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Anglu-Rusu sutartis pasirašyta
Anglija pradės prekybą su
bolševikais
Bolševikai atsižada savosios
propagandos Azijoj
Lenkai norį užpulti Vokietiją
Anglai ir rusai pasirašė
prekybos sutartį.
Abidvi valstybi sutinka nevary
ti priešingos viena kitai pro
pagandos; Londono spauda
nesusitaria.
LONDONAS, kovo 16.— šį
rytą Angly ir Husų įgaliotiniai
čionai pasirašė prekybas su
tartį, kuria tarp tų dviejų val
stybių ir včl bus atnaujinta
prekybiniai santykiai.
Sutartis kone ištisai yra to
kia pat, kaip kad tas pasiūly
mas, kurį sovietų valdžios pra
monės tr prekybos ministeris,
Leonidas Krasinas,
praeitą
sausio
mėnesį buvo įteikęs
Maskvos valdžiai. Svarbiausieji
sutarties punktai yra sekami:
Abidvi valstybi žada susi
laikyti nuo nedraugingo vei
kimo bei propagandos prieš
kitą valdžią, esančią už vie
nos ar kitos valstybės sienų.
Sovietų valdžia ypač žada
susilaikyti nuo teikimo by
kokio padrąsinimo Azijos
gyventojams — kilti prieš
Anglijos interesus, ypačiai gi
Mažojoj Azijoj, Persijoj, Af
ganistane ir Indijoje.
Anglijos valdiniams, esan
tiems Rusijoj, ir Rusijos
valdiniams Anglijoje bus lei

nebūtų antdedaųri mokesčiai.
Bus padaryta atatinkamų Klausimas buvęs diskusuojamas.
žingsnių, kad atsteigus susi
siekimą telegrafu ir paštu,
Paklaustas apie visa tai, vie
taipgi ir pakietų siuntinėji nas žymus valdininkas pareiš
mą.
L
kė:—
“Klausimas buvo svarstomas
Auksas nepaliuosuojama
oficialiniuose rateliuose. Sup
nuo užgrobimo.
rantama,
mes nežinome ar
Kai dėl Rusijos aukso, ku Lenkija yra gavusi ar ne tal
ris bus vežamas iš Rusijos kininkų įsakymą
dalyvauti
apmokėjimui už įvežamąsias Vokiečių teritorijos okupuotėj,
prekes, tai Anglų valdžia ne kadangi Lenkija nėra pasira
sutiko, kad toks auksas bu šiusi po taikos sutartimi, negi
tų apsergėtas nuo užgrobi jinai yni pačių talkininkų na
mo — reikalaujant apmokė rys. Jeigu talkininkai yra nuta
ti Anglų paskolas. Visa tai rę pamėgdžioti Pareinio okusutartis palieka
išspręsti puotę ir ęytuose, čia reikalinga
paprastąja! teismo 'procedū veikt slaptai.
rai.
“Mes girdėjome, kad Lenkų
Sutartyje sovietų valdžia troškimas yra toks: mesti sa
vadinama “Rusijos socialis vąją kąvaleriją Vokietijon iš
tinė federatyvė sovietų res Bentscben miesto, o iš čia —
publika.**
Berlinan.
Lenkai mano, kad
Pftsinaujino senasai nesusita- šito tikslo pra vedimui užtektų
trysdešimties tūkstančių raitėrimas.
lių.
Tasai faktas, kad sutartis
jau rengiainąsi pasirašyti, šį Užmuštą kiekvieną įsiveržėlį.
rytą vietos spaudoje panaujino
“Prisipažįstame, mes esame
senąjį nesusitarimą, 'būtent, bejėgiai šitokią slapta invazi
kai dėl tikslingumo dabar da ją atremti. Vis dėlto, mes ži
romojo žygio. Vietos laikraštis nome, kad prieš tai sukils vi
Morning Post
vedamąjame si musų piliečiai
ir užmuš
straipsny
griežtai pasireiškia kiekvieną įsiveržėlį — ne vie
prieš sutartį ir sako, kad tai nas lenkas gyvas Lenkuosna
esąs “Nešvarus Dalykas.*’ Laik nebesugrįš.
raštis iŠparodo, kad visa tai
“Kitas Lenkų sumanymas,

džiama grįžti į savo giintno- neišvengiamu

Isius kraštus,
norėtų.

jeigu jie šito prie

Nė viena valstybė nesistvers

vienas talkininkų žygis prieš
Vokietiją.
Be kitų Lenkijos
pienų, apie kuriuos svarstyta
valdžios rateliuose
Beriine,
esąs okupavimas visos Rytų
Prūsijos ir kavalerijos invazi
ja Vokietijon — net iki Imties
Berlino, kuriame mieste Len
kai turėtų įvesti savą tvarką.
Berliniškis Chicagos Tribūne
ofisas nuo savo korespondento,
esančio Oppelne, gavo praneši
mą, jogei ir |mti talkininkų
komisija girdėjusi vaikštant
pranešimus, kad Lenkai prašę
leidimo užimti Rytų Prūsiją.

bildu

nuvesiu apie kurį buvo svarstyta,

True translation filed with the postmoster at Chicago, III., March 17, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

LenkŲ-Rysu sutartis
busianti pasirašyta
pėtnyčioj.
—Į-----Apie tai paskelbta oficialinis
pranešimas.

RYGA, kovo 16. — RusųLcnkų taikos konferencija čia
paskelbė oficialioj pranešimą,
kad taikos sutartis
tarp tų
dviejų valstybių busianti pasi
rašyta sekamą petnyčią. Pasi
rašyta viešame
kalbamosios
konferencijos susirinkime.
True translation filed with the postmoster at Chicago, III., March 17, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Graikai ruošiasi prie
didelio puolimo.
Talkininkai norį, kad graikai
taikintus,
v

True translation filed with the postmoster at Chicago, III., March 17, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Sukilimas numalšina
mas.

Nepasidalina dovana.
Daltono pagavėjai susipešė.
CHICAGO, kovo 16.— Po
ra savaičių atgal iš Northern
Trust banko buvo pabėgęs vie
nas klerkas, William Dalton.
Kaip skaitytojai atsimena, ji
sai buvo pasigrobęs
apie už
aštuonis šimtus tūkstančių do
lerių laisvės
paskolos bonų.
Tuomet bankas prižadėjo duoti
dvidešimt šešis tuksiančius do
lerių tam, kas pagaus vagilį ir
kartu pristatys pavogtuosius
bonus.
Vagilis pagauta. Pas jį ras
ta ir pavogtieji bonai. Jį pa
gavo vienas Heyvvorth mieste
lio šerifas, Paul Drapcr. Ban
kas tuojau išraše jam čekį,
suprantama, ant dvidešimt še
šių tukstančių dolerių.
Bet... dabar susirado ir dau
giau žmonių, kurie šitą dova
ną norėtų gauti Vienas jų yra
šoferis, kuris pagautąjį vagilį
vežęs, tik jo nepažinęs, antras
— šiaip žmogus, kur Daltoną
nurodęs šerifui Draperiui.
Dabar jie visi
trys gatavi
eiti į teismą, kad “savo teises
apgynus.” Šitaip dalykams su
sidėjus, bankas pinigų išmokė
jimą sulaikęs. Banko preziden
tas norįs kad “tie trys vyrai
kaip nors pilys tarp savęs su
sitartų.” Bet, kaip matyt, tar
tis jie nenori.
Kiekvienas jų
sakąs: arba visa, arba nieko.
Pinigai — galvažudžiai.

Bolševikų ministeris sako, kad
kalbos apie sukilimą Petrog
rade esančios “paikas išmislas”
LONDONAS, kovo 16.— Iš
sovietų valdžios * sostinės šian
die gauta bevielis pranešimas.
Sako, kad viename pasikalbėji
me Maskvoj bolševikų
karo
ministeris,
Leonas Trockis,
pareiškęs,
jogei kalbos apie
sukilimą Petrograde ir paties
miesto bombardavimą esančios
“paikas išmislas.”
“Petrogradas kontrrevoliuci
niam coup d‘etat*ui yra nepri
einamas, o taippat ir pačiai
Kronštadto tvirtovei,” tikrina
Trockis.
“Likvidavimas šito
maišto tapo atidėtas tik dėlto,
kad mes norime išvengti di
delių
nuostolių
—
netik
musų
pačių
kariuome
nei, bet ir Kronštadto garni
zono maištininkams.
Iki šiol
musų nuostoliai buvo labai
menki.”
Grūmoja Kronštadtul.
Vienas korespondentas, esan
tis Rygoje,
iš tenai praneša,
kad jisai gavęs
informacijų
nuo sovietų valdžios taikos de
legacijos pirmininko Rygoje,
Adolfo Joffes, būtent, kad šian
die Trockis įteiksiąs ultimatu
mą Kronštadtui.
Joffe apie
tai sužinojęs nuo sovietų val
džios užsienio reikalų ministerio Čišerino.
Del Talaat Bei nužu
Trockio ultimatumas busiąs
dymo.
toks: “Jeigu miestas liks ne
palenkiamu, jisai bus užpultas Armėnas studentas atkeršijęs
ir sunaikintas,”
už tėvo ir motinos mirtį.
Šiandie Kronštadtą pasiekė
Amerikos maistas, kuris tenai
BERLINAS, kovo 16.— Bu
vęs Turkų viziras Talaat Bei,
nuvežta iš Finlendijos.

Kada Talaat Bei pabėgo iš
Turkijos ir atvykęs Berlinan
pasivadino kitu vardu, Teilirian vis dėlto sužinojo kur ji
sai randasi, ir atvyko paskui
jį. Atvyko praeitą sausio mė
nesį. Nuo to laiko jis kasdieną
bastėsi po berliniŠkę Turkų ko
loniją ir jieškojęs, kur gyvena
jo mirtinas priešas. Galų gale
Bei buveinė
tapo surasta, ir
studentas nusitaręs atlikti sa
vo darbą, ką jisai ir padaręs.
Teilirian — jaunas ir ener
gingas žmogus.
Nors jisai,
arešto metu, tapo biauriai pri
muštas minios, vis dėlto kai-’
Imi energingai ir visiškai nesis
tengia pasirodyt
sergančiu
žmogumi.

Didina kariuomenę.
Anglijos kariuomenė busianti
padidinta.
LONDONAS, kovo 16. —
Atstovų butas vakar didžiuma
balsų nutarė didinti Anglijos
kariuomenę.
Tatai padaryta
pačiam karo ministeriui Worthington-Evansui reikalaujant.
Betb, karo ministeris pareiš
kė, kad valdžia yra
nutarusi
dirbti daugiau ir geresnės pu
šies tankų bei kitų karo pa
būklų.

163 milionai dolerių
pašto bankuose.

WASHINGTON, kovo 15. —
Neveizint to, kad ekonominė
šios šalies padėtis dabar netik
ra, pašto bankams sekasi.
Praeitą menesį pašto bankuosna sudėta dar dešimt mįlionų
dolerių.
Viso pašto bankuosna dabar
randasi daugiau kaip šimtas
šešiasdešimts trys milionai do
dideliams puolimui. Anglų ir Kronštadte esą penkiasdešimts kurį čia vakar nužudė jaunas lerių, būtent: $163,350.000.
armėnas studentas, kaip pasi
Francuzų valdininkai daro ata
tūkstančių žmonių.
tinkamo spaudimo į Graikų de
KOPENHAGEN, kovo 16.— rodo, buvo pats savo žiaurumo
PINIGU KURSAS.

PARYŽIUS, kovo 16.— Grai
kijos karalius
Konstantinas
ruošiasi prie paskutinio desperatinio pasimojimo Mažojoj
Azijoj,
kad tuo neprileidus
atmainyti Sevreso taikos su
tartį. Francijos užsienio reika
lų ofisas patyrė, kad Graikai
skubotai verbuoja kariuomenę
ir veža amuniciją — naujam

yra legaciją, kuri dar yra Londo Gautoji iš Finlendijos sostinės auka.

užgynimo pačios sovietų Lenkų okupuote Rytų Prūsi ne,

Šiandie studentas papasa- Vakar, kovo 16 d., užsienio pini
kad jinai Alenų valdžią Helsingforso žinia 'kartoja vie
valdžios, kuri kiekvienu nauju joje, kuri, delei Danzigo kori paprašytų susilaikyti nuo puo no Amerikos Raudonojo Kry kojo, kodėl jisai nužudė buvu gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip
už 25,000 dolerių, bankų buvo Rkainusižengimu vis labiau susi- doriaus, yra visiškai atkirstas limo ir tartis
Areštuotojo toma Amerikos pingais šiaip:
apie paliaubą žiaus darbuotojo pareiškimą, sį Turkų vizirą.

juodina ir kurios agentai ne- ir apsupta Lenkijos. Jeigu ši
atlaidžiai sąmokslininkauja no tokie pienai
butų vykinama,
Abidvi valstybi sutinka rėdami išardyti kiekvieną ci nėra abejonės, kad už jų sto
neantdėti viena kitai bloka vilizuotą valstybę.
vėtų ir militarinė Francuzų
dą, kokia nebūk forma, ir
(
“Sulig šitos sutarties,’* tęsia parama.*’
nediskriminuoti prekybą, kas
nėra daroma su kitomis val laikraštis, “Anglų pramoninin
kai pasidarys vieši priėmėjai
stybėmis.
.
Naujas ministerijos .
vogtų prekių.” .
Ir vienos ir kitos valsty
krizisas Italijoj.
Bet, iŠ kitos pusės,
vietos
bės prieplaukose laivai turi
būt priimami lygiai taippat, laikraštis Chronicle šitą sutar Valdžia sūrėsianti “aiškintis**
kaip kad paprastai priimama tį užgiria; užgiriu tuo pamatu, apie londonškę konferenciją.
jogei “pasaulis ilgiau nebegali
visų kitų valstybių laivai.
leisti, kad Rusija butų palie
Sutartis reikalauja, kad iš
ROMA, kovo 16. — Italijoj
kama
už
prekybos
santykių
Baltiko juros bei įRusijos
laukiama naujo ministerijos
regračio.
”
pakraščių butų išrinkta mi
kriziso. Parlamento priomeny
Kitas
vietos
laikraštis,
Daily
nos ir kartu, kad butų apsi
se jau kalbama apie nederamą
News,
pareiškia,
jogei
laukia

mainyta visomis reikiamo
valdžios elgėsi londoniškėje
moji
su
sovietine
Rusija
pre

mis apie tas minas informa
konferencijoje, būtent, netiks
kyba
pagerins
nedarbo
padėtį
cijomis.
lų Italijos delegatų nusistaty
Belo, sutartis reikalauja, pačioje Anglijoje. Sako: “Kal mą reikalaujamosios iš Vokie
kad į abidvi valstybi butų bos apie sukruvintąjį auksą čių kontribucijos
klausimu.
yra
neturintis
jokios
prasmės
įleidžiama asmens, skirti ši
Nors Italų delegacijos pirmi
tos sutarties pravedimui. Tik aklos neapykantos sapalioji ninkas,-užsienio reikalų minis
pasiliekant sau teisės neįsi mas.”
teris grovas Sforza, toje kon
leisti juos į tam tyčia nužy True translation ‘ filed with the post- ferencijoje talkininkų poziciją
mėtas srytis ir išvyti by vie moster at Chicago, III., March 17, 1921 atvirai ir nerėmęs, vis dėlto,
ną, kuris pasirodys esant as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 Italų delegacijos tylėjimas par
persona non grata. Beto,
Lenkai nori užpulti lamento narių yra skaitomas
reikalaujama laisvo susisie
didele parama Prancūzams ir
Vokietiją.
kimo ir kad ant tų asmenų
Anglams.
Galimas daiktas,
kad visų
Berlinas sujudęs; persergstl
londonškės konferencijos smul
Varšavos valdžią.
SOCIALDEMOKRATAS.
kmenų grovas Sforza aiškinti
Musų draugų laikraštis iš
BERiLINAS, kovo 16.— Vo nenorės; ypačiai nenorės leis
Kauno. Kiekvienas darbininkas
kietijos
valdžia jau kreipia ti diskusijų užsienio politikos
privalytų jj perskaityti. Num.
ofiiealinio domesio į Lenkų klausimu. Bet tatai neišvengia
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 81, 82
siėkimąsi gauti mandatą ant mu budu nuves prie dar dides
83, 34, 35, 4 ir 5. Kaina 5 centai. Vokiečių teritorijos, esančios nių painevų. Galų gale, visa
Gaunamas Naujienų ofise.
Lenkų pasieny. ' Tai esąs dar gali susidėti taip, kad dabarti
blokados.

nis parlamentas bus paleistas
ir pskclbta nauji rinkimai —
apie vidurį gegužės mėn.
Kai kurie sako, kad jeigu
šitaip Įvyktų; jeigu daabrtinis
parlamentas
butų paleistas,
sekamais rinkimais' socialistai
ir krikščionys gulų mažiau
vietų — nei kad jų turi dabar.
Bet valdžios padėtis delei to
mažai pakitėtų.

mušiu.
Graikų kariuomenes kamanduotojas Mažojoj Azijoj, gene
rolas Papoulos, spiriasi,
kad
poulimas butų surengtas tuojaus, kol Mustafa Kernai Paša
nespėja atsigabenti
savąją
penkiasdešimts tūkstančių Vy
rų kariuomenę iš Cilicijos, ku
ri paliuosuojama
ačiū tam,
kad tarp Francuzų ir Turkų
nacionalistų tapo padaryta su
tartis.
Graikai sako, kad už kokio
mėnesio laiko Kemalas galįs
sukoncentruoti
apie 120,000
vyrų kariuomenę.
Spėjama,
kad kalbamą j am puolimui yra
prirengta
apie šešiasdešimts
tūkstančių graikų.
Pirmasai
Graikų siekinys esąs toks: at
kirsti Angoros geležinkelį, vie
nintelę susisiekimui tarp Kon
stantinopolio ir Bagdado lini
ją.
Generolas Papoulos karaliui
Konstantinui tikrina, kad jei
gu puolimas bus suruoštas tuojaus, Angorą jisai paimsiąs už
kokių šešių savaičių.

kad Rusų tvirtovėj Kronštadte dabar randasi
penkiasde
šimts tukstančių žmonių, ir
kad jų skaičius kas diena didė
jąs. Tasai Raudonojo Kryžiaus
darbuotojas tik-ką atvykęs į
Helsingforsą; atvykęs iš paties
Kronštadto.
Viena Rusų emingrantų or
ganizacija, esanti šiame mies
te tapo painformuota,
jogei
Kronštadtas gaunąs visų rei
kiamų reikmenų ir turįs pa
kankamai amunicijos net trims
metams.
Vietos laikraštis
Politiken
sako, kad kontrrevoliucijos organizuotojas esąs buvusia Ke
renskio kabinete agrikultūros
ministeris, Viktoras Černovas.
Jisai, sako, vedąs derybas su
dešiniuoju komunistų partijos
sparnu. Vedąs tuo tikslu, kad
sovietų valdžią padarius dau
giau demokra tingu.

studento vardas Teilirian. Stu
dentas sako, kad nužudyti Ta
laat Bei jisai nusitaręs nuo to
laiko, kai Bei’jo įsakymu, ta
po surengta sokrdynė Armėnų
ir nužudyta jo tėvas ir moti
na. Nuo to laiko Teilirian vi
sur sekiojęs Bei’ą. Jisai nusi
taręs sekioti jį kadir po visą
pasaulį.

Naujas Telefonas
Vietoj senųjų telefono
numerių

True translation filed with the postmoster at Chicago, III., March 17, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

NAUJIENOS

Sovietu valdžios pasiuntinis Romoje.

DUESSELDORF, kovo 16.—
Atvykęs ten su visu savo
Prancūzai skubotai didina sa
štabu.
vo kariuomenę naujai ok u puo
ROMA, kovo 16. — šiandie
toj Vokiečių srity.
Vaikšto
gandų, kad jie norį dar naujų į Romą atvyko Rusijos sovietų
valdžios atstovas Vorosovskis.
sričių užimti.
Kartu su juo atvyko ir jo šta
bas, viso dvidešimt šeši žmo
Skaitykite ir Platinkite
nės.
NAUJIENAS

Anglijos 1 svaras ................... $3.90
Austrijos 100 kronų ............... $0.25
Belgijos 100 frankų už.............$7.33
Danijos 100 kronų ............... $17.03
Finų 100 markių ................... $2,95
Francijos 100 frankų ........... $7.00
Italijos 100 lirų ...................... $3.73
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markų .......... .... $0.12
Norvegų 100 kronų ........... $15.90
Olandų 100 guldenų ........... $34.30
Šveicarų 100 frankų ........... $17.27
švedų 100 kronų ................... $22.70
Vokiečių 100 markių ......
$1.65

. dabar turi naują

Roosevelt 8500
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LINKUVA.
---------------- «■

-

-

Darbininkų algos naujiems
metams Linkuviuosc pakilo.
Nenuostabu: gyvenimas taip
pat pabrango.
Didiesiems vyrams
šįmet
moka metams lig 900 — 1200
rublių pinigais, 4 pudus rugių,
tiek pat miežių ir 2 pudit kvie
čių, 4 pudus nukastų bulvių,
20 sv. nupluktų linų ir 10 arš.
austo milo rūbams.
Mažosioms mergaitėms mo
ka lig 100 rub. pinigais, 6 pū
dų rugių, 6 miežių, 3 pud.
kviečių, 4 pudus nukastų bul
vių, linų 20 svarų ir 10 arš.
milo.
Piemenims moka 60 rub.
pinigais, 5 pudus javų — 2
rugių, 2 miežių ir 1 kviečius
4 pudus bulvių, 6 arš. drobės
ir 1 eilę rūbų.
Butas, rūbai ir maistas, ži
noma, ūkininko. Metai papras
tai skaitosi nuo Grabnyčių lig
Kalėdų. — (“S.-d.”)

UTfiNA.

Gal įsakymu iš Kauno, o gal
ir savo “akvata” vietos žval
gyba sausio paskutinėmis die
nomis padare plačių kratų ir
suėmė apie 50 žmonių. Anot
žvalgybos, tai vis, žinoma, ko
munistai. Tarp tų “komunis
tų” yra sakysim toks žmogus,

kai Utenos
krautuvininkas
Dapkus, kuris Seimo rinkimų
pradžioje buvo prisidėjęs prie
valstiėčių sąjungos, gi iš viso
žmogus apart savo krautuvės
nieko beveik nežino. Pas mus
yra dvi žvalgybi: valdiškoji ir
‘ ikrikščioniškojiv; abidvi vei
kia dabai sutartinai, ir sunku
pasakyti, kuri uolesnė. Yra ži
nių, kad suimant žvalgybos
agentai suimtuosius mušė. Da
lis suimtųjų išgabenta Pane
vėžio kalėj i man. Tarp suimtų
jų yra Utenos gimnazijos mo
kinys Laskauskas; tų vaikų
pasirūpino įkliudyti bene pa
tys mokytojai ir dvasiški va
dovai. Socialdemokratų frak
cija nutarė pasiųsti ats. ŠukeviČių vietoj dalyko ištirti.
— (“S.-d.”)

Savivaldybe.
(“Sietyno” žinios)
I

Savivaldybės ir stipendijos.
Musų savivaldybės pradeda
suprasti reikalų šelpti mok
sleivius, iš kurių visuomenė
galės susilaukti naudingų dar
bininkų. Taip, mokytojų se
minarijų auklėtiniams skiria
mos 1921 m. stipendijos šių
savivaldybių: Šiaulių 5, Pane
vėžio Apskrities ir Miesto —
po 5, Kodą ainių apskr. savi-

vai. 2 stipendijos; be to tų se
minarijų mokslo įrankiams,
knygynams — Ukmergės —
10 tukst. auk., Šiaulių — 3000
a. ir k. Žemės ukjo mokyklų
mokiniams skiria Šiauliai (Dai
naviškiams) — 3 stipendijas
po 3000 a., Raseiniai (Paverkšniškiams) — 3 stip. po 200 a.
ir 2 po 100 a. kas mėnuo. Ne
užmirštami jau ir aukštesnių
jų mokyklų mokiniai: juos,
berods, Šiauliai pirmieji bus
atsiminę, jau pernai skirdami
jiems stipendijų. Šįmet čia yni
numatytas 3 stipendijos me
dikams ir 1 veterinoriui ųx)
5000 a. Tauragėj — 3 stipen
dijos (medikui, veterinoriui ir
agronomui).
Pagaliau, kai kurios savival
dybės ateina pagalbon ir mok
sleivių
šelpimo
organizaci
joms, teisingai žiūrėdamos į jį,
kaipo j vienų socialiu aprūpi
nimo uždavinių, pav. Šiaulių
Saviv. duoda pašalpos “žibu
rėlio” dr-jai moksleiviams šelp
ti.
Reikia tik pastebėti, kad iki
šiol tuos reikalus teatsimena
apskričių savivaldybes, valsčiai
gi dėl to beveik nieko nedaro
nors nesunku butų ir jiems
Išskirti kokių vienų stipendijų
savo valsčiaus besimokinan
čiam moksleiviui.
Savivaldybės knygynas. Šiau
lių Apskr. Valdyba atidaro vie
šam naudojimuisi knygynų ir
skaityklų prie Apskr. Valdy
bos. Knygyną sudaro suvežto
sios iŠ apleistųjų dvarų kny
gos ir dublikatai iš Ccntr.

NAUJIENOS, Chicago, UI.-,
Valst. knygyno, kurių iki šiol
sutvarkyta keli tukst. tomų.
Knygyno papildymui ir laik
raščių išrašymui paskirta dar
3000 auks.

Koperacija
(“Sietyno” žinios)

JONIŠKĖLIS.

Ketvertas, Kovo 1? d., 1921

suomeninlų lėšų, tam tikslui: JIS IŠAUGINO ŠIMTUS TUKS
1 § Kiekviename Valsčiuje
TANčlŲ KŪDIKIŲ.
ir mieste jų teisėmis turi bū Borden’s Eagle Brand sutir
ti sudarytos Socialinės Apsau štintas pienas pagelbėjo dau
gos Komisijos, į kurias įeina: ginus kūdikiams išaugti svei
Valsčiaus Valdybos ar Tary kais vyrais arba moterimis,
bos atstovai, labdarių ir pro negus visi kiti prirengti kūdi
?
fesinių Draugijų veikiančių kiams maistai.
Valsčiuje atstovai ir kviesti
Gnil Bordcnas pirmas priren
gė šitą maistą kūdikiams dau
reikalingi asmenys.
2 § Valsčių komisijų parei ginus kaip 60 metų atgal, dėl
gos: Drauge su Valse. Valdįy- gerovės kūdikių ir nuo to lai
j)tt steigti našlaičiams ir se ko jis buvo pagelba motinoms,
litams —• elgetoms prieglau kada visi kiti maistai nebuvo
das, prižiūrėti prieglaudų nikį tinkamais jųjų kūdikiams.
bei. tvarką, išdirbti1 maistu,
Ant puslapio 5 šito laikraš
drabužiais ir k. prieglaudų čio šiandien jus atrasite ap
aprūpinimo projektais ir iš garsinimą apie Borden’s Eagle
laikymo sąmatas, paskirstyti Brand Sutirštinto (condensed)
gyventojų tarpe einant įstaty pieno. Iškirpkit kuponą ir paThc Bordens Kompanimas ir nutarimas piliavų ir
rinkliavas ir kitas natūralines jai, o ji prisius jums, dykai
pareigas, šelpti pavargėlius nurodymus kaip maitinti jūsų
kūdikį su šiuo stebėtinu mais
namuose ir t. t.
3 § Prie Apskričių ir Mie- tu ir taipgi jųjų “Kūdikių Ge
slų jų teisėmis Valdybų sudU- rovė” knyga.
minos Soc. Aps. Komisijos, į
kurias įeina: Apskr. Valdybos IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIMlIfll
atstovas, Vid. Reik. M-jos Dar Paveikslai! Paveikslai!
bo ir Soc. Aps. atstovas, Labd.
apie
DANGŲ
PEKLĄ,
ČYSČIŲ ir
Dr-jų ir veikiančių Apskrityje
KITUS GALUS.
profesinių sąjungų atstovai,
Rodįs
Pirmą
sykį
Chicagoje
Apskr. gydytojas ir kviesti rei
kalingi asmenys.
4 § Apskr. Komisijos parei
ga drauge su Valdyba prižiū
rėti vaikų našlaičių prieglau
das, tvirtinti vaikų prieglaudų
sąmaitas, išdirbti valsčių Soc.
Aps.
Komisijos
prieglaudų
steigimo projektus ir sąmatas,
tvirtinti valsčių prieglaudų ar

Muilo dirbtuvė. Vokiečiai
netoli Joniškėlio
stoties “Girelės” miške buvo
įtaisę Joniškėlio
“kreisinę”
muilo dirbtuvę, kuri jiems žy
maus pelno duodavo. Tos dirb
tuvės triobėsiai sveiki riogso
nenaudojami. Įtaisai, nors ncbevisi, tebėra. Valsčiaus savi
valdybė (paskui ir apskrities
prasidėsianti), girdėti, žadant
imt inicitivos atnaujinti joje
muilo gaminimą. Lig šiol, įpra
tę prie vokiečių taupytis, gy
ventojai didžiumoj skalbiamą
jį muilą namie gaminasi.
Kažin, ar pavyks “lėto bu
do” joniškeliečiams tas suma
nymas, nes jie visi dar tebesiduoda mulkinti migdomi vie
tinių “akalicų”. Reikia nepa
miršti, jog kai kada ir jie at
bunda, — pav. turi gan skait
lingą nariais ir kas kart ky
lančią apyvarta vartotojų ben
drovės krautuvę. Bet nuosta
bu, kad kitokio ne vartojamo
sios, bet gaminamosios koperacijos darbo nors mažame
maštabe, pavyzdžiui šios mui
lo dirbtuves atnaujinimo ne
siima. Ar nesuspėjama, ar ne ; das sąmatas, duoti Valsčių Soc.
matoma visuotinos naudos?
, Aps. Komisijoms nurodymų ir
— Betkas.
patarimų ir koritroliuoti jų vei-

Sevoros Gyduoles uzl«iik<
šeimynos sveiksta,

Islvalykite savą kraują.
Dabar jum* rtikia pavasarinių ffj*
duobų. Nuo pasekme* budo gyva*
nima taiki žiemos, užsilaikimo vidui,
netureįimo gaivingą oro ir per stoka
vaikičiojimo, jusu organizmas tapo
apsunkintas, virimas maisto nusilp
ninta* ir sąnariai kiek tiek neveiki,

S

evera’s
Blodal

(pirmiau vadintas Severo Kraujo
valytois) yra tam tikras atmainą
padarą* vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu
systemi. Pagelbės sutaisymu nenaturalitko stovį ir gelbes regulavime organizmo. Tikras vaistas dil
gydymo odos išmetimu.
Prekl
$1.20. Aptiekuose.
W » . S’ VF9A CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

V. W. Rutkauskas
Advokatas
89 So. La Šalie SL Boom M4
Tai. Central 689fl

▼ak.: 812 W. 83rd St. tHcago
Tol. Yards <681.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1058
Dienomis: Room 518 — 151
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.

bei bendradarbavimu prakalbose kaip va: Newark, N. J., Balti more, Md., Rochešter, N. Y.,
lams prieglaudas, ligonines,
V—Į
....................... ■;
..■>
Philadelphia, Pa., Providcncc, B. I., Clevehind, Lietuvos
Labdarybės el’gčtnaniius, lopšelius, šelpti I
MOCKUS.
(Tąsa).
Obio, Cicero,' III., ir kitur.
Šelpimo Organizacijų ir;bėdnuoinenę namuos, kurti; Ketverge,KUN.
Kovo-March
17, 1921
17) Svarbiausios klintys šio paskolos me- Savivaldybių Atstovų kepyklas ir valgyklas, rupiu- Mildos svet,
3138 So. Halsted St.
European American Bureau
5) Didelė dauguma stočių nurodė galimy to buvo:
Pradžia 7:30 vai. vak.
lis sujįeškoti bedarbiams dar
Suvažiavimas
Chicagiečiai
ir
chicagietės,
nepra

bę ir reikalingumų tų pačių ar kitų paskolų vykFabionas ir Mickiewicz
bo ir skirstyti gyventojų tarpe leiskit virš minėtų paveiksluotų pra
Lict.
Valstybės
nepripažinimas
“
de
a)
dinti toliau, padarius tūlas atmainas ir lukte
vedėjai
apie — Dangų, Peklą, čyščių ir
Suvažiavimas įvyko sausio natūralines Socialinės Apsau- kalbų
jure” Amerikoje, delei ko daugelis
t.t.
rėjus pagerėjimo darbu.
Buvę A. Petratia ir S. L. Fabionas
15 d. kviečiant Vid. Reik. Minreikalams pareigas.
Šituos
paveikslus
kun.
Mockus
ro

_
_
Įk ri i
saviimhlvhnc
6) Kone visi paskolos komitetai pasiūlo sa
Siuntimas pinigų, laiva
dys da pirmą sykį ^Chicagoje. Todelb) Lokaliai streikai (pav. Waterbury, jos Soc. Aps. skyriui. Dalyva
vo patarnavimų ir tolimesniam laikui, tik 4 ar
gi, pribukit visi, raginkit pribūti ir
(irau?cl!,lii jos ribose veikiančias savo
kortės, pašportai ir tt.
vo
tik
20
atstovų,
13
—
c
---Conn.)
ir
abelnas
darbų
sumažėjidraugus, nes dą tokių gražių pa;> IKireiskė nebegalėsiančios dol vietinių aplin
Labdar. draugijas bei Įstaigas.

Lietuvos Laisvės Paskola.

■

kybių

toliau

paskolos

darbe

dalyvauti.

7) Visų kolionijų stočių komitetai pasižy
mėjo

pavyzdingu

patriotinguniu,

pašvęsdami

laika ir energijų paskolos darbui be jokio at
lyginimo ir pa<Iengdami visas išlaidas vietinės
kolionijos mezliavomis.
8) Daugelis kolionijų nusiskundžia ant sto
kos šiek tiek patyrusių vietinių veikėjų. Todėl
tik apie pusė visų kolionijų pasižymėjo ypa
tingu darbštumu, pergaledamos įvairias kliūtis.

9) Geriausias būdas agitacijos dėl pasko
los, tai gyvas žodis prakalbi ninku, ypač naujų
žmonių iš Lietuvos. Lankymas butų nevisai’
davęs gerus rezultatus (kaip pav. Amsterdam,
N. Y.) ir matomai daug prigulėjo nuo pačių
rinkikų gabumo ir energijos. Siuntinėjimas
raštiškų paraginimų, — tikslo neatsįekdavę.
10) Agitacijos spaudoje buvę ganėtinai.
Tečiau kaikurių dešiniųjų laikraščių išsišokimai
ir socialistinės srioves organų tylėjimas prad
žioje slopinęs paskolos idėja. Koniunistų spau
da ir jų agitacija žodžiu tiesiog kenkusi visam
darbui kaikuriose vietose.
11) Prie pačios Liet. Misijos, kaip vyriau
sio vykdomojo centro paskolos, visu be išim
ties stočių atsinešimas prielankus ir pasitenkintinas. Vos viena kita stotis nurodė į tirtus
trukumus kaip va: suvėlintas Liet, bonų prisiuntimas, nepribuvimas su prakalbomis, ne
va nelygus atsinešimas prie atskirų srovių dar
buotojų, statymas ant lygio teisimo pamato
pirkusius ir nepirkusius bonų (tarybum kitaip
(?) but galima elgtis!) Suprantama, ilglaikiniame ir komplikuotame darbe galėjo atsirasti
progos tokiems nusiskundimams, nekalbant
apie jų tikslingumų.
12) Pasekmės darbo buvo geresnes kur
stočių valdybos susideda iš vietos draugijų at
stovų, priklausančių įvairioms sriovėms. Sto
tis iš žmonių vienos srovės turėjo daugiau kliū
čių ir mažesnio pasisekimo.
13) Atskirose kolionijose kur veika dvi
stotis, reprezentuodamos atskiras srioves, —
geresnių pasekmių neturėjo. Dažnai pats dar
bas delei to susilpnėjo, o pirkėjams duodavo
progos išsikalbinėti (per Scranton, Pa., Day-

ifias

c)

pjalc ^>efcitų

metų.

Per ilgas L. L. Paskolos terminas.

d) Abelno nusimanymo nepatenkinimas,
kad pirkėjai L. obnų naudotųsi tū
lais palengvinimais Lietuvoje, o nepirkusieji bonų ir ypač priešingieji
paskolai butų verčiami kokiu nors
budu Valstybei pasiteisinti.
e) Perdidelės kvotos, tūloms kolionijoms
nuskirtos.
18) Valstybinis paskolos darbas ir ta ne
partinė pozicija, kurią Liet. Misija stengėsi iš
laikyti ir ginti,
žymiai prisidėjo prie Lietu
vos Valstybinės idėjos sudrutinimo tarpe skait
lingos lietuvių išeivijos. Agitacija už paskolą,
varoma retkarčiais partijiniais motyvais, pasi
sekimo neturėjo. Agitacija-gi kraštutinių ele
mentų iš kaires prieš tą idėją — vis mažiau ir
mažiau pasekėjų besuranda.

įji.iti

bėtis

ir

6

—— ■

sAvivaldybh}.

reikia, kad

D)

Savivaldybes

kontroliuoti

turi

liygieną

teises

ir ūkio

•voilcj-d vj nėra niekas regėjęs.

v<*jk^re visi murš nažiureti kun. Moc-

kaus šventų paveikslų!
Inžanga padengimui lėšų 35c.

šiuo klausimu maža teparodė
susiinteresavimo. Norint savo vedimo šelpiamųjų draugijų Kviečia 1 Kp. L. L. F. Komitetas.
1920 m. kovo 17 d. suvažia
vimo nutarimu jos iki šįol ne
įvykdė privalomojo pavargėlių
globojimo pas . save ir vieto
mis visai nesidėjo prie šelpi
mo darbo, kitur gi net kon' Paskutinis iš eilės
fiskuotojo šmugelio labdarių
rinkliavos pajamas išaikvpjo
APŠVIETUS SUSIRINKIMAS IR
kitiems^ reikalams.
, KONCERTAS
Buvo daroma pranešimų iš
vietų apie, labdarybės padėtį.
Chicago Joint Board, A. C. W. of A.
Soc. Aps. Skyr. vedėjus sutei
Įvyks
kė žinių, kad Lietuvoje ran
dasi 1’14,157 asmenys, kurie
ASHLAND AUDITORIUM
reikalingi duonos, drabužių,
Ashland Blvd. ir Van Buren St.
36,850 vaikų; prieglaudų esą
Pėtnyčios vak. Kovo-March 18 d., 1921,
338 su 2930 vaikų. Skaityta
Pradžia lygiai 7:30 vai. vak.
buvo referatų apie: prieglau
FRANK P. WALSH
das našlaičiams (Prusienė),
Laikys paskaitą temoje
prieglaudos seniams (KairiuIndustrijinis iškilimas ir unijinis judėjimas
naitis),
priegl.
invalidams
(Jagminas), vaikų nusikaltėlių
Frank P. Walsh daugiau ^ali pasakyti autoritetiškai viršminėtoj
tėmoj nei kitas kokis kalbėtojas.
globa (Žilinskis), bepročių glo
Specialiai muzikalis programas. Vokalį solo atliks P-lč Minna
ba (d-ras Lašas), nikio vedi
Ysaova.
mas (Dįdžulimas), auklėjimas

Paskelbimas

XII. LIETUVOS MISIJOS ŽODIS: .
Lietuvos Laisvės paskola Amerikoje yra
pirmas Lietuvos istorijoje ir lietuvių išeivijos
gyvenime plačiai organizuotas valstybinis dar
bas finansų srityje. Šio darbo vaisiai šiandien
bent dar negali but apibudinti žodžiais “nusi
sekę” arba “nenusisekę”, bet gali būti įvertin
ti ta reale (apie 105 milijonų auksinų) pinigi
ne parama, kuri teko Lietuvos Respublikai,
Taipgi puikus muzikalis programas susidedąs iš 25 narių.
sunkiausiais laikais kovos su nuožmiausiu mu
sų neprigulmybčs priešininku lenkais. Laisvės tė) ir k. Suvažiavimas priėmė
CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA po vadovyste ALEKS
ANDRO
ŽUKOVSKIO.
Paskola tarp Amer. lietuvių branginama ncŠi yra paskutine paskaita ir koncertas šiame sezone. Ateikite
vien kaipo pinigine parama, bet ir morale
GLOBOS ORGANIZŲOTfi.
ankšti, kad gavus sėdynę.
brangenybe. Paskolos darbas, kaipo pirmas sa Globojimas privalomas ir at
Ypatinga atida—Įžanga su Unijos Knygele ir Korta.
vo rųšies bandymas, o taipgi atsižvelgiant į tas liekamas iš Valstybinių ir vipareigas kuriems prisiėjo tą darbą varyti ir
į tas iki patoguAio tolimos aplinkybės, kuriose
tas darbas vystėsi, — suprantama, negalėjo
būti be tūlų trukumų. Bct-gi pramintas takas,
įgytas patyrimas ir pastebėti, netobulumai, —
Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasdeduos galimybę antros ‘^Lietuvos Gynimo Pa
iimts augitos rųšies V ic t rolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki
$250.00, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 800 ada
skolos” vykdintojams rasi gausesnių pasekmių
tų ir deimanto adatų veltui.
susilaukti.
Šios Victrolos yra visiškai naujos ir tyri dešimties metų raš
tiškų
dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos
Apturėjus Lietuvos valdžios įsaikymus
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00.
grįžti Lietuvon ir baigdama savo darbuotę čio
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.
nai, Lietuvos Valstybes Misija .broliškai karštai
Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainų
spaudžia ranką visiems Neprigulmingos Lie
už naujų, kuomet gali gaut pirkti visiškai naujų gvarantuotų Vic-

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

ton, Ohio ir dar kitur).
tuvos draugams, kurie tai sunkiai uždirbtais
14) Paraginimas dėti aukas šalę paskolos doleriais, tai nepailstamu ir neapmokamu <lar-

reikalo netik netrukdė paskolos darbo, bet tik
jų įvairino ir tvirtino. Bet platus atskiri vajai,
atskiro centro vedami, kai kur (pav. Detroit,
Mich.) atitraukė darbuotojus nuo abelno pa
skolos fronto.
15) Abelnai pastebėta, kad paprasti darbi
ninkai buvo uoliausiais paskolos rėmėjais. Gi
pramoninkai bei saliuninkai daugumoje pasi
rodė šykštus arba net ir priešingi.
16) žydų dalyvavimas L. L. Paskoloje ap
sireiškė silpnu ir neorganizuotu pirkimu bonų

Ste

savivaldybes

bu, žodžiu ir raštu rėmė gimtojo krašto lais
vės reikalą. Tegul demokratingos, darbo žmo
nių valdomos Lietuvos Valstybinė idėja lieka
vienijančiu obalsiu ir koliavede žvaigžde to
limesnio je musų kovoje už Lietuvos neprigulmvbę, laisvę ir gerovę.
LIETUVOS
AMERIKOJE.
23 d. vasario, 1921 m.
New York City.
GALAS.

trolą iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir
adatas veltui

Sankrovos
kaina tik

Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmų pasiūlymų,. nes mes
norime turėt daugiau vietos.

Ateik ir persitikrink patsai.

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

NOTARIJITfiAS
Real Katate, Paakoloa,

lusurinai ir tt*

809 W. 35th St., Kam>. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
j Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.: iki 3 po pietų.
<------------------------------ ------------------

Didžiausis Knygynas
— TIK —

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE
Galima gauti visos Knygos. Rei
kalaukite musų Knygų Kataliogą.
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirksite musų Knygyne Knygas
siuntimui Lietuvon nuleisime pigiaus.
duosime patarimą kaip siųsti kad
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes
parduosime laikraščius ir knygas tik
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias į So
cializmą, kaina 50c.
Kreipkitės ad
resu:
J. B. AGLINSKAS,
3238 So. Halsted SU
Chicago, III.

ORKESTRĄ-BENĄ

S

Parūpina visokUtatt i
reikalams

J. SALAKAS 1

1414 So. 4tth Co.rt i
Cicero, I1L
Tel. Cicero 2818

Visuotinas (General) Contratorius

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

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. L H. GINDICH
saskrovus
kaina tik

Nėra prievartos kad pirktam.

Mes pristatome visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Chicago Hights, Gary, Lyons, Bluo laland, Summit, Bellwood, B«mham, 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 STOKAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės_____ _______
v-i1

DANTISTAS
Mm savo darbą gvaraataojam*
Kalbame visas Europiikas kalbas.
3804 So. Kedsie Avė., Chicago, I1L
Arti 88-th Streat

Ketvertas, Kovo 17 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, III.

[•KORESPONDENCIJOS
' darbo. Ir jeįgu Endicott-Johnson batų dirbtuvės nepradės
■ greitai dirbti, tai vietos daršis bei tas.
! bininkams teks skaudžiai panedaug justi geležinę nedarbo ranką,
Siame miestelyje
ir tos Mat, Endicott-Johnson batų ir
!
randasi dirbtuvių, bet
nedarbo suparaližuotos. Ne odų dirbtuvėse dirba apie 15,darbas visur jaučia, tas pat ir 000 darbininkų, t. y., apie pu
pas mus. Kai kurios šapelės sė vietos darbininkų.
Delei nedarbo, daug vietos
dirba po tris dienas savaitėj,
kitos keturias dienaš — taip lietuvių rengiasi pavasarį va
ir velka dieną po dienos, kaip žiuot Lietuvon, nežiūrint, kad
ligonis giltinę, žmoneliai lau- ten karo pavojai, dar ir ne
pasibaigę. — A. B. Vargšas.
kia ramiai, k
gerinus dirbti. Kuo galime čia
pasidžiaugti, tai kad vietos
lietuviai gražiai sugyvena. TurĮSPĖJIMAS agitacijos
retai užeitum tokių koloPRIEŠ LIETUVOS
nijų, kad lietuviai taip gražiai
SAULIUS.
s ūgy vintų kaip pas mus. O
juk ir čia yra visokios minBvooklyn, N. Y. — Kovo 6
ties žinonių, bet tarpe jų nė- d. musų mieste laikė prakal
ištrumų ir užsi varinėj imu bą tik ką iš Lietuvos sugryžęs
p. česnulis, kuris savo kalbo
tur kad partijomis eina vieni je, tarp ko kito, pabriežė se
prie: kitus. Gal kas sakys, kad kančias mintis: (1) Lietuvos
mus niekas nieko nevei šauliai esą pavojinga Lietuvos
kia, visi susnudę, tai ir gy Ni prigiflmybei
organizacija;
vena taikoj. Ne. Viešame gy (2) Lietuvos šauliai kelią pa
venime perdaug nesame atsi vydą Lietuvos armijoje, jogei
likę nuo kitų kolonijų. Ir pas jie nuo Amerikos Lietuvių
mus rengiama susirinkimai, gauna aukų; (3) Lietuvos šau
prakalbos, visoki pasilinksmi- liai nieko gero nenuveikę; ir
todėl (t) Lietuvos Šaulių rei
gal Dr-stė Liuosybės buvo su kia amerikiečiams Lietuviams
rengus prakalbas M. X. Moc neremti.
kui. ( Jis atvažiavo su savo
Delei šito Lietuvių Piliečių
klapčiuku ir patarkavo kuni Komitetas, savo susirinkime
gėlius. Gerai. Tas nieko,
Kovo 8 d 1921, tarė sekanpats sakosi esąs kunigas, na, čiai: (1) P Česnulis jau anttarkuoja. S<i- r u sykiu i Lietuvos pagryžęs
tai n
vo kalba jis lietuvių tarpe čia agituoja prieš Lietuvos Valdjokių vaidų nesukėlė.
žią ir jos vidurini susitvarky
niems tiko, o kitiems kad ir mą; (2) Lietuvos Valdžia dar
nelabai tiko, bet jie lermo ne nėra nieko Amerikos Lietu
kėlė: pasiklausė ir išėjo. Be to, viams delei šaulių darbuotės
musų miestuke nors nedaug pranešusi; (3) Lietuvos Atsto
lietuvių gy’vena, bet jie turi vybė dar tik šviežiai išsiunti
net penkias pašalpos draugi nėjo atsišaukimą, kad Ameri
jas. 'Turi Koperatyvę Valgomų kos Lietuviai privalo Lietuvos
jų daiktų krautuvę, kuriai, J. Šaulius kiek galėdami remti;
Peletskiui vedant, gerai vyk (I) Lietuvos padėtis eina dar
stą. nes tas žmogus supranta didesniu pavojun atgijant ca
bizni ir žmones.
rizmo rėžimui, kuriam vyk
— Nekantrus.
stant Lietuvos šauliai — bus
dar labiau reikalingi vesti par
tizaniškas kovas su Maskoliais
BINGIIAMTON, N. Y.
kaip ir su Lenkais, o rasit ir
su Vokiečiais. Todėl nutarta:
Kaltina lietuvį dėl užpuolimo. Mes atsišaukiame Į Amerikos
Lietuvius, kad nesiduotų su
Kovo 1 d. š. m. Charles Zu- klaidinti nėkieno neingalio(Žukauskas), gyvenąs tiems žmonėms, bet remti
West Cbenango kaimelyje, ant Lietuvos Šaulius, iki Lietuvos
ūkės, skaudžiai sumušė savo Atstovybė ar pati Lietuvos Val
džia apie tai Amerikos Lietu
li. Binghamtono policija jį su viams kitoniško ' nusistatymo
gavo ir uždarė šaltojoj. Dįsprokuroro
padėjėjas
Sekr. L. G. Kazunas.
E. Anderson kaltina jį
kaipo antrojo laipsnio mušeilelto Žukauskui gresia
bausmė $1(MM) arba 5 metai
kalėjimo, arba abidvi bausmės
kartu.
Krikščionys demokratai tu
Sumuštą, be žado moterį rėtų Lietuvos pasitikėjimą bet...
pasiėmė pas save jos brolis, gi “kietam“ jų vadui kun. Kru
vaikus — jiedu turi šešetų vai pavičiui sunegalejus, jie to pa
kų — paėmė į St. Mary prie sitikėjimo neturi. Taip skun
glaudą.
džias Lietuvos klerikalai.
Ch. Žukauskas mėgęs gerti,
*
♦
*
dėlto jų šeimynoje, sako, ne
sutikimai ir muštynės buvę ne
Anglijoje “šiur“ įvyktų pro
naujiena.
Vietos laikraščių letarų revoliucija, bet dėl dar
pranešimu, ir šį karta polici bininkų vadų “išdaviki,škumo“
ja radus daug munšaino, ku jos ten nėra, — dejuoja “lais
ri jis pats dirbdavęs.
vės“ komunistai....
ST. CHARLES, ILL.

v“

Krislai

Spaustuvių darbininkų
streikas.

8 d. Binghamtono ir

Johnson
bininkai
reikalauja 42 darbo valandų
savaitėj ir $50.00 mokesties.
Vietos laikraščiai: The Binghamton Press ir The Morning
Sun, kovo 9 d., išėjo tik ke
turių puslapių. Ant pirmo pus
lapio buvo pranešimas apie
streiką, ant antro — įvairus
pa veikslai, ant trečio ir ket
virto — smulkus skelbimai,
kurie buvo jau tilpę vakarykšNedarbas vėl didėja.

Pradžioj šių metų EndicottJohnson batų dirbtuvėse dar
bai buvo pradėję eiti geriau,
bet pastaromis dienomis vėl
pradėjo atleist darbininkus iš

m
*
“Socialdemokrato“ 2 nume
ryje štai ką skaitome apie Ta
rybų Rusus: “Rusų komunis
tų laikraščiai atvirai rašo apie
nesusipratimus partijos tarpe,
apie partijos krizį. Platus dar
bininkų sluogsuiai nepatenkin
ti biurokratizmu centro komi
teto, aštria disciplina, konce
sijomis, kurios duodamos už
sienio kapitalistams. Maskvos
apygardos komunistų konfe
rencija griežtai nusistatė prieš
C. K-tą. Komunistų laikrašty
je pasirodo straipsnių (“Izvcstija“ iš gruodžio 26 d.), kur
kviečiama grįžt prie proletarų
demokratijos, patiekti, žodžio
laisvę, legalizuoti įvairias sro
ves ir daryti rinkimus į įvai
rias įstaigas prisilaikant proporcionalės sisteino.“
Reikia pripažinti, jog tai ga

na sveikas apsireiškimas bol tyrinėti “radikalus“ Įvairiose'
organizacijose. Unijos sako,
ševikų tarpe.
♦
kad tie pinigai nueis šnipinė
♦
♦
jimui unijose ir sekiojimui
“Rusijoje vargas, skurdas... unijų vadovų.
Rusijoje nėra laisvės... Rusijo
Centraline darbo taryba pa
je reikia dirbti ilgas valandas... davė miesto tarybai reikalavi
Rusijoje nei vieno piragai ne mą, kad^ji paskirtų $2,000 ir
laukia... Amerikoje geriau gy išlipimui veikimo juodašimtiš
venti... nevažiuokite Rusijon,“ kos organizacijos Bctter Ame
perspėja savo vienminčius rican Foundation, kuri reika
brooklvniškė Laisvė.
lavo pirmesniojo paskirimo.
Ret kuomet Naujienos tą pa
ti apie Rusija pasako, tai Lai
Naujienų
svė keikia jas apsiputojus.
♦
Keliaujantis

'

Pinigai nueina j Lietuvą labai gerai ir greitai. Dabar yra lai
kas, kol lietuviškų pinigij kursas žemas, pasiųsti savo giminėms
Paštu, Draftais arba Telegramų per atsakomingą Įstaigą

Liberty Land & Exchange Co.
3301 S'o. Halsted St.,

Chicago, III.

PARDUODAME ir LAIVAKORTES.

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki G vakare.
Panedėliais, Utaminkais, Ketvergais ir Sukatomis iki 9 vai. vak.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

Tel. Yards 8664

Mrs. A. Michniewicz
AKIMIRKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitallsa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Dua
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
8118 S. Halsted St„ Chicago, UI.
(ant antrą lubų)

TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli moderniški dubeltavais šriubais garlaiviai.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Kovo 31.

Tiktai 3čia klesa

MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921

MANGOLIA.

Išplaukia Bal. 28
$132.00
Trečia klesa, New York iki Liepojaus
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų
$130.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba paa vie
tini agentą.

>

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 Iki vilai V.
i
■■■......................
n-Z

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St

S. A. VASILIAUSKAS

Vai. 10 iki 12; 8 iki 6; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 6098,

Naujienų ingaliotas agentas S. A.
Vasiliauskas šioj ir ateinančioj savai
tėj aplankys įvairias lietuvių apgyven
tas vietas apielinkesa Summit, III.,
[Iš Federuotosios Presos]
Rockdale, Joliet, 111., Willow Springs,
LOS ANGELES, Gal. — Argo, III. ir t.t. Pas jį galima užsisakyt Naujienas, pirkti knygas, per jį
Miesto taryba nutarė paskirti perduoti apskelbimus Naujienoms, už
$2,000 policijos departamentui sakymus ir atlikti kitokius reikalus.

Sold everywhene by fumiture dealere
and departmeni stotus

Tyrinės radikalus.

I 11 —

Palengvins akių {tempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudSjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšti, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedšldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 471 h St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

AMERICAN LINE

*

Visos ceremonijos inaii'guraviino prezidento Hardiugo pa
sibaigė. Kadangi ponas Ilardingas ir jo žmona visai pa
prasti nieku nepasižymėję žmo
nės, tai amerikiečių spauda
daugiausia vietos pašventė ap
rašymui ponios Hardingienūs
rūbų ir pono Hardingo pudlio, kurį kaž kas jam padova
nojęs iš Ohio. — P. K—as.

I

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
yįį&gL Specialistas

Tel.: Boulevard 6775

Einant sukilimams Rusijoje,
“Laisvė“ labai šykšti žiniomis
apie tuos Įvykius boil.ševikijoj.
Užtai išėjus tariaman streikan
Naujienų darbininkams, Lais
vė spalių špaltas rašė (melų!
Red.) ir dideliausiomis raidė
mis leido savo “extra“.
*
♦

Dabar Nėra Jokios
Abejonės

Agentas

♦

«

3

■■ ! 1

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

Tolephene Yards 5081

Dr. M. Stupn icki

ENGLANDER SPRINO HED CO

8107 S. Morgan St. Chicago
—

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

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

VALANDOS i Nuo 8 iki 11 ryte
ir nuo 5 Ud 8 vakare.

DOVANA

Telephone Yards 1632

DR. J.
KULIS
LIETUVIS
YDYTOJAS IR CHIRURGAS
ydo visokias ligas moterų, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančias, eonas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
8259 So. Halsted SU Chlcage.

B

Naujienų Skaitytoja m s
Šią savaitę visi Naujienų skaitytojai gauna metinę dovaną

METRAŠTI

ir Lietuvių Biznio Rodyklę 1921 Metams
Šis Metraštis yra žinomas kaipo Lietuvių Biznio Knyga
ir turi pilną sąrašą Amerikos lietuvių biznių ir pro
fesijų. Todėl ši knyga galės patarnauti biznio ar šiaip
reikale kiekvienam, kas tik ja naudosis.
Metraštyje telpa pilnas kalendorius 1921 metams su
visų svarbesniųjų švenčių pažymėjimu, o taipgi daugelis
naudingų straipsnių, nurodymų ir žinotinų skaitlinių.
Tarp kitų dalykų metraštyje telpa:
Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija.
Aprašymas Lietuvos ploto ir Liet, gyventojų skaitliaus.
Abėcėlinis Lietuvos valsčių sąrašas su nurodymu, kurs
valsčius kurian apskričiui priklauso ir kur yra paštas,
telegrafas ir telefonas. Šis sąrašas reikalingas yra
kiekvienam, kas tik rašo laiškus Lietuvon.
Pašto kainų nurodymas.
Pilnas surašąs Chicagos labdaringų draugijų, su kuriomis
lietuviams prieina turėti reikalo.
Aprašymas koks buvo derlius Lietuvoje 1920 metais.

Kas nebusite gavę Metraščio,-reikalaukite. Mes
pasiųsime jį kievienam skaitytojui VELTUI.
Neskaitytojai turės mokėti 15 centų.

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą
1616 W. 47 SU Tel. BouL 160
Valandos i 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryta
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 268
*■—=................ —"
, *

DR. YUsKA
1900 S. Halsted St.
Tel. Canal 2118
Ofise valandos: nuo 10 ryto Ud
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd Si.
Tel. Prospect 8460
■—«—M

ė

Tel.: Yards G6G6
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušeras

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

t

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

į.

ii r

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Ar.
Phone: Prospect 2704
_.-»

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.

DR. S. BIEŽI9
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas! 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 Ud
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St Phone Lafayette, 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną

(Telephone Yards 5834

Dr.
P.
G.
Wiegner
'ričminio valandos nuo 8 iki

E

2 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
8325 So, Halsted SU Chicago,

Slaltyloju Balsai

ka, J. Žilinskas, V. Salaševi- savo keliaujantį agentą S. A.
čia, J. Balakas, P. Deveikis; Vasiliauską per visus miestus ir
m utmuanian
I smulkių, kurios skaitosi ma- miestelius Suvienytose Valstijo
se, kur tik lietuviai gyvena, su
Ilgas streikas.
| žirni $1.00, surinkta $16.00.
-..........
—.... —............. - ' r-"
[l/J tiretkitaa ilame akŲrlaja
Pinigai pasiųsta Lietuvos Mi tikslu perstatyti dabartinius
i
•
nuomones Redakcija neatsako.}
[Iš Federuotosios Presos]
Bdltar P. Grigaiti*
naujus pienus “Naujienų”, ku
sijai Amerikoje.
I . Vakar mes rašėme apie Pasaulio Darbininku
Labai malonu pažymėki, kad rie yra labai svarbus.
| MeadoKv Brook, W. Va. —
1739 SO. HALSTĘD ST.
nacionaLbolševizmą Vokie
AR
KALĖJIMAI
REIKALINGI?
Judėjimas.
Tuo pačiu žygiu S. A. Vasi
šių prakalbų surengimui nepa
Į 800 dftririninkų, dirbusių ZeeCHICAGO, ILLINOIS.
tijoje. Ta srovė yra šiandie
sidarė jokių išlaidų, kas taip liauskas užrašinėja “Naujienas“
I bring chemikalų dirbtuvėse,
Daugelis
žmonių
maino,
kad
Statys
.18,000
namų.
Telephone Roosevelt 8500
labai veikli visoje Vokietigi yra kaipo auka dėl labo ir kitus laikraščius, šėrus, par
Į jau penki mėnesiai streikuoja
kas tik kalėjime yra, tas yra Lietuvos. Svetainės savinin duoda visokias knygas.
• joje, bet ypatingai Bavari
| prieš nukapojimą algos. Kom- blogas žmogus, kuo nors kpm
[Iš Federuotosios Presos]
Subscription Kat*e*
joje. Čia komunistai taip Berlinas. — Prūsijos seimas | p unija laike karo aplaikė $3,- nors nusidėjęs. Jis turi kalėji kas Kapočius buvo sutikęs sve Yru įgaliotu “iLietuviškos18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chlcage.
• susiartino su nacionalistais, gabaus paskyrė 400,000,000 000,000 pelno, bet prie pirmu me būti tiek, kiek jį teismas tainę duoti už $4.00, bet už Amerikoniškos Verpimo, Audi
$8.00 per year in Chicago.
mokesčio neėmė; Spaudą $5.- mo ir Rūbų Gaminimo’’ Bend
8c per copy.
kad jau net ėmė viešai kvie-1 maikių pastatymui 18,000 na tinės progos nukapojo algas. I pasmerkė. Kalėjimai esą rei- (X), bet V. Sliilcika paaukojo. rovės, steigiamos Lietuvoje. At
Visi streikieriai yra ispanai,
Entired a* Second Claa* Matter’ sti vieni antrus į vienybę.
kalingi visokiems vagiams sumų
benamiams
daibininkams.
Varde rengėjų tariu visiems silankęs į lietuvių apielinkę bile
Kompanija kiek laiko atgal kišti ir tt. Aš netikiu, kad buMarch 17th, 1914, at the Port Office
Dar
pernai
buvo
pienuojama
aukotojams ir prisidėjusiems miestelio, su pritarimu vietos
•t Chicago, III., under the act
Muencheno
laikraštyje
pašalino ameriklečijus, kurie
March žnd, 1872.
'
tų
koks
skirtumas
tarpe
pastatyti 150,000 namų, bet su ‘reikalavo pakėlimo algos ir pa
prie surengimo širdingą ačiū. lietuvių sušauktame susirinki
“
Neue
Ztitung
”
nacionaliskurie
yra
kalėjime,
ir
tų,
kurie
tuo projektu vis buvo vilkina sisamdė ispanus, kurie buk
Naujienos eina kasdien, HaMriant
—Tvarkos Vedėjas. me paaiškins abudu tikslu. Ti
nedildieniua. Leidžia Naujienų Ben tinių studentų vadas, Dr. ma ir tik dabar paskirta dalį
yra ne kalėjime. Vienį tiek pat
kimės, kad visi lietuviai musų
geriau atlaiką nuodingas du geri, kiek ir antrieji. Aš neti
drovė, 1789 So. Halsted SU, Chicago,
Hans
von
Henting,
išspaus

pinigų.
pg, jas, yra geresni darbininkai iri
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
Dr-stė Lietuvos Brolių ir Se atstovą maloniai sutiks.
kiu,
kad
jie
yra
kalėjime
deldino atsišaukimą į darbi
“Naujienų” Administracija.
nereikalauja angštų algų. Bet 4o, kad jie turi buti tenai. Jie serų Amerikoje savo mėnesi
Sustreikavo.
niame susirinkime Kovo 6, nu
ninkus, ragindamas juos
Chicagoje — paltu;
ir jiepis begalinis naudojimas
yra
kalėjime
dėlto,
kad
jie
ne

Metanui .. - -..... .
>8J» kovoti išvien su besimoki
pakyrėjo ir liko priversti su galėjo išsilaikyti nuo visa to, tarė paaukot ir paaukojo iš Redakcijos Atsakymai
Pusei meti —
i 4.50
[Iš Federuotosios Presos]
iždo $25.00 Lietuvos Raudo
, &25 nančia
daryti savo uniją įr sustrei
jaunoumene
prieš
už
ką
jie
nuėjo
kalėjimai).
__________ , 1.75
najam Kryžiui per Liet. Gel Ant. Andrikiui, Wauk.— “So
Montreal. — Vietos skerdy kuoti.
V ai n a.m minoeiui______________ 1JM Vokietijos priešus, kad tuo
Kadh
mes
norime
apšviesti
bėt Draugiją. Pinigai priduoti
klose 500 bučerių sustreikavo,
cialdemokrato” adresas: Kau
budu
atvadavus
tėvynę.
Isavo
triolią,
mes
esame
apip

■ Chicagoje — per neilotojual
centro
rašt.
Dr.
A.
L.
Graičuprotestuodami
prieš
nuo
12
Grąeina lokautu.
nas,
Keistučio g. 40, b. 1.;
Viena kopija ,
D8
lėšiami: jie paima nuo musų nui.
Savaitei_________ _
T , ,
18 Studentai, kurių vardu ta iki 26 nuoš. nukapojimą al
dolerį už tą, kas yra vertas Nut. Rašt. Juozas Janulevičius. “Darbininko žodžio” — Kau
Mtaeaiul............ r , .
m- 75
sai ponas rašo, yra pasižy gos.
~
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nas, Laisvės Alėja 48; “Siety
30 centų. O betgi tie žmonės
mėję tuo, kad kontr-revono” (kooperacijų, savivaldy
Aukland, Naujoj Zelandijoj. yra geri, jie yra draugijos stul
Priešinsis
mažinimui
algų.
Kitur.
Metam*
■ - - — - 17.00 liucinio monarchistų sukili
bės, ūkio, kultūros ir profesi
— Naujas didelis industrinis pai ir bažnyčios ramsčiai. Ka
LEECHBURG,
Pa. — Drau- nio ♦ gyveninio
.
4.00
Pusei metų
, ,
dvisavaitinis
susikirtimas grąsina šaliai. Ka da mes važiuojame strytkariu, I
. 2.00 mo laiku pereitais metais
Trim* mtaedam*
gystė
Lietuvos
Sūnų
buvo
su

[Iš Federuotosios Presos]
laikraštis) — Šiauliai, Dvaro g.
syklų savininkai nori paskelb mus apvagia: lupa 8 centus už
Dviem mtneaiam*
. r T
.1^0 jie nuvyko į Ruhr apskritį
ruošus
prįeš
Užgavėnes
baliui
Vienam mineeiui , . ,
Seattle, Wash. — Organi ti angliakasiams lokautą ir su
važiavimą, kas yra verta tik kuris davė $40.00 pelno. Tie 24.
i
rpadarė
baisią
darbininkų
zuoti Washingtono valstijos ardyti uniją.
Lietuvon ir kitur uisieniueeai
J. M. Staugui, Kart.— Apie
3 centus. Jeigu norime išsisuk- pinigai paaukota Lietuvai gin
(Atpiginta)
skerdynę.
angliakasiai nutarė pasiprie
tai buvo jau Naujienų laidoj
Biznis šalyje yra nupuolęs 11 i nuo gazo kompanijos ir varMetam* ------- ----- -- -----------|8.00
tis
nuo
užpuolikų
Lenkų.
Pra

Pusei metų - ..
----- ' 4.50
Idant įgijus darbininkų šinti kasyklų savininkų pa ir bedarbė nuolatos didėja.
Itoti aliejų deginimui,
tada šome pasiųsti per Lietuvos Mi kovo 11.
Trim* minesiam*
2J5
skelbtam sumažinimui algų
apiplėšia mus ponas Rockefal- siją. — Juozapas Latoža.
Pinigu* reikia siųsti palto Money simpatiją, p. Henting dabar
33%
nuoš.
Generalinis
unijos
Belgijos
darbininkai
lajini.
Orderiu, kartu su užsakymu.
piešia, kaip tie studentai bu prezidentas John L. Lewis
leris ir pavartoja dalį pinigų
[$40.00 priėmėm ir pasiųsi
subsidijai universitetų, palaiky me kur įsakytai. — N-nų
vo nusiminę, kuomet jie pranešė savininkams, kad da j
[Iš Federuotosios Presos]
mui bažnyčių, ' kurios liepia Adinn.]
stovėjo prieš darbininkų la bartinės algos turi pasilikti iki
i Brussels. — Belgijos darbi mums buti geriems ir klau
vonus, ir kaip juos sujudino balandžio 1 d., 1922 ir nieku ninkai visai nemano pasiduoti syti
ADVOKATAI
viešpačių. Kada mes nori
PATAISYTINA KLAIDA.
Lietuvos
Informacijų ta pasibaisėtina “brolžudys budu negali būti kapojamos. prailginimui darbo valandų ir me išeiti
į laukus, mes atran
Naujienų 56 num. paskelbta
Biuras Washingtone pata tė”. Šiandie jau, girdi, jie
lokautams.
Dabar
Belgijoj dame, kad kiekvienas
žemės me Westvillės aukotojų sąraše
Pasidavė
darbininkams.
ria amerikiečiams nenustoti supranta, kad darbininkai
siaučia industrinis krizis, bet sklypelis kieno nors senai pa tarp aukojusių po $2 paminėta
Namu Ofisas
Miesto Ofisas
darbininkai nesustoja kovoję sisavintas, ir tasai kas nors sa pavardė W. Vilkas, o turi būt 3323 S. Halsted SI. 127 N. Dsarborn SI
vilties delei Vilniaus. Jisai privalo buti jų kovos drau
ir dabar pradėjo reikalauti, ko: “šalin! plauk į juras, lėk Antanas Vilkis.
[Iš Federuotosios Presos]
nurodo, kad kovo 9 d. Balt- gaiTel. Boulevard 1310
Tel. Central 4411
kad fabrikantai parodytų sa į orą, eik kur nors, ale šalin
Seattle,
Wash.
—
Kelios
len

gudija pasiskelbusi, kaipo Į šitą atsišaukimą tuovo knygas ir prirodytų, kad iš čia!” Taip yra dėlto, kad tie NEPRALEISKITE
PROGOS
nepriklausoma respublika jaus atsiliepė Bavarijos ko tų pjovyklos atsiskyrė nuo sa jie negali kitaip elgties.
žmonės
turi
teismus
ir
advo

vo asociacijos ir sutiko išpil
KURI BALADOS Į JŪSŲ
DR. A. MONTVID
“su savo sostine Vitebske munistų vadas, Otto Tho- dyti
Darbininkai
jau
buvo
užėmę
katus
ir
kareivius.
i
darbininkų reikalaujamą
DURIS..
CHICAGO
arba Minske.” Prie to In I mas. Išreiškęs džiaugsmą nustatymą algų. Algos ateityj tris dirbtuves ir laikė jas kol Sunkiais laikais daugiau
Lietarie Gydytoju ir Chlnurf**
25 Eut Waahinrtoa SU
formacijų Biuras sako, kad delei to, kad studentų tarpe bus nustatomos sulig parduo netapo išpildyti jų reikalavi žmonių eina į kalėjimą negu Dabartinis padėjimas Lietuvo
Marškai! Field Annex
mai.
Dvi
jų
buvo
geležies
lieje
aiškiai
parodė
kas
neatbūtinai
gerais
laikais.
Jie
einą
j
kalėji

18th fl. Raima* 1827
Amerikos spaudoje buvo ra-i augąs “susipratimas”, jisai damosios lentų kainos.
Telephone
Central 8862
jiklos, kurias savininkai ban mą dėlto,
kad kitur niekur reikalinga lietuviams. Apšvieta
syta, jogei Lietuvos valdžiai sako, kad jau atėjęs laikas,
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
dė, uždaryti be jokio persergė jiems negalima eiti. 1# Jie yra —pirmiausiai1 Geriausius gabu
Trauks teisman miestu.
padariusi su Baltgudija su kuomet studentai ir prole-|
jimo. Tečiaus darbininkai at vargo
2121 North Western Ava.
žmonės, kurie neturi mus turintis žmogus neturi už
Valandos:
6 iki 8 vakare
tartį, pagal kurią baltgu- tarai turį paduoti vienf ant
sisakė apleisti dirbtuves kol vietos kur gyventi. Mokslinin tektinai pasekmės be mokslo. X-Spinduliai. nuo
[Iš Federuotosios Presos]
Phona Armitag* 2011
džiai pripažįsta tuos Lietu riems rankas ir “bendrai
nebus parodyta knygos. Savi kas Buckla parodė, kad skai Mokslas pasiekiamas labai leng
Rezidencijos telef. Albany 8710
Philadelpliia, Pa. — Eliza- ninkai gabaus sutiko. Kada jie čius areštų ir skaičius kalnių vai skaitant laikraščius, knygas,
vos rubežius, kurie buvo nu budavoti naują Vokietiją,
beth Gurley Flynn rengiasi pa
statyti su Rusija, ir baltgu- naują pasaulį”. Ir jisai traukti teisman miestą ir kai prirodė, kad nėra užsakymų, pasidaugina kaip tik gyveni turint artimą susinėsimą su /
Telephone Drover 5052
darbininkai,
sutiko
uždaryti
žmonėmis,
kurie
yra
jau
pasiekę
mas
pablogėja.
Kai
gazas,
mė

džiai esą pasižadėję patarti kviečia studentus:
kurius policistus, už neteisin dalį dirbtuvių. Bet jie kartu sa ir kiti gyvenimo reikmenys mokslo.
Dr. A. Juozaitis
Tai-gi nepraleiskite
DENTISTAS
Vilniaus apskrities gyven
gą jos areštavimą kovo 6 d. pareikalavo, kad likęs darbas pabrangsta, mes tada nežino Šios progos, kuri jums bus la
Valandosi
nuo
10 iki 8 vai. vaka
gink“
Pasidalinkime
Ji buvo areštuota už pastan taip butų padalintas, jog kuo- me, kas eis kalėj iman ir kiek, bai prieinama.
tojams balsuoti už Lietuvą,
re.
Nedaliomis pagal sutarime.
jeigu butų daromas plebisci lais! Isteigkime vieną gas laikyti susirinkimą ir už mažiausia butų bedarbių.
“Naujienos šiuo laiku siunčia 3261 So. Halsted StM Chicago, UI.
bet žinome kas yra dėlto kal
maisto ir ginklų bendriją, turėjimą su savim “maištin
Kai vargdienis žmogus u—-------------------------------------tas.
Bisseghene darbininkai bu tas.
gos
literatūros.
“
Susirinkimas
vieną frontą, vieną linija.
vo užgriebę audmenų dirbtu nueina kalėjimai) visokių gy
Šitos žinios gali nuramin
buvo
šaukįamas
Sacco-Van.venimo sunkenybių spaudžia
ti tuos, kuriems ramumas Padarykime bankus ir zetti bylos reikalu ir policija vę, kada buvo bandyta nuka mas, kaltas ne jis, alc tie, ku
biržas, fabrikus ir kasyk buvo davusi jam leidimą. poti algas. Jie rado, kad1 to
yra svarbiaus už viską. Bet
lus žingsnis nėra pateisinamas ria jam neduoda eiti kitoniš
las,
Vokietijos
žemę
ir
“
Maištingoji
”
literatūra
gi
bu

jeigu kritiškai pažvelgi į
ir kad tų pačių pasekmių ga ku keliu kaip tik vargo, bado,
visus
turtus,
kurie
joje
vo
vien
visiems
žinomi
libe

visokio suvaržomo ir 11.
|
jas, tai jos neturi didelės
lima
pasiekti
prailginant
darbo
ralų
savaitraščiai
—
New
Rerandasi, tautos nuosavy
Nei vienas neis plėšti, jeigu
vertės.
valandas, /su kuo visi darbi
public,
Nation,
Freeman
ir
t.
jis turės kaip gyventi; o kai
Baltgudžių pagelba ple be, ir med bendrai ginsi p. Bylą ves American dvil ninkai sutiko.
jis turės kaip gyventi, jis neis
biscito reikale dabar jau ne me tautą nuo visų pasau Liberties Union advokatai.
Tufuose atsitikimuose vald piešti; tada nei kalėjimų ne
lio
spekuliantų.
”
bereikalinga, kadangi ple
žia grūmojo kareiviais, bet reikės. Kad kiekvienas galėtų |
Nesideda
prie
komunistų.
visgi nieko nedarė. Belgijos gyventi
biscitas yra atšauktas. O Tasai Bavarijos komunis
taip, kaip pridera
valdžia, kurios ministerijoj kiekvienam žmogui gyventi,
Baltgudij os
nepriklauso - tų vadas, reiškia, įsivaizdi
[Iš Federuotosios Presos]
yra keli socialistai, nedrįsta jokių kalėjimų, advokatų ir
mybę mes dar vargiai gali na, kad buržujų vaikai, ku
Beri).
Didžiuma Alzati- užsistoti už kapitalistus ir ne
me skaityti įvykusiu faktu. rie nesenai skerdė darbinin jos socialistų pasilieka reor mano prisidėti prie laužymo teismų nebūtų ir iiarcikėtų.
Tiktai vienas kelias yra pa
IK ką tapo atspauzdinta nauja
Apie tai buvo tiktai gaha kus, gali liuosu noru sutikti ganizuoto j Franci jos Socialis streikų.
šalinti tą visą blogą': reikia pa
neaiškių pranešimų; iš jų panaikint visus skirtumus tų partijoj ir atmeta nutari
šalinti visus tuos,
kurie dar
knyga vardu “Pavydas”. Tai
net nežinia tikrai, ar balt- tarpe buržuazijos ir prole mus Tourso konferencijos, ku Kapoja algas geležinkeliečiams. šiandie kontrofliuoja žemę ir
laiko darbo žmones prispaudę,
gudžiai pasirinko, kapo so- tariato ir vardan tautos gy ri buvo nutarus prisidėti prie
yra veikalas, kurį parašė viemaskviškio Komunistų Inter
neduodami pasikrutinti. Duok
[Iš Federuotosios Presos]
stnę, Vitebską ar Minską. nimo, padaryti su darbinin nacionalo.
žmogui tinkamą gyvenimą, ta
Buvo pranešta, be to, kad kais “vieną frontą, vieną Ii- Pasiekiančios Šveicariją ži Indianapolis, Ind. — Lake da
jis ir visi nežinos kalėjimų',
nas iš labiausia pagarsėjusių naujos
Erie
and
Western
geležinke

po Baltgudijos pasiskelbimo niją”.
nios sako, kad keturi penkta
— kalėjimų tada nebebus.
nepriklausoma respublika, Tai ve kur nuėjo komuni daliai narių pasilieka Sociali lis paskelbė, kad nuo bal. 1
—Stasys Bružas.
gadynės rusų rašytojų — M. Arcibad.
jis
nukapos
algas
savo
pa

Minskas vėl patekęs į bolše stai, “begilindami klesų ko stų partijoj. Iš 18 socialistų prastiems darbininkams. Bet
vą”! Aiškus dalykas, kad narių Muelhauseno miesto ta kiek algos bus nukapotos — Amerikos Lietuvių Dar
vikų rankas.
ševas. Šis veikalas bus žingeidi! per
rybos tik vienas nuėjo prie
bai
Lietuvos
Gynimo
ne
gilus
protavimas
ir
ne
re

Taigi iš šitos pusės kolkas
komunistų. Colmaro 12 socia to kompanija neskelbia.
Reikalu.
voliucinė dvasia juos atve listų aldermanų pasiliko So
yra nedaug vilties.
skaityti kiekvienam gražiosios liteVilnių Lietuva gali gauti dė prie tokių nesąmonių. cialistų partijoj. Tas pats de Gal kils uosto darbinin
Chicago
kų streikas.
raturos mylėtojuj. Veikalą išvertė
tiktai tuomet,kuomet patys Jeigu jie vadovautųsi protu, dasi visoj Alzatijoj,
Vilniaus apskrities gyvento tai jie žinotų, kad klesiniai Referendume Lilio mieste iš
CICERO. — Dr. D. Alsei
[Iš Federuotosios Presos]
1,653
balsavusių
socialistų
tik
lietuviu kalbon P. K-as ir savo užduo
kos prakalbose, surengtose per
jai grieštai stos už prisidėji priešingumai tarp buržuazi
Ncw
York.
—
Naujas
uo

61 pritarė komunistams. Marvietos Bendrą Lietuvos Gyni
mą prie Lietuvos. Jie už tai jos ir proletariato negali ne
Federacija nutarė 608 bal stų darbininkų streikas įgali mo Komitetą, seredoj, kovo 9
tį atliko gerai. Spauda ir lėšos Naustos tečiaus tiktai tuomet, būt prašalinti draugiško su sais prieš 487 pasilikti Sočia kįlti, samdytojamjs-geležinlked. Lietuvos Apsigynimui auko
liams pranešus apie rengiamą
jie matys, kad Lietuvoje gy siartinimo keliu. Jeigu jų lįstų partijoj.
jo šitaip: F. A. Jozapailis $10.jienų. Šį puikų veikalą kiekvienas
nukapojimą algų. Norima su
venimas ir valdžia yra daug dvasia butų tikrai revoliuci
00; po $2: F. A. Rokas, Dr. S.
grąžyti
tas
algas,
kokios
<
bu

Pakėlė algą.
geresni, negu Lenkijoje. nė, tai jie nejieškotų sėbrų
Nąikelis; < po $1: Jeronimas
galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms
vo Iprieš !Iiepps 20 d.,'kada ' al Tamulis, M. šikšna, K. Mar
-'t
tarpe
elementų,
kufie
sute

Bet ar dabar jie tatai mato?
gos tapo! pakeltos federalinės kučiais, M. Joktibka, V. Sala[Iš Federuotosios Presos]
Taisyti gyvenimo sąlygas pė savo rankas darbininkų
geležinkelių darbo
tarybos
50 centų Amerikos pinigais
Toronto.
Canadian Exševičia, J. Žilinskas, S. Stura,
krauju.
Lietuvoje, duoti žmonėms
press Co. pakėlė algą visiems nuosprendžiu.
F. Marazas, P. Zaluba, F. Tu
daugiaus laisvės — štai ko-Į Ji šaukia buržuaziją tal 1,700 savo darbininkams nuo
rą, J. Mušti nikus, V. Kirsnis,
kiu keliu reikėtų eiti prie kon deltoj Kad (iid nepasitiki $9 iki $20 į menesį. Tečiaus SKAITYKIT IR PLATINRIT K. Liaudanskas, J. Krikščiū
A 1 T T I T? M
kon dėlto, kad jie nepasitiki tas pakėlimas algos toli ueatinas, Dr. Žymantas, J>r. AiseiVilniaus atvadavimo.

H

“Revoliucionierių”
oMLv h«wa ir reakcionierių
j susidraugavimas.

darbininkų jiegomis. Siel-Įtinka dideliam pakėlimui
varta juos stumia į buržua benkim kainos.
zijos glėbj.

Kazimieras Gugis

Nauja viltis?

NAUJA
KNYGA

BBS

Dr. A. R. Blumenthal

CHICAGOS
ŽINIOS

AKIŲ BHOA1AM1AJS

SAUKIAME DIDELI IŠPARDAVIMĄ MUSŲ BENDRINIAME
PARDAVINĖJIMO KAMBARY
Parduosime Fonografus, Parlor
Bfe'i
Setus, Divonus, Pečius.
tasM
PRMV
STERN FURNITURE STORAGE CO.
■■■

NAUJIENOS LAIMĖJO BYLA

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGĄ
IR LINKIMĄ GYVENIMĄ DUODAMA
JAM “EAGLE BRAND” TUOJ KAIP
TIK TAVO PIENAS SUSTOJA.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)
yra Švarus, saugus

gausife maistas, prirengtas

specialiai kartikių maitinimui. Lengvas prirengimui
— ir jūsų kūdikio viduriai jj suvirškins lygiai taip
kaip jūsų pačios pieną.

<

The Borden Company

Borden Building

Nevr York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ

GEROVE,

kuri paaiškins,

kaip užlaikyti

Užvakar buvo tyrinėjimas
bylos, kurią užvedė prieš Nau
jienas p. Belousck, savininkas
to namo, kuriame pirma buvo
Naujienos (1840 S. Halsted st.)
Jis reikėdavo trijų šimtų tris
dešimts dolerių atlyginimo už
nuostolius,
kuriuos buk jam
padarė Naujienos, nepataisydamos kaip reikiant jo namo,
kuomet jos išsikraustė iš jo
vasarą 1919 m.
Tyrinėjimas ėjo prieš teisėju
I Albu y municipalini am e teisme,
su prisaikintojais teisėjais (jury). Išklausę abiejų pusių ar
gumentus, prisaikin tieji teisė
jai vakar išnešė nuosprendį,
prielankų Naujienoms, Naujienas gynė adv. Ilarry Kinne

2810 W. Harrison St., Chicago, 111.

H! hlli
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turime parduoti eŽ neežmokljimų rendos palaikymui dvi!
deiimts augštoe rųŠies Vlctorolų (kalbamųjų mašinų) už kurių
reikėtų mokėti net iki >200, parsiduoda už 135 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
|
J
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina9
1
viw. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimų, kuris visame
Ha
*_________ gyvenime negali kitų syk atsitikti. Pamųstyk pate, tik už $35 aug_ Štos rųšies gvarantuotų kalbamųjų mašinų. Taipgi, mes turime
■■ parduot! dešimti augštos rųšies tikros odos siklyčiai setų, lovų ir
M ■ ■ karpetų. lie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par■ B
J
duosime už pirmų pasiūlymų, nes norime padaryt daugiau vietos. ųgL
Bh "rB Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
■ H■
i risas miesto dalia ir auidlinkes, taipgi Įkalančiame C. O. D. ir H|m GR h) ■
B
BJD daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.
VSB HbiB Mm
•
Liberty Bondsai priimami.
i*
•
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

p
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A REAL BARGAIN
v

Išvogė rakandus
Užvakar plėšikai,
patyrę
kad
Morris S. Goldsmitlų
šeimynos nėra namie, atvažia
vo su automobiliu ir išvežė
apie $4,000 vertės švarkų, ra
kandų, <livonų ir hrangakmenų. Kaimynai matydami Goldsmithus “kraustantis*1 gailėjos,
neteksią gerų bičiulių.

’,e 360

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.

kūdiki sveiku. Taipgi gausi maitinimo in

strukcijas ūsų kalboje. 0106

Kunigas Bodine suimtas.
Kunigas
Maurice Bodine,
Chicagos evangelistas,
kuris
apsivedė ir paliko Idą Glashagelę, jau kalėjime sėdžia. Tapo
jis areštuotas Rosston, Okla.,
beeinant bažnytines jpareigas.

Vardas

Adresas

triasų ir pajiegų suvedamo f senus ir naujus namui, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.
A. BARTKUS, Prea.

1619 W. 47th St

TeL Boulevard 1892.

Chicago, III.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia,
Kam be reikalo kentėti ? Mano spe^
dalis gydymo būdas išgydė jau daug
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi Ir neišsi
gydo.

Bomba sužeidė du vyru

Bomba sprogdama sužeidė
du vyru. Vienas mažai*užgau
tas, o kitas labai sužeistas —
nulaužtos
kojos ir šiaip jau
apdraskytas. Bomba ekspliodavo į šiaurius nuo Suiperior
gatvės,
apie 100 pėdų nuo
Bairbanks pleciaus. Pas sužeis
tuosius rasta medžiagos bom
boms daryti.

DmL M.

Kiekvienam lietuviui važiuojančiam Tėvynėn pagelbėsim išgau
ti pašportą į 3 dienas.
yi

F—

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

LAIVAKORTES
C NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visy geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
cc NAUJIENŲ ofisas, nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.

SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.

IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ ŲAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

$175,000,000 “income taksų

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų., Chicago, 111.

Tapo paskelbta, kad Chicagoje valdžia suriiiko apie $175,
000,000 taksų už pajamas (in
come tax). Reiškia 100,000,000
mažiau negu praeitais metais.
Sako, tas rodo biznio sumažė
jimą paskutiniais keliais mėne
siais.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarr
ninkai ir Kotvergais nuo 10 ryto iki 4 vaandai po piet.

E=S Tūkstančiai lietuvių siunčia pi-^
=== nigus ir važiuoja Lietuvon, ko
dėl ne Jus. Rašykit tuoj.

Lith. Travel Bureau,
136 East 42nd Street,
New York, N. Y.

AKUSERKA
A. SHUSHO
Taria patyrimą
Materų ligose; rapastinga!
prita
ria ligone ir kadi
M laika llgoiL

10929 & State 8h.
CMcaga, 1H

CM1CAOO.

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybl, Columbijos Grafonolas Ir

lietuviški

naujausi

rekordai.

Vaikas užsmaugtas

Dr. C.Z. Veželis
z

Lietaria Deutiatu

4712 So. Aahland Ava,
arti 47-tea gatvių
Talefonaa: Drever 7B49

Vakar išryto Maillcrs name
■........................ rastas
apsvaigintas K. M. ---------------------------------Sacks, apdraudos agentas. Jis galvą. Bet kol kas, rodos, nie
sako, kad pas ji atč.ie du jau ko nėra. žuvę. Datektyvai kai
ir

pareikalavę

iš

jc

Gydytojai Ir Chirurgu
1M7 W. BĮ at kam*. Mamhfleld av.
yglaudėsi Iki 9 ryta, dm 1Iki
4 ir nue 7 iki 9 vakaru.
Tai. Fraipaet 1157

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
Chicago, minėto.

Specialistas džiovu
Moteriškų, Vyriškų h
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nue I
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8<tl
vai. vakaro. Nadiliomii nu*
19 Vai. ryto iki 1 vai. pe plėk
Telefonas Drexel 8881

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 matai
Ofisas 1
8149 S. Morgan St„ kerti 12 St
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų,
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS*
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 9—41
po piet.
Telephono Yards 687

Tek Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą*
VALANDOS: B—12 ryti
MOS So. Morgan Street,
Chicago, DL

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CKIRinMAl
Valandos! 10 iki 12 ryte; 1 Dd 4 *|
plot 6 Ori 9 vakare
HedUiomls nu 9 iki 12 rytab
1821 S. Halsted St,
Kampu 18 ir Halsted 8t

DR.GYDYTOJAS
A. A. ROTH
CHIRURGAS

RUSAS
ir
Specialistas Moteriškų, Vyriškų^
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicage
Telephone Dr ver u693
Valandos: 10—11 iy j; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų-

kij

spėlioja

ir

mano pi-imnAt»j-

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRTS
LIETUVIS DENTI8TA8
2201 W. 22sd & So. Leavitt Bta.
CHICAGO.

Talafonas Puilman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvyi Dentistaa
10891 S. Michigan AvM Remiami

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

Tikros odos

hotelyje,
Vakar Colonial
6327 Kenvvootd avė rastas ne
gyvas kokių trijų ar keturių
dienų mergaitės kūnas rankiniame krepšyje. Motina nežino-

vyrai

DR. CHARLES SEGAL

DR. JOHN N. THORPE

4537 & Ashland
ve.,
Chicago, UI.

daugiau kuo pasirodo už pra
eities jaunintą.
'Uą nuomonę ni

__ », J
9111 arba 857
e
" j Wakttmi« DruM
__
\ 950 - Drovai 4196
HYVENIMASt 3412 8. Hatoted St

Rez. 1189 Independance Blvd. Chicagų
Telephone Van Bures 294

—Dentistae—
8831 S. Halsted SU Chicago, HL
Valandos:-—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DR. W. F. KALISZ

Prie Oakdale avė. vakar ta
po ištraukti trys automobiliai
iš upės. Du aplaužyti, o vienas
Gavo puodu per galvą
beveik sveikas. Ties ta vieta
nėra tilto, tai ir pavojinga dėl
Frank Wagner, savininkas
neapsipažinusių su ta vieta ke
1606 Indiana avė. namo, utarleivių.
ninko vakare norėjo išmesti j
gatve mergaitę, Mamie Nelsoąi,
Užgiria šių dienų madą
kad jinai laiku neužmoka nuo
Perdėtinė Northwestem imi mos. Bet tuo tarpu vyras ga
Galva
versiteto
merginų
Marė vo puodu per galvą.
Ross Potter eina už dabartinę esanti labai pramušta.

U RUSUOS
Merei lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytoja*, ebk
rurgai ir akušeris.
Gydė aštrias ir chrenMkaa ilgu,
vyrų, motorų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Bax ir kitokiu
elektros prietaisu.
Ofisu Ir Labaratorljai 1M K
18th St, netoU Plak St

am MH

DR. C. KASPUTIS

OTel. Moaroe 2804
Spedalamae: Moterų ligos ir CNrargija
1145 MILWAUKEE AVĖ.

palaiko Marė Potter.

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

Telefonas—Boulevard 9199

Trys automobiliai ištraukti iš
upės.

mergaičių madą.
Utaminko
vakare
Garretto
Biblijos
Institute jinai pasakė, kad ne
reikia taip smerkti
merginas
už redymąsi ir šokius. Senes
nės ar laikinosios mados ge
resnės, sunku dabai' pasakyti.
Tą parodys pats laikas.
Gal
suknios pertrumpos ir šokiai
nevisai deranti, bet juik šian
die viskas kraštutiniai daroma.
Ir .kūrybos dariai bei prisiren
gimu prie gyvenimo jaunuo
menė taipjyat
neatsilieka —

§
U
g
g

DR. M. HERZMAN

T.'pullmaa 5431

Physicain & Surgeon

•

N«w Tart

IMPORTAI

žmonės serganti taja bjauria liga paEastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
ju; jiems rodos, tartum kas j gerklę
la, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
laiku.
Gydau taipjau ’ir kitokias ligas kaip
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

Dainininke nori persiskirti

Lietnvon ir iš Lietuvos

U Irring Mac*

SIIIIIIINIIHIIIIIII1IHIIIIIIIIIIM

Kirmėlės ženklai

Marė A. Hermanienė, kont
ralto, Cliįcagos Operoje va
kar prašė teisėjo perskyras jai
išduoti. Teisėjas pažadėjo tai
padaryti, jei ji prirodys, kad
ji Chicagoj e yra apsigyvenus.

'

Geriausia
-V
jgorsetas
»1
! diktoms
į moterims.
’
Lengvi bet
stiprus, išpar' davimui trumlaikui. Mieros
22 iki 36. Jeigu
jūsų krautuvBin K^miSaSfli
kas neturi, pri
siųsk pinigus ir mierų per
juosmenį (ant drapanų) ir
mes pasiųsim jums vienų pa
bandyti. Palto lėtos primok.
TOKMO HYdENIC.FA8&t°N INSTITUTS

F. AD. RICHTER & C0
3rd Avė. & 3Sth St.,
Brooklyn, New York

Kaina
35c. ir 70c.
už bonką.

'

c

Self-Redųcinc

Kiekvienas aptiekorius parduoda
Pain-Eapellerj. Tačiaus, vištiena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikraji su Inka
ro vaizbaženkliu.

Pain-Expelleris
yra naudojamas, su
virtum per 50 metų,
beveik visose pasau
lio valstybėse.
Nuo
reumatiškų
skausmų, neuralgi
jos, apšlubitno, niksterėjimo, raumenų
nuvarginimo ir grei
tam p a š a 1 i n i, m u i
ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia neapkainuojamą pagalbą.

/1

patinga dama ak*
kreipiama | vak
kva. Vai.: nu* 9 ryto iki 9 valų
Nedaliomis, nuo 9 iki 19 dienų,
4449 S. Ashland
įlaad A
Avm
va kam*. 47 84.
iham Tards 4917
•utovard 607

Abi pušiai devėjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros ttuo
36 iki 46. Tamistos pasirinkime
už $30.00.
Vyrams ir vaikinams pavasari
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
Atdara vakarais iki 8 vai.,
Nedėldięniais iki 3 po pietų.
S. Gordon

1415 S. Halsted St.

Tai. Puilman 842

DR. L E. MAKARAS
Ltetnvya Gydytoj aa ir Chirurgai
109DŪ Michigan Av<ų
Roadandfl.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:21
iki 8:86 vak.

Tai. Austin 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.
Kųtik sugriio ii Californljoa ir
vėl tęs eavo praktikavimų pa Ifa,
5298 W. Harrisaa 8L
Valandos! 8—12 kasdienų ir I—9
vakare išskiriant nedėldianiaa.

DHNTI8TA8
1821 80. Halsted St., Chicago, HL
kampas 18th Si.
Valandos: B---- u, ryto Ir X—* !r*K«
Phons Ganai 847

NAUJIENOS, Chicago, UI,

Lietuviu Rateliuose
NORTH SIDE

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš ”
LIETUVOS NAUJIENŲ
OFISE:
Andrikiui Viktariu
Berzinis Viliam
Brazauska Juzefą (2)
Budginu J.
Bereneviče. Justinas
Būdvietis G.
Brenčius Antanas
Balenta Vincentas
Dundulis A.
Dobilas John
Daugėla Domininkas (2)
Drabus Anton
Gedmin Joseph
Krauktienč Ona
Kunceviczui Tamošiui (2)
Liarentui Antanui (2)
Miežis M.
Mažeika Stophan (2)
Manštein M.
Mickus Peter P.

|

Rubsiuvių darbai lyg trupu
tį geriau ima kmtėt, bet be
darbių dar daugybė. Kitokių
pramonių taipjau gi daug dar
bininkų atleista iš darbo. Žmoneliai susirūpinę ir, einant pa
vasariop, daugelis rengiasi pa
traukti j farmas, kiti Lietuvon
važiuoti.
Oras gražus, šiltas; dažnai
palija. Ankstyvieji medukai ir
žolė pradeda žalumo rodyt.
Vietos draugijos gyvai teį
veikia: rengia prakalbų, |>askaitų susi,rinkimus, ruošia pra
mogų vakarus — balius, teatrus. koncertus. Ateinantį.. ne- Mickevicz Frank

Naksza Vincent
Prapuoleniu Justinu
Plonis Anton

JUOZAPAS SKRIPKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
(traukinis užmušė) Kovo 15,
1921. Velionis Kauno rėd., Kre
tingos apskričio, Linkimų par.,
Judeikių kaimo, 37 metų am
žiaus. Paliko dideliame nuliudi
me moterį Oną ir sūnų Juozapą
2 metų ir 1 mėn. Lietuvoj liko
motina ir du broliu, Kastantina
ir Kazimierą ir dvi seserį Jievą
ir Moniką.
lavonas randasi 311 E. 116th
St. Laidotuvės įvyks Subatoj,
Kovo 19, 9:00 vai. ryto iš namų
į bažnyčią, o iš ten į šv. Kazi
miero Kapines.
Giminės, draugai ir pažįstami
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę materis,
Ona ir sūnūs Juozapas.

ONA MARTUTAITIENft po

tėvais Mockevičiukė, mirė 4 vai.
po pietų Kovo 16, 1921, 52 me
tų amžiaus. Paėjo iš Tauragės
apskr., Tauragės vaisė., Pajukojų kaimo; paliko dideliame nuliū
dime vyrą Juozapą Martutaitį,
puseserę Petronėlę Keseriaustienę ir sesers dukterį Petronėlę
Demereckienė. Lietuvoje paliko
brolį Joną Mockevičių. Lavonas
randasi po num. 3222 So. Wallace St. Laidotuvės atsibus Subatoj, Kovo 19 d., 8:30 vai. iš
ryto į šv. Jurgio bažnyčią, o iš
ten į šv. Kazimiero kapines.
Lieka nuliūdę, vyras Juozapas,
pusesserė Petronėlė ir sesers
duktė Petronėlė. Laidotuvėmis
užsiima St. P. Mažeika.

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

G

ANT RENDOS
Didelė svetainė susirinkimams lai
kyti ir dvejos lubos 25x80 pėdų kiek
viena dirbtuvei. Nebrangi renda.
Kreipkitės
BOCH’S DEPT. STORE,
3641 So. Halsted St.
Tel. Yards 1322

drama. Visus maloniai kvieča vilnonių atkarpų. Atsišaukite.
B. COHEN & SONS
skaitlingai atsilankyti.
1100 W. 22nd St.
Kursų Administracija.

Stralia Jonas

Šimkus Stanley (4)
Šimkus Antanas
Stuzauskas Bruno
Selemonavicz Frank
Tamašiunas S. (2)
Vilkas S.
Vincausku Juozu
VVitauskas Antanas
Yundulas John

Yuknis John (4)
Žalis- Jonas
Žilinskas J. V. iš pašto

Žemiau paduodame sąrašą
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
negero adreso, paštas adresatų
nesuranda. Ęam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi j vyriau
si j j paštą, Clark ir pelams gt.
Reikia klausti prie “Advertised
Window” (lobėj nuo Adams
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik keturioliką dienų nuo paskelbimo.
503 Alonderiui V.
506 Arelis Jonas
507 Augun Boleslavv
511 Balčiūnienė Palionija
512 Baliukas C.
. 513 Banaitis Anton
515 Bartusis Mikolas
519 Bendinskas Jonas
527 Brais Antanas
529 Brijunas Antanas
532 Budavičia St.
534 Bumclauskis M.
540 Cebathrunas Peter
569 Gečus Adam
571 Gilvid Stanislav
572 Skridulis Kazimieras
575 Gruncevečaity Mary
576 Gudawice Domininku
587 Jasaitis Paul
588 Jatuziui Mikolui
589 Jateiko Uršulė • ,
591 Jenkauskis T.
594 Joudis Nastazija
595 Judejka Walter
596 Juonas Simon
597 Kaledinskas Kazimieras
599 Kavaliauskis Joseps
602 Kishkunas Maik
605 Klimas Kazimieras
610 Koleskis W.
615 Kripovisze Joseph
616 Kriksciunas Stapunas
621 Kudirkienė Katryna
625 Labanauskas A.
630 Lileikis Aleksandra 2
631 Linkievicz Bolieslav
636 Malonauskas Jozapas
639 Martinaičiui Jurgiui
641 Masilionis Mateušas
642 Matulienia Magdaliena
644 Meltenis Walter
645 Michalina Wilkialis
646 Mikotajewski Teopil
648 Misevich Mike
650 Mockus Viliam
652 Monkus P. P.
656 Motiejus Krasauckis
658 Nauduras Julis
659 Navickas Adomas
660 Navickas K.
* 666 Ozalas Ignacas
668 Paremskiui Jonui
670 Povilaitis Joe
675 Piasecki Mikolaj
677 Pietkiewicz Kazimier
682 Prakupimas
684 Pumkus Anton
685 Punzencicz Anton
687 Putrament Aleksandra
690 Radvilas Peter
691 Radzan Janu
697 Ročkai Franciskus
706 Sargelis Beleslavas
708 Savickas Paulina
709 Sawiskes Jonas
714 Sedunas Pranas
718 Sheputis John
723 Šimkūnas Kazis
724 Sirtautas Mikodimas
725 Skurdelis Antanas
726 Sodoma Antonin
731 Stanevičius Julianas
732 Staskeni Juliana
733 Staskunaitė Veronika
735 šukena Petronela
736 Skokovskis Peter
747 Toleikis Onai
748 Treinauckienė Ona
754 Urban Mery
755 Vajdel John
756 Vasiliauskis A.
757 Volausks K.
760 Viliesko J.
761 Vismont Jonas
765 Wasilewski Ludwik
768 Wingris Pyter
770 Voveris Stanley
772 Zajavskas Walter
773 Zakaras Aleksandra
776 Žebrauskui Petrui
778 Žvinakene Agneska

RANDAI

PARDAVIMUI

NAMALžEMfi

| PARDAVIMUI namas mūrinis,
6
NETIESTA PROGA
.pagyvenimų, randos neša į mėnesį $90
taipgi parduodu limoziną ir garadžiu.
Parsiduoda puikiai įrengta Parduosiu po vieną arba viską sykiu.
pardavimo važiuoju Lietu
keptuvė, aptarnaujanti didelę Priežastis
Savininkas
von.
miesto dali — Joliet, III. Biznio
Ant. Montrimas
2904 Wallace St.
yra $200 j dieną. Pardavimo

priežastis — savininkas pereina
PARDAVIMUI kampas
35-th PI.
i kitą biznj. Keptuvė randasiir
__________
...
Aubum avė.,r6___
flatų
4 _______
ir 5 kamba--— — maudyne,
— — V 1 gasas toiietai
• • v.401 Meeker avė. Joliet, III. No_ir Ge
'montuotas skiepas, geram padėjime.
rėdami pirkti,
-------, kreipkitės
- . ..J
Pas Rendų buvo per pastaruosius 5 metus
Pioneer Fire Insurance Co. pre- $18o i mėnesį ir galima dar pakelti.
| Parduosiu ant išmokėjimųj
fįmokant
’
zidentą
$5,000 ar daugiau; balansas ant mortgečiaus. Atsišaukite pas mus ar kreip
Kaina

A. Algminavičių,
kitės į Un i vėpsai State Bank.
29 So. La Šalie St. 3 augštas $14,000.00.
PARDAVIMUI vaistinė lietuvių ap
gyventoj apielinkėj. Daroma labai ge
ras biznis receptų pildyme. Kaina
$7,000; pusę cash likusią sumą leng
vais išmokėjimais. Atsišaukite į Naujenas po No. 228

Koch and Co. 2603 So. Halsted st
Tel Yards 1148

PADAVIMUI dvi geros cottage: 506

W. 42nd st. 6 kambarių. $2,200. 510
W. 42nd St. 7 kambarių $2,000. Vanos

NAMAI-žEMĖ

DIDELIS BARGENAS.

Pardavimui 5 akerių far
ma arti Chicagos; visa gera
ėmė, tinkanti daržovių au
ginimui. 3 blokai nuo gele
žinkelio stoties. •

40 akerių visa dirbama
žemė; 25 mylios iš vidurmiesčio, Vz bloko nuo stoties,
įeriausia apielinkė. Nepraeiskite šios progos. Ateikit,
rba rašykit.
<
v
P. BAUBLY,
1404 W. 18-th St.,
Chicago, III.

gasas, duosime ant išmokėsčio.
REIKIA patyrusių merginų
PARDAVIMUI — 554 W 43-rd St.
Alkanas Jonukas, labai linksma
krautuve su keturiais kamba
komedija 3) Likimo bausmė — ir moterų prie skirstymo naujų didelė
Jos W. Houfęh and Son,
riais užpakalyje. Dabar tušti. Ifirenda

Nepristatyti laiškai.

DOMICĖLĖ ŠILAINIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Kovo 16 d. 1 vai. nakties. (Mir
ties priežastis — važiavo auto
mobiliu ir susidūrė su gatvekariu) Velionė buvo 37 metų avi
žiaus. Iš Lietuvos paėjo Kauno
rėd., Telšių apskr. iš Sodos.
Amerikoje išgyveno 13 metų.
Paliko dideliame nuliudime orol|
Kanstanta, Vainauską ir du kū
dikiu (vaiką 10 metų, mergai
tę 9 m., nes jos vyras buvo už
muštas 8 metai atgal dirbtu
vėj).
laidotuvės įvyks iš namų 1979
Canalport avė., Subatoj, Kovo
19, 9:00 vai. ryto į Apveizdos
Dievo bažnyčią, o iš ten j Šv.
Kazimiero kapines.
Giminės, draugai ir pažįstami
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506)
turi būt priduoti Redakcijai išvakaro, ne vėliau kaip Iki 8
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus
numery).

JIEŠKAU darbo į lietuvišką studio.
Esu pusėtinai apsipažinęs su tuo dar
bu. Kam reikalingas toks darbinin
kas, kreipkitės laišku į Naujienų ofisą
pažymjnt No. 230.

IR VĖL NAUJIENA.
Dramos> Kursų trečias vaka
ras nedėlioj kovo 20 d. 1921
(Verbų nedėlioj.) Hull House REIKIA DARBININKŲ
Polk ir Halsted st. Pradžia 7:30
MOTERŲ
v. v. Vakaras žadu būti dar inREIKIA merginos ar moters
domesnis negu du buvusieji. Jų
Direktorė Unė Babickaitė sceno stubos darbui ir prižiūrėti kūdi
je stato tris venaveiksmius vei kius.
1669 Blue Island Avė.
kalus iš kurių du pirmą kartą
Tel. Canal 4914.
Amerikos lietuviuose 1) Kerėji
mo Garsai idilija su muzika 2)

dėldienį rengia dideles prakal Markus P., laiškas ir paveik.

bas Lietuvai Gelbėti Draugi
jos 47tas skyrius, kur kalbės
nesenai iš Lietuvos atvykęs
Dr-as Alseika ir I>r-as Graičnnaš. Prakalbos j vyks Liuosybės svetainėj, vakare.* Bus
dar ir dailus koncertinis pro
gramas.
Vietos lietuviai dabar stip
riai susiinteresavę Naujienų
byla. Vieni apgailestauja, smer
kia tuos, kurie užsigeidė kenk
ti Naujienoms, o kiti džiau
giasi. Atsitinka, kad besiginčydami dėl Naujienų kiti
draugai net ir susipyksta.
— K. Rugis.

Pranešimai

JIEŠKO DARBO

Ketvergas, Kovo 17 d., 1921

S. L. A. 11-ro Apskrčio metinis
Suvažiavimas įvyks nedėlioj, kovo 20,
1 v. po pietų, Meldažio salėj, 2242 W.
23rd PI. — Visos Antrojo Apskričio
kuopos malonėkite atsiųsti delegatus.
Jei kurios kuopos neturi išrinkusios
delegatų, gali valdybos dalyvauti.—S.
L.A. 2-ro Ap. Rrašt. K. Kalnietis.

REIKA patyrusios moters par
davojimui moteriškų ir jaunuo
lių drabužių.
HOFFMAN,
1251 So. Halsted St.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių
Ex-Kareivių 2-ros Kuopos susirinki
mas bus laikomas pėtnyčioj, Kovo 18,
7:30 v. v., 1750 S. Union avė., prie
18-tos gvės. Visi nariai susirinkite,
yra svarbių reikalų svarstymui.
—Valdyba.

REIKIA 7 moterų prie rinki
mo skudurų.
HARRY DRAY
1447 Blue Island Avė.

L. L. Paskolos Apskričio Bonų par
davėjų susirinkimas įvyks septintadieny, kovo 20, 3-čią vai. po pietų šv.
uJrgio par. svet. 33-čia ir Aubum
Avė. Kviečiame visus atsilankyti, nes
bus išduotas raportas praeitų meto
veikimo. Apskričio Valdyba:
J. Poška, Pirm.,
E. Statkienė, Rašt.

Bridgeportas. — Koncertai bus pėt
nyčioj, subatoj ir nedėlioj, kovo 18,
19 ir 20, Raymondo Čapelėj, 816 W.
31ma gatvė. Pradžia 7:30 v. Vak.
Visus tris vakarus dainuos geri dai
nininkai; bus solo, duetų, kvartetų
etc. Kviečiame lietuvių visuomenę
gausiai atsilankyti ir pasigėrėti gražiais koncertais. — Komitetas.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pirmos klesos barber šapa. Turi būt parduota į trum
pą laiką. Pardavimo priežastis,—va
žiuoju Lietuvon. Visi įrengimai yra
pirmos klesos; rakandai visi nauji,
nes prie lietuvių tokių rakandų iki šiol
nesiranda. Puikiausia proga norinčam įsigyti pirmos klesos barber
shop.
Ateikite pamatyt ir pasinaudokite
proga.
3604 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina prie
namų darbo. Atsišaukite —
pirmas augštas iš užpakalio.
PARDAVIMUI saliunas ir stubos
3300 Union Avė.
rakandai viršum saliuno. Užleisiu rendą kambarių perkančiam. Lietuvių ap
Tol.: Boulėvard 5049.

REIKIA DARBININKŲ
7
VYRŲ

gyventoj apielinkėj. Pelninga vieta.
Savininkas išvažiuoja Lietuvon.
804 W. (31 Street.

PARDUODU saliuną lietuvių, len
kų ir rusų apgyventoj apielinkėj. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Parduo
du su visais įrengimais. Savininkas
išvažiuoja J Lietuvą.
3758 S. Normai Avė.
Tel.: Yards 2114

REIKIA vyro veiterio. Turi PARDAVIMUI bučemė ir grosemė.
Biznis išdirbtas per daugelį metų ne
būti patyręs.
ša gerą pelną; lietuvių ir kitų tau
W.
JUCIUS,
tų
tirštai apgyventoj vietoj. Par
JIEŠKOJIMAI
davimo priežastį patirste ant vietos.
3305 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo brolio Gabrieliaus Viktoravičiaus. Mielas brolau,
meldžiu atsišaukti. Arba jį
žinanti,
malonėkit pranešti, nes turiu svarbų
i reikalą ir žinių iš Lietuvos
Stanislovas Valveikis
820 W. 35 Place Chicago, III.
PAJIEŠKAU draugo Petro Tamo
šaičio. Pirm apsivedimo Lietuvoj tar
navo pas kunigą Virčinską Skaudvi
lęj, o apsivedęs atvažiavo Amerikon
1903 m. ir gyveno East St. Louis, III.
1908 išvažiavo nežinia kur. Dabar
j labai norėčia sužinot, ar jis gyvas, ar
ne. Turiu labai svarbų reikalą iš Lie
tuvos, tad geisčia, kad atsišauktų, ar
ba žinanti jį malonės pranešti šiuo
antrašu, už ką busiu dėkingas.
ANTANAS JURGILAS
I 824 W. 21st St.,
Chicago, III.

REIKALINGAS patyręs veite
ris į Majestic restaurantą. Nuo
latinis darbas ir gera mokestis.
3502 So. Halsted Str.
REIKIA 2 patyrusių vyrų
prie rišimo popierų į pundus
ir geležgalių dirbtirven.
AUBURN IRON METAL CO.
7425 So. Green St.

TIK 5 DIENOS LIKO

$500 cash

nį, yra priežastis nesutikimams part
nerių.
Atsišaukite:
4537 S. Paulina St., Chicago.

Paj ieškojimai
|

JOS W. HOUGH and SON
4166 So. Halsted st.
Virš Stock Yards Savings Banko

REIKIA merginos prie na
mų darbo maža šeimyna.
PARDAVIMUI arba IŠMAINYMUI
HOLMAN,
bučernė ir groseme ant bile kokio ki
6029 St. Lavvrcnce Ant.
to biznio. Norėjimas apleisti šį biz

Bridgeport. —- M. X. Mockaus praREIKIA unijisto janitoriaus Garkalbos su paveikslais apie dangų, pek- field Parko 6 flatų garu šildomui na
lą etc. bus ketverge, kovo 17, 7:30
• .ov mui. Labai grąfcųs 3 pagyvenimui
vai. vak. Kviečiame gausiai susirink kambariai skiepą. I<
ti. — L. L. F. 1-mS Kp.
SETTLE BROS,
1304 So. Jefferson St.

ASMENŲ

vosime už $30.00 11 kambarių flatas 4166 So. Halsted St. Virš Stock Yards
viršuj išsirenduoja už $22. Parduosiu
už $2,750.00 Lengvi išmokėjimai.
Savings Banko

Atsišaukite į Naujienų ofisą po No.
232.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS
VICTROLA

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto
buvo užmokėta $200, parduosiu už
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta
$225 už $50, su rekordais ir deiman
AUTOMOBILIAI
to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
PARDAVIMUI automobilis— Oak- ir nedėlioj.

Pastatys tamistą į nuosavų
namą piet-vakarinėj miesto dalyj. Jei nori sutaupint $2,000
ant naujo namo, atsišaukite ar
ba rašykite šiandien. Atdara iki
8:30 vakaro.
LAKE-SHORE REALTY CO.
202 State St.
Room 918.
Matykite C. Szydlowskį, managerį.
AR ESI RENDAVATOJU?
AR MĖGSTI MOKĖT RfENDAS?
Jei nori turėt nuosavą namą
—matykis su mumis. Mes pa
siūlysime Tamstai pieną kur
riuo gali įsigyti sau namą pui
kioj apielinkėj su labai mažai
pinigų. Pamatysi, kad pinigai pas mus nesvarbu, Mes
stengiamės patenkint savo kostumerius visais galimais budais. Jei žingeklauji, u>arašyk,
telefonuok ar ateik. Klausk
Mr. SLEŽAS, arba jo jiardavimų vedėjo.
Vai.: 9 iki 5 kasdieną.
111 W. Washington St.
Tel. Franklin 2446.
Kambarys 246
Šį pavasarį mes statysime
1500 naujų namų—toj koloni
joj bus reikalingi: daktarai, ap
tiekus, bučernės, grosemes,
barbernės ir daug kitų biznių,
taip jau ir pagyvenamam na
mui. Kam nusibodo mokėt ren
dos kitam kreipkitės į musų
ofisą. Nuvažiavę užsiregistruo
kite sau tinkamos vietos. Ne

PARDAVIMUI labai pigiai iš prie
žasties savininko senatvės ir ligos—
6 pagyvenimų naujas, 3 metų kampi
nis mūrinis namas po 5 ir 4 kamba
rius, garu apšildomi, visi trimingai
kietmedžia ir vėliausios mados visokį
įtaisymai. Automatiškos lovos sieno
se įbudavotos. Dabar kainuotų tokį na
mą $38,0000.00. Renda neša $3,500.00 į metus. Turi būt parduota šią sa
vaitę tik už $23,500.00 su mažu įmokėjimu, o likusius, rendos pabaigs mo
kėti. Klauskit J. Zacker,
LIBERTY LAND & INVESTMENT
COMPANY,
3301 So. Halsted St.
FARMA ANT PARDAVIMO

160 akerių, dirbamos 120 akerių 16
melžiamų karvių, 3 telyčios, 1 bulius,
4 arkliai, 70 vištų, 2 kiaulės. Visi ja
vai, šienas, mašinerijos kokios tik rei
kalingos prie farmos. Didelis sodas,
upė bėga per farmą, geri visi budinkai Kaina $8,500. Inmokėt $8,500, o
likusią dalį išmokėjimais ant ilgo lai
ko už 6 nuoš. 2 mylios nuo miesto, ge
ra žemė, lietuviais apgyventoj vietoj.
Atsišaukite šiuo antrašu:
GEORGE HAIDU
Carney, Mich.

PARDAVIMUI $2,000.00 pigiau nei
kad tikrai yra vertas naujas mūrinis
namas, 2 pagyvenimų po 6 kamba
rius, garu apšildomas, visi įtaisymai
vėliausios mados arti Halsted ir 60-os
gatvių. Turi būt parduota šią savai
tę tik už $7,800.00. Klauskit J. Zac
ker
LIBERTY LAND & INVESTMENT
COMPANY
3301 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
PARDĄVIMUI $3,000.00 pigiau, ne
gu galima pabudaVoti šiandien —2
pagyvenimų naujas mūrinis namas 5
ir 6 kambarių šiltu vandeniu šildoma
ir garadžius, lotas 30x125. Visas kietmedžio trimingas ir vėliausios mados
įtasymai. Pardavimo priežastis, savi
ninko nesveikata priverčia apleisti
Chicago. Namas randasi apielinkėj
lietuvių klioštoriauš, 63-os ir Western
avė. Atsišaukite gretai pas J. Zackci*
3301 So. Halsted St.
PARDAVIMUI FARMA

60 akerių geros žemės; labai geri
budinkai; 4 arkliai, 8 karvės; 70 viš
tų ir visos mašinos. 28 mylios nuo
Chicago. Reikia įmokėti $10,000.00.
Mainysiu ant namo.
JOSEPH VOLANDUS,
2829 W. 39th St.,
Chicago.
Tel.: Lafayette 4167.

PABDAVIMUI 5 kambarių ir
antaugštis — bungalow. Kai
na $1,700.0.
3252 N. Neenah Avė.
Tel.: Yards 836.

PARDAVIMUI mūrinis namas su
vėliausiais įrengimais, trijų pagyveni
mų ir garadžiu. Prie tam visi rakan
dai, pianas, automobilius Hudson,
1918 metų ir t.t. Parduosiu viską ant
land, kaip naujas; turi būt parduo
2810 W. Harrison St.
syk arba atskirai. Turi būt parduota
Į PAJIEŠKAU apsivedimui merginos tas į trumpą laiką, pigiai.
labai greitai. Pardavimo priežastis —
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, ne2507 W. 47th St.
PARDAVIMUI dviejų augštų mūri
išvažiuoju Lietuvon.
genesnės kaip 30 iki 35m. amžiaus. Aš
Tel.:
McKinley
4011.
RAKANDŲ
BARGENAS
nis
namas, 3 flątai, maudynė, elektros
J. S.
• našlys, 37 metų, turiu gerą darbą,
Pirma
negu
pirkisit
rakandus,
atei

šviesa,
2 lotai. Dviejų lubų medinis
4032 S. Maplevvood Avė., Antros lub.
tad ir norėčiau gauti sau moterį. Mel
garadžius.
Parnell Avė., arti 31-os
kite
ir
persitikrinkite
musų
dideliame
džiu atsišaukti laišku; atsakymą duo
PARDAVIMUI
gtvs.
Tik
$6,700.00.
Dalį įmokėt, li
pasulijime.
$2-00
saiza
tikras
mahagosiu kiekvienai. Paeinu Suvalkų rėd.,
PARDAVIMUI trijų augštų kampi kusius mėnesiniais išmokesčiais.
ny
fonografas,
su
dviem
sprenžinom,
Seinų apskr., Kapčiamiesčio miesto.
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir grajija visokius rekordus, pilnai gva- nis muro namas, krautuvė ir gyveni
IGNATIUS CHAP & CO.
i
Dominikas Želvis
lenkų tirštai apgyventoj, labai gražioj rantuotas, parsiduoda tik už $55 su mai prie 1919 So. Halsted St. Barge31st and Wallace Sts.
Curtisville, Pa.
vietoj. Pardavimo priežastį patirsite rekordais ir deimantine adata. Ra nas. Telefonuokit Graceland 2617.
ant vietos.
šomasis stalelis $25. Taipgi gražus
8404 So. Morgan St.
MOKYKLOS
Player pianas. Vėliausios mados par| PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
PARDAVIMUI 80 akerių farma už
lor
(fruntinės)
setas.
Valgomojo
kam
nos ar našlės nesenesnės kaip 35 me
prieinamą kainą su trioboms MichiPARSIDUODA bučernė ir grosernė
tų. Aš esu našlys 35 metų amžiaus, pirmos klesos. Biznis išdirbtas per bario setas, miegamojo (bedroom) se gan valstijoj. Norinti daugiau patirt,
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
turi 2 vaikus; vaikai ne maži.
daugelį metų. Parsiduos pigiai, nes sa dų pastatomą lempą, etc., visi kaip kreipkitės prie,
LEON EUZBIGELIS,
JOHN MARTIN,
vininkas nori greitu laiku
važiuoti nauji. Parsiduos jums prienamom
2123 W. Coulter St.
Lietuvon. Klauskite.
4226 W. Van Buren St., Chicago, III.
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
P. Smith 4624 So. Wood st.
Gyvenimo vieta
‘ Moterų Rūbų Kirpt1922 So. Kedzie Avė.,
PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino
BARGENAS
Deaigning ^Mokykla.
' arba našlio nuo 33 iki 36 metų amPARDAVIMUI saliunas. Ge
PARDAVIMUI “cottage” 6 kamba mo ir
Musų
i žiaus; turi būti nerūkantis, nepijokas roj vietoj. Pigiai.
PARDAVIMUI 3 kambarių rakan rių ir vana. Ant kampo, labai ge
trumpu
laiku išmoksite viso •mate.
■ ir netinginys, ir kad turėtų kiek turdai labai pigiai. Tur būt parduota rame stovyje. Mažai įmokant, pas
Mes
turime
didžiausiu
4544 S. Califomia Avė.
[ to; dailaus sudėjimo, gelsvais arba
į trumpą laiką. Pardavimo priežas kui išmokėsi kaip rendą. Kaina $3,- sius kirpimo, designing Ir
tamsiais plaukais mėlynoms akims.
350.00.
tis, apleidžiam miestą.
skyrius, kur Mekviants gauna garoe
1 Aš esu naši? 27 m. amžiaus, turiu
JOE
BRUNO,
4200 S. Artesian avė.
praktikos besimokindamas.
PARDAVIMUI
saliunas
grei

1 savo nuosavybę $9,000.00 vertės. Tu1616 So. Ruble St.
Visuose siuvimo skyriuose tnaMnea
! riu du vaiku, vienas 8, kitas 6 metų. tu laiku; lietuviais ir lenkais ap
1 lubos iš užpakalio.
varomos
elektros jiega.
PARDAVIMUI mūrinis namas tri
' Sutinku šliubą imti bile kur. Atsišau- gyventa vieta. Parduosiu pigiai.
Kviečiams
kiekviena ateiti ky-kajų pagyvenimų. Savininką galima ma riuo laku, dieną
Į kitę tuojaus.
ar vakarais, pašiiiuPardavimo priežastis patirsite
tyt visada nuo 12 iki 12.30, nedėlioNAMAI-žEME
A. S.
riti
ir
pasikalbėti
dėl sąlygą.
mis visą dieną.
ant vietos .
3127 Emerald Avė., Chicago
Patarus daromos sulig mieraa, vi
STEPONAS MISEVIČIA,
PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
sokio stiliaus Ir didžio Ii bet kuriat
3457 S. Ashland Avė.
gyvenimų,
po
5
ir
6
kambarius,
nau

4815
W.
22nd PI.,
Cicero, III. madą knygos.
JIEŠKO PARTNERIŲ
jas mūrinis namas, kietmedžio tri
mAstėr designing school,
mingai, vanos, elektra ir karštu van
PARDAVIMUI kostumeriško kriau- deniu
190
N. STATE STREET, CBICA4O.
PARDAVIMUI
apšildomas. Rendos neša $1,600
čiaus
krautuvė,
lietuvių,
rusų
ir
lenkij
Kampas
Laka St., ant 4-tą lubą.
Namas
ir
lotas
—
7
apartmentų
REIKIA pusininko į instaigą rakan apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas metams, didelis lotas 30x125 pėdų,
dų išdirbimo. Turi būt pirmos klesos Eer penkis metus; dirba 5 darbinin- gražioj vietoj ant South Side. šian visi išrenduoti, kampas alley —Na M------------------------ ------------------------------------------------------------------susipažinęs su mašinomis arba geras ai visada. Biznio įtaisymai pirmos dien tokio namo nepabudavotumėt nė mas gerame stovyje. Turi būti par ’ VALENTINE DRESMAKINE
. biznierius. Gera proga, geram vyrui klesos;
COLLEGE8
kaina nemažesnė 5 tūkstan už $20,000. Greitu laiku parsiduoda duota už $4,500. Atsišaukite vaka
padvigubinti savo pinigus. Turi turėt, čiai. Pardavimo
tik už $18,000, pusę reikia įmokėti rais, tarpe 6 ir 8 vai., ir visą dieną ežDS & Halsted, 1407 W. Madlsos,
priežastį
ir
visą
sto

bent keletą tūkstančių dolerių. Jei esi vį pranešiu laišku.
“cash”. Pardavimo priežastis — savi savaitdienyj.
1850 N. We!ls St.
interesuotu, gausit informacijas su ge
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą.
1930 So. Morgan St.
S.
J.
SPAITIS,
187
Mokyklos
Jaagt. ValsHiooa.
riausiu užtikrinimu. Atsišaukite tik 784 Oakland Avė.,
Atsišaukite pas
Detroit,
Mich.
Moko
Siuvimo,
Patterną Kirpi
laišku į Naujienų ofisą po No. 229.
J Zacker, 8301 So. Halsted St.
PARDAVIMUI namas su bizniu ge mo, Designing bizniui Ir namams.
PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 5 me Vietos duodamos dykai, Diplomai.
dirbtas per 12 metų, lietuvių koloni
3 FLATŲ NAMAS $7,500.
Mokslas lengvais atmokljimaia.
tus lietuvių apgyventoj kolonijoj.
joj.
Biznis
gerai eina. Pardavimo prie
Puikiausis
vakarinėj
dalyj
miesto
Klesos
dienomis Ir vakarais. Pa>
REIKIA partnerio saliuno biz žastis, savininkas kitos tautos — nelie namas: 1 fl. 5 kam., 2 po 6 kam. Ren Pardavimo priežastis, savininkas išva
reikalaukit
knygllU.
žiuoja Lietuvon. Greitas pardavimas
niui. Arba jei norės, parduosiu. tuvis.
dos 900.00 į metą; $3,000 cash.
Tai.
Seeley
1648.
ir labai pigiai. Kreipkitės.
1942 Canalport Avė.
C. M. WEBER,
SARA
PATEK. jiral*b kt
3600 S. Emerald Avė.
3221 So. Lime St.
Tel. Canal 654
*
i
2243 W. 22nd St.
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