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Iš Isslonijos sostinės Reve
1 |:ko atgal, kada talkininkų
Nužudė Ispanų
Socialistu konferencija Skerdyklų darbininkai
lio
gautoji
žinia
tečiaus
sako,
kariuomenė taipjau buvo įsi
premjerą.
Berline.
ruošiasi kovon.
k f I sovietų valdžios kariuome
veržusi į Vokietiją.
nė jau atsiėmusi pietinę mies
Madridas sujudęs; puolikų dar Konferencijoj dalyvauja Vo- Samdytojai mažina algas ir il
Reichtsage nesą jokio perimato dalį, kurią iki šiol laikęsi
kicčiij ir Francuzų socialistai.
vinį o.
gina darbo laiką.
nesurandama.
sukilėliai.
Reichstagas taipjau nelinkęs Žinios prieštarauja viena kitai.
PARYŽIUS, kovo 9.—FrauCHICAGO, kovo 9. — Or
kovo 9. - - Pra
prie nervingumo.
Išklausęs
yis dėlto, gaunamosios iš eitąAMDRIDAS,
euzų
ir
Vokiečių
socialistų
naktį čia buvo didelio su
ganizuotieji skerdyklų darbi
kanclerio Fellenbacho praneši Rusijos žinios prieštarauja vicdabuotojai
Berline
dabar
laiko
ninkai ruošiasi griežton kovon
judimo, kuomet sužinota, kad
ma, duota sąryšy su londoniš n) kitai. Paskutinės, gautos iš vakre, grįžtant iš senato po nepaprastą konferenciją. Ta su savo samdytojais, kurie ry
kės konferencijos p Kernui. ji Helsingforso, žinios sako, kad
sėdžio, tapo nužudytas Ispanų riasi pie kilusį tarp Vokietijos žusi mažinti algas ir ilginti
sai ėmės paprastuosius dieno sovietu valdžios kariuomehė i prcmejras ir laivyno ministe ir talkininkų ginčą.
valandas darbo.
tvarkės punktus svarstyti ir itsiėmusi Krasnaja Gorka ir ris, Eduardo Dato.
Daroma prisirengimų, kad
Pildomoji skerdyklų unijos
atmetė radikalinių elementų pa Sisterhak fortus ir didžiąsias
Kadangi puolimas surengta balandžio mėnesy kurioj nors taryba vakar laikė savo susi
siuymą, ka I londoniškės kon- tų fortų kanuoles atsukusi į Į vakaro metu ir tokioj vietoj, iK'itralėj valstybėj sušaukus rinkimą. Neužilgio turbut bus
ferenei jos k laušimas • butu Kronušladtą, kuri ^ne 1matyta kur buvo maža žmonių ir po kitą, didesnę konferenciją, ku sušaukta ir vieši pačių darbi
svarstom 13 visatiniam reiebsta- didelių gaisrų.
licijos, tai puolikams pavyko rioj dalyvautų Vokiečių, Fran ninkų susirinkimai, kad pasi
Pėstininkų puolimas aht
go posėdy.
ištrukti. Iki šiol jie dar nesu- cuzų ir Anglų socialistų įga tarus kas daryti.
Ketverge reichstago posė Kronštadto, kurį buvo suriioliotiniai.
Patirta, kad samdytojai ant
dis bus pertraukta, kad tuo šusi sovietų valdžios kariuome
žut-but ryžusi gražinti “senus
davus progos užsienio reikalų nė. kaipo pranešama, tapo at
gerus laikus”. “Bet lengvu bil
su dideliais patiems Finlendijos ministerija Naujas siuvėju streikas
komisijai kartu su užsienio muštas
du visa to jie neatsieks”, pa
New Yorke.
rezignavo.
reikalu ministerių Simonsu puolikams nuostoliais.
reiškė vienas unijos viršinin
Talkininkai šeiminiu- i masins baudos priemones, nu- ■ laikyti ekzckutyvį posėdį. Si- Kili pranešimai sako, kad
kauja Vokiečiuose. Į ėjo niekais. Darbininkų alsi-ĮĮ mons Čia sugrįš seredos n |dį. tūkstančiai žmonių, pabėgu Parlamentas atmetąs jos pasiū Dešimts tūkstančių darbininkų kas. “Nors visoje šalyje <labar siaučia nedarbas ir darbi
sakymas streikuoti - - mažij) 1- j
metė darbą.
lymą.
Tam
tikroj
nacionalistų sieji iš Petrogrado, dabar pra
ninkų pdėtis yra labai sunki,
Duoda įsakymus ir cenzūruoja šia šioje valandoje — jų vadų spaudos daly užsienio reikalu šosi, k | l juos įleistų Finlenyra aiškinamas pačių darbi
laikraščius.
NEW YORK, kovo 9.—New vis dėlto, ilgų kovų metu at
HELSINGFORS, kovo 9.
prdedama stip- dijon.
ministeris
jau
ninkų skurdu. Deleį to skur
Ministerių kabinetas, daktaro Yorkas turi naują siuvėjų strei siektųjų laimėjimų darbinin
riai
atakuoti,
Kariuomenė sergsti Trockį
DUESSELDORF, kovo 9. — do darbininkai nieku būdu ne jo nusistatymas londoniškėj
Rafael Frich’o vadovaujama, ką — šį kartą moteriškų rū kai neatsižadės”.
bų siuvėjų. Darbą mete de
Praeitą naktį t | kjninkų karei galėtų išsilaikyti negaudami konferencijoj nebuvęs pakan
LONDONAS, kovo 9. — šian įteikė savo rezignaciją.
Sudužo laivas.
savo
reguliarių
algų.
Vis
dėl

viai sergėjo Duesseldorfo mies
Tai dėlto, kad parlamentas šimt tūkstančių darbininkų. Vi
kamai griežtas, būtent, delei, die čia gauta vienas Central
to, Esseno apskrity darbininkų
tąc
*
kaltinimų už didžiojo karo Nevvs agentijoa pranešimas atsisakė priimti vieną ministe si jie priklauso International
KENNEBUNKPORT,
Me.,
Kiek žinoma, iki šiol neįvy ūpas esąs toks; jogei prisibijo- priežastis. Vis dėlto, yra ži- apie padėtį Petrograde. Ga>Uh rių kabineto pasiūlymą, kuriuo Ladies Garinent Workers uni
kovo 9.
čia gauta žinių, kad
ko joks negenda ujamas inci ma, kad kali) moji
jis iš Finlendijos sostines reikalauta padidinti civilinių jai.
noma,
kad
Simons
’
ą
remia
viUnijos viršininkai sako, kad netoli Walkers Point sudužo
dentas. Miesto gyventojai į at šičia padėtį gali padaryti labai sas ministerių kabinetas.
Helsingforso. Jame sakoma, valdžios darbininkų algas.
vykusius čionai Talkininkų ka rimta. »
samdytojai d.tsisakę išpildyti didelis pirklybinis laivas Wand
—!---------------------------<ad mušis Petrogrado gatvėse
Čiopai stovi penki tukstan- True translation filed with the post- dar tebėsitęsias ir kad karo
reivius žiuri aiškiai numatomu
unijos reikalavimą —nustatyti by. Užbėgęs ant uolų. Smulk
či |‘t talkininkų kareivių su ke master at Chicago, III., March 10, 1921 ministeris Trockis ir pats Pet Pataria atnaujinti pre minimus algų skalę. Beto, iu eningų žinių dar negauta.
apatipgumu.
kybą su užsieniu.
Francuzų kariuomenės ko- turiais tankais ir trimis upės as retjuired by the act of Oct. 6, 1917 rogrado gubom Uorius Zinovreikalauta, kad visoje indus
flotilėmis.
Boto,
dvigubai
dau

montuotojo, generolo Degou t‘‘Visa ramu” — sako jevas pasislėpę Petro ir Povilo Kitaip—Jungtinės Valstijos ne trijoje butų pripažinta unija.
Mažina geležinkeliečiams
giau
žvalgų
esama
ant
gatvių.
užd ryta visi
Streikininkai sergsti dirbtuu
te, įsakymu
uždryta
tvirtovėje, prie kurios stovi
bolševikai.
algas.
gausiančios savo paskolos.
ves. Kol kas, policijai dar ne
teatrai, kratomųjų j>aveikslų Pastarieji ;r kijlkosv. idžių tudaugybė kareivių.
teatrėliai ir koncert i. Vis dėl Hsi maišo.
čičerinas sako, kad Petrograde
Pranešimas dar sako, kad vi
PHILADELPHIA, kovo 9.CHICAGO,
kovo
8.
—
Vie

to, generolas prižadėjo, kad Iškabino Eberto prokliamaciją.
esą “visiškai ramu”; kitos si sukilėlių bandymai užimti
Pennsylvania geležinkelio kom
name Jaunųjų Krikščionių na
bėgiu kelių sekamų dienų ši
Tikisi
pasipelnyti.
žinios
sako,
kad
Petrogradą
tą tvirtovę nuėję niekais.
panijos valdyba šiandie nuta
šalę Francuzų generolo pa
me vakar buvo surengta bantas patvarkymas busiąs modiužėmę maištininkai.
rė sumažinti savo darbinin
skelbimo, kuris iškabinta viso
Caro laivai padedą sukilėliams. kietas. Be kitų jame dalyva
fikuotas-pataisytas.
KR1STANIJA, Norvegija, ko kams algas.
vo ir vienas vietos laikraščio,
Provincijos valdininki pa se viešose vietose, matyt ir Vo
vo 9. — čia reiškiama tokios
RYGA, kovo 9.
Sovietų
Vietos
laikraštis
Times
šiankiečių
prezidento
Eberto
proThe
Chicago
Daily
News,
ka

kviesta dalyvauti talkininkų
nuomonės, kad dabartinė tal
valdžios atstovybės Latvijoje
Kerenskis esąs Paryžiuje.
kariuomenės komanduotojų po kliamacij^, kviečianti gyvento viršininkas, Stanislau Ganecki, minėsimą. Sako, kad astuoni rinis korespondentas John kininkų okupacija Vokietijoj
Kilus
kalboms apie
sėdy, kuris įvyks šiame mies jus ramiai iš'aikyti Antantos gavo nuo savo valdžios už caro laivai, priklausantys Bal- Bass.
patrnausianti Amerikos lobiValstijų
preky
PARYŽIUS, kovo 9. — Alek
te. Belo, tapo paskelbta apgu- antdėtąją “vergiją”. Generolo sienio reikalų komisaro čiče- iko laivynui, dalyvavę bom- Jungtinių
ninkams. Vokietijos liaudis,
Degoutte patvarkymu, anglia
bą su užsieniu, Bass be kita ypačiai gi okupuotųjų sričių, sandras Kerenskis, apie kurį
rino pranešimą, kad “Petro mrdavimę Petrogrado. Rau
kasiai ir “kitų visuomenės t |pareiškė, kad vienintelis šios dar griežčiau nusistatys prieš buvo skelbiama, kad jisai ran
grade yra absoliučiai ramu, o donojoj kariuomenėj ir pa
Laikraščiai cenzūruojami.
naviino įstaigų darbininkai,”
šalies lobi n inkams budos at savo vergėjus. Tatai, galų ga dasi Kronštadte, tebėra Pary
Maskvoje nėra jokios suiru- čiuose komunistuose reiškiasi
gauti savo bilionus, kurie pa le, prives prie to, kad Anglų, žiuje.
Vielos laikraščiai yni cen padėti po militarine kontrole.
ytin
didelės
panikos.
Sako,
kad
skolinta nuslibankrutijusioims
zūruojami. Iki šiol jų skilty Tuo pačiu patvarkymu suvar
Francuzų ir Belgų prekės Vo
visas
Oranienbaumo
garnizo

Pranešimas
gauta
utarninke,
žoma
ir
geležinkelių
p
Rima

Europoms
valstybėms,
yra
—
Karinga moteris.
se nesimato jokių pastabų apie
nas, susidedantis ir penkių re- kaip galima greičiau atnaujin kiečiai pra<ies baikotuoti. Bet
o
viešai
paskelbta
šiandie.
Be
vimas,
išskiriant
darbininkus
ir
talkininkų okupaciją. .
gimentų. nužudęs visus savo ti prekybą su užsienijU. Esą, be jų vistiek jie naglčs apsi
internacionaliniuls
keliautojus.
kita
jame
sakoma:
(’rROTON, S. D., kovo 9.
N įujai okupuotosios terito
eiti. Tuomet jie nusikreips į
komisarus
ir
komunistus
ir
“Petrograde nebuvo jokios
jeigu šios šalies fabrikininkai Jungtines Valstijas. Tuo bū Berta Fetters, vieno vietos ūki
rijos administracija bus tokia Kol kas, betgi, tame patarna
paskui
perėjęs
sukilėlių
pusėn.
jau, kaipir visus kitur—Parei- vime atmCĮnų dar nepadaryta. mobilizacijos ir nedaryta jokių Taipjau to paties garnizono ir kiti lobininkai bus įšmintin- du, Amerikos lobininkams iri ninko moteris, šiandie laimėjo
kasinių. Minios nėra sujudu
g ir nežiūrės to, kaip gavus vėl atsidarys durys į Vokieti-, dideli muši — su 'vilku. Vil
ny. Vokiečių valdininkai ir
Francuzų kariuomenės kokareiviai
tarp
Petrogrado
ir
kas buvo įlindęs tvartan. Po
atatinkamųjų įstaigų darbinin manduotojas Duesseldorfe, ge sios. Kariuomenė pal*. ako tvar Kronštadto suėmę du valdžios kuodaugiausia pelno — jie lai jąką;
ne
komunistai,
bet
regumės.
Užsieniai
dabar
negalį
nia Berta tečiaus užmušė jį—
kai visa tvarkys sulig esa nerolas Maucher, buvo nuėjęs
mokėti tiek, kiek to norėtų Nori reorganizuot kabinetą. ilgu savo vyro kirviu.
maisiais Vokiečių valdžios į- pas miesto majorą ir pareiškė liarinė kariuomenė. Maskvoj
Gautomis
iš
Rusijos
sostinės
šios šalies lobininkai. Vis dėl
statymais bei |>atvarkyinais, tik jam, kad generolas 'Degoutte nėra jokių suiručių”.
žiniomis, vakar Maskvoj pra to, Amerikos prekės užsie
BERLINAS, kovo 9.— CenMEKSIKA, kovo 9. — Gelebus po visatine talkininkų k ai nič nieko neturįs prieš t Ii, “Nušluoti juos nuo žemės pa- sidėjęs dešini tasai Rusų komu
niams labai» reikalingos. Tik tral News agentiju praneša, žinkeliečiai, dirbantys ant Monri 1101 neneš kontrole.
toks esąs bolše- nistų partijos kongresas.
viršio!”
kad sekamą nedvldienį čionai
amerikiečiai tegul bunie nuo- kad Vokietijos prezidentas tersey.S!m Luis po)osi linijos,
vi k u atsakymas maištininNors iki šiol nieko galutina įvyktų provizionalinio Reino
Ebertas šiomis dienomis lai- nlcti; darbą. Kcli gelcžiiAelio
Susisiekimas su Siberija per
kams.
srities
landtago
posėdis.
Bet
nenutarta kai dėl priemonių
ma plėšti. Tuo keliu eidami kęs pasikalbėjimą su savo par- j tiltai išardyti arba sudeginti,
trauktas.
mokesniu<7 kolektavimo klausi- tik ta sąlyga, kad posėdy ne
MASKVA, kovo
Pasikalbėjimo, Traukinių vaikščiojimas supaŠiandie gauta iš Maskvos jie gausią daugiau nei kad yra tijos vadais.
imi, spėjama tečiaus, kad ame- būtų kalbama ibio dabartinę rogr Idb
visus
proletariatas
oficialiais pranešimas, kuris paskolinę Europos valsty- tikslas esąs toks: reoragnizuo- raližuotas.
rikieči < šitame darbe nedidykontrrevoliucionierius paj'egs sako, kad susisiekimas su Si- bems.
ti ministerių kabinetų, žinia. Kariuomenė, sako, penkiolivausią.
teėiaus nepatvirtinta.
(ka streikininkų sušaudžhisi.
Miesto policija savo pareigas nuošhioli nuo žemės paviiršio”. berija tapo atkirstas daugiui!
dvi savai,ti laiko tam
Vokiečiai nekreiptą domės į dar eina, šiandie gražinta šitaip pareiškė ofiekdinis so
Kviečia Berlinan
vietų
valdžios
buletinas.
Biuileginki
*i
apsaugos
policijai,
ku

Pranešime pažymima,
atėjūnus.
ambasadorius.
ri pereitą utarnininką buvo tenene sakoma :
kad visa tai padarę social-reNors septyni
tūkstančiai nuginkluota. Vis dėlto, josįos
“Sovietų valdžia likvidavimą’ voliucionieriai, veikiantys išFrancuzų, Anglų ir Belgų ka Skaičius stipriai sumažinta, Kronštadlte kilitsio sukillimo vie.no su generolais, kadaise
PARYŽIUS, kovo 9. — Vo
reivių dabar laiko užėmę Dues- nors miesto majoras ir reika vienai dienai d|įr atidėjo. Vis turėjusiais artimų ryšių su ad kietijos ambasadorius Paryžiu
seldorfą, Duisburgą ir Ruhror- lauja, kad policijos skaičius dėlto, neturima > tikslo, kad mirolu Kolčaku.
je, Mayer, gavo pakvietimą
tą, tų miestų gyventojai, kaip butų toks p:ct, kaip kad buvo toji vieta butų poilsio vieta
tuojaus važiuoti Berlinan.
’ Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
Areštuota keli generolai.
ir paprastai, yra užsiėmę sa pirma.
Berlinan. taipjau kviečiama
carininkų oficieriams ir jų tal
brangyn; bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
RYGA,
kovo
9.
—
Paskuti

vais reikalais ir į atėjusią tal
kininkams social-revoliucionieir kiti du Vokietijos ambasa
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
nėmis
žiniomis,
Petrograde
kininkų kariuomenę visiškai True translation filed with the post- riams, kurie ruošiasi visa su
doriai — iš Londono ir Brusyra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
master at Chicago, Ilk, March 10, 192 vesti prie praliejimo
areštuota
keli
raudonosios
ar

kr.įujo
selio.
Markių ir auksinų kursui kjlant, kiekvienas daukad as required by the act of Oct. 6, 1917 ir paskui dumti į Finlendiją”. mijos generolai. Susisiekimas
.N era
Kokiuo tikslu tai daroma, tik
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
telegrafu tarp Petrogrado ir rai dar nesužinota. Veikiau
umiu laiku galėtų kilti koks Talkininkų invazija ne*
Sako,
kad
maištininkai
užėmę
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
Revelio tapo pertrauktas.
nors Vokiečių d.rbininkų ju
sia, kad tai delei kilusio tarp
sujudinus Berliną.
buvusią Rusų sostinę.
tai dolerių mainymu į auksinus.
dėjimas — kaipo pasekmė da
Vokietijos ir talkininkų ginčo.
bartinės okuipacijols. Kailku- Sostinės gyventojai visa tuo
KOPENHIAGEN, kovo 9. —
PINIGŲ KURSAS
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia
Vakar,
Kovo
9
d.,
užsienio
rių agitatorių
|Misisteng|imas
piniHel
Šį
rytą
Finlendijos
sostinėj
Vengry
reakcininkai
norėtų
pa

mažai domisi.
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip
iššaukti jau sens i grumojąmą
]>rasingforse gauta specialinis
sipelnyti.
už 25,000 dolerių, bankų buvo skaistatomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
generalinį streiką, kaipo pro
BERLINAS, kovo 9. — Taf- nešimas, kuris sako, kad Pet- tomą Amerikos pingais šiaip:
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
testą prieš talkininkų vykdo- kininkų okupavimas naujos rogradas, kur bėgiu kelių PL-S- Anglijos 1 svaras .................... $3.87
VIENA, kovo 8. — Austrijos
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
Austrijos
1
svaras
..................
.
$0.22
jau
Vokiečių teritorijos, kaip ma tarų jų dienų ėjo mūšiai,
valdžia atsisakė išmokėti Vcnmiestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu buBelgijos 100 frankų už .......
tyt, Berlino gatvėse neiššaukė esąs sukiliLsiųjų jėgų rankose. Danijos 100 kronų ............... $16.75 gnjai šesiasdcsimts ponkiis midu: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
SOCIALDEMOKRATAS.
Sako, kad sukilėliai atsiekę Finų 100 markių ................... $2.95 bonus kronų. Vengrų valdžia
ijf.viro žmonių pasipiktinimo.
Musų draugų laikraštis iš
190 frankų .;......... $7,03
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Jų elgęsis atatinka ytin nuo pergalės po to, kai iš Kronštad Francijos
Italijos 100 lirų .................. $3,66 tokios sumos reikalvo kaipo
Kauno. Kiekvienas darbininkas saikų nusistatymą vietos laik- to, Krasnaja Gorka ir Sister- Lietuvos
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne100 auksinų ........... $1.60 ' “savo dalies”'. Dalies, kuri jai
privalėtų jį perskaityti. Num.
Lenkų 100 markų ............... $0.12
dėliomis.
kraštininkų —' įžanginių strips- bak atidaryta stipri ugnis į Norvegų
r or | priklausanti, kaipo “dalininkei
100 kronų ..... .....
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 31, 32
nių rašytojų, kurie rodo dide Petrogradą. Tuoj po 'to sekė Olandų 100 guldenų ........... $34.05 I senosios imeprijos”. Ret AusNAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
33, 34 ir 35. Kaina 5 centai.
Šveicarų 100 frankų ...........
lio susilaikymo, palyginus su mušis kulkosvaidžiais — pa švedij
$22
35
neduoda,
nors
ir
patys
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.
100 kronų ...................
Gaunamas Naujienų ofise.
tuo, kaip, jie elgėsi vieni metai čiose miesto gatvėse.
$ix;o
talkininkai
ją
spiria.
Vokiečių 100 markių ...........

Talkininkai šeimininkauja
Vokiečiuos
Visa ramu" - sako bolševikai

Nužudyta Ispanų premjeras
Finlendijos ministerija rezignavo

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO

a.

■

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Amnriknu Lietuviu Darbai l.iu
lovos Gynimo Reikalo.
[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažiaus kaip vieną dole
rį. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]

Kitur
MELROSE PARK. — Vietos
lietuviai buvo surengę vasario
27 dieną paminėjimą trejų me
tų Lietuvos nepriklausomybės
sukaktuvių. Žmonių susirinko
pilno Vaičiulio svetainė,—apie
keturis šimtus. Salė buvo pa
puošta vėliavomis ir girliando
mis. Programas prasidėjo 3
vai. po pietų. Visu pirma vy
rų choras sudainavo Amerikos
himną, paskui Lietuvos himną.
Ant pagrindų buvo būrys mer
gaičių parėdytų spalvomis tai
gi. kad iš jų |>uvo galima su
daryti gyva Lietuvos vėliava.
Kalbėtojai buvo Dr. Cherry ir
Dr. Biežis, o kalbų pertrauko
se buvo dainų, deklamacijų ir
muzikos. Aukų Lietuvos gy
nimui surinkta 150 dolerių su
centais.

Aukojo šiaip: po $10: Ig.
Vaičiulis; po $5: J. Strepeikis,
K. Junčas, St. Strepeikaite, St.
Radavičia, J. Žukas, Dr. Charry, D r. Biežis; po 12: O. Waščiulicnė, V. Babickas, M. Ja
nušauskienė, S. Šimanskienė,
MaseliunienV, Jį Maseliunas, A.
Šliteris, A. Prabosčienė, F.
Petkauskas, J. Damoševičia, J.
Grinius, K. Martinkus; po $1:
A. Biškus, S. Bazaras, J. Ta
mulis. J. Kabelis, A. Kopienė,
Kasiulienė, F. Januškienė, Vait
kevičienė, Abraitienė, Kunevi
čienė, P. šeštokaitis, K. Miknevičia, S. Pabijanskas, O. Bu
kontienė, J. Dvarinskis, * P.
Kvederavičia, V. Kudulis, Nor
kienė, V. Stabienū, A. Podzukas, Al. Damalakas, M. Kazla,
J. Tamušiunaitė, O. Skodzienū,
P. (įa liūnas, L. Ųeliunas, F.
Pečiukas.

A.

Jonča,

Palionis, J. Bratlauskas, J, Kuš
lis. P. Gūdžius, L. Mažeika, A.
Plėštis, J. Geilzins, R. Mileris,
V. Silkaitis, F. Milerienė, O.
Damoševičienė, L. šilkąiitienė,
J. Damoševičia, V. Laurinaite,
A. Gumbrienė, O. Valinšienė,
R. Butkiene, St. Legcčinskas,
A. Stankevičienė, J. Sakalaus
kienė, A. Samalionis, B. Sai^alionicnė, A. Vaicekauskas, J.
Lapinsiks, A. Leškauskas, V.
Vaščekauskienė, 6. Žiliene, Z.
Jonikiene, S. Lapinskienė, T.
Leškauskienū, T. šikšnis, A.
Urbelis, V. Stengelis, F. Bražas, P. Valinckas, F. K. Strzyneckis, P. F. Metrikis. Viso su
smulkiomis virš $50.00. [Apys
kaitoj turi bu! paduodama
tikra suma, iki cento. — N.
Lietuvis.
Red.].

WESTVILLE, III. — Aukos
surinktos 20 dieną Vasario lai
ke apvaikščiojimo Lietuvos
nepriklausomybės. Aukojo: J.
beita $10; Kun. L. Brigmonas ir A. Mineika po $5; po
$3: A. Deltuvienė. J. Deltuvos;
po $2: W. Vilkas; po $1: E.
Sutkaitiene, O. Žilinskienė, M.
Bindikiene, L. Paulus, J. Guližis. V. Mažrimas, P. Ješinskis,
V. Lingvinas, J. Liutikas, F.
Rimtautas, K. Mičiuda, M. Mičiudienū, R. Stokienū J. Misiunaitis, Rev. Cleary, S. Bur
iasi us, J. I^iities, M. Lugauskienė, O. Šimkienė, M. Rakau
skienė, O. Urboniene, E. Ašmienė, O. Mauričienė, F. Asti-auskienė, M. Balserienė, M.
Godvinas, M. Spudvilicnė,
Vamagis, J. Misevičiuikas,
Butkus, K. Razmas, K. Kulris
kas,
Litkauskas, J. Kindte

Seštokai- ris,

Galvanauskas

P. Balseraite, A. Abromaitis,
P. Gintaras, J. Tutoraitis, P.
Lundronicnė, K. Kašiucsis, M.
Sunvaitis, A. Kundrotas, J. Ramanauskis, S. Rugnis. V. Del
tuvos, S. Poškas, V. Jenšauskas, J. Brazas, J. Karpis, t J.
Šležas, A. Kazevičius, A. Vainauskis, J. šieimonas, J. Lamenlavičius, M. Rakauskis, V.
Antanaitis, V. černečkis, J.
Gerulis, A. Aponaitis, J. Slevinskis, M. Kaušas, E. Mikutavičiene, J. Bilkauskas, K. Jagalauskas, V. Stascviče, A.
Maurušaitis, T. Pauliukevičius,
F. Gislerius , A. Pnrtirikus, P.
Mauričas, J. Samuionis, L.
Norbutas, J. Stravinskis, S.
Vamagis, J. Šilagnas, J. Mil
kus, P. Vilkus, J. Barauskis,
B. Dilijonas, P. Urbutis, J.
Musteika, M. Sabedkis, A.
Miklovas, B. Šležienė, J. Šiaulis, J. Rimkus, J. Grauskis, U.
Šimkienė. Viso labo surinkta
$300.75.
Jeigu kurių auka nopagarsinta, malonėsite pranešti, bus
pataisyta.
— J. Rimkus.
310 West Main St.

Suvirs 500 laiškų tapo pa
siųsta į Draugystes, Kliubus ir
Kuopas. Centro Valdyba L. G.
D-jos yra įsi tikrinus, kad laiš
kai bus priimti ir skaityti ar
timiausiame susirinkime. Ly
ginai L. G. D-jos Centras yra
įsitikrinęs, kad beskirtumo at
jaus svarbą šio laiško. Draugyščių, Kliubų ir Kuopų sek
retoriai, kurie neesate apteikę
nuo L. G. D-jos laiško, meld
žiami atsišaukite i Centro

3310 So. Ilalsted St., o laiš
kas unuii bus prisiųstas.
Dr. A. L. Graičunas,
L. G. D. Centro Sekr.

LYGUMAI, Šiaulių apsk.
Lygumiočiai tiek turi degti
nės bravorėlių, kad net ir į
kitus valsčius išveža. Milicija
jų nepersekioja, nes ir jiems

Go- degtine

palinko.

Vertėtų

tuo

m

GRINKIŠKIS, Kėdainių apsk.
Pas mus žmonės be malkų
gyvena. Dabar jau baigia tvo
ras kūrenti, o paskui turbut
reikės pratintis žalius produk
tus valgyti, peš nebus kUo val
gis virti. Mums už ponų miš
kus reikia rekvizicijos pilti, o
ponai už savo miškus sau ki
šenes auksu pila. Girdėjome,
kad Kėdainių apsk. reikės bonų pirkti už 5 milijonus. O
ar dvarininkai pirks? Žinoma,
kad nepirks, nes jie sakys, kad
pinigų neturi. Teisybė, jie pi
nigų neturi, nes visi jų pini
gai i Varšuvą nuvažiavo.
Kairėnų kaimo gyventojai
prie savo lauko turi pono mi
šką, bet sėdi be malkų, Buvo
pasiuntę pas poną tris vyrus
prašyti miško, bet juos iŠvadino vagimis ir išvarė, Kas
dabar mums lieka daryti. Kad
neturėtume savo išrinkto Sei
mo ir jo pastatytos valdžios,
tai eitume ir kirstume, bet da
bar negalime sauvališkai elg
tis. Bet kada neteksime kantrvbčs, važiuosime ir kirsime.
Rekvizicijos tai valdžia jau
trjs menesiai kaip Išdirbo, o
miško pardavimo tvarkos dar
lig šiol nėra išdirbusi.
- (L, Uk.)
ZAPYŠKIS.
Daug kančių tekdavo mote
rims iškentėti gimdant, nes
čia nebuvo tikros pribuvėjos.
Vietines moterėles, kurios ver
čiasi pribuvėjų amatu, apie
pagalbą moterims gimdant vi
sai mažai teturi supratimo.
Jei kuriai moteriai tenka sun
kiau gimdyti, tai jos užuot pa
galbą teikusios, suklaupia ant
kelių, kalba rąžančių, rukina
šventomis žolelėmis ir Dievo
prašo, kad sumažintų sopu
lius ir padėtų greičiau pagįmSausio mėn. 6 d. Steig. Sei
mo narys žitinęyičius sukvie
tė vietos žmonių susirinkimą
ir

pranešė

jiems,

kad

reiktų

Ketvergas, Kovo 10 d.^ 1921

sus

Kas Dedasi Lietuvoj

Sveikatos Departa
bis,
Gibauskas, P. Juraš- dalyku nors šauliams susirū rūpintis
ka P. Freitikas, A. Uskavi- pinti. Bet šauliai bijosi, kad mente, kad jisai atsiųstų Za
čius, A. Karužis, J. Molsukas, ant jų neužpyktų milicija ir pyškiu tikrą pribuvėją — aku
šerę. Žmonės tam pritarė ir
A. Jiiosus,'P. Balseris, S. Nor- nepradėtų kratų daryti.
tuo reikalu rupiiitis išrinko 3
butas, J. Genis, J. Rolvičas.
— (L. Uk.)
žmonių komisiją. Jei komisi
jai pavyks iš valdžios išsirū
kurios dėjosi prie šios paskolos. Jeigu ir buvo pinti akušerę, tai Zapyškio mo
Lietuvos Atstovybės Amerikoje
kokie nesusipratimai, partijiniai ginčai ir lenk terims bus didelė malonė.
Atsišaukimas.
tyniavimai, tai šiandien apie juos reikėtų už
— (L. Uk.)
miršti. Kas prie pirmosios paskolos darbo nė
Delei užbaigimo pirmosios Lietuvos
ra parodęs širdingo pasišventimo, tai galės pa ' ŠAKIŲ apskr. savivaldybė
Laisvės Paskolos.
sirodyti prie antrosios paskolos vykinimo ar šiais metais ruošiasi statyti 3
prie kokio kilo valstybinio darbo.
mokyklas ir savo įstaigoms
Amerikos Lietuviai, Broliai ir Seserįs!
Pagalinus, didi ir širdinga padėka priklau namus. Be to apskrity reika
Vasario 26 dieną Lietuvos Misijos nariai
Majoras Pov. Žadeikis ir Kun. J. Žilius iškelia so visiems paskolos stočių darbuotojams, kurie linga statyti 43 nauji tiltai ir
vo Lietuvon. Lietuvos Misija pavedusi yra In daugiau metų trųisė be jokio iš valstybės atly remontuoti — 59. ♦
tymesnį paskolos vykinimą, sulig Valdžios įsa ginimo ir be jokio kito apmokėjimo iš pasko
kymo, Lietuvos Atstovybei, būtent Lietuvos At los pinigų, užrašinėjo paskolos bonus, vaikšti
“Eltos” Žinios.
stovui Jonui Vileišiui ir jo pavaduotojui Mo nėjo po stabas, rengė įvairias prakalbas. Sukė [Paštu per Lietuvos Informacijų
Biurą Washingtone]
tiejui Viniikui, kuriam beto dar yra duoti spe limas paskolos — tat jų didžiausis nuopelnas.
Reikia pasakyti, kad ir šiandien dar jų dar v Vilnius, 1. 27. “Vilenskij
ciali Finansų Ministerijos įgaliojimai. Prie
Kurjer” pranešimu, buvęs lai
Lietuvos Atstovybės New Yorko raštines yra bas neužsibaigė.
Prieš išvažiuosiant majorui P. Žadeikiai ir kinosios valdomosios komisi
sudarytas Paskolos skyrius, kursai ir rūpinas
Lietuvos Laisvės Paskolos užbaigimu ir pasi kun. J. Žiliui, buvo gautas iš Finansų Ministe jos pirniininkas V. Abramavirijos kablegramas, kuriame buvo prašoma pri čius, atsisakęs oficialiniai da
ruošimu prie antrosios paskolos.
Pirmoji Laisvės Paskola norima pilnai už siųsti likusieji nuo paskolos paskutinieji šim lyvauti vyriausybės darbuotėj,
baigti iki balandžio 1 dienos, nuo (kurio laiko tas dvidešimts tūkstančių dolerių ir rupinties grįžęs prie savo pirmykščio
norima pradėti antroji Lietuvos Gynimo Pa daugiau paskolos realizuoti, nes pinigai didžiai darbo advokatūros.
Vilnius, 1. 27. Vilniaus laik
skola. Lietuvos Atstovybė yra prašiusi Lietu reikalingi. Kam pinigai reikalingi, aiškinti ne
vos Valdžios, kad šios antrosios paskolos vy- prisieina — gana, jog lenkai tebeturi užėmę rašty “Vilenskoje Slovo” pas
kelbtas Želigovskio išleistas
kinimui butų atsiųsti įžymiausiųjų Steigiamojo Vilnių ir Lietuvos Rytus,
Todėl šiuomi Lietuvos Atstovybė kreipiasi dekretas Nr. 56, nustatęs “Vi
Seimo partijų atstovai (krikščionių demokratų,
liaudininkų ir socialdcmolknitų), bepartijinis prie Jūsų, broliai ir sesers amerikiečiai, ir prie durinės Lietuvos” pilietybes
karininkas ir žydų atstovas, o kad sumažinus visų paskolos stočių ir prašo nepaliauti ir to laikinąsias taisykles. Sulyg de
vidujinį tarp Amerikos lietuvių partijų trini- liau pirkti Laisvės paskolos bonus ir ypač pri kretu, “Vidurinės Lietuvos” pi
mąsi ir sustiprinus valstybinį nusimanymą pa minti, kurie dalinai tik yra už bonus užsimo liečiai gali būti:
tarta, kad tokios naujos komisijos pirmininku kėję, kad pilnai užsimokėtų. Prašoma stočių) L asmenys, įrašyti į vietos
butų nuskirtas krikščionis-demokratas. Buvo iždininkų neužmiršti, jog ’ parduodant ar prp įgyventojų knygas: valsčiaus,
prašoma, idant šios komisijos nariai atvyktų imant damokėjimus dalimis boną už šimtą do miesto, arba buvusias apskri
Amerikon dar iki kovo 30 dienos, idant jie ga lerių, . reikia gauti primokėjimas $3.75, o už čių (stanovyje), teritorijoj, da
bar sudarančio] “Vidurinę Lie
lėtų dalyvauti nuskirtame paskolos stočių at 50 dol. $1.88.
Drauge su šiuomi visoms paskoloms sto tuvą”, taip put ir jų vaikai.
stovų suvažiavime New Yorkc. Paskola legali
2. asmenys, gimę. “Viduri
būti pasekmingai pravedama lik plačiajai Ame tims, kurios neturi užrašinėjimo knygelių, siun
čiama yra po vieną ar po dvi knyguti nau- nės Lietuvos” teritorijoj arba
rikos lietuvių visuomenei prie jos prisidėjus.
Drauge su šiuo išsiuntinėjama visoms pa jiems užrašinėjimams, o patys gi bonai bi is turintieji toj teritorijoj liejuskolos stotims ir visiems laikraščiams metinė jau išsiuntinėjami naujai pirkusiems arba pri- domųjį turtą, jei jie gyveno
baigusiems mokėti iš Paskolos Skyriaus prie tame krašte ligi 1919 m. sauLietuvos Misijos darbuotes apyskaita.'
šio 1 d.
Pirmon eilėn pridera širdinga padėka vi Lietuvos Atstovybės.
Sukruskite prie darbo ypač tos stotys, ku3. asmenys, gyvenę Vidu
sai Amerikos lietuvių spaudai, kuri visą laiką,
su mažais išėmimais, širdingai yra rėmusi Lie rioms dėl įvairių priežasčių nepasisekė pasiek rines Lietuvos’’ teritorijoj nuo
tuvos Paskolos reikalą, kaipo valstybinį nau ti aukštesnio laipsnio ir kur pačios uždarbia 1914 m. rugpjūčio 1 d. ne ma
žiau, kaip 5 molus.
jai susikūrusios nepriklausomos Lietuvos Res vimo sąlygos dar nėra pablogėjusios.
JONAS VILEIŠIS.
4. asmenys, gyvenę “Vidu
publikos darbą.
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
rines Lietuvos” teritorijoj nuo
Toliaus ši padėka pridera ir visoms Ame1918 m. sausio 1 d. ir turį
rikoš lietuvių organizacijoms ir draugijoms, Kovo 3 d., 1921 m.

tis, Jonienė, J. Jukna, A. Rameikis, J. Jonaitis, K. Stengėlis, J. Miklauskas, A. šliterienė, A. Belazaras, V. Kilinskis,
J. Bcerebinskas, K. Kušlis, K.

H

čia nuolatinę gyvenamąją vie-

y. entente cordliale. Be-abejo. | Dviejų savaičių vaikas paliktas
jus mums praneštumėte daug
prie durų.
brangių žinių iš Lietuvos mo
Vaikas dviejų savaičių senukytojų gyvenimo ir organizuo- mo tapo atrastas prie ponų
tės ir apie, švietimo ir auklė- Charles Siegel, 438 South gat.
jiino padėtį Lietuvoj. Savo ke ir Louis alėjos, kuomet jie su
liu jus pamatytumėte, kuo gy grįžo namo utarninko vakarą,
vena ir dėl ko kovoja Latvi kaip 9 vai. Vaikutis nuga
jos mokytojas.
bentas į S t. Vincento našlaičių
Tikėdamas greit pasimatyti, prieglaudą.
su draugiškais sveikinimais.
AR JUS NQRIT SVEIKO
P. Ozolin.
)
Latvijos Mokytojų Sąjungos
KŪDIKIO?
Valdybos narys ir laikraščio
Jeigu taip, tai turit duoti jam
“•Latvijos Skobi” redaktorius. tinkamą maistą. Sveiki kūdikiai
'I'asai pakvietimas, išsiųstas yra pasididžiavimu ir linksmybe
iš Rygos 20 gruodžio gautas kiekvienos motinos — ir tai yra
buvo lik 30 gruodžio, ir to privalumas, kad kiekvienas kū
dėl pasiųsti delegatą nieku bil dikis butų sveiku.
du negalima buvo. Centro Val Jūsų kūdikis turi būti tinka
dyba pasiuntė draugams Lat mai pradėtas maitinti maistu,
viams mokytojams tik tokią kuris padaro jį linksmu ir svei
ku jeigu ne, tai jis bus silpnuo
pasveikinimo telegramą:
“Sveikindami Latvių moky liu kiek metų vėliaus.
tojų suvažiavimą, linkime klo
Ant puslapio 5 šio laikraščio
ties kultūros ir švietimo dar šandien jus rasit apgarsinimą
bui. Delei vėlai gauto pakvie apie Bordens Eagle Brand Su
timo pasiųsti delegato negali tirštinto (condensed) pieno. Iš
ma buvo”.
kirpkite kuponą pasiųskite BorI šią telegramą gauta iš den kompanijai, o ji prisius jums
draugų Latvių tokia telegra uždyką nurodimus kaip jį varto
ma:
ti kartu ir “Kūdikių Gerovė”
“Išklausęs Lietuvos mokyto knygą.
jų pasveikinimą, Latvijos mo
kytojų suvažiavimas siunčia
AR MYLI MUZIKĄ?
draugišką ačių už išreikštus
BETHOVENO muziko, kon
linkėjimus ir tikisi, kad mu
servatorijoje mokinamai Skam
sų bendras darbas duos gerų
bint i pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muziko. Istorija
rezultatų švietimo dirvoje ir
ir harmoniją. Baigusiam, iš
padės susiartinti ir sustiprėti
duodami diplomą!; įstoti galima
visuomet.
jaunom valstybėm”.
— (“Mok. ir Gyv.”)
Antanas S. Pocius,

5. asmenys, Uirluj valstybės
arba visuomenės įstaigose.
Paminėtų asmenų pilietybės
teisę turi taip pat jų žmonos
ir vaikai ligi 18 metų.
Asmenys, paminėti 3-me
punkte, nebus pripažinti “Vi
durinės Lietuvos” piliečiais,
jei jų pagrindinis užsiėmimas
krašte buvo rusų valstybinė
tarnyba.
Asmenys, gyveną “Vidurinės
Lietuvos” teritorijoj ir neatatinką paminėtoms sąlygoms,
gali būti pripažinti “Viduri
nės Lietuvos” piliečiais, užsie
nio reikalų departamentui lei
dus, jei jie gyveno tris metus
tame krašte, nebuvo teismo
nuteisti už nusikaltimus, bau
džiamus nors mažiausiai ka
lėjimu.
Asmenys, norintieji atsisa
kyti nuo “Vidurines Lietuvos”
pilietybės, privalo tam gauti
užsienių reikalų departamento
leidimą.
Vilnius, 1. 27. “Vilenskoje
Slovo” pranešimu, “Vidurinės
Lietuvos” vidaus reikalų de
partamentas pranešęs Vilniaus
miesto magistratui, kad mie
sto tarybos nutarimai esą pa
tvirtinti ir todėl departamen
tas nedarysiąs Vilniaus mies
tui klinčių 15 milionų markių
paskolai gauti.
— To paties laikraščio pranešimu, sausio 16 d. apsilankiusi pas gcn. Želigovskį cen- Į
tralinio rinkimų komiteto at
stovų delegacija sti Vilniaus I
miesto vice-prezidentu p. Lu- T
•
kučevskiu ir įteikusi jam ma L
T
gistrato išdirbtą memorialą ■
dėl maisto produktų didelio £
brangumo ir jų stokos mie
ste.
Sulyg memorialu, maisto
krizio priežastys šios:
1. planingas maisto produk
tų slėpimas, 2. kariuomenės
išlaikymas “Vidurines Lietu- •
vos” maisto produktais, 3. spi

rito dirbimas iš grudų ir bul
vių.
Kad pašalinus miesto kata
strofą, magistrato nuomone,
reikalinga uždrausti įvairias
rekvizicijas pjovyklose, rinko
se, krautuvėse ir keliuose, ei
nančiuose į miestą, ir deleguo
ti agentus į Didžiąją Lenkiją,
kad užpirktų produktų ir šie
no.

Lietuvos ir Latvijos
Mokytoju Sąjungų
santykiai.

/
Sc* <' os Gyduole .> užlaiko
seimyno** sveikata

Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

'
*

Isivalykite savą kraują.
Tel. Kandolph 2898
Dabar jums reikia pavasarinių gyduolių. Nuo pasekmes budo gyvenima laikė žiemos, užsilaikimo vidui,
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
apsunkintas, virimas maisto nusilpnintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

ADVOKATAS
(Mitas vidurmlestyji
ASSOC1AT1ON BLDti.
19 Šo. La Šalie Ši.

Namų Tel.: Hyde Park 8895
■

evera’s
Blodal

—

-

S

(pirmiau vadintas Severo Kraujo
valytais) yra tam tikras atmainą
kuris duos naupadarąs vaistas,
_____ ,__ ____
dingą atmainą, taip reikalingą jusu
systemi. Pagelbės sutaisymu nenaturališko stovį irgelbes regulavims organizmo. Tikras vaistas dėl
gydvmo odos išmetimu. Preki
$1.20. Aptiekuose.
W F S F. VERA CO.
CEDAR HAPIDS, IOWA

PAšPORTAI

J. P. VVAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatas

Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1058
Dienomis: Room 618 — 156
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Kiekvienam lietuviui važiuojan
čiam Tėvynėn pagelbėsim išgau
ti pašportą į 3 dienas.

Deimantai,
LalkrodSia!,

Siunčiam pinigus Lietuvon
telegrafiškai! Parduodame
laivakortes ant visų portą
stačiai į Lietuvą be persė
dimo.

Auksybl, Columbijos Grafonolaa Ir
lietuviški naujausi
rekordai.

Lietuvos Mokytojų Profesi
nes Sąjungos Centro Valdyba
yra gavusi nuo Laivių Moky
Tūkstančiai lietuvių siunčia pi
nigus ir važiuoja Lietuvon, ko
tojų Sąjungos (Lat vijas Skodėl ne Jus. Rašykit tuoj.
lo lajuj Saveoniba) pakvietimą
Lith. Travel Bureau,
dalyvauti Laivių mokytojų su
136 East 42nd Street,
važiavime Rygoj, štai to paNew York, N. Y.
kvietimo vertimas:
1920 m. gruodžio 19 d.
Brangieji kolegos!
Latvijos Mokytojų Sąj angos
šaukiamas Latvijos mokytojų
Tiesiai
Li
suvažiavimas įvyks gruodžio I
27—30 d. Labai norėtume, kad
New York į Hamburgą
kas nors iš broliškos Lietuvos
Dubeltavais iriubais laivo
Mokytojų Sąjungos atvyktų į
NIAGARA
nlusų suvažiavimą. Tokiu bil
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.
du susidarytų kontaktas tari)
Kabineto ir trečios klesos kainos
dviejų broliškų tautų kultūrų,
«aoai prieinamos.
Atsišaukite prie arčiausio vietinio
ir tas savo keliu padėtų mu
French
Lino agento.
sų politiniam susiartinimui, t. v

FRENCH L1NF

4637 S. Ashland
Chicago, UI.
Avė.,

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems
Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir
be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su
valdo dusulį ir mes norime, kad pabandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsičmimo,
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai , norime pasiųsti
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti,
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus,
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
kų kvėpavimą, fcvergždimą ir visus
baisius paroksizmus tuojaus.
šitas veltus pasiūlymas yra per
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už
pasiuntimą.
FREE TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co.,
Room i 13 N.
Niagara and Hudson Streets,
Buffalo, N. Y.
Send free trial of your
method to:

T

j

- . ‘
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f KORESPONDENCIJOS i
FAIRHOPE, PA.
Vasario 13 d. vietos SLA.
120 kuopa savo susirinkime
svarstė Lietuvos reikalus, jos
kovą su svetimais užpuolikais.
Buvo duotas įnešimas paau
koti kiek iš kasos, o taipjau
kad ir atskiri nariai aukotu
Lietuvos gynimo reikalams.
Bet tuojau atsirado keli prie
šininkai, kurie ėmė rėkti, kad
nereikia aukoti Lietuvos ka
reiviams, nes, girdi, jie ka
riauja už buržuazijų, o ne už
darbininku reikalus.
Darbai anglių kasyklose
stipriai sumenkėjo. Dirbame
vos po dvi dieni savaitėje. Ge
ležiniuose fabrikuose taipjau
mažai tedirba, dėl to darbinin
kams iš kitur nepatartina va
žiuoti čia darbų jieškot.
Darbininkai čia visi yra su
siorganizavę \i
United Mine
Workers sąjungą. — A. B.

INDIANA HARBOR, IND.
Kas kunigui Čiuberkiui
Įlindo į nosį?
Kunigas ’ čiuberkis ėmė aną
nedėldienį babtl savo parapi
joms, kam jie skaito Naujie
nas, Keleivį ir pagalios Kar
dą. Mat j tokią mažą kolioniją Naujienų kasdien pareina
suvirsimu aštuoniasdešimt eg
zempliorių,
kuomet . kunigų
Draugo pareina tik apie trysdešimt šeši egzemplioriai. Bet
tais barimais ne ką tepataisy
si: visi čia lietuviai., tiek parapijonys tiek parapijai nepri
klausantieji, yra darbininkai, o
darbininkai būdami, jie ir skai
to tuos laikraščius, kurie jų,
darbininkų, gyvenimu ir reika
lais rūpinasi, kurie‘jiems tei
sybe pasako apie darbinmkų
išnaudotojus, nesibijodami tos
teisybės pasakyti nei apie ku
nigus. O kunigai savo laikraš
čius leidžia tik tam, kad dar
bininkams akis muilinus ir lai
kius juos paklusniais tarnais
kapitalistų ir visokių kitų dar
bininkų išnaudotojų.
— Parapijonas.

Gary, Ind. ir apielinkes
lietuviams žinotina.
Daug lietuvių iš Gary, Ind.,
ir apielinkes keliauja Chicagon
» Immigrants Commission, 538
So. Dearborn St.. ofisą, kad
čia jiems padėtų išpildyti “income taxų” popieras. Immigrants Commission dėlto pra
šo mus paskelbti, kad Gary’ės
ir apielinkes lietuviams nėra
reikalo važinėti Chicagon ir
laiką gaišti, nes tą pačią pa
galbą jie gali gauti, ten pat,
Gary. Reikia tik nueiti į In
ternational Institute, kanųras
15th ir Madison gatvių, ir pa
klaust Mrs. Maude Cooley
Tolk; ji padarys visa, kas rei
kia. Mokėti už pagalbą nerei
kia nieko.
puse AUKŲ JAU SURINKTA.

Pusė milioninio rubsiuvių šel

-

Atsakymas Detroitiečiams.
Gerbiamasis!
Ministerio Pirmininko vardui
tardamas ačiū už atsiųstą jam
laišką, turiu garbės dėl Tam
stos laiške pažymėtų punktų
paaiškinti štai ką:
1) Paleisti iš kalėjimų visus
asmenis, kurie buvo suimti dėl
dalyvavimo darbininkų judė
jime.
Lietuva valdoma tam tikrais
Įstatymais visos šalies atstovų
pripažintais; nusižengę tiems
Įstatymams yra luuidžiami, ne
skiriant nusikaltėlių į darbi
ninkus ir j nedarbininkui. Ne
aišku kas Tamstos laiške rei
kalaujama: ar kad butų leid
žiama nepildyti įstatymus, ar
juos pakeisti. Jeigu reikalau
jama įstatymų pakeitimo, tai
reikėtų paduoti projektą, kaip
tie darbininkų reikalais turė
tu būti suredaguoti. Jei Sei
mas priimtų tokius įstatymus,
tada valdžia (ministeriai) juos
pildytų. Kol kas gi eidami vei
kiančiais įstatymais liausime
visus, kurie įstatymais nusta
tyta tvarka ardo.
2) Duoti pilną laisvę darbi
ninkų spaudai ir organizaci
joms.
Laikinoji Lietuvos Valstybės
Konstitucija visiems piliečiams
laiduoja asmens, buto, kores
pondencijos neliečiamybę ir ti
kybos, sąžinės, spaudos, žodžio,
streiku, susirinkimų ir drau
gijų laisvę. Darbininkai ir jų
org' Juzacijos naudojasi tomis
laisvėmis. Tiesa, esant dabar
karo stoviui, Lietuvoj įvesta
karinė cenzūra, bet spaudos
laisvė yra ncni ’žesnė, kaip ki
tose laisviausiose šalyse karo
melu. Darbininkai turi savo
spaudą, laikraščius. Tiesi ko
munistų organas “Darbo Žo
dis” buvo uždarytas ir jo re
daktorius patrauktas lieso n.
nes nusižengė Baudžianiąjain
S t / li tui.

Visa musų nelaimė, kad yra
žmonių, kurie reikalauja įvai
rių palengvinimų ir reformų
be atidėliojimo. Kitaip, girdi,
nep-Mesime, lai sau žūva ne
priklausomybė. Galima butų
įtarti, kad ta nepriklausomybė
ne taip labai rupi tiems, kurie
taip pigiai nuo jos atsiseko.
Brangu yra, kas brangia kai
na įgyla. Tegul pareina p |s
mus į apkasus tokie, tegul pa
bando žiemos metu Želigovskį
mušti ,tegul pergyvena sunkias
kovos dienas tada g|l pajaus
kaip yra brangi ta nepriklauso
mybė.
Baigdamas šį laišką turiu
pridėti, kad rusų bolševikinės
tv frkos mes nenorime, nes
praktikoj ji duoda tik badą ir
skurdą. Mes norime tik demok ratingos tvarkos.
(Parašas neįskaitomas)
Ministeriu Kabineto Reik’t
lų Vedėjas.

Sutvėrė Federuotosios
Presos Lygą.
[Iš Federuotosios Presos]

VVashington. — Vas. 25 d.
National VVoman’s Party raš
tinėj pokilyj, kuriame dalyva
vo 105 žmonės, tapo sutverta
Federuotosios Presos Lygos
District of Cidumbia taryba.
Pokilyj be kitų žymiausių
šalies darbuotojų, kaip Gl'enn
E. Plumb, Basil M. Manly,
Henry R. Mussey, Frank P.
VValsh, Wm. II. Jolmston ir
daugelio kitų, kalbėjo ir Fedcruotosios Presos redaktorius
E. J. Costello.
Prof. Mussey, sekretorius
American Union Against Militarism, tapo išrinktas laikiniu
naujos tarybos pirmininku.
Sekretorių išrinkta . p-lė Mary
(i. Fendall. Moterų partijos
darbuotoja.

jų darbininkų unijų taisyklių
ir konstitucijų negali būti pa
daryta generalinio veikimo,
konvencija pasiuntė. Amerikos
Darbo Federacijos viršininkų
konferencijai Washingtone rei
kalavimą, kad ta konferenci
ja nustatytų dieną “tokiam
generaliniam streikui, kuris
įvyktų kartu visose apielinkėse, jei samdytojų organizaci
jos nesutiks išpildyti teisingus
darbininkų
reikalavimus”.
Samdytojams duodama 10 die
nų išpildymui reikalavimų,
kuriuos konvencija nužymėjo
sekamai:
1. Kad visa agitacija už
“open shop” apsistotų. 2. Kad
visi ’algų , mažinimai ąpsistotų
ir kad visi sumažinimai, pa
daryti po liepos 1, 1920, bu
tų atitaisyti iki prieš tai bu
vusios algų ra tos. 3. Kad vi
si dabar esantis įstatymai
prieš darbininkus ir streikus
butų atšaukti. 4. Kad visi įneš
tieji įstatymai prieš darbinin
kus ir streikus butų atsiimti.
Iš Am. Darbo Federacijos
viršininkų reikalaujama, kad
jie atsišauktų į visas nepri
klausomas darbininkų unijas,
kad ir jos prisidėtų prie strei
ko ir kad visos centralinės
įstaigos susivienytų su nepri
klausomaisiais, kad pravedus
tokį streiką, kokis buvo Winnipege 1919 m.
Komunistai laimėjo Siberijoje.
[Fedcruotoji Presą],

Stockholm, vas. 1. —r Gau
tosios iš Maskvos smulkmenos
apie pasekmes rinkimų toli
mųjų rylų respublikoj paro
do, kad komunistai išrinko
147 atstovus, menševikai 30 ir
ne socialistai 78. Komunis
tams pavykę daugiausia todėl,
kad žmonės tiki, jog dabarti
nėj valandoj tik vieni komu
įsikūrė veikimo taryba. nistai gali pajiegli išvaryti
siaučiančias šalyje kontrrevo
liucines bandas.
3) Be atlyginimo atimti že Reikalauja paskelbti generali
ni streiką prieš kapitalistų
mę. iš dvarininkų ir pavesti
pastangas suardyti darbinin
Rūpinasi muzika.
bežemiams ir mažažemiams
ku unijas.
........
darbo žmonėms.
[Iš Federuotosios Presos]
Žemės reforma pravesti di
[Iš Federuotosios Presos]
delis darbas, kuris reikalauja
Petrogradas. — Sovietų val
Altoona,
Pa.
—
Veikimo
Ta

daug triūso ir pinigų. Neužten
džia Įkūrė 00 orkestrų, 50
ka atrėžti bežemiui iš dvaro ryba tapo suorganizuota čia, chorų ir 150 muzikos mokyk
žemės 10—20 dešimtinių že kad paskatinus visus darbi lų, neskaitant 20, kurios gy
mes, reikia jam dnoti galimy ninkus vesti kovą prieš “open vavo dar prieš atėjimą bolše
bės įsikurti ūkį: gyvulių me shop” judėjimą. Taryba tapo vikų. Muzikos biuras prie švie
džiu trintomis rtatvti ir sėklos. sudaryta konvencijoje delega timo departamento išleido 1,Tokiam darbui atlikti V:|s- tų nuo įvairių centralinės Penn- 200 muzikalinių veikalų 700.tybė dabartiniu laiku neturi sylvanijos lokalų angliakasių, 090 egzemplioriuose. Muzikos
lėšų, nes per du metu nuolati plieno darbininkų, geležinke mokyklos yra padalintos į
niai kariaujant, % visų valsty liečių ir kitų unijų.
pradedamąsias, augštesnes ir
Nurodžius, kad prie esamų- kolegines.
bės pa j• įnų eina karo išlaidoms
padengti; a t rėmus išorinius
priešus, galima bus lengviau
d nuok ralingą žemės reformą
pravesti ir įsteigti banką su
ilgamečiu kreditu, kuris padės
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.
gavusiems žemės savo ūkius
NEW YORK - HAMBURG
aitv Jrkyti.
Pakabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Nežiūrint j visas klintis ir
Dideli moderniški dubeltayais šriubais garlaiviai.
palyginamai trumpą laiką mil
MANGOLIA.
Išplaukia
Kovo 17.*
ui valdžia sugebėjo išdalinti
MINNEKAHDA
(naujas)
▼us.
Nepraleisk
šios progos
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tikrų
kurisapkainavisame '
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seklyčiai setų, lovų ir
■■
MANCHURIA
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hektarų
ir yra visai nauji ir vėliausio
rtjl apie
■ ■10.000
■
karpetų.
Šie setai
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Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $130.00
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mašinų)
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peržiūrėti
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liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame
mote
reikėtų
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net
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$200,
parsiduoda
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$35
ir
duosime
veltui
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Liberty
Bondsai
priimami.
kP
rims ir kūdikiams.
>00
hektarų. ŽemėsAtdara
reformos
d
nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.
Atsišaukite j kompanijos ofisų 14 N. Dearborn St., arba pa* vie
irityj padryta viskas kas buvo
tini agentą.
Mes turime parduoti už neužmokėjimų rendos palaikymui dviraB
galima padaryti.

pusę pinigų.

[IŠ Federuotosios Presos]

New York. — Amalgamated Clothing VVorkers New
Yorko jungtinė taryba autori
zavo pasiųsti padėkos telegra
mą visiems rubsiuvių unijos
lokalams ir jungtinėms tary
tomis už jų sudėjimą $500,000
sušelpimui lokauto išmestų iš
darbo New Yorko rubsiuvių.
Ypač dėkuojama Chicagos
jungtinei tarybai, per kurią
gauta $250,000, arba pusė vi
sos sudėtosios sumos. Seka
mą didžiausią sumą sudėjo
New Yorko rubsiuviai
$100,000.
Didžiausia firma, kuri susi
taikė su unija yra I. & B. Cohen Bomzon Co., kur dirba
1,(MX) darbininkų.
i
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Pranešimas!
Šiuomi duodame žinoti gerbiamai publikai, kad
mes savo ofise įvedėm naują skyrių, būtent

PINIGŲ SIUNTIMO
Laivakorčių Pardavimo

9 ŠAUKIAME DIDELĮ IŠPARDA VIMĄ MUSŲ BENDRINIAME
BPARDAVINĖJIMO
KAMBARY
WESTERN
FURNITURE STORAGE
CO.
O||
Parduosime
Fonografus,
Parlor
2810 W. Ilarrison St.,
Chicago, III.
H
Setus, Divonus, Pečius.
-•

DR. VAITUSH, O. D.

Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins aidų įtempimų, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotuino, skaudamų akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660
Tel. Yards 86M

Mra. A. Michniewicz
AKUiERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hoapitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Due
du rodą viso
kiose
Ilgose
moterims ir
merginoms.
1113 S. Halsted St„ Chicago, BĮ.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryte ir 7 iki vilai v.

Pašportų Parupinimo
Išvažiuojantiems.

Šis skyrius bus vedamas per patyrusį
atsakomingą žmogų
'

ir pilnai

LIBERTY LAMO & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted Street
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro kasdieną.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius J

Nelaikykite Pinigus Namieje

■

1424 So. Halsted St

H
B
ii

Vai. 10 iki 12; 8 iki S; 6 iki 8.

Mano specialis gydymas yra

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų

OFISO VALANDOS:

Kimbark State įBank

Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospect 2704

108 St. and Michigan Avė.

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423
Res. 615 S. Humphrey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

Turtas siekia jau virš $300,000.00

DR. V. A. ŠIMKUS

Parankiausias Bankas Lietuviams
Roselande.

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Banko valandos kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Subatoje 9 ryto iki 12 vai.
Vakarais seredoje ir subatoje nuo 7 iki 8:30
,,

£

DR. R. VVAGNER

BankąRoselande.

S .......

5

Nedilioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098,

Padėkite juos ant 3% į šį stipri] ir saugų Valstybinį

__ __________ __________________________ ■■■ /

i

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’ia
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisų į People Teatrų
1616 W. 47 St, Tel. Boal. 160
Valandos i 1 Iki 8 po pietų6 iki 8 vak. Nedel. 10 iki 12 ryte
Kės. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 268
t ""

AMERICAN LINE

pimo fondo jau sudėta. Chica-

giečiai sudėjo

8

NAUJIENOS, Chicago, IU.

Ketvergas, Kovo 10 d., 1921

............ ~

J j..

■

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

Dr. C.Z. Veželis t
Ii

Lletvvis Dentlttu

4712 So. Auhlaed Ava.
arti 47-taa gatvla

Telefonas: Drover 7I4>

"BANGA”
Llatuvly Socialistu Sąjungos Leidžiamas laikraštis.
saro CHRONIKOJE peržvelgs netik politinius
"BANGA" niiotikius visame paeaulijo, bet du ypatingą domą at
kreips j ntiotikius, įvykstančius darbininkų gyvenime,
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
"BANGA” socialistų ir sklaidys darbininkų vienybes ardytojų
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių
apžvalgų gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
"BANGA" žvilgsnio ir tais, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpine straipsnius,
HDIIiniU l*c^*a,,člu8 dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai
(fANuA aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininkų
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOKSLINĖJE dalyje ruphv
teikti . savo skaitytojams straipsnius, populiariai
DAnUA gvildenančius socialistinę taktikų, socializmo ir kitų
mokslų teorijas.
liniunan savo BELETRfSTlKOS Špaltoso talpins apysakas,
DANbA pilės ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).

"BANGA”
"BANGA"

"BANGA"

"BANGI”

savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
nuotikių musų kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias
musų socialistų litoratines spėkas Amerikoje, bet ir
jnusų įžymius rašėjus Lietuvoje.
iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus—dn sykiu į
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sųvaltė. “Bangos” prenumerata yra: $1. — už 12 numerių;
B2. — už 24 numerius; |8. — už 36 numerius; |4.~
už 48 numerius.
,
užsiprenumeruokite san ir savo draugams. Pinigus
•iųskite adresu:

C. A. HERMAN,

644 West 204 Str., New York, N. Y.

DR. JOHN N. THORPe'
Gydytojau ir Ckinurgaa

1687 W. 51 et. kamp. Marahfleld av.
Ofalandost iH 9 ryte, nuo 8 Iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare,
Tel. Prospoct 1157
------

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duoda patarimui materirm ir merginoms. Antraiasi
5333 Sn Halsted St, Chicago, IU.
Phone: itouievard 4121.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”

Į

NAUJIENOS, Chlc&gO, UI ’

4i

Ketvergas, Kovo 10 d., 1021

[perkeista dabartinė Rusijos1 žengimą, o visai kas kita, ji miesto gyventojų daugumą, reikalavimą ir
i
tuo 'sugadino gi dabar mes galime paklau gu vienu trečdaliu azoto bu
tvarka.
Valdžia uždarinėja laikrafl. kĮ»P butų samdytojai, amai- Nęw
New Mcxico
Mexico henatoriaus norą sti savęs, ar javų pamainymo vo neįskiepytoj alfalfoj, ne
LITNUANIAN DAILY NKWS1
------ninkai ir įvairių rūšių darbi praleisti čia kalėdines šventes. sistema gali palaikyti tuos kaip įskiepytoj, iš to yra aišMažumos
diktatūrą
negali
čius
dėlto,
kad
ji
nori
susilpPubliBhed Daily exoept Sunday by ..
...
.
t
I
Nereikia nė šaukti, kad pa elementus dirvoje ganėtinam ku, kad visas alfalfos augninkai Šiuose rinkiniuose ne
tha Lithuanian N«wa Pub. Co, Ine. ilgą laiką kęsti net ir toklOS ' ninti savo priešus. Bet teisė
dalyvauja. Be to, vieno mie rodžius, jog dorumas, stovu- daugyj, kad užtikrinus did- muo, kariu su šaknimis, pa* ...
— ~ .
I f'UTYiaina Soliaa
Izm’n I
tamsios šalies žmonės, kaipi naudotis spauda yra viena sto gyventojai neturi jau jo mas ir pasiaukojimas ma žiausį javų derlių? Augantys ėmė viena trečdalį azoto iš
Xditor P, Grigaiti!
Rusija.
pamatinių piliečių teisių, o kios teises kalbėti vardu viso sėms, kurie clmrektiruoja žmo augmenys apturi fosforą ir dirvos ir du trečdaliu iš oro.
1739 80. HALSTED ST.
ne valdžios dovana, kuri ga krašto gyventojų, kaip tat yra nes Obregono valdžioje, yra potašių vientik iš dirvos; tai Tas turi būti tiesa kaip su
CHICAGO, ILLINOIS.
pripratę kalbėti Vilniaus mie ženklu pavojaus Meksikai. Do gi yra aišiku, kad jokia javų įskiepyta, taip ir su neįskie
Tebphone Canal 15M
li būt duota ir atimta paga] sto dumininkai.
Lietuvos
valdžios
ra galbūt gali vaigščioti pasi pamainymo sistema negali pa pyta alfalfa.
Canal 576
j
’
os
nuožiūrąrodžiusiais rūbais tarp angelų, laikyti tų elementų dirvoj.
(Bus daugiau)
atsakymas.
bet musų pasauly ji yra rau Azotas belieka vienintelis ele
Subscription kates i
Pagalios, kas dėl reikala
Meksikos liaudies
*8.00 per year in Canada.
dona pašėlusioms buliams in mentas, kurį, mes tikime, ja
Detroito lietuviai darbi vimo žemės klausimu, tai
*7.00 per year outside of Chicago.
priešai.
įvairumai
ternacionalinės pirklybos. Ir vų pamainymo sistema gali
*8.00 per year in Chicago.
ninkai
masiniame
susirinki

atsakyme
nėra
nė
žodžio
pa

8c per copy.
Meksikos Ir Amerikos kapita-1 i«į«u tui J™.doru;. ,kad valdžia palaikyti dirvoj. Tas elemen
me,
kurį
sušaukė
116
kuopa
sakyta
apie
tai,
kas
yra
svar
Entered as Second Clau Matter
Neteisingi pašportai.—-Ame
pildo ir apgina didžiumos as tas randasi dirvoj mažiausio
listai siekiasi vėl pavergti
March 17th, 1914, at the Port Office Lietuvių Socialistų
Sąjlin
biausia, būtent: kad žemė besiliuosuojančius iš Ver piracijas, tai ta dora viešpa mis ir yra išsemiamas augme rikos konsulatai Europoj pra
•f Chicago, IU., under the act of'
-e
-z
March 2nd, 1879.
gos lapkričio 7 d. 1920 m. butų be atlyginimo atimta
tauja dabartinėj Meksikos po- nų didesnėmis apštimis, negu neša valstybės departamentui,
gijos darbininkus.
fosforas ar potašius. Be to kad Europoj visur žydinti pas
Naujienos eina kasdien, iiekiriant I nutarė pastatyti
LietUVOS iš dvarininkų. To reikalau
Nuo nedorų intrigų ir prie- vanduo išplauna iš dirvos dau iirtų fabrikavimo pramonė.
PAUL HANNA
valdžiai sekančius reikalavi- ja Lietuvos beturčiai, bet
[Federuotosios Presos koresp.]
vartingų smūgių iš pusės sa giau azoto už kitus elemen Pasportus ne tik fabrikuoja,
III. — Du Telefonai! Cahal 1506 Ir miw
valdžia nepildo jų reikalavi
CanaI 576.
mus.
City. — Popocapetl vų kapitalistų ir didžiųjų že tus. Taigi yra labai svarbu, bet padirba dagi reikalingas
1) Kad butų paleisti iš mo, teisindamasi tuo, - kad vėlMexico
verčia ugnį. “Popo” ruko mes savininkų, Meksikos dar kad dirva butų ganėtinai ap vizas įvažiuoti į Jungtines Val
kalėjimų visi asmens, kurie žemės reforma esanti "di ir spjaudėsi ugnimi prieš Cor- bininkai ir valstiečiai patįs rūpinta azotu, jei norime tu stijas. Ta pasportų klastavimo
Ctucagoje — paltu;
žydinti
I8.00 buvo suimti dėl dalyvavimo delis darbas.”.
Metama___ ____ _
tezo atėjimą nuvertimą Azte pilnai gali apsiginti. Jie savo rėti gausų javų derlių. Be to pramonė yj>atingai
Pusei mėty ______
šautuvais nuvertė Carranzų ir
Čeko-Slovakuose,
turi būti ai
eniui priei-ą Lenkuose,
•
darbininkų judėjime;
Nedavęs tinkamo atsaky cų dinastijos Meksikoje, Vėl savo balsais pastatė Obrego- jis
Austruose, Prancūzuose, Itafo oj.
išvakariuose Ispanijos išviji- ivų. Namie jie yra nepergali namiausioj
L 1.751 2) Kad butu duota pilna mo nė j vieną detroitieeiu mo
u<>se ir Vokiečiuo
Atmosferoj
randasi luošo.
dūly si s vulkanas nubudo
laisvė
darbininkų
spaudai
ir
mi.
rezoliucijos
punktą,
Lietu

se.
Nesenai
Rotterdiaine
buvo
neišsemia
inoiiii
timis.
Ant
Chicagoj* — p«r Mifotojuaj
*
ir pažiurėjo į pasaulį savo
Vieną kopija___________________ D3
organizacijoms;
vos Ministerių Kabineto rei raudonomis, karštomis akimis. Prieš Jungt. Valstijas tie kiekvieno ketvirtainio jardo paimti peržiūrėt trisdešimt
7IĮ 3) Kad butų be atlygini- kalų vedėjas tečiaus mėgina Tą patį jis padarė ir kada Į M^sikos dąĄininkai ir vai- žemės septyni tonai azoto ran penki pašportai į Ameriką, ir
stiečiai negalėtų atsilaikyti dau dasi ore. Jeigu azotas slegian tarp jų penki buvo klastingi.
Suvienytos* Valstijose ne chieagoj, | mo atimta žeme iš dvarinin- prikaišiot jiems
“bolševiz gringos (amerikiečiai) pavogė giau,
kaip keturius ar penkius tis vieną akrą žemės butų per Viename uostė valdininkai su
paitu:
Texas ir Californiją ir kada
kų
ir
pavesta
bežemiams
ir
mą
”
.
Tai
yra
labai
menkas
Metams ------------$7.00
metus. Prieš tuos elementus dirbtas į azotrugštę druską, sekė “pasportų biurų”, kurs
Maximullianas puolė.
Pusei met<____
, ,
4.00 mažažemiams darbo
žmo

išsisukimas. Detroito lietu Politinės valdžios ateidavo Jungt. Valstijose, kurie reika tai jos vertė, kaipo dirijtincs per vienų mėnesį buvo išda
Trims mėnesiams 2.00
Dviem minesiams__ ___ __ __ ___ 1.50 nėms.
vių socialistų kuopa nėra bol r praeidavo, bet per tilksta n- lauja ir pienuoja užkariauti trąšos, siektų 125 milionus do vęs 390 klastingų pasportų.
Vienam minesiui
, ,
.75
šitie reikalavimai buv6 pa ševikiška, ir tie žmonės, ku čius metų toji pati indionų ra Meksiku, jokia . spėka negali lerių. Praktiškais bandymais Pasportų visos taip gerai pa
Lietuvon ir kitur uisieniuesei
išėmus
pačios buvo įrodyta, jog virkštįniai darytos, valdininkų • parašai
siųsti Lietuvon, ir dabar rie balsavo susirinkime už sė nešė ant vis dar nesulenk- atsilaikyti,
(Atpiginta)
Metams___________ ____
,
|8.00
ų savo pečių nepabaigiamą Amerikos mases. Imperialistai augmenys, jei jie gerai įskie taip gerai sufabrikuoti, kad ne
gauta
iš
Lietuvos
Ministerių
rezoliuciją,
taipgi
neina
su
Pusei metų
4.50
naštą tyronų. Ttfd legcndari- veikia greitai ir paslapčia. Jei pyti tikromis bakterijomis, lengva atskirti nuo tikrų. Ka
Trims mėnesiams
2.25 Kabineto atsakymas į juos.
bolševikais.
nis vulkanas tankiai kelių me- gu Amerikos žmonės nenori maitinasi tuo neišsemiamu at dangi Amerika labai bijo “pa
Pinigus reikia siųsti palto Money
Jisai telpa ištisai šiame
Orderiu, kartu su užsakymu.
ų pradėdavo veikti, nė nesu- karo, jie turi tai pasakyti ir mosferos azotu, ko kiti aug vojingų ateivių”, tai yra radiĮ
tą
susirinkimą
buvo
atė

pasakyti tai taip griežtai, kad menys negali padarytį. Taig: kalinių pažvalgų žmonių, dar
“Naujienų” numeryje.
ję ir bolševikų; bet jie ir dis judindamas rasės, kuri pasi karas butų negalimas.
kiekvienas ūkininkas privalo bininkų agitatorių ir “kursty
darė indiferentiška linkui ka
Už Lietuvos ministerių
kusijose ir balsavime išsirei rų dievų ir tyronų. “Popo rūk
tą progą tinkamai išnaudoti. tojų”, tai, kad nuo tokių ap
Sukilimas
mandagumą reikia atiduoti
Bet klausimas, ar virkštiniai sisaugojus, Ncw Yorko uoste
škė
prieš
rezoliuciją.
sta
”
pastebėjo
peonas
savo
pa

Rusijoje.
jiems kreditą. Bet jų atsaky
čiai, žiūrėdami į kalno viršū Ūkininkų Balsas augmenys sems azotą iš oro, pastalė tam tikra pasportų in
mas yra silpnokas.
kuomet jo rasis dirvoj arba spektorių, kurio priedermė žiū
nę,
iš
kurios
veržėsi
ugnis
ir
Tikroji tiesa apie padėtį Atsakydami į pirmutinį
nesuradę jo tenai kreipsis pa rėti, kad Amerikon neįsmukAR JAVŲ* PAMAINYMAS
durnai. Tada vėd imdavosi už
Rusijoje dar iki šiol nėra ži klausimą, jie sako, buk degelbės atmosferos? Jeigu jie tų koks- nors “pavojingas at
PALAIKO DIRVOS
savo naštos, visai nepaisyda
noma, bet kad tenai įvyko troitiečiai reikalaują , kad [Iš Lietuvos Informacijų Biuro mi kas sekamas sėdės Chapultaip darys, tai jie pirmiausiai eivis” su klastingu pasportų.
TRĄŠUMĄ?
Washingtone] ,
turi iščiulpti azotų iš dirvos, o Vieną tik vasario 24 dienų į
sukilimas prieš valdžią, tai darbininkams Lietuvoje bu
WASHINGTON, Kovo 7. —
Visados buvo manoma, kad nuo to, žinoma, nukentės dir- Ncw Yorko uosta atvyko sepBet šiandie peonas rūpina
nėra abejonės. Net praneši tų duotos privilegijos prieš Nepasitikėdami,
kad Vilnių ga
vielose, kur javų pamainymo va. Tai yra užduotis, kuria tyniolika žmonių su klastin
mai iš bolševikiškų šaltinių kitus piliečius, būtent: kad lės laimėti plebiscito keliu, len si. Nes senovinėj aztecų sosti sistema
gais paspoętais, kurių astuoni
yra praktikuojama, šis straipsnis mėgins išrišti.
nėj šiandie yra valdžia, kuri
patvirtina tą faktą, kad darbininkai butų teisiami kai pradėjo siuntinėti į Tautų siekiasi, tarp visuotinos demo apturima daug didesnį ir ge Javų ’ pamainymo sistema buvo iš Lenkų, septyni iš Ita
Kronštadto jurininkai pada pagal ypatingus, jų vienų Sąjungą savo delegacijas, ku ralizacijos, paliktos dešimties resnį derlių. Senovės Romos buvo praktikuojama per dau lų, vienas iš Graikų ir vienas
rė maištą ir bombardavo labui išleistus, įstatymus. rios prašo prijungti Vilnių metų civilinio karo, ne tiktai imperijos ūkininkai, manyda gelį metų. Rothamsted bandy iš Anglų. Vasario 28 d. su
prie Lenkijos.
vo, kad javai sekanlįs po pū mų stotis, Anglijoj, yra sė imta dvidešimt šeši keleiviai su
Petrogradą.
paliuosuoti
paskutinius
peonų
Bet tai. žinoma, yra netiesa; Kovo 4 dieną iš Kaimo gau
lių žirnių ir vikų būdavo pa iriausia tos rųšies įstaiga ir klastingais pasportais, tarp jų
retežius,
bet
ir
užgydyti
tas
Vienos telegramos dabar Detrcto susirinkimai to ne ta ' nuo p. Balučio toksai kadvidešimt iš Italų, keturi iš
žaizdas, kurias padarė šimtme prastai geresni «už tuos, sekan šiandien mums suteikia tinka- Lenkų ir du iš Graikų. Visi
sako, kad prie Kronštadto reikalavoblegramas:
čius po kviečių arba miežių. niia usių
čių vergija.
sukilėlių prisidėję šeši Balti- Priešingai. Savo rezoliu
Bet kodėl taip būdavo jie ne ta 1848 metais ir sumaningai jie bus grąžinti atgal, iš kur
“Lenkai pasiuntė Pary
ko juros kariniai laivai ir cijoje delroitiečiai nurodė, žiun i tautų sąjungos tary Prieš dabartinę Męksikos žinojo. Tiktai pabaigoje devy vedama, Čia javų pamainyme atkelia ve. —
valdžjų, vadovaujamų gen. Altvirtovė Krasnaja Gorka, o kad Lietuvos valdžia dažnai bos konferenciją Vilniaus vadaro Gbregono, dvi gru niolikto šimtmečio pasisekė sistema susideda iš keturi u
atidengti paslaptį, būtent, kad
taipgi ir visas Oranienbau- baudžia žmones, sodindama miesto tarybos delegaciją pes yra susispietusius su nu- vilkstiniai augmenys, susigi metu sekančiai: pirmų, šve Kazimieras Gugis
diškos ropės; antrą, miežiai;
ADVOKATAS
mo garnizonas, ir kad suki juos į kalėjimą, vien už tai, prašyti Vilniaus prijungimo sisprendimu sunaikinti jų. Vie miniavę su tam tikros rųšies tretį, dobilai ar pupos; ket
prie Lenkijos. Vilniaus lie na tų grupių susideda iš Mek
lėliai užkariavę pat; Petro kad jie dalyvauja profesinė tuviai, baltgudžiai ir žydai
bakterijomis, gali maitinties virtą, kviečiai. Rezultatai to
taip ir civilHkuost teUmuost. Darę
visofeiat dokwntnttu irpopitrtut
sikos
žemių,
industrijos
ir
ka

azotu iŠ oro, ko kiti augme vra sekami:
grado miestą; o kitos tele se sąjungose arba kitokiose formaliai prieš tai užprotes
Mi«to Ofisas? *
Namų Ofisas t
pitalo savininkų, kurių specia nys negali ir dėl tos priežas
gramos sako, kad sovietų nepatinkamose valdžiai dar tavo”.
WI. lutom lt į
I. HaUtrt tl
Laike pirmų dvidešimties m*
liuos privilegijos yra pastaty ties pastarieji yra priversti
ItlI U Balty BHr i
Ant trečių labų
valdžia pasekmingai kovo bininkų organizacijose. Susi Vilniaus miesto taryba arba tos pavojun paliuosavimu ma semti azotų ijš dirvos, šiandie metų burokų derlius siekė 5,- TsL Dnnrsr 1M*
T«L Csntral <411
janti su maištininkais, ir rinkimas ir pareikalavo, kad rusų laikais miesto dilina vi sių. Kita grupe susideda iŠ geriausis ūkininkas praktikuo 264 bušelių; antrų — 1,723
kad dalis Kronštadto jau tie žmonės butų paliuosuoti. sados buvo lenkystės tvirtove. svetimų šalių kapitalistų, dau ja by kokių javų pamainymo bu.; trečių — 967 bu. Tas aiš
esanti iš jų atimta- Už die Atsakymas į antrą reika Vilniaus miesto savivaldybes giausia amerikiečių, kurie tik sistemų. Jis patyrė iš prakti kiai ]Ktro<k> derliaus nupuoli European American Bureau
neprileis, jei jie tai galės kos, kad toks ūkininkavimo mą laike 60 metu. Miežių re
nos, kitos bus galima patir lavimą yra taip pat nepaten 4įstatai teleisdavo balsuoti tik rai
Fabionas ir Mickiewicz
tiems gyventojams, kurie arba padaryti, sutvirtejimų tokios badas užtikrina geresnius ir zultatai nei kiek nėra geresni..
ti, kurios tų telegramų vra kinantis. Ministerių Kabi- tur
vedėjai
nejudinamąjį mieste tur valdžios Meksikoje, kuri per derli ilgesni u s javus,
nekaip Nuo 38 bušelių per akrą lai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
teisingesnės.
neto reikalų vedėjas rašo, tą (namus, piečius), arba ku daug greitai siekiasi prie in auginimas kokio vieno javo. ke pirmojo periodo
Siuntimas pinigų, laiva
Reikia spėti tečiaus, kad kad Lietuvoje esanti spau- rie užsiima kokia stambesne dustrinės demokratijos.
Ačiū tam ūkininkai mano, kad iki 13.7 paskutiniais metais,
kurie sekė virkštikortės, pašportai ir tt.
prieš bolševikus kovoja ne dos laisvė, bet čia pat nuro- prekyba. Be to žydai neturėjo Negalima paskelbti pilnos prisilaikant javų pamainymo Į Kviečiai,
UŽėmė
nius
augmenis,
taigi
tiesos apie Meksiku po ObreNOTARIJUflAS
tiktai jurininkai, o ir darbi do, kad valdžia uždarė laik teisės dalyvauti rinkimuose, ir gono valdžia, nepadidinafit pa sistemos galima padidinti dir j geriausią vietą, davė 5.3 bus.
Real
Estate, Paskolos,
trys žydų atstovai buvo pa
vos trąšumą. Mes atrasime
ninkai. Vienoje telegramo raštį, kuriš nusižengė bau čios valdžios paskiriami.
Insulinai ir tt.
vojaus, kuris Meksikai nuola daug ūkininkų, kurie augina mažiau derliaus laike pasku
809 W. 35th St., Kam*. Halsted St.
je, kurią Kerenskis gavo iš džiamajam statutui. Koks Kadangi į Vilnių yra susi tos grųsina. Pereitų gruodžio virkštinius augmenis nugyven tiniojo periodo. Nors dobilai,
Tel.: Boulevard 611.
Revelio, nurodoma, kad buvo tasai nusižengimas, ji spietę buvusieji lenkų dvarinin mėn. aš pranešiau iš Wasliing- tose dirvose, kasmet atima vi tarpe 1850 ir 1874 metų, daVai.: 9 iki 6 kasdieną
rvė
vidutiniškai
gerą
derlių,
tono
žinių,
kuriai
Washingtokai,
kurie
nustoję
savo
dvarų
Vak.:
Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
sa derlių ir jaučiasi kad jų
maištas pirmiausia kilo kai- sai nepasako, todėl jo pasi
Ned.: iki 8 po pietų.
nas tikėjo, kad sutartis tapo dirva tampa derlingesnė mels 4,165 svarus nuo akro, nupuo
išsigalėjo
ar
tai.
ten
kokį
na

kuriose Petrogrado dirbtu teisinimas neturi vertės.
mą nusipirkti, ar tai užvesti padaryta tarp prezidento Ob- po meto. Gerai, pažiūrėsime, lė ilki 1,246 svarų tarpe 1882
vėse. Priežastis buvusi ta* Bet tas pripažinimas, kad kokią prekybą, lai dauigunia regono iš vienos puses ir se ar tas yra tiesa.
ir 1906 metų. Šie rezultatai
DR. A. M0NTVID
kad valdžia buvo sumažinu Lietuvos valdžia uždaro šių balsuotojų susidėdavo iš natoriaus Albert B. Fall, ku
patvirtina faktą, kad javų pa« CHICAGO
Augmenis susideda iš de 1 mainymo sistema nepalaiko
Lietuvi*
Gydytojas ir Chininas
lenkų.
Ir
todėl
rusų
laikais
ris,
atstovavo
Amerikos
kapi

si duonos porcijas ir kad pa laikraščius už nusižengi
šimties
elementų,
kurių
kiek

25
Eaat
Washington St.
kilo maisto kainos. Pasipik mus baudžiamajam statutui, ant viso miesto durnos narių talistus, reikalavusius permai vienas yra reikalingas jų au dirvos trąšumo. Aišku yra ir
Marshall Field Annez
tas, kad virkštiniai augmenys
18th fl. Ruimas 1827
tinę darbininkai ėmė mušti meta blogą šviesą ant visos apie 50 žmonių lenkams pri nymo Meksikos konstitucijos gi mini ir plėtojimuisi. Tiktai nepainia daugiau azoto iš oro,
Telephone Central 8362
derėjo daugiau 30 balsų, o iv įstatymų, kaipo “priešingų”
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
valdžios komisarus ir komu spaudos padėties Lietuvoje. lietuviams, baltgudžiams, ru svetimieinsiems investoriams, du jų — angliadarį ir oxy ge kiek jo atimama nuo dirvos
2121 North Wėstera Ava.
nistų agitatorius, kurie mė Uždaryt laikraštį reiškia ne sams ir žydams tepatekdavo iš kitos pusės. Ta žinia api ną —• ’visi augmenys _paima iš su derlium.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Alfalfa trąšiose dirvose, jei X-Spinduliai.
budino prezidentų Obregonų oro ir tiktai vienų — hydrogino nuraminti minias. Dar tiktai nubausti padarytąjį vos tik po kelias vietas.
Phone Armitage 2016
genų —• iš vandens. Likusius visas derlius būna atimamas,
Rezidencijos telef. Albany 8716
Tokiu
budu
rusų
laikais
kaipo
mokantį
kainų
už
taikų
bininkai pastatė reikalavi nusižengimą, o ir atimt tei
elementus augme I nei kiek nepadaugina azoto
*
miesto durna buvo visados su Jungtinėmis Valstijomis ir septynias
mą, kad butų įvesta preky sę toliaus leisti laikraštį, ku
nys paima iš dirvos. Vienos dirvoj. Tą faktą patvirtina ban
lenkystės tvirtovė ir tokia ji siekiantį, kiek galima bus, iš
klesos augmenys — virkšti dymai Dr. Hopkim, UI. uniTelephone Drover 5052
bos laisvė ir kad butų sušau riame dar nežinia kas bus
gelbėti Meksikos nepriklauso
niai
augmenys
—
prie
tinkaktas steigiamasis seimas.
versi lėto, Jis parinko lauką
parašyta.
Dr. A. Juozaitis
menei Vilniuje užsigyvenus. mybę.
DENTISTAS
Iš šįtų faktų matyt, kad Rame yra tokios priemo-' Lenkai niekuomet netiko pri- šiandie aš manau, kad ta iš oro. Šeši elementai — fos ant kurio alfalfa nebuvo au Valandos: nuo
10 iki 8 vai. vaka
dabartinio sukilimo prie- nes pateisinimas? Jeigu vie sileisti visuotinojo, lygaus, žinia buvo neteisinga. Aš esu foras, polašjiiis, magnis, kal ginta, taigi ilirvoj nesirado re. Nedaliomis pagal sutarime.
azoto bakterijų. Viena pusė 3261 So. Halsted St., Cbicago, IU.
ir betarpio balsavimo tikras, kad prezidentas Obrežastis yra ne vienas arba ki-į nam arba keliuose laikraš- sla|lll> . ,
kis, geležis, siera
apturima lauko buvo apsėta alfalfa įskie
gonas nedavė kitokių pasiūly
tas neteisingas bolševikų cio numeriuose yra padary-lncs llKMnct jie niekuomet ne- mų svetimų šalių kapitalis išimtinai iš dirvos.
pyta su azoto bakterijomis, ki
V
‘“H
valdžios pasielgimas, o pati tas nusižengimas, tai juk iš butų gavę daugumos atstovų, tams, kaip apsaugoti jų tei Didžiumoj dirvų tie. elemen ta — su neįskiepytomis sėklo ORKESTRĄ—BENĄ
sistema, kurią įvedė bolševi-! to dar anaiptol neišeina,! Taigi tokia paprastai yadi- ses sulig Meksikos įstatymais. tai randasi didelėmis ajhšli- mis. Laukas buvo išdalintas i
Panipins vi šokiem i
sklypus
ir
kaikuric
užlrėšti
kal

mis,
išskiriant
azotą,
fosforą
Kaslink
senatoriaus
Fall,
čia
reikalams
kai Rusijoje. Todėl jeigu kad ir visuose sekančiuose ’nu,na ‘Mvamienični'kų miesto
valdžiai ir pavyktų numal- to laikraščio numeriuose tas'• taryba
laryba šiandie
siandle ir
,r kelia
kella balsų
ba S{* kalbama, kad jis reikalavo ir potašių. Jie yra sunaudoja kėmis ir fosforu, kad galėjus
J. BALAMS
apie Vilniaus prijungimų prie specialinio nugabenimui jo ir mi augančių augmeniu dides spręsti rubežįiiojantį faktorių.
sinti-šitą sukilimą, tai vis- nusižengimas bus atkarto- l'/.'enkijos.
1414 Ho. 46th Cowrt
’ ‘jos. Suprantama,
Suprantama, jog
jog ji
ji jo draugų iš EI Paso į Meksi nėmis apštimis, nei kiti ele Pasekmes buvo sekamos: Al
<
Cicero, III.
viena neišAyktų dirva nau- tas. Taigi laikraščio uždą- neturi teisės kalbėti visų gy- ku ir kad prezidentas Obre- mentai. 1 ie trys elementai yra falfa paėmė 40-53 svarų azoTel. Cicero &31C
jiems sukilimams, iki nebus rymas nėra bausmė už nusi- ventojų vardu, nes didlžiausio- gonas atmetė šį arogantiškų Bvarbiausj javų augimui. Tai- | to iš oro. Truputį daugiau ne
ŽP Mfi

1.00

14^0

Lenką žygiai dėl Vilniaus
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agentai Detroite į pasiskundi
mus kad svetimšaliai
Didžiausis Knygynas
liečiai yra uždaryti kamarai
— TIK —
'
tėj, kur vietos yru tik 2x3 pė
DARBO 8MONIV KNYGYNE
[Iš Federuotosios Presos]
dus
dei kiekvieno vyro ir vaiGalima gauti visos Knygos.
Rei
Washington.
—
“
Sulaužyki!
kalaukite musų Knygų Kataliogą.
ko ir kad ten nėra nė kur
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie nugarkaulį radikalizmo Detroi
nusiprausti nė nusiskusti ir
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku te. Darykite medžiokles ir jas
kad pusšimtis žmonių nuolarie pirkaite musų Knygyne Knygas
palaikykite iki jis nebus su
siuntimui Lietuvon nuleisim* piginus
laukia eilėje, kad priėju
duosime
patarimų kaip siųsti
kad laužytas“. Tokį įsakymų tele
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes
grafavo generalinis prokuro sius prie išeinamosios vietos,
parduosime laikraščius ir knygas tik
šaltis ir smarkus vejas pasi
kų atėjusius iš Lietuvos
“Socialde ras Palmeris savo vyriausiam
mokratų”, “Lietuvos Ūkininkų”, “Sie agentui
Detroite Arthur L. tiko tuos kelis kalinius, kurie
tynų”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
šiaip taip dasigavo stogo, kad
venimas”, taipgi Knygų Kelias į So Barker, išvakariuose sausio 2,
gavus daugiau
cializmų, kaina 50c.
Kreipkitės ad 1920 “raudonųjų“ medžioklės.
Buvimas tarp kalinių Ame
resu:
.
Pasak
Detroit
News
repor

J. R AGLINSKAS,
terio F. R. Barkley, kuris liu rikos piliečių privertė Barke3238 So. Halsted SU
Chicago, III.
dijo prieš senato teisių komi i rį bandyti prikalbinti laikraš|čių reporterius Užslėpti tą fak
tetą, tai buvo priežastis kodėl
Barkerio medžioklėje apie 800 tą. kad ir piliečiai buvo žemi
nami ir kankinami tokio apžmonių lapo suimta ir šuva;
NEPAMIRŠKIT
ryta į tamsų nesanatarį smir kalinimo. Varantai prieš areš
Kad taisau visokius stubos dantį ir tvankų federalipio tavimą buvo išleisti tik 60 iš
rakandus už prieinamų kainą. triobesio Detroite koridorių. 800
A. J. Kalasauskas,
“Mes neteikiame visokių pa deraliniame triobesyje
200 paliuosuotą už kaucijų.
2123 W. 23-rd St.
togumų kriminalistams“. To
Tel.: Canal 5395
kį atsakymą davė Palmerio Pusė 800 liko paliuęsuoti po
pradinės cgzamonacijos už nuo
1 iki 6 dienų po jų areštavi
mui
IŠTIKIMAS GYDYMAS
po devynias policijos stotis, o
128 liko uždaryti cementinia
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
me palaukiamame rūsyje mu
DR. B. M. ROSS
nicipalinio teismo, kur |>uvo
Physicain & Surgeon
tik vienas langas ir keli suo
Vyrai, kuri* serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijamu, inkstų,
lai. Ten jie išbuvo savaitę lai
ko, iki miesto sveikatos de
p usi
šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.
partamentas, mayoras ir mie
35 So, Dearbom St., kampas Monroe St.
sto taryba neužprotestavo WaCrilly Buildinf—ruimas 506. Imkite elevatorių
shingtonui prieš pavojų vieša
iki 5-tų lubų., Chicago, III.
jai sveikatai delei susidariu
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
sios tokios padėties.
Po tokio protesto federali
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarnė valdžia pasiuntė 130 sve
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaantimšalių į senus armijos bara
dai po piet.
kus Fort Wayne, kur jie bu
vo palikti valiai sargybos iki
vidurio balandžio mėn. Tuo
Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
.
laiku ganęs skurdas tarp jų
šeiminų ir brutališkas elgiinąKam be reikalo kentėti?
Mano *p*cialis gydymo būdas išgydi jau daug 11
sis su kaliniais privertė pilie
žmonių nuo kaspininėa kirmėlės, kuri* w
čių komitetą ištirti padėtį.
buvo nebetekę vilties pasveikti
1
i
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Palmerio agentu dar
buotė Detroite.

T.’PaJhmua M»

Dr.
A.
R.
Blumenthal
AKUŠERI*
AKIŲ am#AIJATAS

A. SHUSHO
kv*

žmonių

nežino,

ji*

\

tori viduriuos* kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsigydo.

>

kad

Kirmėlės ženklai

Į
ld

ES

žmonės serganti taja biauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomų turi, tegul atoina pas mane: išgydysiu visai trumpu

/Z

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip \
vyrų taip ir moterų.
Patarimai dykai. \

DR. DICKSON
1645 West 47th Street
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dianų.

Šviesų ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Ptm.

1<1» W. 47th St

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, III.

TeL Monro* 2804

Į'

DR. W. F. KALISZ
Bpedalamaa: Moterų ligos ir Chirarglja

114* MILWAUKEE AVĖ.

CEICAOO.

By Ad Burte
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Frederick Butzel, vice-prezidentas Detroito pirklybos bu
to ir pirmininkas Michigano
Baudonojc Kryžiaus, narys to
komiteto, pranešė pasamdęs
advokatus peržiūrėjimui 'bylų
uždarytąją Fort Wayne žmo
nių. Jie rado; kad 12 gal ir
užsitarnauja, sulig įstatymais,
deportavimo, kad apie 15 ar
20 žmonių įtikėjimas į nuver
timą valdžios prievartos pagelba yra labai abejotinas, ir
kad visi kiti visiškai nekalti
žmonės; jie daugiausia buvo
amatninkai' ir “geri piliečiai“.
Advokatai, kurie šitą ištyrė
dėl biznierių komiteto, buvo
karo veteranai.

Iš priežasties tokio raporto,
visiškai nekalti žmonės, kurie
buvo laikomi forte, tapo paliuosuoti. Liudytojas nedavė
jokio prirodymo, kad immigracijos biuras butų juos paliuosavęs, jei nebūtų įsimaišę
j tą dalyką įtekmingi pavieni žmonės.
Dar vienas dalykas. Kada į
federalinio triobesio kamarai
tę suvaryta 800 žmonių, jiems
neduota valgyti per 20 valan
dų. Tik po to atnešta kiek ka
vos ir piragaičių. Bet kaip tik
kalinių šeimynos pradėjo at
nešti maisto, justicijos depar
tamentas sustojo juos maiti-

Gyv*nn*.«w» yra
taišiaa, kada praV/v 73
nyksta regljimaa,
vartojam
*tų
Ophthalmomoter. Ypatinga doma at
kreipiama | vai
kus. Vai.: *«• 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomi*, nuo 9 iki 12 dienų,
4649 8. Ashlaad Avė. kam*. 47 Si.
Ttdephone Yarda 4817
Boulevard 6487
,

Hn}23 & Htato Btr.
Chieag*, BĮ.

KIEKVIENOS MOTINOS
KLAUSIMAS

(•*

Tatophen* Yarda 5881

Dr. M. Stupnlcki

Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirtinan
čio maisto jos kūdikiui.

8107 S. Morgan SL Chicago

DR. M. HERZMAN

Ir nuo 6 iki 8 vakaru,

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma* per 22
m*tu kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgą* ir akušeri*.
Gydo aštrias ir chroniška* ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal naajauaia* metodas X-R*y ir kitokia*
alaktroa prietaisus.
Ofisą* ir Labarato
18th St., netoli Fiak
VALANDOS: Nu* 18—1» ptotą,
ir nuo 6 Iki 8 vai. vakarai*.
Dienomiflt Gaaal
8110 arba 857
T*l*phonai|
Naktimi*: Drexal
, 950 - Drovai <188
GYVENIMAS: 8412 S. Halated SA
VAK: 9—19 ryto ir 8—9 vaL rak.

Telephon* Yard* 1582

DR. J. KULIS

i

LIETUVIS
S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f

M Gydo visokias liga* motorų, vai- &
ką ir vyrų. Specialiai gydo Hmpauėias, sena* ir paslaptie
ga« vyrų liga*,
E 8259 So. Halated StChieag*. B

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

DR.8.BIEŽIS

ir mano kūdikis uinu laiku pradėjo tarpti, šiandien
jis yra pavyzdžiu sveikatos”.

STDTTOJAS te CBIBBHBAB
Ofisą*! 2201 W. 22nd St., kampai
Leavitt St Phon* Canal 6222.
va
landos! 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St Phone Lafayette, 4988
Valandos nu* 10 iki 12 dienų.

The Borden Company
Borden Building

. '

*

New York

ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ

GEROVĖ,

kuri paaiškins,

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 8o. Ashland Ava, 8 labo*
Chicago, DHmoIm.

Ofise Tel. McKinley 78

kaip užlaikyti

Specialistas džiovei

DR. L H. GLNDICH

kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in

strukcijas jūsų kalboje.

DR. CHARLES SEGAL

prisiųsk ŠIANDIEN

Iškirpk šį kuponą DABAR

Moteriškų, Vyriškų be
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDbSl

DENTISTAS
Mee savo darbų gvaraataojame
Kalbam* visas Europiškaa kalba*.
8804 S*. Kodzle Ave^ Ckicago, Iii.
Arti 88-th Strert

010d

Vardas

Nuo 10 iki 12 v. ryto, nu* I
iki 5 v. po piot ir nuo 7 iki 8:81
vaL vakaro, Nodiliomia na*

Adresas

Talafona* Pullman 8MF'-

A REAL BARGAIN
Abi pušiai devėjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
36 iki 46. Tamistos pasirinkime
už $30.00.

-

£4 >«.«■> k . J

%'«

» ib> «.

A

dr.jp. p. zallys
Lietuvy* Dentista*
10811 S. Michigan Ath lloaeland
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų.

Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Self-Reducing
•p 360

■

TM. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytoja* ir Chirurgą*
10900 Hkhigan Avo^

Vyrams ir vaikinams pavasari
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.

Roaelaud*.

Vai. 10 Ud 12, 2 iki < ir 6:8S
iki 8:80 vak.

1 diktom*
■ moterims.

S. Gordon
1415 S. Hal$ted Si

Visuotinas (General) Contratorius

Henry Koplevvskis
Atlieku medžio arba muro budavojimus.
Taisau senus.
Turiu
namų ant pardavimo prieinamomis
kainomis.
«
4401 So. Richmond St.,
Tel. Lafayette 2797

Telefonas—Boulevard 9199

■
-1

DR. C. KASPUTIS

■
’

Lengvi bet
stiprus, išpar
davimui trumlaikui. M i eros
22 iki 36. Jeigu
jūsų krautuvam
kas neturi, pri
siųsk pinigus ir mierų per
juosmenį (ant drapanų) ir
mes pasiųsim jums vienų pa
bandyti. Pąšto lėšos primok.
N1MO lIYGIENIC-FASfflON INSTITUTE
D*pt. M.
23 Irvin* PUe«
N.w York

—Deatl*ta»—
I 8821 S. Halsted St., Chicago, Dt
Valandos:—
6—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M,
’«a*»«*aBiwm u mm i*air**ii****MKaa*****UM

Praktikuoja 29 matai
Ofisą*:
814* S. Morgan S t., kerti 82 St
Ckicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriukę ir Vyritk^.
Taipgi Chronišką Lig*.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—7
vakare. Nedaliomis nu* 9—|
po piet
Tcltphono Yarda 887

DR. MARYA
DOWIATT-SASS.
Kųšik sugrįžo iš Californijoa ir
vii tęs savo praktikavimų pa N*.
1208 W. Harrbo* St

Valandos i 8—12 kasdien* ir 8—9
vakare išskiriant nedildiūdoa.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

IIHO A MMMMlOTUKaMKBI

k DR, P. Z. ZALATORIS

TeL Boulevard 2160

GYDYTOJAS IR CMIRVBIIAfl

Dr.A.J.KARALIUS

Valandosi 10 iki 12 ryto: 11M < p*
piet
6 iki D vakar*
NedUiomls nu* 9 iki 11 ryto*

Gydytoja* ir Chirurgą*
VALANDOS: 9—12 ryte
E—9 vakaro.
1303 So. Morgan SJreei,
Chicago, HL

1821 S. Halsted St,
Kampu 18 ir Halstod Sk

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!
Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde
šimta augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki
$250.00, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatų veltui.
Šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tiškų dirbtuvei gvarancijų. Tik pagalvok apie tai, didele augštos
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00.
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.
Kam pirkti antrų rankų mašinų arba mokėti nepaprastų kainų
už naujų, kuomet gali gaut pirkti visiškai naujų gvarantuotų Vic
trolų iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir
adatas veltui
.
Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes
turime ant rankų keletu augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmų pasiūlymų, nes mes
norime turėt daugiau vietos.
Ateik ir persitikrink patsai.
Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatome visiškai keltui visur mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Chi
cago Ilights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellwood, Bumham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame
Liberty Bondsus.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų
NATIONAL STORAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarių
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T
“NAUJIENOS”

DR. G. M. GLASER

Tai. Austin 787
; Geriausia
; gorsetas

Nedėldieniais iki 3 po pietų

Sankrovo*
kai** tik

f

•

Atdara vakarais iki 8 vai.,

Butzel liudijo, kad Detroito
žmonės labai pasipiktino tokiuo Palmerio ir jo agentų
kazokiškomis medžioklėmis ir
Detroitas ilgai ir neprielankiai
minės Palnierį.

Kės. 1189 Indapandenc* Blvd. Chicag*
Telephona Van Buran 294

DR.A.A.ROTH

MISAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišku
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone L'i ver 9693
Valandos: 10—11 13 j; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų

Tel. Canal 6222
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LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22*d & So. Leavitt Sto.
CHICAGO.
Valandos i 9:30 ryto iki 12 dienų
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

DR. C. K. KLIAUGA
DENT1STAS
1821 So. Balatod SU Chicago, I1L
kanapas 18th St
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VALANDOS! Nuo 8 Ud 11 ryto

Lietuvė motina iš Brooklyno rašo:
“Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš viską
bandžiau — pagaliaus gydytojas man užrašė

J|

Tūkstančiai

Tedu patyrimų
u.otenj ligose; m^tingai
priito
du ligom ir kadi

>

W 'Am .. gUl

NAUJIENOS, Chicago, UI

Ketvergas, Kovo 10 d., 1921

sugrąžinta atgal į municipalinį vietos, palikdama sesutę, bro- tada vienas žmogžudis smogė
JIEŠKO KAMBARIŲ
PARDAVIMUI
NAMAI-žEMĖ
leismą. Vakar ji buvo nagri- linki; ir tėvelius naliuduMus. jam j galvą, o kitas peršovė
NETIKĖTA PROGA.
nė j luina teisme
FARMOS
'teisėją
Laidotuves atsibuvo kovo 5 per širdį ir išėmę iš jo kišenes PAJIEŠKAU kambario, be valgio,
prie
švarios
šeimynos
ant
soutsidės
\Vm. Morganą. Teismas kalti- d. Apie 45 automobiliai ir mu- $400 susėdo atgal į automo arba vvest. Pavienis. Turi būt arti
Didelis Bargenas.
Byla dėl Šv. Jono
Parsiduoda
puikiai
įrengta
numojo prasižengimo nerado ir zika ją nulydėjo į bažnyčią, o bilių ir nudūmė trisdešimts prie traųsportacijos. Pašaukite po
Turiu dvi ukes, vienam sunku
keptuvė,
aptarnaujanti
didelę
Apsireiškimo paslapčių Buividas tapo paleistas. Gynė iš čia į šv. Kazimiero kapines. penkta.
6 vak.
Tel. Monroe 2442
apdirbti, todėl noriu vieną par
miesto
dalį
—
Joliet,
III.
Biznio
jį advokatas K. Gugis.
duoti, 65 akeriai, geros žemės.
Laidotuves buvo labai iškihninyra
$200
į
dieną.
Pardavimo
RANDAI
“Ir smertis bei pekla buvo
—Reporteris. (gos, gal bus iškiliuingiaunsios, Pavogta $150 nuo krutamujų
Sodas ir geri budinkai. 8 kamba
metami
į
dugninę
duobę.
priežastis
—
savininkas
pereina
paveikslų.
rių stuba, šilo rugių yra apsėta
, kokios tik yra Roselande kada
ANT RENDOS 3 kambariai
į
kitą
biznį.
Keptuvė
randasi
Tai esti antrasis smertis”.
Utarninko vakare vagys pri šviesus ir netoli karų. Galima
buvę.
15 akerų. Upe bėga per lauką.
BRIDGEPORT
Ka tas reiškia?
401
Meeker
avė.
Joliet,
III.
No2 ir pusė myl. iki miestuko. Kai
čionai turiu priminti, kad ėjo prie ti'detų pardavinėtojos, matyti savininką krautuvėje.
Ogi dievai žino. Bet geriau
rodami pirkti, kreipkitės pas na labai prieinama. Platesnių ži
Roselando gyventojai yra apsi- prie 6818 So Halsted, ir pa
2004 W. Superior St.
nei nebandykite klausinėti, ką
Pioneer Fire Insurance Co. pre- nių malonėkite atsišaukti laišku.
Vaiky vakaras.
leidę ir nesirūpina savais reika reikalavo jiems p:nigus atiduo
netoli Robey Str.
tas reiškia. Pavojinga.
zidentą
lais. Nes apie tą vietą randa- ti. Parda'inėt.f'ja uoroms-ncC. MATULIS,
Tiesa, tie baisus žodžiai apie
uoroms
paklausė
ir
padavė
va

Praeitą suimtą, kovo
<l.« si trys mokyklos ir apie tuksHART, Mich. R. 4
A. Algminavičių,
smertis ir peklas ir ugnines Raymondo ča pelėj (816 \V H-Jantis vaikučių pro ją turi pra- giams $l‘id, kurie prie jos ra REIKIA DARBININKŲ
29 So. La Šalie St. 3 augštas
duobes, sako, esą šventajame čios gat.) Ateities Žiedo Vaikų'eiti, o ant Michigan avė. nėra dosi.
_____MOTERŲ______
PARSIDUODA: 1014 W. 20-th PI.
2
augštų
medinis namas ir skiepas ir
bibelej, anot Prūsų Draugijėlės choras turėjo su- jokios iškabos.
Rašte
PARSIDUODA saliunas lietuvių apPravertėtų
REIKALINGA mergaite ar moteris
medinė
cottage,
užpakalyj. Turi būti
lietuvių
su patyrimu ofiso darbe. Reikia kad gyventoj vietoj, biznis randasi ant parduota tuojau, kadangi savininkas
ruošės
I'ai jau ant-(čia pakabinti iškaba, kad ranC koncertą.
V
mokėtų lietuviškai.
Pastovi vieta, kampo, išdirbtas per daug metų. Yra perka farmą nuo savo tėvo. Todėl čia
reiškimuose. Bet kada andais ras koncertas lapo įrengtas ši- dasi mokyklos, tada tai a u lo
geras atlyginimas, malonios sąlygos. svetainė dėl susirinkimų arba balių yra proga pigiai pirkti. Matyk
Kazimieras Buividas, kur gy tos draugijėlės šį laikotarpį.
Teatsikreipia tik tokia, kuri gali užim ir 4 kambarių pagyvenimas užpakalimobilių važiuotojai pasisaugo“
Biruticčiams
”
—
Repeticija
“
Ves

vietą. — Naujienų ofisas, 1739 So. je jparsiduoda pigiai. Priežastis —
vena 3638 Union avė., Chį1315 W. 18-th Street
Žmonių atsilankė nedaug, tų ir, gal, nepasitaikintų tokių tuvių” bus ketverge žinomoj svetai tiHalsted
savinipkas eina į ktą biznį.
St.
Tel
Canal 1640
3436 S. Aubum Avė
rago, III., panorėjo tų švento Gal būt, dėl to, kad mažai bu- nelaimių,
nėj. Būtinai kiekvienas narys privalo
būti punktualiai kaip 8 vai. vak.
Jono apreiškimų paslaptį suži vo išgarsintas kalbamas konLaidotuvėse Dalyvavęs.
PARSIDUODA pigiai saliunas ge
PARSIDUODA
"Justice
Park”
Taip-pat visi nauji norintys prisidė
REIKIA lietuvaitės pardavėjos prie
noti. ir p: klausė vieno dūšių certas, o antra
oras negrati prie “Birutės” choro, kviečiami at čeverykų. Ne patyrusios neatsišau- roj apielinkčj prie šv. Jurgio bažny daržas piknikams, pusantros mylios
čios, 7 kambariai su rakandais (fur- i pietus nuo Argo, prie
vykti į Mark White parko svetainę ne kite. Klauskite Mr. Wessel.
Lietuviškų
iš ugninių duobių gelbėtojo,
Du valdnunkai nužudyti.
nished
rooms)
viršuje
ir
5
kambarių
vėliau kaip 7:3-9, ir tai bus paskutinė
Tautiškų
kapinių.
Savininkai
gyvena
ATKINS and FREUND
misijonieriaus, tai jis be ma
Koncertas atliktas labai ge
Du politiški Aid. John Po- proga prisirašyti. —Valdyba.
pagyvenimas
užpakalyje
su
rakandais.
prie
daržo.
4805 So. Ashland Avė.
Turi būti greitu laiku parduotas, nes
C. M. Haaker,
žo biskio nepateko ar į be rai. Trims atvejais sudainuo- wers leitenantai tapo nužudyti
savininkas išvažiuoja į Lietuvą.
Archer
ir Kean Avės.
18-tos
gatvės
apielinkč.
—
Pėtnypročių namą, ar į kalėjimą, i ta devynias daineles choro, ivtarm.nko dienų. Juos nuiz.ti- čioj, 11 d., Liet. Ncpr. Kom. rengia
936 W. 83-rd St.
kur jį švento Jurgio parapijos taipjau sudainuota solo ir du dė keturi revolveriais apsigink viešas diskusijas temoj: ‘Ar
REIKIA merginos ar moters
GERAS BARGENAS
MaliBUČERNĖ IR GROSERNĖ
kleboną kunigas tėvas M. L. etų ir smuikų duetų sugriežia. lavę vyrai, kurie, spėjama, bu gali išlaikyti neprigulmybę”, ___
Parsiduoda
2 akerių geros dirbamos
nausko svet., kampas 19-tos ir Halsted stubos darbui ir prižiūrėti kūdi Lietuvių apgyventoj vietoj. Biz žemės, arti Chicagos
miesto. Gali
Krušas norėjo padėti.
Beto šokėjos ir vaikų būrelis vo atkviesti iš New Yorko tani gvių. Gerbiamoji visuomene kviečiama kius.
mieste
dirbti
ir
ant
savo
žemes gy
nis senas. Parduosiu pigiai.
gausiai atsilankyti. Inžanga veltui.
O istorija, trumpai sakant, labai gražiai pašoko. Ypač at tikslui.
venti;
arba
mainysiu
ant
nedidelio
na
1669 Blue Island Avė.
— Komitetas.
Atsišaukite
tuoj.
mo
arba
ant
grosemės.
Kas
nori
įsi
šitokia.
sižymėjo šeši dianuotojai, ku
Nužudytieji yra: Povilas A.
Tel. Canal 4914.
gyti
tokį
šmotą
žemes
malonėkite
1715 Canal Str.
Brighton Parko kolonijos Bendras
kreiptis į Naujienų ofisą pažymėda
Chicagon atvykęs kažin koks rie dainavo: “Nueisiu, nueisiu
Lietuvos Gynimo Komitetas laikys
mi numerį 222.
per penkioliką metų tarnavęs susirinkimą ketverge, kovo 10, kaip REIKIA DARBININKŲ
ritisijonierius, kur paklydusias žaliojon girelėn, nueisiu...”
PARSIDUODA
pool
room
la

Kalbamo koncerto vedėja bu kai|N) prisiuvąs (bailiff) prie 7:30 vai. v. Pociaus salėj, kampas Keavis ir avinus sujieškąs ir į ge
bai pigiai. Gera pardavimo prie PARSIDUODA: turime 4 labai ge
dzio ir 38 Place. Visi komiteto nariai
VYRŲ
rą kelią atvedąs, švento Jur vo p-lė V. Bigeliute. Reikia di Munidipalio teismo, nušautas ir aukų rinkėjai atvykite paskirtu
muro namus į vakarus nuo Rais
žastis. Vienintelė įstaiga toje rus
teli
St. ir netoliau, kaip Racine Avė.
gio parapijos klebonas kunigas, delę užuojautą ir pagarbą ati prie Congress ir Halsted gat laiku. Be kitų reikalų, turėsime dar
UŽSIDIRBSITE
EXTRA
apielinkėje.
Atsišaukite.
tarpe
18-tos ir 20-os gat. Parsiduoda
iš surinktų aukų.
M. I.. Krušas per pamokslą ir | duoti p-Iei Bigeliutci, už jos to- vių kaip 9:15 iš ryto. Ir Harry padaryti apyskaitą
už
labai
žemą kairia, nes nusistebėsi
PINIGŲ.
Įgaliot. J. Kondroška.
3682 Grand Avė.
išgirdęs
jų
kainas, Tuponich
Raymond, 910-912 Garibaldi
užsakęs, kad tada ir tadf, ten
Sumanus vyrai prie pinigų indėji1315 W. 18-th St.
Lietuvių Vyrų choras ren mo biznio gali užsidirbti sau puikų
ir ten garbingas misijonierius gebėjimą taip nuosekliai tuos place, nušautas savo krautuvė giaChicagOH
BUČERNĖ
ir
grosemė
parsiduoda
linksmą Velykų vakarą .nedėlioj, pragyvenimą arba extra pinigų, dirb arba pasi randavoja, nes
savininkas
skysiu s gražių ir išganingų pa musų vaikučius, taip vadina je, kaip 1 vai. po pietų. Aid. kovo 27, Meldažio salėj. Bus šokiai dami
visą laiką arba dalį.
Tokia apleidžia miestą. Kreipkitės
PARSIDUODA namas ir du
mokslų, o todėl parapijonys mus ateities žiedus, mokinti. Powers pažadėjo $250.00 už su dainomis. Meldžiame kitų draugi*- proga ne dažnai pasitaiko. Pasinau
1640 So. Jefferson St.
jų nerengti tą vakarą, kad nepakenk dokite. Ateikite su pasisiūlymais nuo
lotai. Namas mūrinis ant 3 aug
kad susirinktų pasiklausyti. Ir Panelė Bigeliutė labai moka susekimą kiekvieno užmušėjų. ti mums. — ( h. Liet. Vyrų choras.
10 vai. ryto iki 4 vai. po piet.
PARSIDUODA bučemė ir grosemė štų ir garadžius. Savininkas ap
dar pasakęs, kad jei kas turi Į prieiti prie jaunos vaikučių
Pioneer Fire Insurance Co.
pirmos klesos. Biznis išdirbtas per
Draugystės
Lietuvos
Vėliava
Ame

of America.
daugelį metų. Parsiduos pigiai, nes sa leidžia miestą. Parduosiu pigiai.
kokių klausimų, tai parašyti sielos ir už tai ją vaikai, my Su dukteria meilavos, o turtin rikoje mėnesinis susirinkimas įvyks
29 So. La Šalie St. trečias augštas vininkas nori greitu laiku važiuoti
Galima matyt po 6 vai. vakare.
nedėlioj, kovo 13 d., kaip 1 vai. popie
ant popierėlio ir paduoti gar li ir ji turi geras sėkmės. P-lė
gą jos motiną apsivedė.
Lietuvon. Klauskite.
tų.
Davis
Skvero
parko
svet.,
prie
906 W. 19 Place
bingam misijonieriui, o jisai Bigeliutę mokina apie du šim
P. Smith 4624 So. Wood st.
Winston Philips, devynioli 45-tos ir Paulina gatvių. Visi nariai,
REIKIA
FINIŠERIŲ
visa ką k negražiausiai išaiš- tu vaikų Roselande ir ant kos metų senumo ir jo jauna o ypač tie, kuriems rupi draugijos lai
PARSIDUODA grosemė labai ge
FARM A ANT PARDAVIMO
Bridgeporto. Tai gi jei mes vede ponia Tuella Gaincs.Phi bas, kviečiami atsilankyti ir naujų na MES GALIME PANAUDOTI roj, lietuvių ir lenkų
apgyventoj
rių atsivesti. — Valdyba.
160
akerių, dirbamos 120 akeriu 16
apielinkč. Biznis išdirbtas per daug
neturėtume tokios mokytojos, llips, 13 metų amž., užsiregis
melžiamų
karvių, 3 telyčios, 1 bulius,
KELETĄ ŠVARIŲ
metų — cash. Atsišaukite.
Paskirtą dieną, — t j buvo tai musų vaikai besidaužytų
4
arkliai,
70
vištų, 2 kiaulės. Visi ja
travo Auditorium hotelyje kai “Pavogtas Kūdikis” repeticija bus
4536 So. Hermitage Avė
FINIŠERIŲ.
k et vergo vakaras, kovo
vai.
šienas,
mašinerijos
kokios tik rei
7:30 vai. vak. Au
purvini kur nors po gatves, o po vedusių pora uturninko šiandie, kovo 10
kalingos
prie
farmos.
Didelis sodas,
misijonierius savo misijose dabar jie Kuosas valandas su
šros mokyklos skaitykloj, prie 30-tos TURI BŪT PATYRĘ ANT
BARGENAS’
naktį.
Tasai
vaikinas
vaikščio

upė
bėga
per
farmą.
geri
visi budinir Halsted gatvių. Visi lošėjai malonė
Gera proga palikti turtingu į trum
pradeda atsakinėti į surašytus naudoja mok i adam irsi dainuo
kai
Kaina
$8,5-00.
Inmokėt
$3,500, o
PIRMOS KLESOS
kitę susirinkti. — Komisija.
pą laiką Parduodu savo Soft Drink
likusią
dalį
išmokėjimais
ant
ilgo lai
žmonių klausimus. Tarp kitų ti ir gražius šokius šokti. Tai jo su jos dukteria ir jos duktė
parlor place iš priežasties išvažiavi
DARBO.
jį
mylėjo,
bet
štai
jos
motina
ko
už
6
nuoš.
2
mylios
nuo
miesto,
ge
mo į kitą miestą. Norintieji meldžia
klausimų jis randa surašytą gi, kad mums atsirastų dau
Lietuvos Laisvės Paskolos Apskri
ra
žemė,
lietuviais
apgyventoj
vietoj.
mi apsilankyti ir pažiūrėti.
ant popierėlio ir šitąjį: “Ir giau tokių mokytojų musų ėmė ir paveržė josios myli- čio Komitetas šaukia specialį susirin GERA ALGA 44 V AL.
Atsišaukite šiuo antrašu:
3300 So. Morgan St.
kimą reikalu Dro D. Alseikos maršru
miausiąjį.
Gal
todėl,
kad
ji

GEORGE HAIDU
smertis l>ei pekla buvo metami
SAVAITĖJE.
to.
Gauta
keletas
laiškų
nuo
įvairių
vaikučiams auklėti.
Camey, Mich.
nai pinigų nemažai turi.
PARSIDUODA bučernė ir
organizacijų ir veikėjų, kurio nori
i ugnine duobe. Tai esti ; In—Artimas.
prisidėti prie bendro darbo. Kviečiame EDERHEIMER STEIN CO.
grosernė per 14 metų ant tos
f ra sis smertis”.
Ir turtingam atsibosta gyventi. atvykti ir tų organizacijų atstovus, Manufacturers of Young Men
vietos, neša gerą pelną. Kreip PARSIDUODA 18 pagyvenimų apikur nedavė dar atsakymu į musų lai
Misionierius, perskaitęs garnaujis mūrinis namas, po 6 ir 7 dide
Ūkininkų koncertas.
škus. Visi malonėkite susirinkti ket
Ponia
Leister,
54
metų
am

kitės.
and
Boys
Clothing
lius kambarins,
ant South Side
šiai. nustebęs klausia:
kovo 10, lygiai 8 vai. vak.
Praeitą pėtnyčią, kovo 4 d., žiaus, 162 W. Schillcr gat., at virtadienį,
gražaus
boulevardo
kampo,
garu ap
I. Lyon
pas L. Kuchinską (privatiniame na
Kas g|li žinot, kas tas
šildomas,
rendos
neša
$12,000
me
1911 ROOSEVELT RD.
Mildos svetainėje įvyko M.. U. rasta negyva vanoj. Gasas bu me), 3401 So. Morgan st.
1731
So.
Union
Avė.
tams.
Namas
tikrai
vertas
virš
$10-0,yra?
—E. Statkiene, Sekr.
koncertas. Muzikai pagrajijus,
000, bet greitu laiku parsiduoda tik
Taigi. AŠ ir norėčiau ži- panele Z. Šimkiute padeklama vo atsuktas; bet daktaras ma
REIKIA
už $50,000. Reikia įmokėti tik $20,SIUVĖJŲ PRIE
OAO,
likusius mortgage ant 5 metų.
not, kas tas yra. Taip yra vo eiles, i>askni M. Valenčius no, kad jin Ji bus ir nuodų iš Town of Lake. — Lietuvos Piliečių
REIKALAUJU duonos kepyklai
MOTERIŠKŲ
DRABUŽIŲ
gėrus.
Priežastis
pardavimo — senatvė ir
vietos, kad butų prirengta, su pečium.
Sąjungos 60 skyrius rengia prakalbas
švento Jono Apreiškimuose pa
KOSTUMERIŠKO
DARBO
nesveikata
priverčia savininką aplei
aiškino iš savo nupiešto žemImsiu
ant
rendos
arba
pirksiu.
Ji turto turėjo apie $10,000 nedėlioj, kovo 13 d. Elias salėj, kam
K.
AUGAITIS
sti
miestą
ir
išvažiuoti į Califomiją.
sakyta, -- atsiliepė Kazimieras
542
East
48-rd
St.
lapio apie Michigano lietuvių ir greitai dar jai butų buvę pas Wood ir 46-tos gatvės. Pradžia
3130
W.
Harrison
str.
Atsišaukite
pas
6 vai. vak. Kalbės nesenai iš Lietuvos
Buividas.
ūkių kolonijas ir nurodinėjo palikta $15,000 prie tų. Bet atvykęs
J. Zacker, 3301 So. Halsted Str.
Dr. D. Alseika, Vilniaus gy
Bedievis! Išeik!.. Veskit kaip lietuviai laimingai ten
RAKANDAI
ventojas. Papasakos įdomių dalykų
laukan ta bedievi! —ėmė šauk gyveną. O antru atveju Va- panedelį ji pasakė poniai M. apie Lietuvą ir ypač apie Lietuvos
LABAI GERA PROGA
Oberg:
“
Jei
kas
nors
su
mani

DIDELIS
BARGENAS
Rytų
okupantus
lenkus.
Kalbės
taip

Gyvenančiam
Chicagoj; parsiduoda
ti dūšių ganytojas.
jau
Dr.
C.
Kasputis
ir
J.
J.
Zolps.
Kvio
lenčiirs
kalbėjo
iš
Lietuvos
is

lotas
gražioj
vietoj,
ant tyro oro tarpe
mi atsitiktų, žiūrėk, kad gerai
VICTROLA
Penki šeši parapijonys pačiame
gausiai
susirinkti.
—
Komitetas.
59-os
ir
Kedzie
Avė.
Pardavimo prie
REIKIA 2 vyrų mokintis gerai ap
torijos ir nupasakojo, kad mane palaidotum”.
Stebuklinga
proga
porai
užvedan

žastis, savininkas išvažiuoja Lietu
mokamo biznio. Mokėsiu apsukriam
‘bedievį” Kazimierą
s t vėrę
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui von. Galite matyt kasdieną, nuo 7
kaip senovėje kryžiočiai, taip
vyrui
$40
ir
daugiau
į
savaitę.
Maty

Buividą išdangino laukan ir
kius 4 kambarių rakandus, visus iki 10 vakare.
P. G.
dabar lenkai užpuldinėja lie Atsibodo vedusiai gyventi.
kite
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
2930 W. 39-th St. 1-mos lubos
nugabeno į kleboniją. Čia ku
tukus ir t.t. Paskuį dhT kal
Mr Sedloski, nuo 11 iki 8 vai. vak. deda iš trijų šmotų seklyčios seto
Praeitą utarnininką teismanigas Krušas smarkiai užsiRoom 918 202 So. State St.
buvo užmokėta $200, parduosiu už
bėjo A. Vasiliauskas, kuris ly- b-iiyje Ida Lewis Glozicr perPARSIDUODA labai greitai ir pi
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
puolęs ant Buivido ir ėmęs
giai,
beveik už pusę kainos kiek yra
gino lietuvių ukius su aineri- si skyrė SU SRVO VV.’T
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
grūmoti, kad jis jį įkišęs tre
vertas,
didelis Garage, 50 automobi
$225 už $50, su rekordais ir deiman
ukiais ir pastebėjo, kur
pertu
nori
su
juom
konų
“
Delko
lių
įtalpos,
ir didelė “repair shop”.
jiems metams kalėjimai! už
to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
PAJIEŠKAU tėvo Boleslavo ShimBiznis
gerai
išdirbtas, puikioj naujoj
butų geriausia lietuviams įsi sskiii?“ — paklausė jos tei- kaus, Kauno rėd., Raseinių apskr.,
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
tai, kad prieš Dievą ranką ke
apielinkėj ant South Side. Pardavimo
ir nedėlioj.
Skaudvilės miestelio. 8 metai atgal
gyti sau ukius. Iš kalbėtojo
priežastis — savininkas guli ligonbulias.. .
REIKIA siuvėjų patyrusių prie vy
gyveno Benld, III., o dabar buk Chi2810
W.
Harrison
St.
nurodymų pasirodo, kad ge
party
ant lovos. Turi būt parduota į 5
kad
aš
namo
“
Dėlto,
cagoje. Meldžiu atsišaukti', nes turiu riško kostumeriško darbo.
Ant rytojaus, kovo 4 dieną,
dienas.
Nepraleiskite šitos progos,
riausia farmos randasi Michi ėjus atradau svetimos moters svarbų reikalą, arba kas žinote, ma Pastovus darbas.
atsišaukite
tuojaus pas
RAKANDŲ
BARGENAS
švento Jurgio parapijos klebo
Šimkus
gano valstijose. Toje valstijo daiktų,’’ — atsakė jinai. Jos lonėkite pranešti, už ką busiu labai LafayetteAnton
Pirma
negu
pirksit
rakandus,
atei

4011
2507 W. 47-th St.
dėkinga.
nas kunigas M. L. Krušas iš
J Zacker 3301 So. Halsted Str.
kite ir persitikrinkite musų dideliame
je, esą, žeme ir klimatas yra vyras tą t c tvirtino. Jiedu bu
Elena Shimkiutė-Oželiene
pirko v frontą ir suareštavo Ka
pasiulijime. $200 saiza tikras ma222 So. Chestnut St.
panašus į Lietuvos. Jisai patarė vo apsiv*dę 1914.
hagony fonografas, su dviem sprenMOKYKLOS
zimierą Buividą “for making
Collinsville, III.
žinom,
grajija
visokius
rekordus,
pil

lietuviams pirkti firmas, kad
REIKIA mums keletos lietu
improper noise and disturbannai gvarantuotas, parsiduoda tik už
tuo užtikrinus savo senatvės
Moteris nutvėrė vagį.
viškai
kalbančių
stock
pardavė

PAJIEŠKAU
savo
sesers
Marijonos
$55
su rekordais ir deimantine adata.
ce”.
pragyevnimą. Taip jar. jis pa
Schuma- Andriukaitės, Kauno rėd., Žvingių pa jų, dirbti Chicagoj. Plati pažin Rąžomasis stalelis $25. Taipgi gražus
Ponia
Edwjrd
A.
Iškarto Buividas, matyt, no
rapijos, Bikavėnų Kaimo, 12 metų at
Vėliausios mados parlor
kad pianas.
(fruntinės) setas. Valgomojo kam
rėta palaikyt bepročiu ir už tarė norintiems farmas įsigyti ker, 812 E. Fortieth s/tr., pra- gal gyveno Los Angeles, Cal., pas tis labau reikalinga, nei
pasiimti liekas dienas atosto eitą utarninką sugavo vagį kunigą J. Malinauską. Labai turiu pardavojimo patyrimas. Atsišau bario setas, miegamojo (bedroom)
daryti bepročių namuose, dėl
setas, karpetai (kaurai) ir ant grin
gų ir ap’-’ažinėti inrn.as, kad savo namuose. Jinai išgirdo svarbų reikalą. Kas pirmas praneš, kite tarpe 10 ir 4, Room 313,
to kad jis buvo nugabentas
gaus $5.00 dovanų.
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip mo ir Designing ,Mokykla.
patiems patyrus, kur randasi
Antanas Andrikaitis,
nauji. Parsiduos jums prieinamom
163 W. Washington St.
Musų sistema ir mokymo budu jus
pas proto ligų tyrinėtoji Drą derlingiausias laultvi. Beto savo virtuvėje trenksmą ir tuo3405
S.
Halsted
St.
Chicago,
III.
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
pasiėnuus
bėgo
jau
revolverį
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
I)ixoną, k,>iie buvo belaukiąs kalbėtojas ]'atarė apsisaugoti
Gyvenimo
vieta
Mes
turime
didžiausius ir geriau
žhirėti, kas ten taip beldžia1922 So. Kedzie Avė.,
AUTOMOBILIAI
jau ir kunigas Krušas. Bet
sius kirpimo, designlng ir siuvimo
•
_
___
_
in’esto ngeptų, kurie |NU'd.tvo si. Buvo juodveidis besiritąs
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
“keiso” čia nepadaryta ir byla ja farmas, o patys nėra matę
PARDAVIMUI Fordas, žieminis,
praktikos
besimokindamas.
pro langą vidun. Du sykiu ji šo
NAMAIžEMe
su
daug
extra
dalykų,
1921
metų.
ExVisuose
siuvimo skyriuose mašinos
kokios tos farmos yra.
vė, bet nepataiko. Vagis gi
tra stearing block, spidameter laikro
PARSIDUODA įpuro cottage prie
elektros jioga.
dis, foot exalarator, eut out, eather 36-tos gtv. netoli Halsted St., kampi- ' t Kviečiiune kiekvieną
Be sumiuėlų progr.dnc daly pribėgęs išmušė iŠ jos rankų
ną ateiti by-ku
spot
ligth,
starter,
shack
absorber,
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
vavusių, buvo ir daugiau pa- revolverį. Jiedu pradėjo ris
motor meter extra tajerai 31x4. Par nis namas# su groserio krautuve į rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
marginimų.
davimo prežastis — perku
naują. priešakį ir p puikus kambariai užpa
tis. O kaip greitai ji pasiliuoPaterns daromos sulig mieros, vi
kalyj gyvenimui. Karšto vandenio ši
Kajna
—
$600.
Karą
galima
matyt
vi

—Bridgeportietis.
sokio
stiliaus ir didžio ii bet kurios
savo iš vagies rankų, tai sirraluma, didelė bamė. Priverčia parduo
sada.
251—115 St.

Lietuviu Rateliuose
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Augusi Bulis
Mirė nedėlioj, 6 dieną kovo,
1921. Turėjo
40 m. amžiaus.
Buvo nevedęs. Amerikoj išgyve
no 11 metų. Paliko vienatinę
seserį Anette dideliame nusi
minime.
Laidotuvės bus pėtnyčioj, Ko. vo 11 iš namų 1635 So. Canal St.
Giminės, draugai
ir pažįstami
malonėkite dalyvauti laidotuvė
se.

Sesuo Anette.

ROSELAND
Lietuvaitė suvažinėta.
Jedvyga Neselskiutė, šešių
metų ir vieno mėnesio mergai
tė, tapo autoinobiliaus suvaži
nėta kovo antrą dieną. Velione
tąsyk ėjo iš mokyklos ir ją vi
su smarkumu užvažiavo Steel
and Spring Co. automobilius
sutruškindamas jos galvą ir
kojas. Mergaite pasimirė ant

kol policija atpiškėjo.

Nušovė smuklininką ir pavogė
$400.
Alexander Wittort, kuris lai
kė smuklę prie 3767 S. Mor
gan gat., vakar po pietų tapo
nušautas ir apvogti (n ant $400
prie 3540 S. Morgan gatves.
Keturi banditai su automo
biliu jį užpuolė ir paliepė jam
rankas pakelti. Jis nepakėlė,

D. Petravičia
10543 Michigan Avė.
PAJIEŠKOMAS Kazimieras A lok*
PARSIDUODA 1918 Hudson touring
na 39 metų amžiaus, vidutinio ugio> car su cord tajerais. Permalevotas;
tamsių plaukų, Prasišalino iš namų atrodo ir bėga, kaip kad dienoj aplei
rugsėjo (sept.) 7 d. 1920 m. nežinia, dimo dirbtuvę. Parsiduoda už $875.
kur dingo. Jisai pats, arba kas žino
Central Motor Sales Co.,
malonėkite pranešti man, už ką busiu
1468 So. Michigan Avė.
dėkingas.
Tel. Victory 3594.
John Liutkevičius,
3220 Union Avė., Chicago, III.

ti kitas biznis. Jei turi $2,750 cash ir madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
paimti maža mortgečių. Ateik ir ma
190
N. STATE STREET, CHICAGO.
tyk mane Skubėki
Kampas
Lake St., ant 4-tų lubų.
1315 W. 18-th St. Tel. Canal 1640 i

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio trimingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600
metams, didelis lotas 30x125 pėdų,
gražioj vietoj ant South Side. šian
dien tokio namo nepabudayotumėt nė
PARSIDUODA 1918 Dadge touring už $20,000. Greitu laiku parsiduoda
PAJIEŠKAU senų draugų ir pažįs car. Permalevotas ir bėga kaip nau tik už $13,600, pusę reikia įmokėti
tamų iš Chcagos ir apielinkės. Prašau jas; parsiduoda už $685.
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
atsilankyti ar atsišaukti.
Central Motor Sales Co.
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą.
Jonas WiskoČka.
1468 So. Michigan Avė.
Atsišaukite pas
1737 So. Union Avė., Chicago, III.
Tek: Victory 3594
J Zacker, 3301 So. Halsted St.

VALENTINE DRESMAKTNG
COLLEGES
620S S. H&lmted, 2407 W. Madlioa,
1850 N. Wellg St.
137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir narnama.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmoksimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygllia.
Tel. Seeiey 1648.

'

SARA PATEK, plrmlalaki.

