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True translation filed with the post-master at Chicago, III., March 24, 1921as required by the act of Oct. 6, 1917

Amerika pradės k ati de

Oa »su Rusija?

emg=g= ................
.U'..įf
Vokiečių notoj išparodoma,
| niai rodo, jogei visus didės- True translation filed with the postmaster at Chicago, III., March 24, 1921 kad toji suma, dvidešimt hii iriuosius miestus laimėjo Vo as required by the act of Oct. 6, 1917
lionų markių, kurią sulig tai
kiečiai.
kos sutarties Vokietija turi iš
Kuomet Vokiečiai gavo ne-;
mokėti iki gegužes 1 dienos,
ginčijamos didžiumos Roscnjau esanti išmokėta — dau
bergo,
Kreuz'burgo, Namsgiau nei kad reikėjo mokėti.
lau’o, Oppelno ir Neustadto
Kontribucijos komisija šį
apskrityse, -Lenkai laimėjo ko
Sako, ji darys visa, kad išlai į rytą laikė posėdį, kad pasita
ne po du kaimu ant kiekvieno
kius savo “teises” Kamčiatkoje. rus apie Vokiečių notą, kuri
Vokiečių laimėto kaimo. Tokių
buvo pasiųsta iš Bėrimo pra
žinių suteikė Chicago Tribūne
TOKIO, kovo 23.— Japoni eitų naktį.
įgaliotiniui talkininkų komisi
jos užsienio reikalų ministeris,
Vokiečių atsisakymas mokė
jos pirmininkas, generolas Legrovas
Ušida,
šiandie
perų
bu

Berlinas nenor mokėti vieną bilioną
ti reikalaujamų sumų pinigų,
- rondas.|
te be kita pareiškė, jogei Ja kaip išrodo, yra neginčijamas
kontribucijos
Kalba apie naujų rubežių.
ponija savo teisių išlaikymui sulaužymas pačios Versailles’o
apie ką kalbamoji
Generolas Lcrondas išparo- Kamčiatkoj bus priversta stver sutarties,
Po to, kai gauta žinių agentis tokio veikimo, koks jai pa komisija duos tinkamo paaiš
tijų pranešimai iš Švedijos sos do, jogei, prisilaikant 88 Ver- sirodys esant reikalingas, jeigu
kinimo talkininkams
Po to
tinės Stoekliolmo, jogei iš te sailles’o sutarties straipsnio, rusiškoji tolimųjų
rytų res talkininkai nuspręs, kokių prie
Jungtinių Valstijų valdžia gal nai siunčiama į Jungtines Val busimąjį Lenkijos rubežių tu publika neatsižadės savo užmonių reikės stvertis.
tam
tikra kiekybė rės nuspręsti tasai balsų skai manymo — padedant
laikysis tos pačios politikos, stijas
dalį
Rusijos aukso, patirta, kad čius, kur tapo paduotas kai Kamčiatkos sovietų Rusijos
kaip Anglija.
Amerikos valdžia ndkelsinnti muose, o ne absoliute didžiu globai.
VVASHINGTON, kovo 23. — klausimo iš kokių Šaltinių ta* ma balsų, paduota už by kurių
Pažymėjęs, kad Japonija ne
,
Valstybės de|>artamente šian sai auksas paeina. Tik paaiš nors pusę.
senai yra gavus reikiamų ži
Panagrinėjus gautuosius bal
kuriems
die duota suprasti, jogei ncuž- kinta, kad žmones,
nių, jogei toks pavedimas tik
davinius iš generolo
ilgio busiąs paimtas svarsty visa tai skiriama, priims jį sa savimo
rai buvo padarytas, jis pasa
mui klausimas apie santykius vo atsakomybe. Oficialioji nuo Lerondo rekordų, matai, kad kė, kad jo valstybė rytų res Ragina buržuazinių partijų blo
ką laikytis iš vieno, kad jį ne
tarp Jungtinių Valstijų ir so monė esanti tokia,
kad jo busimasai rubežius turės eiti publikos valdžiai
pasiuntusi
pakeistų . “klesos valdžia.”
vietų Rusijos.
(aukso) status negali hut tiks- Oder upe, šiaurės linkui į Kra- atatinkamą protestą, kur buvo
Gali būt, kad kuriam laikui liai užginčytas, jeigu jisai bus ppitzų. o iš čia į šiaurryčius pažymėta penki reikalavimai.
LONDONAS,
kovo 23. —
ir nebus duota formalinis pa antžymėtas by kurios pripa tarp Oppelno ir Rosenbergo — Ministeris pareiškė, jogei iki
reiškimas apie by kokias at žintosios valstybės pinigyno šiaurėj nuo Gross Strehlitz’o ir šiol tie reikalavimai dar ne Šiandie viename konservatorių
bankete, kuris pavadinta nau
mainas
santykiuose tarp tų ženklu, būtent, tokios, kaip pietuoSna nuo Lublinitzo.
priimta.
jųjų koalicinės grupės narių
I pietus ir rytus nuo to me
dviejų valstybių bei pakeiti kad Švedija, kur, kaip skelbta,
Kamčiatkoj Japonija
turi banketu,
Anglijos premjeras
mų kurių nekuriu
buvusios jisai buvo paduotas liejimui. namojo rubežiaus gyvena trys
ytin stiprių žuvininkystes inte Lloyd George pasakė stiprią
VViisono administracijos pat Jeigu po to kai koks auksas ketvirtadaliai visų augstosios
i kalba prieš — Socializmą. Įta
varkymų. Vis dėlto, yra aišku, bus atvežta ir kieno nors pri Silezijos gyventojų. Taigi, Vo- resų.
žodžiais
ir gestais
bepaliktų vos penki Tai paliečia Vanderlipui sutelk kingais
jogei kai kurie tų patvarky imta, susirastų žmogus, kuris ketijai
premjeras buržuazinių parti
mų- arba ja ir yra tam tikram išparodytų, jogei tai yra jo sa šimtai tūkstančių gyventojų.
tąsias koncesijas.
jų bloko narius ragino laiky
Begiu sekamų trijų savaičių
lai|>sny pakeisti arba tartųsi vastis, klausimų turės išspręs
Pranešimai, kad dalis šito tis išvieno, kad jį (buržuazi
plebiscito komisija užbaigs sa
juos įkeisti.
ti paprastasai teismas.
vo raportų ir įteiks jį talki pusiausalio tapo pavesta Mask nių partijų blokų nepakeistų
Gavo sovietų valdžios atsi
Svarsto Anglijos sutartį.
ninkams. Tuo gi tarpu abiejų vos valdžiai, kaip išrodo, pa “klesos valdžia.” Esą, didž i au
šaukimą.
liečia tas koncesijas, kurių bol sis pavojus, koks šiandie grū
Paaiškinta, kad nustatytoji besiginčijančių valstybių dip
Šito susitarimo atsiekta ne įvežamojo aukso klausimu lomatai veda žūtbūtinę kovą, ševikų valdžia tenai suteikė moja Anglijai, yra Socializ
imant domėn sovietų valdžios pozicija nesiskiria
nuo tos, kad atsiekus reikiamosios sa Kalifornijos bankininkui Wh- mas. Pasak jo, “militarinis 'pa
vojus,
susivienijęs tas parti
atsišaukimų i prezidentų Har- kurios laikosi Anglų valdžia. vam kraštui pergalės. Lenkai shingtonui B. Variderlipni.
dingą ir visų Jungtinių Valsti Sąryšy su tuo patirta, jogei nori gauti geležies ir anglių
Kalbamosios koncesijos, ku- jas, jau pašalinta. Bet dar di
jų # valdžių, būtent, atnaujinti valstybės departamentas ati kasyklas, gi Vokiečiai spiriasi, riosna įeina eksploatavimas desnis, dar pasalingęsnis, dar
prekybos santykius tarp šios džiai peržiūrėjęs ir išanaliza kad plebiscitui nužymėtoji sry- aliejaus, anglių ir žuvininkys pastovesnis pavojus / tebestovi
šalies ir Rusijos.
vęs tų prekybos sutartį, kuri tis nebūtų sudraskyta.
tės interesų Kamčiatkoje, bu prieš musų akis. Tas didysai
Sovietų valdžios atsišauki nesenai pasirašyta tarp Angli Francijos spauda nusiminus. vo suteiktos praeitais metais. pavojus yra augimas naujos
mas gauta Baltajam Name ir jos ir sovietų Rusijos.
Vanderlipas Jungtines Val partijos, turinčios naujų pra
PARYŽIUS, kovo 23.— Ple stijas apleido pradžioj, vasario gaištingų siekinių. .
tuojaus įteikta valstybės de
Kartu patirta, jogei valsty
partamentui — nekreipiant į bės departamente gauta ofi biscito daviniais augštojoj Si men., o Maskvon nuvyko ko Tas pavojus — Socializmas.
tai paties prezidento Hardingo cialiųjų išparodymų apie Le lezijoj Francuzų spaudoj reiš vo 8 dieną, praeitais metais.
“Jis vadina save ‘darbu.’ Bet
domesį.
Beto, kiek anksčiau nino deklaracijų, kur jisai at kiama ytin didelio nusivylimo.
buvo pranešta, kad jo dar ne sižada daugelio bolševistinių Daugelis vadovaujamųjų laik True translation filed with the> post- tikrenybėj tai yra Socializmas.
gauta. , Toks jau pareiškimas siekinių. Tai gal bus vienas tų raščių pesiinistingai pranašauja master at Chicago, III., March 24, 1921 Savo kely, kad sudraskius į
as required by the act of Oct. 6, 1917 skivytus visą visuomenę, jisai
duota ir valstybės departamen pamatų, kuriais Amerikos val Lenkų valstybės iširimą.
drasko visas partijas. Socia
Rojalistų laikraštis L’Action
te. Vis dėlto, paskui visa tai dininkai remsis Rusijos klau
lizmas kovoja tikslu sunaikin
buvo pataisyta.
simų rišant. Vis dėlto, duota Francaise sako:
ti visa, ką per eiles metų di
“Vokietija įsigijo moralinės
suprasti, kad Lenino deklaraci
Gal įsileis sovietų valdžios
dieji abiejų partijų — unijistų
ja neskaitoma esant galutiniu pergalės, kuri tyres neišpasa
delegaciją.
ir liberalų — pranašai ir va
Visur esama
išparodymų, jogei tas Rusijos kyto atbalsio.
dai yra sutvėrę. Pavojus grū
priklausyti
Jeigu Jungtinės Valstijos su viršyta savųjų metodų tikrai žmonių, norinčių
moja
tiek parlamentinėms,
Vokietijai,
kuri tečiaus yra
tiktų derėtis su sovietų val norėtų atsižadėti.
visapasaulinis nusižengėlis. Hu Vokietija nesutinka su talkinin tiek privaČiams interesams,
džia, labai galima, kad nebus
nes juos ketina. pakeisti klesos
daryta jokių technikinių kliū True translation filed with the post- nai nukariauja sau ir širdis ir
kų skaitmenimis.
valdžia.
čių specialinei delegacijai, ku master at Chicago, UI., March 24, 1921 protus.”
as required by the act of Oct. 6, 1917
“Tie žmonės, kur linkę žiū
Atžagareivių klerikalų laik
rių, kaip kad skelbia Londo
PARYŽIUS, kovo 23.— Savo
raštis Parole irgi sako:
ne gautasai Maskvos praneši
atsakyme
į nesenai įteiktąjį rėti į Darbo Partiją kaipo į
“Francij a ir vėl turi nuken kontribucijos komisijos ulti menkniekį, turėtų pasižvelgti į
mas, sovietų valdžia žadanti
tėti delei tų klaidų, kurias pa matumų, Vokietija šiandie at papildomuosius rinkimus, įvy
čionai atsiųsti — deryboms dė
lei prekybos sutarties padary Lenkija gal gausianti Silezijos darė visagalingieji viešpačiai, sisakė mokėti
vieną bilioną kusius 1920 ir 1921 metais.
kasyklas; talkininkų viršyla sudarantys
taip vadinamąją markių auksu, kuris jai išpuo Keturių nuošimčių balsų pri
mo vesti.
kalba apie naujuosius
keturių tarybą.”
lė mokėti šiandie. Ji užginči augimas socialistams suteiktų
Lengvina gavimą pasportų.
' rubežius.
•
ja komisijos paduotus skaitme galimybės įsigyti didžiumą. Be
Beto, paaiškėjo, kad valsty
Kovosianti su “baltąją vergija.” nis, rodančius, kad iki gegu to, esama apie 15—20 nuošim
bės departamentas itžėmęs tru
BERLINAS, kovo 23.— Spe
žės 1 d. Vokietija privalanti čių, kurie nebalsuoja.”
LONDONAS^
kovo
22.
—
putį tikslesnę poziciją paspor cialioji talkininkų komisija ple
išmokėti dvylika bilionų mar Toliau premjeras išparodė,
tų
išdavimo ir jų vizavinio biscitui tvarkyti šiandie pra Tautų lyga išsiuntinėjo speciakad jeigu socialistai įsigytų
kių.
klausimais. Nors ir nėra ženk nešė, kad balsavimo daviniai linių pakvietimų visoms tai ly
reikiamąją didžiumą, tai jie
lų, kad pamatinės šituo reika augštojoj Silezijoj esu sekami: gai priklausančioms valsty
netik kad nesistengtų esamuo
lu taisyklės butų pakeistos, už Vokietijų paduota 716,408 bėms. • Prašoma, kad jos pa
PINIGŲ KURSAS. sius skirtumus sušvelninti, bet
vis tiek sužinota, jogei tani balsų; už Lenkiją — 471,406. siųstų savo įgaliotinius į seka Vakar, kovo 23 d., užsienio nini- pakeistų visą dabartinę visuo
perkant jų ne mažiau kaip
tikruose atsitikimuose vizos ir
OPPELN, Silezija, kovo 23. mų lygos susirinkimą, kuris S kaina,
O tuomet —
25,000 dolerių, bankų buvo skai menės tvarką.
įvyks
birželio
30
d.,
sekamais
pasportai busią autorizuoja —Iš daugiau kaip 80 nuoš. bal
toma Amerikos pingais šiaip:
žinia juk, kur turėtų atsidurti
mi.
sų, paduotų plebiscito metu metais, Genevojc. Vyriausis su Anglijos 1 svaras ................... $3.91 dabartinė buržuazinių partijų
augštojoj Silezijoj, apie ką sirinkimo uždavinys busiąs — Austrijos 100 kronų ............... $0.29 koalicija.
100 frankų už.............$7.27
jau turi žinių specialioji talki surasti būdų kovai su “baltąja Belgijos
Premjero kalba jo klausyto
Danijos 100 kronų ............... $17.40
SOCIALDEMOKRATAS.
Finų 100 markių ................... $3.05 jai buvę stipriai sujudinti. Ne
ninkų komisija
plebiscitui vergija.”
Musų draugų laikraštis . iš tvarkyti, Vokietija sakosi ga
Rrancijos 100 frankų ........... $6.96
Italijos 10'0 lirų ................... $3.96 bereikalo! .
Kauno. Kiekvienas darbininkas vus 250,000 balsų didžiumų.
TOULON, Francija, kovo 21. Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
privalėtų j| perskaityti. Num. Balsavime dalyvavo mažiausia — šiandie Čįa grįžo iš Indijos y Lenkų 100 markų _________ $0.12 i KATTOWITZ, Silezija, kovo
J.00 kronų ................ $16.10
24, 26, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 90 nuoš. visų užsiregistravusių buvusis Francijos premjeras, Norvegų
Olandų 109 guldenų ........... $84.46 23.— Vaikšto gaudų, kad su
33, 34, 85, 4 ir 5. Kaina 5 centai. Silezijos gyventojų.
100 frankų............... $17.01 kilimas augštojoj Silezijoj esąs
Iki šiol “tigras Clemenceau.” Buvo iš Šveicarų
švedų
100
kronų u................ $28.20
Gaunamas Naujienų ofise.
patikrintieji balsavimo davi- važiavęs atastogoms.
Vokiečių 100 markių
$1.65 neišvengiamas.
►■

Gal įsileis bolševikų delegacijų
Ruošiasi draskyt augštąją Sileziją

Japonija persergsti
bolševikus.

Japonija persergsti bolševikus

Pradės derybas su Rusija?

Lloyd George bijosi
socializmo,
j •■ I

Berlinas nenor mokėti bilioną markią - talkinin
kams.

Draskys Augštąją Sileziją.
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Nuteisė du amerikiečiu.

Skerdynės Airijoje.

Norėję sučiupti vieną “šlake- Keturiolika žmonių nužudyta,
rį,” bet patys įkliuvę; Amerikos
dvidešimt sužeista.
valdžia gal paprašys susimylėjimo ant jų.
DUBLINAS, kovo 23.— čia
gautomis žiniomis,
šiandie
MOSBACH, Vokietija, kovo įvairiose Airijos vietose buvo
23.— šiandie čia nuteista du stiprių susirėmimų. Pasekmėj
Jungtinių Valstijų detektyvai, to — keturiolika žmonių, sa
Kari Neuf ir Franz Zimmer, ko, sinn fein organizacijos na
kurie kiek laiko atgal bandė rių. nužudyta.
Susirėmimai įvyko sekamo
slapta išgabenti iš Vokiečių te
ritorijos vieną Jungtinių Val se vietose: netoli Dinglc mies
stijų “slakerį,” pabėgusį Vo telio nužudyta aštuoni sinn fein
kietijon — Grover G. Berg- organizacijos nariai, kurie buvo
užpuolę mi Ii tarinę policiją.
doll.
Detektyvų žygis tečiaus bu Boto, apie dvi dešimtis jų bu
vęs nesėkmingas.
Begaudant vo sužeista. Taipjau sužeista ir
Bergdollą,
vienas detektyvų trys policistai.
Kitas susirėmimas
įvyko
pašovęs moterį, ir abudu gau
netoli Blarney
dytojai patekę į Vokiečių po Cork paviety,
čia irgi šeši sinn
licijos rankas, kuri juos atida miestelio.
fein organizacijos nariai tapo
vė kur reikia.
Neuf nuteista
penkiolikai užmušti ir, rodos, keli sužeisti.
Tokių pat susirėmimų butą
mėnesių kalėjimo, o Zimmer’is
ir kitose vietose, bet iš ten kol
— šešiems mėnesiams.
kas tikrų žinių dar negauta.
Kartu nuteista ir keli Vo
kietijos piliečiai, kurie Ameri
kos detektyvams padėję “me
džioti” BergdolTą.

Atidarys Naująjį Field
Muzejy.

Gali būt, kad Jungtinių Val
stijų valdžia pasiųs Vokietijos
valdžiai tinkamų notų, prašy Jo pastatymas kainavo dešimt
milionų dolerių.
dama, kad tų dviejų josios de
tektyvų
butų pasigailėta —
CHICAGO, kovo 23.— šian
sumažinta jų bausmė arba,
jeigu galima, kad jie butų vi die pranešta, kad gegužės 3
dieną busiąs atidarytas naujasai jjąliuosuotj.
sai
Field muzejus — Grant
parke.
Iki šiol tasai muzejus buvo
Jackson parke. Dabar jau vi
sa perkelta į naująjį triobesį,
kuris yra ir didesnis ir paran
kesnis, nei senasai.
Skelbiama, kad bus atsiekta
Naujojo triobėsio pastaty
susitarimo — kompromisu. mas kainavo daugiau kaip de
šimt milionų dolerių.
WASHINGTON, kovo 23. —
Derybos tarp skerdyklų darbi
Jis netiki.
ninkų, samdytojų ir valdžios
CHICAGO, kovo 23. — Va
įgaliotinių dar nesibaigia. Nėgi kar į Chicagą atvyko Lenkų
tikrai žinoma, kuriais klapsi ambasadorius, kunigaikštis Lumais galima susitarti, o kuriais bomirskis. Be kita vietos laik
ne. Visi tečiaus spėja, kad, raščių reporteriams jis pareiš
šiaip ar tai]), derybom nepairų. kė, kad jis dar netikįs, jogei
Skerdyklų
darbininkai ir jų Vokiečiai butų laimėję Augšto
samdytojai kilusį ginčą vei joj Silezijoj. Netikįs, ir gana.
kiausia išspręsiu — kompro Tai esanti tik Vokiečių propa
misu.
ganda: Nugi!

Skerdykly ginčas dar
neužbaigta.

z

Auksinai neužilgo
pabrauksią.
Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
je bėgyje pusantro mėnesio, ir kad jų kaina bu
sianti augščiausia po to, kaip Amerikos valdžia
paskelbs taiką su Vokietija.
Visiems, kas tik siunčia pinigus Lietuvon,
vertėtų pasiskubinti su pinigų siuntimu ar issimainymu.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
■ savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, I1L

PANEVĖŽYS.
Vasario 11 dieną įvyko
draugų Onos ir Felikso Va
liukų laidotuves. Laidotuvių
procesija prasidėjo nuo sto
ties, nes karstus iŠ Panemunė
lio atvežė gelžkeliu. Laidotu
vėse dalyvavo nemažas skai
čius žmonių. Dalyvavusių bu
tų buvę ir daugiau, bet vietos
valdžios įsakymu raita ir pė
sti milicija laike apsiautusi
laidotuvių dalgius ir draudė
bent kam ]>ašaliečių prisidėti
prie procesijos. Atrodė, tar
tum visi lydėjusieji karstą bu
vo suimti ir varomi kalėjiman.
Buvo incidentų ir su vaini
kais, nes vietos valdžios nusi
statymu, negalima esą aikštėn
kelti raudonų kaspinų, užrašų
ir t
Aido” draugijos vainrko . kaspinus, vaduodamies
tuo nusistatymu dar stotyje
prašalino, kitu du Vainiku liko
nepaliestu. Visai, kaip carų
laikais!
Ant kapų kalboj
mo narys K. Bielinis nuo Sei
mo s.- dem. frakcijos
dt.
Kuzma
). P. Centro
Komiteto vardu Ant žuvusiųjų kapo uždėta vainikai: nuo
St. Seimo s.-d. frakcijos, nuo
C. Komiteto, nuo Aido” drau
gijos. Milicija ir ant kapų elgesį,
kaip nuovadoje, Visų pirma
raitoji “načelstva’ sujojo į kapines, kaip arklydčn. Kun. Tu
mui, našlaitės Danutės Valiu
kaitės krikšto tėvui, prabilus į
susirinkusius, visi nusiėmė ke
pures, gi užgiedojus laidotuvi u grėsmę, veik visi (bedicvia i ir krikščionys) priklaupė,
Panevėžio miesto milicivadui tai buvo neprivalom a Jis tik šokino savo eržidemonstruodamas, kaip
Azija atrodo.
Kaip da mums toli, kol kul
tūringą žmogų priaugsim.

UDRIJA, Alytaus apskr.
Steig. Seimas yra uždrau
dęs ponams, kurie turi dau
giau kaip 75 deš. žemes, par
duoti ją, ligi bus išrištas že
mes klausimas. Išimtys daro
mos tam tikruose atsitikimuo
se, kas kartą valdžiai leidžiant,
bet ne daugiau 100 deš.
įstatymas, rodosi, aiškus —
didesnių pardavimų būti nega
li. Ir vis dėlto yra. Va kad ir
musų apylinkėje. Pernai ponas
Vndzinskis pardavė 360 mar
gų Struogiškių dvare. Spalių
ar lapkričio mėnesį apsirašė
Kaune. Dabar tas pats ponas
j ieško pirklių Peršokės dva
rui. įdomu butų žinoti, ar par
davimo raštai buvo sudaryti
prieš ar po St. Seimo drau
džiamo įstatymo. Dvaro dar
bi n inkams ypač tai rupi. Dė
si ničiais metų jie dirbo tuos
dvarus ir negali jų užleisti
svetimiems žmonėms. Tuo da
lyku musų apylinkės darbinin
kai yra nusiuntę Socialdemo
kratų Frakcijai paklausimą.

Latvijos mokytojų
kongresas.
Po Vidcneeko referato apie
mokslo metų paskirstymą, kon
gresas nusprendė: pagrindinė
je mokykloje turi būti nuo 180
ligi 200 darbo dienų, viduri
nėje mokykloje nuo 200 ligi
220 dienų. Mokslo metai ski
riami dviem pusmečiais. Kon
gresas atmeta ministerijos nu
sistatymą paskirstyti mokslo
metus į tris dalis.
Ivanovskis savo referatu at
meta svetimųjų kalbų moky
mų pagrindinėje mokykloje,
nes, jo nuomone, mokiniai nė
ra ganėtinai pasirengę: sveti
mos kalbos apsunkina vaikų
atmintį ir reikalauja daug en-1
ergijos ir laiko. .Be ilgų gin-į
čų priimta rezoliucija: 1) sve-

tinias kalinis mokyti pradėti
3-ais mokslo metais; 2) mo
koma dviejų kalbų: viena pri
valoma, antroji fakultatyve;
3) privalomosios kalbos mo
kyti pradėti nuo 3 metų, fa
nuo 5 mokslo
kultatyvūs
metų; 4) Letgaliuose nuo 3
metų įvedama latvių kalba;
5) fakultatyvę kailių pasiren
ka mokyklų tarybos ir vie
tos savivaldybės.
Šteinui pranešus apie tauti
nių mažumų mokyklas, pri
imta šie dėsniai: 1) visoms
tautoms I-a tvijoje yra viena
visuotina Latvijos mokykla
vienoda tvarka; tautinių ma
žumų mokyklų laiduoja įsta
tymai; 2) tautinių mažumų
mokyklos susiskirsto jiagal mo
kinių tautybes, apie kurių pa
reiškia tėvai; 3) sovivakfybių
įstaigos turi vienodų teisių ir
priedermių mokyklų srityje,
neskiriant nei mažumos, nei
daugumos; 4) įstatyme apie
mokytojų' kongresus ir kon
ferencijas turi būti pcmiatyta visų mokytojų bendradar
biavimas.
Sunkų įspūdį darė į suva
žiavusius Smeltenio praneši
mas apie Letgalių mokyklas.
Nėra butų, nėra vcnti'lecijos,
mokyklos prisiglaudusios pas
ūkininkus. Blogais su kuru:
tankiai mokiniai drauge su
mokytojais eina į mišką ku
ro pasigaminti; atsitinka, kad
vaikas eittainns į mokyklų ne
šasi ir malkų. Yra įsitikimų,
kad vaikai mokykloje nušaldę pirštus. Mokytojas dirba
kartais su 135 vaikais (tas
skaičius stebino visą kongre
są). Letgelių (įvaruose steigia
mos valsčių valdybos, bet ne
mokyklos. Stoka inteligentų
ir ' prasilavinusių , mokytojų,
Kongresus nusprendėi: 1) kur|j kiekviename letgalių apskrityje vidurinių mokyklų; 2)
specialistams pagaminti ir kra-.
štui iš karo griuvėsių prikelti
kurti žemės ūkio, profesinių
ir t. t. mokyklų; 3) dideliam
vaikų skaičiui mokyklose iš
vengti tuojau kurti kiekviena
me valsčiuje jx> vieną pilną
pagrindui mokyklą; aprūpin
ti jas vadovėliais, mokytojais,
inventriumi, mokslo priemo
nėmis, bendrabučiais ir vaikų
maitinimu. . Visa tai daroma
nelaukiant kol 'bus mokyklų
tinklas nustatytas; 4) surusė
jusius laikraščiams sulatvin
ti kurti IT atskiras latvių 1110-

VELTUI

DOVANOS VAIKAMS
Prie kiekvieno siuto bus
duodama dovana, kurią galė
site pasirinkti pagal savo no
rą KEPURĘ arba BLIUSKĄ.
šios dovanos yra geros ver
tės, taigi ne apleiskit© šios
naudingos progos. Atsilanky
kite, o gausite musų paskirtą
dovaną VELTUI.

kyklas, viskuo jas aprūpinti;
5) kurti Latgaliuose atskirą
mokytojų seminariją, 6) ka
dangi mokyklos turi maža bu
tų: a) sekvestruotų dvarų rū
mai pereina mokykloms; b)
kiekviename Letgalių apskrity
je kuriama mokyklų fondas,
valdžios, savivaldybių ir visuo
menes organizacijų šelpiamas.
Konstatuojant, kad latgaliuo
se yra didele kultūros stoka,
ko greičiausiai reikia griebtis
suaugusiųjų švietimo, kuriant
liaudies namų, universitetų,
kursų, skaityklų, paskaitų, pa
rodų; prie šio svarbaus darbo
mobilizuojama visos inteligentines pajėgos, pirmoj eilėj mo
kytojai, kurių darbas apmoka
mas; 8) kadangi Letgalių kal
boje visai nėra tinkamų raštų,
(ministerija nepadariusi) to
dėl: 9) Bezeknėje turi būti
įsteigta centrine Letgalių spau
stuve, aprūpinta popierių, rai
dėmis ir mašinomis; b) leid
žiant krrygas letgalių tarmėje
jas peržiūri specialine komisi
ja, kurioje dalyvauja ir mo
kytojai. Kultūriniai principai
minėti šioje rezoliucijoje vyk
domi visoje Latvijoje.
Daug kalbama apie tai, kad
mokytojams reikia juągtis j
bendrą šeimyną, nesibijoti pa
žiūrų skirtumų, nes kova vistiek turi eiti, prieštaravimai
padeda dalyką išaiškinti.
Priimama dar rezoHucija
prieš mokytojų persekiojimus,
įvykusius Latgaliuose ir kitur.
Kundzinis praneša apie moky
tojus iš doros puses. Moky
tojų esama: 1) tokių kuriems
paidagogi ja sielos reikalas,' to
kiu, kuriems ir sielos ir duo
tokių, kuriems
nos dalyko:

paidagogija yra tiktai duonos
reikalas Paskutiniesiems jis
sako rankas šalin! Nuo moRytojaus dorinio stovio, priklauso taip pat ir' aplinkinės
visuomenės dora, Auklėjimo
darbas yra vienas gryniausių
doros veiksnių.
Po referato seka ginčiai. To
liau daug ir plačiai .(tebaluo
tą apie mokinift savivaldybę
mokykloje ir už mokyklos sie
nų, apie suaugusiųjų Švietymą, kultūros darbą, mokyklų,
statymą ir t. t.
Po penkių dienų darbo kon
gresas pavedė valdybai sutvar
kyti ir išspausdinti suvažiavi
mo protokolus ir sušaukti ki
tą mokytojų kongresą 1921
22 mokslo metais.
Kongrese dalyvavo 233 at
stovai nuo 2330 mokytojų
(Latvijoje pagrindinių nioky-

garbės svečių, referentų, ko
respondentų ir šiaip šviečiu —
180. Tok i no būdu Latvijos mo
kytojų.* Kongresas buvo skait
reiškia La t
lingai lankomos
vijos visuomene atydžiai seka
mokyklų ir mokslo reikalus, o
mokytojai moka savo suvažia
vimus (kongresus) organizuo
ti, prie jų ruošiasi rinitai, ilvisko matyt,, kad laL
akytojų pradėtas darbas
nėra pripuolamas, bet eina*
tam tikros sistemos vėžoniis.
Sveikinimas nuo Lietuvos
Mokytojų Profesines Sąjungos
atėjo tik ketvirtą kongreso
dieną.
K. Bielinis.
[“Mokykla ir Gyvenimas.”]
KŪDIKIO MAISTAS TURI
BŪTI TINKAMU.
Jeigu jūsų kūdikis neauga
kaip jis turėtų augti ir yra su
nykęs, ligotas, prižiurėkit jo
maitinimą. Kol jis negaus sau
maisto, kuris jam tinkamas, jis
nebus sveiku ir tvirtu. Bordens
Eagle Brand Sutirštintas (condenced) pienas, pastiprino tūks
tančius kūdikių, kada visi kiti
maistai pasirodė netinkamais.
Ant puslapio 3 šio laikraščio
šiandien jus rasit apgarsinimą
apie Borden’o Eagle Brand Su
tirštintai} (condesend) pieną. Iškirpkit kuponą ir prisiųskit Borden Kompanijai, o ji prisius
jums už dyką nurodimus kaip
maitinti jūsų kūdikį ir “Kūdi
kių Gerovė” knygą, kuri jums
nurodys daug žingeidžių dalykų
apie kūdikių auginimą.
—-jt iarsč taoihrdlu aoirdlu aoi
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American Bureau
įSpeeialis Velykoms!: European
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

■ Mildos Teatras Stato Speciales Velykoms Dvi ■
* Muzikales Komedijas:
!

..

■

20 ypatų, daugiausiai merginos!

Nepaprasti puikus kostiumai!
Puiki muzika!

■

Subatoj ir Velykų dieną
*THIS IS THE LIFE!”
HAWAIIAN BUTTERFLY”.
Panedėl. ir Utam

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARiJUšAS
Real Estate, Paskolea,
Insurinai ir tt.
809 W. 851h St., Kam*. Halsted 8L
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.: iki 8 po pietą.

Tel. Randolph 2898

A. A.SLAKI8

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
Pain-Expe!Ieris
yra naudojamas, su
virsimi per 50 metų,
beveik visose pasau
lio valstybėse.
Nuo
reumatiškų
skausmų, neuralgi
jos,-apšlubimo, niksterėjimo, raumenų
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui
ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia neapkainuojamą pagalbą.

Kiekvienas aptiekorius parduoda
Paln-Expellerj. Tačiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.
Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.

Kalna
35c. ir 70c.
už bonką.

F. AD. RICHTER & CO
3rd Av«. & 35th St,
Brooklyn, New York

Kas Gal Užginčyti!
Kad apdraudimas (Insurance) nėra geras daiktas?
Kas yra apdraudęs savo namą, savo visą judinamąjį turtą, savo

Sevnros ‘Cyduolps uzl
šeimynos' sveikata

automohlių ir t. t. nuo ugnies, vėtros, perkūno, susikulimo, pavogi-

mo ir kitų nelaimių , tas atmeta daug rupesties nuo savo galvos, nes
lino, kad jeigu atsitiktų kokia nelaime si ipdraustais daiktais, jo
pinigai neprapuola. Apdrauskite savo turtą ūsų ofise.

Isivalykite savą kraują.

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St.,
Chicago, III

Dabar jums reikia pavasarinių gy
duolių. Nuo pasekmes budo gyve
nimą laikė žiemos, užsilaikimo .vidui,
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
apsunkintas, virimas maisto nusilp
nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Panedėliais, Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai. vak
Nedėliomis iki 3 vai. po pietų.

odai

DEL GALVOS SO
P&JIMO, DEL
SVAIGIMO, DEL
UŽKIETĖJIMO,
DEL ABELNOS

Per šešesdešimts
metų šis geriausis pasaulyje
J
valytojas
JSį
jaknų ir
skilvio.

(pirmiau vadintas Severo Kraujo
valytais) yra tam tikras atmainą
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu
systemė. Pagelbės sutaisymu nenaturališko stovį ir gelbes regulavime organizmo. Tikras vaistas dėl
gydymo odos išmetimu. Preke
$1.25. Aptiekuose.

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyli
A880CIATI0N BLJM.

19 80. La Baile St
Valandos: 9 ryto fld 5 po pietą.
Panedėllais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

N. W. Rutkauskas
Advokatas
Tel. Central 6891
▼ak.: 812 W. 88rd St.
£McaS«
TeL Yards <681.

J. P. WAITCHE8
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av
Phone Y arda 1058
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.

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 La e tuvo n

nuleisim© 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 Knyga Kelias į So
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad
resu:
J. B. AGLINSKAS,
3238 So. Halsted St,
Chicago, 111.

Seif-Reducing
. CORSETS I

Utoi. CART?S!2.N PIL!

Vv. f: sryERA co.

CF.DAR RAPIDŠ, IOWA

—m ■Hwwnn*mTi<iMrBfiii u ■— irkurr W^* ■** *- •- - ■ ■ .....

69 su laisvais mandatais (vai
džios, savivaldybių atstovai)

PRISIRENGĘS
PRIE VELYKŲ
IR DRAUGIJOS

Mes pasirengę suteikti puikiausius bargenus ant siutų vaikams
ir kitokių dalykų, kokių tik norite turėt ant velykų. Pasirodyk ant šių
velykų ir sutaupink pinigų pasinaudojant proga iš šių stebėtinų bargenų, kuriuos mes siūlome DABAR.
štai keletas stebėtinos vertės bargenų kuriuos mes siūlome.
VAIKAMS pusvilnoniai siutai vėliausios mados ir patrenų. Viso
kio dydžio iki 20. Tūli iš šių siutų turi ekstra kelines—trumpas.
Šių siutų kainos numažintos netoli iki pusei, ir dabar parduoda
me sekančiai:

$11.50 siutą už $7.50
18.50 siutą už 12.50
23.50 siutą už 16.50
Vaikams vilnoniai mėlyno seržiaus siutai, taipgi smarkiai nuže
mintoms kainoms. Dabar $12.50 r $16.50.
VAIKAMS PAVASARINIAI OVERK(/rAI
Siūlome didžiausią bargeną vilnonius vaikams overkotus.
Šie kotai pasiūti vėliausios New Yorko mados ir tikrai parankus.

Numažinome kainas, mieros 2^ iki 8 iki sekančių žemu kainų: $4.00,
$6.00, $8.00 ir $10.00.
Speeialis išpardavimas vaikams čeverykų visokio dydžio, šią savait

Jei ta mist 08 pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, krwtinės mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimą ap
mokame.
fiEMO HYCIENIC-FASHION INSTITUTE
Pųrf.M
23 Iryiag Plac.
N«wYwk

Greičiausiai Suteiksite Pagelta
Saviems Lietuvoje
Siųsdami pinigus per Lithuanian Sales Corporation (Lietuvių Prekybos Bendrovę) . Prie Lietu
vos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti Amerikos Lietuviai, siųsdami pinigų savo
giminėms ir pažįstamiems. Per Lietuvių Prekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntę sa
viems suviršs (25,000,000) dvidešimts penkis milionus auksinų.
šiais metais ši Bendrove pasiunčia Lietuvon kas mėpesis bu viršum po penkis milioniis (5,000,000) auksinų.; Tas liudija, kad daugumas Amerikiečių jau suprato kas geriausia patarnauja persiunti
me pinigų Lietuvon.
>
*
Norėdamas pinigų i Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendrovę, nes pigiau ir sau
giau nei viena kita agentūra pinigų į Lietuvą nrfšsiųs.
Persitikrinimui galite pabandyti per mus
pasiųsti pinigų Lietuvon.
Lietuviu Prekybos Bendrovė parduoda laivakortes ant visų laivų linijų važiuojantiems i Lietuvą ir
norintiems parsitraukti gimines iš Lietuvos.
Važiuodami Lietuvon nesivežkite savo pinigus su savim*. Kelionėje visoko gali atsitikti.
ISsipirkite muši} Bendrovėje perlaidų (draftą) ant tokios sumos, kokios norit© ir parvažiavę Lietuvon, pini

gus tuojau gausite be jokių trukdymų iš musų Kauno Bankos.
Norėdami savo pinigus iš Amerikos i Lietuvą perkelti, tai geriausia ir saugiausiu Lietuvoje įstaiga
Jūsų pinigams Lietuvių Prekybos Bendrovės Banka Katine.
Jei nori gauti gerą pelną už savo pinigusT’tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerų, kurio
dabar parduodami po $7.00 vienas.

LUSTIG’S
Department Store
3410-12 So. Halsted St

Siųsdami pinigus, pirkdami laivakortes ir norėdami gauti daugiau žinių apie musų Bendrovę
kreipitės šiuo adresu:

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems
Už dyką bandymas budo, kuri kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir
be laiko eikvojimo.

Mes turime naują būdą, kuris su
valdo dusulį ir mes norime, kad pabandytumčt už musų iškaičius. Ne
žiūrint ar dusulys jau jsisenėjęs, ar
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo,
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.
Mes ypatingai norimo pasiųsti
tiems,.kurie neturi vilties išsigydyti,
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus,
“patentuotus rūkymus“ ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
kų kvėpaVimą, gvsrgždimą Ir visus
baisius paroksiunus tuojaus.
šitas veltus pasiūlymas yra per
svarbus kad praleisti kad ir vieną
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. 3 ik pasiųskite iŠpildę žemiau
padėtą kuponą. Padarykite tą iiandien — jums nereikia mokėti nė ui
pasiuntimą.

LITHUANIAN SALES CORPORATION

FREE TRIAL COUPON

414 Bręadway, Boston 27, Mass.

Niagara and Hudson Streets.
Buffalo, N. Y.
Send free trial of your
method to:

Chicagos apielinkės lietuviai, kreipkitės į musų
skyrių šiuo ailresū:

Wilkes-Barre, Pa. apielinkės lietuviai, kreipkitės
į niusų skyrius šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corp.,

Lithuanian Sales Corp.,

3249 S. Halsted St.,*
Telefonas: Yards 6062.
WMt.r

■

Būvą A. Petratis ir S. L, Fabionaa

’

Chicago, III.

800 S’avoj Thvatre Bldg.,

Wilkes-Barre, Pa.

Frontier Asthma Co.,
' Room 113 N.

•

r

NAUJIENOS, Chicago, UI

Ketvergas, Kovo 24 d., 1921

tano d-ja Custeryj ir Ūkinin
kų Draugija Scottvillėj veikė
išvien surengime Lietuvių Die
■
II
............................. ..
1) Kaip lietuviškai vadina
nos, kur 'buvo surinkta $70.30
aukų Lietuvos gynimo reika- si, arba kaip caro laikais va
činovnikus
Po prakalbos kalbėtojas pa hii ir pasiųsta per Lietuvos dindavo tokius
kaip: F. Mason, United' States
klausė, kad jeigu kas turėtų Misiją.
C o m m i s s i o n e t, Federal
kokių klausimų, jis mielai pa
Lietuviai, kurie norėtų eiti
Building, Chicagoje?
sistengsiąs atvykti.
Bema
i į ūkius gyventi, ūkių pirkimo
tant atsistojo vienas bolševi
etę. reikalais geriau tegul pir 2) Kas tai’gali būt, kad ma
kas, bet vietoj klausimo ėmė
ma kreipiasi į šias ūkininkų minėtas Commissioner padori
drožti savo prakalbą. Publika,
draugijas, kurios mielai suteiks popierius, kad Amerikos kon
pusvalandį klausius, pagalios
teisingų informacijų, o ne sulas gyvenantis Europoj pa
nebeiškentė ir garsiais protes
klausytų visokių agentų, kurie sirašytų ant pasporto važiuo
tais bei kojų trypimu jį su tik savo naudos žiuri.
jančiam į Ameriką, bot Ry
stabdė. P. Stelmacheris atsa
gos konsulas atmetė tuos po
— K. Daunoras.
kydamas pabriežė, kad Latviai
Box 7, Cusiter, Mich. pierius, reikalaudamas tiesio
esą daug kultūringesni negu
ginio leidimo iš Washingtono,
Rusai ir lodei savo krašto so
ir pasporto nevizuoja. Man la
Laimėjo streiką.
čia Ii nėms-ekonominėms
pro
bai neaišku, kodėl tas Cliicablemoms rišti pavyzdžių iš ru
gos ponas padaro žmonėms
[Iš Federuotosios Presos]
sų neimsią, juo labiau turint
beverčius popierius (atlygini
dar po akių tokį gyvą bolše
Minneapolis, Minu. — Sep mą paima), o Washingtonui
vikų sukurto rusų gyvenimo tynių savaičių rubsiuvių strei apie tai nieko nepraneša.
vaizdą. Latvija, sako kalbėto kas jau užsibaigė veik pilnu
3) Ar turi kokią vertę affijas, siekiasi savo gyvenimą darbininkų laimėjimu.
Prie
sutvarkyti tikros demokratijos naujos sutarties rubsiuviai gaus davitai su viza Lietuvos At
principais, o ne kurios nors senąją algą, taipjau Journey- stovybės Amerikoje, dėl paržmonių grupės ar partijos dik men Tailors’ unija pasiliks tra ūkimo giminią iš Lietuvos
tatūra, kaip kad yra Bušuose. pripažinta ir toliau. Streikavo į Ameriką. Aš girdėjau, kad
Prakalbos pasibaigė sugie- virš 500 rubsiuvių, dirbančių Washingtono valdžia nebeduodojimu Latvių himno, visai mažesnėse užsakymų dirbtu danti leidimų giminėms parsi
traukti, o įgaliojus Lietuvos
publikai sustojus.
vėlėse.
Atstovybę Washingtone.
— Pr. Rimkus,
— Rokiškietis.

Atsakymai į klausimus.

Fkorespondenčuoš

K.-. .

----------■

..... ....... r.--------

KENOSHA, WIS.

Parapijiečių kova su kunigu.

Savo susirinkime kovo 16
dieną parapijonys nutarė pra
šyti vyskupų naujo sau klebo
no. Ant rytojauą jų komitetas
buvo jau nuvykęs pas vysku
pą ir įteikė jam parapijonių
prašymą. Bet vyskupas atsakė
komitetui, kad klebonas esąs
jo pastatytas, esąs geras kuni
gas, ir parapijonys privalą jo
klausyti.
Kovo 18, vakare, parapijo
mis vėl susirinko svetainėn,
kad išklausius, kokių žinių
parvežęs nuo vyskupo jų ko
mitetas, — ar žadėjo duot ki
tą kunigą, ar ne. Susirink i man
atėjo ir patsai kun. A. Balinskis. Kad parapijonys svarstė
ttelykiKS kunigas visą laiką
stovėjo su skrybėlė ant gal
vos, ir kas tik daugiau šnekė
jo, tai klebonas vis užsiraši
nėjo ant poperėlio '— tur būt
tuo norėdamas juos pabaidyt.
Ir ištiesų, kai kurie parapijo
nys nedrįso išsižioti, matyt, bi Iš Lietuvviy ūkininkų
jodami kunigo keršto.
krutėjimo.
Sugrįžusieji nuo vyskupo de
legatai paaiškino, kad vysku
Custer, Mich. — Kovo 8 die
pas atsisakęs duoti kitą kuni ną p. Bagdonai pardavė čia
gą vieton esamojo; kad vy savo ūkį ir išvažiuoja Lietu
skupas pareiškęs, jogeį kuni von. Kviečia parvažiuoti sena
gas esąs geras; bažnyčia ir motina, pasitikusi vienu vie
svetainė esanti jo, vyskupo, o na, nes antras sūnus tapo ka
todėl nei joki žmonės, prie ro lauke užmuštas. Tuo tarpu
šingi jo valiai, neturį būt įlei jie dar užvažiuos Chicagon
džiami į svetainę.
pas gimines.
Lig šiolaik parapijonys ma
Bagdonai buvo pirkę čia ūkį
nė, kad ta bažnytėlė ir sve
tainė. tai jų Nuosavybė, bet per Šv. Antano draugiją, ku
dabar dalykai ir jiems paaiš riai paskui jie patys per tre
kėjo: nei bažnytėlė, nei sve jus metus priklausė. Dėlto iš
jiems Lietuvon
tainė ne jų, ne pampi jonų. o važiuojant
kieno kito, — nors jie nuola draugija buvo surengus išleis
tos deda ir deda pinįgus joms tuves.
išlaikyti. Jei jie nori laikyt su
Musų kolonijoj
fermerių
sirinkimą parapijos reikalais, apie 75 nuošimtis yra lietu
tai jie negali į parapijos sve viai. Gyventa labai gražiai.
tainėn įeiti, o turi samdytis Ūkininkų draugijos—• šv. Ansau kur kitur vietą susirinkti.
|domu bus pamatyti, kuo
šita kova pasibaigs: ar nusi
leis parapijonys be niekur nie
ko, ar laikysis tvirtai iki pri
vers vyskupą išpildyti jų rei
kalavimus.

PAŠPORTAI

E=g Kiekvienam lietuviui važiuojanES čiam Tėvynėn pagelbėsim išgau
ti pa Sportą j 3 dienas.
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Siunčiam pinigus Lietuvon
telegrafiškai 1 Parduodame
laivakortes ant visų portą
stačiai į Lietuvą be persfidimo.

UI Tūkstančiai lietuvių siunčia pl==S nigus ir važiuoja Lietuvon, ko
de) ne Jus. Rašykit tuoj.

Dr. R. Wagner

Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland A v.
Phone: Prospect 2704

Visuotinas (General) Contratoriua

Henry Koplewskis

Atlieku medžio arba muro būda
vojimus.
Taisau senus. Turiu
namų ant pardavimo prieinamomie
kainomis.
4401 So. Richmond St„
Tel. Lafayetta 2797

KAD GYVENIMAS BUTU UŽGANĖDI
NANTIS REIKIA TEISINGAI PRADĖTI
Lietuvė motina iš Clevelando rašo:
\
- *
“Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam savo kū
dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji išaugi

no juos visus ant

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)
•

Ji toliau Datėmija:
“Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanas .
The Borden Company
Borden Building

New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitin»«° in’

atrakcijas jūsų kalbofe. 0106
Vardas

Adresas

Sycamore Coffee Store
3147 So. Morgan St.,
Visiškai švieži kiaušiniai 23c. tuzinas, su šiuo pagarsinimu.
4 tuzinai aprubežiuota.

EXTRA NEPAPRASTA PROGA EXTRA!
štai kur stebėtina proga pirkti augštos rųšies vietrolą pigiau,
nei išdirbimas jos kainuoja.

Mes astovaujame phonographų išdirbysčių Suv. Valst. ir vie
na iš didžiausių wholesalcrių phonographų Chicago.

Kodėl mokėti augštas kainas arba pirkti iš “Storage House”,
kuomet gali gaut pirkti didelį brand naują gvarantuotą vietrolą
tiesiai iš mus, vertė retail kainuoja iki $200 tiktai už $35.00 ir duo
sime veltui su kiekviena mašina 20 rekordus, 300 adatų ir deimanto

Tiktai

S35

adatą.
Pamąstyk pats, kiekviena vietrolą visiškai gvarantuota ant
dešimts metų ir gali pasirinkti iš 100 skirtingų rųšių.--------------Apsimokės tamistai apsilankyti, nepaisant kur gyventum, nes
šioji yra tikra proga visam gyvenime ir tamistai nereikėtų pra
leisti jos.
Taipgi, mes turime ant rankų apie 20 augštos rųšies vėliausios
mados seklyčiai setų, tikros odos ir Tapestry, kuriuos musų dirbtu
vė prisakė mums parduot už bile kainą, nes jiems reikia pinigų.
Nepaisant ką darysi, mes patariame nepraleisti šios progos.
Pristatome veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi 50
mylių nuo Chicagos. Liberty Bondsai priimami.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 vai. Savaitdieniais nuo 10 ryto
iki 4 po pietų.

n

M
Tiktai

National Factories Outlet Co.

1 ■:

Dirbtuvės atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

i

METRAŠTI
1

•

šaldo ir gydo lengvai ir antiseptiškai.

Šią savaitę visi Naujienų skaitytojai gauna metinę dovaną

NEW YORKAS.

Kovo 20, kaip 2 vai. po pie
tų (Masino Teatre įvyko masi
nis latvių mitingas, kuriame
kalbėjo ką tik iš Latvijos at
vykęs Latvių Jaunuomenės
Draugijos pirmininkas Janis
Stelmacheris. Jis atkeliavo čia
supažindinti arčiau Amerikos
latvius su dabartine Latvijos
(>adėtiin ir jos pergyventas
sunkias kovas. P. Stelmache
ris kalbėjo gana ilgai ir įdo
miai. Savo kalboj jis taipjau
pabriežė. kad Latviai yra nu
sistatę turėti visados kuoartimiausius ir draugingiausius
ryšius su Lietuva. Vėliau man
teko asmeniškai suseiti ir kal
bėtis su p. Stelmacheriu; už
siminus apie
latvių-lietuvių
santykius, jis labai simpatin
gai atsiliepė apie..Lietuvą. Iš
visko matyt, kad Latviai da
bar jau perkeitė savo atsinešimus prie Lietuvos gerojofl
pusėn.

Apvyniok vietą uždėdamas apščiai malonaus

DOVANA

'N

— Juozas Brazauskis.

Svečias iš Latvijos.

NUDEGIMUS

A

_____________________
■

mui iš Lietuvos ir negali duo
ti jokio įsakymo konsului. Jis
gali tik paliudyt jūsų parašo
tikrumą ant jūsų padarytų ir
pasirašytų popierių.
3) Affidavitą, siunčiamą pri
statymui Amerikos konsului,
Rygoje, “vizuoti” Lietuvos At
stovybėje nereikia.

Atsakymai: — 1) Maždaug
tokiu valdininku prie caro bu
vo “sliedovatel”.
Amerikoj
“commissioner” yra prirengia
masis bylų tyrinėtojas. Jis ga
li paliudyti parašus kaip ir no
taras.
1♦ J
2) Commissioneris negali iš
duot jokio leidimo išvažiavi-

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

•e*

.. .................... .
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ir Lietuvių Biznio Rodyklę 1921 Metams
." ? . '

i

'

. . ,

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 j j kievienam skaitytojui VELTUI.
>

Neskaitytojai turės mokėti 15 centų.
f

Ketvergas, Kovo 24 cL,

NAUJIENOS, Chicago, ITL
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rimt UrHUAi«IAN DAILY
PubUahc t Daily «xcept Sundaj by
tha 1 thuanlaa Newa Pub, t‘o.( Ino.
Bditez P. Grigaiti!

1789 SO. HAI8TED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Roosevelt 8500

Subacription Rateat
IS.Ofl per ye*r in Canad*.
*7.00
year outBido of
>8.00 per y«*r ia Chicag*.

Clalca^Ko*

“Jisai”, sako Lloyd Gorge,
“vadina save ‘darbu’. Bet
ištiesų tai yra socializmas”.

“Socializmas kovoja tik
slu sunaikinti visa, ką per
eilę gentkarčių sutvėrė di-I
dieji pranašai ir vadai
abiejų patritjų — unijonistų (konservatorių) ir
liberalų. Pavojus grū

moja, tiek parlamentinėms

1 *e

parodyk, kad tavo tautine
SIEKIAS! IŠŠAUKTI NEG-| Pirmoji žmogaus rase
dvasia neturi nieko bendra
su kapitalistų pinigų maiRĮJ SKERDYNES.
Šarūnas
šais.
“Dalinkitės ginklais su
»—»------------Skerdyklų baronai jau veikia,
Šioje karų gadynėje yra dažnų progų pa
mumis!
“Šiandie yra toji diena,(kad iššaukus negrų skerdynę, tyrinėti Eiropos žemlapį. Bet ar pasikluusiame
idant tuo sulaužius galintį
mes tuomet savęs bent vieno šitokių klausimų:
kurioje mes privalome sukil
kilti skerdyklų dar
ti!
“Kas gyveno ten, kur dabar verda anglų, vo
bininkų streiką.
kiečių ir rusų sūkurys, 50 tūkstančių metų at
“Neduokite ginklų koloni
gal? Kuo tie žmonės užsiiihdavo ir kaip gy
jų kariuomenėms, pribuvu
[Iš
Federuotosios
Presos]
vendavo?” Lietuvių spaudoje tokie klausimai
sioms iš vakarų;
duokite
juos

Vokietijos

clnrl>i.riiia-

ieago.

KHivlj iečių

neri*

luilc-

Iceliumi,

nors

mokslinin'kai

surado

kams. Eikite sykiu su mu-ĮraštlS NCW Majority sako, kad jiems įdomių atsuku, Čia pakalbėsime apie
mis! Eikime į gatves ir pas Chicagos gyvulių skerdyklų pirmąją žmogaus rasę arba tautą.
Entered an Second Gana Mattar
niems reikalams; juos ke-| kelbkime revoliucįnį prole savininkai pienuoja iššaukti
March 17th, 1914, at the Post Office
Reikia žinoti, kad he staiga atsirado visi
•f Chicago, III., under the net af
tina pakeisti klesos val tariato sukilimų! Padaryki kruvinas rasines riaušes, jei
šiandic matomi gyvūnai ir žmogaus rases bei
March 2fcd, 1879.
me su Rusija vienų stiprųjį skerdyklų darbininl&ii sustrei
džia.
tautos, Vieną gražią dieną nepasirodė medžiai,
“Tie žmonės, kurie yra frontų! Isteigkime Raudonų kuotų. Laikraštis sako, kad arkliai, paukščiai ir žmonės, visi sykiu. Koks
nediidienius. Leidžia Naujienų B«njų Armijų, kuri gintų darbo pokeriai, visai nepaisydami tų
drovl, 1789 So. Halsted St, Chicago,
palinkę
žiūrėti
j
Darbo
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
žmonių reikalus, vietoj se I blogų pasekmių, kokias , tos šimtas milijonų metų atgal žemė buvo kieta
akmenų krūva, tarp kurių tyvuliavo okeanai
patriją, kaipo į menknie niau buvusios armijos, gi
riaušės atneštų, jau naudoja vandens. Pirmieji gyvūnai atsirado tuose okea
kį, turėtų pažvelgti į pa nančios kapitalistų intere savo pienams Chicagos kapi
nuose, o ne ant sausos žemes. Jie neturėjo
$8.00
sus!
pildomuosius
rinkimus,
talistinius didlapius.
, 4.50
kaulų. > Paskui atsirado tokie, kurie nors buvo
“Paskelbkime Tarybų res
2.25
“Kada Chicago 1919 m. va be kaulų, bet turėjo kietus lukštus, kaip oisteįvykusius 1920 ir 1921 me
.1.75
publikų, darbininkų tėvynę! sarų pergyveno kruvinų riau
tais. Keturių nuošimčių
. 1.00
riai. Po jų atsirado gyvūnai su kaulais, vadi
“Karas dar nepasibaigė!
šių
tragedijų
”
,
sako
New
Ma

Chicagoje — per neiiotojvaj
balsų priaugimas suteik
Viena kopija
- 03
“Paryžiaus
išstatytosios jority, “Chicagos Darbo Fede nami stuburiniai, kaip žuvys. Praslinkus il
Savaitei - - t
. - , 18
tų socialistams didžiu sųlygos yra tęsimu šio kapi racija savo proklamacijoj mė giems amžiams išsivystė gyvūnai, kurie galė
Mtaerioi
75
mų...”
talistinio karo. Sukilkite! Su- lt? kaltė vien ant pekerių, ku jo gyventi pusiau vandenyj, pusiau ant sausžemio. Jie vadinasi amfibijos. Pavyzdžiui yra
*
w
?
I
sujungkime
su
Tarybų
Ru

rie
tyčiomis
žaidė
negrais
Metama
$7.00
Nupiešęs šitų “didį pavo- sija ir palaidokime šį kapi
driežai, marių levai. Nuo to laiko okeanuose
.4.00
prieš baltuosius, kad laikius :
nebeatsirado didelių ir svarbios veislės gyvū
. 2.00 I jų”, Lloyd George ragino
talistų suruoštų karų.
darbininkus
nevienybėje,
ne

.1.50
“Lankykite musų mitin leidus jiems susiorganizuoti ir nų. Evoliucija persikėlė ant sausžemio, kur iš
Vlanam minasiui -..... .T.., , - .75 savo klausytojus laikytis išLietuvon ir kitur uldaniueMi
I vien, idant nesuirtų buržu- gus; eikite su mumis ranka palaikius pigias algas. Riaušės akmenų krūvos, vėjai, lietus, šaltis ir šiluma
(Atpiginta)
rankon. Tuomet išmuš va-, ir buvo baisioji tos prievartin- padarė žemes, ant kurių galėjo augti žolės ir
Metams
.... - .
$8.00 [azinių partijų koalicija, ku
medžiai. Iš tų amfibijų atsirado paukščiai, ke
Pusei metu 4.50
landa
darbininkų
klesos
liuogos
taktikos
piutis.
| sybės, kuri sujungs vienon
Trfras mėnesiams — - ... ... 2.25 ri susidarė karo laiku.
turkojai ir šliaužtai. Keturkojai beveik visi
“Pereitų savaitę patys peke priklauso prie žinduolių-mamalų, nes jie žindo
Pinigus reikia siųsti palto Money
Sulyginus
tas
dvi
Angli-|
Orderiu, kartu su užsakymu.
sųjungon visų tautų prole riai prirode tiesų to, ką tada
savo jaunuolius. Iš šitų žinduolių (prie kurių
jos ministerių pirmininko
tarus.”
pasakė Chi. Darbo Federaci priklauso arkliai, slėniai, karves, levai, meškos,
kalbas, aiškiai matai, ką ji Matote, kokių giesmę traukia ja. Per pasamdytų provokatoir t.t.) išsivystė, pagaliaus, ir .pirmieji gyvūnai
sai skaito pavojingiausiu I Bavarijos komunistai,. Sukilki Į rių i jie išgavo neva pareiški panašus į žmogų. Tas nutiko koks pusė mili
kapitalistinės tvarkos prie me ! Susivienykime su buržua mų, kad jų negrai darbinin jono metų atgal, šitokį teorija gyvūnų atsi
šu. Jisai skaito juo ne bol azine jaunuomene! Gelbėkime kai sutikę pasiduoti numažini radimo, kurių aukščiau išdėsčiau, turi vardų
Britanijos ministerių pir ševizmą, o socializmą. Su tėvynę! Jungiamės su sovietų mui algų be jokio pasiprieši Evoliucija, • ir apie jos tikrumų abejonių rim
mininkas, Lloyd George, šio
Rusija! Tęskime karų prieš tal nimo. Jie tada paskelbė tai, ir tiems mokslininkams nėra.
bolševikais jisai padarė su kininkus!...
| Chicagos laikraščiai su idiotiš
mis dienomis laikė dvi įdo
tartį ir yra pasiryžęs vesti Tautiniai obalsiai čionai taip ku savo nesupratimu, o gal ir
Iš jos matyli, kad žmogus atsirado vėliau
mias kalbas: vieną atstovų
biznį, o prieš socialistus ji yra susipynę su bolševikiškais tyčia, kad kriminaliniu būdu siai palyginus su didžiuma žvėries veislių, koks
bute, antrą konservatorių
sai stengiasi sumobilizuot ūbaisiais, kad sunku ir atskirti padėjus sukurstyti naujas ra pusė milijono metų atgal. Bet tai nebuvo tik
bankete.
juos vienus nuo antrų.
Bet sines riaušes, išspausdino tų ras žmogus, ir skyrėsi nuo musų kaip anato
visos buržuazijos jiegas.
Pirmojoje savo kalboje ji
svarba yra ne atskiruose obal- pokerių propagandų amt pirmo miškai (kimo sudėjimu) taip proto kiekiu. Pir
| moji tikrai žmonių rasė atsirado apie 50 tūks
siuose, kuriuos skelbia tas at puslapio.” '
sai teisino savo politiką su
New Majority toliaus sako: tančių metų atgal. Kaip ji save vadino, mes
sišaukimas, o pamatinėje jo
lig Rusijos. Jisai atvirai į
mintyje: atsišaukimo autoriai “Chicagos piliečiai ir ypač nežinome, nes raštas nebuvo išrastas ir ji mums
pasakė, kad padarymas pre-į
sako, kad vardan apgynimo skerdyklų darbipinkai yra per- raštiškų dokumentų nepaliko. Mokslininkai jų
kybos sutarties su Rusija
Vokietijos nuo talkininkų Vo- sergiami prieš šiuos krimina vadina kromanjonu rase, nuo kaimo Cro-Magreiškia pripažinimą de facto, NA ČION AL-BOLŠEVIZMO | kieti jos darbininkai gali ir turi linius bandymus sukurstyti non, Franci joje, kur buvo rasti pirmieji tos ra
APAŠTALAI.
, .
bolševikų, valdžius. Bet bol
[susivienyti su savo šalies bur riaušes, taip kad kareiviai, sės žmonių skeletai.
Jc PU COPI.

įstaigoms, tiek privati-

|

Dvi George'o
kalbos.

į

ševikų valdžia, pasak Lloyd
George’o, juk ir yra de facto |

Apžūalgia^

“Naujienose” buvo rašyta
apie nacional-bolševizmą Vo
Rusijos valdžia.
kietijoje, t. y. apie tokį judėji
Toliaus ministerių pirmi- mą, kurio tikslas yra sujungti
ninkas ėmė plačiaus kalbėt Į Vokietiją su liolševikiška Ruapie tą valdžią. Ji, girdi, | sija, kad jiedvi bendromis jiestotų į karą prieš talki
anaiptol nesanti tokia bloga, [gomis
ninkus. “Naujienose” buvo mi
kaip daugelis žmonių įsi nėta taip pat, kad to judėjimo
vaizdina.
Bolševikų val vadai Bavarijoje, komunistai,
džios galva Leninas nesenai jau ta i j) toli nugrimzdo į napasakęs tokių prakalbų, ko cional-bolševizmo pelkes, jogei
kių butų galėjęs • pasakyti ėmė šaukti vienybėn savąją
buržuaziją, butent ^studentus,
“musų kolonijų sekreto pasižymėjusius darbininkų sker
rius”. štai Lloyd, George’o dynėmis Ruhr apskrityje.
žodžiai:
Apie šitą judėjimą dabar ra
šo ir brooklyniškė “Laisvė.”
“Jeigu Leninąs butų Ir ką jus manot — ji džiaugu
laikęs tokias prakalbas si juo! Ve kaip ji praneša sa
darbo unijų kongresuose, vo skaitytojams apie tą Vokie
tai jam nebūtų davę pa tijos komunistų “daibuotę”:
“Otto Thomas ir Otto Graf^
baigti. Jisai pasakė pas-j
tebėtinų dalykų apie tai, Bavarijos komunistų orga
kad yra pageidaujama už- no ‘Neue Zeitung’ redakto
riai, ne vien tik išspausdino
interesuot Rusija užsie ’ karštus atsišaukimus, ragi
nio kapitalą ir kad reikia nančius Bavarijos studentus
skatinti privatinius kapi susijungti su komunistais ir
talistus ateit su savo ka apskelbti talkininkams karą,
pitalais ir pinigais į jo ša bet pastarasis dargi surengė
milžinišką protesto mitingą
lį. Leninas ima suprasti, priešais
okiųiantus, kuriame
kad Rusijai reikia preky pasakė: ‘Mes užmokėsime
bos.”
Eirtantei blizgančia geleži
mi’.”

Žodžiu, Britanijos minis
terių pirmininkas išgyrė
bolševikų vadą, kaipo žmo
gų, su kuriuo kapitalistai
gali turėt reikalą. Jo nuo
mone, Lenino pažvalgos yra
artimesnės
kapitalistams,
negu tos pažvalgos, kurios
viešpatauja darbininkų uni
jų kongresuose.
Antrą savo kalbą, kuri
buvo pasakyta konservato-i
rių bankete Lloyd George
pašventė socializmo klausi
mui.
Jisai pareiškė, kad didis
pavojus, kuris šiandie kįla
Britanijai, esąs socializmas.

žuazija ir pasidalinti su ja gin kidkasvaidžįai, raitoji policija
ir kiti teroro įnagiai galėtų
klais.

Buržuazinė jaunuomenė, gir
di, gali liuosu noru prisidėti
prie darbininkų klesos sukili
mo ir bendrai su ja įsteigti ta
rybų respublikų!
Nėra reikalo dar kartų aiš
kinti, kad visas tas Bavarijos
komunistų pienas apie susivie
nijimų su bolševikiška Rusija
tikslu paskelbti “karo tęsimų”
talkininkams — yra gryniau
sias absurdas; tatai “Naujieno
se” jau buvo pakankamai išaiš
kinta. Bet pagalvokite apie idė
jų susijungimo buržuazijos su
proletariatu: jų kala į galvas
darbininkams komunistai, ku
rie šiaip nepaliauja šaukę, kad
buržuazija su proletariatu nie
kuomet negali turėt nieko ben
dra!
Vietoje kovos su buržuazija
— taika su ja, pasidalinimas
ginklais, Vietoje kovos prieš
karų — karo tęsimas. Vietoje
obalsio “darbininkai neturi tė
vynės — patriotinis šauksmas: Vokietija neturi pražuti!”
Tai toks yra tasai nacionalbolševikiškas judėjimas, kuriuo
gėrisi mūsiškiai komunistai.
Reikia pridurti, kad jo vadai
Bavarijoje, Thomas ir Graf,
buvo karščiausi patriotai karo
laiku ir priklausė pačiam dešiToliaus “Laisvė” paduoda at
niamjam
scheidcmanniečių
sišaukimą į stiulentus, tilpusį
sparnui.
tame Bavarijos komunistų or
gane. Jisai skamba sekamai:
SIEKIASI PAVERGTI
“Ar Vokietija turi žūti?
DARBININKUS.
[Iš Federuotosios Presos]
Ar centralinė Europa turi
Senato
Springfield, III.
žūti? Vokietijos studentai ir
Vokietijos jaunuomenė yra industrinių reikalų komiteto
tie žmonės, kurie sako: ‘Vo pirmininkas Turnbaugh įnešė
valstijos legislaturon bilių, ku
kietija neturi pražūti.’
“Bet Vokietijos moksleivi ris, jei birtų priimtas, praktiš
ja, Vokietijos jaunuomenė kai reikštų darbininkų paver
nežino, kad jie privalo eiti į gimų. Kaikurie streikai butų
revoliucines darbininkų kle tada visai uždrausti, o jei dar
sos eiles, jei nori, idant jųjų bininkai ir galėtų sustreikuo
balsas pataptų realiu kunu. ti, tai jiems butų uždrausta
“Jaunoji Vokietija, sukilk pikietuoti ar net dalinti lape
sykiu su Vokietijos proleta lius ir kokiais nors kitais bu
riatu; gelbėk mums susi dais pranešti bendruomenei
jungti su tarybine Rusija; apie streikų.

būti paleisti gatvėse apie sker
dyklas ir tuo atkreipti viešųjį
sentimentų prieš
skerdyklų
darbininkus”.
Pasak New Majority, poke
riams dirba vienas negras,
vardu R. E. Parker, kuris už
siimąs aplupimu negrų darbi
ninkų ir kuris važinėjo į pie
tines valstijas kalbinti negrus
važiuoti į Chicago ir dirbti
skerdyklose.
i

kių butu apystovų Eiropoje kuomet pasirodė
pirmieji kromanjonai; koks buvo klimatas,
kokie gyvūnai gyveno, ir taip toliau. Besivys
tant žmogaus rasėms per tuos pusę milijono
metų, Eiropą buvo keturis sykius užplūdę mil
žiniškos ledų marškos, ir klimatas tapdavo šal
tas. Atšalimo priežasčių mokslininkai tikrai
nežino. Spėjama, kad saulė neišdavus! tiek
šilumos, kiek dabar musų žemei suteikia. Vėl,
sausžemis buvo iškilęs, o turbut visi žino, kad
kuo aukščiau eini tuo šaltyn darosi oras, taip
kad ant aukštų kalnų niekad neištirpstanti snie
gai. Kaip ten buvo-nebuvo, oras atšaldavo tiek,
kad Eiropą užklodavo milžiniškos ledų marš
kos. Paskutinė ledų marška pradėjo tirpti ir
traukti į šiaurę prieš pat kromanjonu atvykimą,
kos 50 tūkstančių metų atgal. Ta marška buvo
padengusi apie 4 milijonus ketvirtainių mylių
Eiropos žemių ir apie tiek pat Amerikos,» Ji
ir dengė
turėjo storio apie 4 tuksiančius pėdų
]

Tasis Parker pasiuntęs laiš
kus pokeriams, kad negrai,
nariai “American Unity Labor
Union”, sutinku priimti piges
nes algas ir atsisakysiu strei
kuoti kartu su kitais darbinin
kais. Tas laiškas ir dhvė pro
gos skerdyklų baronams skelb
ti, kad buk visi negrai priimu
mipiginimą algų ir visai ne
ketinu streikuoti. Tečiaus pa
sirodo, kad ta Parkerio “uni
ja” visai nėra nė jokia dar
ADVOKATAS
bininkų organizacija, o tik
streiklaužių samdos biuras.
Parkeris bandė laikyti savo
Namu Ofisas
Miesto Ofisas
“unijos” susirinkimų, kad .pa
kenkus skerdyklų daibininkų 3323 S. Halsted St. 127 N. Dearborn St.
demonstracijai. Bet, pasak vie Tel. Boulevard 1310 Tel. Central 4411
tos laikraščių, į tų Parkerio
susirinkimų atsilankė vos apie
šimtas žmonių. Tūkstančiai gi
DR. A. MONTVID
negrų dalyvavo demonstraci- j[
r'mPAfvO
joje kartu su kitais organizuo
Ueteri! Gydytojas irCMrariMi
tais darbininkais.
25 East Washington St.
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plotą, kur dabar yra Anglija, pusę Vokietijos
į šiaurę nuo Bėdino, visą Lietuvą iki Merkinės
ir Smolensko, Klevą ir Uralu kalnus. (Geikie).
Tokiai ledo masei reikėjo daug vandenio,
kuris tegalėjo paeiti iš okeahų, kaip dabar pa
eina didžiuma lietaus ir sniego. Todėl nebus
nuostabu, kad žemės iškilo vietomis, nes jurų
pakraščiai apskritai nuseko 200-300 pėdų. Ties
Cicilija ir Gibraltaru pasidarė du žemių tiltai,
kurie rišo Eiropą su Afrika. Spėjama, kad per
tuos tiltus atvyko kromanjonai ir tie gyvūnai,
kūne atsirado Eiropoje tuo laiku, tai yra apie
50 —30 tūkstančių metų atgal.
Ledų marška

tedengė Norvegiją, Švediją ir Suomiją, o iigainiui ir ten išnyko, palikdama daug ežerų. Į
šiaurę nuo linijos, kuri maždaug tiesėsi nuo
Hamburgo, Bėdino, Smolensko ir Kievo, žemė
buvo įšalusi ir greičiausia neaugino nieko. Į
pietus nuo tos linijos augo žolės, panašios į tas,
kurios auga Ukrainos ir Sibiro Stepuose. Dar
piečiau, Italijoje ir Ispanijoje augo mietai, ku
rie truputis po trupučio uždengė visą Eiropą
iki Uralo kalnų. Klimatas buvo šaltas ir sau
sas.

Svarbiausi šio laikotarpio gyvūnai (30—15
tūkstančių metų atgal) buvo: vilnuotas vienra
gis, niamontas, briedis, rėnas arba šiaurės
briedis, tauras, uolų meška. Beto pasirodydavo
levai ir ilgailčiai tigrai. Pastarieji dar ir šian
dien tebegyvena Turtkestano tyrlaukiuose.
Tai tokios buvo gyvūnų ir gamtos apystovos, kuomet pasirodė pirmoji žmogaus rasė,
kromanjonai. Jie atvyko, turbut, iš Azijos,
Šiaurės Afrikos pakraščių ir, per aukščiau mi
nėtus žemės tiltus, įėjo Italijon ir Ispanijon, o
paskui ir Francijon bei pietų Vokietijon. At
vykę, jie rado Eiropoje kitą, daug žemesnę
žmogaus rasę, vadinamą Neandertalų. Ją jie
išnaikino ir užėmė vietas.

Kromanjonai buvo aukšti žmonės. Rastų
skeletų (37 pilni ir 53 nepilni) ligi svyruoja
tarp 5 pėdų 10 colių ir 6 pėdų 4 colių. Tad
vidutinis ilgis butų 6 pėdos pusantro colio. Mo
terys buvo žymiai mažesnės. Nuo pakaušio
iki kaktai kromanjono galva buvo ilga, bet vei
das buvo platus ir trumpas, kaip dabartinių
eskimų. Kakta buvo aukšta, o smakras neišsikišęs, kaip Neandertalio, kurio kaukuolė, žiū
rint iš šono, atrodo į kaukuolę šunies. Sme
genų kiekis pas kramanjonus buvo toks pat
kaip pas mus, butent 52—56 unicijos. Musų
gi smegenų svarumas svyruoja tarp 34 ir 65
uncijų (Bismarko smegenys svėrė 66 uncijas,
o garsaus vokiečių matematiko Leibnico, 45
uncijas.)

Kromanjonai buvo medžiotojų tauta, kuri
sekiodavo taurų, briedžių ir mamontų burius,
ir jų mėsa misdavo. Tik baigianties jų gyve
nimo laikui, jie išrado meškeriotę. Ūgių jau

Neandcrtalai vartojo, bet turbut ne maisto ke
pimui. Kromanjonai.savo išdirbiniams ir pa
būklams naudojo titnagą ir ragą bei kaulus.
Medžio jie negalėjo apdirbti, nes neturėjo ■ nei
plieno nei bronzos nei *kitokio metalo. O su
titnagu vargu galėjo medį pjaustyti.
Kaip jau sakiau, kromanjonai atsirado Ei
ropoje 30 tuks. metų atgal. Jų buvimo laiko
tarpį mokslininkai dalina į tris periodus: Aurinako, Solutro ir Madeleno. Tie vardai pa
eina nuo kaimų Francijoje, kur buvo rasta kro
manjonu rasės kapai su užkastais įnagiais.
Pirmame, Aurinako periode, kromanjonai
atvyko iš Afrikos ir užėmė Neandertalų lindy
nes bei uolas kalnynuose ir prie upių. Jie tu
rėjo tame laike jau šitokių įnagių: mėtomas jėtis, titnago skustuvus ir muštuvus odai išdirbti,
akmens peilius, akmens plaktukus ir priekalą,
(Bus daugiau)

Kazimieras Gugis

Sustreikavo popieros
darbininkai.
[Iš Federuotosios Presos]

Green Bay, Wis. — Tarp
400 ir 500 darbininkų North
ern Paper' Mills sustreikavo,
protestuodami prieš 20 nuoš.
algos nukapojimų.

Streikuoja dėl numaį ginimo algos.
[Iš Federuotosios Presos]

Montroal, • Kanada. — Dau
giau kaip 1,200 darbininkų Canadian Steel Co. streikuoja,
nesutikdami su sumažinimu
algos ant 20 nuoš.
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MarshaU Field Annex
18tk fl. Kelmas 1827
Telephone Central 8862
Valandos? nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakar®
I X-Spinduliai. Phone Armitage 201B
I Rezidencijos telef. Albany 871fl
h

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos i nuo 10 iki 8 Vai. vaka
re.
Nedaliomis pagal sutarime.
8261 So. Halsted St., Chicago, IU.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
‘'NAUJIENA S"

“Station to Station”
Long-Distance Service
Susipažinkite su pinigų ir laiko taupimo “stoties
iki stoties” long-distance telefonu patarnavimu.
Šis patarnavimas yra long-distance sujungimas
tarpe bile dviejų telefonų, (priskaitant privatiško
skyriaus permainų switchboardo operuotoji) kai
po savistovis nuo sujungimo tarpe individualų.
Pagal “stotį iki stočiai” kainos už pasikalbėjimų
yra rokuojamos kur sujungimas yra suteikiamas
su bilekuom šaukiainoj stotyje.
Jeigu kuomet prašydamas long-distance šauki
mo, nori kalbėt su bilekuo, kas atsako tolimų te
lefonų—tiktai šauk numerį, jei žinai, arba po var
du laikytojo arba firmos, jei žinai, ir pasakyk ope
ruotoji, jog kalbėsi su bilekuo, kas atsilieps.
Šioks patarnavimas yra greitesnis ir apie dvi
dešimt penktų procentų pigesnis negu “ypatos su
ypata” patarnavimas.
Susipažinkite su musų nuo “stoties iki stoties”
patarnavimu ir taupyk laikų ir pinigus.

h

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

||
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VELYKOS ARTI
Ar Esat Prisirengę
šį metę, niekad pirmiau, žmonės pasipuoš ant velykų.
tai permatydami, pa*iuntė«ne
H kalne lai
pasiuntėme savo pirkėją, ponią LusUig

New Vertam, *ad nupirktų vėHausies mados ir geriausios kokybės tavorų. Iš kurių galėsit pasirinkt. Ne vien ji gavo stebėtinai gerą tavorą, net ir už tokių žemą kainą, kad kiekvienas sutinkančiai stebėsis.
Todėl mee linksmai siūlome šį stebėtiną bargeną Velykų šventei. Štai
keletas bargenų, kuriuos turime pardavimui šią savaitę:
Moterims šilko, satino ir Jersey šilko apatiniai sejonai, rosc copen
mėlyni, žali, navy, rudi ir vyšniavi. Specia9C
liai siūloma už
Specialės moterims šilkinių leisų apvadais camisoles,
dydžio 36 iki 46 už

Qląfe

Išstatėme parodon daugelį su numažintoms kainoms vėliausių mo
torine Jakučių. Šios bliuzos vėliausio įvairumo pavasario dėvėjimui.
Tūlos teiginiais apvadais, kitos išsiuvinėtais apvadais, šviesiai raus
vos, ružavos, šviesiai rudos ir baltos.
Tapgi mes siūlome už ypatingą kainą puikiausias rudas pongee jakutes su išsiuvinėtais apvadais, užsisegamos užpakalyj
C
tik už

KŪDIKIAMS VELYKŲ KOTAI
Mieros 2 iki 14 už labei specialę kainą. Vėliausio* mados.
Kūdikiams baltos dresiukės gražiais išsiuvinėtais apvadais viso-

$3.95ir $5.15

Sk’JS'““

Didžiausias pasirinkimas veikams velykų kepurių ir moteriškų
skrybėlių už labai patraukiančias kainas.

Lustig's Department Store
3410-12 So. Halsted St

P. K. BRUCHAS
Auksorius
DIDELIS VELYKŲ IŠPARDAVIMAS

Auksinių ir paauksuotų laikrodėlių, deimantinių ir
aukso žiedų; aukso ir paauksuotų retežėlių, špilkų,
koloninkų, lavolierų, brasalietų, leketų ir visokių si
dabrinių dalykų. Musų tavorai yra teisingai gvarantuoti ir kaina žemesnė kaip kitur.
3321 South Halsted St.
Chicago, III.

_________

IŠTIKIMAS GYDYMAS

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. BOSS
Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstą,
puolės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

85 So. Dearbom SU, kampas Monroe St.
Crilly Building—ruimas 506. imkite elevatorių
iki 5-tą lubų., Chicago, III.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarninkai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vaandai po piet

Sveikam Kone Stipri Dvasia.

<

Žmonės serganti taja bjauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

tt

A

Kas tokių simptomų tyri, tegul atelna pas mane: išgydysiu visai trumpu
laiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

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

JohnRuskm
BEST

AN'O

BlGGČST

Martin Carver, 42 metų vy
ras, pirmiaus anglis kasė, o
dabar neturėdamas dačbo įpuo
lė desperacijon ir užvakar įė
jęs į ThirdPrcsbyterian 'bažSo. Ashland blvd., ir
ką nors
valgyti. Zakrastijonas nuvedė
jį į kambarį ir
padavė jam
valgyti. Biskį vėliau Carverį
rado ant grindų gulint su per
pjauta gerkle. Jis su skustiir
vu persipjovė sau gerklę. Carveris tapo nugabentas į ligonbutį. Manoma, kad jisai pas
veiks.

Mergaitę apdraskė juodveidis.
Užvakar naktį Niną Jonesaitę,
19 metų merginą apdraskė,
mandiiia, juodveidis. Ją rado
be sąmonės gulinčią Cottage
Grove avė. tuščiam plečiuje.
Mergaitė mažai apmušta, bet
labai pergandinta ir to dėlėj
gali netekti proto. Dabar jinai
tiktai klejoja: “Didelis-didelis
negras... nemušk man į galvą...
imk viską... tik neužigauk ma
nęs.” Iš to spėjama, kad juod
veidis bus apdraskęs ir apvoMokiniai pašiepia davatkų
užmanymus.

Northweetern<> universitetus
mokiniai nepasiliekti užpakaly,
kuomet ateis laikas daryti pabiurelių tiesas (blue laws).
Jie jau įvedė Northwestern
University Chapter of the W.
C.T.U. ir žiūrės kad įmonomiau
šia pašiepus davatkų prisaky
mus kaų ncdeldicniais užsilaikyti,
Sulyg Northvvestern
dienraščio užvakarykščio padavinto štai kaip davatkos nori
padaryti:
Nedėlios pietai turi būti val
gomi subatoj, arija panedėly.
Nevalia valgyti šabalbonų nedėlioj. Nevalia daryti nedėti oj
po pietų (laitas. Nevalia nede
lioj juokų krėsti. Nevalia vėjui
pusti nedalioj. Saulė turi kai
9 vai iš ryto ir nusileisti kai
5 vai vak.

Crane Jr. kaltinamas už mer
gaitės užpuolimą.

H. P. Grane, milionierio su
nūs, kuris seniau buvo apkal
tintas kaifM) užpuolikas
ant
trylikos metų mergaitės Louisc
Stumi, vakar stojo teisman ir
nebuvo išteisintas. Dabar turės
stoti jau į kriminališką teis
mą. Ir jei netaps išteisintas,
tai turės kalėjime pabūti nuo
metų ligi dvidešimt.
Prie E. M. Barnhanlt, 1011
Sheridan kelio, du vagys ir tų
namų sargas užpereitą naktį
gana smagiai |>asišau<lė. Sar
gas pamatė prie savo namų
užkmbary du vyru bestovinčiu
ir suriko ant jų. Vagys atsa
kė jam revolveriais. Ir prasi
dėjo šaudymas. Manoma, kad
vienas vagis bus pašautas.
Iš automobilio vagių išmesti.
Walter Osinįnskis, 12 So.
Loomis gat., užvakar po pietų tapo peršautas ir išmestas
iš smarkiai lekenčio automo
bilio prie Michigan ir 47-tos
gatvių.
Bent valamlą vėliau antras
vyras, kuris padavė savo pa
vardę Antonio Jonės nuo 1245
W. Madino gat., tapo išmes
tas lekiančio automobilio prie
East
83-čios ir Colcs avė.

I DlAKIO
A. R. Blumentlial
Bytp A TYRIAM

ŠAUKIAME DIDELĮ IŠPARDAVIMA MUSŲ BENDRINIAME
PARDAVINĖJIMO KAMBARY
Parduosime Fonografus, Parlor
g
iljMM&ML
Setus, Divonus, Pečius.
mSį
PIPB
ŠTERN FURNITURE STORAGE C
R l|| ii^H
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.
i
Ii l<
II/)'
rūtL*

y
v
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Gla

galva.
Osininskis ir Jonės mažai
gali kalbėti, todėl nepasisekė
kaip jiedu pateko į automobi
lius ir dėl ko tapo išmesti. Poy
licija
spėja, kad gnl jie yra
vagys ir automobiliu bevažinė
dami susibarė su kitais vagi
mis ir tuomet tapo išmesti iš
automobilio. Ar gal vagys bus

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.
I. LEWIS CIGAR MFG. CO., NEWARK, N. J
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

X*L Monro* 28D4

DR. W. F. KALISZ
CHICAGO.

nyksta regijim**,
Mm 4 art*jam
»as»rintą
Ophthalmemetnr,
patinga doma atkreipiama i vai
kui:. Vai.: ano 9 ryto fJkl 9 vak,
Nedėliomis, nuo 9 Iki 13 dieną,
4649 S. Ashland Avė. karną. 47 Sk
Telephone Yard* <317
Benloviurd 6487
BQ|flH| Hį

D

turime parduoti už neužmokijimą rendos palaikymui dvidešimt* augšto* rųšies • Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordą pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
\|
■F 1
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkalna1
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
V
9
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug___
ito* rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
■■ parduoti dešimtį augštos rųšics tikro* odos seklyčiai setų, lovų ir
HG
H ■ ■ karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes pnr- Hįb ■ M H
J
duosime už pirmą pasiūlymą, ties norime padaryt daugiau vietos.
W Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristntom veltui
■ ■■ I* l
miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir ■!■ H Ha I
V -H H J daleidžinme peržiūrėti arba užsimokėti apteikęs siuntini.
yfiy vUa
Liberty Bondsai priimamU
Y"
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

I

J

■■

>

TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK - HAMBURG
Pagabiausfa kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli modemiški dubeltavais šriubais garlaiviai.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Kovo 81.

Tiktai 3čia klesa

MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921

MANGOLIA.
Išplaukia Bal. 28
$132.00
'Trečia klesa, New York iki Liepojaus
$130.00
į Trečia klesa, New York iki Eydtkunų
Trečios klesos keleiviams suteikiamas v _
liam valgoinąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
' Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pa* vie
tini agentą.

Kad padarius šių metų Vely
kas linksmesnėms ir įspūdinges
nėms, reikainga pasipuošti — gi
pasipuošimui reikalinga gražių
ir, pritaikintų čeverykų. Kur
juos geriausia pirkti? Tas tai ir
svarbu! Nes nevisur galima gau
ti gerų čeverykų už prieinamą
kainą. Bet ant Bridgeporto pas
Teter Bros., po No. 3415 galima
Velykoms pirkti čeverykus pui
kiausių madų, geros išdirbystės
ir už žemas kainas. Pas juos
pirkę čeverykus per Velykas bu
site linksmi. Nepamirškite
TETER BROS.,

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštj, 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 j
mokyklos vpikus,
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne*
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1553 W. 471 h St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

3415 So. Halsted St.
lijbrv \

EXTRA DIDELIS
IŠPARDAVIMAS.

Didelis išpardavimas šnekamų
mašinų (victrolų) ir rekordų, ku
riuos galit pirkti už pusę kainos.
Taipgi turime didelį išpardavi
mą auksinių daiktų numažinta
kaina; kaip tai: laikrodėlių, žie
dų, branzalietų ir t.t.
Noriu išmainyti savo biznį ant
geros farmos arba gero namo.
Mainymo priežastis ta, kad aš
nonų eiti į iŠdirrystę vaistų, ku
riuos aš esu išradęs, šiais vais
tais bus 'galima išgydyti žmones
apie nuo 15 įvairių ligų.
Kuris norėtų sužinoti nuo ko
kių ligų gelbės mano išrasti vais
tai, tas gali ateiti pas mane pa
siteirauti.
PETER A. MILLER, .
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5838

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
36 iki 46. Tamistos pasirinkime
už $80.00.
Vyrams ir vaikinams pavasari
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
Atdara vakarais iki 8 vai.,
Nedėldieniais iki 3 po pietų.

S. Gordon
1415 S. Halsted St.

Auksybl,

Colum-

bijos Grafonolaa ir
lietuviški naujausi
rekordai.
4587 S. Ashland
ve^
Chicago, UI.

HIKM IK

AKUŠERKA
Baigusi Aka
UMa lerijoB kologlją; Ugai prak
tikavusi Penn-silvanljos hosr)jta,SMr
pBsotaningui pa
ts mau j* pria
Rhfidym*. Du*
,ia
vi3&"
kiosa
ligone
moterims ir
merginom*.

18th St, netoli Fi*k St
VALANDOS: Na* 13—11 ytetą,
te nua 6 fid 8 vai. vakarai*.
i Dienoatin Caaal
Tolephonall J

1 Jfaktlmii: Drani
( 950 - Drovai <136
GYVENIMAS: 3412 S. H*l*ted St
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vaL rak.

DR CHARLES SEGAL
Fraktikeoja 15 metai
Ofisą*
4729 So. A*hland Ava, I labM
Chicago, Dlteoli.

Specialistas džiovu
Vaiką
OFISO VA
DOSl
Nuo 10 iki 12 v. ryta, nu* I
iki 5 v,
piet Ir nuo 7 Ud 8:83
▼ai. vakaro. NadUlomi* &u
10 vai. ryto Ud 1 vai. po pfaą.
Triefou** Drerol 2S83

Dr. C.Z. Veželis
Uetovls Dentiftta*
4712 So. Aihlaad Av*,
arti 47-toa gatvl*

DR. G. M. GLAS1

Talefonaa: Drovor 7WI

Praktikuoja 29 matai
8149 S. Morgan St., kerti 82 81

g
B

Tol. Canal 65
•
LIETUVIS DAKTARAS

j; Dr. J. Sarpalius ,
*

1424 So. Halsted St

!

B»
H

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki S.
Nedilioma 10 —• 12.'
Gyvenimo Tel. Yard* 5098,

J
E

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakare. Nedėliomis avė 9 -8
po piet,
Telephone Yards 687

O9H¥*ffimr9i[:w

Tal*ph*n« Yard* 5332

a

Dr. . Stupnicki

Puria patyrimą
Moterą ligose; napnatingoi
prišiu
riu ligonę; Ir kv'il-

8107 S. Morgan St Chicage
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte

ir nūn 6 iki 8 vakaro,

ĮBMŠM ia»» &
s,,.
Chicage, BĮ.
* Miįrrv 'itW VMS B B H P IT «
KBBB ttte 11MM B KM H iii tti

DR. YUšKA |
1900 S. Halsted St. |

1 Telephone Yards 1582

§ DR. J.
KULIS j
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j
Gydo visokias ligas moterą, vai- F
TeL Canal 2118
Į ką ir vyrą. Specialiai gydo liną* C
"6įfi*o valandos: nuo 13 ryto 11d k
parčias, sena* ir paslaptin
8 vakare.
gas vyrą ligas,
Reridendja: 2811 W. 63rd 8k E 5 3259 So. Halsted St, Chkage. t
Tai. Prospect 846fi
■ ■ ■ n a ai ■ ■ ■ a m našta ju

8

TaL Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir CftirurgM
VALANDOS: &—11 ryta
B—9 vakaro.
8808 So. Morgan Streel*
Chicago, Iii.

Canal 257
Naktinis TeL Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRmtGAfl
Valandos: 13 iki 12 rytoj 1 Ud 4 pa
piet 8 iki D vakaru

eesrsj

PRANEŠIMAS
Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

Dr. M. T. Strikol’ia
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47 SU , Tel. Bo«k 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
6 Ud 8 vak. Nedėk 10 iki 12 rytą
Res. 2914 W. 43rd Streei
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinlay 268

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

Akušerka M. Katauaka
Patarnauju dienom ir naktimis pria
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antraiasi
8338 So. Halsted 8t„ Odcagt* UI.
Phone: Boulevard 4121.

Ofiso Tek McKinlay 76

DR. L H. G1NDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraiteojame
Kalbame visas Europiškas kalba*.
8834 So. Kedrie Ave^ Chicage, III.
Arti 88-th Streat

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. BIE2IS
•TDYTOJAS Ir CBIRURflAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai
Leavitt St. Phon* Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 ik)
V vai. vakare. Gyvenimo vietai 8111
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

tas. 1189 Indapandance Blvd. Chicaga
Telephone Van Baran 294

DR.A.A. ROTH

fcUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagt*
Telephone Df *ver 9693
Valandos: 10—11 rj o; 2—3 po piet
7—8 vak. Ncdėlioms 10—12 dienfr

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22sd & So. Leavitt Bta>
CHICAGO.

Tel. Pullman 842

DR. L E. MAKARAS
Lietevy* Gydytoja* ir Cklrnrgag
1O9DU Michigan Are,
Roeelaadc
Vak 10 Ud 12, 2 fti < te 6:38
iki 8:80 vak.
Tol. Austin 787

Z"

ASHLAND JEWELBY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodiiai,

■

• įilKB

—<

Moterilką, Vyrilk* U

•?w«r«s «»m a? m w aminei
x
T.>ullmaa‘-5GM

IĮOB

2

8118 S. Halsted SU Čhicago, D1
(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryta Ir 7 Ud yUal y.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas

Štai ir Velykos

_

!■

U RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinoma* par 0
metu kaipo patyręs gydytoja*,
rurgas ir akušeris.
Gydo ąltrias ir chreniėk** Ilga*,
vyrų, moterą ir vaiką, pagal
jausia* metodas X-Ray te Mtokfa*
elektros prietaisu*.

Mrs, A. Michniewicz

AMERICAN LINE

m.. ...

DR. M. HERZMAN

Tel. Yard* 8654

Joneso perskelta ir nubraižyta Phone Boulevard 491

CIGAR

SaodalaauuK Moterą UgM te Cbteargila
1145 MILWAUKEB AVĖ.

žudosi hado delei.

šaudės su vagimis. ‘

Kam be reikalo kentėti?
Mano SP*” ri/g
dalis gydymo būda* išgydi jau daug Ij
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie V
buvo nebeteką vilties pasveikti
y i
Tūkstančiui įmonių nešino, kad jie \
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
1 J
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsigydo.
ii

Kirmėlės ženklai

CHICAGOS
ŽINIOS

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

Telefonas—Boulevard 9199 1

DR. P. P. ZALLYS

DR. C. KASPUTIS
—Dentlctae—
3331 8. Halsted St., CMcąge, HL
Valandos.*—
9—18 A. M. 1—6, 7—8 P. M.

Telefonas Pullman 8*6

L

Lietuvy* Dentistaą
13891 S. Michigan Av.. Koeelend

Kątik eugrįio ii Califomijoe Ir
vėl tęs savo praktikavimą po Ne.
5208 W. Harrtoea Žl

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

Valandos: 8—12 kaadieną ir 6—3
vakare išskiriant nedlldieniaa.

^*—-

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir C&irargas
1637 W. 51 st kamp. Mershfield av.
{Valandos: Iki 9 ryte, nu* 8 Ud
< ir nuo 7 Iki 9 vakaro.
Tol. Prespadi 1157

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

{Telephone Yards 5834

12 iš ryto ir nuo 7 iki 0 v, valfc
3825 So. Halsted St, Chicago

......

. ...

' ■

r?.........

NAUJIENOS, Chicago, UI

SSSSff
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Ketvergas, Kovo 24 d., 1921

vieną susirinkimą sušaukė į
keletą metų, tai ir viskas. Ro
juos įsivilioję į automobilių ir dos, lyg ir nebūtų kas veikti.
apkrausią jų kišenius išmetę. Tečiaus reikalų esą galybes.

(Tąsa seka ouo 5ta pusi.)

tai ir gerai. Žmones į tautas Nacionis Antanas 2,
REIKIA DARBININKŲ
AUTOMOBILIAI
NAMALŽEME
skirtyti, esą, išmanė tik bur Noksza Vincentas,
PARDAVIMUI 1% tono RcVYRŲ
žujai. Bet to rėksnio susipratę Pačkauskas Vincas,
public trokas. Labai pigiai. PARDAVIMUI pigiai graži rezi
REIKIA agentų savo apielinkėj.
nariai, kaip kitur, taip ir šia Stralia Jonas
dencija, mūrinė, 9 kambarių, kieto
Patyrimas nereikalingas. 50 nedėlinės Atsišaukite
me.
klausime,
nieko
nebojo.
Shileikis
Michael
J.,
medžio, trimingai vana, garu apšldoalgos. Įdėk 2 c. štampą atsakymui,
Tokie raportai iškėlė susirin
F.
LUKAS,
laikrodžių krautuvė apvogta.
ma,
cemento beismentas, didelis lotas
Didžiuma halsų nubalsuota pa šešelgis K.,
reikalaujant informacijų.
kime
triukšmo.
Vienas
“
revo

75x165
pėdų. Puikiai medžiais apuu3114 So. Halsted St.
Vakar vagys išmušė Lebolt
ALBERTA CO.,
aukoti
Dėdei
šernui
$20
iš
kliu

Tamašiunas
S.
(2)
gią,
visokių
kvietkų apsodinta. Aptver
5051 So. Ashland Avė., Chicago, III.
& Co. krautuvės langą, 101 S. liucionierius” ėmė šaukti, kad bo iždo ir pavieniai nariai su- Tamošiūnas Petras,
ta visas aplinkui, didelis vištininkas
labai puiki vieta, kas myli nuošaliai
State gal. ir per geležines du reikią, girdi , užprotestuoti, nletė $11.60. Tuo budu musų Turskis Juozapas,
REIKIA darbštaus vyro su šeimy
PARDAVIMUI
miesto gyventi apie Roselandą ir 95na valdyti ir gyventi ant namo ūkės,
ris išėmė laikrodžių ir kitokių kad gelbėdami Lietuvos darbi kliubas sušelpia $31.60 Dėdę Vincausku Juozu
tos
gatvės. Greitu laiku parduodama
DIDELIS IŠPARDAVIMAS pakais
netoli ežero prie Michigan City, Ind.
ninkus
delegatai
daugiau
ne

tik
už
$7,500.00, pusę cash reikia įmo
auksinių daiktų nuo $5,000 iki
Turi turėti bent $500.00. Matykite J. audeklu: į paką eina sekančios mate
Šerną,
kaipo
užsitarnavusį
lie

Varnas
Jonas
kė!.
Atsišaukite
pas J. Zacker.
lankytus į L. D. T. konferen
P. Varkalą ketvergais nuo 6 iki 8 rijos: lineniai, perkeliai, abrusai pi$10,000 vertės.
3301
So.
Halsted
St.
tuvių
tautos
veikėją.
Aš
ma

Witauskas Antanas
rankos langams ir t.t. šešių gatunlcų
vai vak.
cijas. Iš jo žodžių tečiaus nei
materijos apie 60 mastų. Vertės $26,
3331 So. Halsted Str.
nau, kad ir kitos draugijos bei VVenslov Wm.
Salemonas
nebūtų
galėjęs
su

parsiduoda už $15.80 pakas, prisius
Apiplėšė.
kuopos
neatsiliks
nuo
Keist
li

VVaitkauskis
Stanislovas,
čiam paŠta bile kur ant pareikalavi
AUTOMOBILIAI
beveik už pusę kai
Vakar kaip viena ]nakties va- prasti, delko jisai nenori, kad čio Kliubo, pasirūpindami šelp Washkis W.
mo. Nepraleiskite šitos progos, o su* nosPARDAVIMUI
naujas
mūrinis
kampinis namas,
taupysite pinigų. Ta materija yra 4 pagyvenimų, po 5 ir
gys sulaikė namo
einančius delegatai lankytų minėtas kon ti musų gerbiamą rašeją. Be Yuknis Jonas
4 didelius kam
reikalinga kiekvienoj stuboj. Nesiųski barius; kieto medžio trimdngai
ferencijas.
Bet
visgi
vienam
vi
Louis Brenlck ir jo draugę
te pinigų nei vieną centą ,tk prisiųs- sokį intaisymai vėliausios mados;ir ga
to
tapo išrinktas komitetas Žukovskis John.
kit savo adresą reikalaudami pako ar ru apšildoma. Greitu laiku parduoda
Jeannette Flosman prie įlydė delegatų pasiaiškinus L. D. T. I prisidėti prie šerno Draugų Žilinskas J. V.
dviejų materijos, o pinigus atiduosit tik už $13,500.00, pusę cash reikia
Park blvd. ir I ilgiesi de avė. ir tikslą, dauguma nutarta ir ant Būrelio, kad sėkmingiau eitų I
tada, kaip aplaikysit materiją.
įrr.oket. Namas randasi gražioj vie
veiki- |
S. F. JANCOS,
atėmė iš vaikino ploščių ir $10 toliau ĮMtlikti atstovus
darbas musų seno veikėjo šel
toj,
apie Garfield Boulevard ir Ash
P. O. Box 640,
ATDARA
land
Avė. Klauskit J. Zacker 3301
iš merginos rankinį kapšelį. mui tame darbe ir atstovauti pime.
i
New Haven, Conn.
So.
Halsted
St.
kliubą
L.
D.
T.
konferencijose.
DIENOMS,
Vėliau jie sulaikę
Frank
Draugai brightonpark iečiai
Prie neužbaigtų reikalų vie
VAKARAIS,
PARDAVIMUI bučemė ir grosernė
VVilkins, 6926 Wenworth avė.,
PARDAVIMUI 160 aknj Mason Co.
ir
apielinkės
lietuviai,
jog
Kei

............
■ ■—■■SSJ1.U'l.lįllWWJL'.‘i' '.JI1- ■ 1"'!....
lietuvių
ir
lenkų
apgyventoj
kolonijoj.
nas
pakėlė
klausimą
dėt
pas

90
akerių dirbamos, likusi nrškai ir ga
SAVAITDIENIAIS.
atėmė laikrodėlį ir žiedą $125
stučio
Kliubas
uoliai
veikia
ir
ASMENŲ
JIEŠKOJIMAI
Savininkas
išvažiuoja
Europon.
nykios.
Geri namai, 3 arkliai, 13 gal
SPECIALIS
vertės. Nuo R. L. Morris, 5943 kirtos Lietuvai aukos $100.00. remia visokius naudingus dar
1857 W. North Avė.
vijų, 4 kiaulės, 30 vištų. Visi ūkei
PAJIEŠKAU brolio Juozapo ZiberTel. Humboldt 7964
reikalingi įrankiai. Daug šieno ir gru
IŠPARDAVIMAS
Indiana avė. atėmė * ploščių, Čia ir buvo nemažai diskusijų. bus. Tatai
jūsų
pareiga
yra
ko,
Kupiškio
parapijos,
nes
turiu
svar

dų;
labai gera žemė. Kana $7,500.00.
VARTOTŲ KARŲ
žiedą ir špilką $200 vertės. Nuo Mat kai kurie varės, kad pa remti tą kliubą: tą gi padaryti bų reikalą iš Lietuvos. Meldžiu atsi
Mainysiu
ant miesto savasties.
PARDAVIMUI saliunas, Bridgeporšaukti
naikinti
tą
auką^
0
ypač
už
Pardavimui
ant
išmokėjimo
C.
H. WHEELER,
Alberto Munsono, 6115 Rhodes
to apielinkėj. šešių kambarių pagy
jus
galite
patapdami
nariais
’ MARIJA PETRAITIS
Iš
100
karų
pasirinkimas
529
N.
Ijeclaire Avė.,
venimas ir svetainė.
avė. atėmė $5. Bet kuomet jie panaikinimą stojo jau minėtas minimo kliubo. Tuo ir patys
P. O. Box 88, Summit, III.
Tel.:
Austin
6862.
8301 So. Morgan St.
ROADSTERS
sulaikė Vincent Nolan, 5994 “revoliucionierius.” Esą mums sau gero pasidarysite. Nes Kei
Tel.:
Yards
1506.
“PAJIEŠKAU Stanislovo Ru5 PASAŽIERIŲ TOURINČ
darbininkams
nereikia
joluų
SAVININKAS parduoda 2 krautuvt
Michigan avė., policija atva
7 PASAŽIERIŲ TOURING
stučio kliubas
turtingiausias biko, turiu labai svarbų reikalą.
PARDAVIMUI
krautuvė
ir
4
—
6
ir
2 flatų po 6 kambarius. Aržuolo triCOUPES
žiavo ir vagys pradėjo su ja tautų — mums vis tiek lenkas turtu ir nariais Chioagoje ir
kambarių namas, 544 W. 43 St. Kai mingai, elektro šviesa, gerai įrengti
SEDANS
na $3,000.00, išmokėjimais. Kreipki pagabumai, pečiaus šiluma, garadšaudytis. Paskui susėdo į au ar lietuvis. Tautos esą lik ka taipgi atsižymėjęs aukomis ir Jis pats ar kas jį pažįstat pra KARAI ŽIEMINIAIS
ŠONAIS
tės prie savininkės
žius„ lotas 48x125 pėdas.
neškite
į
Naujienų
ofisą,
pažy

DIDELIO ĮVAIRUMO
tomobilį ir nuvažiavo. Tarp rus gimdo. Tečiaus reikia pas garais darbais.
Į mint No. 235.
MRS. SCHECK
903 W. 59th St.
7541
Wentworth
Avė.
Tel.:
Wentwort
1815.
vagių ir policijos buvo iššauta tebėti, kad tasai rėksnis, apart
—Laisvės Varpas.
Scripps-Booth
1920 Hudson
Phone
Stewart
1979.
lietuvių
draugijų,
niekur
kitur
|
bent dvidešimt šūvių. Mano
Westcott
Dixie Flyer
PARDAVIMUI namas su bizniu ge
I
.
JIEŠKAU
Pranciškaus
ir
Juozapo
Franklin
Templar
(Cal.
nedalyvauja,
neigi
priklauso.
ma, kad vienas vagis tapo pa
PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš
Kompoz.
Mikas
Petrauskas
buAndrijauskų. Gargždų parapijos, Kvie Studebaker
roj
vietoj. Biznis išdirbtas per 5 me
Top)
dirbtas per daugelį metų ir gerai ei
Pagalinus tasai klausimas dau
šautas.
Overland
Cale
siąs Chicagoj koncertuoti.
tinių kaimo. Juozapas gyveno Alber
na; visokių tautų apgyventoj vietoj, tus lietuvių apgyventoj kolonijoj.
guma balsų nutarta atidėti ant
ta, Canada, o Pranciškus Suv. Valsti- National
Drexel
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus Pardavimo priežastis, savininkas išva
Buick
y
.i.,,
>
'
•*„
jose.
Malonės
jie
patys
ar
kas
juos
Dodges
toliau ir aukos neišmokėti, kol
galima duoti. Kampinis namas, 35 ir žiuoja Lietuvon. Greitas pardavimas
Muša už čekio nekeitimą.
Mums praneša, kad greitu pažįsta, atsišaukti, yra svarbus rcika- Velie
Apperson
Ashland, 3457 So. Ashland avė. Par ir labai pigiai. Kreipkitės.
Wiflys-Knight
Chalmers
Užvakar G. W. Frazier. nepasikeis dabartinė nešvari laiku Chicagon atvyksiąs kom- las nuo tėvo.
davimo
priežastis, savininkas tūri du
3221 So. Lime St.
Maxwell
Marmon
klerikalų
politika.
Būtent,
at

bizniu.
pozitorius
Mikas
Petrauskas,
2332 Milvvaukee Avė., triukš
Paige
Briscoe
siuntimas
nepageidaujamo
lie
PARDAVIMUI dviejų pagy
Oldsmobile
Reo
ne
kiek
senai
sugrįžęs
BostoMelrose
Park,
III.
mą iškėlė Century Trust and
PARDAVIMUI
saliunas
su
namu,
Stephens
Chevrolet
ant 3 augštų, šešių pagyvenimų ir što venimų mūrinis namas, jkj 5
Savings banke. Jisai trenkė tuvių visuomenei atstovo Mas- nan iš Lietuvos. Batanidžio 20 jieskaU apsivedimui merginos ar Fords
King 8
ras ant kampo; viduryje lietuvių ko kambarius, gasas,
elektra ir
kumščiu banko kasieriui į vei tausko blogai ant kliuibiečių at dieną jis duosiąs čia koncer- ba našles be vaikų, nejaunesnės 21
lonijos.
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
Matyt, lietuviai žino tą, kuriame, be jo, dalyvau- metū ir nesenesnės 26 m. Esu 28 memaudynės, fornace kiekvienai
M. GEČIENĖ,
dą, kuomet tasai atsisakė iš siliepė.
“
.’
.
.
.... tų, tunu gerai pinigų ir gerą darPLANAS
2385 S. Leavitt St.
šeimynai atskirai; namas ant
Mėnesinis
Įmokėt
keisti jo čekį, kuris anot ka- kokiais darbais tas ponas už-' Sią dar kai kurie pirmaeiliai bą—uždirbu $65 savaitėm Meldžiu su Kaina
Tel.:
Roosevelt
8423.
mokestis
Karo
kampo, lotas 30 pėdų. Parduo
lietuviu artistai. Po
laiškV, Pp8^^.’ paveikslą. Pa- $200.00
sieriaus, buvęs negeras. Mušei siemė būdamas Suvienytų Val .Chicagos
$75.00
$25.00
.
..
,
,
.
veikslą
grąžinsiu
kiekvienai.
Vyrų
■
........
—
,
—
■■■■.
—
—
da nepaprastai pigiai. Priimsiu
100.00
30.00
300.00
ką policija pasiėmė ir dabar stijų Teisingumo departamen koncerto jis dar kurį laiką pa- meldžiu nerašinėti.
35.00
175.00
400.00
PARDAVIMUI laikrodėlių krautu į mainus lotus arba ką kitą.
F- D*
laiko, kol dalykas bus ištir- te. O kitas dalykas, tai Lietu siliksiąs Chicagoj, kad priruo-1
40.00
200.00
500.00
126
E.
107th
St.,
Chicago,
III.
vė.
Biznis išdirbtas per 12 metų. Par
vos valdžios pardavimas len- I šus ir gegužes 8 dieną čia pa
45.00
/ tas.
600.00
200.00
duosiu greit ir pigiai, nes važiuoju į Klauskit J. Skinderio.
kams Vilniaus,
Kaip matyt, stačius scenoj
250.00
50.00
700.00
Liberty Land & Investment Co.
Lietuvą. Taipgi bus išpardavimas.
chicagieciams 1 jiešKAU Stasiaus Mitkevičiaus,
55.00
300.00
800.00
A. R. BETAUT
tai klerikalai pridirbo <taug dar visai nežinomą savo tri- Mitkaičių kaimo, Telšių apskr., Kau3301 S. Halsted St., Chicago, III.
350.00
60.00
900.00
1652 W. 47 St.
blūdės Lietuvai. O j>avienių au jų
111 liktu
onerete
‘
Uetuviškos
no
r5tL
Amerik
°j
apie
20
me65.00
400.00
Tel.: Boulevard 6775
akių operetę -įLaeutviSKOs tų Prieg karę gyvęno Aurora n.ieste- 1,000.00
karai
apkainuoti
Augščiau
kos $54.00 jau buvo perduotos vestlives”.
•
lyj.
žinanti prąneškite antrašu:
RAKANDAI
PARDAVIMUI arba mainysiu ant
Žymontui dėl pasiuntimo Liet.
Koncerto surengimu ir Ope- v Tirkšlių prad. mok. mokytojui., Ma Nei mortgage nerokuojame
”
.
.
. \| zeikių apskr., Kauno red. J. Adomanaihų farmą 147 akerių. 80 akerių iš
RAKANDŲ BARGENAS
Nei Brokerage
Misijai.
retes pastatymu rūpinasi vie- vičiuš.
dirbtos, o kita dalis ganyklos ir miš
Pirma
negu
pirklsit
rakandus,
atei

Nei notary mokestis
kas.
Yra 3 arkliai; 9 melžiamos kar
BRIGHTON PARK
LITHUANIA
kite ir persitikrinkite musų dideliame
Nei freitų apmokėt
Toliaus prieita prie naujų tos Birutės Draugija.
vės,
7
priaugančios, 5 kiaulės, visos
pasulijime. $200 saiza tikras mahagoNei taksų mokėt
JIEŠKAU
JONO
Jdnikio,
Kauno
D. L. K. Keistučio p. ir p.
reikalų ir buvo apkalbama Dė
ny fonografas, su dviem sprenžinom, mašinos.
Paveikslai veltui
Z. M.
rėd., Kretingos ap?kr., Andrijavo vai.,
grajija visokius rekordus, pilnai gvaPakeisk
savo
seną
karą.
dės šerno sušelpimo klausimas.
Kliubo veikimas.
3934
So.
Califomia Avė.
Žemgalių
sodžiaus!'
Keli
metai
atgal,
Tamstos senas karas (ne senes- rantuotas, parsiduoda tik už $55 su
[Automobilininku
žinios]
gyveno
468
Northampton
St.,
Eastnariai išreiškė norąV
U t IV 11 U/J v f Lino1^1 U1J- i Nekuric
Kovo -A'
20 <1., 11nedėliojo,
nio kaip 1912) imamas mainais arba rekordais ir deimantine adata. Ra
PARDAVIMUI 4 flatų namas
on, Pa. Vėliau girdėjau išvažiavo priskaitomas kaipo dalinis cash mo šomasis stalelis $25. Taipgi gražus
sybės svet. buvo kliubo mėne- aukoti kaipo geram lietuvių
South
pusėj, 4 kambarių kiekvienas.
Illinois valstijon. Meldžiu žinančių kėjimas.
Player pianas. Vėliausios mados parVisi
Šviesus,
gerame stovyj — $1,Bet
tas
“
revoliucio

apie
jį
pranešti,
ar
jis
gyvas
ar
mi

Perbėgus veikėjui.
sinis susirinkimas.
Visi perdirbti Mitchell karai lygiai lor (fruntinės) setas. Valgomojo kam
KELIAI.
•
.
.J
•
•
500.00.
Dvi
ar
daugiau šeimynų gali
ręs.
Jei
karėn
išėjo
ir
negrįžo,
mel

bario setas, miegamojo (bedroom) se
gvarantuojami kaip ir nauji.
paprastus reikalus, prieita prie nierius” ir vėl: kam, girdi,
susidėję
pirkti
mažu
įmokėjimu ir išdžiu pranešti antrdša ant kokio vė
Parduodami karai ant laiko. Pirk tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
reikia
čia
kaišioti
tautas?
Gir

Chicago
Motor
Club
prane

liaus gyveno. Tui;ių labai svarbų rei dabar, o atsiimt gali pavasary. Niekų dų pastatomą lempą, etc., visi kaip mokesčiais. Gali gyvent, renda vel
komitetų rajiortų. Delegatai į
kalą
jo ypatiškai naudai. Pirmas pra- nerokuojame už palaikymą.
nauji. Parsiduos jums prienamom tui. Atsišaukite:
Lietuvių Darbininkų Taryba di, vistiek tokios, ar kitokios šimu, visi keliai, einantieji iš nešusis,
A. L. MYERS,
gaus $5 atlyginimo.
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
3163 Cottage Grove Avė,
nusiskundė, kad buk L. D. T. tautos knyga parašyta, arba Chicagos, dabar aplamai geri.
Gyvenimo vieta
ANTON URBANOWICZ,
Tel.: Douglas 748.
1922 So. Kedzie Avė.,
nieko aktualiu neveikianti po laikraštis leidžiamas. Bile tik Purvinieji keliai irgi sparčiai
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI
55 Hudson Avė.,
EXTRA BARGENAS
buvusiai konferencijai. Esą, galima jie lietuviškai skaityti, taisosi.
2828
2334
Brooklyn, New York.
NAMAL
ž
EM
e
Pardavimui
du pagyvenimu po 5
Michigan Avė.
Michigan Avė.
Keliai apie Quincy, III., apikambarius mūrinis namas už $7,450.Perdirbti karai parduodami abiejose
PARSIDUODA labai pigiai 4 pa 00. Kreipkitės
REIKIA
DARBININKŲ
gėriai; purvynų nėra, tik vievietose.
! gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
JOSEPH VOLANDUS
ATDARA
tomis truputi šiurkštus. Vidujas mūrinis namas, kietmedžio tri2829 W. 39th St.,
MOTERŲ
mingai,
vanos,
elektra
ir
karštu
van

Tel.: Lafayette 4167.
DIENOMIS,
rinėj Illinois tlaly vieškeliai
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600
REIKIA
2
patyrusių
pardavėjų,
mer
greitai džiūsta — taisomi ir ginų, kurios kalba lietuviškai, lenkiš
metams, didelis lotąs 30x125 pėdų,
VAKARAIS,
PARDAVIMUI — 3214 Wallace St.
gražioj
vietoj ant South Side. Šian 2 flatų namas, didelis lotas. Priimsi
greitu laiku, jeigu tik gražus kai ir anglškai. Gera mokestis ir
SAVAITDIENIAIS
dien tokio namo nepabudayotumėt nė me mažą įmokėjirr.ą. Likusius mėne
darbas, su proga pakėlimo.
oras pasilaikys, bus visai ge nuolatinis
TEL.:
VICTORY
3805
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda siais išmokėsite.
Atsišaukite:
Važinėk
kasdieną,
mokėk
vieną
kar
tik
už $13,000, pusę reikia įmokėti
IGNATIUS CHAP & CO.
ri.
BACH’S DEPT. STORE,
tą į mėnesį.

PIRK JUOS
DABAR

Paj ieškojimai

Lietuviu Rateliuose

MITCHELL

Velykinis Išpardavimas
Specialiai

Specialiai

MERGAITĖMS

baltos dresiukės
miera, 2—4—6.

$2.49
Mergaitėms šiaudinės kepu
rės Velykoms
$1.25
KITAS SKYRIUS VAIKAMS
SIUTŲ UŽ

$5.98
Nuo 7—17 gero darbo ir gražiu spalvų
Vaikams kepurės
99c
Tik keletas dvejų kelinių siu
tų yra likusių po

$8.98
NEPAMIRŠKITE

H. B. STERN
3442-3444 So. Halsted St
>

Wisconsino keliai .bus geri
už savaitės — jei tik oras ne
pablogės. Paprastieji žemių
keliai dabar dar minkšti, bet
pašalui išėjus ir valku pervei
kus jie greitai bus visai geri
automobiliams.
Indianos keliai yra visi pu
sėtinai geri; tik vietomis duo
bėti; ypač šiurkštoki šiauri
nėj valstijos daly.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš
LIETUVOS NAUJIENŲ
OFISE:
Į Andrikiul Viktariu
Augaitis Franciškus
Aidulis Tony,
Budginu J.
Bereneviče Justinas
Būdvietis G.
Brenčius Antanas
Balenta Vincentas
Cvirka Jur. J.,
Čeponis Juozas
Dundulis A.
Dobilas John
Gedmin Joseph
Grėbliunas Vincas,
Gutauskas A.
Gvildis George,
Kunceviczuį Tamošiui (2)
Kikilas Ona 2,
Lukauskis Jurgis
Meškauskas Mykolas 2,
Manštein M.
Mickevicz Frank
Miką Leon,
Mikolaitis Ileen,

3645 So. Halsted St.,
Tel.: Yards 1322.

-------- ---- —t..

REIKIA penkių ar šešių moterų
skirstymui knygų ir magazinų. Gera
alga, nuolatinis darbas. Atsišaukite
NEWBERRY PAPER STOCK CO.,
1017 Newberry Avė.
.. .

..

r----------------------------

. .. .

-
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---------------—

REIKIA merginos ai’ moters
namų darbui. •
• MRS. A. A. ŠLAKIS,
6733 Crandon Avė.
Tel. Hyde Park 3395.
•!' ..L'V ,_1.'

-S?9

REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
REIKIA operatorių, siuvimui baltų
marškonių kotų ir kvartukų. Nuolati
nis darbas. Atsišaukite.
D. FRIEDLANDER & CO.,
920 W. Randolph St.,
Kampas Sangamon St.

“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą.
PARDAVIMUI Dodge Bros, touring Atsišaukite pas
J Zacker, 3301 So. Halsted St.
automobilius, geram® stovyj, žema kai
na.
S. MARTINKUS
PARDAVIMUI greitai ir pigiai pui
3340 So. Halsted St.
ki farma, 80 akrų, arti Springfield,
Illinois; 60 akrų po plugu, 20 akrų
gražaus miško, upelis perteka, graži
PARDAVIMUI Elgin 6 1920 auto ganykla, tik 1 mylia nuo gražaus turmobilius. Eina 2,900 mylias; išrodo gauno miesto, Edgewood, Illinois; geri
kaip naujas. Turiu greitai parduoti, budinkai. Dabar jau laukai visi ap
nes apleidžiu miestą. Kaina $1,175.00. sėti, avižos, miežiai jau sudygę; bul
vės pasodintos, komus dabar sodina.
Atsišaukite:
Farma išduota ant pusės, — pirkėjas
BENEDIKTAS JURGAITIS,
2310 W. 23rd St.,
Chicago. gali gauti pusę javų, o kad nori gali
už sėklą užmokėt ir visus javus tu
rėt. Gražus didelis sodas. Parduoda
PARDAVIMUI Automobilius, Oak ant lengvų išmokėjimų. $3,000.00 kėš
land, kaip naujas, turi būt parduotas įmokėt, o likusius ant 5 ar 6 metų
į trumpą laiką, pigiai.
išmokėjimo, arba mainys ant Chica
3423 South Racine Avė.
gos mūrinio namo vertės $10/>00. AtTel. Boulevard 5424.
sišaukit greitai pas
Mr. A. SCHULTZ.
J. ZACKER,
8801 So. Halsted St.
PARDAVIMUI 1920 Elgin touring
automobilius. Atrodo ir bėga kaip
Didelis Barmenas.
kad tik-ką apleidęs dirbtuvę. Parduo
PARDAVIMUI ant Bridsesime už $985 cash ar išmokėjimais.
CENTRAL MOTOR SALES CO.,
porto kampinis mūrinis namas,
1458 So. Michigan Avė.
5 flatai ir Štoras, šalę lotas.
Tel.: Victory 3594.
Parsiduoda už pusę kainos ką
Atdara vakarais ir nedėldieniais

REIKIA patyrusio, pirrharankio
duonkepio visokiai duonai, ypatingai
juodai, lietuviškai duonai ir keksams.
Netoli nuo Chicagos. Kreipkitės 1824
W. Washington Boulevard, kovo 27 d.,
PARDAVIMUI 1919 Oakland tou
nuo 7:00 vai. ryto iki 12:00 vai. pie
ring
automobilius. Tik-ką permalevotų
tas ir pertaisytas. Didžiausias bargenas Chicagoj.
CENTRAL MOTOR SALES CO.,
REIKIA šilkinių lempoms sha1458 So. Michigan Avė.
Tel.:
Victory 3594.
des darbinkių. Gera mokestis,
Atdara vakarais ir nedėldieniais

31st ir Wallace Sts.
.J______ L'

-JU________ ■■■■.-.j-------------U!™

STOČIAI—§ĖROS
PARDUODU greitu laiku laiku 39
Šerus Mildos Teatro, kurie neša gerą
nuošimtį. Parduosiu daug pigiau, ne
gu jie verti. Priežastis pardavimo
—važiuoju Lietuvon.
Atsišaukite pas
K. TVARKUNAS,
3350 S. Aubum Avė.
Antroj stuboj ant antrų lubų.

MOKYKLOS

SYSTEM
Vyrų ir Moterų Rnbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jv
trumpu laiku iimoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designlng ir siuvime
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose maMnoe
varomos elektros jiega.
ateiti by-kuKviečiame kiekvi<
riuo laku, dieną ar
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mitros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kuries
madų knygos.
MASTER DE8IGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas« Lake St., ant 4-tą lubų.

kainuoja būdavot! naujas, la
bai geroj vietoj, tarpe lietuvių.
Pardavimo priežastis — savi
ninko mirtis. Priimsiu į mai
nus lotus arba ką kitą. Klaus
kit J. Skinderio
nuolatinis darbas patyrusioms
Liberty Land & Investment Co.
NEGIRDĖTAS BARGENAS.
darbininkėms.
Pardavimui 2 tonų geras trokas, 3301 So. Halsted Str., Chicago. ’ VALENTINE DRESMAKIN®
kaip naujas, tiktai $500.00. Nepraleis
Tel.: Boulevard 6775
Atsišaukite
COLLEGES

kite progos, kuriems reikalingas tro
kas.
RINDSVERZEN MANUFACDIDŽIAUSIAS BARGENAS
JOHN MATIKAS,
Lietuviams
gyvenantiems Chicagoje
TURING CO.
8238 So. Halsted St.
arba Gary, Ind. Parduodu 4 lotus po
Boulevard 905.
1333 So.• Michigan
Avė.
25x125 pėdas, gražioj vietoj netoli
!
kampo 25-tos ir Van Buren, Gary, Ind.
PARDAVIMUI motorcycle Harly Suros, šalygatviai, elektra ir t.t. Par
Davison, 1918. Atrodo ir bėga kaip duosiu arba mainysiu ant namo, taip
REIKIA siuvėjo ar siuvėjos pilnai naujas. Taipgi side car’is yra. Par gi priimsiu automobilių 1-mo mortgežinončio-s darbą prie šilkinių dresių. duodu visai pigiai. Pardavimo prie čiaus.
1836 So. Halsted St.
6400 Maryland Avė.
žastis — apleidžiu miestą.
Antros lubos.
Tel.: Rorchester 5742.
3112 W. 39th PI., 2-os lubos.

6206 S. Halsted, 2407 W. Madfooa.
1850 N. We!ls St
187 Mokyklos Jangt. Valstljote.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi
mo, Designlng Maniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimale.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlėe.
Tel. Seeiey 1648.
SARA PATEK, plmlnli rė.

