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True translation filed with the post- 
master at Chicago, III,, May 20, 1921 
as reąuired by the act of Oėt. 6. 1917

Konstantinopolis esąs 
pavojuj.

pert ra u 
premjeras 

“Aš noriu, kad tamsta 
tinkamu budu įrody-

padaryti Tardieu pasi-

Italijos valdžia liepa 
tenkinta.

Kritikuoja prem. Briando valdžią

Ministerijos krizis 
Lenkijoje.

Reikalauja, kad premjeras 
Wito? rezignuotų.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
19. — šiandie gautomis iš 
Lenkų sostines Varšuvos žinioj 
mis, Lenkijos valdžia yra arti 
susmukimo.

Liaudies partija (kuriai pri
klauso ir pats Witos) pareika
lavusi, kad premjeras Wltos 
ir visa jo ministerija pasitrau
ktų, vadinas rezignuotų. Prane
šama, kad premjeras sutikęs. 
Vis dėlto, jis norįs, kad minis
terija kuriam laikui dar pasili
ktų. Tai delei tam tikros 
dūrinės Lenkų valstybej’e 
dėties.

vi- 
pa-

True translation filed with the post- 
master a t Chicago, III., May 20, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Lenky maištas Silezijoj 
susmunka.

Korfanty prašo, kad Lenkai 
sustotų kariavę ir sudėtų gink

lus; 10,000 Lenkų esą 
demobilizuota.

LONDONAS, geg. 19. — Vie
tos oficialiniuose rateliuose 
gauta tokių žinių apie padėtį 
Augštojoj Silezijoj: Generali
nis Lenkų konsulis Beuthene 
talkininkų komisiją plebiscitui 
tvarkyti painformavo, jogei A- 
delbertas Korfanty paskelbęs 
proklamaciją į Augštosios Si
lezijos gyventojus, reikalauda
mas, kad jie sudėtų ginklus, 
grįžtų atgal prie darbo ir tuo 
išvengtų karinio susirėmimo 
su Vokiečiais.

Kartu jisai pareiškia, jogei 
dešimt tūkstančių Lenkų jau 
esą demobilizuoti.

Vietos spauda rodo dar di
desnio susitarimo savo pritari
mu Lloyd George’o deklaraci
jai kai dėl Anglijos nusistaty
mo Lenkijos ir Silezijos klausi
mais. Didesnio nei-kad ji yra 
pareiškusi tiems kone sensacin
giems išvedžiojimams, kuriuos 
premjeras davė atstovų bute 
praeitą pelnyčių.

Reikalauja sustabdyt kariuo
menės verbavimą.

BERLINAS, fteg. 19. — Vo- 
kietijos valdžia gavo tani tik
rą notą nuo specialinės talki
ninkų komisijos (miiltarinės 
komisijos), kur protestuojama 
prieš verbavimą savanorių, ku
rie turėtų vykti Augštojon Sile- 
zijon. Savanoriai esą verbuo
jami įvairiose Vokietijos vie
tose. Reikalaujama, kad Vo
kietijos valdžia tučtuojaus da
rytų atatinkamų žingsnių idant 
tuo išvengus naujo taikos su
tarties laužimo.

SOCIALDEMOKRATAS,
Musų draugų laikraštis iš 

Kaimo. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti, Num. 
Jau atėjo Socialdemokratas 
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
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Kartu reikalaujama, kad bu
tų paleisti-iŠskirstyti ir tie sa
vanorių būriai kurie Augštojoj 
Silezijoj jau yra sudaryti.

Sąryšy su tuo Vokiečių vald
žia paskelbė persergėjimą 
prieš bandymus padėti “sun
kiai užgultai Silezijai”; padėti 
verbuojant savanorius. Valdžia 
įrodo, jogei toks verbavimas ir 
traukimas daiktan tam tikrų

kus esamiems patvarkymams, 
o todėl gali būt baustinas.
Amerikietė smerkia Francuzus.

Tvarka Augštojoj Silezijoj 
nebus atsteigta tol, kol genero
las Lerond ar kuris nors kitas 
Francužas vadovaus talkininkų 
kareiviams, kuriems pavesta 
Vcrsailes’juje padarytąją tai
kos sutartį išlaikyti, šitaip pa
reiškė grovienė Scherr-Thoss, 
kuri čionai atvyko su1 keliais 
kitais pabėgėliais, kuriems pa
sisekė ištrukti iš Lenkų kontro
liuojamos srities Augštojoj Si
lezijoj.

Kalbamoji grovienė yra duk
tė vieno Amerikos delegacijos 
Versailles’o taikos konferenci
joje nario, Henry White’o.

Pasak jos, “kada komanda 
bus pavesta kuriam nors Ang
lui ar Italui, Vokiečiai turės 
pasitikėjimo ir tuo budu bus 
galimybės tvarką atsteigti ir pa 
leisti tuos savanorius, kurie bu
vo suverbuoti neva tam, kad 
išlaikius Versailles’juje užtik
rintąsias teises. Francuzai 
leidžia Lenkams įsigyti gink
lus ir visais galimais budais 
padeda jiems jų pastangose pa
sigrobti Augštąją Sileziją. Da- 

jie (Francuzai) atsiėmė sa- 
kariuomenę nuo geležinke- 
tiltų, taip kad Lenkai galė- 
išdinamituoti juos ir atkirs-

vo
lių
tų
ti susisiekimą su Vokietija.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 20, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Kritikuoja Briando valdžią
f -

Tardieu smerkia premjerą; sa- 
jis darąs nusileidimų kon
tribucijos išmokėjimo 

klausimu.

ko,

PARYŽIUS, geg. 19. — Šian
die po pietų, kaip tik spėjo at
sidaryti atstovų buto posėdis, 
ant premjero Briando valdžios 
suruošta stiprus puolimas. Pir- 
masai jį pradėjo buvęs Franci- 
jos komisionicrius Jungtinėse 
Valstijose, Andre Tardieu. Jisai 
padavė visą eilę interpeliacijų 
delei kontribucijos, kurią turi 
išmokėti Vokietija.

Pirmiausia jis smerkė prem
jerą, kam jis leidęs, kad Fran- 
cijos atstovas kontribucijos 
komisijoj. Dubois, sutiktų nu
statyti Vokietijos kontribuciją 
ant 133,000,000,(XX) markių.

“Suma, kuri buvo nustatyta 
kaipo Vokiečių kontribucija, 
yra nepakankama”, pareiškė 
jisai. “Kiekvienoje naujoje 
konferencijoje Francijos vald
žia naujų nusileidimų daro.”

Smerkia premjerą.
Tardieu pareiškė, jogei Fran

cijos valdžia savo atstovą Du
bois painformavus, kad jisai 
duotuosius skaitmenis, kurie 
buvo paskelbti esant galutinė 
Vokietijos kontribucijos suma, 
priimtų.

“Tai yra netiesa 
kė kalbėtoji pats 
Briand. 
visa tai 
tum”.

Tatai 
žadėjo.

“Bendroji suma, kurią kont
ribucijos komisija sutiko nu
statyti kaipo Vokietijos pareigą 
atsiteisti už padarytus nuosto
lius, yra tik pusė tos sumos, 
kuri buvo reikalinga gauti” — 
tikrino Tardieu.

Talkininkų valdininkai susirū
pinę; Amerikos ambasadą 

sergsti jurininkai.

Juodašimčių fasciti’ų siauti
mas jai neką tepadėjęs; atsto
vų buto sąstatas e'sąa toks pat.

Mušeikos ir užpuolė angliaka
sius; biznieriai eina talkoj 

mušeikoms.

Užsidegė aliejaus sandėlis; 
nuostoliai busią dideli.

MIRfi AUGSCIAUSIO TEISMO 
NARYS WHITE.

reiškia 
Baimes 
sostines

ROMA, geg. 19. — Pasikal
bėjime su laikraščių korespon
dentais Italijos premjeras Gio- 
litti šiandie be kita pareiškė, 
kad rinkimai esą visai nepaten-

Jo vietą gal užimsiąs buvęs 
prezidentas Taftas.

WASHTNGTON. geg. 19. — 
Šiandie čia pasimirė vienas au- 
gščiausio teismo narys, Edvvard 
Douglas Whitc. Praeitu pel
nyčių jam 
racija, 
sveiks.

Kas 
vieton, 
ma.
kas kitas, kaip buvęs Jungtinių 
Valstijų prezidentas Taftas.

bet
buvo padaryta opc- 
manyta, kad jis pa-

bus
tuo

Spėjama teČiau, kad

paskirta White’o 
tarpu tikrai nežino- 

ne

NAUJA PROVOKACIJA?

Išdinamitavo kompanijos 
triobėsį.

VaCHABLESTOWN, W. 
geg. 19. — Vakar naktį išdina- 
mituota didelis War Eagle Coal 
kompanijos triobėsis. Nuosto
lių pridaryta už apie dvidešimt 
penkis tūkstančius dolerių. Su
žeistų nėra.

Kas tą piktą žygį atliko, ne
sužinota. Kaį kurie sako, kad 
tai angliakasių darbas. Bet pa
starieji saiko, kad tai padarę 
kokie nors provokatoriai, norė
dami kad West Virgiui j on butų 
atsiųsta federalinė kariuomene.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
19. — Talkininkų valdininkai, 
esantys šiame mieste, 
ytin rimtos liaimės. 
apie išlikimą Turkų 
Konstantinopolio.

Banditų gaujų siautimas da
rosi labai rustus, ypačiai Tra
kijoj. . Atvyksta nauji dideliai 
bolševikų būriai. Amerikos 
ambasadą sergsti apsiginklavę 
jurininkai.

Talkininkų kariuomenės ko- 
manduotojis, generolas Harrin- 
gton, iškeliavo į Londoną, kad 
tenai Anglų valdžiai papasako
jus apie militarinę padėtį Kon
stantinopoly.

Kaltina Graikus. t
Turkų nacionalistai sako, 

kad delei kalbamojo banditiz
mo yra kalti Graikai, kurie, 
kaip jie (nacionalistai) įrodo, 
nori gaut pasitėišinimo užėmi
mui paties Konstantinopolio. 
Bet iš antros pusės, Graikai vėl 
tikrina, kad maištininkų žy
gius romią tam tikri Bulgari
jos valdininkai.

kad 
kad
su-

sva-

MAŽINA GELEŽINKELIE
ČIAMS ALGAS.

CHICAGO, geg. 19. — Lie
pos 1 dieną vietos geležinke
liečiams bus sumažinta algos. 
Sumažinta iki 15 nuoš. Taip nu 
tarė geležinkelių taryba. Tary
bos nutarimu kompanijos be
galo džiaugiasi. Jos sako, kad 
tai joms (Inos galimybės grą
žinti darban apie penkiasde
šimts tūkstančių darbininkų, 
kurie buvo atstatyti nuo darbo.

vastis ir jų nuosavybė Kons
tantinopolio apielinkėse nebe- 
skaitoma esant saugiomis. Kra
štui grūmoja badas, kadangi 
laukai pasiliko nedirbti. Gy
ventojai gi yra terorizuojami 
ir bijo išeiti iš savo gyvenamų
jų butų ir kaimų. Tikrinama, 
jogei tūkstančiai Rusų, kurie 
pirma buvo generolo Vrangelio 
kareiviai, nūdien yra likę ]>a- 
prasti banditai. Prie gaujų, ku
rios siaučia Konstantinopolio 
apielinkėse, prisideda ir pabė
gėliai iš Graikų bei Turkų ar
mijų. ■ ’ ’HT

Išvijo” 700 darbininkų.

ANGLIJA PRISTYGO ALAUS.

Tam kaltas esąs i— angliakasių 
streikas.

LONDONAS, geg. 19. — Pa
staruoju laiku užsidarė daugy
bė bravorų. Visur jaučiama 
“didelė stoka alaus”. Aliaus dir
btuvių savininkai ir visi “nuo
latiniai pijokai” dėl to kaltina 
anglikasius.

PHILADELPHIA, geg. 19.— 
Curtis Publisliing kompanija 
šiandie paskelbė, kad ji nebe- 
priimsianti darban daugiau 
kaip septynis šimtus presmo- 
nų. Mat, šiame mieste dabar 
eina spaustuvininkų streikas. 
Kompanija buvo įteikus jiems 
ultimatumą grįžti darban. Su
prantama, kad darbininkai ne
grįžo. Tad ir paskelbta, kad 
tie darbininkai nebus priimami 
atgal į darbą. Bet jeigu jie lai
mės streiką?

Kurs orlaivių liniją tarp 
Stockholmo ir Maskvon.

Komunistų viršyla pavojingai 
pergąs.

RYGA, geg. 19. — Ir vėl gau 
ta žinių, kad Rusijos komu
nistų viršyla, Leonas Trockis, 
pavojingai serga. Jisai dabar 
randasi viename sanatoriume 
netoli Maskvos. Trockis sergąs 
vėžio liga.

STOCKHOLM, geg. 19. — 
Atatinkamieji tarybų Rusijos 
ir Stockholmo valdininkai veda 
derybas, kad sukūrus orlaivių 
liniją tarp Stockholmo ir Mask
vos. Reikiamąjį kapitalą žada 
sudėti patys švedų finansinin
kai.

WASHINGTON, geg. 19. — 
Vakar “nepavojingai susirgo*’ 
Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dentas Coo'lidge.

Areštavo naują “bombininką.”
NEW YOBK, geg. 19. — 

šiandie po pietų federalinės 
valdžios agentai areštavo kaž
kokį De Filipo, iš Bayonne’o. 
Sako, kad jisai esąs vienas tų, 
kur suruošė didžiąją ekspliozi- 
ją Wall gatvėj. Smulkmenin- 
gesnių žinių stokoja.

Pro vi nVIENNA geg. 19. 
cijose eina stiprus judėjimas, 
kad Austrija susivienytų su 
Vokietija.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 18 d., užsienio pini* 

Skalna, perkant jų ne mažiau kaly 
25,000 dolerių, bankų buvo akai

tema Amerikos pingais iiaip:
Anglijos 1 svaras ....
Austrijos 100 kronų ..
Belgijos 1ZX) kronų ...
Danijos 100 kronų ....
Fįnų 100 markių .....
Francijos 100 frankų 

t Italijos 100 lirų ......
Lietuvos 10'0 auksinų

• Lenkų 100 markių ...
Olandų 100 guldenų .
Norvegų 100 kronų .
Šveicarų 100 kronų .
Vokiečių 100 markių

$3.09
. $0.2':

$8.75 
$18.3:'

$2.2F
$8.78
$5.61
$1.70
$0.1f

$36.0!’ 
$15.8/ 
$17.98

$1.70

kad opozicijos partijų sąstatas 
likęs kone toks pat, kaip 
jis buvo pirma. Viltis, 
socialistai bus “galutinai 
mušti” pasirodė esant tik
jone. Sumažinti socialistų įtaką 
miniose nepajėgė nė kraštuti- 
niųjų nacionalistų, fasciti’ais 
vadinamų, siautimas. Ką jie ne 
darė, bet socialistai vistiek iš
rinko 123 atstovus, o komunis
tai 13 (kitos žinios skelbia, 
kad 15). Vadinas, socialistai, 
pralošė nedaug. Imant domėn 
tai, kad ir socialistų blokas at
stovų bute buvo suskilęs; kad 
36 socialistai atstovų buto na
riai buvo nuėję pas komunis
tus, šiais rinkimais socialistai 
neteko tik apie dvidešimties 
vietų. Socialistų blokas, kartu 
su komunistais, šiame atstovų 
bute turės 136 vietas. Kadangi 
opozicijoj stovi ir taip vadina
mieji populiaristai (klerikalai), 
kurie turi 100 vietų, tai opozi
cija turės 236 vietas. Prie opo
zicijos prisidės ir kelios kitos 
mažesnės partijos. Tuo budu 
opozicija turėsianti 243 vietas. 
Valdžios partijos turės 254 vie
tas. Vadinas, tik menkutę di
džiumą. Jeigu toj didžiumoj 
kils koks nors nesusijM'atimas,. 
jeigu dalis valdžios partijų at
stovų balsuos prieš jos 
nymus, krizis bus 
inas.

Kad to nebūtų, 
Gioliti ir vėl mano 
socialistams. Pirmų pirmiau
sia, jis žada pradėti “griežtą 
kovą” prieš fasciti’us. Antra, 
jis manąs pravesti tuos reika
lavimus, kuriuos jam statė so
cialistai ir profesinės sąjungos 
didžiojo metalo darbininkų 
streiko metu. Reiškia, duos ga
limybės darbininkams turėti 
balsą dirbtuvių tvarkyme ir tt. 
Jeigu tuo bus galima patraukti 
socialistus, valdžios pozicija bu 
tų stipresnė. Bet tai yra atei
ties dalykas. Tuogi tarpu val
džios pozicija yra tokia pat, 
kaip kad ji buvo pirma.

Rinkimų išgalėmis reiškia 
didelio nepasitenkinimo ir kiti 
“augštųjų sferų žmonės.” Vaik
što gandų, kad jie ir vėl taria
si apie atstovų buto paleidimą 
ir naujų rinkimų skelbimą. 
Bet ar tai jiems padės, sunku 
numatyti. Šiaip ar taip, Italijos 
socialistų įtaka didelė. Jie kon
troliuoja apie ketvirtadalį bal
suotojų.

WILLIAMSON, W. Va. geg. 
19. — Vakar naktį ir vėl at
naujinta karas prieš angliaka
sius. Iš Kentucky valsti jos kal
nų imta šaudyti į Hawl, West 
Virginijos valstijoj, kur randa
si angliakasių šėtros. Ar yra 
užmuštų, tuo tarpu dar nežino
ma.

Organizuoja “piliečius.”
WTLLIAMSON, W. Va. geg. 

19. — Apie du šimtai “pilie
čiu
katu, dantistų, biznierių ir kitų 
— vakar naktį ta-po prisaikdin
ti kaipo šerifai. Aplinkiniuose 
miesteliuose taipjau surinkta 
apie trys šimtai tokių “pilie
čių ” Vadinas, suverhuota apie 
penki šimtai žmonių. Visi jie, 
žinoma, turės “tvarką ir įstaty
mus” išlaikyti — gal bu® pa

kunigų, daktarų, advo-

Prie Nevrbcrry gatvės, tarp 
15 ir 16 gatvių, vąkar apie ket
virtą valandą po pietų kilo gai
sras viename aliejaus sandėly. 
Ūmu laiku visas sandėlis apim 
ta liepsnomis. Gaisrą gesinti 
suvažiavo visų aplinkinių gais
rininkų stočių ugnagesiai, bet 
išgelbėti sandėlį vistiek nepajė
gė.

Delei gaisro kone per visą 
naktį gatvekarių vaikščiojimas 
Halsted gatve, tarp 18 ir 11 
gatvių, buvo sustabdytas, 
ted gatvė, patilty, ir kitos 
pasemtos vandens.

Gaisras užgesinta tik
rytmetį. Gaisro priežastis tik
rai nepatirta. Nuostoliai busią 
dideli. į

Hals- 
buvo

apie

suma- 
neišvengia-

premjeras 
“taikintis”

Tyrinę? klerikalų žygius.

MEXIC0 CITY, geg. 19.
Meksikos valdžia įsakė padary
ti atatinkamą tyrinėjimą apie 
surengtąją klerikalų demonst
raciją Moreloj, kur buvo už
mušta ir sužeista apie šimtas 
žmonių. Demonstracijos metu 
klerikalai nužudė žymų to mie
sto socialistų darbuotoją, Isa- 
ac Arriagą,

Nužudytojo socialistų darbuo 
tojo lavonas bus atvežtas į pa
čią šalies sostinę, kur jis bus 
palaidotas. Vietos (Meksikos 
miesto) socialistai ir visi pažan 
gieji darbininkai tariasi su
rengti didelę demonstraciją, 
kad užprotestavus prieš nede
ramus klerikalų žygius.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
«XT A TT T T 1? XT A

glia'kasius. 1
Suverbuotieji “piliečiai” sa

kosi, kad jie neeiną prieš Uni
ted Mine Workers uniją, kuri 
nori suorganizuot Mingo pavie- 
čio angliakasius, bet norį “tik 
savas savastis ginti.”

“Piliečiai” suverhuota todėl, 
kad valstijos gubematoris ne
gavo federalinės kariuomenės, 
kuri butų padėjusi samdyto
jams, besiryžantiems ant žūt
būt nugnaužti savo darbininkų 
pasistatymą. Bet kad išmestieji 
iš kompanijos butų darbinin
kai vistiek nepasiduoda ir savo 
kovą tęsia, tąi reikalinga gink
luotos jėgos. Tam ve ir “pilie
čiai’* suverhuota.

Angliakasiai dabar gyvena 
kalnuose, kur jie turi pasistatę 
šėtras. Ant jų jau senai puldi
nėja kompanijų žudei'kos. Bet 
nugalėti apsiginklavusius strei
kininkus iki šiol nepajėgė. Ar 
pajėgs nugalėti streikininkus ir 
dabar suverbuotieji “piliečiai” 
— pamatysimo.

BERLINAS, geg. 19. — Len
kų maištininkų vadas Augšto
joj Silezijoj, Adclbertas 
fanty, labai pyksta, kad 
jos premjeras nepritaria 
kams.

Kor- 
Angli-

Len-

PHILADELPHIA, geg. 18. — 
Čia eina spaustuvninkų 
kas. Samdytojai nenor pripa
žint 44 valandų savaitę.

strei

Auksinai

PARYŽIUS, geg. 19. —Prem
jeras Briand šiandie laikraščių 
korespondentams pareiškė, jo
gei Francija stropiai žiūrėsian
ti, kad jos talkininkė Lenkija 
nebūtų nuskausta Vokietijos. 
Augštoji Silezija turinti būt 
padalinta, ar likt “nepriklau«< 
soma”.

Mrs. Adele Rasmussen sirgo 
nemigo^Jiga. Norėdama užmig
ti prisimirkė skepetaitę chlofor 
ma ir atsigulė. Bet pasirodė, 
kad ji paėmė perdaug chlofor- 
mos, nes nebepabudo.

Harry Blenn namą. Namo sa
vininkas parėjęs namo vagis už 
klupo. Vienas vagių persilaužė 
sau nugarkaulį krisdamas nuo 
gonko antrų dubų.

Užvakar majoro Thompson 
prakalbą sutrukdė, kuomet po
licija ėmė šaudytis su vagiais. 
Vagių vienas pašautas ir abu
du suimti.

5,000 Chicagos ir Cook aps
krities daktarų sekančią savai
tę slapta balsuos ar selyklas 
yra naudingas ^vartoti kaipo gy
duoles.

Skaitlinės parodo, jog pasku
tiniais šešiais mėnesiais imant 
nuo lapkričio prasižengimai 
Chicagoje sumažėjo ant 1,005.

Majoras Thompsonas rengia 
nptingus ir laiko prakalbas, 
kad republikonai butų išrinkti 
į Circuit Court teisėjus.

Laikinai Atpigo
Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai vakar- 
šiandien nupuolė gana žymiai, ir jų atpigusia 
kaina gali pasinaudoti tie, kuriems reikia išsiųsti 
pinigus Lietuvon. Kaip ilgai jie bus atpigę — 
nežinia. Gal tik dieną-kitą, o paskui vėl pradės 
eiti brangyn per kokį mėnesį laiko, kaip buvo 
laukiama. Kam reikia siųsti pinigus, tas ge
naus tegul siunčia juos, nesileidžiant į spe
kuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio, dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko-Lie- 
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. -Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



Tel. Kando! ph 2898

a n

LUCKY DIVAN SOFA LOVA

Subatoje, Panedelyj ir Utarninke

EXTRA!EXTRA!EXTRA!

Kalnieriai 3 už

50c

3442-3444 South Halsted Street

trumpomis rankove

Bankas visiems žmonėms

Moterims 
sines po

JULIUS NAMON 
Gencralis lietuvis 
pardavėjas No. 10.

mai- 
pade

Lietuvai Reikalingi 
Amerikos Pinigai

Moterims šilkinių siūlų pančiakos vi
sokių spalvų, kol dar yra

Pančiakos moterims artificiališko 
šilko už

Moterims vieno šmoto odos. 
oxfords

Pašta, nei telefonu duoti užsaky 
mai nepildomi.

Specialus vertės kurtinai, kiekviena sekcija 9 
colių pločio ir 2% jardo ilgio. Speci- 7Qf* 
aliai sekcija f vU

Tinklines kurtinos 36 colių pločio, 
jardas

dalinio pranešimo apie mušiuš 
Mingo paviete ir kad guberna
torius Morgan neturėjo su jo 
jokio pasitarimo.

West Virginijos anglių pre
zidentas C. F. Keeney, kaltina 
kad kasyklų savininkai nuoki-

STRIKE
CIGARETTE

faokegano
Lietuviai—

Vyrams Union Siutai šiame išpar 
davime

kelines, ii-

59c

luotų mušeikų tikslu pavergti 
West Virginijoj angliakasius. 
I>elei to buvo daug kartų rei
kalaujama federaimių tyrinėji-

Streiklaužiai Raudono 
jo Kryžiaus ligon- 

vežimiuose.

Pagalvėms vir 
šai ir uždan
galai darbui

39c

veda Atakos reikalų vedimą, 
bent ant kiek valdžios nuosa
vybes teises ir administracijos 
įstaigos paliepiamos, į rankas 
Alaskos kelių komisionierių 

prezidento ir trijų komisionie
rių, kurios paskirs Jungt. Vals
tijų prezidentas.

Bilius sakosi norįs palengvin-

linti su vokiečiais darbininkais, 
duodant jiems užtektinai mais
to, pasiseks, bet kad atpenč, Vo
kiečiai darbini nikai kovoj su 
imperializmu su dar didesniu 
pasirįžimu.

Moterims mažos mieros čeverykai 4 A A 
ir oxford M* ■

Moterims puikus rumbuoti Union 
Siutai

Pradedant nuo Panedėlio, Balandžio 18 d., 1921, 
statomi scenon puikus muzikališki veikalai, nuo 18 
iki 30 žmonių ant scenos! Naujos scenerijos ir kos
tiumai kas antra diena! Veikalai mainosi kas antra 
diena! Didelis ir puikus merginų choras!

Linksmam praleidimui laiko eikite į Mildą!
Viskas naujas tik kainos senos.

Balkonas 17c., apačioj 28c.

Gelbėk Lietuvą pasiųsdamas savo giminėms 
amerikoniškų dolerių. Tai yra greičiausias per
siuntimas ir daugiau markių gauna. Mes ima
me tik vieną dolerį nuo šimto dolerių vertės. Su 
visais kostumeriais vienaip elgiamės — kalbame 
lietuviškai.

Mergaitėms dreslukės $1.25

Telefonas Pullnr.an 856
DR. P. P. ZALLYS

Uetuvys Den tįstas
10801 So. Michigan A v., Roseland. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

JO8EPH C. SOBOL 
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593 

Namų Ofisas 
1645 VVabansia Avė., 

Tfcl. Haymarket 3869.

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

European Amerlpn Bureiu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai *
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaa
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt.
• NOTARU Ui AS

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.: Utar. Ket ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.i iki 3 po pietų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel. Central 6390 

Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago 
Tel. Yards 4681.

Pinigų siuntimo skyrius.
Atdara suba^mis ir utarninkais iki 8 vai. 

vak.. Kitomis biznio dienomis nuo 9 ryto iki 4 
po pietų.

45 SVARŲ BALTOS VATOS 
MATRASAI

Padaryti — apvalainais kraštais; 
standžiai iškimšti, gražiai artistiš
kai padaryti. Specialiai CfiĮ 7 E 
apkainuota 1

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir murmurinio paviršiaus, stu- 
bų ir garadžių stogams.

Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO., 

22nd St. Bridge.

“Mušeikos, kurie sukėlė Min- 
go-Pike pavietų mūšį yra pa
samdyti tų pačių žmonių, kurie 
yra kalti už Mattewan targodi- 
jų, kurioj metai atgal žuvo de
šimt žmonių.

“West Virginijos ir Kentucky 
gubernatoriai yra kalti itž da
bar ištikusį ginkluotų konflik
tą, kurio jie galėjo išvengti, pa
šalindami visus mušeikas, už
laikomus Mingo ir Pike pavie
tų kasyklų savininkų. Tegul 
ant jų ir krinta kalte už pra
lietų kraujų“.

šliures visokios mieros, šiame iš- (fiM A A 
pardavime ▼ ■

t i žmonėms apsigyvent ant vie
šųjų žemių. Bet kiti sako, kad 
las bilius siekiasi išvaryti miš
kų departamentą iš Alaskos ir 
didelius mineralų, vandens, 
miškų ir žuvų turtus atiduoti 
didelėms kapitalistų korporaci
joms.

Seat tie prekybos kamera
kaip įmanydama tų bilių remia.

šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengčjas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

Taipgi turiu didelį troką perkrau- 
stymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

STAMBUS FRUNTlNfiS SETAS
Trys dideli šmotai; ųuarter — 
saw aržuolo rėmai; gražiai nupa- 
lišiuoti; Gplonial mados; pakabin
ta sėdynės, tikros ispaniškos odos 
apmušti. Specialiai CQ4 
apkainuęti

Nori atiduoti Alaską 
kapitalistams.

[Iš Federuotosios Presoa]
Washington. — Agrikultūros 

sekretorius Wallace ir miškų 
biuras yra priešingi, o vidaus 
reikalų sekretorius Fal'l prita
ria Ąlaskos išvystymo tarybos 
Liliu, kuris yra paduotas kon
gresui svarstyti. Tas bilius pa-

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

General i s
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

$1 Ypatingai
Bovelninių ta vorų; abrusams 17 colių pločio 
baltinto, 8 jardai Šiame išparda- d* 4 A A 
vime už v • »UU

Okupantai prieš unijas 
John Sims

$1 Ypatingai
Vaikams čeverykai, mieros 4-8, E 4 A A 
tik juodi

Stambiais — aržuoliniais rėmais, plie
niniu viduriu, lengvai atsidarinėja; 
atsidaro pilnos lovos miera; augštos 
rūšies artificialiai ap- E A 7 tZfl 
mušta, Specialią] srv I ■ UU

[Federuotosios Presos koresp.]
Duisburg, Vokietijoj. — Tal

kininkų okupacinė armija Rei
no klonyj deda pastangų, kad 
neprileidus unijas išpildyti gra
sinimų, jog jos tęs ir toliau ko
va už nuvertimų kapitalizmo, 
nežiūrint ar jų bosnis bus fran- 
cužai, belgai ar vokiečiai.

Francijos kareiviai reikalau
ja iš vietos policijos priversti 
unijas išpildyti tam tikras blan
kas, kurios paduotų pilnas ži
nias apie organizacijų, politi
nį krypsnį, skaičių streikų nuo 
sausio, 1920 m., ir santikius su 
kitomis unijomis. Reikšmin
giausiu iš visų klausinių yra 
reikalavimas paduoti, kurie be 
valdybos yra “veikliausi ir įtek* 
mingiausi nariai“.

Darbininkai mato tame ban
dymų sudaryti juodųj į sąrašų 
prieš darbininkų vadovus, to
dėl jie atsisako suteikti reika
laujamų žinių.

Koks bus galutinais Franci
jos komanduotojo atsakymas, 
dar lieka pamatyti. įdomiu 
yra faktu tai, kad vietos dar
bininkų organui “Volkss t bu
me“ yra grųsinama 3 mėnesių 
sutsabdymu, kadangi jis nese
nai redakciniame straipsnyje 
pareiškė, kad franeuzai neturi 
manyti, jog jų politika susiar-

MILDA |THEATRAS
3140 So. Halsted St.

Anglių kompanijų mušeikų 
puolimo tikslas buvo įtraukti 
lokauto išmestus Mingo anglia
kasius į atvirų karų, kad tuo 
pasinaudojus jMiskelbti karo 
stovį, sulaužyti angliakasių 
dvasių ir nuvaryti juos į streik
laužių kasyklas.

Moterįs ir vaikai dideliame 
lietuje, palikę savo turtų, turė
jo bėgti į kalnus. Ant rube- 
bežiaus dviejų valstijų pradėjo 
siausti teroras.

Supratę, kad jie mūšyje liko 
nugalėti, mušeikos ir kompani
jos paprašo mūšių paliaubos. 
Mingo pavieto šerifas padare su 
jais sutartį ir mušis su gink
luotais Kentucky pusėj mušei
komis apsistojo.

Anglių kompanijų mušeikų 
puolimas patvirtina Mingo pa
vieto senatoriaus kaltinimų, 
kuris vas. 27 d. valstijos legi- 
slataroje viešai apkaltino gu- 
liematorių Morgan, teisėjų Bai- 
ley ir kitus Mingo pavieto virši
ninkus, kad jie yra padarę su
tartį su kabyklų savininkais ir 
kitais Winiaimsoa^Thacker 
laukuose ir savo slaptu suo
kalbiu pagimdė ginkluotų susi
rėmimų, kad paskelbus karo 
stovį ir sunaikinus veikiančių 
angliakasių unijų.

Buvimų tokios sutarties pa
tvirtina ir tai, kad už 48 va
landų po prasidėjimui mūšio, 
valstijos policijos superinten
dentas pulk. Jack Arnold pa
sakė, kad jis neturįs jokio ofi-

Specialiai šiame 
išpardavime
QUEEN ANNE 

SUPAMOJI 
KĖDĖ

Labai — patrau 
kianti gyvena- 
mąjam kamba
rin. Tamsus ru- 
di mahogany 
frėmai. Gražiai 
pintas lendrė
mis užpakalis ir 
sėdyne. Ekstrh 
iidelė ir paranki 
kainuota tiktai

Vyrams rau
donos nosinės

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. - - Streiklau
žiai yra atgabenami į laivus 
Raudonojo Kryžiau^ aiubulan- 
suose ir net salaveišių unifor
moje. Tokį kaltinimų paskel
bė jurinihkų unija.

Voye, pikietavęs Bull Insu- 
lar Line prieplauka, sako, kad 
Helen laivo vyriausi inžinierių 
matyta vaikštant salaveišių imi 
formoje; ♦

Bassaro, pikietavęs prie 23 
gatvės prieplaukos sako, kad 
Raudonoje Kryžiaus amibulan- 
sas atvažiavo prie keliko ir iš 
jo išlipo grupė streiklaužių, 
kurie lydimi 6 poli eis tų nuėjo 
ant keliko (paramo).

Frank W. Snyder 
[Federuotosios Presos koresp.]

Charleston, W. Va., geg. 16. 
— Po trijų dienų, ginkluotas 
susirėmimas tarp samdytų ang
lių kompanijų mušeikų ir Min
go pavieto piliečių kuriame už 
mušta nuo 10 iki 25 žmonių, 
laikinai apsistojo. Mūšį pradė
jo kompanijų mušeikos, kurie 
apsikaso ties Allburn, Ky. ir 
apsinginklavę toli šaunamais 
šautuvais ir kulkasvaid^iais, 
pradėjo šaudyti per Tug upę į 
Blackberry, W. Va. nuostolio 
pašalintų angliakasių šėtrinę 
kolonijų, kur gyvena moterįs ir 
vaikai. Savęs apgynimui 
gtiakasiai irgi pradėjo šaudyti. 
Paskui prie jų prisidėjo ir še
rifas su savo pa geibi ninkais. 
Mušis siautė per septynias my
lias palei Tug upę ir tęsėsi tris 
dienas.

Vyrams Bnlbrigan marškiniai ar 
gomis ar 
mis

Paklodes storos, LL genimo, 30 colių pločio, 
nebaltintos, subatoj specialiai 4^4 A A 
10 jardų I *UU

Turkiški abrušai 18x36 tankaus d* 4 A A 
audimo, 5 už ■ «UU

ADVOKATAS
Ofisas vidurndestyji 

associatioN bldg.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panedeliais iki 8 vakare.

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Kėdės — augš- 
tais užpakaliais, 
rankomis lend
rių pinti tarpai; 
box seat subuda- 
vojimo; tikros ru 
dos ispaniškos 
odos, slip seat; 
specialiai po

$8.75

MISINČIO LOVOS '
Puikios — Colonial patrinų; 2% co
lių stulpeliai; 2 colių viduriniai virba
lai; tvirto padarimo; puikiai satin ir 
polet baigimo; puikiau- 71% 
šiai lakėriuotos už I v

I Trejos 
šoninės 
rys 
delis 
stui 
lis ir ledui; 
ledo telpa 
60 svarų; 
sausas šal
tas oras
vaikščioja 

po visa.

$24.75

GRAŽUS QUEEN ANNE DINING 
SETAS

Geros — vertybes ir išžiuros; geriau 
šio patarnavimo rakandai padirbti 
gražaus baigimo puikaus rudo Jaco 
bean; padaryta iš tikro aržuolo; že 
minusia kaina bėgyj penkių pastarų 
jų metų. Pilnas penkių 
šmotų setas 
Stalas — Oblong 
mados — 48x60 
viršus; p pėdas 
išskečiamas; mol 
dinguoti kraštai 
storo.s kojos ■ su 
plačiais pečiais ir 
dos. Specialiai 
franeuziškos ma 
žemiau kainos

$47.50 
Toks pat stalas 
Walnuto $62.50

■ * Pačedumas turi būt
pasargos žodis 
I0WA STATE

■ SAVINGS BANK J 
! Kapitalas ir Perviršis— 1

■ ' $120,000.00. I
■ S. E. Oor. Fourth and !

Jackson Sts.
■ SI0UX CITY, LA. Į

$2.98
Yra likusiu sveteriy, kurie tiktu pasiusti Lietuvon

JO® SHIMKUS JTIPIffrĮŲęi. Ji
Gencralis, Lietuvis *^-,1.. —. <«.. į.. _
pardavėjas No. 4 f

Didelis sutaupymas ant kiekvieno daikto — lengvi išmokėjimai
“ICE KING” REFRIGERATORS

■Tel.: Yards 6666 „
Boulevard 8448

5 DR. V. A. ŠIMKUS ■
5 Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
■ 3203 So. Halsted S t., Chicago. ■
■Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 5
■ v. v. Nedaliomis 10-12 ryto. J
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

Vaikams siutai didelės mieros, 14-15-16 su 
trumpomis kelinėmis, $5.00

.ei §iate }$ank
MIl.VVAUKEE AK D NORI H AVENUE9 1

Vyrams tvirtos darbinės kelines, fl*4 7Q 
vertės $8.00, už L I v

%
Moterims platieji žiurstai 
už 89c
Vyrams molini arba hiekory 
overolai 79c



Pėtnycia, Gegužio 20, 1921 NAUJIENOS, Chicago, I1L

KORESPONDENCIJOS I “Lg
■ neprigulmybę, o tuo tarpu Lie- 
1 tuvos dvarininkai ėjo ranka 

Uetuvių Ūkininkų Koopera- už rankos su Ltl,kų P1{Sik"is 
tyvė Sąjunga turėjo nepaprasta Lietuvoje, lipiomis organiza- 
susirinkimų pas St. Buivida cii°,,,is l>neJi I-'eluvos valsty- 
iitant pabaigus tvarkyti koope-,ir j°s ,ai*v5> ir 
racijos reikalus. Vietos že- Kadangi Lietuvos dvarinin- 
mių pardavinėjimo agentas M. kai yra lenkų grobikų įrankis 

prieš Lietuvos neprigulmybę, 
Todelei, atsižvelgdama į tai, 

kas aukščiau minėta, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 77- 
ta Kuopa savo mėnesiniame 
susirinkime Gegužės 1 <Vieną 
1921 metų salėje Nr. 1012 So. 
Main gatvėj, mieste Rockford, 
III., nutaria ir reikalauja iš Lie
tuvos Steig. Seimo, kad kuo- 
greičiansiai iš Lietuvos dvari
ninkų žemė butų paimta be 
jokio jiems atlyginimo, (nes 
toji žemė jau senai yra nupirk
ta prakaitu musų protėvių

HART, MICH.

Valinčius sutiko veikti po ko
operacijos kontrole. Nutarta 
prisidėti prie Uetuvių Ūkininkų 
Susivienijimo rengiamo pikni
ko, kurs įvyks liepos mėnesio 
3 dieną, ant ūkio. ’

—*1 šią apielinke dar vis žmo
nės atvažiuoja pidktis ūkių. 
Nusipirkę jie dar nori šį pa
vasarį a)xlir4)ti savo naujuo
sius uitius, ir vietos senieji ūki
ninkai įsideda jiems kiek ga
lėdami ir parsikraustyti ir ap
arti po kelis nkerius žemės.

Ūkininką K. Vasiliaucką 
kliudė didelė nelaimė: gegužės 
15 dieną, ryto metu, užsidegė 
iš kamino jo gyvenaipieji na
mai. Pirmiausiai pradėjo deg
ti stogas, ir kad ugnis negreit 
buvo pastebėta, tai ir užgesinti 
jau nebuvo galima. Tik rakan
dus / iš vidaus suspėjo dar iš
gabenti ir kai kuriuos daiktus 
iš sklejM), o šiaip viskas sudegė. 
Buvo pašaukti ir miesto gais
rininkai, bet jau buvo pervėhi.

—Paparčio Kelmas.

Lietuvoje, nes žinome, ka-

rčs stovis yra kenksminga ša
lies ir jos žmonių laisvei.

Kadangi Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 77-ta Kuopa ne
mažai, sulyg savo išgalės, yra 
aukojusi pinigo Lietuvos lais
ves ir apsigyvenimo reikalams, 
ir šiaip prisidėjusi politiškai ko
voje už Lietuvos laisvę, todėl ji 
jaučiasi turinti teisės siųsti 
Steig, Seimui viršminėtus rei
kalavimus.

Vardan Susivienijimo lietu
vių Amerikoje 77-tos kuopos:

P. A. Deltuva, 
Bruno Simokaitis, 
Adolpas Savickai.

<Uii'l>ininRni prižirda susilaikyti 

nuo politinio veikimo, negalin
ti lapelių, brošiūrų ar net pla- šiuomi pranešam musų šėrininkams ir 

bendradarbiams naujo išradimo fontaini- 
nio brušiaus bendrovės, kad mes turė
jom persikelti j didesnę vietą, nes pir
moji pasirodė permaža sutalpinimui ma- 
terijolo ir išdirbinių, tai tuomi ir yra už
silikę šimtai laiškų neatsakinėtų klau
siant Informacijų. Taigi, duodame nors 
trumpą atsakymą; kas butų prielankus 
mums pasidarbuoti ir turėt sau n v ūdą, 
tai turi prigulėt prie musų bendrovės 
dirbant mums ir sau. Kuriems neatsa
kėme ant laiško, tai padarysime vėliau. 
Taipgi, mes neturime kokių slaptingų 
pranešimų. Mes veikiama atvirai ir po 
valdžios priežiūra, už ką mes esam at
sakanti. Kas norit šėrų pirkti, siųskit 
tiesiai mums ant pažymėto kompanijos 
vardo, ir mes prisiusime šėrus kuonogrei-
čiausia, kaip tik aplaikysim pinigus arba 

monėy orderį ir trumpoj ateityj stengsimės suteikti koplačiausių pranešimų,

> Su pagarba,
FOUNTAIN PAINT BRUSH CO.,

1623 Blue Island Avė., Chicago, III.
Po sukilimui — reakcija

rinkimai laike darbo valandų, 
yra griežtai uždrausti. Darbo 
tarybos, susidedančios iš dar
bininkų ir samdytojų atstovų, 
kurios rinkdavosi darbo laiku, 
dabar turės rinktis po dar'bo! 
valandų. 

% 

Leuna dirbtuvių vedėjai at
sisako priimti atgal į darbą vi
sus, jaunesnius kaip 25 m., dar
bininkus (mat jaunieji ądarbi-. 
ninkai lošė svarbiausią rolę I 
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sukilime), taipjau tuos, kurie kaipo pirkėjams ir agentams, o mes esam užtikrinti, kad ateitis praskins 
buvo nariais veikiamojo komi- mums kellą J5“ ____ ....
teto laike generalinio Leuna 
dirbtuves streiko.

Lietuvos steigiamam 
seimui rezoliucija.

Rockford, III. — Susivieniji-

baudžiavos laikuose),
kant jiems 
trisdešimts dešimtinių, o kita 
kad butų išdalinta bežemiams 
ir mažažemiams Lietuvos 

valstiečiams dykai.
Taip pat reikalaujame, kad 

butų iMinaikinta (karės stovis

ne dauginiu kaip
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Halio, Vokietijoj. — Didele 
reakcijai siaučia po Velykų ko
munistiniam sukilimui Leuna 
dirbtuvėse. Darbininkai bus 
priimti j darbą, jei jie pasira
šys i)o “14 punktų”. Vienas tų 
punktų sako, kad darbininkas, 
eidamas iš darbo, turi pasiduo
ti kratai, užtikrinimui, kad jis 
nieko neišsineša iš dirbtuvės.

Sąlygomis kitų 14 punktu

33 FELTMAN 20
Krautuves v- r

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
, h DROADWAY NEW YORK.N.Y.-NEVV YORK. N .Y

PERSIKĖLIAU
Dabartine vieta: ofisas su Dr, Mon

kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy 
venimo vieta 701 W. 31st St., kam- 
pasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

AKU6ERKA 
į

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118

Ofišo valandos: nuo 10 ryto iki 
8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistaa 

4712 South Ashland Ave^ 

arti 47-tos tat via

Kuopa savo susirinkime š. m. 
jSegužės 1 dieną svarstė Lietu
vos reEkahis ir po to priėmė 
tam tikrą rezdtiuciją Steigia
majam Seimui, kuri gegužės 12 
dieną per Lietuvos Atstovybę 
Washingtone tapo pasiųsta į 
Kauną. Rezoliucija skamba: •.

Rezoliucija
Jau greitai bus metai laiko ii 

kaip susirinko Liet u vos Steigia-. J 
matus Seimas, bet yra žinoma, ■ 
kad iki šiam laikui Steigiama
sis Seimas neiŠsprende Lietu
vos dvarų žemės klausimo.

Kadangi Lietuvos žmonės, 
ypač bežemiai ir mažažemiai, 
siųsdami savo atstovus į Steig. ’ 
Seimą turėjo vilties, kad Sei
mai duos jiems žemės (kas 
buM) ir žadėta) iš konfiskuotų

Tiesi kelionė be persėdimo ii New Yurko per Libavą 
arba Hamhurg—Eitkūnus

I LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šriubų palto laivai {įplauks 

“LITHUANIA” .. BIRŽ. 1 I “POLONIA” JULY 6
“ESTONIA” ............ BIRŽ. 22 | S.S.LITUANIA LIEPOS’ 20

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La Šalie St„ 
CHICAGO, ILL

Pora $1.50 Notaseme šilki
nių pančiakų VELTUI su 
kiekvienu pirkiniu mote
riškų čeverykų.

VELTUI
Tik Subatoj

Pora $1.00 Notaseme šilki
nių pančiakų VELTUI su 
kiekvienu pirkiniu vyriš
kų čeverykų.

FELTM AN & CURME
Ketvirtos durys į pietus nup L

- Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.

I. LEWIS CIGAR MFG. CO., NEVVARK, N. J.
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

Krautuvė atdara 6341 So. Halsted Street
Utammke, Ket
verge ir Subatos

vakarais.

■■■■■■

0

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti SI. Louis Avė 

CHICAGO, ILL,

John Ruski n
BEST AND BIGGEST CIGAR

Kurie mažiau uždirba yra

fr
Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3308 So. Morgan Street, 

Chicago, 01.

10 
KRAUTUVIŲ 

CHICAGOJ

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted S't„ Chicago.

Dr. M. T. Strikol’is 
PRANEŠIMAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Ncdėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet 
Telephone McKinley 262

Kad Užlaikyti Jūsų Virtuvę Čystą ir Priimną 
-Kepk su Mazola NENAUDINGI,5

Telephone Yards 5332 N

Ė DR. M. STUPNICKI Į
8107 So. Morgan Stn 

Chicago, III.
' VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto ■ 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
rimimiimimij

šeimininke jaučiasi labai nesmagiai, jeigu atsitikime jos vyras 
pareina anksčiau iš darbo, negu paprastai ir randa ją ką nors kepant 
virtuvėj pilnoj dūmų iri nemalonaus kepimo kvapsnio.

Jeigu jūs kepsite su Mazola, jūsų virtuvė bus liuosa nuo dūmų. 
Skirtingai yra su paprastais riebumais. Mazola pasiekė augščiausio 
laipsnio virime kur kas pirmiau, negu kiti riebumai.

Sale palaikymo jūsų virtuvėj šviežio ir priimnaus oro, Mazola 
sumažins jūsų virimo išlaidas. Mazola yra nepaprastai ekonomiška, 
kadangi ji gali būti vartojama daugeliui virimo ir kepimo būdų. Remian
tis patyrimais, jogei ji niekados neatmaino savo kvapsnio, ta pati Mazola 
gali būti vartojama kepimui daugelio skirtingų valgių, tokių kaip žuvis, 
mėsa, kiaušiniai, cibuliai ir kitos daržovės, viskas kas yra reikalinga, tik 
reikia iškošti likusį aliejų po kiekvienam kepimui.

Jeigu jūs dar nesate vartoję Mazolos, nusipirkit 
blešinę nuo'savo groserio krautuvininko šiandien. Jūs 
nebusite daugiau be jos. Parsiduoda po po pusę kvortos, 
kvortą, pusę galiono ir galiono mieros blešinėse.

<. Mes siūlome

Channel Chemical Company
dirbtuvės, kuri randasi prie

45th St. ir Western Blvd.

Telephone Van Buren 294 
Bes. 1189 Independence Blvd. Chicago 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

• Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

UŽTIKRINAME

Jeigu jūs nebūsite galutinai 
užganėdinti kokybe ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvininkas 
sugrąžins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY,

17 Battery Plaee, New York.

PO $67.50
Moka $6.00 už šėrą dividendų. Platesnių žinių 

kreipkitės arba rašykit

Francis Kibort & Company
INVESTINIMO APSAUGA 

707-35 So. Dearborn St.,
Chicago, III.

Ofisas atdaras kas diena ir subatoj nuo 9 iki 5. 
Kalbame lietuviškai.

Tel. Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS
1424 So. Halsted St.

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 ild 8.<
i Nedalioms 10 — 12. S

Gyvenimo Tel. Yards 5098. A

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, DL 
kampas 18th St.

Valandos! 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

. ................................. i i. -.......... 9

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt SU. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto ild 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 at. kamp. Manhfield av 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157 
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džia; o iš dalies
skilimas, įvykęs ačiū komu- g‘.i<>8. Vokietijos 

ied Daily except Sunduy by

partijos cionale, bet jisai kritikavo Bei- dijos laivų kurpcnteriam, kurie . . _ I • •-! "B • t 1 • T T 1 _ •

Publish
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

girtas. Bet tai nepateisinimas. upeliukas. O naujovinis džezas 
Girtas būdamas kodėl jis ne- tik ūkia tik cypia, tik greit- 
pasipiovė gerklę sau, bet ki-J greit rėkia, lyg išsigandęs ko, 
tam. Teisme jis patsai prisi- lyg norėdamas visą muzikos

ma šokti. Reikia salių. Bet į 
tas sales susirenka jaunimas iš 
visos apylinkė* ir jas prikem
ša. Ir todėl reikia šokančias 
poreles kas kart arčiau viena 
kitos glausti; jos turi kuodides- 
nį judėjimą kiekį sumygti į 
kuomažesnį ploto apyrėžį. Ge
ma foks-tralas, kuris paseka 
“sk ai sk reperių” idėją ir kilno
ja poreles aukštyn-žemyn. Ge
ma “veidas prie veido” žings
niavimai. Porelės, kietai su- 
simygę, daro visokius greitus 
judėjimus, kurie veržia širdies 
šauksmus iš doros saugotojų.

Galų-gale gema garsus “žirn
ini”, kuriame kojos kuomažiau- 
siai juda ir nešioja šokiką plo
te, bet užtai dirba pečiai ir ki
tos kūno dalys. Tai yra neiš
vengiama pasekmė miestų 

kamšos, brangumo vietos. Jei 
taij) toliau dalykai eis tai, tur
būt, reikės laukti tokių šokių, 
kad šokikai išrodys kaip sto
vinti ir virbanti vielos ar siūlo 
stulpeliai. —- Šarūnas.

jau ilgą laiką nedirba, delei 
viešpataujančios Holandijoj di
deles bedarbės. Bet prašant 
Anglijos unijoms, Internacio
nalinė Unijų Federacija perser
gėjo Holandijos darbininkus 
nedirbti prie Anglijos laivų 

dešimti! džiojimų dvasioje buvo pas i u-1 taisymo ir nebūti streiklaužiais.
** I m zs 11 «« 19 S « **« n 1 iv A t 41 I ----- —   — -   — ——

r ir Anglijos 
dešiniųjų socialistų poziciją. Be 

Bet dar labiaus nenaten-l10’ jisni r««ino P“rtiM kovo‘ net aar laoiaus nepaten |s(| koaUcine ,poĮitika, t. y. su
kinti yra Italijos komunis- tokia politika, kur socialistai

• I A. i T i ~ "1 I <■ ■■ • «tai. Jiems pasisekė praves- dalyvauja valdžioje kartu su 
ti į parlamentų viso tiktai 131 k^uarija. Troelstros išva- 
atstovų, reiškia — i_____... t ....... i. lyta rezoliucija, kurią suvazia-• kartų mažiau, neeru socialis- • - . . . . .

. tų! Turėdami tokį palygi- pricš 10.
namai nedidelį skaičių pase- -------------
kėjų, komunisai negalės nė| VISŲ GALŲ SUIRIMAS, 
svajoti apie tai, kad paėmus 
į savo rankas vadovavimą

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
^Naujienos eina kasdien, išskiriant I Italijos darbininkų judėjime, 
nedšldienius. Leidžia Naujienų Ben- ~ • . ...
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Traukiasi iš Amerikos Dar
bo Federacijos.

$8.00
4.50

. 2.25
1.75

. 1.00

0 jau apie “tuojautinę revo
liuciją”, tai nė kalbos nėra. 
“Kokiam “ptfibeliui” tečiaus 
jie skaldė socialistų partiją ?

%

Užsisakomoji Kaina:
.Chicago je — paštu: 

AI c tams 
Pusei metų ...... ...............
Trims mėnesiams-------------
Dviem mėnesiams .——— 
Vienam mėnesiui ——

ĮChicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija___ —............. ........
Savaitei ............. ... . i— ______________ 18
Mėnesiui T5

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,

mS!_____________r.oo
Pusei metų _____________ —
Trims mėnesiams ----------------- 2.00
Dviem mėnesiams----------- —
Vienam mėnesiui------ ----- -----

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams------ ---- ------------------
Pusei metų________________ 4.50
Trims mėnesiams-----------------2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

BELGIJOS DARBININKŲ
PARTIJA.

Stoja už Silezijos 
‘nepriklausomybę ’

tam.
pažino prie kaltes ir tapo pa
smerktas visam gyvenimui ka
lėjimo. Šiandie jis kreipiasi į 
draugijas ir pavienius žmones, 
kad jį išimtų iš kalėjimo, ir 
philaddlpliiečių širdys kma- 
tant suminkštėjo ir jie rūpinas 
jo išeminiu, dagi j visuomenę 
kreipiasi tani reikalui aukų. 
Jeigu tos draugijos ir pavieniai 
neturi kur savo pinigų dėt, tai 
geriau tegul atiduoda juos 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 
kuris juos suvartos pašalpai tų 
musų brolių, kurie kovodami už 
Lietuvos laisvę pasiliko be 
rankų, be kojų. Tai bus gra
žus darbas. Bet ne žmogžudą 
iš kalėjimo gelbėti. Jonas Su- 
šinskas papiovė žmogų ramiai 
lovoj bemiegantį, taip kad tas 
nei balso neišdavė. Užtat jis 
pasmerkia visam amžiui kalė
ti. Bet dabar atsirado gera
širdžių, kurie nori jį išvaduot, 
idant jis vėl galėtų siaubti. Del 
to aš griežtai protestuoju prieš 
philadclphiečių sumanymą pa- 
liuosuoti tą piktadarį, ir kvie
čiu visus naliašniko Juozo Ja- 
nulevičiaus gimines ir drau
gus taipjau protestuoti.—

—Antanas Janulevičia.

teoriją j 32-dalę notclę įmygti, 
lyg vaitodamas, kad neteko sa
vo pirmykštes sąjūdžio laisvės.

Kodėl šokiai taip vystosi: nuo 
lėtų judėjimų į žaibinius? Ar 
galima priežastį primesti žmo
nių nedorybei, ar ekonominėm 
sąlygom, kaip marksizmas no
ri viską išvesti?

Žurnale “The ’New Repub- 
lic” Rulh Pickering paduoda 
įdomią modernių šokių teori
ją, kuri remiasi ant ekonomi
nių faktų. Esą, gyvenimas 
miestuose ir kjląs iš to žmo
nių susikimšimas, verčia ir 
šokius grūsti į mažą plotą di
delę daugybę judėjimo.

Imkime kaimiečių šokius, 
kuriuos šokome Lietuvoje. 
Kadrilis skraido iš vieno galo 
triobos, arba kiemo, į kitą. 
Kodėl? Todėl, kad kaimiečiams 
ploto užtenka, jiem nuoma už 
tą plotą nebrangi. Ir jie gali 
šokti plačiai. Laukinės tautos, 
turinčios karinius ar kitokius 
šokius, atlieka juos tyrame ore. 
Ir tie šokiai yni platus, užima
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........................... , CHICAGO. — 2,400 narių i“ 
Bėrimo. komunistų organas vyr§jų unįjos gg5 fokalo vienbal

siai nutarė pasitraukti iš Ame
rikos Darbo Federacijos ir pri
sidėti prie International Wor- 
kers of the Amalgamated Food 
Industries. Priežastis to pasi
traukimo yra ta, kad vyrėjai 
yra neužganėdinti amatinėmis 
unijomis ir nori remti industri
nį programą. Naujosios gi orga
nizacijos tikslu yra sutraukti vi
sus maisto darbininkus, įskai
tant ir skerdyklų, į vieną uniją. 
Vyrėjai jau ir pirmiau buvo pa
sitraukę, bet paskui vėl tapo 
priimti Am. Darbo Federaciją.

Unijai persiorganizuojant nu
tarta sumažinti įstojimo ir mė
nesines mokestis nariams, kad 
padarius uniją prieinamesnę. 
Kaip vienas organizatorių patė- 
mijo: “Mes norime pabūdavoti 
stiprią organizaciją, o ne iždą”. 
Viršininkai pasiliko senieji.

iš

“Rote Fahne” (Raudonoji Vė
liava) praneša, kad suirutė pra
sidėjo ir Austrijos komunistų 
tarpe.

“Rote
Strasser, pareiškė, 
esąs priešingas komunistų par
tijos pildomojo komiteto nu
tarimui, išreiškiančiam solida
rumą Vokietijos komunistų 
centrui. Strasser pasakė, kad 
jisai remia buvusiojo Vokie
tijos komunistų vado, Levi, po
ziciją.

Po šito pareiškimo “Rote 
Fahne” redaktorius padavė re- 
zignaziją. Kiti to laikraščio 
redaktoriai pareiškė savo soli
darumą su Strasser’u.

Taigi ir Austrijos komunis
tai ėmė irti — nors, tiesa, jų 
tenai yra labai nedaug.

Vyriausias Vienuos
Fahne” redaktorius, 

kad jisai

Musų Moterims
Per Velykas įvyko Belgijos 

Darbo partijos suvažiavimas 
Antverpene.

Belgijos Darbo partija pri
klauso antnijam Internaciona
lui (kartu su Vokietijos so
cialdemokratų didžiumiečių 
partija, Anglijos Darbo parti
ja ir k.) ir yra viena nedaugelio 
socialistinių partijų pasaulyje, 
kurioje iki šiol nebuvo skilimo.

Per keletą ]>askutinių metų 
ta partija milžiniškai išaugo, 
kaip rodo sekamos skaitlinės. 
Narių ji turėjo 1912 metais 

‘253,869; 1913 metais—276,164; 
1920 metais — 619,492. Atski
ruose miestuose partijos or-

► sekamai: 
Antverpeno organizacija 1919 
metais turėjo 12,000 narių, o j 
1920 metais 
ra i per tą patį laiką narių skai
čius pakilo nuo 3500 iki 18,- 
300; Louvaine — nuo 35,000 
iki 91,(XX).

Suvažiavimas buvo labai ra
mus. Ginčų jame buvo nedaug, 
liktai delegatas Jacųuemotte 
aštriai kritikavo partijos atsto
vus parlamente už tai, kad jie 
balsavo už naująsias paskolas, 
uždedami tuo ant partijos at
sakomybę delei visos šalies fi
nansinės padėties; 
peikė parlamento 
tai, kad ji pritarė 
kos sutarčiai.

Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kurioje nurodoma, kad 
Vokietijos miiltarizmas iššau
kė didįjį pasaulio karą, ir rei
kalaujama, kad Vokietija butų 
nuginkluota, bet ne prieš Vo
kietijos darbininkų valią, o su 
jų pritarimu. Prieš tą rezoliu
ciją balsavo 3 delegatai, o 5 
susilaikė.

Kita suvažiavimo priimtoji 
rezoliucija reikalauja, kad tar
navimas kariuomenėje butų 
apribotas šešiais mėnesiais.

Trįs Belgijos socialistų vadai 
yra valdžioje. Bet suvažiavi
mas visai nejudino to klausimo.

VIENA AVINYCIA IR VIENAS 
PIEMUO.

Naujoviški šokiai

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Francijos valdžia keti
nanti pasiūlyti talkininkų 
konferencijai padaryt Augš- 
tąją Sileziją nepriklausoma «a™os užaugo 

c I Antvprnpim nroani:
valsybe. Tuo budu ji mano 
patenkinti Angliją, kuri ne
sutinka, kad Silezija tektų 
Lenkijai, ir patenkinti Len
kiją, kuri nenori atiduoti Si
leziją Vokietijai.

Bet šitoks išrišimas Sile
zijos klausimo visai skirtųsi 
nuo išreikštosios Silezijos 
gyventojų valios. Kada bu
vo daromas plebicitas, tai 
tie gyventojai juk balsavo 
ne apie tai, ar būti “nepri
klausomiems” ar ne, o tik
tai, ar priklausyti Vokieti
jai ar Lenkijai. Dalis pada
vė balsą už Lenkiją, o dar 
didesnė dalis už Vokietiją.

Ir kokia tai butų “valsty
bė” ta Silezija! Pagal savo 
gyventojų skaičių, žemės 
plotą, geografinę ir ekono
minę padėtį ji visai negali 
savarankiškai gyvuoti.

Visi nepatenkinti 
Italijoje.

Italijos ministerių pirmi
ninkas Giolitti yra nepaten
kintas rezultatais rinkimų, 
kurie įvyko pereitą nedėl- 
dienį. Jo partija neturės di
džiumos parlamente. Kad 
gavus parlamento paramą, 
jam reikės taikytis arba su 
socialistais, arba su klerika
lais.

Bet su socialistais p. Gio
litti vargiai galės susitaikyti, 
kadangi jie prie principialiai 
atmeta bendradarbiavimą su 
buržuazine valdžia. Kovo- 
damas-gi prieš juos, jisai tu
rės 135 smarkius priešus, 
kurie nuolatos trukdys jį.

Socialistai irgi nėra paten
kinti rinkimų rezultatais. 
Tiesa, jie neprakišo tiek

bet visgi prakišo, būtent, 
apie dvidešimt vietų. Iš da
lies jiems pakenkė veikimas 
organizuotų juodašimčių 
“fascisti”, kurie rėmė val-

30,000; Court-

taip pat jisai 
frakciją už 
Versalio tai-

ROLANDUOS SOCIALDEMO
KRATŲ SUVAŽIAVIMAS.

“Vytis”, aprašęs visas dory
bes ir gabumus naujojo “Drau
go” redaktoriaus, kun. I. če- 
saičio, sako apie jį:

“Amerikon atvyko tiesio
ginio savo viršininko — Vil
niaus Vyskupo — įgaliotas 
atleisti nuo ‘Draugo* kun. 
pro f. Pr. Bučį.”
Pasirodo tuo budu, kad re

daktorius Clūcagos klerikalų 
organui skiria Vilniaus vysku
pas.

Skaitytoju Balsai
[Ui tireikštas itame s kortoje 
nuomones Redakcija neatsako.}

PROTESTUOJU!

radau

ATŽAGAREIVIŲ TALKININ
KAS.

“Laisvė** džiaugiasi:
“Lietuvių socialistų įtaka 

darbininkuose nupuolusi iki 
žemiausio laipsnio. Augš- 
čiau pakelti savo įtaką jie 
nepajiegs, nes darbininkai 
vis labiau ir labiau pradeda 
susiprasti ir šalintis nuo po
nų socialistų.’*
Pirma šitokius džiaugsmo' at

sidūsėjimus tekdavo girdtė tik
tai iš klerikalų ir panašių juo
dos spalvos gaivalų.

Jeigu trejetas metų atgal bu
tų kas-nors pasakęs “Laisvei”,

tous darbininkus, kurie šalina
si socialistų, tai ji butų šau
kusi, jogei tai esąs bjaurus 
šmeižtas. Bet šiandie jau ji 
atvirai didžiuojasi savo neapy
kanta prieš socialistus.

Iš socializmo “taisytojų” ji 
pavirto socialistų niekintoja ir 
atžagareivių pagelbininke.

Darbininkų solidarumas
[16 Federuotosios Presos]

Hamburg. — Anglijos laivų 
būdavo tojų bandymai sulaužyti 
streiką Anglijos laivų karpen-

Tuo pačiu laiku, kada Bel
gijos socialistai laikė suvažia
vimą Antverpene, o Anglijos 
Nepriklausomoji Darbo partija 
—Southporte, tai Hdlanid’ijos 
Socialdemokratų Darbininkų 
partija buvo suvažiavus Utrech
te.

Svarbiausieji suvažiavimo I 
klausiniai buvo militarizmas ir 
internacionalas.

Kajp ir Belgijos Darbo parti
ja, Holandijos socialdemokra
tai priklauso antnijam inter
nacionalui, vienok jie yra re-j 
voliucingesni už belgus. Kuo
met Belgijos socialistų suva
žiavimas nutarė reikalaut, kad 
tarnavimas kariuomenėje butų 
sutrumpintas iki pusės metų, 
tai Holandijos socialdemokratai 
išsireiškė visai prieš tarnavimą 
kariuomenėje.

Internacionalo klausimu re
feravo Troelstra (ištark: Truls-1
tra). Jisai patarė, kad partija bet ir tą patį suliko. Tada jie 
pasiliktų antram  j am interna- pasiūlė savo kontraktus Holan-

Vokietijos, Italijos ir Holandi- 
jos darbininkams, visiškai ne
pasisekę, delei tarptautinio so

jų-
Jau nuo pereito gruodžio 

Anglijos laivų karpenteriai 
streikuoja už pakėlimą algų. 
Anglijos savininkai tada bandė 
kitur atlikti darbą. Jie pa
siuntė Amerikos laivą, kurį pa-

Hamburgą, tikėdamies, kad Vo
kietijos darbininkai sutiks at
likti tą darbą, kurį atsisakė 
dirbti Anglijos darbini nik ai. 
Vokietijos darbininkai atsisakė 
į tokį bandymą, paskelbimu už
uojautos streiko. Tada Angli
jos bosai nusikraustė į Italiją,

Naujienų 108 nu m. 
yhiladelplūečių atsišaukimą į 
visas lietuvių draugijas, kati 
padėtų išimti iš kalėjimo Joną 
Sušinską iš Shcnadoah, Pa., 
pasmerkto už papiovimą Juo
zapo Janulevičiaus. Philadelp- 
hijos draugijų komitetas teisi
na tą žmogžudą, kad jis bpvęs

Doros žiūrėtojams ir moky- 
ojams bekalbant, dabartinis 
jaunimas, nepaisydamas nieko, 
šoka tokius šokius, kurie arti
na jį prie idealo: stovėti ant 
vietos kai stulpas ir judėti kai 
audros sūkurys. Kaip toli nu
šokę yra foks-4ratas, onc-sto 
>as, frisko, čikago-stepas, ir 

visa eilė naujoviškų šokių nuo 
ietuviškų polkų, valcų, kadri- 
ių ratų, ir tam panašių! Čia 

plotas; judėjimas po milžinišką 
ratą. O ten — greitas krulė- 
imas siauroje vietelėje. Ir 

muzika daug kuo skiriasi. Val
elis, regis, kelia tave į sapnus, 
išlengvo plaukia, kaip ramus

juose dalyvauti.
Bet miestelėnams mažiukuo

se miesteliuose jau vietos ma- • 
žiau. Jų Iriobelės menkesnės, 
mažesnes už ūkininko. Keturi 
asmenys jau nebegali kadri- 
liaus šokli nelipdami viens ki
tam ant kulnų. Atsiranda pol
ka, valcas, kur porelė, nelabai 
dar sušiglaudus, šoka ir sukasi 
dideliu ratu. *

Bet auganti pramonė verčia 
žmones į didelius miestus, kur 
kiekviena pėdelė yra brangi. 
Taip brangi, kad namai padan
ges braižo, o ne rėplioja po 
žemę vienu aukštu, kaip kad 
ūkininko trioba. žmonės nega
li atsisakyti nuo šokių, kurie 
teikia jaunimui daug smagumo. 
Bet šokti plačiai senus kaimie
tiškus ir iniestelėniškus šokius 
negalima. Privatiniuose na
muose beveik ir visai nebėgaii-

ST. PSIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
h.......... 'i

Pasitraukė į šalį, kad nestovėti ant kelio 
šokantiems.

— Tu išardei visus mano pienus link Pe
lės... Greta jos aš galėjau atrasti ramumą... 
Tu tą padarei, o juk nejaučiu prie tavęs neapy
kantos.. .

Dirstelėjo į Polę, stovinčią pas duris ir 
žiūrinčią į jį su kokiu tai keistu, liguistu nusi
šypsojimu. <

Gordonas sumišo. Jausmas giliaus pasigai
lėjimo apėmė jo sielą. Nekuomct dar matymas 
Polės nudarė ant jo tokia sunkaus įspūdžio. Su 
įsiutimu kreipėsi į Hclę.

— Kam tu užnuodinai to kūdikio sielą? Kam 
suardei jos gyvastį? Nejaugi ant ant tiek pa
telė, kad negalėjai susilaikyti nuo to?

Helč visą laiką žiurėjo į jį ir nekalbėjo nė 
žodžio. Vienok truktelėjo pečiais ir tarė panie
kinančiai:

— Nuobodulio pasaka!
Gordonas mandagiai atsisveikino, užsigrįžo 

ir nuėjo prie Polės.
Polė visą laiką žiurėjo į jį neištikimu atstu

miamu Žvilgesiu.
— Klausyk, Pole, kuomet išeisi, leisk man 

aš tave palydėsiu. Aš turiu tau pasakyti vieną 
svarbų dalyką.

— Aš nenoriu eiti su juini. Ir nenoriu 
šnekėti.

— Tu turi.
Pažiurėjo į ją veriamu žvilgsniu.
— Turi! Aš neužsipuolu ant tavęs. Nekuo- 

met to nedarysiu. Bet dabar tas reikalinga — 
ir, jeigu nori, tai bus paskutinį kartą...

Jo balsas skambėjo veik meldžiančiai. Ma
tė, kad jos veidas truputį krūptelėjo ir lupos 
susispaudė, tartum pas mažą mergaitę, kuri 
štai-štai tuoj apsiverks.

— Aš meldžiu, Pole, — kalbėjo jisai karš- 
man būtinai reikia su tavimilai ir meilingai 

pakalbėti.
Ji nerviškai žaidė vėdykle, vienok apgalėjo 

save ir priėjo prie krūvelės mergaičių, karšiai 
apie ką tai kalbančių, tarp garsių juokavimų.

Nustojo šokę.
Gordonas nulindo ir išbalo. Jisai be jo

kios minties žiurėjo į svetainę, bet staiga susi

tiko su Uolos akimis, kuri piktai j jį žiurėjo.
Perėjo į kitą kambarį ir atsisėdo greta dė

des, kursai draugiškai jam nusišypsojo: jisai ką 
tik buvo gavęs geras kortas.

# Staiga pasigirdo isteriškas juokas. Viskas 
sumišo,*kelios merginos prabėgo šaukdamos... 
Jisai pašoko iš vietos: pamalė parpuolusią Polę, 
besiraičiojančią isteriškam juoke, kursai greitai 
perėjo į prislėgtus krūpčiojimus.

Gordoną apėmė baimė. Jisai paėmė Polę 
ant rankų, nustvėrė kažin keno atneštą vandens 
stiklą, davė jai gerti ir suvilgė smilkinius ir 
kaktą.

Pole sukando \ lupas. Rodėsi, tartum su 
nerimastinga pastanga stengėsi sulaikyti naują 
priepuolį. Greitai jai palengvėjo.

— Aš nuvešiu freiden Polę savo arkliais,— 
tarė jisai griežtai.

Jam buvo vislick, ką šnekės žmonės apie jo 
santikius su Pole.

Polė nustebus žiurėjo į jį, bet neturėjo 
spėkų prišinties.

Abelnai, niekas neatkreipė į tą atydos; liktai 
Hclė nubalo kaip audeklas.

Gordonas jautė, kad ji godžiai tėmija kiek
vieną jo pasijudinimą, bet vengė jos akių.

SUKNIA — No. 1010.

10)0)

Organdie raukteliais' apvedžiota 
suknia visados teikia jai jaunumo ir 
grakštumo išvaizdą. Taip apvedžio
ta yra ir čia parodyta moteriška suk
nia su kimono pavidalo veste ir pa
prastu budę rauktu sejonu.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1010 
sukirptas mieros nuo 36 iki 42 colių 
per krutinę. Sukniai mieros 36 co
lių reikia 3% jardo materijos 36 col. 
pločio, su % jardo kitokios materijos 
40 colių pločio, ir 8% jardo rauktelių.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1010.

Mieros ............... colių per krutinę.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

lini, 
vinioja 
žiurėjo,

VI
Polė visiškai buvo atsidavus Gordono va- 

Jisai nunešė ją į roges; jautė, kaip jisai 
ją į kailinius, su apatišku žingeidumu 
kaip rogės su vilyčios greitumu pasi- 

iš vietos, patemijo, kad išvažiuoja iš 
bet buvo nuvargus ir nualsinta. Jautemiesto, 

skaudėjimą nuo vienos minties, kad reiks ištarti 
nors žodį.

Gordonas piktai plakė arklius. Patsai neži
nojo kam veža ją pas save ir tik klausė kurtaus 
vidurinio paliepimo.

Trumpas kelias jam atrodė begalo ilgu ir 
kankinančiu. Drebėjo iš nekantrumo, negalė
dama sulaukti pribuvimo į vielą.

Jo mintys painiojosi; jisai jautė, kad pirmą 
kartą gyvasty] negali suvaldyt jų.

Kuomet, pagalios, įvažiavo į platų kiemą, 
jis paėmė ją už rankų ir įvedė, tikriau — įnešė 
į vidų.

Dale su baime dairėsi aplinkui. Dabar tik 
ji pilnai atsigavo.

Ji krūptelėjo, parkrito ant kresės ir pra-
dėjo verkti.

Gordonas žingsniavo po kambarį dideliais 
žingsniais, paskui sustojo prieš ją, ilgai žiurėjo 
jai į veidą ir nusišypsojo.

(Bus daugiau)

(Miestas ir Valst.)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 East Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8362 
2121 North Westem Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 

8261 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Du unijos darbuotojai apkal
tinti.

Springfielde perleisti biliai.
Už vakar Springfieldo Sena

tas perleido majoro Thompso- 
no bilių, kad Chicaga turėtų 
galios paimti gatvekarius į val
džios kontrolę ir padaryti 
penkių centų fėrą. Bet dabar 
dar reprcscnlatyvai balsuos tų 
bilių sekančių sųvaitę.

Kessingcrio bilius, kad mie
stas turėtų galios nustatyti nuo 
mas, Senate neperėjo. Bilius 
tegavo dvidešimt du balsus, 
kuomet turėjo gauti dvidešimts 
M į ’

1 liūs prieš Chicago Board 
o f'i radę perėjo 26 balsais prieš 
22.' Tasai bilius paduoda tų 
javų pirklių įstaigų į agrikultū
ros departamento rankas.

Užvakar grand jury tirėnė- 
jo statytojų darbuotojų, neva, 
sumoksiu ir du rado kaltais. 
Charles Wright, daiiydžių biz
nio agentas, ir Smith apkaltin
ti neva už sumoksiu ištraukti 
pinigų iš kontraktorių ir už ne
legali naudojimų unijos ženk
lo (labelio). Jiedu davę nnijos 
ženklų antspausti ant ne unijos 
darbininkų pgdirbtų daiktų ir 
pasipelniję tūkstančius dolerių. 
Jei koks kontraktorius atsisa
kydavęs mokėti jiems tidų pi
nigų sumų, tuomet jie grąžin
davę * iššaukimu streiko.

Trylika apkaltinti už pavogimų 
iš ūkininkų $500,000.

Trylika asmenų ir dvi korpo
racijas kaltina už išviliosimą 
iš ūkininkų $500,000. Consu- 
mers Service and Supply Com- 
irnny pasiskelbė, kad ji aprū
pins ūkininkus ūkio reikalais 
nuo 5 iki 17 nuoš. pigiau negu, 
kad kainos nustatytos. Kuo-

j ' 1^4805 13 SO. ASHLAND AVĖ (įi

LIETUVIAI PARDAVĖJAI 
Juzė Martinkus, pirmos grindys No. 26. 
Berta Rajūnas, naminis skyriui No. 103, 

Emilija Dagis, moteriškų drabužių No. 94.
Ceverykų Departamente. 

Steve Kanus No. 167. 
Margaret Baltoji No. 162.

<-------------------- ------- —----

Pradedant Seredo, Gegužio (May) 25, mes 
pradėsime didžiausi išpardavimą, kuomet 
nors buvusi South West Saidėj. Gerai žino
mas Departamentinėj Krautuvėj, Goldsteino 
nusprendė pasitraukti iš biznio ir mes gavo
me už dideli paaukavimą jų visą sandelį ver- 
čios $50,000.00, kurį parduosime tamstoms po 
50c. ant dolerio. Čia paduodame pavyzdžius 
verčių dėl tamstų taupimui. ,

Voiles dėl dresių — Goldsteino kaina buvo 
,69c., musu kaina............. ........................ 39c
Baltos Dreses — Goldsteino kainos iki 24.98, 
musų kaina............. .......................... $7.45
Moterims vasariniai Union siutai — Goldstei
no kaina 79c., musų kaina.................. 39c
Gorsetai — Goldsteino kaina iki $7.00, musų
kaina ......... $1.48ir $3.48
Portmanietai — Goldsteino kaina $2.98, mu-
sų kaina....................................... S 1.00
Ribinas, 2000 ritinėlių — Goldsteino kaina 
iki 79c., musų kaina jardas.................25c
Vyriškos škarpetkos — Goldsteino kaina $1, 
musų kaina ............................................. 4 9 C
$10,000.00 verčios čeverykų parduosime už 
kaštus ir šimtai kitokių dalykų, kurių nega
lime visų garsinti iš priežasties stokos vietos 
laikraštyje.

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos. 
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai. 

Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė., Chicago, III.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THEBRIDGEPORTELECTRIC CO..Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1G19 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Tcl. Monroe 2801

DR. W. F. K’ALISZ
Specialumas: Moterų Ilgos Ir Chirurgija.

'•'AUKEE AVĖ. CHICAGO.

M

met ūkininkai buvo prielankus 
lam pašildymui, tai ta korpo
racija pareikalavo, kąd jie tap 
tų jos nariais užsimokėdami 
$85 įstojimo. O tos korporaci
jos prižadai buvo paduoti Cre- 
<Htors Protectivc lltrreau. Ir 
taip ūkininkus apmovė.

Kalba apie nusiginklavimų.
Cominercini Club of Chicago 

užvakar suruošė vakarienę pa
gerbimui Anglijos diplomato 
Sir Auckland Geddes. Geddes 
perstatytas kalbėti Išsireiškė, 
jog kariškas apsiginklavimas 
turi būti aprubežiuotas, kad su
mažinus piliečių taksas. Kalbė
tojo pasak, Anglija jau palio
vusi daugiau karinių laivų sta
lyti. TcČiau turinčios būti dar 
daugiau sumažinto apsiginkla
vimo išlaidos. Bet gi bile ko
kia tauta viena prisibijanti nu
siginkluoti. Gi jai Anglija su 
Amerikd susitartų ir nusigin
kluotų, tuomet joms butų ma
žas pavojus, nors kad kas ir

Toliau Geddcs pastebėjo, jog 
kaip Anglijoj taip ir Amerikoj 
randasi daugelis badaujančių 
bedarbių, .kurių klausimas te
galįs būti išrištas tik gelbs- 
laųt Europai iš griuvėsių prisi
kelti.
reiklų j ieškoti
kos ir Anglijos gailiniams. Ki
lai p gi ir todvi šalis gręsiųs 
skurdas ir kitoki gyveninio ne
smagumai.

Suardytoje Europoje 
rinkų Ameri-

Pati suareštavo vyrų.
Gydytojas Maurice A. Spau- 

ding žmona užvakar jį arešta
vo už pavogimą josios $18,000 
Liberty bonais. Daktaras tik 
nesenai užbaigęs savo mokslų 
ir vieni metai kai apsivedė. Bet 
dabar jis paliko savo žmonų ir 
buk pabėgęs su jos bonais. Bet 
to moteris sako, kad ji pralei
dus ant $10,000, jau nekalbant 
kų jinai padengė išlaidas 
jiems turint “honey inoon” ke
lionę. Miss Dora Roos, sako, 
pirma apsivesiant jinai išmo
kėjus $3,000 jaunojo Spaudi ng 
skolų ir jai išėję $7,(XX), kol ji 
išleidus jį į daktarų. Moters tė
vas nustebo tų išgirdęs. Sako, 
jis buvęs priešingas jų vestu
vėms. Bet kad duktė jo ne
klausius, tai jis palikęs jai ir 
jos seseriai $100,000 vertes 
turto gyvenimo pradžiai ir 
besikišęs į jų reikalus.

nė

Nusigyyeno.
Keturiolika metų atgal 

seph H. Francis buvo aldcrma- 
nas Trisdešimts penkto war- 
do, gyveno puikiuose namudse, 
jo turtas sieke per $1(X),(XX) ir

jo-

kili eme jis girtuokliauti. Tur
tas, namai ir draugai greitai 
jau dingo. Žinoma ir sunirs ta-

davė jam pinigų gydytis. Sugi- 
jęš jis parašė knygų “My Lašt 
Drink”, kurioje jis atkalbinėjo 
žmones nuo <lcgtinės. Bet neil
gai eme iki vėl jis.pradėjo ger
ti. Galiaus nežinia kur jis din
go.

O dabar jis vėl pasirodė 
Chicagoje, kur nuėjo pas kuni
gų pasigosti savo vargais ir pa
sipasakojo, jog keliavęs po Ca- 
lifornijų ir kitur. Taipgi pasi
sakė, kad jo protas neveikius 
gerai ir jis nežinąs kas jis esąs. 
Vakar Psichopatikų ligonbuty 
tyre protinę jo sveikatų.

-----  .. - A

Suimta mergina ir du vaikinai.
Užvakar areštuota 

Margaret Laivrence, 
Lcxoav ir Albert Chiha 
gystę. Mergina buvusi 
vadove. .Jinai graži iš veido, ta
tai galėdavo patraukti vaikinų 
akį. Bodavo pamatys jaunų 
vaikinų automobily važiuojant, 
tai ranka pamasigūoja, nusišyp 
so jr sako: “Ei, Joneli, pavė
žėk mane!’’ O kaip vaikinas 
paima ją į savo automobil'į, tai 
ji vėl gražiai prašo, kad jis va
žiuotų ten ir ten, kur jos sėbrai 
laukia. Tenai gi vaikinui 
kraustoJtišenius, atima 
mobilų ir paleidžia. Bent de
šimts tokių nelaimingų pajMi- 
sakojo tų mergaites sumanu
mų ir pažino, kad tai jinai, tui- 
ri juos nuviliojus į vagių ran
kas.

panele

už va- 
vagių

iš 
auto

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS

Žmonių palikti Rražiauni phonoRrafai ir rakandai sankrovoj, 
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiurčti musų vyriauaian par- 
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedėliomis iki 4 vai.

WesternFurnitureStorageCo ■■■
2810 W. Harrison St., Chicago, UI. *^55 rl

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di- f . |
delį Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertės $200. gn

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti B
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite ■ Įn ■ H ■ S 
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus 
nuleista $3.00.

Didclis gaisras.
Arti prie Halsted gat., tarp 

šešioliktos ir Penkioliktos gat- 
vrų vakar po pietų ištiko dide
lis gaisras. Sudegė aliejaus ir 
kitokių daiktų sandėlis. Sako, 
buk ten rados kokie keturi tūk
stančiai statinių aliejaus. Užtai 
ir ugnis pastebėtinai didele bu
vo. Nors ugnagesiai išvisų pu
sių vandenį pylė ir vanduo jau 
bėgo pro pirmų lubų degančio 
namo langus, bet per viršų lie
psna dar vis tebesiveržė did
žiausiais liežuviais. Ėmė va
landas laiko, kol ugnį užge
sinta.

Vaikas mirė nuo saldainių.
Keturių melų vaikas, Bay- 

nionrt Doolittlc mirė ir kiti 
penki paliego nuo saldainių. 
Tai tų, kų gulima nusipirkt už 
centų ant meduko apleistus (li- 
corice). Daktarai ir chemistas 
ištirs vaiko vidurius ir tuomet, 
jei pasirodys, kad saldainiai bu
vo priežastis varlio mirties, 
ims veiksnio prieš saldainių iš

Dženitoriai apkaltinti.
Dženi torių unijos preziden

tai ir kitas dešimt unijos dar
buotojų apkaltinti neva už su
moksią išnaudoti namų savi
ninkus .ir panaudoti bombas. 
Kaltinamieji paleisti po $5,000 
kaucijos kiekvienas.

Isaac H. Bitow, 60 metų 
amžiaus, užvakar užmušė au
tomobilis.

Mealy 
laido-

Kalinys Raymond 
dalyvavo savo dukters 
tuvėse. Gober Small leido jam 
sugrįžti kalėjimai! be sargų.

Lietuviu Rateliuose
BRIGHTON P ARK

K. Keistučio Paš. ir Pol. Kliu- 
bo susirinkimas. Bet reikia 
pasakyti, kad susirinkimas bu
vo ne tokis, kokie birdavo keli 
mėnesiai atgal. Nežinia kodd 
narių į susirinkimų visai ma
žai atsilankė.

Aps varsči us paprastuosius
Kliubo reikalus prieita prie 
komisijų raportų. Komitetas 
ištirimui pasiuntimo suaukotų 
Lietuvai gelbėti pinigų, kurie 
nežinia kur užkliuvo, pranešė, 
kad ir jis dabar jis negali pasa
kyti kaip yra.su tais pinigais ir 
ar jie yra pasiųsti kam-nors. 
Tie pinigai buvo įteikti M. B. 
K., kad jis juos pasiųstų; jis 
sakosi pasiuntęs “kur reikia”, 
teeinu jokių kvitų nerodo ir 
nesako kam jis pasiuntė. Pa
reikalauta, kad pats pasiaiš
kintų, bet jis atkirto: ““Kokių 
paralių nuo manęs norite, jus 
turėjote komisijų, jos ir klaus
kite”. Bet perspejus, kad jis 
juokų draugijos nukrėstų, pa
reiškia: “Aš pinigus atidaviau 
kur reikia.” Buvo dar pareika
lauta, kad parodytų nuo tų 
“kur reikia“ paliudijimų už pri 
imtus pinigus ir kas yra tas 
“kur reikia”, bet atsisakė tai 
padaryti. Jau pusė melų, kaip 
pinigai yra paduoti, bet Kliu- 
bas ir iki šiol nežino kur tie 
pinigai yra, kam jie pasiųsti ir 

ar jie yra pasiųsti ir kada jie ’

T. Pullman 5482

A. SHUSHO
i Turiu patyrimą

, -LjB moterų ligose; ru-
pestingal prižiu-

# riu h todF 
kį laike ligos.
10929 s* State St. 

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■

Oi. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akla EgiamlMKoje Dykai

pasieks (jei dar pasieks) Lie- 
tuvų. Aukų yra $54. Kada bu
vo renkamos aukos, lai tas 
žmogelis visus neaukaviisius 
vadino žydais ir parsidavėliais, 
o kada surinko, tai ir dabar ne
žinoma kur tas aukas padėjo.

Dar vienas nelabai pageidau
tinas dalykas apsireiškė susi
rinkime. Tai dideli išmokėjimai 
visokioms komisijoms. Ima at
lyginimų net ir tokie žmonės, 
kurie visai nėra buvę komisijo
se. Tokie dalykai labai puldo 
Gliubų, kas parodo kelių pas
kutinių mėnesių atsitikimai. 
To reikėtų vengti. Taipjau at
siliepia ir ignoravimas tų žmo
nių, kurie yra daug Kliubo la
bui veikę.

Bet reikia tikėtis, kad tie na
riai ir toliau nesustos veikę iki 
nebus galima sugrąžinti Kliu- 
bų i pirmesnį j į stovį. Taipjau 
yra kviečiami ir neprigulintįs 
prisidėti prie šio kliubo, kur 
yra didele proga veikli.

— Laisvės Varpas.

KAZIMIERA AVELIUTfi 
MASIULIENfi

Mirė ketverge, gegužio 19, 3 
vai. ryto, 32 m. amžiaus. Iš 
Lietuvos Varnių par., Pagirgž- 
dučio kaimo. Paliko du sūnūs: 
Alpuką 8% m. ir levuką 5. 
Amerikoje išgyveno apie 12 m.

Laidotuvės bus subatoj, gegu
žio 21, 1921 iš namų 929 W. 35 
PI. 2 vai. po piet į Tautines ka
pines. Giminės, draugai ir pa
žįstami malonėkit dalyvauti lai
dotuvėse.

Lieka nuliūdę,

Alfonsas Masiulis ir sunai.

EXTRA

(Atsiųsta) 
REZOLIUCIJA.

Lietuvių Moterų “Apšvictos” 
Draugija savo susirinkime ge
gužės 9 d., Mark Whitc Sąuare 
salėj, apsvarsčius tilpusių Nau
jienų 76 num. rezoliuci jų, pasi
rašytų dešimties draugijos na
rių, kurioj reikalaujama, kad 
K. Katkevičienė apleistų vice
pirmininkės .vietų, pripažino, 
kad K. Katkevičienė yra tinka
mas tai vietai asmuo ir paliko 
jų ant tolinus. Priekaištai, kad 
K. Katkevičiene skverbiasi į 
komisijas ir iš komisijų pra- 
šalnanli kitas nares yra visai 
nepamatuoti. Del priekaišto, 
kad K. Katkevičiene eikvojus 
draugijos turtų, dalykas pasi
rodo toks: kada musų draugi
ja rengė Apsviltos Savaitę, 
davusių nuostolio, vienam 
draugijos vakarų K. Katkevi
čiene buvo paskolinusi gražių 
rankom siuvinėtų staltiesaitę 
scenai papuošti, ir ta stalticsai- 
tė tame vakare žuvo. Tat, kad 
savininkei nebūtų skriaudos, ir 
jai pačiai paprašius, draugija 
nutarė Katkevičienei pamokėti. 
Ir užtai dabar ji, Katkevičiene 
kaltinama dėl eikvojimo drau
gijos turto! Susirinkimas, iš
skiriant keturias nares, kurios 
balsavo prieš, vienbalsiai pri
pažino K. Katkevičienę nekal
tų, ir pareikalavo, kad tos drau
gės. kurios per laikraštį jų ap
šmeižė, tų savo šmeižtų atšauk
tų. Joms atsisakius tatai pada
ryti, susirinkimas išrinko ko
misijų, kuriai pavesta viešai pa
aiškinti, kaip dalykas yra. 
šiuomi.tat mes, kaipo komisi
jos narės, .pareiškiame, kad K. 
Katkevičienė yra gerbtina Lie
tuvių moterų Apšvietos Drau
gijos nare, daugiausiai draugi
jai pasidarbavus per kcturioli-

materijolas ir

Budavojame 
Namus.
... Flatus ir bungalovvs. Aug- 
štos rūšies
puikiausia unijistų gabių 
darbininkų darbas už tokią 
žemą kainą, daug pigiau, nei 
kuri kita įstaiga pasaulyj 
galėtų. Perkame tokiomis 
daugybėmis, todėl galime 
siūlyt už didelį nupiginimą. 
Nebudavok namo, nematęs 
mus.

District Sales Manager dis 
triktams į šiaurius nuo 51 
gatvės, į pietus nuo 22-os 
gatvės, į vakarus nuo 
Wentworth Avė. District 
Sales Manager

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Tel.: Lafayette 965.
P-s Rubey lietuvis. Tele- 

fonuokite arba rašykit jam. 
Nekainuos nieko, kad gavus 
faktus.

Jūsų tuščią savastį dėkite į draugi
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis 
užmokės už namą.

Nieko nekainuos pilni paaiškinimai.
The Home Builders 

Associatipn, 
National Headąuarters 
139 North Clark Street 
Telephone Rand. 5886.

Bezolu'ci jos Komisija: 
J. Gulbinienė, 
T. Pabarškienė 
P. Pctraitiene.

PRANEŠIMAS

Liudvikas Geležinis visiems 
gerai

Kad
ant Town of Lake lietuviams 
žinomus, kaipo atsakantis kriaušius, 
atidarė naują vietą, kurioje bus siu
vama njoterims ir vyrams rūbai ant 
užsakymo, pagal naujausią Triadą ir 
už žemą kainą.

L. GELEŽINIS,
4634 So. Ashland Avė., Chicagų.

Tel, Boulevard 9189

Ruatta & Serenelli
817 Bl.e hdand Avė.

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra * 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thahnomėter. Y-
patinga doma at- Į 
Kreipiame j vai-

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St 
Telephono Yards 4317 

Boulevard 6487

B DR. G. M. GLASER g
Praktikuoja 30 metai

Ofisas:
■ 8149 S. Morgan St., kerti 32 St. |

Chicago, Illinois.
S' SPECIALISTAS:
■ Moteriškų ir Vyriiką 

Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:

Į Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■ 
Įg vakare. Nedėlionds nuo 9—2 IZ 

po piet. K
3 Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrį moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOSi Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: DrtzeI 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 & Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Telephonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
*729 So. AshlaVid Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

Ką tik -sugrįžo iš Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakaro išskiriant nedildienius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 diena.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armoniką pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliškai dėl informaciją.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

3325 So. Halsted S t., Chicago, III.

Telephųae Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88th Street.

B. F. D0MBAW
689 W.? 59lh St.

Dirbtuvės agentas dėl Kerogas 
Burners. Iš bile kokio pečiaus pa
daro gesini pečių, degina' paprasta 
karasina kaipo kurą. Pašaukite ar 
parašykite, kad parodyt jūsų namuo
se, Tel. Englewood 4186,

Tel. Pullman 342 j
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas Į 
10900 Michigan Avė., Kotelande. į 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8fl

yra.su
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f CHICAGOS
Du unijos darbuotojai apkal

tinti.

ŽINIOS
Springfielde perleisti biliai.
Užvakar Springfieklo Sena

tas perleido majoro Thompso- 
no bilių, kad Ghicaga turėtų 
galios paimti gatvekarius į val
džios kontrolę ir padaryti 
penkių centų forų. Bet dabar 
dar re.prescntatyvai balsuos tų 
bilių sekančių sųvaitę.

Kessingcrio bilius, kad mie
stas turėtų galios nustatyti nuo 
mas, Senate neperėjo. Bilius 
tegavo dvidešimt du balsus, 
kuomet turėjo gauti dvidešimts 
šešis. .. ’JS

Bilius prieš Chicago Board 
of Trade perėjo 26 balsais prieš 
22.* Tasai bilius paduoda tų 
javų pirklių įstaigų į agrikultū
ros departamento rankas.

Užvakar grand jury tirenė- 
jo statytojų darbuotojų, neva, 
sąmokslų ir du rado kaltais. 
Charles Wright, dailydžių biz
nio agentas, ir Smith apkaltin
ti neva už sumoksiu ištraukti 
pinigų iš kontraktorių ir už ne
legali naudojimų unijos ženk
lo (labelio). Jiedu davę linijos 
ženklų antspausti ant ne unijos 
darbininkų padirbtų daiktų ir 
pasipelniję tūkstančius dolerių. 
Jei koks kontraktorius
kydavęs mokėti jiems tūlų pi
nigų sumų, tuomet jie grasin
davę* iššaukimu streiko.

niet ūkininkai buvo prielankus 
lam pasiūlymui, tai ta korpo
racija pareikalavo, kąd jie tap 
tų jos nariais užsimokėdami 
$85 įstojimo. O tos korporaci
jos prižadai buvo paduoti Cre- 
d'itors Protective Bitvcau. 
taip ūkininkus apmovė.

IMI

atsisa-

Trylika apkaltinti nž pavogimą 
iš ūkininkų $500,000.

Trylika asmenų ir dvi korpo
racijas kaltina už išviliojimų 
iš ūkininkų $500,000. Consu- 
mers Service and Supply Com- 
pany pasiskelbė, kad ji aprū
pins ūkininkus ūkio reikalais 
nuo 5 iki 17 nuoš. pigiau negu, 
kad kainos nustatytos. Kuo-

Įį ^4805 13 SO. ASUI AND AVĖ * f

Kalba apie nusiginklavimų.
Cominercial Club of Chicago 

užvakar suruošė vakarienę pa
gerbimui Anglijos diplomato 
Sir Atlekianti Gcddes. Gerkles 
perstatytas kalbeli Išsireiškė, 
jog kariškas apsiginklavimas 
turi būti aprubožiuotas, kad su
mažinus piliečių taksas. Kalbė
tojo pasak, Anglija jau palio
vusi daugiau karinių laivų sta
lyti. Tcčiau turinčios būti dar 
daugiau sumažinto apsiginkla
vimo išlaidos. Bet gi bile ko
kia tauta viena prisihijanti nu
siginkluoti. Gi jai Anglija su 
Amerikd susitartų ir nusigin
kluotų, tuomet joms butų ma
žas pavojus, nors kad kas ir 
pasikėsintų jas pulti.

Toliau Gcddes pastebėjo, jog 
kaip Anglijoj taip ir Amerikoj 
randasi daugelis badaujančių 
bedarbių, .kurių klausimas te
galįs būti išrištas tik gelbs- 
lai\t Europai iš griuvėsių prisi
kelti. Suardytoje Europoje 
reikių jieškoti rinkų Ameri
kos ir Anglijos gaminiams. Ki
taip gi ir todvi šalis gręsiųs 
skurdas ir kiloki gyvenimo ne-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS

Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj, 
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedaliomis iki 4 vai.

Western FurnitureStorageCo
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolų gvarantuota 10 metų su daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertės $200. an

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti J
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite Rįlra B H ■ M 
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite Šį pagarsinimą, bus

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimų 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St. 

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■

Dr. A. R. Blumenthal 1
AKIŲ SPECIALISTAS

Akte Egiamlaaoje Dykai

nuleista $3.00.

Didelis
Arti prie Halsted gat., tarp 

šešioliktos ir Penkioliktos gat
vių vakar po pietų išliko dide
lis gaisras. Sudegė aliejaus ir 
kitokių daiktų sandėlis. Sako, 
buk ten rados kokie keturi tūk
stančiai statinių aliejaus. Užtai 
ir ugnis pastebėtinai didelė bu
vo. Nors uignagcsiai išvisų pu
sių vandenį pylė ir vanduo jau 
bėgo pro pirmų lubų degančio 
namo langus, bet per viršų lie
psna dar vis tebesiveržė did
žiausiais liežuviais. £mė va
landas laiko, kol ugnį užge
sinta.

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra * 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerint* Oph- 
thalmometer. Y-

pra-

LIETUVIAI PARDAVĖJAI
Juzė Martinkus, pirmos grindys No. 26. 
Berta Rajūnas, naminis skyriuj No. 103, 

Emilija Dagis, moteriškų drabužių No. 94. 
Ceverykų Departamente.

Steve Kanus No. 167.
Margaret Baltoft No. 162. 

Pradedant Seredo, Gegužio (May) 25, mes 
pradėsime didžiausi išpardavimą, kuomet 
nors buvusį South West Saidėj. Gerai žino
mas Departamentinėj Krautuvėj, Goldsteino 
nusprendė pasitraukti iš biznio ir mes gavo
me už didelį paaukavimą jų visą sandelį ver- 
čios $50,000.00, kuri parduosime tamstoms po 
50c. ant dolerio. Čia paduodame pavyzdžius 
verčių dėl tamstų taupimui. ,

Voiles dėl dresių — Goldsteino kaina buvo 
69c., musų kaina.................................39c
Baltos Dreses — Goldsteino kainos iki 24.98, 
musų kaina........... ...................... $7.45
Moterims vasariniai Union siutai — Goldstei- 

Ino kaina 79c., musų kaina .. ..................  39c
Gorsetai — Goldsteino kaina iki $7.00, musų

I kaina ......... $1.48 h $3.48
I Portmanietai — Goldsteino kaina $2.98, mu- 
I sų kaina....... .........................................S 1.00
I" Ribinas, 2000 ritinėlių — Goldsteino kaina 

iki 79c., musų kaina jardas............. 25c
į Vyriškos škarpetkos — Goldsteino kaina $1, 
| musų kaina .........  49c
I $10,000.00 verčios čeverykų parduosime už 
I kaštus ir šimtai kitokių dalykų, kurių nega- 
I lime visų garsinti iš priežasties stokos vietos 
I laikraštyje.

Pati suareštavo vyrų.
Gydytojas Maurice A. Spau- 

ding žmona užvakar jį arešta
vo už pavogimų josios $18,000 
Liberty bonais. Daktaras tik 
nesenai užbaigęs savo mokslų 
ir vieni metai kai apsivedė. Bet 
dabar jis paliko savo žmonų ir 
buk pabėgęs su jos Bonais. Bet 
to moteris sako, kad ji pralei
dus ant $10,000, jau nekalbant 
kų jinai padengė išlaidas 
jiems turint “honey 1110011” ke
lionę. Miss Dora Roos, sako, 
pirmo, apsivesiant jinai išmo
kėjus $3,000 jaunojo Spauding 
skolų ir jai išėję $7,000, kol ji 
išleidus jį į daktarų. Moters tė
vas nustebo ta išgirdęs. Sako, 
jis buvęs priešingas jų vestu
vėms. Bet kad duktė jo ne
klausius, tai jis palikęs jai ir 
jos seseriai $100,000 vertes 
turto gyvenimo pradžiai ir 
besikišęs į jų reikalus.

Vaikas mirė nuo saldainių.
Keturių melų vaikas, Ray

mond Doolitllc mirė ir kiti 
penki paliego nuo saldainių. 
Tai Lų, kų galima nusipirkt už 
centą ant meduko apleistus (li- 
eoricc). Daktarai ir chemistas 
ištirs vaiko vidurius ir tuomet, 
jei pasirodys, kad saldainiai bu
vo priežastis vaiko mirties, 
ims veiksmo prieš saldainių iš-

Džemitorial apkaltinti.
IVženitorių unijos preziden

tai ir kitas dešimt unijos dar
buotojų apkaltinti neva už su
moksią išnaudoti namų savi
ninkus .ir panaudoti bombas. 
Kaltinamieji paleisti po $5,000 
kaucijos kiekvienas.

nė Isaac H. Bitow, 60 metų 
amžiaus, užvakar užmušė au
tomobilis.

f GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos. 
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai. 

Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai.

Švies* ir pnjiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Casb arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

Tcl. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 M» ’VAUKEEAVE. ° CHICAGO.

Nusigyveno.
Keturiolika metų atgal 

seph H. Francis buvo aldenna- 
nas Irisdešimts penkto tvar
do, gyveno puikiuose namudse, 
jo turtas sieke per $100,(XX) ir 
leido bankicrių žurnalų. Pas
kui ėmė jis girtuokliauti. Tur
tas, namai ir draugai greitai 
jau dingo, žinoma ir sunirs ta
po apleisti. 1914 m. jo draugai 
davė jam pinigų gydytis. Sugi
lęs jis jiarašū knygą “My Lašt 
Drink”, kurioje jis atkalbinėjo 
žmones nuo degtinės. Bet neil
gai ėmė iki vėl jis pradėjo ger
ti. Galiaus nežinia kur jis din
go.

O dabar jis vėl pasirodė 
Chicagoje, kur nuėjo pas kuni
gų pasigosti savo vargais ir pa
sipasakojo, jog keliavęs po Ca- 
liforniją ir kitur. Taipgi pasi
sakė, kad jo protas neveikius 
gerai ir jis nežinąs kas jis esąs. 
Vakar Psichopatikų ligonbuty 
tyre protinę jo sveikatų.

jo- Mealy 
laido-

Kalinys Raymond 
dalyvavo savo dukters 
tuvėse. Gober Small leido jam 
sugrįžti kalėjimai! be sargų.

Lietuviu Rutulta
BRIGHTON P ARK

panele 
Henry 
už va- 
vagių

Suimta mergina ir du vaikinai.
Užvakar areštuota 

Margaret Lavvrcnce, 
Lcnoav ir Albert Chilia 
gystę. Mergina buvusi
vadove. Jinai graži iš veido, ta
tai galėdavo patraukti vaikinų 
akį. Būdavo pamatys jaunų 
vaikiną automobily važiuojant, 
tai ranka pamasiguoja, nusišyp 
so ir sako: “Ei, Joneli, pavė
žėk mane!” O kaip vaikinas 
paima jų į savo automobilį, tai 
ji vėl gražiai prašo, kad jis va
žiuotų ten ir ten, kur jos sėbrai 
laukia. Tonai gi vaikinui iš
krausiu Jašenius, atima auto- 
inobilų ir paleidžia. Bent de
šimts tokių nelaimingų papa
sakojo ta mergaitės sumanu
mų ir pažino, kad tai jinai, ku
ri juos nuviliojus į vagių ran
kas.

K. Keistučio Paš. ir Pol. Kliu- 
bo susirinkimas. Bet reikia 
pasakyti, kad susirinkimas bu
vo ne tokis, kokie būdavo keli 
menesiai atgal. Nežinia kodėl 
narių į susirinkimų visai ma
žai atsilankė.

Apsvarsčius paprastuosius 
Kliubo reikalus prieita prie 
komisijų raportų. Komitetas 
ištirimui pasiuntinio suaukotų 
Lietuvai gelbėti pinigų, kurie 
nežinia kur užkliuvo, pranešė, 
kad ir jis dabar jis negali pasa
kyti kaip yra su tais pinigais ir 
ar jie yra pasiųsti kain-nors. 
Tie pinigai buvo įteikti M. B. 
K., kad jis juos pasiųstų; jis 
sakosi pasiuntęs “kur reikia”, 
lėčiau jokių kvitų nerodo ir 
nesako kam jis pasiuntė. Pa
reikalauta, kad pats pasiaiš
kintų, bet jis atkirto: “'Kokių 
paralių nito manęs -norite, jus 
turėjote komisiją, jos ir klaus
kite”. Bet perspejus, kad jis 
juokų draugijos nukrėstų, pa
reiškia: “Aš pinigus atidaviau 
kur reikia.” Buvo dar pareika
lauta, kad parodytų nuo tų 
“kur reikia” paliudijimų už pri 
imtus pinigus ir kas yra tas 
“kur reikia”, bet atsisakė tai 
padaryti. Jau pusė metų, kaip 
pinigai yra paduoti, bet Kniu
bas ir iki -šiol nežino kur tie 
pinigai yra, kam jie pasiųsti ir 

ar jie yra pasiųsti ir kada jie ’

ra

tuvų. auku yra Kada bu
vo renkamos aukos, tai tas 
žmogelis visus neaukavusius 
vadino žydais ir parsidavėliais, 
o kada surinko, tai ir dabar ne
žinoma kur tas aukas padėjo.

Dar vienas nelabai pageidau
tinas dalykas apsireiškė susi
rinkime. Tai dideli išmokėjimai 
visokioms komisijoms. Ima at
lyginimų net ir tokie žmonės, 
kurie visai nėra buvę komisijo
se. Tokie dalykai labai puldo 
GI i ubų, kas parodo kelių pas
kutinių mėnesių atsitikimai. 
To reikėtų vengti. Taipjau at
siliepia ir ignoravimas tų žmo
nių, kurie yra daug Kliubo la
bui veikę.

Bet reikia tikėtis, kad tie na
riai ir toliau nesustos veikę iki 
nebus galima sugrąžinti Kliu- 
bą į pirmesnį j į stovį. Taipjau 
yra kviečiami ir neprigulintįs 
prisidėti prie šio kliubo, kur 
yra didele proga veikti.

— Laisvės Varpas.

Jj patinga doma at
kreipiame j vai

kus. Valu nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nerišliomis, nuo 9 iki 12 dienų. 

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St. 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6487

(Atsiųsta)
REZOLIUCIJA.

Oraugija savo susirinkime ge

gužės 9 d., Mark White Sųuare 
salėj, apsvarsčius tilpusių Nau
jienų 76 num. rezoliucijų, pasi
rašytų dešimties draugijos na
rių, kurioj reikalaujama, kad 
K. Katkevičienė apleistų vice
pirmininkės vietų, pripažino, 
kad K. Katkevičienė yra tinka
mas tai vietai asmuo ir paliko 
jų ant tolinus. Priekaištai, kad 
K. Katkevičienė skverbiasi į 
komisijas ir iš komisijų pra- 
šalnanli kitas nares yra visai 
nepamatuoti. Del priekaišto, 
kad K. Katkevičiene eikvojus 
draugijos turtų, dalykas .pasi
rodo toks: kada musų draugi
ja rengė Apšvietos Savaitę, 
davusių nuostolio, vienam 
draugijos vakarų K. Katkevi
čiene buvo paskolinusi gražių 
rankom siuvinėtų staltiesaitę 
scenai papuošti, ir ta staltiesai- 
tė tame vakare žuvo. Tat, kad 
savininkei nebūtų skriaudos, ir 
jai pačiai paprašius, draugija 
nutarė Katkevičienei pamokėti. 
Ir užtai dabar ji, Katkevičienė 
kaltinama dėl eikvojimo drau
gijos turto! Susirinkimas, iš
skiriant keturias nares, kurios 
balsavo prieš, vienbalsiai pri
pažino K. Katkevičienę nekal
tų, ir pareikalavo, kad tos drau
ges, kurios per laikraštį ja ap
šmeižė, tą savo šmeižtų atšauk
tų. Joms atsisakius tatai pada
ryti, susirinkimas išrinko ko
misija, kuriai pavesta viešai pa
aiškinti, kaip dalykas yra. 
Šiuomi.tat mes, kaipo komisi
jos nares, pareiškiame, kad K. 
Katkevičiene yra gerbtina Lie
tuvių moterų Apšvietos Drau
gijos narė, daugiausiai draugi
jai pasidarbavus per kcturioli-

Hezolu'cijos Komisija: 
J. Gulbinienė, 
T. Pabarškienė

PRANEŠIMAS

Kad
ant Town of Lake lietuviams 
žinomas, 
atidarė naują vietą, kurioje bu* siu
vama njoterims'ir vyrams rūbai ant 
užsakymo, pagal naujausią madą ir 
už žemą kainą.

4634

Liudvikas Geležinis visiems 
gerai 

kaipo atsakantis kriaušius,

L. GELEŽINIS,
So. Ashland Avo., Chicago.

Tel. Boulevard 9189

KAZIMIERA AVELIUTfi 
MASIULIENfi

Mirė ketverge, gegužio 19, 
vai. ryto, 32 m. amžiaus. 
Lietuvos Varnių par., Pagirgž- 
duči.P kaimo. Paliko du sūnūs: 
Al pūką 8 H m. ir Izjvuką 5. 
Amerikoje išgyveno apio 12 m.

Laidotuvės bus subatoj, gegu
žio 21, 1921 iš namų 929 W. 35 
PI. 2 vai. po piet į Tautines ka
pines. Giminės, draugai ir pa- 

R žįstam! malonėkit dalyvauti lai- 
R dotuvese.

Lieka nuliūdę,

Alfonsas Masiulis ir sunai.

EXTRA

3
Iš
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DR. G. M. GLASER į

Praktikuoja 30 metai
Ofisas i

8149 8. Morgan SL, kerti 32 St. E
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASi

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 B 
vakare. Nedėliomšs nuo 9—2 K 

po piet. JD
Telephone Yards 687 M

DR. M. HERZMAN
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrį moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOSi Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Naktimis: Dresel 
950 - Drover 4136

Telephonait

materijolas ir

Budavojame 
Namus.
... Platus ir bungalows» Aug- 
štos rūšies
puikiausia unijistų gabių 
darbininkų darbas už tokių 
žemų kainų, daug pigiau, nei 
kuri kita įstaiga pasaulyj 
galėtų. Perkame tokiomis 
daugybėmis, todėl galime 
siūlyt už didelį w nupiginimų. 
Nebudavok namo, nematęs 
mus.

District Sales Manager dis 
triktams į šiaurius nuo 51 
gatvės, į pietus nuo 22-os 
gatvės, į vakarus nuo 
Wentworth Avė. District 
Sales Manager

. Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

Te!.: Lafayette 965.
P-s Rubey lietuvis. Tele- 

fonuokite arba rašykit jam. 
Nekainuos nieko, kad gavus 
faktus.

Jūsų tuščią savastį dekite į draugi
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis 
užmokės už namą.

Nieko nekainuos pilni paaiškinimai.
The Home Builders 

Association, 
National Headąuarters 
139 North Clark Street 
Telephone Rand. 5886.

Dirbėjas ir Importuotojas go
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli 
817 Elne Island Avė.

B. F. DOMBAW
639 W.:'59th St.

Dirbtuvės agentas dėl Kerogas 
Burners. Iš bile kokio pečiaus p<-v 
daro gesini pečių, degina’ paprasta 
karasina kaipo kurą. Pašaukite ar 
parašykite, kad parodyt jūsų namuo
se. Tel. Englewood 4186.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 28811

Tel. Austin 787
DR. MARYA

D0WIATT—SASS.
Kątik -sugųžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdien* ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakare.

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakhre. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

Telephone Yards 5884

DR. P. G. tylEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88th Street.
.j.

............ —
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Are., Koaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8fl 

iki 8:30 vak.



NAUJIENOS, Chicago, HL Pėtnyčia, Gegužio 20/ 1921

Pranešimai
Liet. Am. Rūbų Išdirbinio B-vės da

lininkų extra susirinkimas bus gegu
žio 20 d., 7:80 valandą vakare, Mel- 
dažio svet., 2244 W. 23rd PI. Kvie
čiam visus dalininkus ir bendrovės 
pritarėjus atvykti j susirinkimą, nes 
gavom svarbių žinių iš Lietuvos nuo 
bendrovės atstovų apie steigimą ben
drovės fabriką. B-vės šėrai yra ga
tavi — susirinkime atsiimsit.

— Geo. J. Stungis, sekr.

JIESKO KAMBARIŲ ] REIKIA DARRININKŲ
VYRŲ >REIKIA kambario prie gerų žmo

nių 2-iems merginoms, su valgiu ar 
be valgio. Geistina, kad butų north 
sidėje arba West aidėjo. Praneškite 
telefonu

Humboldt 1292, 6:80 vakare.

JIEŠKAU kambario vienam vaiki
nui, aštuonioliktos gatvės apielinkėj, 
prie mažos šeimynos. Geistina, kad 
valgi pagamintų namieje. Turinti 
tokį kambarj, malonėkit pranešt Nau
jienų ofisan, numeriu 285.

Roselande Lietuvos Laisvės Pasko
los Stotis kviečia visų vietos draugijų 
pirmininkus ir atstovus atsilankyti į 
mitingą pėtnyčioj, geg. 20, 7:30 v. v. 
Visų šventų parapijos salėj, 10806 
Wabash Avė. Susirinkimas labai 
svarbus. — Valdyba.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME.
Reikia pardavėjų virš 25 metų am

žiaus, gražios iŠžiuros ir pasiryžusio 
dirbti. Galiu išmokint biznio, kuria
me galės uždirbti $5,000 j metą. Ka
da pasirodys savo darbu, tada perkel
siu vedėjų vieton. Matykit Mr. 
Beard, 216 N. Michigan Avė., Room 
501.

N AM AI-ZEME NAMAI-ŽEME

T

TIKRAI PIGIAI.

STOGKAI-SĖROS
INVESTINIMUI PROGOSant

MOKYKLOS

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

PERSKAITYK IR KITAM 
• PASAKYK

namas su dideliu mūrinių 
randos 

Na-

IR

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI saliunas mai
šytų tautų apgyventoj vietoj, 
kampas 119 ir Wentworth Avė. 
Iš Chicagos važiuojant, imkite 
119th State St. karų.

PARDAVIMUI NAMAI.
4 kambarių namelis netoli Sears 

Roebuck & Co. Kaina $1,850.00. 
$350 įmokėt, $20 į mėnesį.

6 kambarių namelis, Brighton Park 
Skiepas, elektros ir gaso Šviesa. Kai
na $4,500. $809 įmokėt, likusius kaip 
rendą.

8 kambarių namas, kampinis lotas 
74x125 prie bizniavęs gatvės ir ga- 
radžius 3 karams; elektra ir gasas, 
viskas apmokėta. Bargenas $6,500.

2 pagyvenimų mūrinis namas, ga
ru šildomas, elektra ir gaso šviesa, 5 
ir 6 kambarių. Labai puiki vieta — 
$9,700.00. — Bargenas.

2 pagyvėnimų mūrinis namas, 4-4 
kambarių, skiepas, antaugštis. elektra 
ir gasas, $600 įmokėt, likusius kaip 
renda.

WM. D. MURDOCK & Co.
• * 4400 So. Kedzie Avė.

Ofisas atdaras 9 ryto iki 7 vai. 
vak. ir nedėliomis.

Matykit J. N. Zewert.

. PARDUODU bizniavą namą gra
žioj vietoj, Melrose Park, rendos at
neša virš $500 į menesį. Pardavimo 
priežastis, noriu Lietuvą atlankyt.

Atsišaukit pas savininką 
ANTANĄ PRABISH, 

2201 Lake St.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis. žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.. 
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. |\ 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis se
nas. Pardavimo priežastis — va
žiuoju Lietuvon.

4503 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 8 flatų muro na
mas, murmuro stogas, augštas ant
augštis ir skiepas.

Atsišaukite ant 3-ių lubų iš prie
kio.

2938 So. Union Avė.

PARDAVĖJŲ
Gali lengvai padaryt $4/) į savaitę 

pridččkan prie savo reguliarės algos. 
Tai yra pardavinėjimas sveikatos ir 
mirties Insurance policy, tarpe savo 
draugų vakarais. Telefonuokit Ran- 
dolph 652, Dorchester 9506 bile va
karą.

dar-

at-

al-

skir-

918

St.

JIESKO DARBO

Town of Lake Lietuvių Piliečių Są
jungos 60 skyrius laikis savo mėne
sini susirinkimą pėtnyčioj, gegužės 
20, 8 v. v. Elias svet., prie 46 ir So. 
Wood gatvių. Malonėkit visi nariai 
susirinkti, ir naujų narių atsivesk it.

— Valdyba.

JIEŠKAU DARBO bučemėje, 
esu patyręs tame darbe. Moku 
keletą kalbų. Pašaukit 6 v. v.

H. KELPŠAS, 
4826 So. Honore St.,

Phone Lafayette 5471

AUTOMOBILIAI

North Side. — Vaiki] draugijėlė Bi
jūnėlis turės draugiška vakarėli ne- 
dėlioj, 22 d. gegužės, kaip 6:30 v. y. 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Bus tinkamas programas, kuri 
Išpildys patys vaikai. Po programų 
bus pasilinksminimas. Visi vietos lie
tuviai prašomi atsilankyti.

— Komiteas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
skirstymui popierinių atkarpų. 
Atsišaukite tuojau.

1451 So. Peoria St.

PARDAVIMUI automobilius 
Maryon TIandley 7 pa. 1917 Con
tinental 6 cyl. 7’N'motor reikia 
pinigų ir taipgi Studebeker.

VINCENNES GARAGE 
7241 Vincennes Avė.

Tel.: Stewart 37

PARDAVIMUI saliunas su namu 
arba be namo lengvos išlygos geras 
biznis, priežastis pardavimo savinin
kas turi kitą biznį.

C. P. SUROMSKIS, 
2119 So. Halsted arba 

8346 So. Halsted St.
Chicago, III.

IŠ PRIEŽASTIES važiavimo Euro
pon, parduodu sankrovą cigarų ir kar
tu pirmos klesos knygyną Nuo se
nai įdirbta vieta.

Atsišaukitė pas:
J. MAKAREVIČIUS, 

1649 W. 47th St.

Susivietnijimo Amerikos Lietuvių 
Ex-Kareivių 2-ros kuopos susirinki
mas įvyks šiandie, geg. 20 dieną, 
7:30 v. v. J. Podžiuvėlio svet., 1750 
So. Unįon Avė ir 18-ta gatvė Visi 
nariai malonėkit susirinkti nes turi
me daug svarbių dalykų svarstyti.

— Valdyba.
r i yni, > |

Draugystė šv. Antano iš Padvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sekma
dienyje, gegužio 22 d., 1 vai. po pie
tų, Dievo Apveizdos parapijos svet., 
So. Union Avė. ir 18 gatvės. Visi na
riai būtinai atsilankykite į susirinki
mą. nes yra svarbių reikalų apkalbėji
mui. — Valdyba.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks panedėlyj, 
gegužės 23 d. Naujienų ‘name. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi Centro K-to 
nariai malonėkite susirinkti laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. — J. J. Čeponis, sekr,

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Anufro Ti- 

tiškjo. Prieš trejetą metų gyveno 
Rockford, III., dabar nežinau kur. 
Geistina, kad jis pats atsišauktų arba 
kas žino apie jį malonės pranešti.

M. TITIŠKIS, 
109 E. 3rd St., 

Davaoport, Iowa.

JIEŠKAU savo tėvo Antano Kui
sio, jo tėviškė Vainuto parap., Skirže- 
mią kaimo, bet gyveno Tauragės ap.. 
Norkaičių kaime. Jis gyveno arti 
Chicagos mažesniuose miesteliuose — 
Harvey Ir kitur. Malonės jis pats at
sišaukti arba žinanti praneškite, nes 
norėčia žinot ar gyvas ar miręs.

MORTA KUISAITE, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU savo moters So
fijos Kungienes, kuri prasi
šalino nuo manęs 12 d. balan
džio, išsiveždama su savim 
mergaitę Antosę 4 m. Kartu 
su ja išvažiavo Kazimieras Gri- 
gutis, išvažiuodama nuskriau
dė mane išsiveždama $1000,00. 
Girdėjau, jog randasi Chicagoj, 
norėčiau, kad sugrįžtum jei no
ri ir nesislapstyk, viską dova
nosiu. Jei kas patėmijęs praneš 
duosiu $10.00 <k>vanų.

Antanas Kungis, 
1231 So. 51-st St. Chicago, III.

JIEŠKAU savo seserų Onos ir Ma
rės Adomaičičių. Girdėjau abi vedę, 
bet pavardžių nežinau. Taipgi bro
lio Antano Adomaičio. Jau 29 metai 
nesusižinome. Gyvena Chicago. Taip
gi pusbrolių .Andriaus ir Prano Že
brauskų, gyvenusių Chicago.

JURGIS ADOMAITIS, 
1718 S. Jefferson St., Chicago, III.

JIEŠKAU savo vyro Jono Aušros, 
Šilalės pa r., Biržlaukio kaimo, apie 32 
metų amžiaus, paprastas darbinin
kas, apie 5% pėdų augščio, brunais 
plaukais, mėlynoms akims,, turi juodą 
randą ant kairiojo smilkinio. Apleido 
mane geg. 9 d. š. m. Patėmiję tokį, 
malonėsit pranešt šiuo antrašu:

MARIJONA AUŠRIENfi, 
5365 Shields Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU savo brolio P. 
Prunsko. Nemanyk kad pykstu. 
Nepykstu—dovanoju viską. Su
grįžk arba laišką parašyk.
« Sugrįžk.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos, 

mylinčios dorą gyvenimą be skirtumo 
tikėjimo, nesenesnės 28 metų amžiaus. 
Esu 27 metų. Atsišaukdamas pri- 
siųskite ir savo paveiksią, kuri grą
žinsiu reikalaujant. Vyrų meldžiu 
nerašinėt.

J. SU-KAS, 
1621 So. Halsted St., Chicago, UI.

REIKIA senyvos moters namų dar
bui. Labai lengvas darbas — vaikų 
nėra. Valais, kambaris ir gera alga. 
Geistina, kad karvę mokėtu pamilžt 

GEO. CHERNAUSKAS, 
Lyons, III. 

Tel.: Lyons 309.

PARDAVIMUI Overland 1919 
Country Club automobilius. Naujas 
viršus, naujai malevotas, geriausiame 
mechaniškame padėjime; 4 arba 5 pa- 
sažieriams už labai žemą kainą. Gali
mu matyt vakarais.

A. MAŽEIKA,
3313 So. Union Avė., 
Tel. Boulevard 3354

PARDAVIMUI saliunas. Labai 
geroj vietoj lietuviais apgyventoj — 
tik du saliunu randasi keturiuose blo
kuose. Pardavime priežastį patirsi
te ant vietos.

4635 So. Wood St., 
Tel.: Yards 1828.

PARDAVIMUI du akeriu geros, 
vaisingos žemės, Cbicagos priemies
tyje arti Rock Island geležinkelio. 
Gali ant žemės gyventi ir mieste 
dirbti. Pro šalį eina didelis bulvaras 
ir visur aplinkui apgyventa. Par
duosiu nebrangiai arba mainysiu Ci
cero ant loto. Atsišaukit laišku j 
Naujienų ofisą pažįmėdami No. 286.

PARDAVIMUI 2-jų pagyvenimų 
mūrinis i 
garadžių užpakalyje. Neša 
$49.00 į mėnesį, kaina $6,000. 
mas randasi ant Ruble St..l723. 
Atsišaukite

TH. BORASKO, 
710 W. 18th St.,

PARDAVIMUI naujas 3-jų pagyve
nimų namas, po 5-5 ir 6 kambarius. 
Elektros šviesa, maudynės, ir visi 
naujausios mados įtaisymai. Namas 
randasi Brighton Parko apielinkėj. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bizniavo namo. Atsišaukite pas 

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

REIKIA moterų skirstymui naujų 
vilnonių atkarpų. Gera alga, nuola
tinis darbas.

H. JACOBSON, , 
1353 So. Union Avė.

Tel.: Canal 6693

PARDAVIMUI septynių 
1917 Morman automobilius, 
būt parduotas į trumpą laiką, 
ninkas apleidžia miestą.

C. C. 
3222 Šo. Halsted St.

sėdynių 
Turi 

Savi-

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
labai geroj vietoj, lietuviais. ap- 
gyventoj. Turi būt parduota į 
trumpą laiką.

2507 W. 47th St.

PARDAVIMUI anglių kiemas (Coal 
Yard) arba mainysiu ant farmos. 
Biznis išdirbtas per 2 metus; neša 
gerą pelną. Prie to dar yra namas 
5 kambarių. Prie to, arkliai, veži
mai ir pakinktai. Kreipkitės į Nau
jienas No. 282.

REIKIA 25 merginų tarpe 
16 ir 30 metų amžiaus dirbti 
ant spėka varomų siuvamų 
mašinų. Patyrimas nereikalin
gas. Gera alga, nuolatinis 
bas. Atsišaukite.

NACHMAN CO.,
2241 S..Halsted St.

PARDAVIMUI ar išmainymui Jef- 
fery Taxicab su moterių. Gatavas 
bizniui. Mainysiu ant touring karo, 
Real Estate, arba namo. Pardavimo 
priežastis — apleidžiu miestą.

Atsišaukite į Naujienų ofisą po No. 
283.

PARDAVIMUI Fordas už dar
bą. Automobilius visas geram 
stovy j.

3207 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
kiti; tautų apgyventoj apielinkėj, 
priešais didelių dirbtuvių, patogi vie- 

Priežastis pardavimo — savinin- 
biznio, parduosiu pigiai.

1864 So. Seward St. arti
18 St. ir Canąlport Avė. 

Chicago, III.

ta. 
kas

ATYDA.
Norintieji pirkti namą 

laukų ir vietoj, su visais įtaisy 
mais. Pas mus rasite didžiau- 
sį pasirinkimą visokių namų ir 
už jūsų kainų. Kreipkitės pas 
mus tuojaus.

S. SLONKSNIS,
3137 So. Wallace St.

Kad parduoda geriausias farmas su 
gerais budinkais ir apsėtais laukais, 
gyvuliais, ir farmos mašinomis.

80 akerių, 30 akerių dirbamos, 14 
akerių dobilų, 7 akeriai rugių, 2 ake- 
riai sodo ir žemuogių labai dailus lau
kas. Pievos pagal upę, triobos dai
lioj vietoj ant upės kranto, didelė 
sklepinė bamė, vanduo viduj, 9 kam
barių stuba, viskas gerame padėjime.

Atsišaukite.
CHAS KASARSKIS,

P. O. Box 32, Irons, Mich.

Parduodu namą 6 flatų, prie 46-os 
ir Wood gatvių % bloko nuo gatve- 
karių linijos, taipgi netoli bažnytinės 
ir public mokyklų. Rendos neša 
$85.00 j mėnesj ir galima pakelti. 
Kaina $6,500 labai gerame stovyj ir 
gera vieta, gasas, vana. namas dar 
nesenai statytas. Savininkas gyvena 
4612 S. Wood St., 2-os lubos prieskis 
Galima matyt visada.

REIKIA patyrusių merginų 
skirstymui naujų vilnonių 
karpų.

Atsišaukite pas,
MR. FELSENTHAL, 

LYONS BROS and CO 
755-757 W. Taylor St.

REIKIA moteries vaikų pri- 
dabojimui; vienas 4 metų, kitas 
2 metų. Gera mokestis.

3724 So. Halsted St.
Eikite į bučernę.

PARDAVIMUI Hudson 1918 
m. 7 pasažierių, vasarinis. 5 
Cord tajeriai, naujai malevotas, 
inžinas perdirbtas, veik kaip 
naujas. Kaina $885. Atsakan
čiam pirkėjui, duosime lengvo
mis išlygomis. Nepraleiskite 
progas. Apsiimam nemokantį 
išmokint važiuot. Matyt galima 
nuo 3 iki 6 vai. vak.

R. JANUŠAUSKAS 
3327 S. Halsted St., 3-os lubos

REIKIA patyrusių moterių 
skirstymui skudurų. Gera 
ga, sanitarės aplinkybės.

GUMBINSKY BROS. CO. 
2261 S. Union Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas. Par

davimo piežastis, einu į kitą
REIKIA moterų skudurų 

stymui.
MILLER & COHN, .

1416 Blue Island Avė.

1537 W. 46th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA bartenderio arba par
tnerio į saliuno biznį ,atsišaukit 
greitai pas

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

REIĘ.IA pirmarankio duonkepio 
prie juodos duonos. Gera mokestis, 
atsakančiam darbininkui.

FRANK BRASUS,
139 E. 107th St., 

Tel.: Pullman 945.

REIKIA 'mandagaus, ener
giško darbininko su mažu ka
pitalu .gražiai atrodančio ir 
abelnai inteligentiško, kuris 
gali prirodyti savo pasiryžimą 
dirbti už 
pakėlimu, 
patyrimas 
tyki t

gerą atlyginimą su 
išpaldančioj vietoj, 

nereikalingas. Ma-

M R. ZELASKI,
202 So. State St., Room 

Nuo 10 iki 2 jx) piet.

REIKIA pardavėjo. $100.00 į 
savaitę. Patyrimas nereilkalin- 
gas. Gali pelnyti .pardavoda- 
mas pasaulyj žinomas korpora
cijos apdraudas.

Matykite Mr. Utes,
Room 707 35 S. Dearborn

r

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Renda pigi ir gražus 4 ruimai iš už
pakalio. Renda užmokėta nuo 15-to 
šio mėnesio. Priežastis pardavimo, 
turiu kitą saliuną ant 4503 So. Laflin 
St. Jei kas norėtumėt galite pirkti 
iš dviejų vieną.

3404 So. Morgan St.
PARDAVIMUI grosernė ir bučemė 

labai geroj vietoj, lietuviais ir kitų 
tautų apgyventoj. Pardavimo prie
žastis, savininkas važiuoja Lietu
von.

GEORGE LOBIKIS,
1834 So. Canalport Avė.

PARDAVIMUI puiki šėpa (show 
case) tinkanti kriaučių šapon drabu
žių padėjimui arba kitokiam bizniui. 
Verta $100. Kas pirks tuojaus 
duosiu už $25.

J. STRAVINSKAS, 
3357 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 5009

par-

PARDAVIMUI Grosemė. 
Priežastis, išvažiavimas į Lietu
vą.

2002 Canalport Avė.

PARDAVIMUI barberio 6 krėslai, 
labai pigiai. Galima pirkti po du 
krėslu atskirai. Pardavimo priežas
tis, važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite
1973 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, sykiu arklys ir vežimas, 4 kam
bariai užpakalyj pagyvenimui, renda 
nebrangi. Neša gera pelną. Lietuvių 
ir kitų tautų apgyventa, biznis įdirb
tas per daug metų. Savininką gali
ma matyt po pietų. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos,

1801 S. Peoria St., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė Ir grosemė 
lietuvių ir kitų tautų apgyventa apie- 
Hnkė, vienatinė bučernė bloke, biznis 
įdirbtas per daug metų, 
važiuoja Lietuvon. Turi 
tas pigiai ir greitai. 

P S 
4624 So.’ Wood

Savininkas 
būt parduo-

St.

PARDAVIMUI pigiai geras 
gramafonas, beveik naujas, ga- 
sinis pečius, Ice Box, kepamas 
ir verdamas pečius, vargonai, 
papūga gerai šneka.

3235 S. Halsted St. ’
K. M. M., klauskite po no. 3231

PARDAVIMUI NAMAS 
SALIUNAS ARBA 

ATSKIRAI
3200 So. Halsted st.

Nauji Westem Canadian Oil 
laukai. Moka $2,000 dividendų 
aliejaus stako, greitame parda
vime. Turi būt transferuota 
pirm geg. 26 d., iškolektuot birž. 
1 d. dividendą 12% reguliarių; 
3% ekstra staku gvarantuoja- 
ma. Gera priežastis pardavimo. 
Adresuokite Naujienų ofisan, 
pažmint No. 284.

PARDAVIMUI keptuvė. Par
davimo priežastis, važiuoju 
Lietuvon. Turime dviejuose, 
tad tik savo dalį parduodu.

Kreipkitės Naujienų Ofisan 
No. 287.

PARDAVIMUI barbernė su 2 krės
lais. Biznis įdirbtas per 22 metu, lie
tuvių ir lenkų apielinkėj. Rcnda ne
brangi; gyvenimui 3 kambariai užpa
kalyj. Savininkas' eina kitan biznin. 
Parduodu greitai.

4422 S. Wood St.

PARDAVIMUI barbernė: 2 krėslai, 
visi fixture naujos mados, odiniai 
krėslai. Parduosiu su bizniu arba 
vienus fixtures. Savininkas eina ke
pimo biznin.

Atsišaukite greitai.
4357 So. Honore St.

PARDAVIMUI bučemė su namu 
arba atskirai. Biznis per daugelį 
metų, neša gerą pelną, lietuvių ir ki
tų tautų apgyventa apielinkė. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon.

Atsišaukite Naujienų ofisan pažy
mint No. 288.

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ 

BARGENAS.
Parduodu savo gražiausi ir vėliau

sios mados trijų šmotų seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc. 
Vartoti tik 80 dienų. Parduosimo 
ant syk arba atskirai. Taipgi $200 
Victrola už $50 su visais mano rekor
dais ir deimanto adata, gvarantuota 
10 metų. Galit matyt nuo 9 iki 9 
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų ne- 
dėlioj.

2810 W. Harrison St

PARDAVIMUI rakandai 
(furniture) 6 kambariams; 
taipgi pianas ir victvoTa. Par
daviau namą, priverstas 
parduoti rakandus.

3256 So. Union avė., 1 fl.

esu

PARDĄVIMUI rakandai (fur 
niture) 4 kambarių, ir ruimai 
rendai. Parduosiu pigiai atsi
šaukite tuojau.

J. M.,
1719 N. Wood St.

NAMAI-ŽEME.
PARDAVIMUI puikiausia bizniavas 

kampas ant Marųuette Bulvaro ir 
Westem Avė. ii vienas rezidencijos 
kampas 35x125 ant 71 St. ir Rockwell 
St. ir vienas lotas Parkholme subdi- 
vizijoj 80x125. Suros, gesas, šaly- 
gatvei ir gatvės sudėti ir pilnai ap
mokėta. Lotą Parkholm« mainysiu 
ant automobilio arba kito kokio daly
ko. Kas myli švarų orą, ir sveiką 
gyvenimą atsišaukite greitai.

J. AUGAITIS, 
i 819 WA 33 St., 

Tel. Yards 2219

Pardavimui — Town of (La
ke, — 6 flatų medinis namas, 
kaip naujas. Rendos $900.00 
mortgečiaus $2,000, 5%%.

6 FLATŲ BARGENAS.
Parduoda savininkas — 

Bridgeport, .gražiausis 4 kam
barių fialas mūrinis. Kaina 
$7,500. $2,000 pirks šį namą.

Joseph A. Kibort, 
3129 So. Halsted St.

Tel. Rlvd 9685

SU $500 NUPIRKSI FARMĄ 
MIESTE.

Parsiduoda stuba su pusantro akro 
žemės, netoli Chicago, arti Halsted 
St. gatvekarių, dideli fabrikai aplinkui 
į darbą galima lengvai nueiti pėsčias, 
yra karvė, kiaulės, vištos ir kiti pauk
ščiai. Parsiduoda beveik už pusę ką 
verta.

Klauskit J. Skinderio.
3801 So. Halsted St.,
• Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS.
5 pag. muro naujas moderniškas 

namas, kampinis, So. Saidoje, pui
kiausioj vietoj. Rendos neša $3,120 j 
motus. Kaina tik $20,000 perkančiam 
tuojaus. Nepraleiskite progos.

S. SLONKSNIS,
3487 So. VVallaco St.

Ir paukšteliai SAVO namą tun, 
Ir kožnas žvėrelis SAVO namą turi 
— Tai kodel-gi Tamsta SAVO NAMO 
turėti negalėtum?

Mes parodysime Tamstai, kaip 
lengva įsigyti savo namas, atidedant 
po keletą centų kožną dieną.

Tomistai laikas pradėti mokėti ran
dą pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa
vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių 
ir kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti 
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, gražių parkų, 
mokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros transporthcijos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų Vaikučiai išaugtų tikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
mis yra šios apielinkės: 79-ta gat
vė ir Ashland Avė., 69-ta gatvė ir 
Western Avė., 63-ia gatvė ir Kedzie 
Avė., arba “Parkholme”, “Portage 
Park”, “Westfield”, “Westwood”, ir 
taip toliau. Padaryti savo gyveni
mą taip gražiu yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus įmokė- 
jimus ir mėnesines sąskaitas suren
giame be jokių kliūčių. Gaunate 
“deed” ir gvarantuotą “title policy” 
su gvarancija visoj Amerikoj žinomos 
Chicagos Title & Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tamstos 
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
me statyt daug namų.

Kas norite pasinaudoti abelnais pie
nais atsišaukite pas mane ypatiškai 
nes tokiu budu sučėdysi daug pinigų. 
Rašyk arba telefonuok —

ADAM MARKŪNAS 
Sales Manager 

847 First National Bank Bldg., 
68 W. Monroe St., 

Chicago, IR.
Telephone: Randolph 7460

PARDAVIMUI 4 šėrai Coo- 
perative Society of America po 
$55. Kaina dabar $70 vieno. Pu 
sę cash ir kita pusė j 30 dienų. 
Atsišaukite Naujienų ofisan po 
No. 289.

PARDAVIMUI 10 The Co- 
operative Society of America 
Šerų už $450, nes važiuoju Lie
tuvon. Atsišaukite greitai.

i M. W.,
264 E. 150 St., Harvey, III.

REIKIA PINIGŲ
Pa n i u ošiu pirmą mortgečių 

su 7%. Priimsiu Liberty Bond- 
sus už pilną jų vertę. Klauskit 
P. M. Kaičio.

3301 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 6775

PARDAVIMUI mūrinis namas 5 
pagyvenimų po 4 kambarius. Ren
dos neša $70.00 į mėnesį. Namas 
apie 11 metų senas ir visas gerame 
stovyje. Savininkas važiuoja Lietu
von, tad greitai parduoda už žemiau
sią kainą. Randasi prie 23 St. tarpe 
Robey ir Hoyne Avės. Savininkas 
gyvena

3738 So. Union Avė. 
ant pirmų lubų ir užpakalio.

GYVENK PUIKIAI.
Važiuoju Lietuvon, tad priverstas 

parduoti dviejų pagyvenimų naują 
muro namą, puikiausioj vietoj, So. 
West Saldėje. ' Rendos $120 į mėne
sį. Kaina tik $11,500 greitam parda
vimui.

S. SLONKSNIS, 
8437 So. Wallace St.

PARDAVIMUI 6 kambarių medinis 
namas, konkrete pondamentas, 65 ir 
Aberdeen St, kaina $4000.00. Inmo- 
kėt $1600.00 likusius ant išmokėjimo.

2 augštų, mūrinis, tris pagyvenimai 
ir štoras, pečiu šildomas, elektros 
šviesa, 8 karams garadžius, rendos 
neša $131.50 į menesį, lotas 32x125, 
arti 59 ir Morgan, kaina $11,000. In- 
mokėt $2,500, likusius ant išmokėji
mo.

2 augštų mūrinis, po 5 ir 6 kamba
rius, elektros šviesa, fumice šildomas 
ir pečiu, garadžius, 59 ir Carpenter 
St., kaina $6000. Inmokėt $4000, liku
sius per 5 metus ant 6%.

ROSEN
5926 So. Halsted St.

1 (Lindholm)

FARMA PARDAVIMUI.
Į šiaurius nuo Milwaukės, 160 ako- 

rių, 100 akerių dirbamos ir visa jau 
apsėta; 60 akerių gero miško, vertės 
$4,000 gvarantuojam gal ir daugiau 
— puikus pagyvenimui namas su 14 
kambarių, didelis cementuotas skiepas, 
vanduo įvestas į namą, šaltas ir šiltas 
vanduo, maudynės, taip, kaip ir mies
te. Namas šildomas fornace, didelė mu 
ro bamė, daug vietos javams ir šienui 
viskas geriausiame padėjime. Pui
ki kalvė su reikalingais įrankiais, ko
ki tik reikalingi, didelis svirnas, 3 
budinkai sudėjimui mašinų ir vežimų, 
pašiūrė malkoms sukrauti, kiaulinin
kas, vištininkas, 2 dideli sodai gerai 
apžiūrėti, didelė upė teka ppr farmą, 
kurioje yra daugybė žuvių, priešais 
farmą mokyklą, kaimynai lietuviai. 1 
kuliama mašina, 1 gasolino inžinas 
12 arklių spėkos, 1 1 mašina šieno 
ojovimui, 1 javų pjovimui, vežimas 
mėšlo kratymui, sėjama mašina, grė
biamoji mašina, 1 dvivagis plūgas, 1 
vienvagis plūgas, 2 akėčios, bulvių sė
jama mašina, kasimui bulvių mašina, 
diskeris aparimui bulvių ir komų, 1 
volas, mašina krovimui šieno ant ve
žimo, 1 diskeris, 2 dideli vežimai. 2 
šlajos .2 bogės, 1 elaveitieris, mašina 
komų kūlimui, malūnas, akselinė, ar
fa, centrofuga, gasolino, motoras, ma
šina drapanų skalbimui, malkų pjovi
mui ir kitoki padarai. 4 geri arkliai, 
10 melžiamų karvių. 4 telyčios, 40 
vištų, 10 kiaulių. Viską parduosiu 
už $11,000. Inmokėt $5,000, likusius 
6% ant ilgo laiko. Likau našlė, tad 
priversta parduoti kuo greičiausia. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

GEORGE RAIDŲ, 
Camey, Mich.

(VAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo 

kambario, o mes suteiksime 
inaž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUM^ER CO 

22nd St. Bridge

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICACO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

PARDAVIMUI veik nauja Cottage, 
garo šiluma, 50 pėdų lotas; vištinin- 
kas, pievaitė ir daržas. Gatvė ir ša- 
lygatvei. Kaina $5,200, $3,000 cash.

6744 So. Irvlng Avė.

PARDAVIMUI farma 60 akerių; 
45 akeriai dirbamos, 10 a. ganyklos, 
5 ak. miško. Geri budinkai: žemė ly
gi ir juodžemis; per farmą bėga unė. 
Arba mainysiu ant namo, pietinėj da- 
lyj Chicagos; namas turi būti nedi
desnis kaip 1 arba 2 šeimynų. Sa
vininkas gyvena

4533 So. Mozart St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namanjs. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokė j i mais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalauldt knygelės.

Tel. Šeeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.


