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

Lietuviu žinios

Pastaruoju laiku labai žy True translation filed with the post- True translation filed with the postlės paskui tikėtis pagelbos iš
master at Chicago, III., April 6, 1921 master at Chicago, III., April 6, 1921
angliakasių.
miai sumažėjo skaičius Ame as
required by' the act of Oct. 6, 1917 as reąuked by tho act of Oct. 6, 1917
rikos ir Anglijos pirklių ReveValdžia šaukiasi kariuomenės.
Daily Hera k l išspausdino ži- lyj“Eltos“ Biuletenis.
iną apie kariuomenės judėjimą
Airijoje. Laikraštis sako, kad
Visa graikų šiaurinė armija Amerika sakosi niekad nesuti
[Paštu iš Lietuvos Informacijų
Biuro Washingtone],
kareiviai yra gabenami į anglių
traukiasi. Nauja mobilizacija kusi su padalinimu Pacifiko
kasyklų distriktus, o kareivius
salų.
nesiseka.
Washington, bal 1. — Kovo
lydi tankai.
> ...................... o
31 dieną agirta yra iš Kauno
PARYŽIUS, bal 5.— ParyJ
WASIIINGTON, bal. 6. — toksai trečias iš eilės “Eltos**
Admiraltija irgi paliepė vi Parlamentas svarsto angliaka
žiaus oficialiniuose rateliuose Jungt. Valstijos pasiuntė naują biuletenis.
siems paleistiems paviešėti ju
sių streiką.
gautosios žinios patvirtina pra- notą Japonijai ginčiuose apie
rininkams tuojaus sugrįšti į
— Argentina pripažino Lie
I
— - • ■ '«
' nešimus apie Graikų kareivių Yap salą ir abelnai
visame tuvą de jure.
savo laivus.
LONDONAS, bal. 5. — ‘^Da sustabdymą
Brusa distrikte, mandatų dalyke. Nota esanti
Vaigšto gandų, kad valdžia
— Išėjo Biržiškos naujos
Amerika jau veda pirklybą su Rusija nutarė griebtis niekučių kari bartinis industrinis krizis yra Mažojoj Armėnijoj, kur visa aštresnė, negu visos pirmesnės. brošiūros:
Lietuvių Rusų eva
kaip krizini šiaurinė graikų armija buvo
Kopijos tos notos tapo pa kuacinės komisijos veikimas ir
nių priemonių, kurios tik dar taip pat rustas,
laike karo ir lengvai gali išsi priversta pasitraukti. Iš Graiki siųstos
Anglijos ir Francjjos Sargyboje Vilniuje.
labiau užpykins angliakasius ir
vystyti
į
nacionalinę
konvulsi

jos gi pranešama, kad mobili valdžioms, kaipo užinteresuokitus darbininkus. Taigi kova
— Lenkų spauda reikalauja
ją,
“
pasakė
užrubežinių
reika

zavimas iš konskriptų dar tri toms dalininkėms
mandatų kuoveikiausiai rinkimų Vilniu
artinasi prie didelio krizio.
lų ministeris lordas Curzon at jų pulkų toli neduoda tų spė ginčiuose.
Valdžia išleido naujų pat
je, nes Augščiausioji Santarvės
kų, kokių buvo tikėtasi nau
varkymų, duodančių
nieku- stovų bute šiandie.
Sprendžiama,
kad Jungt. Taryba gali Vilniaus klausimą
“Jeigu klesų karas iškiltų ir jam ofensyvui.
Valdžia ir kapitalistai mato riems departamentams
veik
Valstijos šioje notoje griežtai lenkų nenaudai išspręsti.
Grįžta atgal į Šveicariją spestreike bolševizmą ir revoliu neaprubežiuotą galę paimti ka tęstųsi, prieš mus galbūt atsis
atsisako pripažinti, jog ši val — Prieš kelias dienas atvy
cialiniu traukiniu. Šveicarija
Graikai
neteko
4,000
kareivių.
totų
žlugimas
valstybes.
Jokia
džia kada nors yra sutikusi su ko Klaipėdon Lenkų prekybos
jį priims tūlomis sąlygomis. ciją. Geležinkeliečiai ir trans syklas, žemes, namus, dirbtu
valdžia
negali
pasiduoti
to

porto darbininkai galbūt
KONSTANTINOPOLIS,
bal.
ves, gaso ir elektros
stotis,
padalinimu salų Pacifiko van ir pramonės ministerijos at
kiam
pavojui,
kaip
šis,
’
*
pridū

prisidės prie streiko.
5.
—
Graikijos
spėkos
šiauri

vandens pompas, arklius, mais
denyne į šiaurę ir pietus nuo stovai ir nepasitarę su vietine
BUDAPEŠTAS, bal. 5.— Exrė
jis.
nėj Mažojoj Azijoj yra pavoju ekvatoriaus, tarp Anglijos ir
tą, pašarą ir rekvizuoti visas
valdžia išvažiavo. Pasirodo,
karalius Karolis išvažiavo iš
Viltis sumažėjimo industri je netekti Brusa,
ant kurio Japonijos. Sulig to padalinimo,
LONDONAS,
bal.
5.
—
Ang

susisiekimo
įmones,
net
gatvejie buvo atvykę uosto padėtį
Steinamanger, arti Austrijos
lijos kabineto susirinkimus, su karius ir lengvuosius geležin nio krizio, kįhisio dėlei ang Turkijos nacionalistai gula di Japdnija turėjo gauti visas sa ištirti.
rubežiaus, 10:35 vai. ryte, kad
didelį desnėmis spėkomis.
uždaryti uostus ir liakasių streiko, gavo
las į šiaurę nuo ekvatoriaus, o
—Netrukus bus paskelbtas
apleidus Vengriją. Tai paskel civiliniais, kariniais ir laivyno kelius;
smūgį,
kada
darbo
ministeris
Graikų
nuostoliai
laike
de

patarėjais,
galima
drąsiai
pa

prieplaukas, kontroliuoti laivų
Anglija į pietus nuo jo.
Želigovskio 1920 ir 1921 že
bė šiandie nacionaliniame susi
Robert
Horne
parlamentari

šimt
dienų
mūšio
Eski-Shehr
vadinti
“
karo
tarybos.
’
*
Val

plaukiojimą
ir
gabenimus,
nus

Ši
valdžia
visą
laiką
atsisakė
mės mokesnio įstatymas. Už
rinkime premjeras Teleky.
džia permato, kad pavojus yra tatinėti kainą anglių ir uždraus niuose debatuose, atmetė su fronte siekia 150 oficierių ir pripažinti teisingumą ar teisio- ariamos žemės <kiržo dirvoną
Ex-karaliui išvažiuojant.
visai
politinei ir
socialinei ti ar reguliuoti pardavinėjimą manymą, kad valdžia dar per 4,000 kareivių.
tumą tokio susitarimo ir šioje 1920 metais nuo dešimtinės
mėnesį
laikę
kontroliuotų
ka

Turkų komanduotojas Eski- naujoje notoje da labiau pab- mokama 25 markės, nuo pir
VIENNA, bal. 5. — SpeciaH- sistemai, bet kaip didelis tas gasolino ir aliejaus.
syklas
iki
nebus
susitaikinta
su
nis traukinis su Austrijos ofi- pavojus, niekas nedrįsta spėti.
Shehr fronte Ismet Paša savo riežiama tai, kad Jungt. Vals mos rųšies žemės 1921 metais
Reikalauja ginklų.
angliakasiais.
cialiniais palydovais exr-lkara- Lloyd George jau senai tvirti
bevicliniamc pranešime lygina tijos niekad negali priimti to nuo dešimtinės 50 markių, ki
Šitokiam pienui pritariąs ir Turkijos pergalę
Kad daug priklausys
nuo
tus kaip 1920.
prie Marne kio susitarimo.
liui laukė prie Vengrijos rube no, kad šalyje bręsta revoliu
Lloyd
George
ir
jame
matomas
cija.
Tankiai
jis
tame
dalyke
valdžios,
tapo
parodyta
ginčuo

žiaus šįryt, prašant Vengrijos
mūšio. Jis sakosi esąs maršalo
paskutinis
spindulis
vilties
iš

duodavo
persergėjimus.
Tese
atstovų
bute.
Bet
streikas
valdžiai. Manoma, kad Karolio
Joffe studentas.
ŽUVO DAUG ANGLIAKASIŲ.
vengimo
geležinkeliečių
ir
tran

čiaus
jis
visgi
nusimena.
Jis
negalės
būti
sustabdytas,
jei
kelias
per Austriją eis per
Graikams
pridaryta
didelių
sporto darbininkų generalinio
Graetz,
Innsbriick
ir Feld- mano, kad Anglijos “demokra valdžia nepradės tiesioginių ta
nuostolių ir kareivių ūpas esą WYANDOTTE, Mieli.— šio
ALAIS, Francijoj, bal. 5.—
rybų
su angliakasiais ir jei streiko.
tija” visgi laimės.
kirch į Buchs.
nupuolęs,
nors
tarp
jų
zuja
Smarki
ekąpliozija ištiko Treparlamentas neatšauks panai
mis dienomis čia savo klebo
Jeigu
geležinkeliečiai
ir
tran

Debetai
apie
•
streiką
buvo
kurie skatina
Ex-monarchas tubės daugelį
kinimo kontrolės
ant anglių triukšmingi ir tankiai ministe- daug kunigų,
nijoj tapo nušautas lenkų ka lys kasykloj ir daug angliaka
sporto
darbininkai
prisidės
juos
prie
mūšio.
Jų
nuolatinis
palydovų. Be dviejų oficierių
kasyklų.
talikų kun. ILco. Jarecki. Pa sių liko užmušta. 14 lavonų
prie
angliakasių
streiko,
Lloyd
rių
kalbos
buvo
pertraukiamos
kariavimas
su
stipresniu
prie

ir 8 miliciantų iš volkswehr,
Wrexham angliakasiai šian darbiečių narių.
sak jo gaspadinės, jis prieš 9 jau išimta iš kasyklos.
George
galbūt
paleis
parlamen

šu
ir
tas
faktas,
kad
jie
mažai
jis turės su savim 16 narių
die priėmė revoliuciją, kad fe
vai. vakare tapo pašauktas prie
tą
ir
atsišauks
į
šalį,
kad
ji
dar
turi
rezervų,
puldo
dvasią
grai

policijos, Austrijos užrubežinių
deracija išdavinėtų
ginklus,
Atviras iššaukimas valdžiai
durų ir kada atidarė duris, j
NulinČiavo negrą.
jog ji stovi
kų
divizijų
šiame
fronte.
reikalų ministerijos atstovą, kartą parodytų,
vieton
streiko
pašelpos
pini

ir
prigrąsinimas,
kad
angliaka

jį
paleista
šūvis,
kuris
pervėrė
tris talkininkų
oficierius; jo prieš “bolševizmą.”
gais.
siai gali užgriebti kasyklas, ta Graikai turės evakuoti Ismid. smegenis. Šovikas ar šovikai
BBANDON, Miss., bal. 5. —
asmeninėj svitoje yra buvęs
Neabejotinai,
bolševizmas
po mestas
Duncan Graliam,
ir jų policija jieško, Negras Sandy Thompson, ku
KONSTANTINOPOLIS, bal. pabėgo
Viennos mayoras Sever., par slepiasi už streiko, bet kaip
kuris atstovauja Škotijos ang
bet negali užtikti jokio pėdsa ris nušovė plantatorių,
tapo
True translation filed with the post4.
—
Graikų
ofenzyvas
prieš
lamento narys krikščionis so stiprus
jis yra, niekas • val master at Chicago, III., April 6, 1921 liakasius.
ko.
naktį nulinčiuotas.
Turkijos nacionalistus šiauri
cialistas Mueller ir pustuzinis džioje negali pasakyti. Dauge as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
“Jeigu valdžia neprivers sa nėje Anatlojoje užsibaigė pil
Vengrijos didžponių, kartu su lis norėtų tai išbandyti. Dau
vininkus sugrąžinti savo karo nu graikų sumušimu. Iki va
“Eltos Žinios”.
daktaru.
gelis biznierių
ir politikierių
laiko pienus, formoje algų, aš kar optimizmas graikų militaPaskirimas volkswehr pri skatina valdžią laikytis tvirtai,
[Paštu įJter Lietuvos Informacijų
esu pasiryžęs raginti angliaka riniuose rateliuose dar vertė
kad
suardžius
kabantį
ant
ša

Biurų Washingtone]
vertė rezignuoti vidaus reika
sius* paimti kontrolę ant ka niekurius manyti, kad padėtis
lų ministerį Glaz, pasak Rei- lies netikrumą.
KAUNAS, II, 22. — “Unser
syklų,” pašėke jis.
galės pagerėti, bet šiandie tal
Didžiuma
įbenamų
į
Rusiją
chpost. Dr. Glaz atsisakė pasi
“Jeigu mes turime sulaukti
kininkų kvatierose viešpatauja
LONDONAS, bal. 5. — Ge Tog” pranešimu, Žydų Tautų
rašyti reikalingas jiopieras, pa proletariato diktatūros,“ pasa prekių yra iš Amerikos. Bet Valdžia svertas už kareivių. įsitikinimas, kad graikai, ne neralinis
Airijos prokuroras Taryba nusprendė pasiųsti į
pirklybą
visgi
yra
labai
menka
reikšdamas, kad jis d<aito pa kė vienas bankierių, “tai lai
Kada parlamentas
svarstė žiūrint savo didesnio ■skaičiaus, Denis Henry atsakydamas at Ameriką d-rą Rachmilevičių
siuntimą milicininkui įžeidimu dabar
ji ateina ir sustokime
streiko podėlį, tapo paskelbta, yra visiškai sumušti ir nėra vil stovų
bute,
pasakė,
kad politikos tikslais.
REVELIS,
bal.
5.
—
Nežiū

karališkam žmogui.
palaikę esančias įstaigas.
Bet
kad laikini
paliuosavimai iš ties, kad jie atsigriebtų.
pereitais metais, užsibaigusiais
KAUNAS, II. 22. — Tremti
I
rint naujos pirklybos
sutar
aš
manau,
kad
jei
valdžia
ko

armijos
tapo
sustabdyti.
Taip

,
Graikijos
spėkos
rengiasi
kovo 31 d. Airijoje papildyta nių ir belaisvių gražinimo sky
Pasak žinių iš Budapešto,
ties tarp Anglijos ir Rusijos,
vos,
raudonieji
bus
sumušti
jau
patirta,
kad
10,000
karei

evakuoti
Ismitlą
ir
manoma,
10,894 piktadarybės prieš ang rius praneša, kad vasario 23 d.
kompromisas tapo padarytas
didžiuma įgabenamų per Estovių
tapo
atšaukta
iš
Airijos
ir
visame
fronte.
“
kad
jos
negalės
ilgai
laikyti
lus ir kad užmušta 243 jiolicis- atvyksta į Obelius 520 tremti
tarp ex-karaliaus Karolio ir
niją nedaugelio prekių, yra iš
jau
sugrįžo
j
Angliją.
Juos
Brusa.
tai ir 90 kareivių, sužeista gi nių, Lietuvos piliečių, krįtanČių
Vengrijos valdžios, sijlig kurio
Yra prirodymų, kad valdžia Amerikos.
skirstoma
po
anglių
kasyklų
Graikų
nuostoliai
nėra
žino

3,810 policislų ir 202 kareiviai. iš Rusijos.
jam bus leista prieš* išvaži uo- kovos. Bent ji rengiasi prie to.
Vienas tavorinis laivas tik
apygardas.
mi.
Nacionalistų
pranešimas
——...
..... ........................... .......... ...
jan išleisti
proklamaciją į Kompromisas
butų galimas, dabar
iškrovė 10,000 porų
žmones, reikalaujant,(Vengrijos bet kabinetas mano, kad kom Amerikos čeverykų ir daugybę Ragina paskelbti užuojautos sako, kad graikų krito virš
20,(MM), bet manoma, kad tai
sosto ir pareiškiant, khd jis pa promisas tik atidėtų dieną ga odos Rusijai. Kitas Amerikos
streiką. .
yra perdėta.
siduoda tik spėkai aplinkybių lutino susikirtimo.
laivas ką tik dabar atvyko su
BERLINAS, bal. 5. — Vo
ir tuo pačiu laiku turi pilniauprekėmis^ ;
kietijos Komunistų partijos or True translation filed with the postSvarsto apie naują didelį
sį pasitikėjimą į politinį sugaRevelis buvo skaitomas svar
at Chicago, III., April 6, 1921
ganas Die Rote Fahne ragina hiaster
streiką.
bumą Vengrijos žmonių.
as required by the act of Oct. 6, 1917
biausiu Rusijos importo porVokietijos
angliakasius pas
Bet
angliakasiai
irgi
yra
pa

tu,
bet
Estonijos
valdžios
ofiŠveicarija atidarys duris.
kelbti streiką išreiškimui už
siryžę kovoti iki
pastaros. cialinės skaitlinės parodo, kad
Yra laukiama, kad Vokietijos . markės, o
BERN, bal. 5.— Šveicarijos Jiems į pagelbą gali ateiti ge nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. uojautos Anglijos angliaka
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
valdžia pasiuntė
pranešimą ležinkeliečiai ir transporto dar per Revelį įvežta į Rusiją tik siams.
je bėgyje pusantro mėnesio, ir kad ju kaina bu
Vengrijos kabinetui, kad Švei bininkai. Transporto darbinin 15,569 tonai prekių, arba apie
sianti augščiausia po to, kaip Amerikos valdžia
30 ŽUVO AUDROJE.
carija tuolaikiniai įsileis ex-ka- kų delegatų susirinkime buvo 5 ar 6 laivai.
PARYŽIUS, bal. 5. — Pasak
paskelbs taiką su Vokietija.
ralių Karolių į šią Šalį su są aiškiai matyt, kad Cfynes ir
Siuntiniai susidėjo iš 3,528
TOKIO, bal. 5. — Didelių Francijos užrubežinių reikalų
Visiems, kas tik siunčia pinigus Lietuvon,
lyga, kad jis atvyks laike ke kiti nuosaikesni vadovai turi tonų ūkio padargų, 2,826 tonų
ministerijoj gautų iŠ Maskvos
nuostolių
pridaryta
ir
30
žmo

vertėtų pasiskubinti su pinigų siuntimu ar issilių sekamų dienų. Duota per mažiaus pritarimo už “tiesiogi audmenų ir avaliniu, 1,458 to
žinių,
sovietų
valdžia
nutarė
mainymu.
sergėjimą, kad jei jo grįžimas nio veikimo** šalininkus. Tran nų įvairių mašinų, 620 tonų nių žuvo audroje, kuri siautė denacionalizuoti visas dirbtu
pietvakariniame pakraštyje Ja
bus suvilk i n tas, leidimas bus sporto darbininkai yra dalimi odmenų ir 492 tonų vaistų.
ves. Pradžia daroma yra Mas
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
atšauktas. Šveicarija taipjau trilypio susivienijimo ir nuo jų. Laike pirmųjų trijų mėne ponijos nedėlios naktį. Tokio kvos distrikte. Priežastim tokio
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
reikalauja,
kad Karolis birtų nuosprendžio priklausys ar ša sių šiemet iš Rusijos nieko ne tebėra tamsus ir daug namų žingsnio esąs Rusijos ekonomi
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus papriverstas paskelbti savo išva lyje bus paskelbtas dar vienas buvo eksportuota .per Estoni- sugriauta.
nis susmukimas. Dirbtuvės yra
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
žiavimą iŠ Vengrijos 48 vai. milžiniškas generalinis strei fagrąžinamos buvusiems
saviduoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
iškalno, pasiunčiant pranešimą kas. Geležinkeliečiai, kaip išro
Vėliausia leidinis sovietų Ru
ninkams-svetimšaliams jų nau
PINIGŲ KURSAS.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
Šveicarijos politiniam departa do, jau yra nusitarę streikuoti sijoj leidžiamo žurnalo “EkoVakar, bal. 5 d., užsienio pini- dojimui.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
perkant Jų ne mažiau kaip
mentui.
»
ir tik laukia transporto darbi nomičeskaja Žizn“ sako, kad S kaina,
sumas, pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
25,000 dolerių, bankų buvo skai
ninkų nutarimo. Pastarieji nu vasario men. Rusija importa toma Amerikos pingais šiaip:
ATMETfi SOCIALISTŲ
vra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
tarimą apie streiką galbūt pa vo 1,401,250 pūdų (apie 25,PAŠALINIMĄ.
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Anglijos 1 svaras ............... $8.9J
271
tonų)
reikmenų,
iš
kurių
darys ryto. Geležinkeliečiai sto
Austrijos 100 kronų ........... $0.28
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
SOCIALDEMOKRATAS.
Belgijos 100 kronų už ........ $7.30
dami už streiką rėmėsi dau 1,261,000 pūdų anglių iš Ame
ALBANY, N. Y., bal. 5. —
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Danijos 100 kronų............... $17.82
Musų draugų laikraštis i A
rikos,
atvežtų
per
Archangels

giausia
tuo,
kad
ir
jie
atsidurs
Finų 100 markių ................... $2.60 Valstijos legislatura šiandie at
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Kauno. Kiekvienas darbininkas
Francijos 100 frankų ............ $7.00
Tas pats
neužilgo
tokioj pat padėtyj, ką ir Murmanską.
metė
bandymus
pašalinti
iŠ
at

Italijos 100 lirų ................... $4.17
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
privalėtų Jį perskaityti. Num.
kaip angliakasiai, nes valdžia žurnalas sako, kad eksportas
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65 stovų buto socialistus Charles
Skyrių.
Jau atėjo Socialdemokrato 1,
100 markių ............... $0.13
neužilgo panaikins savo kont iš Rusijos siekė tik 132,575 pū > Lenkų
Solmon
ir
Samuel
Orr.
Norvegų 100 kronų ........... $15.92
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai.
rolę ant geležinkelių; tad atsi dus (apie 2,386 tonus), įskai
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Olandų 100 guldėnų ........... $84.47
šveicarų
100
kronų
...........
$17.28
Gaunamas Naujienų ofise.
tikus streikui, jei jie dabar ne tant išgabentus į Angliją me
Skaitykite ir Platinkite
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
Švedų 100 kronų ............... $28.40
pagelbės angliakasiams, nega- džius ir į Latviją linus.
NAUJIENAS
Vokiečių 100 markių ..L.,
$1.65

Ex-karalius apleido Vengriją

Graikai visiškai sumušti. Smerkia Japonijos poziciją

Anglija pergyvena didelį
valstybinj krizį.

Anglijos valdžia nusigandusi

Anglijai gręsia naujas streikas

Ex-karalius Karolis ap
leidžia Vengriją.

Anglijos angliakasiy
streikas.

Nušovė lenky kunigy.

Amerika pirkliauja su
Rusija.

333 kareiviai užmušti
Airijoje.

9

Auksinai neužilgo
pabrauksią.

Rusai sugrąžina dirbtuves
savininkams.

t
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NAUJIENOS, Chicago, UI

1. Nedavimas kreditų ir ža
Užlaiko valstija, kolonijos, pro burgo i-B (300,(MM) t.), Bonn’o
Knygynai
vincijos, miestai, mokslo drau (332,(MM) t., 1500 r.), Breslavo liosios medžiagos samdytojams,
(330,000 t., 3700 r.), Kara kurie atsisako eiti prieš unijas.
gijos ir kitokios įstaigos.
5. Papirkimas uhijos vado
(Tąsa.)
Jungtinėse Amerikos Valsti- liaučiaus (287,000 t., 1500 r.),
jose. — Didžiausias J. A. Val Marburgo (231,000 t., 8(M) r.), vų, kad žmonių akyse diskre
J. A. de Thon’ui (1553-1617) stijose yra Kongreso Knygy Gisseno (230,000 t., 1500 r.), ditavus darbininkų organizaciknygininkaujant, buvo įgyta nas (Library of Congress). Greifswaldo (200,(MM) t.,1 8(M)
6. -Panaudojimas juodojo są
Kateriuos de* Mediči knygy [steigtas 1800 m.; 1814 m. su- r.), Muenstero (191,000 t., 800
nas. Labai daug knygų prisi degintas Anglijos armijos; at- r.). P. Schvvenkc’s 1891 m. rašo prieš unijų “agitatorius”.
7. Naudojimas šnipų dirbtu
dėjo prie Lmlviko XIV ir Liud naujintą, knygyną 1851 m., vėl suskaityta Vokietijoj 1617 vie
viko XVI. Revoliucijos laikais gaisras sunaikino, pasiliko tik šųjų knygynų. Apie Vokieti jo- vėse, kad šnipinėj us tuos, ku
knygynas praminta Bibliothe- 20,000 tomų; 1866 knygynan knygynus kasmet paduoda ži rie bando organizuoti darbi
que Nationale. Napoleonas iš atiduota Smįthsono Instituci nias Jahrbuch der deutschen ninkus.
8. Naudojimas šnipų unijose,
jo užkariautų kraštų baisią jos knygos (40,000 tomų), Bibliotheken, leidžiamas kny
daugybę knygų paėmė Tautos šiandien Kongreso Knygyne gininkų draugijos (vereino). kad gavus konfidencialių žinių
Austrijoj. — Austrijoj tur apie unijų daromus žingsnius.
knygynam bet, Napoleonui puo yra daugiau kaip 1,800,000 to
9. Organizavimas streiklau
lus, knygas atsiėmė jų savinin mų (1910 m. 30 birž. buvo tingiausias yra Viennos kny
gynas, įsteigtas buk Frederiko žių ir mušeikų.
kai. — 1918 metais Bibliotliė- 1,793,685 t.).
10. Organizavimas dirbtuvių
A. V. viešų- III 1410 m. Knygynas turi 1,ąue Nationale turėjo: 3,(MUL
OM spausdintų knygų, 500,000 jų knygynų yra: Bostono kn. 000,(MM) spausd. tomų, 27,(MM) komitetų, kad atsverus unijas.
žemlapių ir planų 28,000-se (923,(MM) tomų), Nehv Yorko rankraščių ir apie 100,000 pa- 11. Organizavimas užkulisinio
veikimo, kad pravedus prieštomų; 110,000 rankraščių; 1,- kn. (680,500 t.), Ciucinnati’es pyrų.
darbininkiškus įstatymus.
(Bus daugiau)
000,000 antspaudų (estampes); kn. (433,800 t.), Chicagos kn.
12. Naudojimas kompanijų
207,096 medalių. Tarp knygų (414,800 t.), Philadelphijos kn.
apmokamų valdininkų.
yra daug brangintinų 15-jo (389,000 t.), Httsburgho kn.
Raportas paduoda sekamą
amžiaus s pa lutos
retenybių (326;500 t.), St. Louis kn.
ištrauką iš bankierių laikraš
(incunabula); tarp rankraščių (317,000 t), Enoch Pratt kn.
čio “Minnesota Bankcr”:
(265, (MM) t.), Mihvaukce kn.
“Open shop kampanija, kuri
tautų geriausių pavyzdžių. Pa (173,800 t.), Newurko kn.
[Iš Federuotosios Prcsos]
yra vedama visose Jungt. Vals
ryžiuje iš jo 200 (viešųjų) (113,000 t.). Svarb. universiNe\v York. —“Open shop”
knygynų be Brbl. Nat. svar tetų knygynai: Harvardo (850,- kampanija, kuri prasidėjo Me tijose, matyt, vedėjų yra nau
besni yra: Bibliothėcpie de 1* 300 t.), Čolumbijos (758,000), nu ir tuo pačiu laiku ir yra dojama kaipo svarbiausia bil
Arsenai (600,000 tomų, 10,000 Chicagos (529,000), Yale (447,- vienodai finansuojama ir ve da? nupiginti darbą ir kartu
rankraščių ir Bas tiltas inven 000>, Cornell (425,000), Penn dama asociacijų 240 miestuo padidinti produkciją. Kada to
toriaus kolekcija); Bibliiothė- sylvanijos (363,000), Princeto- se yra r upes t ingai suplenub- kia milžiniška spėka šalies in
dustrijoje, kaip Bethlėhcm
(Įiie Mazarine (250,000 tomų); no (280,(MM)). John Hopkins’o tas
sumanymas
sunaikinti
Bibliotheųue
StoGencvičve (238,000), Californijos (239,- Amerikos darbininkų unijas. Steel Co. atvirai paskelbia sa(350,000 spausd. tomų, 1225 700), Brown (185,(MM)), WLs- Tai tapo prirodyta iš pačių vo pagclbą šiam judėjimui net
incunabuhi, 3510 rankraščių, consino (172,000). 1910 J. A. fabrikantų ir samdytojų pareiš iki tokio laipsnio, kad atsisako
10,000 spausdinių). Sorbonnos V. buvo 2298 knygynai turė kimu. raštu ir žodžiu Bureau parduoti savo produktus fab
universiteto knygynas (55O< jusieji daugiau kaip 5(MM) to of Industrini Research brošiu- rikantams, kurie nepritaria
‘open shop’ idėjai, darosi aiš
000 tomų); Bibliotheųue de mų.
roję.
ku, kokią didėlę galę įgyja
Latiniškoji Amerika. — Mel’Institutede France (4(M),(MX>);
Raportas, kurį yra parašęs ‘open shop’ judėjimas. Nėra
Naci|onal Savel Zimond, atmeta veid
Konservatorijos
knygynas xikoje Biblioteca
(200,(MM) tomų); Bibliotlieųue Mexicos mieste turi su viršum mainingą didžiųjų samdytojų abejonės apie ekonominę ver
du Tliratre de FOpera (25,000 2(M),000 tomų. Argentinoje Bue tvirtinimą, kad buk “open tę ‘open shop*. Bet kartu tie,
tomų, 5000 dainų, 20,000 ro nos Aires’e Biblioteca Nacional1 shop” kampanija esanti tva kurie vadovauja juo, turi būti
mansų, 12,000 tomų dramos turi daugiau kaip 1(M),(MM) to rinys be tėvo ir be motinos. atsargus savo priemonėmis.
veikalų ir 20,(MM) spaudinių); mų. Brazilijoj Biblioteca Pub- Zimond savo tvirtinimus ro “Open shop yra parako san
Lenkų knygynas, tvarkomas Kca Nacional, Rio de Janeiro mia ištraukomis iš tų organi dėlis. Neatsargiai numestas
Krokuvos Mokslų Akademijos turi 250,(XM) tomų, čili’es Bib- zacijų pareiškimų, iš fabrikan- degtukas gali pagimdyti visa
tinę šalyj graisrą... Kur radi(80,(MM) tomų, 30,000 spaudi ioteca Nacional Slaptingoj tu
nių); Bibliothėųue dc Tinsti- ri apie KM),(MM) tomų. Kitų re kuriomis fabrikantai užverčia kalinis elementas yra perdaug
tute Cathoiiųue (160,000 to- spublikų knygynai yra mažes laikraščius, iš privatinių laiš- stipriai apsikasę!?/ ten, žinoma,
lieka vienatinis ^galutinas da
mų). Visoj Francijoj be Pary- ni.
<ų nuo streiklaužių ir mušei lykas — nuveikti juos spėka.
Vokietijoj. — Vokietija skai kų agentūrų. Jis parodo di
žiuus yra su viršum 300 departumentų ir tiek jau mokslo toma didelių jų knygynų ša- delį vienodumą būdų kampa Prieš juos turi būti paskelbtas
draugijų bei įstaigų knygynų. im. Didžiausias Vokietijoj yra nijos visuose miėstuosbj kur lokautas ir jie, turi būti muša
Daugelis miestų knygynų. > y ra* Berlino Karališkasis' Knygynas, tik daroma puoligrąfv sint or mi iki konservatyvai nepama
tys tikrenybei ir’nesupras, kad
Įsteigtas “didžiojo elektoriaųs** ganizuotų darbininkų.
kapitalo teises* turi buti ger
tyj (Lyons, Paluiš; Abbeville). Frederiko Vilhelmo ir atida
Zimond parodo, kad “open biamos...’*
I
Anglijoj. — Londono Bri rytas kaipo viešas 1661 m. shop” kampanija yra fak tinai
------------ -—. . ...į>į............. .. .............
tiškus Mūzoj ns (British Mu Šiandien knygynas turi 1,230,- iomjianija už uždarytą dirb
solinį) yra tiek jau didelis ir 000 spaud. tomų ir suviršum tuvę mastams, tikslu sunaikin
gal dar svarbesnis kaip Pary 30,000 rankraščių. Berlino Uni ti pirmiau darbininkų iškovožiaus Bibliothėųuo Natio-nale. versiteto knygynas turi .220,Knygynas įsteigta 1753 m. Ka
“open shop’’ kampaniją viso
sertacijų.
Berline
yra
ir
svar

raliai (Jurgis III., Jurgis IV),
je šalyje veda tam tikros
lordai ir vyskupai dugyhes bių valdžios knygynų: Statistu “open shop” asociacijos, pirk- Ūkininkai naikina pieną, bet
knygų dovanojo
knygynui; selins Landesamt’o (184,000 t.) ybos kameros, bankieriai ir neparduoda jo badaujantiems
daugybės knygų supirkta ir
fabrikantų asociacijos ir ta vaikams valdžios nustatyta
tent-Ariit
’
o
(118,
(MM)
t.).
Berkaina.
superkama; visos išleidžiamo
(ompanija priėmė “švento ka
sios Anglijoj atsiunčiama do lino miesto knygynas turi ro” pobūdį. Visos karo fra
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vanai. Britiškas Muzejus šian 102,000 tomų ir yra sujungtas zės apie demokratybę ir gražus
su
28
liaudies
knygynais
dien turi didžiausias visų tau
Bėdinas. — Tuo laiku, kada
žodžiai apie amerikonybę, lais
(Volksbibliothcken)
ir
14
miir
tų knygų kolekcijas ir labai
vę, žmonių teisę, tik savaip per maži vaikai Vokietijos indus
daug seniausių ir brangintinų nicipalių skaityklų. Muenche- dirbti ir savo tikslams pritai- triniuose centruose užmiršta
rankraščių, kodeksų
(pvzd. no Karališkasis Knygynas ilgą <inti, yra naudojami fabrikan- kaip pienas išrodo, niokurie
Codex Alexandrinus). Knygy laiką buvo didžiausias Vokie ų, kad patraukus kitus-samdy pralobėliai ūkininkai naudoja
ne yra: su viršum 2,000,000 tijoj. Spausdintųjų tomų turi tojus, jiatriotines moteris, nki- naują formą žudymo — “pie
spausdintų knygų, neskaitant 1,KM),000, tarp jų daug 15 am niūkūs ir mažiau susipra tusi uis no karą”.
mažųjų (skaitant ir mažutes žių knygų (ijieunabulą), rank darbininkus.
Būdami nepatenkinti valdžios
butu apie 5,000,000); 56,(MM) raščių apie 50,000. Kiti svarb.
darbininkfus nuosprendžiu, kurtis leidžia
Kulvoj
prieš
Vokietijos
knygynai
yra
sekan

rankraščių (iš jų daugiau kaip
“open shop” organizacijos siū pakelti pieno kainą “tik” 60
9,000 rytinių), 75,(MM) čarterių tys: Dresdeno (520,000 tomų ti vartoti sekamus budus:
nuoš., didieji Palatine ūkinin
ir
6000
rankr.),
Stuttgarto
ir vitulų, apie 200,000 įvairių
kai atsisako pristatinėti pieną
1. Vedimas propagandos
muzikos spaudiniu ir rankraš (374,000 t., 5300 rankr. Stutt prieš neva darbi ninku organi į miestus. Kada nekurie jų visčių. Kiti didesni Londono kny garto kn. turi didelę biblijų zacijų “tyronybę” lininėse dirb tick pristatinėjo pieną į mies
gynai yra: Library of thc Pa- kolekciją, 7200 t.); Darmstad- tuvėse; prieš “eikvonę” lininė tą, kiti ūkininkai užpuolė ant
tent Office (110,(MM) tomų); to (500,(MM) t., 3600 r.); Karl- se dirbtuvėse delei netikusių jų ir išliejo pieną — dabar
t., 3800 r.) ; darbininkų; b trik “amerikoni- branginusį dalyką Vokietijoje
National
Art Library
(apie sruhe (202,000
500,(MM) knygų, piešinių, foto Gothos (192,000 t., 7 l(M) r.); ies” idėjos va
—ant gatvių. Vienas ūkininkų
grafijų); Londono Universite Wolfenbuettel*o (300,000 t., rauja lininėms dirbtuvėms.
draugijėlės sekretorius gyrėsi,
7100
r.):
Bambergo
(350,
(MM)
to knygynas (60,(MM) tomų).
2. šalinimas iš darbo unijų kad jis vienas išliejo gatvėj 3(M)
Be Brit. Muzejaus Anglijos t., 4300 r.); Leipzigo Biblio- narių.
litrų (apie 80 galionų) pieno.
thek
dės
Reichsgerichts
(151,svarbesnieji knygynai yra: ()x3. Finansine pagelba samdy- Pečiau jis tapo sugautas ir nu
fordo l ’niversiteto knygynas (MM) t.); Stadtbibliothek (125,- tojams, kurie kovoja su uni- teistas 8 mėnesiams kalėjimai!.
(800,000 sp. tomų, apie 41,(MM) 000 t., 1500 r); Frankfurto a. omis.
Manoma betgi, kad tas picM.
(312,000
t.);
Kasselo
(230,rankraščių); Cam'bridge’o Univers. knygynas (apie 500,(MM) (MX) t., 4400 r.); Koelno (235,sp. tomų, 6000 rankraščių), 000 t.); Hanovero (203,000 t.,
Dublino Trejybės
Kolegijos 1000 r.); Hamburgo Stadtbib
(Trinity College) knygynas liothek (383,000 t., 7300 r.),
(120,(MM)
(300,000 tomų, 20(M) rankraš Kommerzbibliothek
čių), Airijos Tautinis Knygy t.); Mainz’o (220,(MM) t., 1200
nas (National Library of Ire- r.); Strassburgo Unįvcrsitatsland) Dubline (apie 200,(MM)); und lAindesbibliothck (922,000
Edinburgh’o Universit. knyg. t., 5900 rauk.). Universitetų
(210,000 sp. tomų, daugiau knygynai: Muencheno (550,000
kaip 2000 rankraščių). Angli t., 2(M)0 r.), Goetiingeno (552,jos kolonijose irgi yra nema 000, 68(M) r.), Leipzigo (550,Penkių veiksmų juokinga Komedija
žų knygynų; pažymėtini: Aus 000 t., 6,500 r.); Heidelbergo
tralijoj, Sydney miesto Mit- (400,(MM) t., 3500 r.); Tucbin— Rengiu —
chell knygynas (250,(MM) to geno (500,000 t., 4100 r.),
mų), Kanadoj parlamento kny Wuerzburgo (390,000, 1500 r.),
Teatrališkas Kliubas Lietuva
gynas Ottavvoj (250,000 t.). Halle’s (261,000 t., 2000 r.),
Anglijos viešuosius knygynus Kiel’o 278,000 t., 2400 r.), Frei-

Kapitalistu sąmokslas su
naikinti unijas-

Neparduoda pieno
vaikams.

no karas bus pralaimėtas, nes IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
bendruomene negales pakęsti!
*
T. Pullman 5432
tokio nedoro pieno eikvojimo.
DARBININKAI ORGANIZUO
JASI.

fc ! A. SHUSHO
AKUSERKA

[Iš Federuotosios Prcsos]

Amslerdam. — Internaciona
linio darbo biuro paskelbtos
skaitlinės parodo, kad 20 šalių
1920 m. skaičius organizuotų
darbininkų sieke 10,836,000.
Dabar tas skaičius užaugo iki
32,68000. Vien Francijoj,
Anglijoj, Jungi. Valstijose ir
Italijoj yra 27,(MM),(MM) organi-

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Europsan American Bumu
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A^ Petratis Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUšAS
Real Ėst ate, Paskolos,
Insulinai ir tt.
809 W. 35th St., Kanip. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

LAIMĖJO STREIKĄ.
[Iš Federuotosios Presos]

Vancouver, B. C. — Orga
nizuoti gatvekarių dubininkai
laimėjo streiką prieš British
Gohimhia Electric Raihvay
Kompnija buvo priversta at
šaukti nukapojimą algų ir at
sižadėti įvesti ‘open shop’.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi,
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas
154 W. Rando! ph St.
Room 479 Metropolitan Block

Namų Ofisas
Miesto Ofisas
1645 Wabansia Avė.

Tel. Haymkt 3869. Tel. Main 2593

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Juozapas A. Peppets
LIETUVIS ADVOKATAS
Šiuomi praneša, kad atidarė ofisą Brighton Park’e, viršuje
Ventos Aptiekos, po No. 4101 S. Francisco Avcnuc, kampas
Archer Avenue, kuriame bus vakarais nuo 7:00 iki 9:00 vai.
Telephonas Lafayette 621. Advokatas Peppets yra išėjęs mok
slą Pennsylvanijos Valstijoj 1913 m., ir pirma atvažiavimo į
Chicago praktikavo Connccticut ir Pennsylvanijos Valstijose;
pereitais 2 metais praktikuoja Chicagojc. Miesto ofisas: 155 N.
Clark Street; telephonas State 8326.

$100 VICTORY BONDSAI.
Duodame dolerį ant dole
rio už Victory Bondsus.
Klauskit P. M. Kaičio.
LIBERTY LAND &
• INVESTMENT CO.,
3301 So. Halsted Street,
Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiira

ROMAN CHAITLEN

MI LI ) A
3140 South Halsted Street,
Chicago, III.

Krautuvė kriaučiams trimingų,
vilnonės materijos, siūlai, šilkas ir
smulkmenos.
šapos įrengimai — nauji ir var
toti: stalai, šėpos, mašinos ir pro
sai. Žemiausioms kainoms. Daug
metų ant 1642 Blue Island avė.
tarpe 16 ir 18-tos gatvių.
Tel. Canal 1348

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenom Statomi Puikus
VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras,
įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės
VynuogėsDžiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St
Chicago, III.

12th STREET
Tol. Kcdzie 8902

MORCiICIAI
PASKOLOS

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.,
CHICAGO, ILL.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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Skolinu ir surandu paskolas
pirmiems ir antriems motgiSiams.
Atperku ir parūpinu mortgičius.
Atperku įvairių kompanijų
ščrus.

KAZ. GUGiS

Ofisas: 127 No. Dearoom st.
U lubos.
Telefonas Central 1411
Namai: 3323 So. Halsted st
Telefonas: Drover 1810

Waukegano
Puikus Teatras ir Balius
Lietuviai—

RavizoriuS

Nedėlioj, Balandžio (April) lOtą d., 1921

C.S.P.S. (School) svet., ant 48 ir S. Honore at.
Pradžia. 7:30 vai. vak.

Gerbiamieji:
Visi esate kviečiami atsilankyti ant «io puikaus
perstatymo ir prisijuokti
]
’ 1'L‘ lig
’’ sočiai.
*’ *. N'es
Ravizorius yra vienas iš
juokingiausių ir puikiausių komedijų Lietuvių Scenoje.'
Taipgi T. K. L. prie to jau senai rengiasi.
Todėl atsilankiusieji busite pilnai užganėdinti.
Po teatro bus šokiai.
Kviečia visus T. K. LIETUVA.

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės i J. E. BruževL
čiaus aptieki:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, IR
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mo, kad negali būti nė jokių
batų su žulikovskio agentais.
Kokiu biauriu fanatizmu už Jūsų “L. D. L. D.” 28 ku<
sikrėtę tie musų buvusieji drau yra pasižymėjusi kaipo didži
gai ! Kai tik mes paraginome ar šia Lietuvos: nepriklausomy
timesniųjų kolonijų draugus pri priešas, rengdama visokias p
sidėti prie surengimo maršruto kalbas prieš gynimą Lietuv
drgei Jurgelionienei, tai Laisvės Taipgi jūsų kuopa ir kuopos
65 num. koks ten Anykštietis sa riai ir jūsų pakraipos spai
vo korespondencijoj iš Sioux šmeižia vienintelę lietuvos d
City rašo:
bininkų politinę organizaciją,
“Tūlas laikas atgal mačiau yra Lietuvos Socialdemokn
Naujienose Sa Omahiečių atsi Partiją. Jus išduodat Lieti
šaukimą į apielinkės kolonijas, kaipo šalį į lenkų grobikų na$
kad prisidėtų prie surengimo ir kartu išduodat Lietuvos d:
maršruto poniai Jurgelionienei, bininkus priešindamiesi Liej
ar kitam

kokiam menševikiško vos apsigynimui.

plauko pastumdėliui.... Vienok

Taipgi jūsų kuopos narys

mes tokių kalbėtojų, kurie nori
darbininkus kapitalistams parduoti, nepageidaujame.”
Kiek tame žmoguje fanatiz
mo, kiek piktos neapykantos
tiems draugams, kurie neturi
bolševikiško leibelio sau ant kak
tos prisilipdę!
Ne, prieteliau. Mes norime su
rengti draugei Jurgelionienei
maršrutą, kad sustiprinus dar
bininkiškas socialistines organi
zacijas, kaip tai Liet. Socialistų
Sąjungos ir Liet. Darb. Litera
tūros Draugijos kuopas; kad
jungus juos daiktan, organiza
vus, o ne skirsčius jų jiegas ir
piudžius vienus prieš kitus, kaip
toks Anykštietis kad daro. Mes
geidžiame surengti maršrutą to
kiam kalbėtojui, kur ne veid
mainiaudamas gina darbininkų
reikalus, organizuoja juos ir
kviečia kovon su darbininkų
skriaudikais ir išnaudotojais. O
ponui Anykštiečiui matyt tinka
geriau toki “revoliucionieriai”,
kaip Fraina, arba nors ir Bekam
pis, kurs irgi “gina” darbininkų
reikalus ir yra didelis “revoliucionierius” kol nepasimato su
darbdaviu.

Vabalas patsai prisipažino M
terburio Šviesos Draugijos su
rinkime sausio 2 dieną, 1921
kad jisai platino lapelius agituc
jančius prieš gynimą Lietuvos.
Bet ar jus J. Vabalą nubąli
dėt užtai? Ar pašalinot jį i
savo tarpo? Ne, jus užgyrėt j
išdavikišką darbą.
Taipgi yra aišku kiekvienair
kam jus tarnaujate. Jūsų visa
triūsas eina Lietuvos užgrobik
žulikovskio naudai.
Taigi mes pabriežiame, jogf
negali būti jokių debatų su te
kiais žulikovskio agentais.
Waterb. Progres. Draugijų
Sąrišio Komisija:
L. G. Natkevičius,
S. Senkus.

VOKIETIJOS STUDENTAI
ATGALE1VIAI.
[Iš Federuotosios Presos]

Berlinas. — Reakcinę dvasią
kuri viešpatauja Vokietijos tini
versitetuose, parodo nesenai į
vykęs balsavimas Berlino imi
.versitete, kada buvo reuka
mas studentų pildomasis komi
tetas. Trjs ketvirtadaliai balsi
paduota už reakcinius kandi
dalus. Jie gavo 4,000 balsų
kuomet socialistai ir komunis
tai kandidatai gavo vos 35(
balsų. Tas bfl'lsavimaf paro

Draugai, gana tų užsivarinėjimų ir kits kito niekinimų. Visi
esame darbininkai, visi skriau
džiami, todėl liaukimės tarp sa
vęs neapykantą sėję, o stokime
visi prie bendro darbo, sudary
kime visi vieną frontą prieš tik
ruosius savo priešus — prieš
darbininkų išnaudotojus kapita
listus r prieš visą šią kapitalis
Skaitykite ir Platinkite
tinę tvarką. Tik susiorganizavę,
tik išvien eidami mes darbinin
kai tegalėsime išsiliuosuoti iš
samdomosios vergijos, o ne tarp
savęs besiriedami ir besiniekindami. — P. J. Juzeliūnas.
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu

Gausi 71 Ir 8

VVATERBURIO PROGR. l)RJŲ SĄRIŠIO ATSAKYMAS
“L. D. L. D.” 28 KUOPAI.
Jūsų laišką su pakvietimu į
viešus debatus Waterburio Progres Draugijų Sąrišio aplaikeme.
Sąrišio atstovai savo mėnesi
niame susirinkime laikytame 25
dieną kovo, 1921, apsvarstę visa
pusiškai jūsų pakvietimą į vie
šus debatus priėjo prie išvedi-

rekomenduojamus, užtikrintus

Pirmo Morgečio

Aukso Bondsus
Procentai išmokami <ju kartu į mot
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirl
ir kng\ais išmokėjimais
Perkame, parduodame, mainome ii
duodame informacijas apie įvairh
komp. šėrus.___________________

Kreipkitės j lietuvių įstaigą.

, Peoples Investment Co.
220 S. State at.
Room 1422
Tel. Harrison 2024
Chicago, III
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki i
po piet.

BALTIJOS-AMERIKOS LINU
BROADWAY

TAI LIETUVIU KOUPAMJA
Lietuviai
užkariauja

Ą MERIKOS Lietuviai jau yra pasižymėję savo sumanumu įvairiose pramonės ir
™ prekybos srityse. Jie yra įsteigę ir išplėtoję daugybę prekybinių įstaigų, jie
yra įsteigę ir išplėtoję kėlėt
raščiŲ\ jie yra pasekmingai vedę keletą
didelių pramonių, jie yra įsteigę ir pasekmingai
keletą didelių valstybinių
{

bankų.

Dabar būrys sumanių chicagiečių biznierių pratiesė Amerikos/ lietuviams kelią
į naują sritį, kurios Lietuviai dar visiškai nebuvo pajudinę, bet

nauja sritis — tai sritis APDRAUDOS NUO UGNIES (fire Insurance).
Iki šiol Lietuviai neturėjo savo ugnies apdraudos kompanijos ir visai nepai
sė, kur agentai apdrausdavo jy namus ir turtą. Turėti savo apdraudos kompani
ją Lietuviams išrodė negalimą svajonė. DABAR ta svajonė jau išsipildė. Lietu
viai jau turi savo apdraudos kompaniją, ir galės joj apdrausti nuo ugnies ir savo
namus ir savo rakandus ir kitokį savo turtą. Ta pirmutinė Lietuviy apdraudos
kompanija yra ‘PIONEER FIRE INSURANCE OF AMERICA’ su savo oifsais
besirandančiais ant garsios Chicagos finansinės gatvės — La Šalie.

Lietuvių ugnies apdraudos kompanija — Pioneer Fire Insurance Co. of Ame
rica — yra valdžios prižiūrima apdraudimo nuo ugnies korporacija su kapitalu
siekiančiu šimto tūkstančių dolerių. Didžiuma šito kapitalo yra sudėta lietuvių,
ir todėl didžiuma kompanijos direktorių yra lietuviai su A. Algminavičium kaipo
prezidentu priešakyj.
Pioneer kompanijos uždavinys yra pasidaryti viena iš didžiųjų ugnies ap
draudos kompanijų. Todėl yra nutarta pakelti jos kapitalas ir perviršis — išpradžių iki pusės milijono dolerių, o vėliaus ir iki pilno milijono dolerių. Jieškant ir
priimant svetimą, ne lietuvių, kapitalą, tas pažymėtas sumas galima butų sukelti
į keletą dienų. Bet Pioneer kompanijos vedėjų noru yra turėti tą kompaniją ant
visados lietuvių rankose- O todėl didžiuma Pioneer kompanijos šėrų turi būti iš
pirkta lietuvių.
I

'

t

Ar tai galimas dalykas, kad lietuviai i trumpą laiką toki didelį kapitalą sukel
tų, išpirkdami šėrų bent už dvejetą tūkstančių dolerių? Taip, tai yra galimas daly
kas, ir jau šiandien jų yra vykinamas. Be didelių paraginimų lietuviai biznieriai
kasdien deda tūkstančius dolerių į Pioneer kompanijos Šerus, matydami tame di
delę progą padvigubinti ir patrigubinti savo pinigus i trumpą laiką. Nes tai yra
žinomas faktas, jog naujų ir pasekmingų apdraudos kompanijų šėrai ne tik kad
neša tikrus didelius dividendus, bet ir pakįla vertėje labai greit Daugumos ap
draudos kompanijų šėrai į dešimtį metų yra tris syk, keturis syk, penkis syk ir
net dešimt syk (kaip St. Paul kompanijos) pakilę savo vertėje ir atnešę kita tiek
dividendų. Didesnieji lietuvių biznieriai tą žino ir todėl skubina indėti savo pinigus į savo kompaniją, pilnai įsitikinę, kad kaip kitu taip ir Pioneer kompanijos

šėrai ne tik neš dividendus, bet ir pakils savo vertėje tris syk ir keturis syk ir gal
dar daugiau bėgyje keleto
metų.
*
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Kiekvienam lietuviui dabar yra progos pasekti savo didesniuosius biznierius,
indėti bent šimtą-kitą dolerių į pirmutin ę lietuvių apdraudos kompaniją, prisidė
ti prie išauginimo jos į didelę finansinę įstaigą su milijonu dolerių kapitalo, ir pa
galios turėti didelę naudą iš savo darbo vaisių, kada indėti pinigai išaugs į du syk
ir tris syk didesnį kapitalą.
Pioneer Fire Insurance kompanijos valdyba kviečia visus lietuvius be skirtu
mo prisidėti prie vykinimo šio naujo didelio darbo. Rašykite kompanijai, arba at
eikite patįs į kompanijos ofisą, kur kompanijos prezidentas ar direktoriai paro
dys Jums kompanijos stovį ir išaiškins viską apie kompanijos biznį ir jo didelę at
eitį. Veikime visi išvieno! Pirkime Pioneer kompanijos šėrus! Didinkime ją! Au
ginkime! Ir žiūrėkime, kad Lietuvių namai, rakandai ir kitoks turtas butų apdrau
stas nuo ugnies lietuvių apdraudos kompanijoj.

NEVV YORK N.Y. 1

Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkūnus

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks
“LITUANIA” BALANDŽIO 13
“POLONIA’* ....
geg. n
“ESTONIA” BAL. 27
“LITUANIA” ...
GEG. 25
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St
CHICAGO, ILL.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

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

MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921

MANGOLIA.
Išplaukia Bal. 28

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Geg. 12.
Tiktai 3čia klesa
Trečia klesa, New York iki Liepojaus _______ $182.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų _______ $180.00
Trečios klesos keleiviams sutelkiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pa* vie
tini agentą.

Pirmutine Lietuviu Ugnies Apdraudos Kompanija

NAUJIENOS, UfilCSgO, ŪL
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rininkų belaisvių bėgimą iš Lie
Jeigu Lietuvoje panašus’o ir delei nuosavybės klau- Vienuos darbininkai yra su
tuvos nelaisvės. Prie visa ko
elementai mėgintų eiti vo-* simo. Angliakasiai nori pa siorganizavę j vadinamas lais
reikia atminti, kad tik vienas
kiškųjų nacional-bolševikų naikint privatinę nuosavybę vąsias profesines sąjungas, ku
Ražo KUNIGAS
i’liateris buvo nevisai gudrus ir
vadovauja socialdemokeliu, tai jie irgi neatsiekti, kasyklų industrijoje ir pa- rioms
kratai. bcl: yra
j........
r
r
.
pateko į Teismo rankas, kiti,
taip pat ir orI
nieko
daugiaus.
O
jeigu
Ru

[Nuolatinis Naujienų korespondentas Kaune].
*ditex B tdultb
|
keisti ją visuomenine nuosa- ganizacijų komunistų, • krikšžinoma, gudresni ir atsargesni.
Prie smulkmenų reikia pri
2) kad tų organizacijų naKAUNAS, III. 12.
1789 SO: HALSTED ST- sijos bolševikai ateitų į Lie vybe. Dalykas tuo budu ei-lčionių socialistų ir’ vokiečių
tuvą (kas vargiai gali įvyk na apie pačius visuomenės nacionalistų. Visos šitos sro- i Gruodžio 24 dieną praeiti]i riai ruošė ginkluotų Lietuvoje dėti ir sekantį dalyką. Toje
CHICAGO, ILLINOIS.
i. lenktynes, kada^ bu- metų Armijos Teismas išnešė sukilimų, kad užgriebus val Lietuvos Valdžioje, kuri turėjo
ti), tai taip pat neišeitų nie pamatus, ir tą kovą todėl Įv5s
Telephoce Roosevelt 8500
vo darbininkų atstovų buto savo sprendimą lenkų P. O. W. džių — tuo tikslu turėjo savo susidaryti įvykus maištui, Lie
ko gera.
ištempta dome seka ne vien Į rinkimai.
Ir štai kokie pasi peoviakų) ir O. S. N. (Nemu žinioje jau sudarytų karo ko tuvos ministeriu pirmininku
.
Subacription Ratesi
Reakcija
Lietuvoje
parei

Anglijos
žmonės,
o
ir
kitos
18.04 per year in Canada.
rodė rezultatai.
no šaulių) organizacijų byloje. mendantų aparatų, laikė san figūruoja p. Aukštuolaitis —
87.00 per year outside oi Chicace. na nuo to, kad ji yra atsili šalys.
Bylos apystovos maždaug Nau dėlius ginklų, buvo paskirtoje lenkų marionetka ir parsidavė
f8.00 per year in Chlcag*.
[
Bendramjam
tarnautojų
sky

kusi ekonominiu žvilgsniu. Anglijos Darbo Partija
lc per copy.
|
jienų skaitytojams yra žino dienoje nutraukę telegrafo, te lis, žmogus, kurio visa politi
riuje buvo paduota viso 52,lefono susisiekimų su Kaunu nė išmintis (būti kieno nors
Entored ae Second Clasa Matter Ji neturi pramonės ir pra yra pasiryžus tvirtai parem
074 balsai. Iš jų socialdemo mos iš straųisnio “Reikšminga
Merck 17tlų 1914, at tha Post Office
agentu.
byla” [išspausdinto “Naujieno- ir t.t.
ef Chicago, UI., undar tha art of moninio proletariato. Ją val ti angliakasius politikos dir kratams teko 39,072 komunis
March 2nd, 1879.
do ūkininkų partijos. Sod- voje, idant prispyrus vald tams 228 vokiečių tautinin se” gruod. 29 - 30, 1920], todėl 3) kad visų dokumentų ra Tai tiek tuo tarpu apie toli
Naujienos eina kasdien, IfaHriant
I tuo tarpu nėra didelio reikalo šysenos atatinka apkaltintojų mesnę eiga garsiosios P. O. W.
nadlidienius. Leidžia Naujienų Beu- | žiaus darbininkai Lietuvoje, žią išpildyt angliakasių rei kams ir krikščionims socialia-, .
Armijos rašysenai, ką pripažino ne tik ir O. S. N. bylos. Daugiau se
tams kartu 12,774 balsai. Taigi I™“ '“1
droTi, 1789 So. Halsted St., Chicago, kaip ir visur, neturi didelio
kalavimą apie kasyklų na
kantį kartą — kuomet Vyr.
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
už socialdemokratus balsavo 75 I Teismas ištisas dešimtį dienų ekspertai, Teismas, bet ir patys Liet. Tribunolas bus ištaręs sa
gabumo organizuotis ir cionalizaciją.
nagrinėjo šitą ibylą: padarė apkaltintieji ir t.t.
nuošimčiai
prekybos,
pramor
veikti politikoje.
4) kad kaltinamajame akte vo teisybės žodį.
nuoseklų teismo tardymą kal
nes,
bankų
ir
kitokių
tarnauto

ssras
Chicagoje — paštai
išdėstytos aplinkybes visiškai
Kol ekonominiai Lietuvos
Metami _________
jų. Vokiečių tautininkų sro tinamųjų, peržiurėjo pundus
>8.09
(Denhof-Carnocįvairios bylos medžiagas ir do pasitvirtino
4.50 santykiai nepersikeis,
tol I
vė
gavo
mažiaus
kaip
ketvirtą
2.25
kaitės) raportai ir t.t. ir t.t.
dalį balsų, o komunistai VOS kumentų, klausinėjo liudinin
1.75 kiek žymesnio pagerėjimo tu
kų, lygino kaltinamųjų rašy Visų šitų ir dar daug kitų apy1D0 josios valdžioje sunku lauk
I pusę procento.
seną su atrastais dokumentais stovų imant domėn Armijos
Chicagoja — par Mibtojuf
PROTESTAI DELEI GRUZI
ti.
•
Bendrųjų pramonės ir pre- ir t.t.
Teismas padare savo sprendiViena kopija _______ - ,
, , . 03
JOS
UŽPUOLIMO.
[Iš
Federuotosios
Presos]
Savaitei__
. . 1«
Lietuvai reikia industri
kybos įstaigų darbininkai balNebūtų reikalo antrą, kartą ti mą. Sprendimas sekantis: Rai PEABODY, Mass. — Policijos
Minėsiu!
. - - 75
jos. Bet ar Rusijos bolševi “Naujienose” jau buvo rašy savo skyrium nuo tarnautojų. rašyti apie “ponus maištinin mundas Kovalec, Jonas Ne viršininkas John Wade eina
kai gali jos industriją pakel ta, kad Europos socialistai la Šitame skyriuje tapo paduota kus”, jei minėtoji byla drau krašas, Juozas Narkevičius, prieš pakerių interesus. Kada
Metami
K >7.00 ti? Negali, nes pačioje Ru bai pasipiktino Rusijos balševi- viso 123,712 balsų. Iš jų 112,- ge su Armijos Teismo spren Vladas Kudrėvičius, Kazys Si National Calfskin Co. atsigabe
Pusei metų_____
4.00
Trims minėsianti
ant Gruzijos 525 balsai teko socialdemokra dimu butų likviduota. Nuteis pavičius ir Jonas Majevskis no 12 Watts agentūros privati
2.00 sijoje industrija yra galuti kų užpuolimu
tams.
Komunistai surinko tieji “Lietuvos piliečiai” nepa gavo sunkiųjų darbų kalėjimų nių detektyvų, kad įvedus sa
Dviem mėnesiams
-1.50
respublikos.
Buvo
minėta,
.75 nai susmukus.
5932 baksu, o vokiečių tauti sitenkino
Armijos Teismo iki gyvos galvos. Tai asmenys, votišką “tvarką ir įstatymus”
kad
prieš
tų
žiaurų
bolševikų
Todėl tos nacional-bolšeNatuvon ir kitur uisianiuaaaj
darbų išnešė protestus Rusijos ninkai ir krikščioniškieji socia sprendimu, mat atrado jie kurie vaidino pirmųjų rolę vi dėl streikuojančių 500dari)inin(Atpiginta)
vikiškos svajonės yra bergž Socialdemokratų DkDarbfininkų listai 5245 balsus. Už social- sprendimą peržiaurų ir padavė soje lenkų dvarininkų avantiū kų, policijos viršininkas Wade
Metams
................ |8.00
PumI metų ____
4.50 džias dalykas. Laisvė Lietu Partija ir Paryžiaus socialistų [ demokratus tuo budu buvo pa apeliacijos skundą Vyriausiam roje; Jonas Koržec — 15 m. ir atsisakė juos prisaikinti savo
L25
duota IK) nuošimčių balsų, už Lietuvos Tribunolui. Armijos Steponas Geištaras —10 metų pagelbininkais.
voje, kaip ir kiekvienoje ša organizacijos.
Pinigus reikia siųsti pašto Money
lyje, gali būt iškovota tiktai Užprotestavo taip pat ir tarp komunistus pusšešto nuošim Teismo Valstybės Gynėjo pa- sunkiųjų darbų kalėjimo. Gra- “Aš neužstoju šiame dalyke
Orderiu, kartu su užsakymą.
čio, o už tautininkus ir krikš dėjėjas kapitonas Papcckys, • ^as Stefonas Pliater -Zybcrgas, už uniją,” pasakė Wade. “Bet
savomis josios darbo žmonių tautinė socialistų konferencija, čionis puspenkto nuošimčio.
Ilcnrykas Kvinta, Zaborskis (iš mums nereikia jokių Bostono
jiegomis. Tas jiegas reikia įvykusi apie pabaigą vasario Susisiekimo įmonėse (gclžke- kurs buvo kaltintoju Armijos Šiaulių), Savickis, Koreivienė, detektivų palaikymui čia tvar
iš savo pusės yra pa
Vengrijos atžaga stiprinti ir padėt joms sųsi- menesio Viennoje, kur dalyva liai, gatvekariai, telefonas, te Teisme
davęs tam pačiam Vyr. Lietu šembergas ir kiti 6 metus sun kos. Aš turiu užtektinai žmo
vo atstovai Vokietijos neprireiviai veikia.
organizuot. Kitokio kelio klausomųj ų socialdcmolkratų legrafas ir paštas) taip pat dar vos Tri'bunalui apeliacijos pro kųjį] darbų kalėjimo; likusie nių. Jokio sumišimo nebuvo ir
nėra.
partijos, Franci jos socialistų bininkai ir tarnautojai 'balsavo testų prieš Armijos Teismo ji po 4 metus ir 2!/2 metų to neišrodo, kad bus.”
Ex-kaizeris Karolius dar
Tad Watts detektivai, kiek
partijos, Anglijos nepriklauso skyrium. Susisiekimo įmo sprendimų, išrodydamas, kad paties kalėjimo. Gavusiems 6

LENKŲ MAIŠTININKŲ BYLA

NAUJIENOS

-

Apžoalga

vis tebesėdi

Vengrijos pa

Angliakasių strei
kas Anglijoje.

Policijos viršininkai ne
leido nušeikoms veikti-

mosios darbo partijos, Austri nių tarnautojų skyriuje buvo pastarasai perminkštai nubau metus kalėjimo, Teismas nu vienas gabendamasis savo ar
jos socialdemokratų partijoj, paduota viso 68,063 balsai. Iš dęs maištininkus. Tekiui bu sprendė prašyti Valstybes Pre- senalą, turėjo išsikraustyti at

sienyje, laukdamas progos
Šveicarijos
socialdemokratų jų socialdemokratinės profesi du kovo 31 dienų š. m. Vyr. zidento dovanoti jiems baus
užsidėti karaliaus karūnų.
nės sąjungos gavo 50»024 bal Lietuvos Tribunolas (išnaujo mę.
partijos,
La
įvijos
socialdemo

Kasdien jį lanko daugybės
sus arba 73 su puse nuošim nagrinės minėtųjų bylų, Štai
Anglija
vėl
gyvena
nera

kratų
partijos
ir
daugelis
kitų.
Dalis gavusiųjų sprendimų
augštųjų Vengrijos ponų,
čius;
vokiečių
tautininkai
kar

rakodėl prisieina dar kartų
Kiek vėliau paskelbė savo
6 metus buvo paliuosuota, įoficierių ir valdžios agentų. mias dienas. Apie pusantro protestus prieš Rusijos bolše tu su krikščionikais socialistais syti šituo klausimu.
nešus kaucijos 30,000 auk.
miliono jos anglių kasyklų
14,773
balsus,
arba
21
nuo

Nėra jokios abejonės, kad
darbininkų išėjo į streiką. vikus Švedijos ir Danijos so- šimtį; komunistai 2005 balsus, j “Naujienų”' įskaitytdjai dar Teismas be to nusprendė išVengrijos valdžia ir ponija ,
cfeklemokratų partijos. Paga
iš apkaltintųjų 16,000
Ryto tars kitų dviejų šakų lios sekamų protestų išnešė ir arba mažiaus kaip 3 nuošim [kartų prisimins sau, kad kova jieškoti
veikia išvien su Karoliu ir,
su lenkais — lenkais dvarinin auk. valdžios naudai už su
čius.
.,
darbininkai
—
geležinkelių
Anglijos darbo partija:
|
K ’J k
jeigu tiktai galėtų, tuojaus
kais — eina visu frantu: netik gadintus telefonus.
Susisiekimo įmonių darbi- užsieniuose, ponai dįplopaataį
..pasodintų jį į karaliaus so- ir transporto —, ar strei“Anglijos darbo unijų jr
Toks tai, trumpai imant, yra
kuot, ar ne.
I
ninku
skyriuje
buvo
paduota
laužo kardus tose imtynėse, sprendimas. Niekur nematyta
darbo
partijos
kongresų
viso
18,308
balsai.
Iš
jų
so

Jeigu geležinkelių ir tran tarptautinis komitetas su
bet ir čionai Lietuvoje: Perga ir negirdėta, kad gavusieji sunIr Vengrijos žmonės var
cialdemokratams
teko
16,493
lėkite juos Lietuvoje,
iw&skausmu patyrė, kad bolše
giai sugebėtų kiek energin sporto darbininkai nutartų vikų armijos užpuolė nepri balsai, krikščioniškiems sočia-1 smaugkite juos Kauni joje, Su leidžiami už kauciją. Tokios
giau tam pasipriešinti. Dik paremt streiku angliakasius, klausomų Gruzijos valstybę. | listams ir vokiečių tautinin- valkijoje, Vilniaus srityse, — “štukos” galima tiktai Lietuvo
tatoriška Horthy’o valdžia, tai faktinai Anglijoje įvyk Komitetas siunčia nuoširdų kam s kartu 1284; komunis- tuomet išsiris ir Lietuvos su je, kur iki šiam laikui vis dar
Taigi socialdemo- Lenkija klausiniai. Kol to ne
valdantieji tyki į “flirtų” su
iš vienos pusės, sutriuškino tų generalis streikas. Nes linkėjimų Gruzijos respubli tams 531. 91
nuošimtį
balsų,
kratai
gavo
kasyklų
ir
susisiekimo
prie

bus,
ponai
dvarininkai
arba
kai, kad ji apgintų savo nelenkais dvarininkais. Tolinus
darbininkų judėjimą Ven
ir
tautininkai
7
krikščionys
monių sustojimas priverstų priklausomybę ir savo de
kels maištus, arba kaip para tokie ponai, kurie viešai ir at
grijoje, o iš antros pusės pri
o
komunistai
manuošimčius,
zitai, įsiskverbę į gyvų Lietu virai kėsinasi (kas visiškai pri
mokratines įstaigas.
pratino žmonių minias lenk ir dirbtuves sustoti.
žiaus
kaip
tris
nuošimčius.
vos darbo žmonių kimų, gers rodyta) versti valdžių, yra pa
Pirmin. Arthur Henderson.”
tis prieš jiegą ir autoritetą. Angliakasiai, geležinkelių
I Darbininkų atstovų bintas su jų kraujų, arba darys šunybes prastai baudžiami mirtimi, ]xd
Kliūtis Karoliui yra Ven darbininkai ir transporto KOMUNISTŲ PRALAIMĖJI sideda iš 130 narių. Tarpe jų kur tiktai buspatogiau.
šituo atveju maišto “erštams”
socialdemokratinės
profesinės
grijos kaimynai, kurie ne darbininkai Anglijoje yra
MAS SERBIJOJE.
Jei kada nors teismų archy užteko sunkiųjų darbų iki gy
sąjungos
turi
113
atstovų*
nori nė girdėt apie Hapsbur- geriausiai . suorganizuotoji
vai turės progos publikuoti ir vos galvos.
krikščioniškieji
socialistai
ir
gų dinastijos karaliavimą proletariato dalis. Jie suda Belgrade, Serbijos sostinėje vokiečių tautininkai kartu 13 paskelbti visos tos bylos do Dar pažymėtina, kad gavu
kumentus, man rodos, Lietu siems 6 m. Arm. Teismas yra
Vengrijoje. Klausimas da ro vadinamąją “trylypę są 6 d. kovo mėnesio įvyko nauji atstovų ir komunistai 4.
tarybos rinkimai.
vos visuomenė pamatys tokių nusprendęs prašyti Prezidento
bar, ar Vengrijos reakcinin jungą” (triple alliance), to miesto
Šitie
rinkimai
dar
kartą
pa

dovanoti bausmę.
Savo laiku buvo rašyta, kad
kai turės drąsos eiti prieš kį susivienijimą, kurio tiks rugpjūčio mėnesyje pereitai rodė, kad rankų ir galvos dar pinklių, kokių ji vargiai sau Žinoma, ponai “maištinin
las yra suderinti tų trijų siais metais komunistai Belgra bininkai Austrijos sostinėje
kaimynų valstybes.
kai” šituo sprendimu yra ne
stovi
po
socialdemokratų
vė

Bus
Bet
eikime
prie
dalyko,
patenkinti, tykisi 31 kovo Vyr.
proletariato šakų veikimą, de laimėjo didžiumą Vietų
liava,
ir
kad
srovės,
kurios
ei

žoneprošalį paminėti keliais
Liet. Tribunole gauti mažesnę
taryboje. Bet jie atsi
Nacional-bolševiz kad bendroms jiėgoms atsie miesto
na
į
dešinę
ir
į
kairę
nuo
so

džiais ir apie patį Armijos porciją. Nepatenkintas ir Vysakė duoti prisiegų, todėl jų
kus didesnių rezultatų.
cialdemokratų,
neturi
jokios
Teismo sąstatų, nes vis tik to riausybes Gynėjas, kurs savo
mas pas lietuvius.
mandatai tapo panaikinti, ir
Priežastis, delei kurios dabar buvo padaryti nauji rin reikšmės Austrijos darbininkų ji byla tai istorinis dokumentas proteste išrodo, kad bausmė
judėjime.
ir įvykis, štai jisai: Teismo turėtų būti pakelta.
Lietuvos
nepasisekimai kilo dabartinis angliakasių kimai.
užsienio politikoje ir jos ne- streikas, buvo ta, kad Ang Šį kartų buržuazinės partijos Mūsiškiai komunistai yra pirmininkas Pulkinink. Šniukš Visas ginčas perkeliamas
daug kartų rašę savo laikraš ta; Laikinieji nariai karininkai: Tribunolam Pagyvensime pa
susitvarkymas viduje varo lijos valdžia urnai nutarė sudarė blokų prieš komunistus, čiuose, kad Austrijos proleta Majoras
Ragožinskas ir Vyr. matysime, kokios teisybės sieks
pasekmė buvo ta, kad radi
daugelį žmonių į desperaci grąžinti privatiniems savi ir
kalų ir demokratų susivieniji riatas einąs su komunistais, o Leitenantas šlapikas ir karei pastaroji incitacija.
ninkams
kasyklas,
kurios
ją. Juos apima toks ūpas,
mas gavo didžiumų miesto ta soicaldcniokralų įtaka darbi viai: Vyr. Puskarininkis Še Iš gyvenusių 6 m. kalėjimo
jogei jiems rodosi, kad vis- buvo karo laiku valdžios ryboje, būtent 30 vietų. Komu ninkų miniose tenai esanti vi duikis ir grandinis Jurkša, da dalis jau suimta ir patupdyta
Augščiaus pa lyvaujant Valstybės Gynėjo iki Tribunolo sprendimui.
viena kas atsitiktų su Lie kontrolėje. Savininkai, atsi nistams teko 10 vietų, socia sai menka.
Dar kelios smulkmenos prie
tuva, butų geriau, negu da imdami kasyklas, atsisakė listams 3, republikonams 2. duotosios skaitlinės rodo, kaip
tartis su darbinirikais delei Taigi komunistai tapo visai su ^melaginga yra ta jų pasaka. ir Sekretoriui Vyr. Leitenantui tos bylos. Nuteistieji lenkai
bartinė padėtis.
Budrevičiui.
dvarininkai ir šiaip “obivateIš šitokio ūpo gema na- nustatymo algų, norėdami mušti.
NEDARBAS BELGIJOJ.
Teisman stojo viso labo 51 liai” teisme visais dievais saikprie
pirmos
progos
numušti
cional-bolševizmas. Su šituo
asmuo; didesnė puse kitų pra dėsi, kad jie norėję sudaryti
DARBININKŲ ATSTOVŲ
[Iš Federuotosios Presos]
judėjimu mes esame susipa jas.
sikaltėlių išdulkėjo Varšuvon. ne mažą Kauno Lietuvą, bet
BUTAS VIENNOJE.
Angliakasiai
pasipriešino
Brussels. — Nedarbas Bel Iš minėtojo skaičiaus liko iš kad jų tikslas buvęs kova už
žinę Vokietijoje. Reakcija
pasikėsinimui. Darbininkų reikalams tvar gijoje / smarkiai
plėtojasi. teisinta: Jurgis Prialgauskas, Dydžiųją Lietuvą su Seimu ir
Vokietijos viduje ir talki savininkų
ninkų spaudimas iš oro su Vienok jeigu kasyklų savi kyti Austrijos sostinėje, Vien Ghent audinyčios nedirba apie Julijonas Reikalas ir Bronius sostine Vilniuje. Toliau, kad
darbininkų.
Vievers Linkevičius.
Kauno valdžia, girdi, buvusi su
tvėrė tokią atmosferą tenai, ninkai pagalios ir nusileistų, noje, yra renkama tam tikra 20,000
Visus kitus Armijos Teis sidėjusi su vokiečiais ir t.t.
įstaiga, susidedanti vien iš miestelyj iš 16,000 normaliai
jogei kai-kurie elementai sutikdami padaryt naują su darbininkų atstovų — darbi dirbančių dabar nedirba 11,000. mas pripažino kaltais delei se Toliau, kad tie ponai ir to
ėmė svajot, kad vienintelis tartį su darbininkais delei ninkų atstovų butas.
Antiverpas, centras deimantų kančių priežasčių:
liau {varo savo pragaištingą
algų,
tai
tatai
visviena
neiš

Vokietijos išganymas esąs
1) kad (visiškai pasitvirtino, darbų, liudija sekantis faktas.
šių metų kovo mėnesio‘pra industrijos, taipjau yra palies
rištų klausimo. Nes Angli džioje įvyko tos įstaigos rinki tas nedarbo. Iš 13,000 dei jog visi apkaltintieji priklausė Kovo 9 dienų vienas nuteistųjų
Rusijos bolševikuose.
Vokietijoje tečiaus tie ele jos angliakasiai stato reika mai. Jie yra labai įdomus mantų darbininkų 8,000 vaigš- prie P. O. W. ir O. S. N. or P. O. W. byloje, kuriam, tarp
ganizacijų, kurios tampriau- kitko, Teismo buvo prašoma
mentai nesugebėjo padaryt lavimą, kad kasyklos butų tuo, kad juose dalyvavo) vien to be darbo.
Valdžia sako, kad nedarbas siais rvšiais buvo susirikusios dovanoti bausmę, būtent gra
darbininkai ir įvairios
nieko daugiaus, kaip tiktai nacionalizuotos, t. y. ant vi tiktai
su lenkų karo vadovybe, —ku fas Steponas Pliater-Zybcrgas
rųšics tarnautojai. Iš tų rin
bergždžių • riaušių kai-ku- sados paimtos į valstybės kimų rezultatų galima patirti, išdirbinio, taipjau delei publi riai teikė įvairiausių žinių apie (iš Kurtavėnų) antru kartu
riuose miestuose. Tos riau rankas.
kokiomis partijomis pritaria kos atsisakymo piritti ir abel- padėtį Lietuvoje: jos karines gavo 6 metus sunkiųjų darbi]
šės dalykus ne pagerino, o žodžiu, šitame susirėmime to Europos didmiesčio darbi- nai delei nenusistovėjusių pa-’ pa jėgas, kariuomenės disloka tame pat Armijos Teisme už
saulinio marke to sąlygų.
tai, kad organizavo lenkų kacijų ir t.t.
pablogino.
. j kova einą ne tiktai dėl algų, ninku klesa.
I
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gal į Bostoną.
Streikas tęsiasi jau virš ke
turių savaičių. Jis buvo pas
kelbtas United Leather Workers International Union, kada
National Calfskin Co.,
kuri
priklauso Swift & Co., nuka
pojo algas 30 nuoš., visai nesi
klausdama darbininkų, kaip jie
tai priims. Kompanija nepripa
žįsta unijos ir atsisako tartis
su ja.
Keletą dienų atgal kompani
ja atsigabeno 30 streiklaužių
iš Philadelphijos. Bet jie tik
trumpą laiką teišdirbo. Kiek
galima suprasti iš prieštarau
jančių žinių, jie nežinojo, kad
čia yra streikas ir kada jie at
vykę tai sužinoję, tai pakėlė
lokį triukšmą, kad net kom
panijos nuosavybė
nemažai
nukentėjo.
NEW JERSEY TURĖS
KAZOKŲ.
[Federuotosios Presos žinia]

TRF.NTON, N. J.— Bilius,
kuris įveda New Jersey valsti
joj konstaljęlius, kokius turi
PennsylVania ir New York, ir
kurį vetavo gubernatorius Ed\vards, lapo priimtas valstijos
legislaturos
virš gubernato
riaus veto. Tų kazokų užlaiky
mui skiriama $200,000 į me
tus.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofitaa

Miatto Ofiaat

3323 S. Halsted SI. 127 N, Deirborn St.
Tel. Boulevard 1310

TeL Central 4411

DR. A. MONTVID "
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
2121 North Westem Avc.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2013
Rezidencijos telf. Albany 8716
Telephono Drover 5052

Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

Iš Australijos Padangės
W. FRANCIS AHERN.
[Fedemotosios Presos korespon
dentas Australijoj].

Darbietis Sydney mayoru.

Sydney, N. S. W. — W. II.
Lambert, prezidenltas Ncw
South Wales skyriaus Austra
lijos Darbo partijos, tapo iš
rinktas mayoru didžiausio Aus
tralijos miesto, Sydney. Jis
taipjau yra sekretorių Austra
lijos Darbininkų Unijos, di
džiausios industrinės organiza
cijos Austrijoje. Delei jo iš
rinkimo, kapitalistai ir stam
bieji biznieriai pranašauja
miestui didelių nelaimių.

Money and Time
Saved
Naudojantis “stotis iki stoties” long distan
ce telefono kaina už miesto rubežių pašau
kimuose, gali būt padaryta greičiau ir pi
giau.
Pavizdžiui, “stotis iki stoties” kaina dienos
laike už trijų minutų pasikalbėjimą tarpe
Chicago ir Cleveland yra $2.05. Tas pat
šaukimas galima padaryt vakarais, 8:30
vak. iki vidurnakčio už $1.05 Nuo vidur-

Tos pačio: valstijos valdžia
atsisakė pabudavoti muziejų
dėl karo trofėjų, o Sydney
miesto taryba atsisakė leisti
išstatyti ginklus viešuose miesto parkuose. Džingos delei
lokio valdžios nusistatymo tu
ri daug nesmagumų ir lieja
griaudžias ašaras.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

“ Nereikia daugiau kankintis be miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,”
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAUBINO
ir paguldau į lovą.”
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Borough of Brooklyn, New York City.

Farmos! Farmos!! Pigios
Indiano, Michigano, Wisconsino, parduodame ant lengvo išmo
Reikalaujantiems, da-

I

t

Yasulis & Klobuchar Co.
Indiana Harbor, Ind.

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai
Connecticut Pajų
(Pieš)
Mes darome pajus Connectieus budu Chicagoj
Reikalaukit C ase & Martin’o
Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
Kaune
tuvoj
Kiekvienas . darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
■ Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
'
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.

CMICABO.

*

KAIP JUSy AKIS

SchifteState Bank
728 W. 12th St.,
Arti Halsted St.

Parankiausis

Schiffc"°SlateBank

Cenzūra tebeveikia Australijoj.

B22Hni

>

$5,000,000.00

Nors Australijos žmonės lai
ke karo du sykiu visuotinu
balsavimu atmetė konspiraci
ją, Australijos militaristai .vistiek nesustoja veikę ir siekiasi
įvesti šalyje priverstiną kareivievimą. Šiais metais milita
ristai mano išleisti mažiausia
$20,000,000 žmonių pinigą pa
tobulinimui karo mašinos, o
kitiems metams mano skirti
dar daugiau. Jie be to turi
pagaminę projektą, sulig kurio
visi 18 m. jaunuoliai butų siun
čiami į karines stovyklas 7 mė
nesiams mokintis kareiviavi
mo. Bet veikiausia Australijos
žmonės
tokioms militaristų
užmačkomis griežtai pasiprie
šins.

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviana žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ilay ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1835 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonai
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 S, Halsted St.
VAIa: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Mrs. A. Michniewicz

Nesenai Australijos
fabrikantai laikė savo konferenciją ir svarstė kaip išvys- Atdara dienomis iki 6 v. v
tyti vilnų industriją, Tuo Sub. ir Utarninke iki 8 vai
Nedėlioj iki 12:30 pietų.
tikslu manoma kurti didelę
kompaniją su $125,000,000 ka
Pasidėk savo pinigus šin
pitalu. Dabar Australija ma
TVIRTAN VALSTIJININ
žai vilnas apdirba ir pereitais
BANKAN
metais importavo veik už
$25,000,000 vilnonių audmenų
3% mokame už padėtus
ir kitokių vilnų išdirbinių.
pinigus
Australija pateikia geriausias
Perviršis virš
pasaulyje vilnas, bet pati jų
neapdirba, o tik ]>ardii<xla ki
toms šalims ir paskui perka* iš
ių savo pačios vilny išdirbi
nius.
Militaristai nenurimsta

DR. M. HERZMAN

Tel. Yards 3654

BANKAS GHICAGOJ

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo
daugiau*. .Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad prisiųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į
F. AD. RICHTER & CO.

3605 Deodar St.,

J

Gyvenimas yra
„ tuščias, kada pranyksta regėjimas.
ĮĮĮĮjuMh
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometcr. Ypatinga doma at'’
kreipiame i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St
Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dviIKMM
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
reikėtų mokėti net iki >200, parsiduoda už >35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mažinu naujos ir
ažtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina#
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitų syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už >35 augŠtos rųšies gvarantuotų kalbamųjų mašinų. Taipgi, mes turime
.
parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio iŠdirbimo. Mes par- BIH ■
duosime už pirmų pasiūlymų, nes norime padaryt daugiai vietos.
JĮ
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatora veltai
| visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir ■
■
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikųs siuntini.
Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

Patįs apdirbi nes vilnas.

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpŪni
vuduriai suteikia inažyčiui bereikalingą nes.
magumą.

vadus prisiunčiame per laišką.

La. ' I i1
> !■ W
'I --/■M

Ncw South Wales švietimo
ministeris, daiJiietis T. 1).
Mutch, griežtai atsisakė rody
ti mokyklose kare paimtus
kulkasvai džius.

Get acqualnted with the money and time saving
M station to Statkui ” Service, explained on Page X
of the eurrent issuc of the Telephone Directory

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis. Egzaminuoju Dyka£

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą
PALIKTI STORAGIUJ
’
/
Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išpardai
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
*WS
pečių, — kaip nauji.
r. ,.
‘ <1 K;
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
I| | /■ /'
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.

Nebus kulkosvaidžių
mokyklose.

nakčio iki 4:30 ryto kainuoja tik 55 centus

kėjimo, taipgi mainome ir ant miesto namų.

Dr. A. R. Blumenthal

728 W. 12th St.,
Arti Halsted St.,

Ar esi nervuotas, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raides susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirimiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tam i štai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

!
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AKUŠERKA
^a^KUsi AkuŠeruos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi J’ennsilvanijos bospitalėse.
l’asėkmingai patarnauja prie
,,u°
da rodą visokiose
ligose
moterims ir

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, II!.
kampas 18th St.
Valandoj: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Avė., Chicago.
kertė 18-tos gatves; 3-čios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekos
Temykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 i-yto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.
jTel.: Yards 6666
Boulevard 8448

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
■
3203 So. Halsted St., Chicago. ■
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Tel. Boulevard 2160

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

Į DR. C. Z. VEZELIS į
|

Lietuvis Dcntistas
4712 S'outh Ashland Avė.,

I

arti 47-tos gatvės

J
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■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
■ 1
Nedėlioms 10 — 12.
■
Gyvenimo Tel. Yards 5093.
BBBB'BBBBBBBBBBBBBBBI

Pirmos klesos darbą gvarantuoju.
Visos popieros už 50% numušimą.
Sampelius parodysimo jūsų na
muose ir apkainavimą suteikiame
veltui.

Pašaukit
Seeley 3854 visada.

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į Peoplo Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Tel. Pullm-an 342

DR. I. E. MAKARAS
cianui, kad gidi iškilti rasinės
riaušes, nes skaičius japonų
pradėjo žymiai daugintis ir jie
pradėjo imti savo kontrolėn
visą pramonę.
Prisibijoma,
kad bus ir daugiau riaušių, to
dėl visi baltieji tapo paversti į
policiją, o buvusieji kareiviai
apginkluoti.
Paskelbė

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30
iki 8:30 vak.

lokautą

Austrailjos valdžia ,vis dar
[Iš Federuotosios Presos]
palaiko aštrią cenzūrą ir dar
visai nesenai uždraudė įgaben
Milvvaukee, Wis. — Keturi
ti į šalį Amerikoje išleistą stogų dengimo kontraktoriai,
gaelikų kalboje Sinn Fein sa kurių sutartis su stogų dengėjų
vanorių dainą.
unija baigiasi’ tik birželio 1 d.,
paskelbė lokautą savo darbi
Rasinės riaušės.
ninkams, kada tieji atsisakė
Smarkios rasines riaušės iš dirbti prie kontraktorių įvestų
kilo Brooms distrikte, šiaur “open sliop” sąlygų. Tų ketu
vakarinėj Australijoj, centre rių kontraktorių darbininkai
perlų industrijos. Jau nuo keletą savaičių atgal gavo pra
niekurio laiko ten esantįs ja- nešimą savo algos konvertuponai darbininkai užėmė ka- kuosc, kad dirbtuves nuo to lai
ringą poziciją, pureikšdami ko bus vedamos sulig “Ameri
kad j yra taip pat geri, kaip kos pienu.” Sutartyj yra skirsir baltieji ir reikalaudami ra nys, kad iškilus nesutikimams
sinės lygybės. Tas privedė dalykas turi būti atiduotas arprie riaušių. Susirėmimas išti bitracijai. Bet tos firmos konko pirmiausia tarp mala j iečių ferncijojc pareiškč, kad j:os
negrų ir japonų. Policija už nemano pildyti sutarties ir
sistojo už nialajiečius ir delei kad jos griežtai, laikysis open
to įvyko susirėmimas tarp bal shop” sistemos.
tųjų ir japonų. Susirėmime
keli japonai tapo užmušti.
Priminimas
Visi baltieji, įskaitant ir ša
Vyras
grįžusius kareivi
Štai, klausyk, ką
buvo ap
siginklavę ir jie pradėjo gan laikraštis- rašo “Šią žiemą midyti japonus ir juos nugink Ilonai vaikų
uropoj
badu
1 uoti Japonai buvo apsigink miršta”...
lavę lazdomis,* peiliais ir šautu
Pati: - - Palauk, palauk! ge
vais. Malajiečiai prisidėjo prie rai, kad priminei: mano šuny
baltųjų ir prigrąsino japonus tis dar nešertas.
užpulti, jei japonai drįs palies
ti nialajiečius ar baltuosius.
Skaitykite ir Platinkite
Jau nuo senai buvo nujau“NAUJIENOS”

Telefonas Pullm-an 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dantistas
10801 So. Michigan Av., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom- ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas:
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone: Boulevard 4121

EINU Iš BIZNIO!
DIDELIS BARGENAS!

Didelę Eksplozija šalip musų
krautvės namo, sugadino ir mu
sų tavorą. Viskas turi būt par
duota, nepaisant nuostolių. Mes
užtikriname, kad uždarbio šiame
išpardavime nepadrysime. Vy
rų ir vaikinų siutai ir overkotai
$10, $15, $20, $25, $30, $35 ir
$40. Daugybė siutų ir overkotų po $5.50. Tikros odos išver
čiami kotai, kuriuos pardavojo
po $75, $85 ir $110, dabar $22.50.
Vyrams kelinės $3 ir augščiau.
Vaikams siutai $3,50 iki $15.
Apie 150 mažai dėvėtų siutų ir
overkotų ir lengvų kotų $7.50.
Atdara vakarais iki 8 vai.
Subatomis iki 9 vakaro.
Nedėldieniais iki 3 po pietų.
S. GORDON,
1415 So. Halsted St

Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
■ 3149 S. Morgan SI., kerte 32 St. H
Chicago, Illinois.
■
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką
B
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
g Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■
g vakare. Nedėliomis nuo 9—2 B
po piet.
I
Telephone Yards 687
'bbbbbbbbbbbbbbbbbbbT

3107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vąl. ryto, nuo.2, iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexcl 2880

-

“ DR. G. M. GLASER 2

DR. M. STUPNICKI

DR. C. K. CHERRYS

Specialistas džiovos

1EIIIIIIIIIIIIIIIIIV

Telephone Yards 5332

Tel. Canal 6222

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos
Chicago, Illinois.

E

1424 So. Halsted St.

Dr.A.J.KARALIUS
PENTUOJU IR POPIERUOJU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4.po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Ilalsted St„
Kampas 18 ir Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

: DR. J. SAMUS :
i

DR. P. Z. ZALATORIS

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 3354 So. Halsted S't. Chicago.
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Telephone Drover 9693
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
Tel. Austin 737

DR. S. BIEŽ1S

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

t Telephone Yards 1532

■

DR. J. KULIS

:

LIETUVIS

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, vaiI kų ir vyrų. Specialiai gydo limį
pančias, senas ir paslaptingas vyrų ligas.
L_
25’L’— Chicoso.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. k a m p. Marshfjcld av
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423
lies. 615 So. Humphercy Aye.,
DR. ABIGAIL TRĄąLEK
Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.
Ofiso 1'el. McKinley 76

DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gyarantuojaine
Kalbamo visas . Ėuropiškas kalbas
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, 111
Arti 38th Street.
»

‘
g
g
■
■
■

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12. kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63 rd St.
Tel. Prospect 3466

DR. C. KASPUTIS
—Dentistaa—
3331 S. Halsted St., Chic.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M
Telefonas—Boulevard 9199

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir ųuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Sereda, Balandžio 6 d., 1921

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
Bomba sužeidė tris.

Aid. Oscar De Priest, prie
3815 Vernon avė., namuosne
bomba mesta užvakar naktį.
Bomba sprogdama sužeidė
vyrą ir dvi moteris, juodveidžius, ir gerokai apdraskė na
mų priešakį.
Kad susekus bombų metė
jus, pienuojama įsteigti fondą.
Aldermanas pažadėjo tam fonduo penkis tūkstančius dole
rių.

dėl senieji knygvedžiai nau- I miestyj tik dabar tai padarome
’dojasi proga.
permatę dalykus.
Bet praeitą subatą senas
Bažnyčia randasi prie kampo L. S. S. VIII Rajono Centralinio ________ VYRŲ______
knygvedis Max Goodman ta
Komiteto extra susirinkimas įvyks
85tos gatvės ir Union Av. Kvie pėtnyčioj,
balandžio 8 d., 8 vai. vak.,
po atstatytas dėl negerų kom
KEIKIA
čiame visus Chicagos lietuvius Naujienų Name. Visi Komiteto nariai
panijai daharbų. Jo vietą už
privalote būti susirinkime.
Darbininkų prie cukraus
— Organizatorius.
ėmė panelė Suhring, kuri kny susilieti su mumis ir tvarkyti
burokų.
gose rado nesuprantamų da patys savo reikalus, o nesiduoti
šeimynos
su
ūkės patyrimu pagei
daujamos. Mokėsime po $23.00 už
lykų ir paskui dar ji aplaikė išnaudoti save agentams,, taip
“lietuvių kuni
akerį. Veltui namų renda ir parve
laišką nuo Goodmano, kuria pasivadinusiais
žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West
gais
”
,
kurie
tarnauja
sveti

JIEŠKAU Ipolito Petraičio, 30 Van Buren St., Chicago, 111., kasdien,
me jis prašė, kad jinai rezig
miems, o savo tautos priešai. m. amžiaus. Turi 5 m. sūnų. Jis gy išskiriant savaitdienj nuo 9 vai. ryto
nuotų. . Jai rezignavus, jis ma
Todėl, šalyn su kraujageriais. j veno Gary, Ind. Paeina iš Batakių, iki 5 vai. po pietų. Atsišaukite, o pa
nęs
vėl sugrįžti
prie
sa- Lai žydi liuosybė, meilė Dievo ūgio 5 pėdų 4 colių, sveria 149 sva tirsite viską, kas tik yra reikalinga.
rus. Mėlinų akių, rausvų plaukų. Kas
vo darbo ir knygas padaryti ir artimo.
tokį vyrą pamatysit praneškit /luo Komitetas visų cukraus
šiu dovanų $25.00.
“geromis”.
Tečiaus naujoji
J. KLEVINCKIS,
kompanijų.'
knygvedė tą laišką pardavė
1546 Jefferson St.,
Gary, Ind.
Šeimynos gyvenančios netoli Detroit
kompanijos prezidentams ir po I
ar
Clevelando rašykite arba kreipkitės
JIEŠKAU
dėdės
Petro
Budvičio,
to Goodman ir jo sėbrai knyg
Kauno rėd., Raseinių apskr., švekš-1 prie Michigan Free Employment Buvedžiai tapo areštuoti.
nos parap., Jonikaičių kaimo, Ame- reau, 461 Larned St., West Detroit,

PRANEŠIMAI

REIKIA DARBININKU

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų ir gerai ei
na; visokių tautų apgyvento! vietoj,
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus
galima duoti. Kampinis namas, 35 ir
Ashland, 3457 So. Ashland avė. Par
davimo priežastį, patirsite ant vietos.

PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
mų mūrinis namas po 6 ir 5 kamba
rius; maudynės, rendos neša $1,500
i metus. Kaina $10,500.00 ant išmo
kėjimo. Tik $3,000 įmokėt, likusius
rendos pabaigs mokėti. Namas ran
dasi ant 'Bridgeporto. Atsišaukite
greitai pas J. Zacker,
3301 So. Halsted St.
PARDAVIMUI saliunas lietuvių
apgyventoj vietoj, netoli Šv. Jurgio
bažnyčios. Pardavimo priežastį, pa
PARDAVIMUI “fram-e” namas, 4
tirsite ant vietos.
pagyvenimų ir biznis, 6-3-S-5 kamba
943 W. 33rd St.
rių. Kaina $7.000.00. Rendos mė
nesiui $70.00. Išmokėjimais.
P. KOBILECKI,
PARDAVIMUI Ice Cream Parlor ir
1709 So. Union Avė.
saldainių krautuvė. Turiu parduoti
geitu laiku, geroj lietuviais apgyven
toj vietoj.
Pardavimo priežastį patirsite ant
PARDAVIMUI 2 lotu, arba mainy
vietos. Kreipkitės šiuo antrašu.
siu ant automobilio.
Ix>tai randasi
PETER SENKUS,
labai geroj vietoj..
3300 So. Morgan St.
Kreipkitės pas
L. PAUGAS,
1615
So.
Califomia Avė.
PARDAVIMUI bučernė ir groserTel.:
Rockvvell
8641.
ne lietuviais apgyventoj vietoj. Biz
Galima
matyt
nuo
5
iki 9 vak.
nis gerai eina. Pardavimo priežastį
— patirsite ant vietos. Savininką
galima matyt visada.
PARDAVIMUI pigiai graži mūrinė
858 W. 33rd St.
rezidencija 9 kambarių, štymu apšil
PARDAVIMUI saliunas lietuvių doma, 3 lotai 75x165 pėdų, puikiai
ir lenkų apgyvento j vietoj, Biznis medžiais aupaugę, kvietkais 'apsodin
gerai išdirbtas.
Priežastis pardavi- ta apie 100 visokių vaisinių medžių
yra kaipo obelių, vyšnių, grašių ir
mo, važiuoju į Lietuvą.
kitokių; labai puiki vieta. Kas nori
804 W. 31 St.
nuošaliai miesto gyventi, yra tikrai
PARDAVIMUI barbemė. 3 kė verta $15,000, greitu laiku parsiduo
dės, sena vieta, 4 kambariai pagyve da tik už pusę kainos, randasi apie
nimui.
Pardavimo priežastį patir Morgan Park. Atsišaukite pas
J. ZACKER,
site ant vietos.
3301
So. Halsted St.
3316 So. Morgan St.

Paskutiniu Mich., arba Cleveland City Hali Free
rikojo gyvena 11 nvetų.
F
laiku gyveno apie New Yorką. Jis Į Employment Bureau, East 6th St. ir
Vaiko saldainius atėmė.
pats ar kas kitas malonės pranešti, Į Lakeside Avė., Cleveland.
Burokų darbininkai norintieji dirbti
busiu dėkingas.
Vienuolikos metų vaikas,
K. GEČAS,
Continental Sugar Co., gali atsišaukti
2517 W. 45 PI.
pas Frank Horky, 1431 W. 18th St.,
Bernard Shraw, 6552 Yale avė.,
Mažiau taksų.
Nedėlioj,
bal. 10 d., Chicago.
Chicago,
III.
ri metą Cliicagoje surinkta grįžo namo nešdamasis saldai
Mitingas cukrinių burokų auginimui
JIEŠKAU Paulinos Zirzeckienės, | darbininkų Iowa valst. įvyks savait$75,000,000 taksų mažiaus. nių popery ir $4.45 pinigais.
Kauno
pavieto, Šilalės valščiaus, dienyj, bal. 10 d., 1921, pas Al. Wekaip praeitais metais. Praeitais Vagis sulaikęs vaiką atėmė iš
Ždaugenų kaimo. Pirmiau gyveno ber’s, 1642 Orchard Si., Chicago, III
apie New Yorką. Ji pati ar kas kiMitingas cukrinių burokų auginimui
metais buvo surinkta $300,- jo pusę saldainių ir pinigus.
tas malonės pranešti, busiu dėkinga, darbininkų Michigan Sugar Company,
000,000, šįmet gi tik apie 225,ONA AUKšTAKALNIENfi, bus laikomas prie 1712 So. Loomis
Suareštuoti
besilinksminantieji.
2517 W. 45 PI.1
St., ir 1811 West Erie St., Chicago,
(>0<).(XM>.
Chicago, III.
III, ant 1:0-0 vai. po pietų, bal. 10
Vakar tapo suareštuotas Ed------------------------------------------------ d> 1921,
Automobiliai užmušė 124
ward J. Novak, aldennano sū
MYKOLAS KLEVUŠIS
Mitingas cukrinių burokų augininnnn
o
tt •
a
mui
darbininkų
Minnesota Sugar Com
žmones.
nūs, ir keletas kitų, kurie su
3603 So. Union Avė.
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atgal tą pačią kompaniją ap
Tos departamentinės krautu
1844 Canalport Avė.
tumeriško darbo. Kreipkitės: vo užmokėta $200, parduosius už $75.vogė ant 4,114 dolerių.
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis
vės
metodą
sukaktuvinių
apA.
ALEKNA,
Užvakar anksti rytą vagys Sugautas telefonu erzintojas.
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Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
gęs “apendisaičiu”, pats pasida
1546 Jefferson St.
PIRK FARMA PAS MUS
dirbti po $50.00 ir daugiau į savaitę.
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Gary, Ind.
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8u ušrsfUtrootu YalabašsnkUa Sut. Valst
Užsiėmimas smagus. Patyrimo ageniki
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valandai.
Patentą Biure.
120 akerių, budingai, mašinerijos, 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
vyko gerai, bet, iš papratimo,
L. S. S. VIII Rajono Agitacijos Ko tavime nereikia.
naujas
9 karvės, 5 telyčios, 4
Naujame mėlyname pakelyje.
mitetas šiuomi praneša draugams, 220 S. State st., Ruimas 1422. Chicago
PARDAVIMUI pusė sa- kiaulės. Šilo,
jis pasiuntė pats sau “bilą”. Ga kad
2 arkliai, 1% mylios nuo mie
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tartam rengti T. Kučins
REIKIA kriaučiaus prie kostu- liuno rakandų; barai, ais- simas $3,500.
čios ypatybės šiame vaiste Įdėtos,
ko prakalbų maršrutui; palaukite dar, miersko darbo.
Gera mokestis, dar baksis ir keisas. Parduosiu
dviejų dienų pasimirė....
su priemaiša priimniai švelnaus
80 akerių, bildingai, mašinerijos, 5
Lėveskio Mokykla
kol įvyks Centralinio Komiteto susi bas ant visados.
kvėpalo.
karvės, 2 arkliai.
Pirmas įmokėjipigiai
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greitai.
Atsišaukite
rinkimas.
— Agit. Komitetas.
Atsišaukite
Prirengiamoji ir prekybos dėl ’
mas $1,500. Kaina $4,000. Reika
Ruffles yra labai paveikiantis
tuojau.
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surašo.
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.
.
__
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Sav.
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puikus plauku sutaieytojas, kuris
Renda $25.00. 613 W. 14 PI.
ŽINOTI.
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ir Prekybos daly
WOESSNER
FARM
CO.,
šalpos turės mėnesinį susirinkimą
patiks kad
kų.
Prirengiama
prie kvotimų į
Stephenson,
Mich.
Ir gačniaušiandie, balandžio 6, 7:30 v. vak.,
PARDAVIMUI pigiai 3 krėslų barvisas
augštesniasias
mokyklas.
Liuosybės svetainėj. Visi nariai ma
bernė su pool-room, 3 biliardiniai
Dienomis:
nuo
9:00
ryto iki
lonėkite susirinkti, ir nesivčluoti.
stalai, priežastis pardavimo patirsit
PARDAVIMUI 5 kambarių kanvpii
Kad Lietuvių Tautos Katali
4:00
p
p.
Vak.:
7:30
iki 9:30.
—
X.
Shaikus.
ant vietos.
nis muro namas su groseriu; visas
Aptiekoee
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Halsted
St.
arti
18 ga.
kų
Bažnyčios
buvusiame
susirin

J. MASKALIUNAS,
apšildoma garu, elektra, gasas, mau
parsiduoda
prie
REIKIA patyrusių
2515 So. Halsted St.
dynė, barnė, 3 automobiliams — vis
po 65c. arba
kime balandžio 4 d., 1921, Baž Harvey, Iii. — Svarbias prakalbas
atsiųskite
kas už $2,600, cash $2,400 prie 3601
rengia
L.
S.
S.
228
kuopa
pėtnyčioj,
nytinėje svetainėje, kuriame ta balandžio 8 d., Dudeko selėj, 15639 rainęoat’ų cementuotojų ir
7fic., tad
So.
Lowe Avė.; lietuvių apielinkė.
AUŠROS MOKYKLOJ
PARDAVIMUI geras saliunas
atsiusime
po išrinkta valdyba ir trosčiai So. Halsted St. Pradžia 7:30 v. vak.
ŠIE SKYRIAI:
per pašto
Kalbės dg. P. Dubickas iš Chicagos. operatorių, kurie dirbo ka ir susirinkimams svetainė. Gera
FARMOS.
FARMOS.
įgalioti
pirkimui
bažnyčios.
Pir

Anglų
kalbos.
1)
tiesiog ii
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
Broliai
lietuviai
1
Atvažiuokite
į
vieta.
Atsišaukite.
Lietuvių
kalbos.
2)
labora
kimas užsibaigs šią savaitę. vius gausiai susirinkti.
rės
laike
prie
slickerių.
Nuo

Montanos
valstija.
Čia
pigios
far

Aritmetikos.
3)
torijos.
1734 W. 51st St.
— Komitetas.
mos: 320 akerių farma su budinkais, 4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
Bažnyčios nuosavybė liekasi lie
aptverta, anglies savo naudojimui,
tematikų.
■ Įto^trtr’i Amu®
tuvių. Tai pirmas žingsnis lie Town of Lake. — Balto Dobilo L. latinis darbas, gera alga.
Batinai
bėga
upelis
per
vidurį.
200
akenu
5)
Braižymo (plianų pažinimo).
PARDAVIMUI saliunas labai ge
reikalau
išdirbta,
šalip
mane
lietuvio
tik
uz
tuvių istorijoj. Lietuvių Tau Kliubo susirinkimas bus pėtnyčioj, WABANSIA MF’G. CO.
Laikas
brangus, neleisk dykai. Su
roj vietoj visokių tautų apgyventa;
kite
$4,000.
Reikia
mažai
į
mokėt
—
balandžio
8
d.,
Kliubo
name,
4558
S.
vartok
naudingai.
Seni ir jauni vy
kampinis namas, priešais dideles ša
tos Katalikų Bažnyčia įsteigta Marshfield Av., 8 vai. vak. Visi
KLING BLDG.
šitokio
nuo
$500
iki
$1,000.
Juodžemis;
tin

rai
ir
moterįs
visi
neatidėliodami
pas. Galima ir pietus duoti. Biznis
pakelio.
Jo Malonybės kn. Vyskupo S. B. draugai malonėsite atvykt, nes bus
ka
kviečiams,
linams
ir
šiaip
viso

2226 Wabansia Avė.,
pradėkite
tuoj.
Aušros
Mokykla se
gerai eina.
Keturi kambariai pra
Žiūrėkite,
kiems
javams
ir
auginimui
gyvulių.
labai
svarbus
darbas,
kurį
turėsime
niausia
ir
geriausia.
Mokiname
die
gyventi; lystas ant metų; priežastis
Mickevičiaus DD. pastangas. užbaigt šiame mitinge. Nariai yra
Arti Oakley Blvd.
TERACO
kad butų
Gyvulių
nereikia
šerti
nei
žiemą.
nomis
ir
vakarais.
pardavimo, turiu du biznius, tai vie
Kitos lietuvių kolonijos turėjo priimami nuo 18 iki 30 metų am
Esu farmeris su 320 akerių. Pla
Prisirašyti galima visada.
INKARO
ną greitu laiku turiu parduoti. Kas
; BROOKIYN
tesnes
žinias
suteiksiu
laišku.
▼aisžiaus.
L NBWY0MK.
mylit tokį biznį, pasikubinkite,
progą pirmiaus savo bažnytinius
3001 So. Halsted St.,
bažeaklls.
A. BALUKEVICZ,
— Rašt. W. Sharka.
W. J. C. S.,
reikalus sutvarkyti, bet mes didBox 270,
Wibaux, Montana.
Chicago, III.
4512 S. Talman Avė., Chicago.
900 W. 21 St. ir Canalport Av.

Gimimo Dienos Keksas.
Kokio niekas nebuvo
iškepęs.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

RAKANDAI

MOKYKLOS

APSIVYSIMAI.

NAMAI-ŽEME.

(IEŠKO KAMBARIU

REIKIA DARBIN1NKĮĮ

PARDAVIMOI

MOKYKLA

REIKIA DARBININKU
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Pranešimai

