš čekistų šturmą
ir paliepė išvaikyti komitetą,
kurį pats buvo sutvėręs.
Paskutinės Lenino kalbos ir
straipsniai, įlipusieji Maskvos
“Pravdojc”, rodo, kad ta vi
dujinė kova bolševikų partijoje
eina visu smarkumu
toliaus.
Griežtai stodamas prieš kraštulini uosius elementus,
kurie
trukdo jo pastangas išlipti iš
los “komunistinės” pelkės, į
kurią sovietų valdžia įklimpo,
— Leninas pareiškė net, kad
visi komunistai atsidurs ant
kartuvių, jeigu jie nepadės jam
atgaivinti kajyitnlizmo tvarką!
Bet grįžkime dar prie to
“'komtr-revoliucinio sąmokslo,”
kurį sufabrikavo čekistai, kad
prispyrus Leniną panaikint Vi
sos Rusijos Komitetą. Kaip jau
minėjome,
šitos fabrikacijos
auka buvo 60 žmonių gyvas
čių. Jie tapo nužudyti be teis
mo. čekistams buvo taip svar
bu nužudyti tuos žmones, kad
jie nenorėjo duoti “sąmoksli
ninkams”
progos pasiteisinti
net pačių bolševikų sutvertame
teisme; jie bijojo, kad net ir
toks teismas nebūtų radęs pa
mato išnešti mirties nuospren(1 į apka 11 i n t i einsicms.
Bot pažiūrėkite, už ką tie 60
žmonių lapo sušaudyti. Rusijos
socialdemokratų laikainštis, “Socialističeskij Viestnik,”
kuris
eina Beri Ine, paduoda, remda
masis
oficialinės bolševikų
spaudos pranešimais, šitokias
žinias apie nužudytuosius:

“Akimovienę-Pdrcc sušau
dė už tai, kad ji buvusi ‘sa
vo vyro sėbras.’ Skulptorių
Uchtomskį sušaudė už tai,
kad jisai ‘pristatydavo tiks
lu perduoti užsieniui žinias
apie 'muzejų dalykus.’ Poetą
Girmilcvą — už tai, kad jis
‘prisidėjo prie prokliamacijųdarymo ir žadėjo (!) su
jungti grupę inteligentų su
kilimo valąnodje.’ Bielostockį — už tai, kad jis ‘už 1000
kronų išgavo kontr-revoliucionierio kun. šacbovskio
pal mosavimą.’ Senelę Lund,
60 metų, — už tai, kad sji
davė
butą ndldgaliam Šachovskiui ir nešiojo laiškus.’
Pagalios, profesorius Lazarevski, kurį črezvyčaikai ne
pavyko apkaltinti
jokiais
darbais politikoje, tapo su
šaudytas už tai, kad jisai da
rė vietinės savivaldybės ir
pinigų reformos projektus’.”
“Tai šitokie yra nusidėjimai
90% visų sušaudytųjų,” sako
socialdemokratų organas. Kiek
vienam žmogui, kuris turi bent
kokią nuovoką apie politinių
sąmokslų istoriją,
yra aišku,
kad tas “sąmokslas” buvo pro
vokacijos darbas. Ir dėlto tai
“sąmokdihilikai” nebuvo net
pašaukti teisman. Teisimas ne
būtų galėjęs pasmerkti juos!
Taigi ve kokiomis priemonė
mis teroristinė frakcija bolše
vikų partijoje kovoja prieš Le
nino “naująją politiką,” steng
damasi prailginti ikoiministi-

ni.

Vafiedelig, Spalio 31 3., 1921

nes diktatūros dienas. Leninas
gi, tas besąžiniškiauLsiias iš viso
pasaulio jėzuitų, mėgina iš vie
nos pusės užmegs t i draugiškus
santykius su buržuazija, o iš
kilos pusės, patenkinti opozici
ją savo partijoje. Viena ranka
jisai siūlo koncesijas užsienio
kapitalistams ir prekybos lais
vę Rusijos buržuazijai, o antra
ranka padeda črezvyčaikos bu
deliams galabinti žmones.

Didelė politinė byla
Kaune.
Įspūdžiai ir faktai.
[Nuo musų korespondento]

KAUNAS, X. L

Nepriklausomos Lietuvos Res
publikos vėliavoj vis daugiau ir
daugiau juodų dėmių darosi...
Nespėji užmiršti vienus iš eilės
darbininkų pasmerktus mirtin
ar katorgon (lietuviškai sako
ma: sunkiųjų darbų), kaip pa
matysi, jau kiti eina...
Rugsėjo 28 d. Armijos Teisme
turi buvusios ir dabartinės Kau
no Miesto Tarybos nariai: Leo
nas, Ša,paras, Kublickas ir šetleris. Jie yra darbininkų sąrašo
(Nr.2) kandidatai ir atstovai.
Ne šiandie ir ne čia vieta nag
rinėti jų nusistatymus, įsitiki
nimus. Jie yra atstovai tų pačių
darbininkų, ir to mums kol kas
pakanka. Juo labiau dėlto, kad
jie šiuose Armijos Teismo rū
muose atsidūrė
visai to savo
veikimu neužsipelnę.
Paklausite, kodėl? už ką?
' Jums, Amerikos laisvių raga
vusiems, tai ir ištikro bus sun
ku suvokti už ką. Bet kaltina
masis aktas štai kaip juos kal
tina :
Einant šiemet savivaldybių
rinkimų
kampanijai minėtieji
žmonės sudarę nelega'lę organi
zaciją, komitetą,
kurs išleido
priešrenkamąjį lietuvių ir lenikų
kalbomis atsišaukimą. Tame at
sišaukime inkriminuojama tos
vietos, kur minima, kad darbi
ninkai neina į savivaldybes ben
drai su buržuazija dirbti, bet ža
da ginti darbininkų interesus,
kad jie galėtų prisiruošti galu
tinai kovai su esamąja tvarka.
Tai, rodos, ir visas tas “bai
siausias” prasikaltimas.
Kaltinamieji įrodinėja, jog jie
nepriklausą jokiai politinei par
tijai.
Atsišaukimas nekvietęs
prie sukilimo, o tik prie bendro
darbininkų susipratimo ir susiorganizavimo, nes ir karo cen
zūros leistas, ir milicijos prie
žiūroj kandidatų
susirinkime,
suredaguotas, ir — apie savaitę
po atspausdinimo —- platintas.
Neturi pakankamai kaltini
mui medžiagos ir Valstybės Gy
nėjas. Jis stengiasi įžiūrėti tarp
atsišaukimo teksto eilučių šau
kimą nugriauti, konstitucijos ke
liu įvestąją tvaiką ir valdžią.
Neužtenkamai medžiagos, ku
ri įrodytų esant juos kaltais,
davė ir liudininkai — milicijos ir

lyką. Per septynerius metus jis pirmiau buvo
Periklo Priamo padėjėjas, ir daug važinėjo po
Ameriką pardavinėdamas “Priamo Vaistus
Skausmams Užmušti”. Jis su Priamu važinėjo
automobiliu, ir kur tik buvo koks jomarkas, ar
suvažiavimas, ar piknikas, ten buvo ir jie su sa
vo vaistais. Jie paprastai sustodavo ten, kur
Toksai judėjimas apėmė visą Amerikos did tirščiausiai buvo žmonių; Periklas Priamas būda
miestį ir gatvės paplūdo didelėmis patriotinėmis vo paims skambalą, suskambins, pasakys labai
demonstracijomis. Visuose sankrovų languose gražią kalbą apie savo vaistus — kaip jie visa ką
“Pabusk, Amerika!” gydo, visokias ligas naikina, visokius skausmus

Antrapus Didžiulės gatvės buvo vėl daugybė iškaišų su parašais: “Rengkis, Amerika!” To
liau, gatvės gale, aikštėj buvo susirinkus nedide
lė armija — seni Pilietinio Karo veteranai, vals
tijos milicijos regimentai, laivyno kareivių bū
riai nuo stovinčių prieplaukoj karinių laivų, įvai
rių šiaip draugijų nariai su savo didingais mar
šalais ant baltų žirgų, su auksinėmis juostomis
ir plevėsuojančiomis baltomis plunksnomis nuo
kiverių, visokia miesto ponybė puikiuose vežimuo
se, apie dvidešimt orkestrų griežiančių maršus* ir
tūkstančių tūkstančiai plevėsuojančių viršum
galvų vėliavų. “Pabusk, Amerika!” čia jau bu
vo ir Petras, su tuščiu pilvu, atėjęs netikėtai Di
džiąją gatve ir neturėdamas nė mažiausios nuo
vokos apie tai, delko čia visos tos iškilmės.

Kaltinamuosius gynė advoka
tai Venslauskis ir Lukauskis.
Karštoj savo kalboj adv. Lu
kauskis nurodė į tai, kad ir 1905
metais caro valdžia taikė tą patį
129 paragrafą tiems, kurie ko
vojo už Lietuvos nepriklauso
mybę ir pasiliuosavimą iš caro
vergijos. Tasai straipsnis, kurs
kalba apie nuvertimą konstitu
cijos keliu įvestos tvarkos ir val
džios, nieku budu, anot jo, nega
li būti taikomas
kaltinamie
siems, dėlto, kad jie ne tik ne
sirengė tos tvarkos griauti, bet
kvietė eiti į savivaldybes, t. y. į
tos tvankos esamuosius organus
ir skelbė savo platformą, skel
bė tuos darbus, kuriuos teks
jiems tenai dirbti. Kaltinamųjų
gynėjas toliau įrodė, kad ne
sant veikimui, toks ar kitoks nu
sistatymas dar neduoda teisės

ant kaltinamųjų suolo sėdi ke kaltinti. Tokia kova

drebėjimą kartas nuo karto jautė ir Petras, bet
jis nežinojo, kad Amerika turėtų ką nors bendra
su tais Europos ginčais; nežinojo, kad tam tikri
didžiuliai šios šalies piniguočiai stropiai veikė ir
kurstė žmones, kad įvėlus kraštą į pasaulio
gaisrą.

buvo iškabos su parašais:

žvalgybos agentai. Vienas mili
cijos nuovados viršininkas, be
badydamas, guodės, kad pas
Leoną rasta daug priešvalsty
binės literatūros. Ir primygti
nai klausiamas, kokios, pasakė;
Su užrašais “Visų šalių profletaMai, vienykitės.”

išvaro už dolerį buteliui, kuriame yra vos už pen
kiolika centų opiumo. Petro gi darbas buvo pardavinėt butelius ir imti dolerius. Tatai dabar,
pamatęs minią, jis godžiai ėmė dairytis aplinkui,
bene pamatysiąs kame krepšininką su kokiais
nors vaistais kojų pirštų santrinoms pašalinti, ar
dėmėms iš rūbų išimti, ar plaukams atauginti,
prie kurio Petras galėtų prisiplakti kaipo padė
jėjas ir tuo budu duonos trupinį užsidirbti. *

Apie pusvarstį spraudėsi Petras pro minią,
bet nieko geresnia nematė kaip tik pardavinėto
jus Amerikos vėlukų, prisegtų prie virbelių, ir
patriotinių sagučių su antrašais “Pabusk, Ame
rika!” Pagalios jis pamatė antroj gatvės pusėj
žmogų stovintį vežime ir kaž-ką karštai kalbantį.
Tos žmonių minios priminė Petrui vieną da Petras ėmė briautis pro minią, badydamas alku-

einanti ir

St. Seime, kur, socialdemokratai
nesutinką su daugumos leidžia
maisiais įstatymais ir stengiasi
kovoti.
Antras kaltinamųjų gynėjas,
St. Seimo Socialdemokratų frak
cijos narys, Venslauskis, kreipia
teismo domesį į tai, kad kalti
namieji prigulėję visai legalia
me rinkimams pravesti komite
te, ir kad Ypatingųjų įstatymų
straipsnis, kuriuo jie kaltinami,
kalba, apie slaptas organizacijas,
turinčias pobūdžio nuversti esa
mąją tvarką, ši gi buvusi visai
legalė. Be to, jis nurodo, kad
kaltinamas tuo Kublickis prik
lausęs visai ne čia inkriminuo
jamam komitete, o Kauno Mies
to Tarybos Vyriausiajai Rinkimų Komisijai.
darosi
Nejauku pašaliečiui
žiūrint, kai kaltinamasis saiko
savo “paskutinį žodį.” Dar skau
džiau matyti, kada tas žmogus
t- bejėgis, bemokslis
darbinin
kas. Visas susinervinęs, jis tik
sau kenkia, bet nesiteisina...
Kam gi dar tas kryžius čia
reikalingas?! Kam tas visas teatralumas ir bučiavimas kry
žiaus ir Evangelijos, kurį atlie
ka liudininkai! Nejaugi Jo var
du gali žmogus žmogų pasmerk
ti? O kas bus tas trečiais, kurs
patvirtins, kad tuos, o ne anuos,
ne teisėjus, reikėjo teisti!...
Turbūt nieko nėra baisesnio
per laukimą teismo sprendimo,
ir ypač karo teismo.
žiuri į
tuos sėdinčius ant kaltinamųjų
suolo ir matai, kokis jų viduje
pragaras!... Kas bus?... Kas jų
laukia? Sesuo... žmona... šeimy
na — kas bus su jais, jeigu...
Štai kopera.tininkas Leonas.
Jis viens už kelis dirbo iki suė
mė Koperacijos Bendrovių Są
jungoj... 0 dabar... toliau... pas
kui...
Tai lyg suakmenėję nesikrutina vietoj ir žiuri į vieną tašką...
O tas teisėjų pasitarimas taip

tęsiasi... valanda, pusantros, dvi
ir...
Skaito prendimą:
šaparas ir Leonas po 8 metus
sunkiųjų darbų kalėjimo, šetleris — 6 metus sunkiųjų darbų,
ir Kublickis — išteisintas.
Taip tai dirbs trys Kauno
Miesto Tarybos demokratiniai
rinkti atstovai...
—T. S.
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ICcAl ICstate. Paskohis.^

809 W. 351hSt, arti S Hal'i
Tel Boulevard 611 įm
Valandos: 9,iki 6 kasdiena
Ned ; iki 3 po pietų.

K. GUG1S
ADVOKATAS
Miesto ofisas:
127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:
I
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus uUnutnfci h
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt St
Telephone Canal 2552.
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekteminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biiniua.
Skolina Pinigus ant pirmo morgečiaus ant lengvų ifiygų.

Tel. Kandolph 2898
ADVOKATAS
Ofisas vidunniestyjl
ASSOCIATION BLDC.
19 So. La Baile 8L
Valandos: 9 ryto iki 5 po plot*
Panediliais iki 8 vakare.
Varnų Tai.: Hyda Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
n So. La Šalie St. Room 1X4
Tel. Central 6890
▼ak.) 812 W. 83rd Stn Cfccage
Tel. Yards 4681.

. S. W. BANES
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Kector Building
79 Weat Monroe Street, Ckicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL

\

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

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
nėmis ir atsiprašinėdamas, iki prasimušė pro tyt
Res. 1102 S. Ashland BĮ vi.
veikus ir atsidūrė gatvės aikštėj; gatvės vidurys,
Seeley 3670
V-....................
. H
Į ■»/
išilgai, buvo tuščias, kaip šluote išluotas, kad ją
ją galėtų nekliudoma praeiti ilgių-ilgiausia proce Phone Boulevard 6301
GREDUŠKA
sija, o abipus stovėjo, kai kokia nepramušama ANTANASGeneralia
siena, minios žmonių, kuriuos mėlynšvaTk'iai po
Kontraktorios fc
licijos tarnautojai spaudė atgal ir neleido gatvėn.
budavotojas.
Budąrojame ir taisome.
Petras leidosi bėgti skersai — ir tuo akimoju atė
1401
W.
47th Sti ChicagC
jo pasaulio galas.

New Peoples Electric Co.

AD žpiogus nori žodžiais papasakoti kokį at
sitikimą, jis dažnai susitinka su kaikuriais
(No t Ine.)
pamatiniais keblumais. Neapsakomos, milžiniš
L. DAMBROWSKIS
kos svarbos turįs įvykis gali atsitikti staigu, urnai,
savininkas
bet žodžiai, kuriais norima tatai papasakoti, turi
1711 W. 47th St
Tel.: Yards 413
ilga virtyne sekti vienas paskui kitą. Įvykis gali
Tarpe Hermitage ir Paulina.
apsireikšt visai netikėtai, bet jeigu žmogus nori
Suvedame dratus
tatai išreikšti žodžiais, jis turi tam prisirengti, su
ir sudedame fixtu
res j 6 kambarių
žadinti nuojautą, ir jau tada prieiti prie paties įvy
namą už $69.00.
kio, prie jo, taip sakant, viršūnės. Jeigu aprašy
Persitikrinimui T
kreipkitės
p.is
mą to, kas atsitiko su Petru, kada jis bėgo skersai
mus arba telefogatvę, apribotum tik vienu žodžiu “TRINKT” dagi
nuokite, o mes su
teiksime
apkainadidžiausiomis raidėmis per visą puslapį, tai visvimą. P )rbą vi
tiek tas vargiai begu galėtų padaryt atitinkamą
suomet
gvaran
tuojame.
įspūdį.

K
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Taipgi? laikome
*
elektr.
įrankių
krautuvę ir taisome visk* jamiaU
Mtuų kainos prieinamos.
-----
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Parodėlių, Spalio 313,, 192T
JONIŠKIS

Kas Dedasi
Lietuvoj

Apie Joniškį (Šiaulių apskr.)
priviso ekspropriatorių, plėšikų
ir kitokių piktadarių. Dažnai
net dieną plėšimų ir užpuoli
mų atsitinka.
Buvo padaryta
didelė medžioklė. Tuo reikalu
buvo mobilizuoti šauliai. Me
džioklėje
plėšikų nesugavo.
Nors medžioklė ir slaptai buvo
ruošiama,
bet apie ją mato
mai, plėšikai kuogeriausiai ži
nojo.

Girtybė Lietuvoj
[Naujienų korespondencija].

Gal niekad dar nebuvo taip
įsigalėjusi girtybė Lietuvoje
kaip dabar. Miestuose ir mieste
liuose visur pilna visokios rųšies karčiamų bei restoranų. So
džiuose gi tai beveik kiekviena
me rasi slaptą bravūrą degtinei
varyti. Nagi ir varo tą “rojaus
skystimėlį” ne tik ūkininkai,
kurie turi savo rugių, nuo jų
nenori atsilikti ir kampininkai.
Pastarieji kaikurie net speku
liacija pasekmingai varo “nami
ne”. Nusipirkę pūdą kitą rugių
pervaro juos į degtinę ir paskui
ją parduoda mėgėjams ir, sako,
nemažai pelno. Gi kaikurie ūki
ninkai rugių visai nebenori ir
parduoti, nes išvarę juos į deg
tinę parduodami ją pelno trigu
bai.
Gal kas pasakys, tai čia visa
kaltybė yra valdžios, kad neko
voja su girtybe ir degtindariais.
Tai butų ne tiesa. Valdžia, kiek
ji pajėgia, kovoja, bet ta kova
yra nelengva, kadangi šiuo me
tu Lietuvos piliečiai yra užsikrė
tę girtybe nelyginant kokia ne
išgydoma liga. Kaip žinia, yra
daug tokių piliečių degtindarių,
kurie buvo nubausti už degtinės
varymą didele pinigine pabauda
ir kalėjimu, bet atlikę visą baus
mę, tapę liuosi vėl po senovei
varo savo numylėtąjį amatą.

Joniškio ir Žaigarės milicijos
pastangomis, buvai pagauta šaika plėšikų, kurie viduTtiicnį bu
vo apiplėšę ukininlkę, važiuo
jantį iš Joniškio į Žagarę. Vie
nas plėšikų pashrotiė buvęs Jo
niškio miesto pilietis, siuvėjas
Jonas Baikšis, (kuris mėgdavo
visiems rekomenduotiisi, | kaipo
slaptos milicijos agentas; ant
ras buvo Joniškio miesto šaulys
vuibinskas. Užpuolimus dary
davo apsiginklavę.
Daugiau
bendradarbių dar nesusdkta.

Antra ginkluotų plėšikų gau. a darbavosi
apie Pašvitinį,
užpuldmedama neturtėlius ir
neturinčius ginklų. Visi jauni
vaikinai: matomai, mankštino
si iš pradžių
ant neturtingų
baugių žmonelių. Apiplėšę, uždrausdavo pranešti milicijai, j
grasindami sudeginti, ir nuiken- ,
tėję žmonelės tylėjo. Milicijai
tuo tarpu i>avyko sugauti tris,
kurie nukentėjusių pripažinti.
Daroma tardymas. (Elta).

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Reikia pasakyti, kad Lietuvo
25 East Wa*hington St.
Valandos:
nuo 10 iki 12 rytoje paskutiniuoju laiku yra ne
Telephone Central 8362
maža žmonių taip keistai nusi
1824 Wabansla Avė.
Valandos! nuo 6 iki 8 vakare
stačiusių, jog jiems norėtųs,
Rezidencijos tel. Kedzie 7716
kad valdžia už degtinės varymą
netiktai kad nebaustų, bet dar
juos remtų. Nekartą teko gir
dėti, kaip jie smerkia milicinin
kus, o ypač Šiaulius, kam pasta
rieji naikiną jų bravarus ir suėminėja degtindarius.
Kad išnaikinus, arba nors su
mažinus girtybė Lietuvoj, reikia
neatlaidžios kovos pačios krašto po 25c. svaras, geresne popiera
visuomenės*
•— Skapiškietis.
Kam reikia geros baltos

Rašomoji
Popiera

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS
DUODA

TEISIŲ

PATARIMUS

JUOZAPAS KUNISHAUSKAS

persiskyrė su šiuom

pasauliu

spalio 29 d., 6 vai. po pietų. Po
sunkaus sužeidimo, kuris atsiti
ko 28 dieną

rugsėjo

dirbtuvėj

Western Shade Cloth Co. ant
21 Place ir Jafferson gatves.
Mirė Francis Willow ligonbutyj
710 So. Lincoln St.
Paėjo iš Suvalkų rėd., Aly
taus apskr., Metelių valsčiaus ir
kaimo. Paliko tėvą, motiną ir
brolį. Amerikoje pergyveno 11
metų. Amerikos kariuomenėj
išbuvo 8 mėnesius. Paliko Ame
rikoj dideliam nuliudime seserį
Oną Budavičienę ir brolį Anta
ną ir dėdes, Juozapą ir Stanis
lovą Pocevičius.
Laidotuvės atsibus lapkričio
1 dieną iš sesers namų 7216 So.
Campbell Avė.
Iš bažnyčios
Apveizdos Dievo 10 vai. iš ryto
į kapines šv. Kazimiero. Meld
žiame visų draugų ir pažįsta
mų atsilankyti laidotuvėse.

(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
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 į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8c nuo svaro.

Vvaiikegano
Lietuviai

UKMERGE

Rugs. 20 d. miesto taryba sa
vo posėdy pakėlė priedą už bu
tą ir kurą 75 auks. iki 250 auks.
tiems niqky tojams, (kurie na
tūra negauna buto ir kuro.
Tame pačiame posėdy patvir
tino varžytines miesto žemės
sklypui išnuoniuoti. Dešimtinė
žemės išnuomuota aukščiausia
už 18 pūdų rugių ir mažiausia
M

15as Metinis Išpardavimas
Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu pho
nographų ir rakandų išdirbysčių.

Nupirks didelį Phonographa
1922 modelio, kuris grajina visokio iŠdirbimo
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant
10 metų, šių phonographų reguliari kaina nuo

$125 iki $150
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

Tik S.'H

Ifri TIH Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno ||r rt TĮ||I
■ tLIul n<’at,b ta’PR> daimanto adata su kiekvienu Url p
WUI-"UI phonographų.
Ateikite pas mus ir mes ■
1

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM}
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

Leader Furniture and Phonograph Co
1020 S. Halsted St., Chicago, III.

ESTONIA ....... Lapkr. 23
POLONIA......... Gruod. 7

■okmingai pa
tarnauja pri«
glnudymo. Duo

Jei kenti galvos skaudėjimą,

kfose

Tslophonai:

ligos*

Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Ave^

Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platfo aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

OR. A. R. BLUMENTHAL

1SHUSHO
MUSERKA

Akiu Specialistas
Kampas 47th St.

GYDAU visokia* liga* vyri ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvi* savo tautiečiam*
patarnauju kuoteisingiausia. Visa* li
gas“ gydau gamtiškai* budai*.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, UI.
Phone: Humboldt 6840

Turiu patyrimą
motorą Ilgose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 & State 84.
Chicago, III.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

Praktikaoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Av% X labo*
Chicago, Illinois.

Tel. Boulevard 6487

Specialistas džiovos

Phone Boulevard 491

‘DR. YUSKA

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

1900 So. Halsted St

Deimantai,

Tel. Canal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryte iki
8 vakare.
Reridencija: 2811 W. 63rd 81.

Laikrodžiai,
12 l¥
10

2ą

3tl
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Kam pirkti gatavus rubus, tiktai sumestus j krūvą, kad ga
lima už tokią pat kainą gauti padarytus ant užsakymo, iš geriausio
muterijolo ir pagal naujausią madą.

AuksybS, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

Dr. Maurice Kalni

Telephone Yards 5032

I1D7 So. Morgan
Chicago, UI.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nue 5 Ud 8 vakaro.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo,

Ant antrų lubų.
Phone Yards 4568

ASHLAND DENTISTS
Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai • pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per
regimą pilvo. Gvarantuojame,
ad galėsi kramtyt kiečiausį
laistą su musų uždėtomis
platės”.
SPECIALISTAI

Platės ir Bridges

Dr. Vaitush,OJ).|Į,
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvina akių Įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos

skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso

Dantis ištraukiame be skausmo

egzamina

vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

1553 W. 47th St„ kampas S o. Ashland
Klauskit Dr. Vaitush
OhaaLIIaIaa

I

Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

opecialistas Ligy &

su

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

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

Td. Monro* 2804

Spccialumas: Moterą ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE’£ AVĖ.

1

CHICAGO
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STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Ualifakso ir Canados

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COM Ine.

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
‘A't'į
” k *.

----------------------------- -----------------------------

TeL Austin 787

1261 So. Halsted St., Chicago, IJJL

DR. M. T. STRIKOL’IS

Kątik Sugrįžo ii Californijo* Ir
Vii tą* savo praktikavimą pe No.

Lietuvy* Gydytoja* ir Chirurgu

5208 W. Harriao* SL

People Teatro Name,
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Re*. 2914 W. 43rd Street
Telephone McKinley 261

Valandos! 8—12 kasdieną ir 1—1
vakare išskiriant nedildienlua.

Tūkstančiai kentėjusių nuo raudo
nosios gyslos (pilė) visoje šalyje sa
..... -.... r....
ko mums, kad Pixine Pilė Gyduolė
geriausiai padaryta, nei kita kokia.
Canal 257
Greitai gydo, lengvai ir visiškai išgy
Naktini*
Tel. Canal 2118
do seniausius bei didžiausius sirgi
mus. Nei gydytojaus išlaidos, nei
DR. P. Z. ZALATORIS
skausmas. Pixine Pilė Gyduolė yra
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pagaminta įžymaus gydytojo ir pa
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p*
sekmingai pats naudojo per daugiau
’ piet. 6 iki 9 vakare.
taip 33 metus. Tai yra produktas,
Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.
turis išmėgintas pertikrino savo ver
tybe. Rašyk reikalaudamas tuojaus.
1821 S. Halsted St.,
’ats išmėgink, pats persitikrink kaip
Kampa* 18 ir Halsted St.
tad kiti padarė, kad Pixine Pilė Gy
r
duolė yra vienintelė prašalinimui rau
donosios gyslos ant visados. Jei nė
jusi užsiganėdinęs, nieko nekainuos, G
Jei. Boulevard 2160
nes pinigus greitai sugrąžinsime.
Prisiųsk $1.00 Money Orderiu už di

Dr.AJLKARALIUS
Gydytojai ir Chirurgu

Troy, N. Y.

VALANDOS:

delę triubą Pixine File Gyduolių. Bus
pasiųsta tuojau čystame pakelyje.
The Pixine Co. Ine., 57G1G. Paw Avė.,

trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

DR. MARTA
DOWIATT-SASS.

Chicago, III

3106 So. Halsted St.,

Moterišką, Vyrišką Ir
Valką Ligą.
OFISO VALANDOS)
Nuo 10 Iki 12 vaL ryto, nuo 2 Iki
5 vai. pe piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nediliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2880

Tel. Prospoct 3466

Nekentekit nuo

JUOZAS ŠKUTAS
Moterų Rūbų Siuvėjas

DR. CHARLES SEGAL'

»Ne(L 10 iki 12 piety.

DR. M. STUPNICKI

Moteris Temykite!

8110 arba 867

Naktimis: Drerel
VU - Drovor 4186
moterimi ir
GYVENIMAS: 3313 S. Bahted St.
merginom*.
VAKl 9—Ii ryto Ir 8—9 vai. yak.
v------------------------ ------ -------------------- /

4537 S. Ashland
Av., Chicago, III.

K

LITUANIA....... Lapkr. 2
LATVIA ........... Lapkr. 9

Reikalingi akiniai

<.8

Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

Čiaus aptiekę:

Tiesi kelionė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir (privalo turėti'tiktai'petdvįšką paaportą; jokių/vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka • nvusų” regųliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tar
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

PenikiH n*o 8412 So. Halsted St.
>e No. 8818 So. Halsted St.
Reni lietuviam* iinoma* per Kl
metu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitria* ir chroniška* liga*,
vyrą, moterų Ir vaiką, pagal
jausiu metodą* X-R*y ir kitokia* elektros prietaisu*.
Ofisą* ir Labaratorijai 1D25 W. I
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nu* 18—12 pietą,
ir nu* 6 Ud 8 vai. vakarai*.
Dienomis: Canal

ierijo* kolegl
ją; ilgai prak
Ūkavusi Penu
filvanŲo* ho*>
pitallse.
Pa-

Dr. W. Yuszkiewicz

Tel.: Blvd. 9660

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

Ii RUSUOS

4649 S. Ashland Avė

savo giminėms LIETUVON,

Ui ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■Įi 8Į8C

^dr.herzmanW

8101 S. Halsted St., kampa* Sloa gaf.
Ofiso Tel.: Boulevard 9708.
Naktimi*: Yard* 8654.
Baigų*! Aku

Jei skaitant raidės susilieja,

Atdara vakarais ir ncdelioms.

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
____ Waukegan, III.

AKU*ERKA
1W i h. A. Michnicwicz

Jei iŠ raidės darosi dvi.
Jei turi uždegirtvą akių,

Norėdami SIŲSTI PDUGŲ

kreipkitės į J. E. Bruževį-

už 2% pūdų* Viso už žemę
miestas gaus per metus nuo
mos 1600 pūdų rugių.
Nesenai čia atsidarė “Ciorna
ir B-ve” aliejaus dirbtuvė, ku
rioje dirba 8 darbininkai. Per
dieną išspaudžia 5 putins. Val
gymui utie jus spaudžiamas ir
parduodamas
vietoje, po 9
auks. už svarą. Bendrovė per
ka sėmenis po 72—-76 auks. pū
dui. (Elta).

S80I So. Morgan Street,
Chicago, III.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrair
ską, Rockford Real E»'
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pisiunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pint
gų siuntimų pilnai atsa
koma.
Shjskite pinigus Lie«
tuvon per

J.S.Petratiskas
809 So. Main Str.
Rockford, I1L
SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS” . .

9—12 vytq

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operaciją
3347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki 8 vak.
Tel.: Canal 279

v

y

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath
Gydau be vaistų, be operacijų
2418 W. 45th St.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 7 vai. vak.
10737 So. Michigan Avė.
Priėmimo vai. nuo 8 iki 12 pietų.
Chicago, III.

DR. C. K- KLIAUGA
DENTISTAS
1821 S«. Halsted St., Chicago, III.
kampa* 18th St.

Valandas: 9—12 ryto Ir 1—> yak.
Phone Canal 267

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

Telephone Yard* 1532

DR. J. KDUS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokia* liga* moterų, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančia*, senas ir paslaptin- .
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.
i" ■ i

................ .. 11

«

i i

Lietuvy* Dentlsta*
10801 So. Michigan Av., Roseland.
Valandos: 9 ryto Ud 12 dieną
Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

i

Telephone Van Buren 294
Re*. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistai Moterišką, Vyrišką,
Vaiką Ir visą chronišką ligą
DRABUŽIAI.
Ofisą*: 8854 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovor 9698
Vyrams, vaikinams ir vaikams
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot,
Mes ir vėl savo senoj vietoj ir ma
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną. loniai užkviečiama savo senus drau
_________________ _..J...,
.......... ■■■_

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 86 metai
Ofisas:
>149 8. Morgan. St., kerti 82 81.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriške ir Vyrišką
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
‘ vakare. Nedėliomis nuo Ifi—2
po piet.
f Telephone Yard* 687

gus ir rėmėjus.
Turime puikiausią pasirinkimą nau
jų drapanų apkainuotų, tinkančiai
kiekvieno kišenini.
Siutai ir overkotal nuo $12.50 ir
augščiau.
Kelinė* nuo $2.50 ir augš&au.

*1-3

-j

’’■»

1

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

iki 9

vai.,

S. GORDON,
»
1415 S. Halsted St.
" <
PhoDU Canal 847
___ .k. U VA?

NAUJIENOS, Chfcagni, BĮ

CHICAGOS
ŽINIOS

Padegė namus, kad
pasišildžius.

piktadariai atėmė $3.000 iŠ
bnnkos pasiuntinio žmonėms
matant.

7(13 Tani3 Cyrfl 2

Du vaikai, vienas 11 melų
Du jauni piktadariai a leme amžiaus, o kitas 12 metų pri
$3,000 iš Kemvood1 Trust ir sipažino policija?, kad jiedu1
Saving banko pasiniinio, Dan
O’Bricn, 20 motų amžiaus, gy- nni Wcst SidCį?, kad pasal
O, ta “munsainė", “muniainė”! venančio po mun. 5625 S. Peo- džius, nes sako buvo šalta «nak
ria gat.
suareštuoti jiemdviem bėgant
Patartina visiems “munšaiI O’Bricn tik ką buvo aploi- iš degančio namo po num.
nės” mylėtojams ir jos dirbė
kompanijos
1132 S. Sangamon gal. Gi ka
jams atidžiai perskaityti šią ži dęs Borden Dairy
i ofisą, po mini. 414 ‘Ek 47-tos da policija ėmė jų klausinėti,
nutę.
Jis buvo banko pasiųstas
štai koks buvo atsitikimas gal. e------atnešti kompanijos dienos su tinę luošo inamuoso, (knd pasiElrncr Falinei, gyvenantis po
num. 11434 Watt avė., bandė rinktus pinigus. Bankas buv/ šiiklžius.
pasidalyti vieną galioną “na tik už vieno bloko nuo kompa
nijos. Pusiaukelėj piktadariai Užtrauks $7,000,°00 paskolą
mines”, bot už lai jis neteko
pribėgo prie jo ir liepė jam nu apmokėti 'miesto darbininkams
nei savo rankų, nei savo namo,
mesti skurinį krepšį, kuriame
algas.
nei savo pačios ir nei sau liuojis nešė tuos $.1,000, pinigais
sybūs. Tai buvo nelaimingiau
Finansų komisijos komiteto
ir čekiais. Jis lai paklausė.
sias atsitikimas, ir tai vis už
. Piktadariai pasiėmę krepšį su narai įgaliojo kontrolierių Har“skystimėlio” darinių t
pinigais nubėgo į savo auto dingą ir miesto iždininką ClayNelaimingajam bevarant deg
mobilį ir juoini pabūgo.
Gi ton F. Sinith užtraukti miesto
tinę. susidarė perdaug dujų ir O’Bricn pasileidę bėgti bankos vardu paskolą ant $7,000,000
okspliodavo jo aparatas. Gi
apmokėti 18,500 miesto darbi
ekspliozija apdegino jo rankas linkui.
ninkams algas, nes, sako, kad
Ten buvo daug žmonių, liet ižde pritruko pinigų.
taip labai, kad, kaip gA’dytojai
sako, turės abi augščiau al jie suprato kame dalykas tik
kūnių nuplauti. Po to pabėgo tada, kada pamatė O’Brien be
jo pati, pasakius savo kaimi- gani į banką. Piktadarių nie Ugnis padarė $200,000 žalos.
nams, kad jinai neišgalinti il kas nesivijo, nors buvo daug
Ana naktį užsidegęs moterų
giau su juo gyventi, ir kad ant žmonių su automobiliais gat drabužių namas, po utini. 168visados jį apleidžia. Belo nuo vėj.
78 W. Adams gal., padare ža
eksplozijos užsidegė jo namas
Policija spėja, ar tik nebus los už $200,000.
ir visas sudegė.
šios firmos nukentėjo nuo
'tatai padaryta suokalbiu.
Gi vėliau Kensingtono poli
ugnies: Stein ir Coppcrsniitli,
cija apie tai sužinojo ir suareš
VVaclitel Garfimkel, S. L. RuPrašė policijos suareštuoti
tavo degtindarį. Dabar žmo
bpl komapnija, Joseph Mycrs
gaidį.
gus labai gailisi, kad jis pir
drabužių firma, Sulton Billiard
James O'Connor, gyvenantis svet. ir Spocbr saldainių kom
miau nesistengė suprasti “niunšaines” ble<Ungunio, bet kas po num. 7946 Merrill avė., panija.
prašė S. Chicagos policijos,
iš to — jau pcrvėhi.
kad apgintų jį nuo jo kaimyno
Ugniasargiai peržiurinės
John Gross,
gyvenančio po
Suareštavo 150 gamblerių.
namus.
num. 7959 Merrill avė., gaidžio.
Praeitą šeštadienį polici
Pranešta, kad bus pavesta
suareštavo 150 gamblerių, lai-, kuris užpuolus jį kiekvieną sy
ke medžioklės.
| kį jam einant pro šalį. Jis po ugniasargiams peržiūrinėti vi
licijai nusiskundė, kad tai yra sus mieste namus, tikslu suras
labai piktas gaidys ir jis norįs, ti visas gambelrių ir “mumšai(Apgarsinimai)
nes” darytojų vietas. Pirmiau
PRAKALBŲ MARŠRUTAS. kad policija priverstų jo kai
myną uždaryti savo gaidį “be- siai bus peržiūrima nutūmyti
Rengiamas Lietuvos Maisto langėn’. Policija pasiuntė po- namai. Tani tikslui bus paskir
la nemažai pinigų.
B-vės, idant supažindinti Chi licistą ištirti dalyką.
lai kokių būdų neprasimacagos Lietuvius su Lietuvos eko
nvs.
nominiais reikalais. Kalbės vie Nori sumažinti pienui kainas.
nas iš žymiausių kalbėtojų N.
Russell J. Poolc. pragyveni Piktadariai primušė žmogų.
P. Radis. Prakalbos atsibus
mo brangumo komisijos sek
sekančiose kolonijose:
Samuel Wilson, 406 N. Kedretorius
pranešu,
kad
jis
priSeredoje, Lapkričio antrą
zie avė., tapo piktadarių labai
dieną, aštuntą valandą vakare, versiąs pieno pardavėjus ir primuštas ir apvogtas gatvėj
pienui
K. Bajorūno svetainėje, 12001 duonkepius sumažinti
ties namais, po mini. 16 S. Dės
kainas
iki
10
centu
kvortai
ir
v
Halted St., kampas 120 gatvės, duonos kepalui nuo S iki A'2. Plaincs gat.
v

West Du Ūma n.

Ketverge, Lapkričio trečią
dieną, aštuntą valandą vakare,
J. Grigaliūno svetainėje, 8430
Vincennes Avė., Chicago, Iii.
Pėtnyčioje, Lapkričio ketvirtą
dieną, aštuntą valandą vakare,
M. Meldažio svetainėje, 2241 W.
23rd Place, West Side.
Panedėlyj, Lapkričio septintą
dieną, aštuntą valandą vakare J.
J. Ezerskio svetainėje, 4600 So.
Paulina St., Town of Lake.
Kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai, nes tai bus pa
judinama svarbiausia Lietuvos
klausimas.

Stanley J. Maths

centų, jiegu patys

savininkai

John Žitkus

šiuo yra siūloma už parodymą, pagal kurio gali
ma butu suareštuoti ir nuteisti S. G. Mahrats’ą,
Stanley J. Mahtą ir Johną Žitkų, ar bent kuriuos
du iš j’ų, kurie yra apkaltinti apgavystėj’e krimi
naliame teisme Cook paviete, llinois. Praneškite Vincentui W. Rutkauskui, 29 So. La Šalie St.,

arba George J. Drieske, 69 W. Washington St.,
Chicago, 111.

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiim

Atsiimkit laiškus iš Pašto

(ai nepadarys.
Dabar už pieną imama 12
šie laiškai yra atėję iš Euro
centų kvortai ir už duoną nuo pos. Kam jie priklauso, tegu
9 iki lt (centu kepalui.
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia
Atpigf kiaulės.
klaust prie langelio, kur padėta
Praeitą šeštadienį kiaules iškaba “Advertised Window”,
parsidavė po $7.75 už 100 sva lobėj nuo Adams gatvės, pasa
rų. Sako, kad dar pirmą sykį kant laiško NUMERĮ, kaip kad
kiaulės po tiek parsidavė nuo šiame sąraše pažymėta. Laiš
1916 ni. Sakoma, kad ūkinin kus paštas laiko tik keturiolika
kai pabijojo geležinkeliečių dienų nuo paskelbimo.
streiko ir skubinosi parduoti 502 Alisauskis* Jozapas
savo kiaules, už tai nupuolė ir 508 Arbacauskas M. J.
509 Arbaciauskui M.
kiaulių kainos.
518 Boveza Julujanui
521 Bendaraviciutei Rožei
525 Binkus Liudvik
531 Banonis Laminas
533 Butkunas Jonas
534 Bagaisis Petras
539 Chernis Chaim
541 Bertašius Jonas
542 Ciziunenai Antolei
545 Domkus Teadora
546 Druktenis Pranas
547 Drungilas Juozas
551 Garsviene Alponisa
569 Crinevich Piter
572 Juška Lani
588 Jeckus B.
591 Junuskis Anton
594 Kazragis Ana
595 Karalievvskaitie
596 Katauski Steni i
598 Katauski Stenli
600 Kasmauskis Kazimiras
603 Klimas Joseph
621 Korli Obeciunas
623 Kuodis Kazimiera
625 Kukotz M. P.
626 Kvetkauskis T.
627 Knuspikiencoti Namas z
632 Lebecki Pete
639 Maloni Jos.
642 Makskuitis Dominika
644 Morkiaucis Jonas
645 Matulevvicz M.
646 Mateijunui Rom
647 Martišiene M.
649 Meistaite Amilia
653 Mizigiris Jonas
663 Morkevitz Jonis
668 Navetskas G.
673 Nevordauskis Johan
675 Niekis Peter
688 Rasgaitus Antanas
689 Payavjas Natalija
700 ePtrauckas A.
702 Petrulis Magdalena
721 Rugienis A.
725 Sakas Juozapas 2
741 Sta.kenas Petrą
744 Strulavice L.
747 Strumskis Dominik
750 Stanionis Vincent
752 Spitlis Mike
753 Szpaku IlipoliV
759 Subacis Anetanas

780
786
788
789
791
799
800
809

Tumosa Ana
Ugincius Vincentas
Vondauskia Petras
Va rokui is P.
Vlliusis Joseph
Watulauckas Jonas
Walaitis John
Waszkunas Andrys
Šaknim VVenklauvis
Witkas Frank
Miskauskaj Yzidorlj
Yorchis Stanlej
Lukoszius Justimicno Zofija
H

Pranešimai
Liet. Darbininkų Tary
bos Konferencija.
Chicagos Lietuvių Darbininkų
Tarybos konferenciją įvyks nodėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai.
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242
West 23 Place.
Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
išrinkti atstovus į konferenciją
(po vieną atstovą nuo kiekvienų
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

Panodėlfa, Spalio 31 d, 1921

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

MOTERŲ

PARDAVIMUI BUčERNfc ir
grosemė geroj vietoj. Biznis iš
REIKIA MERGINŲ DIRBdirbtas per daugelį metų. At
uvės darbui.
sišaukite į Naujienas klausda
Atsišaukite
mi 429.
JOSLYN MFG. CO.
37th ir Morgan Sis
PARDAVIMUI SALDAINIŲ
REIKIA KELETOS PATY- krautuvė. Parduosiu pigiai iš
priežasties ligos. Atsišaukite,
rusių moterų sortavimui skudu
2700 Wallace St.
rų. Gera alga, nuolatinis darbas.

MOKYKLOS

ba mainysiu ant namo mūrinio
medinio. Kreipkitės pas
NAMON, BRUŽAS & CO.,
3452 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ IR MOTERŲ

ar

Lietuvos Dukterų Draugija rengia
diskusijas šiandie, spalio 31, 7:30 v.
v. jMiivlc White Sųuare. Inžinruimo,
29-ta ir Halsted.

Bus diskusuojanrva

apie moterų padėtį.
Kviečiame at
vykt kaip moteris taip ir vyrus.
— Komisija.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO ANtano Kalvelio, Kauno rėd., Utenos
apskr., Anykščių miestelio.
5 me
tai atgal, gyveno So. Omaha, Nebr.
Malonės atsišaukti, arba žinanti teik
sis pranešti aderesu.
KLEMENSAS STRALA,
2100 Grand Avė., Sioux City, Iowa.

JIEŠKAU ZENONO NAGRECKIO
Ir brolio Antano Kernausko. Jie pa
tys malones atsišaukti, arba juos Zlxt
nanti teiksis pranešti.
ROŽĖ KERSNAUSKIUTĖ
1347 — 18th St.,
East Moline, III.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERginos arba našlės be vaikų nuo 23
metų iki 30 metų amžiaus, turinti
kiek pinigų dėl pradžios biznio. Aš
esu 27 metų, pabaigęs mokyklą
(watchmaker). Merginos norinčios
apsivesti ir vesti dorą gyvenimą, mel
džiu atsišaukti.
Rašykit G. N., Naujienos

REIKIA DARBININKU

VYRŲ REIKIA. GALI PAdaryt $10 į dieną. Gera proga
vyrui turinčiam $300 kapitalo.
Pinigai saugus. Patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitės, 105 N.
Clark St., Room 525.

Washtenaw.
REIKIA ATSAKANČIO BUčerio. Atsišaukib tuojau
5617 W. 63 PI.
Phone Prospect 567

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSINUOMUOJA
KAMBARYS
vienam arba dviem vyram; su valgiu
ar be valgio.
Matykit po No. 545
W. 32-nd St., antros lubos.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJU LYBERTY
salę mitingams, vakarams, bar-

Mokykla Chicagoj

PARSIDUODA SALIUNAS
su fixtures geroj vietoj, biznis
išdirbtas, visokių tautų apgy
venta, renda pigi. Parduosiu
pigiai, priežastis liga. Atsišau
kite telefonu Yards 1833.

NAMAI-ŽEME.
PONO RANDAUNINKO ATIDAI
$5 iki $10 j mėnesį nupirks *4 arba
Yt 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.

PARDUODU 2 LOTU GEROJ
vietoj, pigiai, už pusę kianos. Pusę
pinigais, už likusią sumą imsiu au
tomobilių, troką,
arba mėnesiniais
išmokėjimais. Turiu greitai parduo
ti. Neklauskit kam man pinigų rei
kia, 743 S. Laramie Avė. A. Valulis.

Designing, kirpimo, litavimo, ir
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
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 neprekiuoja.
Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM
DESIGNING
SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO
Kampas Lake Str.. ant 4 lubų.
P-les E. KAZLAUSKAITĖS

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal
sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF
GOWN DESIGNING

Room 402, 59 E. Adams St.,
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 9 akerių — vištų far-1
Mokinkis dressmaking.
ma, netoli nuo Chicagos, su gyvuliais Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
yra 2 melžiamos karvės, 1 paršas,
vakarais.
apie 200 vištų, ančių ir pimperdų.
Specialės vakarines klesos bizNorinti vištas auginti ir iš to biznį
daryti nepraleiskite geros progos. niavoms merginoms, pasisiuvimui
ŠTAI KUR PROGA PASIDARYTI George Petkus, Real Estate, Loans sau dreses.
pinipjtj --- Kali pirkti vieną iŠ musų and Insurance, 3402 So. Halsted St. į
VALENTINE
Oakland 5 pasažierių touring; autoDRESSMAKING
COLLEGES
mobilių, kuris naujas pardavinėjamas
PARDAVIMUI PUIKUS 2 PAGY2407 Madison Street,
po $1,445.00' ir reguliariai parduoda venimų medinis namas po 5 ir 6
6205 S. Halsted St.
mas po $750, kaip kad vartotas au- kambarius; šalę lotas“ ir garadžius. Į
tomobilius.
Musų kaina šią savai Rendos neša $75 j menesį. Parduo- ,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
tę $350.00, sutaupymas $400.00. Ga siu pigiai, savininkas važiuoja į Lie-J kit išlygų paklausdami.
li parduoti šį automobilių pavasaryj tavą. Namas South Side, netoli 63
Sara Patek, pirmininkė.
ir padaryti pinigų.
Street.
Pardavėjai automobiliu perka juos
J. NAMON & J. BRUŽAS
už šią kainą ir parduos tamistai pa
3452 So. Halsted St.
vasaryj už daug aukštesnę kainą.
Pirk dabar, o sutaupysi pardavė
DIDELIS BARGENAS
jo pelną.
Parsiduoda bizniavęs medinis na Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
Atdara vakarais ir nekėliomis.
mas ant 2 lubų. Gasas ir elektra ir I rina kiekvienam greitą progresą.
Dirbtuvės šaka
visas gerame stovyje.
Rendos ant
Mokinama anglų ir lietuvių kalbų,
OAKLAND MOTOR CAR CO.
mėnesio $73.00 arba mainysiu ant aritmetikos,
istorijos, geografijos ir
2426 Michigan Avė.
farmos. Platesnių žinių kreipkitės visų high school
šakų.
Tel. Calumet 5310
į mano ofisą, George Petkus, Real
Sunaudokite liuosus vakarus pasiEstate, Loan & Insurance, 3402 So. mokinimui. Mokestis prieinama.
PARDAVIMUI TROKAS, TINKĄS Halsted St.
Waitches Preparatory School,
visokiam bizniui: grosemei, bučernei
4509 So. Ashland Avė.,
ir tt. uždaryta body ir užrakinamas.
GERA PROGA
Chicago, II.
Geri tajeriai. Parduosiu pigiai —
3 aukštų muro namas 3 pagyveni
kaip ir už dyka.
mų 6-6-7 kambarių, rendos $75.00 į
1606 S. Halsted St.
mėnesi. Kaina $6 000, priimsiu au
AUŠROS MOKYKLOJ
tomobilių ir $500 kaipo pirmą įmokėPARDAVIMUI 1921 DORT jirna, o likusius kaip rendą.
Ant Bridgeporto muro namas su Pėtnyčioj, Spalio 14, prasidės
automobilius. Didelis bargenas. saliunu
parduosiu už $9,000, įmokėt
pamokos lietuvių kalbos. MokinPardavimo priežastis, važiuoju $4 000. kitus kaip rendą.
Kas norit mainyti privatišką namą tojaus Pavylas Adomaitis. Visi
Lietuvą. Atsišaukite,
ant mūrinio namo su saliunu geroj
2941 W. 39th St
vietoj. Deltogi nepraleiskite šitos kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
progos, tai yra bargenas. Atsišaukite didesnės naudos mokiniams ir
3251 S. Halsted St.
PARDAVIMUI BUICK 6-7
parankumui mokyklai. PrisiraKlauskite Bružo ar Kriščiūno

AUTOMOBILIAI

Vakarinė Mokykla

JIEŠKAU SAVO ŠVAGERIO IR pasažierių automobilius, modelio
sesers Antano Plušcauskio ir Agotos D 55. Gerame važiavimo sto
Plušcauskienės. Paeina Viduklės mie-,
stelio. Pirmiaus gyveno Scranton, vyj. $525.
Pa. Turiu svarbų reikalą, meldžiu
Tel. Lafayette 159
atsišaukti.
JUOZAPAS LINKUS,
1739 S. Halsted St.,
Chicago, III.
JIEŠKAU
WM.
WOYSOCKIO
pirmiaus gyveno Waukeegan, UI.,
turėjo bučemę. Kas praneš jo ad
resą, busiu labai dėkinga.
Atsišaukite
G S. HARRY,
3516 Palmer St. Tel. Spaulding 3408

DIDŽIAUSIA

PARDAVIMUI
SALIUNO
fixtures, pigiai. Kreipkitės.
J. KRAUSE,
918 W. Madison St.
Phone IIaymarket3016

L. S. S. VIII Rajono Konferencija
įvyks septintadienyj, lapkričio 27 d.,
Liuosybės svet., po num. 3925 So.
Kedzie avė. Pradžia 10:30 vai. ryto.
Visos kuopos malonėkite išrinkti de
legatus, nes ši konferencija turės iš
rinkti naują Centralinį Komitetą
1922 m. ir daug kitų svarbių reikalų
VYRŲ REIKIA ĮSTOJIMUI Į Di
aptarti.
— J. J. Čeponis, sokr.
delę Taxi kompaniją. Uždarbis $100
iki $150 į savaitę, nuolatinis daroas.
viską. $300 kapitalo
Žydų Socialistų Dainuojamiosios Išmokinsime
pradėsi
biznį.
Buk pats bosu. Ateik
Draugijos koncertas. — Ateinančio šianden prisirengęs
dirbti. Atsišau
lapkričio mėn. 13 dieną Žydi} Socia kite 82 W. Washington
St., Rooni 525.
listų Dainuojamoji Draugija ruošia
didelį koncertą Aryan Grotto Temple
REIKIA PAPRASTŲ DARteatre, Wabash Avė. ir 8-ta gatve.
Toje draugijoj spiečiasi geriausios bininku į junk shop. Gera, alga
žydų daininkų jiegos, tatai jos kon
certai visados turi geriausio pasise nuolatinis darbas. Atsišaukite,
kimo. —
2643 W. Roosevelt Rd., netoli

Roseland. — R. L. D. S. S. Ben
drovės visų šėrininkų susirinkimas
įvyks pirmadienį, lapkričio 7 d., 7:30
vai. vak. J. Stanciko svet., po num.
204 E. 115 gat.
Direkcija aprinko pirkimui šovini
nę. šiame susirinkime bus svarsto
ma jos pirkimo klausimas.
Todėl
malonėkite visi Šėrininkai susirinkime
dalyvauti.
— Direkcija.

MORTGECIAl -PASKOLOS

KAS GALITE PASKOLINT
Atsišaukite, West Side Metai
PARDAVIMUI BUčERNe ir
,800 ant antro morgičio. Duo
Refining Co., 2917 S. La Šalie st. grosemė, visokių tautų koloni
joj. Biznis duo senai ir geras. siu gerą nuošimtį. Vieta atsa
REIKIA PATYRUSIŲ MOkanti, atsišaukite greitai.
Parduosiu greit ir pigiai.
terų sortavimui popierų. Gera,
Tel. Yards 1833.
2956 S. Union Avė.
alga, Republic Waste Paper Co.,
1039 W. Congress St., Tek Hay- PARDAVIMUI ARBA MAINYmui puiki grosemė. Biznis išdirbtas
maret 856.
per ilgą laiką. Parduosiu pigiai, ar

REIKIA moteries arba vyro,
lopymui maišų su mašina; tu
ri turėti biskį patyrimo ant ma
šinos, mes išmokinsim toliau.
Atsišaukite nedėlioj arba panePARDAVIMUI S'ALIUNAS.
delyj.
M. S. GOLDBERG
Geras biznis ir pigiai ]>arduo1508 Newberrv Avė.
siu, vyras mirė, moteris negali
daryt biznio. Kreipkitės tele
L. S. S. VIII Rajono Centralinio
Komiteto susirinkimas įvyks sekamą
fonu: Panai 3682.
pirmadienį, spalio 31 d. “Naujienų”
namo. Pradžia 7:30 vai. vak. Visi
Centr. Kom. nariai malonėkite pri
būti laiku, nes turime daug svarbių
reikalų aptarti.
— J. J. Čeponis, sokr.

PARDAVIMUI 100 AKERIŲ FARma, Michigan valst. 35 akeliai dir
bamos, 65 akeliai gero miško, upelis
bėga per lauką visi nauji budinkai,
4 karvės, 2 veršiai, 4 kiaulės, 50 viš
tų; 2 arkliai, geros mašinos. Ver
tę $7,000. Parduodu ar mainau ant
namo. A. W. Wober, 743 ,S. Laramie
Avė.

RAKANDAI

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MAdos rakandai, turi būt parduoti už bilę sąžiningą pasiūlymą. Seklyčios se
tas, valgomajam kambariui setas,
miegruimio setas, kaurai, davenport,
etc. Parduosime ant syk, arba atski
rai. Taipgi, puikiausis grojiklis, pi
anas ir didelis, dubeltavų springsų
phonographas su rekordais ir daim-anto atada, 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI ŽALIO PLIUŠO
seklyčiai setas, vėliausios mados gasinis pečius ,supamoji kėdė, mažas
skaityklai stalelis ir tt. Viskas kaip
naujas.
Atsišaukite
1937 No. Crawford Avė., 1-as Apt.

PARDAVIMDI
PARDAVIMUI

Bučernė

ĮMOKĖK $500
Nupirksi 4 pragyvenimų
mūrinį
namą 5 ir 6 kambarių, vanos ir aukš
tas beizmentas. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant biznio, automobilio
ar loto.
C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 120 AKERIŲ FARma, prie geležinkeliu, 2 mylios nuo
miesto; 96 akeriai dirbamos, likusi
ganykla ir miškas. Didelė 11 kam
barių stuba, cimento skiepas, aplink
stubą didelis sodas, didelis 22 galvi
jams tvartas, pamūrytas akmeniu ir
kiti mažesni budinkai; 3 geri arkliai,
7 melžiamos karvės, 3 telyčios, 2
kiaules, 30 vištų, 3 brikai, 2 brikeliai,
sėjama mašina, javų pjaunama ma
šina, diskas, 1 plūgas, Šieno pjauna
ma mašina, 2 akėčios, 1 grėbiamoji
mašina, 2 kultivatoriai, mėšlo krato
mu! vežimas, 1 arfa, 2 poros pakin
ky, 1 pavienis ir kiti mažesni pada
rai; šienas, Šiaudai, javai, bulvės,
visko kartu kaina $8,500.
Inmokėt
$3,500, likusius 6% ant ilgo laiko.
Apgyventa lietuviais. Kreipkitės
JOS. TANGUAY,
Box 44,
Carney, Mich.
PARDAVIMUI
300
SĖDYNIŲ
pilnai įrengtas, su bizniu ir namu,
pigiai, tik už $14.000.00. Geras biznis
*
A 111 I1VJY Kž U tik
V 4 Ik $4,000,
geram * žmogui.
Tnmokėt
o reštą pati namo renda išmokės.

IR gražiausias šioje apielinkSje Teatras,

grosernė, labai pigiai; biznis ei
iams ir veselijoms. Kam bllS na gerai. Priežastį pardavimo
reikalinga, kreipkitės, N.
patirsite ant vietos. Atsišaukite, i
3000 So. Union Avė.
1834 Cana'lnort
Avė
i»d<i
uanaipon a
ve,

A
- OLSZEWSKI,
3261
So> Halsted st

šyt galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystiR, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinis
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl su
augusių. Mokina Lietuvių ir An
glų kalbų; Grammar School, High
School ir Prekybos dalykų. Priren
giama prie kvotimų i visas augštesniasias
mokyklas.
Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki 4:00 p. p. Vak.:
7:30 iki 9:30. Nedėldienials nuo
11 ryto iki 1 v. p. p. mokinama
lietuvių gramatikos.
1747 S. Halsted St., arti 18 gatv.
i,

...................... J

