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Jo kalba buvo ilga ir susidėjo True translation filed with the post-1 True translation filed with the post
master
ster at Chicago, Iii.,
111., April 13,
18, 1921 master at Chicago, III., April 13, 1921
iš apie 7,500 žodžių.
as ]reųuired by the act of Oct. 6. 1917 as required by the act of Oct. 6, 1917

Francuzai apleidžia Ciliciją.

siant. Del to Apskrities Taryba
nutarė reikalauti nuo Telšių
komendanto, kad miškų kirti
mą laikinai sustabdytų, ir pra
šyt Steigiamojo Seimo atsiųsti
komisiją visam dalykui ištirti.
Draudimas išvežt gyvulius.
Klaipėda, III. 21. — “Prūsų
Lietuvių Balso” pranešimu,
pašto direkcija uždraudusi to
liau išvežti gyvulius, kadangi
paskutiniu laiku
kainos žymiai pakilusios.
Kaunas, III. 21. — Susisiekimo Ministerijos pranešimu,
pajamų gelžkelių strityje buvo:
Š. m. sauiso mėnesį: plačių
jų gelžkelių 2,799,520 auks.
67 sk.; siaurųjų gelžkelių 365,880 auks. 20 sk., kartu 4,165,400 auks. 27 sk.
š. m. vasario mėnesį: pla
čiųjų gelžkelių 3,356,442 auks.
siaurųjų
38 sk.;
gelžkelių
398,468 a ūks. 04 sk
kartu
3,754,910 auks. 42 sk. Viso
š. m. sausio ir vasario nume
siais 7,920,310 auks. 69 sk.

LONDONAS, bal.
12. —
Armėnijos rateliams Londone
Kongresas ir daugybes publi
tapo pranešta, kad franeuzai
kos, kuri suvažiavo net iš toli
pradėjo evakuoti Ciliciją ir tai
mų vietų, klausėsi prezidento
ne tik Adana lygumos, bet visą
kalbos su dideliu įdomumu,
Amanus ir Alexandretta užta
nes tai buvo pirmas oficialinis naujojo prezidento išreiški-, Talkininkai nori atsikratyti nuo Siaučia smarkus mušis su tur kos apygardas. Cilicijos armė
inas politikos, kokios jo admi- Vrangelio kareivių, bet Vrange- kais. Gounaris premieru. Sulto nai prašo franeuzų neištraukti
I nislracija laikysis per sekamus lis norįs persikelti Serbijon. nas bijosi netekti sosto. Pran kareiviių iki nebus suorgani
zuota internacionalinė žandar
cūzai apleidžia Ciliciją.
keturius mėnesius. Rcpubliko----------merija kon troba vintui turimų.
nai kongresnianai ypač triukš
KONSTANTINOPOLIS, bal.
KONSTANTINOPOLIS, bal. J Sakoma, kad 150,000 armėnų
mingai sveikino prezidento pa- 12.— Kaip talkininkai, taip ir
reiškimą, jog Jungt. Valstijos turkai yra susidomėję klausi- 12. — Pasak Turkijos naciona- nutarė apleisti Ciliciją.
- -----------------------------nesidės prie dabartinės tautų mu ką daryti su Vrangelio ka- lįstų pranešimo, turkų armija
lygos.
ir tikimąsi, —
kad
» yw t
j rėiviaiš. Turkai norėtų atsikra apsupę
apsupu Brusą o
irvriTim
ir
politiką, kurios dabartinė ad
turky
kavalerija
įeis
|
įmestų,
I
IH||
V||IH
tyti
nuo
negeistinų
svečių,
ku

Senatorius Knox įnešiąs sai/U
ht-nbnnic
A
K-^
ministracija laikysis užrubežijei
turkams nnciaalza
pasiseks rnii&ia
mušis iį
rie
iškėlė
maisto
ftaifių
Kon

ientralinėmis
valniuose ir naminiuose reika vo taikos su
pietus nuo Aksu,
prasidėjęs
stybemis rezoliuciją už poros stantinopoly); talkininkai irgi
luose.
jų bijosi. Visi mano, kad tie bal. 8 d. Mušis esąs smarkus,
“Eltos” žinios
Prie jos bus pridėtas
Didesnė dalis kalbos
yra dienų.
Suprasdami mūšio svarbupabėgėliai, kurie yra nepaten
Geležinkeliečių ir transporto pašvęsta užrubežiniems rcika- priedas, kad jei pasaulio taika kinti talkininkų apsiėjimu su ' ma, graikai pastarųjų
šr‘ių Iš Steigiamojo Seimo darbuotės
vėl
atsidurtu
pavojuje,
Jungt.
darbininkų streikas tapo
lama, kurie yra šioj valandoj
jais, gali pasiduoti
bolševikų Į dienų atsigabeno 15 batalionų
atidėtas.
labai svarbus šiai šaliai. Jungt. Valstijos elgsis taip, kaip jos propagandai ir iššaukti sumi- sustiprinimų, bet jų dvasia
[Paštu pei* Lietuvos Informacijų
elgėsi
laike
visąpasaulinio
ka

Biurą WashingtoneJ.
Valstijos yra vienatine šalis,
Šimus sostinėj, jei prisiartintų yra nupuolus iš priežasties bu
LONDONAS, bal. 12. —- Ge kuri techniškai
tebekariauja ro.
KAUNAS, III. 21. — Steigia
prie jos turkų nacionalistai.
vimo sumuštųjų kareivių, taip
ležinkeliečių vadas J. H. Tho- su centralinėmis valstybėmis;
Delei to Franci ja nori tuos ka jau ir sužeistųjų,
kurie delei masis Seimas susirinkęs pradėmsa šiandie vakare paskelbė, ji taipjau nedalyvauja ir tau
vaistų ir daktarų pertjo gauti daug skundų dcl ncreivius išblaškyti.
ar pasiun stokos
True
translation
filed
with
the
postkad geležinkeliečių
ir trans- tų lygoje.
Be to nuo Jungt. master at Chicago, 111., April 13, 1921 čiau t juos Rusijon, ar išgabe- daugelį dienų
ienų nebuvo apžiūrėti.
valdžios
apžiūrėti, ■ ,e‘sftlJ laikinosios
porto darbiningų generalinis Valstijų užrifbežinės politikos as required by the act of Oct. 6, 1917 nant Brazilijon. Brazilijos vaiTurkai veikia atsainiai.
atsargiai, eidaeida darbų. Tiems skundams išrišstreikas, kuris turėjo prasidėti labai daug priklausys tai, kaip 1
TIKISI NAUJŲ TAIKOS
džia sutiko priimti 10,000 ka- mi pamaži net kada nėra pa- ti ir į juos reaguoti Steigiama
šį vidurnaktį,
tajK) atidėtas greit pasaulis galės prisikelti iš
TARYBŲ.
sipriešinimo. Į rytus nuo Bru sis Seimas išrinko Komisiją ne
zokų.
laukiant pasekmių tarybų tarp po karo griuvėsių.
\ |
Francija užginčija žinioms, sa turkai yra už 3 mylių, o į teisėtiems valdininkų darbams
angliakasių ir kasyklų savinin
Prezidentas Hardingas, api- italija pr|elankiai atsiliepusi i kad ji buk panaudosianti kul-| pietus paėmė miestelį Kiziklar tirti, kuri vėliau priėmus tam
kų.
tikrą statutą tapo pavadinta
budindama? užrnbežinę politi-. Amerikos notą apie Yap salas, kasvaidžius privertimui karei- už 4 mylių. x
Rubsiuvių unija reikalauja iš
Tarybos tarp angliakasių ir ką. pareiškė, kad Jungt. Vaivių susėsti j laivą, bet tarp ka- Į Pranešama, kad tie pulkai, Skundų įr Tardymo Komisija.
fabrikantų $1,000,000 atlygini
kasyklų savininkų neduoda pa stijos nesidės prie tautų lygos.
WASH1NGTON, bal. 12. — rcivių jau vedama yra smarki kurie paėmė Kiziklar, eina lin- Komisijos uždavinys tirti suI lyg gautais civilinių ir karinių mo už suokalbį prieš uniją.
sekmių.
Kasyklų savininkai O nesidės todėl, kad tautų lyga viena iš didžiųjų valstybių, ku- agitacija, kad jie grįVų arba į
kui Mudania, kad atkirtus ge
šiandie padavė angliakasiams tapo sujungta su taikos sutar-! riai buVo pnsiųStd
valstybės Rusiją, arba enrgr'iotų į Bra- ležinkelį, tuo uždarant susie i valdžios įstaigų bei jos agen
NEW YORK,
bal. 12. —
sekamas sąlygas:
timi,, ;yra valdoma didžiųjų sekretoriaus. Hughes nota apie
traukti
kimą tarp graikų armijos ir tų neteisėtus darbus,
Amalgamated Clotbing Wor1. Atsisakymas sudėti karo valstybių ir kad jiMapo pada Yap mandatą ir abehiai apie
Pats Vrangeli.:
priešinasi juros. Žinia dar nėra patvirtin juos atsakomybėn, o svarbius
kers of America šiandie pra
pelnus.
ryta vykinamoji agentūra lai mandatus, jau davė savo atsa emigracijai ar
paleidimui jo ta, bet jei tiesa, lai nacionalis nusikaltimus pranešti Steigia dėjo ofensivą prieš New Yor2. Atsisakymas įvesti algų mėjusių karą valstybių.
kymą.
Departaiųentas nieko kareivių. J’s Braso Fiuncijos tų kareiviai pirmą kartą susi mojo Seimo plenumui.
skalę visai šaliai. Vieton siūlo
Bet visgi jis mato, kad tau nepaskelbė, bet manoma, kad pagelbėti pergabenti visus jo durtų su anglų kareiviais, ku Steigiamajam Seimui 1921 ko drabužių fabrikantus, užma paskirstyti šalį ir keletą di tų draugija, panaši į tautų ly atsakymas yra nuo Italijos ir 25,000 kareivių į Serbiją, kur
m. susirinkus, Skundų ir Tar vesdama prieš drabužių fabri
rie laiko neutralį zoną.
kantų asociaciją ir niekurius
delių distriktų ir kiekvienam gą, yra reikalinga ir jis pasiti sakoma, yra labai draugiškas jie galėtų dirbti ant ūkių ir
Graikų kariniai laivai išplau dymo Komisija davė praeitų pavienius fabrikantus
bylą,
distriktui nustatyti algas atski ki, kad tokia
draugija galės ir priima principe Amerikos būti prisirengę
prie pirmos kė į Ismid, kad apgynus pajū metų savo darbuotės apyskai kad sustabdžius jų puolimus
rai.
ę
įsikurti. Bet tokia draugija, jo poziciją. Kita žinia sako, kad progos vėl pulti ant bolševikų. rį ir pridengus pasitraukimą tą. Pasirodė, kad Komisijai te
ant iinijea. Unija taipjau rei
3. Valdžia turi duoti pinigiš- nuomone, galės įsikurti tik ta Anglija su Franci j a davusios
Nežiūrint Vrangelio protes-. likučių šiaurinės graikų arini- ko peržiūrėti 340 skundų, ku kalauja $1,000,000 atlyginimo
ką pagelbą iki rugp. mėn. nie- da, kada visame pasaulyje bus atsakymą. Anglijos atsakymas to, du laivai su kareiviais tapoljOSe
rių trečdalis teko grąžinti pa
už nuostolius, kurie pasidarė
kurioms nepelningoms kasyk įvykus taika.
yra preliminarėj formoj.
išsiųsti į Rusiją. Vienam lai
Pietiniame fronte, po užėmi davėjams, kaip nepamatuotus, delei fabrikantų suokalbio su
loms, kurios kitaip turėtų už
Delei tebesančio
techniško
vui buvo leista išlipti Odessoje, mui Afiiim Karabissar naciona- arba neatitinkamus komisijos naikinti uniją.
Yap
pagimdysianti
naujas
sidaryti.
karo stovio su centralinėmis
bet tik 8 nuoš. tapo
išleistas listai vijosi graikus, kurie ne- uždaviniui. Vidaus Reikalų Mi
Byla yra pasekme lokauto,
taikos
tarybas.
Angliakasiai tokias samdyto-' valstybėmis, prezidentas pareiš
važiuoti namo: kit’ tapo areš darė didelio
pasipriešinimo. nisterijai teko 20% skundų; kuris tęsiasi jau penkis mėne
jų sąlygas atmetė.
.’
kė, jog yra reikalinga,
kad
TOKIO, bal. 12. — šio mies tuoti ar paimti cridonojon ar Nacionalistų kavalerija paėmė liek pat Krašto Apsaugos Mi- Ksius
ir kuris išmetė iš darbo
Tada valdžia, per premierą kongresas greičiausiai galimu to laikraščiai daug rašo apie mijom Kitam laivui neleista iŠ- Salihili, už 100 m. nuo Smyr- nisterijai; žemės Ūkio ir Val
virš 65,000 rubsiuvių. Fabri
Lloyd George dfivė savo pasiu- lai,kll paskelbtų taiką su Vo- Hughes notą apie mandatus sodinti kareivių, kol pati Fran- nos.
15%; finansų
Prekybos ir kantai irgi yra užvedę daugy
lymirs, kurie nors ir daro nu- kietija ir kitomis centralinė- ir ypač apie Yap salos manda-lcija nepaprašysi sovietų leidiGraikai dabar yra senose jm)- Pramonės
bę* byly prieš liniją. Vieną by
JVIinistcfi jai
sileidimij.
......... .j. bef ’visjęi remia
........ svar- | mis valstylieinis
va isiyix¥m is
im
— ttj. Oficinliniui niclco
nesakoma, ‘ mo su^ęrąžinti \^rangelin armi- zicijosc, iš kurių jie pradėjo satailą. kurioje reikalavo $500,000
blausius kasyklų savininkų rei-, fcos rezoliucijos. Jis sako, kad: bet atsakominguose
neoficiali- -ją. Laivas veikiausia
’
sugrįš į vo ofensivą pereitą
birželio arti tiek Teisingumo Ministeri atlyginimo ir unijos išardymo,
kalavimus. 9 vai. vakare tapo (aĮ nebūtų atskira taika ir at-. niuose rateliuose
laikomąsi Konstantinopolį.
jai. Likusieji skudžia įvairias
mėn.
fabrikantai pralaimėjo.
paskelbta, kad angliakasiai ir < metimas buvusiųjų talkininkų. Į nuomonės, kad Amerikos nota
Unija kaltina fabrikantus,
Nacionalistų pergalės labai
valdžios pasiūlymą atmetė. To Atskirų gi sutarčių su centrali-1 stačiai reikalauja naujos taikos
Į ištirtus nusiskundimus Ko kad jie vartojo prieš uniją prie
KALBĖJO TELEFONU SU atsiliepė ant graikų Konstanti
atmetimo buvo galima tikėtis, nėmis valstybėmis daryti nega- konfcrencijos.
nopoly) ir ant sultono, kuris misija griežtai reaguoja. 35 by vartą, boikotavo unijos narius
CUBA.
kadangi reikalavimą, kad visi
nėra reikalo.
Reikia,
mano,
kad jei
nacionalis los atiduotos Valstybės Gynė- ir ragino kitus New Yorko ir
kasyklų
savininkai sudėtų į nepertraukiant ryšių su kitoWASHINGTON, bal. 12. — tams seksis, jo dienos viešpa- jui patraukti nusikaltusius vai-, kitų miestų fabrikantus irgi tą
kruvą savo karo pelnus ir iš tų nij8 valstybėmis, prisitaikinti True translation filed with the postat Chicago, III., April 13, 1921 šiandie
atidaryta telefoninis, tavinio yra suskaitytos. Sulto dininkus atsakomybėn. Del 120 • patį daryti, skelbė apie uniją
pelnų pakeltų algą visiems ang-1 prie esančių
sutarčių ir jas master
as required by the act of Oct. 6, 1917 susisiekimas tarp Amerikos ir nas tad kreipėsi prie sugrįžu skundų pareikalauta iš Minis- ■ melagingas
žinias ir papildė
liakasiams, valdžia griežtai al".faip pakeisti, kad jos užtikrintų
terijų pasiaiškinimų.
Be to kitų nusidėjimų prieš uniją,
metė. Sudėjimo pelno reikalau-: saugumą Jungt. Valstijoms ir RUSAI NENORĮ /GRĮSTI Iš Kubos. Atidarė jį prez. Hardin si os iš Angoros Izzet Paša ir
Reikalaujama (injunetiono,
VOKIETIJOS.
gas, kuris pašaukė telefonu ir prašė telegrafuoti fMulstaphh duota Seime paklausimų, da-Į
ja angliakasiai todėl, kad neku- ’ greita pasaulio atsigavimą nuo
pasveikino Cubos prezidentą. Kernai Paša prašant tąjį daryti ryta atskirų pranešimų ir pa- kuris uždraustų fabrikantams
rios kasyklos neaplaikė jokio karo pasekmių. Jungt. Valstijų
BERLINAS.— Nuolatinis be-jpaskui kalbėtąsi dar su kelio- kompromisą su Konstantinopo našiais budais kreipta valdžios užpuldinėti unijos narius, skel
pelno,
kuomet kitos aplaikė priederinė yra pagelbėti tai pabti melagingas žinias, bandyti
simainymas belaisvių tarp ru-, mis salomis. Iš Čirbos paskui lio valdžia ir pasiduoti sulto donrė į jos agentų darbus.
milžiniškus pelnus; reikalauti,'
I neteisingai išardyti uniją, kvies'lUį
kad visos kasyklos lygiai mo
Želigovskio naguose.
N u si gi nk la vi m o
k la usi m u sų ir vokiečių, parodė tą fak- • sujungta su berveliniu telefonu nui.
I ti kitus fabrikantus sunaikinti
Kernai atsakė, kad visos jo
kėtų butų neteisinga.
prezidentas pasakė, kad Jungi.
į
Vilnius, III. 21. — Dar ketu- sutartis su unija,
neteisingai
Tai buvo ir anatoliečių pastangos yra at
Koks bus sekamas žingsnis Valstijos nemato kaip jos prie nenori šiuo laiku grįžti į savo jsįume nuo Cubos.
šal), joi jie to gali išvengti. > | tolimiausias pasikalbėjimas te- kreiptos į tai kaip humušti prie ri lietuvių gimnazijos mokiniai areštuoti ar bandyti apkaltino n crl inV <i ei 11 Vnvni
/Lir npit
>• i
i •
___
šiojii angliakasių
kovoj, dar
ne ’dabartinių
aplinkybių gali ap- (
nnnnri
i
linai in
______
__
•
1
— -..X
želi-, ti unijos narius, kviesti fabrilefonu (vieliniu ir bevieliniu) šą ir todėl jis neturi laiko svar Vilniuje sėdi kalėjime.
žinia. Tai paaiškės tik ryto.
sieiti be gynimos priemonių,;. \ . , , .__ \ ..
kazokai belaisviai, nes jie ne pasaulyje.
styti prašymus sultono, kuris govskio vyriausybė griumoja kantus boikotuoti unijos nu
bet jos sutinka mažinti ginkla
nori nešioti ginklų sovietų ar
turi žinoti, kad Anatolija deda teisianti juos už “išdavystę.”, rius, daryti kontraktus su darvimąsi, jei kitos valstybės irgi
mijoj, kuriai daugelis jų ne- 19 GAL ŽUVO ANT LAIVO. visas pastangas apgynimui ša Gimnazijos tėvų komitetas įtei-1. bininkais, draudžiančius jiems
tą patį darys.
kė per I autų Sąjungos Kont- priklausyti prie unijos ir kliubelaisvių vienoj
lies nepriklausomybės.
Viduriniais šalies reikalais Pritariaroles Komisiją prašymą paleis-' dyti darbininkams
dėtis prie
stovykloj ties Berlinu papra- BEAUMONT, Tex., bal. 12.—
prezidentas
ragino kongresą •t še,
Gounaris
Graikijos
premieru.
ti juos iki teisino, komitetui > Ainalgameitų unijos.
kad leistų jiems pasilikti. Meksikos užtakoję rasta plupertvarkyti vidurinius mokesPo skundu pasirašo unijos
I lezidentas Hardingas kalboj ^jus jr panaikinti tuos, kurie I Jiems lengva yra pasilikti Vo- duruojant Bowie laivą, ant ku ATHENAI, bal. 12. — Grai laiduojant už juos. Atsakymo
į
prašymą
dar
negauta.
* kietijoje,
prezidentas Sidney Hillman.
kongresui pritaria paskelbimui pasidarė nepelningi, keblus ir,..
-jei tik pasisako, kad rio turėjo būti 22 žmonės. Vė kijos kabinetas paskelbė su••
.
r
r
n
mano ten vėliau galutinai liau kitas laivas išgelbėjo tris batoj, kad premieru lieka De>taikos
su centralinėmis
Gelžkelis pro Telšius.
nesėkmingi, uždėti trumpo lai- J .
.. '
®
žmones, bet likusių 19 nesu metrios Gounaris. Tai yra pir
valstybėmis.
ko muitus, nupiginti gabenimą aP81lOrveT1
Telšiai, III. 21. — Pradėta Reikalauja pripažinti Airiją.
žymesnis po Venizelos
geležinkeliais, taipjau nupigin Vokietijos internavimo ir 'be- randama ir galbūt jie yra žu mas
žmogus valdžioje. Jį pirmiau rūpintis, kad pro Telšius butų
WASHINGTON, bal. 12.
vę.
ai jų tip
operavimą,
pravesti
gerus
j
laisvių
stovyklose
yra
dar
virš
'
• V,
1.
1.
i! 1.11!____ ____________________________________
• _ •
________
WASHINGTON, bal. 12. —
laikyta nuošaliai, kad neuzpy- pravestas geležinkelis. Telšių
Prezidentas Hardingas šiandie j vieškelius,
skatinti
kelti
aviaci-j
100,000 rusų belaisvių,1. .1 nors
kinus talkininkų ir todėl kiš apskrities Taryba savo kovo 16 Senatorius Follette šiandie įnepats asmeniškai pasakė pirmą jmiiltariniams ir civiliams, skaičius esančių Rusijoje voposėdy šį
j’-- •
klausimą
’ šė senatan rezoliuciją, kad Šios
PINIGŲ KUOSAS.
ti į priekį tokius žmones, ku dienos
prakalbą kongresui, bendram * reikalams, rūpintis panaikinti kiečių
belaisvių nesiekia nė
rie talkininkams butų priimti svarstė ir rado kad Telšiams šalies valdžia pripažintų Airisčiui to ir atstovų buvo posč- iinčiavinmS, priimti pasiūlytus 10,000.
Vakar,
Vakar, bal. 12 d., užsienio pinigeležinkelis labai reikalingas ir jos respublikos
nepriklausodyje. loję kalboje jis išdėstė armijos ir laivyno paskirimo
——
kaina, perkant ją ne mažiau kaip ni. Dabar gi kada diplomatija
dolerių, bankų
nebėra naudinga ir kada viskas kad jo nebuvimas duoda gy- mybę. Rezoliucija tapo atiduobilius, vystyti pirklibinį laivy- Pranašauja spaustuvių darbi- tomą25,000
Amerikos pingats ii
priguli nuo armijos, Gounaris ventojams didelių nuostolių. < ta užrubezinių reikalų komil^_
—j-aj- —i-ru i-------- 1.^
.
ninku
streiką.
SOCIALDEMOKRATAS.
|raPintif a,.m?J“i karo. sko’
Anglijos 1 svaras .....
$3.92 atgavo vietą sunkiausioj grai- Išrinkta komisija iš 7 asme- tetui.
Musų draugų laikraitis U las’ ,.|vestl. b,‘u< žc
Austrijos 100 kronų ..
$0' 30
$7.39
'kams w landoj. Jis bando pa- nų, kuriai pavesta šiais reika-1
Belgijos
100
kronų
už
ST. LOUIS, Mo., bal. 12. —
Kauno. Kiekvienas darbininkas dengtis pakelti ūkininkavimų
lais tartis su valdžia.
Telšių
”
Danijos 100 kronų ......
60
rem
**
karalių
ir
kartu
atgauti
privalu j| perskaityti. Num. ir
iš,irimu,i
‘eįsm-, St Lotus unijos
]prezidentas [ Finų 100 markių ......... .... ^$2
$2.60
apskrities savivaldybė, įstaigos
Z27, O.,
_________
AKRON,
bal. 12.__— Vie$7.11 talkininkų draugiškumą.
Franci
jos
106
frankų
..
Jau atSib Socialdemokrato 1, «as, kflna^.1Iuž >>kl° P^'u’, sako..kad gegužfe 1 d. bus pasir
draugijos žada tą darbą1 nas darbininkas liko užmuštas
, Italijos 100 lirų .........
$4.60
:
ir
kad
valdžia
mažiau
kištųsi
kelbtas
visoje
šalyje
streikas
>
Nori karo stovio.
Lietuvos 100 auksinų ..
.... $1.65
remti- t
.
Į >r 6 sužeisti ekspliozijoj Mil2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
Lenkų 100 markių .....
... $0.13
į privatinį biznį.
• organizuotų spaustuvių darbiAtstovų
butas
šiandie
svars

—-Telšių apskrity labai išsi- ler Rubber Co. dirfjtuvėj.
meriai.
100 kronų..... ,
... $16.17
Tokius tai, trumpai augiau-, ninku, jeigu samdytojai nesu-1 Norvegų
tė
apie
paskelbimą
karo
stoOlandų 100 guldSnų ....
.. $34.60,
platino miškų kirtimas. Mano-'------------------- ------------------ __
Gaunamas Naujienų ofise.
dus, pareiškimus davė prezi- . tiks įvesti prižadėtosios 44 vai.1 šveicarų 100 kronų .... ‘ t17,341 vio.. Pasiūlymą tą apsvarstyti ma, jei nesiliaus kirtę, im> ke-l Skaitykite ir Platinkite
Švedų 100 kronų ....... .
$23 70
dentas Hardingas savo kalboj, j darbo savaites.
/
| Vokiečių
.... $1.65 ’ davė
100 markių ..
ts premieras Gounaris.
metų miškų
maža belik“NAUJIENOS”

Sumušti graikai tebisitraukia.

Brazilija priimsianti
Vrangelio kareivius..

Didysis streikas atidėtas
Amerika nestos tautų lygon;
paskelbs taiką

Anglijos angliakasiai at
metė pasiūlytas sąlygas

IYU41V

UV1V*

*

Unija traukia teisman
fabrikantus.

Amerika nebus nariu tautu
lygos.
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Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.
1

1 F

'

Winsor, Ont. — šapų dar
bininkai raštininkai Michigan
Central geležinkelio atmetė
samdytojų.pasiūlymą numažin
ti algas.
Spaudos teisės.

Washingtonas. — Yra manoma, kad naujasis vyriausias
pašto viršininkas sugrąžinsiąs
progresyvei spaudai teises, ku
rios buvo iš jos atimtos, bū
tent buvo atimtos teisės nau
dotis antrosios klvsos privilegi
jomis.
DARBININKŲ ŠVIETIMAS.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — ’Nacionalis
Darbininkų Švietimo• skyrius
tapo įsteigtas. Tikslas, rinkti ir platinti žinias, kas yra
veikiama darbininkų apšvieti
mui. Vienodinti, ir pagelbėti
visais galimais budais, apšvie
tus darbą darbininkų organi
zacijose.
Skatinti platesnį
veikimą apšvietos darbe visoje
šalyje”.
Atstovai nuo darbininkų ko
legijų ir mokyklų yra pilnai
užganėdinti pasekmėmis susi
rinkimo. Susirinkimas tęsėsi
dvi dienas. Išrinkti: Jomes H.
Maurer, prezidentu; S. Miller,
jr. sekretorium, ir septyni ki
ti pildomąją tarybą. Pataria
moji taryba susideda iš uni
versitetų ir viešųjų mokyklų
mokytojų ir darbininjkų or
ganizacijų atstovų; jos užda
vinys

bus

rasti

burių

koope-

ruoti darbininkams
su mokytojais, kaip tai daroma An
glijoj. Sekretorius Miller va
žiuoja Anglijon patirti, kas
ten toje dirvoj veikiama.
PA DĖTIS

EUROPOJ.

[Iš Federuotosios Presos]

Beninas. — Anglių badas
jam praėjo vakarinėj Europoje.
Franci ja turi net perdaug ang
lių, vis dėlto ji nepaliauja spyrus Vokietiją siųsti jai anglių
daugiau, negu reikalauja sąly
gos pado rytos Spa susirinkime.
Pusalkaniai, nuplyšę Vokie
tijos angliakasiai verčiami kas
ti dauginus anglų negu kada
nors pirmiau.

Į šitą eilę (eis dabar einantįs darbininkiški dienraščiai,
išleidžiami Adelaide, Brisbane,
ir Hobart’o miestuose. Tie
dienraščiai gana gerai stovi,
turi savo namus, mašinas ir
kitas įtaisas. Visas tas turtas
apskaitliuojama iki vieno miliono dolerių. Darbas buvo
manyta pradėti dar 1914 metais, karas sutrukdė. Dabar
gi manoma pradėti rinkti pini
gus, paimti Sidney darbininkų
laikraštį ir turint apie kokį
pusantro miliono dolerių ir po
rą šimtų tūkstančių skaitytojų
pradėti išleidinėti.

........... ■------------------------------------------------------- ■---------------

Vasario 10 d. į Ripaičių kai
mą apie 23 vai. atvyko 40 len
kų kareivių su vienu kulko
svaidžiu, apsiautė kaimą ir api
plėšė gyventojus, atimdami
javus, mėsą ir bulves. Išsiplė
šę, lenkai sugrįžo į Linkme
nis. Tą pačią dieną į Link
menis atvyko dar viena lenkų
kuopa su kulkosvaidžiu. Taip
pat ten susispietė 3 .pėstininkų
kuopos. Vasario 18 d. apie 13
vai. 9 lenkų kareiviai tikslu
pasiplėšti užpuolė Krivaselių
kaimą, bet musų žvalgai juos
išvaikė.

Kauno Apskr. Lauky
Darbininkų Pr.
Sąjunga.

Kas dedasi
Lietuvoj.

‘

Rl .. ................

Vasario 27 d. įvyko kuria
masis Kauno apskrities žemės
ūkio darbininkų profesinės są
Sausio mėn. Palejaniškių kai
jungos susirinkiams. Išrinkta
me padaryta daug kratų ir areš 15 asmenų valdyba ir 3 asmenų
tų. Suimta visai nekalti žmonės
— Čipkus Juozas, broliai Zitikai revizijos komisija. Be sąjun
Vincas ir Vladas, llčiukas Pet gos reikalo buvo kalbėta apie
Įvairius klausimus. Už vis
ras ir Petkevičius. Apart to bu
vo suimtas, bet paskiau paleis skaudžiausie rūpesčiai — tai
tas L Dabkus. Priežasčių nesu darbo sąlygos ir daridninkų
vaikysi. Aišku tik viena, kad ne- atstatymas. Paaiškėjo būti
kurie pateko į neištikimus todėl, nas reikalas aptvarkyti apskri
kad neįtiko vietos ura-patrio- tyje darbininkų atlyginimą,
tams. Pažymėtina tai, kad krės- kurs yra labai nevienodas. Vie
nuose dvaruose ordinarijos, al
liai be “operacijų” neapsiėjo.
gos ir kitos sąlygos yra pusė
tinos; kituose — vjsai nepaken
čiamos, dargi žemesnės, kaip
prieš karą. Nutarta tuo reika
“Eltos” Žinios
lu kreiptis į apskrities valdy
[Paštu per Lietuvos Infornvacijų
bą ir reikalauti iš jos, kad su
Biurą Washingtone].
šauktų darbininkų ir darbdavių
KAUNAS, II. 22. — Gautom
iš fronto žiniom, lenkai, vietos taikinamąją komisiją. Dar
gyventojų pranešimu, padarę opesnis dalykas — darbininkų
Dvarininkai išankstiltą per Merkio upę Varėnoje. atstatymas.
to
perspėja
nepatinkamus
Vasario 13 d. lenkai gavę įsa
kymų nieko nepraleisti per jiems darbininkus, kad nuo 23
frontą, buk dėlto, kad lenkai d. balandžio išsikraustytų, nors
šiems visai nėra kur dėtis. To
rengiasi mus pulti.
UTENA.

Šarada, Balandžio
13, 1921
9F*
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dėl nutarta kreiptis į Steig
Seimą ir nurodyti būtiną rei
kalą, kad butų pratęstas darnininkų atstatymo įstatymas !
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tolesniam laikui. Be to dar
pasirodė, kad dvarininkai Nepraleiskite
rū
šios stebėtinos
progos, apsimokės jums, ateiti,
tuvoj,
— Kaune.
nepaisant
kur
gyvenat.
pinasi iškraustyti smulkius
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
nuomininkus, buvusius kume
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratų savo
čius ,o jų dirbamus žemės skly
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
pelius išnuomuoja apylinkės
Num. Kaina 5 centai.
ūkininkams. Lapių dvaro sa
vininkas Sakalauskas net per
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
notarą pareiškė tokiems nuo
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
mininkams, kad nuo pavasario
darbininkai.
išsikraustytų, nes jų užimamos
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
trobos esą reikalingos darbidarbininkų reikalus Lietuvoj.
nininkams. Ištirųjų trobų yra
užtektinai. Šie ir panašus dar
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
bininkų gyvenimo klausimai
da/bininkai gali pagerinti savo būvį.
sukėlė tvirto pasiryžimo prisi
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dėjusios prie sąjungos bendrai
dirba savo raštus.
ginti savo 'reikalus. Apskritai,
Socialdemokratą skaitant galima apsi
daibininkai pasiryžę uoliai są
jungą vystyti. Reikia lik lin
šviesti.
kėti, kad sąjunga kuogreičiauSocialdemokratas taktingai nurodo val
siu laiku sutrauktų į save vi
džios klaidas ir kovoja su ja. '
sus Kauno apskrities žemės
Socialdemokratą visuomet galima gauti
ūkio darbininkus. įpaikina są
NAUJIENŲ OFISE,
jungos valdybos būstine —
“Socialdemokrato” redakcijos
1739 South Halsted Street,
Chicago, HL
butas, kur ir galima kreiptis
sąjungos reikalais (Keistučio
g. 40, butas 1). [“S-d.”]

SOCIALDEMOKRATAS

Darbininkų laikraščiai
Australijoj.
[Iš Federuotosios Presos]

Sydney. — Susirinkime visų
Australijos darbininkų laikraš
čių redaktorių, laikytame apie
vidurį vasario mėnesio, suplenuota leisti visa eilė darbi
ninkiškų dienraščų po visą ša-

Lietuviai, apsaugoki!
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

OF AMMICA
29 SOUTH UA SAULE STRCCT

CHICAGO. ILL

Šią didelę kompaniją .

valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

Eurepeaii Anirltu Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUfiAS

Keal Estate, Paskolos,
InsUrinai ir tt.
809 W. 35th SU, Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

APSAUGOK SAVO PINIGUS
sukt galvą, kad radus vietą
tikrai saugiam investinimui, kuris
atneštų 6% ir daugiau metams
pelno? Pasiklauskit P. M. Kaičio.
LIBERTY LAND & INV. Co.,
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.
Tol.: Boulevard 6775.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

EXTRA
Krutanti Paveikslai iš Lietuvos.

Bus rodomi vėliausi atsitiki
mai Lietuvoje, seredoj, balan
džio 13 d., M. A. Meldažio sve
tainėje, 2242 W. 23rd Place.
Užkviečia L. Filmų B-vė.

Tel. Randolph 2898

llllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIHIi

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunr.iestyj:

NEPAPRASTA

LABAI

PROGA

$200.00 Viktrola tiktai $35.00.
Gvarantuota dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių.
Deimantinė adatėlė.

ASSOCIATION

BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: įlydė Park 3395

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuvės atstovai.

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

VIEŠAS SUSIRINKIMAS IR PRAKALBOS.
Rengia Lietuvių Skyrius 269 Amalgamated
Clothing Workers of America.

Seredoj, Balandžio-April 13 d., 1921
Unijossvėfainėj/1564 NfRobey St.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
S. Levin Jungtinės Tarybos manedžeris kalbės
anglų kalboj apie dabartinę rubsiuvių kovą ir orga
nizacijos svarbą.
Taipgi lietuvių kalboj kalbės įžymus kalbėtojai
apie dabatrinį krizį ir abelną darbininkų judėjimą.
Visi rubsiuviai yra kviečiami atsilankyti.
Kviečia visus KOMITETAS.

V. W. RUTKAUSKAS

Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandelį
Augštos pušies Victrolas Tiesiok Publikai už bilų kainą, kad išpur
davus musų visuotiną sandėlį.
Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvaraną'Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj prekiuoja.
Delko mokėt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų
Storage Houses’f, kuomet jus galit pirkti Tiesiai nųn.musų tikrai,
naują Victrolą gvarantuota ant dešimt metų, vertą krautuvėj $200
tiktai už $35.00 pridedant rekordus dovanai ir adatėles, ir atsimin
kite, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.

Tiktai

$35

Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681. ,
'Ir'
■> •

liktai

Mes taipjau turime po ranka apie 20 augštos rūšies tikros fll
P®
skuros
 setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė parduot už bilo Vk ■ H L
os pai
parlor
kumą, kad tik juos išbaigus, Čia yra tikrai proga gyvenim-e ir
mes patariamo nepraleisti tai.
Mes pristatome dovanai kur tik nori ir taipjau pasiunčiamo
C. O. D. Mes laikome atdarą kasdieną iki devynių vakaro, neda
liomis nuo 10 ryto iki 4 po pietų. Mes imame Liberty Bonds.
$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi-

8140 South Halsted Street,

Chicago, 111.

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

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kai Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

“Vaikai nustokite
bereikalingai peštis —
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem !’*

Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos
Socialdemokratu Partijos.
Kelias Į Socializmą.
Parašyta Dr. 0. Bauer.
Versta iš vokiečių kalbos,
šiame veikale aprašo opiau
sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos
socializacijai. Verta didžiausios domos.
Kaina — 35 centai.
•

•

.

'

*

- '

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
lengvai, tačiaus tikrai 1 Aplietose parsiduoda po 50o. arba už 60c.
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Kas tai yra Socializacija
Parašė K. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos.
Ši knygutė yra taip aiški ir
naudinga, kad be jos nei vienas
darbininkas neturėtų būti. Kai
na 35 centai.

*.•

Vokiečiu Nepriklauso
mąju Socialdemokratų
veikimo Programas.

Net ir mažyčiai žino, kad

Šįoje knygelėje darbininkai
ra^ daug ko pavyzdingo vedime
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Steigiamojo Seimo
mokratų Frakcijos

Socialde

DEKLERACIJA.

.

Pareikšta seimo posėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio,
birželio 23 d. Tai darbininkų bal
sas į liaudį jų atstovo lupomis.
Kaina 20c. ,

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenuc & 35th Street*

Borough of Brooklyn, NewYork City

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai,
nes nedaug jų turime.

Rusiškos ir Turkiškos vanos
12th STREET

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.. Chicago, III

:'BP *

Tek Kcdzie 8902
V .f
L •• ■ ■

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.,
CHICAGO, ILL.

-■
•,

.

A
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Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block
Namų Ofisas
Miesto Ofisas
1645 VVabansia Avė.
Tel. Haymkt 3869. Tel. Main 2593 J

Ką=tik Gavome iš Lietuvos

• it ’

Kūdikiai mėgsta ji t
Jie prašo daugiaus!

JOSEPH C. SOBOL'

Dirbėjus ir Importuotojas ge
riausią armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašyki angliškai dėl informacijų.

Reikėtų panaikint karo
skolas, bet...
ris Federuotosion Presos]
\Vashington. — Vaizbos bu
to organas. The Nation’s Bu
siness savo pastarojoj laidoj
be kita išparodo, jogei Vokie
tija kažin ar sutiks išmokėti
penkiolikę bilijonų dolerių —
išmokėti talkininkams. Jeigu
taip butų, jeigu Vokietija at
sisakytų, padėtis pasidaryįtų
labai kebli. Tuomet ar nebūtų
geriau, kad leidus Vokiečiams
mokėti tiek, kiek tuo tarpu jie
gali mokėti, arba — pačias
karo skolas tektų panaikinti.
Bet šitokiame atsitikime dau
giausia nukentėti tektų kaip
tik tiems, kurie šiandie ant žūt
būt spiriasi paklupdyti pačius
Vokiečius. Vis dėlto, tektų nu
kentėti ir Jungtinėms Valsti
joms. Jeigu jau nevisų, tai
bent dalies tų paskolų, kurių
—didžiojo karo metu — Jung
tinių Valstijų valdžia yra da
vusi talkininkams, tikrai rei
kėtų išsižadėti.
Amerikos lobininkų organas
todėl stoja už tai, kad su Vo
kiečiais reikia elgties išmintin
giau, taigi imti iš jų tiek, kiek
tuo tarpu yra galima.

nuo ugnies

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. Bružeyičiaus aptieką:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
WaukegaiL IU.

Sereda, Balandžio 13, 1921
m ■■■ ■
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SO. OMAHA, NEB.

gų bei laikraščių. Praeitais me
tais ūkio darbai užsitęsė gana
ilgai, tai ūkininkams nebuvo
laiko nei kada pasiskaityti. Bet
ir tai musų apielinkėje kone
kiekvienas lietuvis ūkininkas
skaito Naujienas. Kurie jų dar
nėra užsirašę, tai kitų klausi
nėja, esą, ką Naujienos rašo.
Paskutiniu laiku į musų apielinkę pradėjo ativažiuoti daug
lietuvių, kurie tampa ūkinin
kais.
Tik kai kurie jaučiasi
nuskriausti agentų, kurių turi
me čia Harte. Kurie lietuviai
nori Hart apielinkėje įsigyti
sau ūkį, patartina susižinoti su
Susiv. Lietuvių Ūkininkų Drau
gijos valdyba (E. B. 4, Hart,
Mich.), kuri visados sąžiningai
patarnaus. —Petronės Sūnūs.

jusiam musų rašytojui Dėdei
Šėrimui, kur dabar, jiegų ne
tekęs, patsai sau duonos užsi
dirbti nebegali. Kuopa tuojau
nutarė ir iš iždo paskyrė 10
dolerių, atskiri nariai dar nuo
savęs sudėjo 20 dol. Auko
jo S. J. Petrauskas $5, A. Pet
rauskas ir P. G. Aleksynas po
$2, B. Simokaitis ir K. Petkus
po $1.50, V. Zekis, S. Paulaus
kas, A. Savickas, J. Suveiz
dis, V. Kalošynskas, J. M.
Stružas, P. Jankus ir J. M.
Bacevičius po 1 dol. Pinigai
pasiųsta šerno Draugų Būrelio
sekrętoriui A. Labui Naujienų
adresu. — S. J. P.
%

Svetainės ūžė, delnų plojimai
lubas kėlė. Perkūno vardas bu
vo kiekvieno lupose.
O ką veikia Perkūnas šian
dien?
Vaje, girdėjom, kad serga.
Girdėjom, kad vargsta. Girdė
jom, kad pagalbas šaukiasi...
Bet kur tai pagelbai pinigų su
rasim? Nuošimčiai dar iš ban
kų neišimti, namus pradėjom
statyti, teatrai ir baliai reikia
lankyti — kur čia visam kam
išsdteksim. Tai ve kaip atsi
liepė musų visuomenė. Tai ve
kaip atsako ji į atsišaukimus
remti Perkūną.
Ar daug darbuojasi draugai,
kurie kvietė Perkūną su pra
kalbomis? Ar daug aukova
draugijos, kurios rengė Perkū
nui prakalbas? Ar daug?
Draugai, mes esam Perkū
nui skolingi. Laikas pagalvoti
apie atlyginimą.
Draugai, jus, kurių užuojau
ta artimo nelaimei dar neuž
geso, atsiliepkite.
Jus priklausot
įvairioms
draugijoms Pakelkit savo bal
są tų draugijų susirinkimuose.
Juk ne sykį ir ne dešimtį Per
kūnas patarnavo tom draugi
jom.
Drąugai, nepasiliki't kur
čiai?
Pinigus siųskit dr-go Per
kūno šelpimo Rateliui seka
mu adresu: Pranas Raškinis,
I ii Grand st., Brooklyn, N.
Y. Čekius rašykit vardu: K.
Liutkus (jisai yra Rateliu Iž
dininkas) .

Draugyste Šv. Antano So.
Omahoje yra didžiausia, tini
apie 90 narių. Sulyg jos kon
stitucijos kiekvienas narys, p)
bausme išbraukimo iš dr-tčs,
tur kas metai atlikti velykinę
išpažintį. Tas buvo pildoma
nuo dr-tes įkūrimo 1901 iki
Velykų 1920 m. Bet Velykų
subatoj 1920 m., vakare, tos
dr-tės nariai pamatė savo kle
boną kun. Olccbnavic’ų taip
HART, MICH.
silpną, kad jis negalėjo laiky
Susivienijimas Lietuvių Ūki
ti ne paskirtų tam vakarui pa
ninkų Draugija (yardas galėtų
maldų. Nuo to laiko prasidė
būt tik arba: Lietuvių Ūkininkų
jo bruzdėjimas irdr-tės susi
Susivienijimas, arba: Lietuvių
rinkime nutarta, kad daugiau
Ūkininkų Draugija, bet ne susi
jokių bausmių nebėra, ar kas
vienijimas ir draugija kartu.
.atliks velykinę išpažintį ar ne.
Red.] laikė mėnesinį susirinki
Subruzdo ir didumas parapi
mą balandžio 3 dieną pas K. Va
BENLD, ILL.
jos, kad kleboną ‘išmufyti”,
siliauską. Aptarus draugijos rei
bet iki šiam laikui nieko neat
kalus buvo kalbama apie tai,
Teisybė ne visiems tinka.
siekė: vyskupas para pi jonų
kad reikėtų būtinai gerai prisi
prašymo neišpildė. Mat visus
Kuris laikas atgal aš para rengti vietos ūkio parodai atei
kunigus, kurie tik čia buvo
nuo 1907 m., — Krasnickį. šiau žinutę aplamai pabriežda- nantį rudenį, kad už savo ūkio
Jonaitį, Tainoliuną, — parū mas apie Benldo lietuvius ir jų produktus lietuviai gautų pirmą
Būtent aš parašiau prizą, o ne antrą, kaip kad buvo
pi jonai skundė vyskupui, tat veikimą.
vyskupui, matyt, nusibodo tie apie moterų vaidintą teatrą. praeitą rudenį.
Paskui buvo kalbama apie ko
Ir štai Naujienų 74 numery
vaidai.
operacijos veikimą, ir čia buvo
Draugystė Šv. Antano prieš viena Žemės Dulkė l>ara ma
kilę karštų ginčų. Tuo laiku at
kun. Olecbnavičių yra paėmus ne, kad neteisybę parašęs. Bet
ėjo ir vietos žemės pardavinėji
svarbiausią poziciją, nes tai faktas yra faktas, — kas pir
mo agentas, kurs ėmė rugoti,
yra parapijos šulas, ir šįmet ma mano buvo parašyta, tą
kad ūkininkų draugija norinti
jau nutarta, kad ant tolinus ir dabar tik galiu pakartoti.
jam kelią pastoti. Girdi, jus no
toji draugija yra laisva, ir na Jeigu jau Ž. Dulkė plačiau pa
rite pardavinėt žemes, tai ir jis
— Ratelio Narys.
riais priima jau laisvų pažval- žiūrėtų į betnldiečius, tai pati
galįs padėti. Bet šiaip taip su
gų žmones. O ji yra turtinga pamatytų, kad ant tokio mažo
sitaikyta. — P. Karneckas.
draugija, turi banke per 3,000 miestuko gerai daro biznį net
Krislai.
septynios
viešos
paleistuvystės,
dol. ant nuošimčio.
Draugo Perkūno
o jų neaplenkia nei lietuviai,
Dainininkas Butėnas, kuris
Kovo 31 d. š. m. čia pasimi dagi vedusieji. O jau. dėl smuk
Reikalu.
atsisako dainuoti tautines dai
rė šv. Antano dr-tės narys Ig lių lankymo ir iš pinigų loši
Gerbiamieji! štai
keletas nas, [giedojo Columbia rekor
nacas Petrvkas. Velionis bu mo, tai lietuvių niekas negalė
vo geras parapijonas ir gerai tų pralenkti, ir kad Benki yra skaitlinių. į aštuonis mėne dams “Pulkim ant kelių” ir
stovėjo draugystėje. Prieš mir tuokliavimo vieta, tai nė Ž. Dul sius Perkūnas aplaikė $300 kitas kantičkines giesmes...
tį jis prašė, kad jo kūną lai tokliavimo vieta, tai nei Ž. Dul paramos. Butas kaštavo jam
dotų kun. Olecbpavičia. Šv. An kė negali užginčyti. Taip pat $90; knygos ir lakraščiai $20,
“Laisvės” redaktorius labai
tano dr-tė kovo 31, vakare, Ž. Dulkė neužgins, kad neku išviso — $110.
supykęs, kad kas ten Lietuvoje
Kiek liko duonai? Ne daug
sušaukė extra susirinkimą apie riu tėvų vaikai yra paimti į
pasisavinęs jo slapyvardį, klau
dalvvavrma laidotuvėse.
čia pataisos namus už vagystę, ir —$190!
sia: “Protinis banflerutas, ar
nariai atsisakė dalyvauti, jeigu kad kai kurios moterėlės mai
Perkūnui reikėjo pavalgyti,
paprastas bezdžioniavima® ?”
kun. Olcchnavičia bus prie lai no savo vyrus ebveik kas me apsirėdyti, apsiauti už $23 mė
(irečiau paprastas nežinojimas.
dotuvių. Todėl išrinko komi tai. Gal tai visa Ž. Dulkei atro nesy. Perkūnas turėjo išsitek
Jeigu tas rašytojas žinotų
tetą, kad surastų kitą kuni do apšvietus veikimu?
ti su $6 savaitėje.
“Laisvės” redaktoriaus rekor
gą ir pasikalbėtų su mirusio
Taip gyveno Perkūnas aš
dus, tikrai jis to slapyvardžio
Taip jau yra gryna tiesa, tuonis mėnesius.
giminėmis. Giminės sutiko,
nevartotų.
kad butų ir kitas kunigas, tik kad daugelis lietuvaičių nemo
O kas laukia jį ryto? Dau
★ >t< *
jau lietuvių bažnyčioje tur būt ka lietuviškai kalbėti, o kitos giau paramos nebcjplaukia.
pamaldos. Beveik viskas už kad ir moka, tai gėdžiasi lietu Ką patariate jam daryti poryt,
Kodėl komunistų lyderiai at
vių
kalbos.
Ž.
Dulkė
tikrina,
baigta, tik reikia kunigo. Ko
užporyt?
kalbinėja savo vienminčius
mitetas atsilankė keliose kle kad nei viena jų narių nesa
Gerbiamieji, buvo laikas, ka nuo važiavimo Rusijon bei Lie
bonijose ir sugrįžo su raportu, kius, kad jos norinčios lošti, da mes tampėm Perkūną iš- tuvon?
kad kito kunigo negalima esą ir pačios galinčios sulošti, už vienos vietos į kitą.
Nespėjo
Greičiausia todėl, kad jų se
gauti. Kas daryt? Kilo ilgų tai ir neduodančios vyrų rolių Perkūnas pasakyti kalbą čia, kėjams išvažiavus, Paukščiui,
Ištiesų gi viena jų o jau reikalauta jį kitur. Per Bimbai, Jukeli ui ir Co., kurie
ginčų. Kaip pirmiau mirusie vyrams.
ji buvo laidojami su bažnyti Veronika man tai sake.
kūnas važinėjo. Perkūnas kal iki šiol naudingo darbo nedir
Pagaliau pasakysiu, kad ra bėjo. Ačiu jo prakalboms au bo, tektų eit kad ir anglių
nėmis apeigomis, taip ir šiame
atsitikime turi būt, bet kaip šydamas laikraščiui žinutę, ra go kuopos, angos draugijos. kasti.
dalyvauk kad laidotuvėse bus šiau teisybę, nežiūrėdamas ar
nekenčiamas klebonas (kum tas kam tiks, ar ne. Aš nera
Olecbnevičia? Gabaus sutiko šiau, kad visi vietos lietuviai
SIUNTIMAS
ant šitokio sumanymo: paskir tamsus. Bet didelė dalis jų yra
LIETUVON
—Mergų Jonas.
ti 6 narius grabui nešti, o tamsus.
WAUKEGAN, ILL.
šiaip visa draugystė numaršuos
Lietuvos Sūnų ir Dukterų
iš svetainės į mirusio nario na
Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus
mus, atsisveikins su juo, bet draugystė buvo įrengus pra
ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu
kai tik pasirodys kun. Oiech- kalbas M. X. Mockui. Prakal
pas mus. Milionai auksinų siunčiama į visas dalis Lie
navičia, tai visi, išskyriant grab bos užsitęsė net tris dienas,
tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.
nešins turi grįžti į svetainę, o kovo 29, 30, 31 dd. Pirmą va
PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES
aiškino kas
iš Čia kitomis gatvėmis eiti į karą kalbėtojas
kapines, (šis nutarimas pada kankina Lietuvą; antrą vakarą
į Lietuvą ir iš Lietuvos. PASPORTUS gauname už dyką.
ryta dr-tės mitinge 3 d. ba kalbėjo apie Kristų rodydamas
Rašykite ar ateikite ant šio adreso:
paveikslus;
landžio, apie 15 minučių prieš iš jo gyvenimo
/
trečią
vakarą
rodė
paveikslus
ladotuves). Kovo 3 d. apie
l vai. po pietų, draugystė su svetimų dietvų. Žmonių pyakaldaug.
vėliavomis numaršavo prie mi- bosna atsilankė gana
i tįsio nario. Bet štai kas atsi Įžanga buvo penkiolika centų.
tiko: velionio giminės pasakė, Buvo pakviesta ir policija. Pir
jog jie žiną apie draugystės nu mus du vakarus viskas 'buvo
tarimą, ir jeigu dr-stė nenorin ramu, bet paskutinį vakarą vie
ti apsieiti su mirusiu savo nas munŠainistas pakvietė poli
draugu taip, kaip su pirmiaus ciją, kad Mockų areštuotų už
Indiano, Michigano, Wisconsino, parduodame ant lengvo išmo
įnirusiais, savo nariais, tai lai niekinimą Dievo ir munšaino.
kėjimo, taipgi mainome ir ant miesto namų. Reikalaujantiems, danei vienas nemėgina įeiti į na Tečiau policija atvykus nerado
nieko blogo ir
kalbėtojo ne
mus. ..
vadus pristunčiame per laišką.
Tokio atstikiino dar turbut areštavo, tik’ jo vieton skundi
nebuvo tarp lietuvių kad dėl ką stvėrė už apykaklės ir nu
neapykantos prieš kunigą ne vežė į belangę. Reiškia, kitam
3605 Deodar St.,
Indiana Harbor, Ind.
atiduoti paskutinio patarnavi duobę kasė, o pats įkrito. Jau
mo savo mirusiam draugui. nebe tie laikai, kai kad buvo
keturi metai atgal...
—Naujienų skaitytojas.
-

*

*

*

I PINIGŲ

Farmos! Farmos!! Pigios
Yasulis & Klobuchar Co.

—Laisvės Aitvaras.

HART, MICH.
ROCKFORD, ILL.

Išaušo jau pavasaris ir ūki
ninkai jau rengiasi pradėti lau.
kus arti, todėl reikia manyti,
kad šįmet bus greičiau laukai
apdirbti.
O laukus nuvalius
bus laiko pasiskaityti gerų kny-

S. L. A. 77-ta kuopa savo
susirinkime balandžio 3 d. be
kita ko buvo perskaitytas Šer
no Draugų Būrelio atsišauki
mas reikale paramos nusilpne-

8

—■■............

į
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Bostoniečiai stato scenoje
“Solonleją”. Fortūnatas Bagočius loš Herodo rolę...
Taškas.
* * *
Želigovskio bandos ir vėl
veržiasi Lietuvon. “Prošepanai” tuo, matyt, rodo palin
kimą išspręst Vilniaus klausi
mą “geruoju”...
* * *
“Nors ir praslinko karo pa
vojus, bet naujas dar didesnis
pavojus gręžia musų šaliai”,
pasakė Lloyd George. Tas nau
jas pavojus tai socialistai, jų
nepaprastas spėkų augimas.
Lloyd George stveriasi statis
tikos ir su baime nurodo, kad
tik 4 nošimčiai balsų gali duot
socialistams šalies vairą. O
tuomet jau gud bai, mister
Lloyd George. —P. K—s.
Pamėginkite naujo..

Su uir.gl.truotu val.baženkllu Suv. Val.t.
Patentu Biure.
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Aptiekose
parsiduoda
po 65 e. arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusime

tiesiog
labaratorijos.

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
vaisbaženklis.

/ ■

Mrs. A. Michniewicz
AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Pirmo Morgečio
Aukso Bondsus
Procentai išmokami du kartu į metus
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
ir leng'ais išmokėjimais
Perkamo, parduodame, mainome ir
duodamo informacijas apio įvairių
komp, šėrus.
Kreipkitės | lietuvių įstaigą.

Peoples Investment Co.

220 S. State st.
Room 1422
Tel. Harrison 2024
Chicago, III.
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 8
po piet.
■ Telefonas: Drover 7012

Į DR. C. Z. VEŽELIS Į

Dr. W. Yuszkiewicz J

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

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

Lietuvis Dcntistas

4712 South Ashland Avė.,

1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People 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. Canal 65

: DR. J. SARPALIUS :
1424 So. Halsted St.

■

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

£

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. ■
Nedėlioms 10 — 12. ■
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

i

■■■■■■■■■■■■■■■.■■J
Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas

ir

Chirurgas

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

.

__________ NEW YORK N V

DAKTARAS

LIETUVIS

1801 So. Ashland Avė., Chicago.
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekus
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 diem
v-....................

J

arti 47-tos gatvės

t JOHN J. SMETANA

BALTIJOS AMERIKOS LINU,
4^ BROADNW\.

Tel. Yards 3654

už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų
rekomenduojamus, užtikrintus

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybes Siame vaiste idėtos,
su priemaiša priimniai Švelnaus
kvėpalo.
Ruffles yra labai paveikiantis
pleiskanų paSalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gaeniausiai ypatai.

■ww«Į«nwmjw>t

DR7Š. BIEŽIS-----GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

I LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks
“LITUANIA” BALANDŽIO 18 (
“POLONIA”
GEG 18
“ESTONIA”
.. GEG. 4 j “LITHUANIA”
BIRŽELIO 1
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. VVestern Pass. Agent, 120 N. La Šalie St„
.
CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5832

DR. M. STDPNICKI
3107 So. Morgan S t.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS' PATARNAVIMAS. NEW YORK — HAMBURG.

Pakabiausia kelionė rusams ir lietuviams.

Dideli moderniški dubel-

tayais šriubais garlaivis. MANCHURIA išplaukia Birželio 2, d. 1921.
MONGOLIA išplaukia Balandžio 28. MINNKKAHDA (naujas) išplaukia Geg. 21. Tiktai 3čia klesa.
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $182.00
Trečia klesa, Nevy York iki Eydtkunų ..........
$130.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide

liam yalgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiamo mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite | kompanijos ofisą
N. Dearbora St„ arba
vie
tini agentą.

14

jTel.: Yards 6666

I

Boulevard 8448

■

> DR. V. A. ŠIMKUS 5
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras

■ 3203 So. Halsted St., Chicago. ■

J Valandos:

10-12 v. r., 1-3, 6-8

v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

¥■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
■ Telephone Yards 1582

SIETYNAS
Dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės,
ūkio, kultūros ir profesinio gyvenimo
laikraštis.
Šiaulių Vart. B-vių Sąjungos ir Lietuvos
Savivaldybių organas.

No. 1 ir 2. Kaina 50 centu.
TURINYS.

Nuo Redakcijos ..........
i pusi,
J. F-is, Naujas darbas .......................................
1 ”
Jer. Morauskis. Musų koperacijos uždaviniai ............... 2 ”
St. V. Aprūpinkime savo tarnautojus .............................. 3 ”
M. Cheisinas. Kokia nauda iš vartotojų bendrovių ........... 4 ”
Zeilgeimu (sekta). Revizijos Komisija ......................... , 5 ”
J. Flcdžinskis. Šiaulių koperacijos ir savivaldybės kursai 6 ”
P. čiučelis. Aras galiūnas. (Feljetonas) .......................... 6 ”
J. Morauskis. Ko trūksta musų savivaldybėms ir kaip
jos turėtų tvarkytis ............................... 7 ”
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gauja ne su Airija, o su An gyvavusi, kaipo atskira val
glija.

stybe.

Viena dalis Armeni-

tam. Ponai Gugiai, Bagočiai,
Montvydai ir visa ta slaunioji
kompanija yra labai turtingi
žmonės, šimtinė jiems ne pi
nigas. Tai yra vis tūkstanti
ninkai”.

ninas pasakė, kad Kronštadto
sukilimas, ant kiek jisai išei
na iš jurininkų, nėra kontrrevoliucinis. Jurininkai nenori
kovoti prieš sovietų galią ir
tai yra priežastis, delko mes
esame taip kantrus su jais”.
Reikia pastebėti, kad revoliu
cinis komitetas, kuris vedė Kronštadto sukilimą, susidėjo iš ju
rininkų.
Toliaus — Kalininas yra Ru
sijos sovietų centralinio pildo
mojo komiteto pirmininkas; to
dėl jo pareiškimas turi daugiaus
svarbos, negu paprasto žmogaus
žodžiai.
Komunistų spaudos plūdimai
Kronštadto sukilėlių, pasirodo,
buvo visai melagingi.

Ji ne tiktai atsisako pa jos tenka Gruzijai, kurią ne
Fubliahed Daily ageapt Buadav br
I*c. remti airių reikalavimus, o senai užkariavo bolševikų
ir daro visokių kliūčių Airi armija; antra dalis tenka
jos atstovams, atvykstan Azerbeidžanui (totorių res Ir toliaus dar sako tas laikraš
1788 SQ. HAISTED ST- tiems į šią šalį agitacijos rei publikai, kurią kontroliuo
tis, kad Šerno reikalais kvaršinti
CHICAGO, ILLINOIS.
kalais.
ja Rusijos sovietų valdžia), galvą “darbininkų visuomenei”
Talephone Roosevalt 850Q
Iš to matyt, kaip mažai o trečia dalis — Turkijai. esą gėda; darbininkai turį savo
Subscription Ratui
galima atsidėt ant “teisy Toks pasielgimas su Ar žmones šelpti.
18.01 per yaar in Canada.
Mes pilnai suprantame “Lais
17.00 per yaar outside oi Chlcaga. bės” ir viešos opinijos. Pa mėnija prieštarauja socia
>8.00 per year in Chicag*.
vės” nusistatymą. Savo bizniui
Se per o®py.
saulis šiandie yra toks, kad lizmo principams. Socialis ir “savo žmonių” reikalams ji be
Kntared aa Seeoad OUm Mattar jisai krypsta tenai, kur yra tai pripažįsta tautoms, di paliovos kaulija aukų iš visuo
March 17tių 1914, at the Port Office
delėms ir mažoms, apsi menės. Ir, kaip kiekvienas iš al•f Chicago. III.. inds tiri art ai jiega.
March 2nd« 1879.
sprendimo principą.
mužnos gyvenantis gaivalas, ji
Naujienos eina kasdien, Hsklriant
Armėnijos sudarskymas negali pakęsti, kad bent dalis
aadildienius. Leidžia Naujieną Ben Rusifikacija ame
droji, 1789 So. Haisted SU Chicago,
tečiaus prieštarauja ir ben- aukų tektų kam-nors kitam.
UI. — Telefonas: Roosevalt 8500.
Ubagai yra pavydžiausi sutvėri
rikiečių pinigais.
driemsiems pasaulio kultū mai
pasaulyje: tatai pripažins
ros
interesams.
Armėnai
Vialsakonoji Kaiaal
Kauno “Lietuvoje” randa yra gana kultūringa tauta, visi, kurie yra matę, kaip Lietu
Chlcagojo — paltui
voje ubagai, susirinkę į Alvito
Metama ------ ,
- . f8JM me tokią žinutę:
nepalyginamai kulturinges arba šidlavos atlaidus, keikiasi
meti-------- -- ,
,
AJN)
Jįfana mtaudams
A25
“Amerikos
Lietuvių nė, negu totoriai. Bet Ru tarp savęs ir dažnai net kriukiais
Dviem minėdama - 7 , , į—1.75
Vafauun minsrin!
L €u
UM)
LOUIS P. LOCHNER
Prekybos Bendrovėj stei sijos bolševikai armėnų val per galvas daužosi, stengdamie
[Federuotosios
Presos koresp.]
si pritilpti arčiaus prie tos vie
Chicagoja —. per naifotejM
gia
Kaune
šoferių
kursus,
stybę
sunaikino,
o
totorišką

Viena kopija
, f , . , 98
kur dalinama almužnos.
Gali būt, kad Belgija yra
Savaitei--------18
kur pagrindinė dėstomoji jį Azerbeidžaną sustiprino. tos,Todėl
tie “Laisvės” barškėji vienintelė šalis, kur darbininkų
Mtaariui
__
75
kalba bus rusų kalba. Ne Carizmo laikais totoriai mai nestebina musų nėkiek. mokyklos taip gerai suorgani
Suvienytose Valstijose m EbieagoJ,
žiūrint į tai,kad lietuvių in nuolatos skersdavo armė Bet ji stambiai klysta, įsivaiz zuotos. Tai yra vaisius dar
pastų: 4
Matams
n —
>7.00
žinierių yra pakankamai, nus. Tai buvo caro valdžios dindama, kad šeimas esąs jai ir bo, kurį veda Darbininkų
Pusei meti
—n
4.00
Trims minėsiantis - .. . . r 1 2.00
kaž kodėl ieškoma lektorių politikos pasekmė: ta val jos žmonėms konkurentas. Jisai Švitimo Centras. Jo vedėju
Dviem mėnesiams - , —
1 J>o
rusų. Pavyzdžiui, šoferių džia stengdavosi valdyt ma tarnavo lietuvių visuomenei per yra Henri de Man, lankęsis
Vienam minusiu! - — -- ,75
eilę metų, atiduodamas jai ge pereitais metais Jungtinėse
žąsias
tautas,
pjudydama
jas
kursuos
lekcijas
skaityti
Uetuvon ir kitur uisiosdueoej
riausias savo jiegas. Jo raštais Valstijose su prakalbomis. At
(Atpiginta)
pakviestas vienas rusas su vieną su kita. Dabar bolše švietėsi tūkstančiai žmonių, ku stovai Centro yra: trys Darbi
Metams--------------- — — „ *8.00
sisiekimo inžinieris pabė vikų valdžia padarė armėnų rių gal kokie 99 nuošimčiai yra ninkų Partijos, du nuo amatų
Pusei meti
____ , 4.60
Trims minėdama
------ —. 1L25
darbininkai. Mes manome, kad unijos, du nuo Kooperatyvų ir
gių (špalų) bei relių spe skerdikus jų ponais.
Pinigus reikia siųsti palto Monoy
Orderiu, kartu su užsakymu.
cialistas! Ar žino ameri Kitą armėnų, dalį bolševi ir iš tų žmonių, kuriuos “Lais vienas nuo Socialistų Jaunuo
kiečiai, kur jų pinigai kai pavedė turkams, kurie vė” priskaito prie savosios “dar menės Lygos.
bininkų visuomenės”, ne vienas
Cen traline Taryba tvarko
taip
pat
skersdavo
armėnus
plaukia?
”
Airių kova
yra mokinęsis iš šerno parašytų kursus, parūpina mokytojus,
knygų. Paremti šitą rašytoją, perka knygas knygynams, re
Amerikiečiams tatai, žino be pasigailėjimo.
ir pasaulis.
ma, yra įdomi naujiena. Ko Laisva, socialistinė Gruzi kuomet jisai jau nebeturi jiegų daguoja leidžiamąją literatūrą,
Airių kova su Anglijos dėl augščiaus paminėtoji ja sutrempta; armėnų val uždirbti sau duonos kąsnį, reiš tariasi su mokyklų direkto
kia ne almužną jam duoti, o tik
dispotizmu vis tebesitęsia. bendrovė įvedė savo moky stybė sudraskyta; su skerdi tai šiek-tiek atsilyginti jam už riais.
Diena iš dienos laikraščiai klon Kaune rusų kalbą, mes kais padaryta draugiška są jo naudingą visuomenei darbą.
Darbas buvo pradėtas 1913
junga
—
kokiais
principais
praneša apie kruvinus airių taip pat negalime suprasti,
metais nuošimčiais vieno iniVisi
supranta,
kad
toks
atsi

susirėmimus su angly polici kaip ir “Lietuvos” bendra vadovaujasi Rusijos komu lyginimo 4>udas, apie kokį čionai liono frankų, kuriuos Ernest
ja ir kariuomene. Milionai darbis.
Bet pastebėtina, nistai šitokioje savo politi eina kalba, nėra tinkamiausias. Solvay Emilio Vanderveldes
Bet šerno rėmėjų būrelis sten prikalbintas padėjo tam tikslui
žmonių skaito tuos praneši kaip žymiai skiriasi tos ben koje ?
Dabar vienok tam
giasi bent tiek padaryti, kad pa į ■ bankų.
mus. Pažangioji spauda vi drovės žodžiai Amerikoje
darbui
jau
nuošimčių
nepakan
laikius užsitarnavusiojo lietuvių
sokiose kalbose reiškia sim nuo jos darbų Lietuvoje.
rašytojo gyvybę. Reikia būti pa ka. Du trečdaliu išlaidų turi
patijų airiams ir smerkia Lietuvių įstaigos, kurios
skutiniam chamui, kad turėjus darbininkai patys padengti.
anglus. Kiekvienam protau yra organizuojamos čionai
drąsos trukdyti šitas jų pastan Kursai mokyklose yra įvai
jančiam žmogui, rodos, turė tikslu vesti biznį Lietuvoje,
gas. Tegu to laikraščio redakto rus. Kasyklų darbininkai mo
NETEKO PADORUMO.
riai neįsivaizdina, kad darbinin kinasi apie kasyklas; elektros
tų būti visai aišku, kieno pu visuomet yra piešiamos pu
duoda pamokų apie
sėje yra tiesa.
blikai, kaipo dalykai, reika Brooklyno “Laisvė” rado nau kai turi tiktai tiek doros, kiek inžinierius
elektrybę; kepėjai apie miltus,
O betgi—ar pasaulis daug lingi lietuvių tautos kėlimui. jos progos parodyt savo “darbi- jie.
šilumą ir 1.1. Taipgi lavinama
remia airius toje jų kovoje ? Del “tautos labo” žmonės ninkiškumą”. Ji parašė straips
visas industrijos vedinio siste
DELEI
KRONŠTADTO
nį
apie
būrelį
tų
žmonių,
kūne
Ar pasaulio opinija priver nesigaili dėti į jas savo pini
mos teorijoj ir praktikoj.
SUKILIMO.
remia
senąjį
Amerikos
lietuvių
Kokio pasisekimo turi mo
čia Angliją išpildyti teisin gus. O Lietuvoje tos įstai
rašytoją, šerną, ir bjauriai išgus airių reikalavimus arba gos paskui ima daryti visai pravardžiavo juos už tai, kad jie “Naujienose” jau buvo aiškin kyklos galima spręsti iš to,
kad šaly su maždaug septy
bent sustabdyti tlinsi žiaurius ką kitą.
drįsta atsiliepti į draugijas ir ta, kad Kronštadto sukilimas niais milionais gyventojų yra
darbus, kuriuos ji daro Airi
prieš Rusijos bolševikų valdžią apie pustrečio šimto švietimo
prašyt aukų. Sako:
Butų
gerai,
kad
tas
danganaiptol nebuvo imperializmo skyrių, kurių kiekvienas ankš
joje?.
“Jeigu kuri bent darbinin
stymasi “tautos” skraiste
agentų ir carininkų darbas. Mu
Kur — kur, bet jau Ame
čiai susirišęs su Centru ir
kų
draugija
gaus
jų
atsišau

pagalios
pasiliautų.
sų
nuomonę
tečiaus
patvirtina
rikoje tai, rodos, airių reika
gauna iš jo paramos.

Belgijos darbininky
švietimas.
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lui turėtų visi pritarti, čia
airių yra labai daug. Vald Armėnija
žioje ir visuomenėje jie turi sudraskyta.
didelės įtakos. Anglija iš se
nų laikų yra žinoma ameri Rusijos bolševikai padarė
kiečiams, kaipo pavergėjų su turkais taikos sutartį, pa
šalis. Vienok Amerika drau gal kurią Armėnija paliauja
ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tgsa)
Bet greitai vėl pašokę, visiškai ramus ir
šaltu krauju.
— Paskui, kaip jus pranešėt man apie tai,
aš likau kitoks žmogus. Tik apie tą vieną ir
galvoju. Apie tai ir apie mirtį. Dabar aš net
užmirštu mirtį. Myliu jus, noriu jums įtikti,
noriu darbais kurstyti neramumus ir riaušes...
Grius mano pragaras... Aš turiu numirti; o nu
mirsiu čionai, ar kalėjime — argi ne vis vien....
Hc, be, he, mokytojau mano, auklėtojau?..
Jisai greitai nustvėrė Gordono ranką ir
diaugsmo pakilime pabučiavo ją.
Gordonas ištraukė iš jo rankų.
—Jus iš proto išėjote!
Aš dar daugiau padarysiu—kuždėjo Vrons
kis, beprotiškai juokdamasis. — Aš atkeršysiu
už save, atkeršysiu!
. Jį užpuolė baisus kosulys, bet, neatkreipda
mas į lai atydos, jisai murmėjo ką tai nesu
prantamo; ekstare jisai užmiršo savo kančias.
— Visiems atkeršysiu! Mano tėvas pen
kiasdešimts metų dirbo, tartum jautis žagrėj,
ir paliko man tiktai šitą skylę, mikrobais už
krėstą. Jus žinote, žinote, —• drebėdamas nu
tvėrė Gordono ranką, — tik. vieni tie metai

kimą, tai rekomenduojame at
sakyti tiem ponam, daug-maž
panašiai:
“Amerikos tautininkai ir
taip vadinami socialistai yra
užtektinai turtingi, kad savo
lėšomis užlaikyti šerną, kuris
darbavosi liberalam ir darbuo
jasi taip vadinamiem socialis

universitete... Ak, ak... Jeigu jus nebūtumėt
man tąsyk pagelbėję, aš bučia pražuvęs, kaip
šuo patvoryj... Alkis kankino mane! Dieve,
kaip aš kenčiau! Kartą, — klausykite, tai bai
su! Aš jau buvau nevalgęs tris dienas, ir štai,
radęs sašlavyne duonos gabalėlį, — suvalgiau
jį! aš nustojau būti žmogus... O dabar aš at
keršysiu! AŠ visuomet galvojau apie kerštą,
jau net tuomet, kuomet čia pradėjo siausti tifas.
Ha, ha, ha, jus netikite? Na, pamatysite. Aš
jusų pavaldinys, bet ir aš turi savo tarnus!..
Kuomet tai kvailoji tauta nepanorėjo likti die
vu, dabar aš tapsiu dievu. Džiaugsmas apima
mane visą, kai aš pagalvoju, kad ir aš tapsiu
toks, koks jus esate... Ar matote tenai •— didelį
rūmų... Ha, ha, ha.,, jo savininkas išvažiavo,
o mano pusbrolis tenai už sargą. E, už dešimts
dienų po pilnačiai!.. Pamatysite iliuminaciją!
Aš švęsi u jusų gimimo dieną, didysis tamsos
kunigaikšti! Jie gaus šviesos, daug šviesos!
Tiek šviesos miestas dar nekuoinet nematė...
Jisai kalbėjo greitai, pertraukdamas.
— Jus manote, kad aš iš proto išėjau? Ne,
ne! Jus manote, kad aš noriu deginti be tiks
lo? Jus įkūnysite tą tikslą! Aš tik aklas smū
gis, o jus — išmintinga apveizda... Aš tik indas, jųS _ jo turinys... Aš deginsiu, bet ne
aukščiau, kaip jus apžiūrėsite iždą.-— Ha, ha,
ha..-. Bet ko jus toks abejutiškas?
Buvo arti beprotystės.
— Aš maniau, kad tuomi dangų jums pri
lenksiu !
— Ar aš kalbėjau jums apie Botką? *
štaiga užklausė Gordonas ir atsistojo.
Jeigu

"1 " -

ir pareiškimai kai-kurių bolševi
kų vadų.
Oficialč Rusijos sovietų tele
grafo agentūra, “Rosta” prane
ša, kad bolševikų laikraštis “Novy Put” įdėjo šitokią žinią:

Aiškesniam supratimui, ko
sickiasi tas judėjimas galima
priminti ir šitą: praeitą rude
nį Centras įsteigė 19 apielinkės
mokyklų, kuriose mokytojavo
Socialistų Partijos nariai ei
“Pasikalbėjime su vienu nantys pareigas miesto tary
‘Pravdos’ bendradarbiu Kali boje. Dalykai išdėstomi buvo

pas jus ateis žmogus, kursai pirštu palies jūsų
krutinės, žinokite, kad tai Botko.
—• Spjaunu aš ant jūsų Botko! Ne matyti
jo nenoriu! Aš noriu atlikti viską tik su j ūmi,
su vienu jumi!
— Aš turiu svarbesnių reikalų. Ar jus,
Vronski, suprantate ta? Meldžiu jus, pirmų kar
tų gyvastyj meldžiu, šį kartų jus veiksite su
Botko.
Vronskis tartum apie viskų užmiršo.
— Tik vienas... tarė jisai vos girdimu kuž
desiu, -r tik vienas... man apeina... Neišeiki
te... Apturiu jums pasakyti vienų labai svarbų
reikalų. *
Gordonas pažiurėjo į laikrodį.
— Pusė vienuolikės. Galiu pasilikti dar
pusvalandį.
— Pasilikite, pasilikite... jus — mano geradėjau: aš ir sesuo jums už viskų dėkingi: be
jūsų męs pražiltume iš bado... Ir aš ir mano
sesuo...
Staiga nutilo ir bespėkiai pažiurėjo į Gordonų.
— Klausykite, Gordonai, — tęsė jisai, pa
galios save pergalėjęs. — Supraskite mane, aš
nenoriu jus apmausti... Bet šių naktį gimė ma
nyje baisi mintis... kuri... kuri... Pasakykite,
ar norite manęs išklausyti, galėsite mane su
prasti? Tai tikra beprotystė, manija, bet aš
negaliu nuo jos atsiliuosuoti.
Jisai atsistojo.
— Gordonai! Mano sesuo nėra jūsų myli
moji?
»jte'
— Aš buvau prie to klausimo prisirengęs,—

sanitacija, miesto reikalų tvar
kymas, mokestys, apsauga, etc.
Taipgi ir kooperatyvinis judė
jimas neužmirštama. Centras
atidarė reguliariškuš 23 savai
čių kursus, kuriuose išdėsto
ma kooperavimas.
Visas tas darbas atneša gerų
vaisių. Nežiūrint sunkenybių,
kokias turėjo pakelti per ke
turis karo metus, keturiolika
tūkstančių darbininkų išėjo
mokyklų kursus, taip kad iš
septynių dešimčių parlamento
narių tik septyniolika yra ne
rankpelniai. Visi atstovai, ne
išskiriant
ir
septyniolikos
“baltkalnicrių vergų” yra iš
ėję darbininkų mokyklas. Mo
kytojų štabas susideda iš dvi
dešimts keturių, kurie pašven
čia vįsų laiką vien tik moky
mui ir apie kokius tris šimtus,
kurie nepilną laiką dirba ir pa
skaitas laiko.
Didele garbe laikoma tapti
priimtam į reguliarines Belgi
jos darbininkų mokyklų tie
sas. Mokinių skaičius klesoj
aprubežiuotas iki 29—30; juos
leidžia mokyklon ir jų išlaidas
padengia pačios darbininkų or
ganizacijos. Mokiniai (išeina
pamatingai kursą sociologijos,
darbininkų judėjimo istoriją
politinio veikimo tekniką, ko
operacijų ir amatų unijų tvar
kymo etc.; taipjau kiekvienas
mokinamas praktiškai tyrinė
ti savo darbo šaką.
Šalę reguliarinių klesų yra
dar viešos klesos ir paskaitos,
kurias gali lankyti kiekvienas
darbininkas. Centras stengiasi
supažindinti su daile, rengia
iliustruotas pasikaitins; rengi'a
dailos parodas, teikia progų
darbininkams pasiklausyti ge
riausių koncertų, muzikos už
prieinamą kainą, kad ir ma
žiausiai apmokamam darbinin
kui.

Vyriausias dabar centro sie
kinys yra įsteigti darbininkų
kolegiją, — ir ji bus greitu
laiku įkurta . Bus vedama
panašiai kaip Ruskino Kolegi
ja Anglijoj. Mokiniai bus rū
pestingai parenkami patys ga
biausieji, o jų visas išlaidas
padengs organizacijos, kurios
siunčia mokinį. Henri de Man,
kalbėdamas apie šitą darbinin
kų švietimo ir auklėjimo dar
bą, sako: “Darbininkų judėji
mas kreipia daugiau ir daugiau
domės į dirbtuves, kaipo į nau
jos tvarkos branduolį. Kon
troliavimas dirbtuvių yra rak
tas kontroliuoti draugiją. Dirb
tuvės problemos vedimas ir
tvarkymas,- tekninė liierarkija,
gaminimo našumas, savaimi
disciplina paremta ant koopera
vio ir solidarumo, pažinoji
mas viso gamybos proceso ir
rinkų, industrinė hygiėna, o
ypatingai išvystymas daildarybės instinkto yra pamatiniai
darbininkų švietimo ir auklė
jimo uždaviniai. Tatai ir kį-

atsakė Gordonas ramiai.
— Jus... jus buvote‘prisirengę?
— Žinoma! Juk tai labai paprastas klausi
mas! Juk jus patys vyras.
Gordonas lengvai nusišypsojo ir vėl atsi
stojo.
— Dabar j.au aš turiu eiti, bet greitai vėl
ateisiu... Aš labai jus myliu...
— Ak, kokiu šaltu tonu jus tų sakote!
— Aš niekam ir niekam to nesakiau... O
kų, ar jūsų giminaitis apsiima išdalyti atsišau
kimus?
.
— Taip.
Gordonas pabeldė į šonines duris.
Įėjo Polė.
— Aš jau išeinu.
— Bet jūsų apsiaustas dar visai šlapias.
— O tai nieko nereiškia.
Polė išėjo.
— Pole myli jus, —• kuždėjo Vronskis. —
Man rodosi, kad jijė, veik visų pusdienį stovėjo
pas duris ir laukė jūsų. Nepražudykite tų kū
dikį!
,
Gordonas pasiužiurėjo į jį, bet nieko ne
atsakė.
Sugrįžo Polė su apsiautu.
— Dabar pažibinkite man.
Lipant tropais žemyn, ji skubiai nustvėrė jį
už rankos ir drūčiai prisiglaudė prie jo.
— Tu
mano dievaitis!
Gordonas nusišypsojo ir pabučiavo jų į
kaktų.
,;

(Bus daugiau)

la reikalas jungti daiktan in
dustrijos procesą su auklėji
mo

procesu,

universitetą

su

dirbtuve, ko visas šios dienos
mokslas — nuo praktinės pe
dagogijos iki pragmatinės fi*
losofijos — reikalauja, bet ko
esamomis metodomis atsiekti
visai negalima.
“Belgijos darbininkų bandy
mas apšvietos srityje atidengė
naujų galimybių, būtent auk
lėjimo sistemai, kuri pradeda
nuo žemai, eina nuo konkrečių
patyrimų — gamintojo paty
rimų darlie — prie aplamo
supratimo su sąmonės — ga
mintojų bendruomenės pilie
čio sąmonės. Kaip greit tas
pilietis paliaus buvęs pasyvus
elementas ekonominiame pro
cese jis pataps aktyvus elemen
tas auklėjimo procese. Darbi
ninkų mokyklos, kaip Belgijoj*
kur šapų prievaizdai ir koope
ra tivinių draugijų vedėjai mo
ko viens kitą gamybos ir pa
skirstymo procesų, yra bran
duoliai naujos švietimo ir auk
lėjimo systemos, kuri naikina
klesų skirtumą tarp mokinio ir
mokytojo daro mokinį liuosnoriu ir aktingu elementu, ir
visą žmogaus gyvenimą pa
verčia nuolatiniu bendru dar
bo ir mokymosi procesu.”

Redakcijos Atsakymai.
Juliui. Titai, Helena, Mont.—
Paštu galima siųsti pakietai iki
22 svarų sunkumo. Bcikia pa
daryt tam tikra tvirta medine
dėžė. Geriau registruoti. Nau
jienos pakietų persiųsti neima.
Laisvės Varpui, Chgo. —^Jū
sų polemikos raštą dėl tos.re
zoliucijos padedame į archivą.
Manome,, bus geriau nepradė
jus ilgų jiolemikų, kurios san
tykius gali tik paaštrinti, o ne
pataisyti.
Onytės Broilui, Chgo.— Apie

tą patį gavome kito korespon
dento pranešimą anksčiau.

DR. A. MONTVID '
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marshall Field Anner
18th fl. Ruimas 1827
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki/8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos tel. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 So. Haisted St., Chicago, III.

KAZIMIERAS KARPAVIČIUS ir
F. TEKORIUS pranešam^, ‘ kad pėrkelėmo čeverykų taisynvo dirbtuvę
nuo 3244 So. Haisted St., ’ prie 813
W. 35th St., arti Haisted St. Kvie
čiame savo senus kostumerius, taip
gi ir naujus atsilankyti su reikalu.
Persikelsime balandžio 9 d., subatoj.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”

I

Serija, Balandžio 15, 1921

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
Pavogė $15,000.

Trys vagys užvakar užpuolė
Misa Getrude McCųddy, Consumers' Sanitary krautuvės kasicrką, ir atėmė arti $15400.
L /puolimas įvyko prie Pen
kiasdešimtos ir Halsted gaU
kuoemt jinai nešė pinigus į
banką padėti. Mergina nežiū
rėjo plėšikų revolverių ir prie
šinosi,
tečiaus vagys neilgai
truko kol ją primušė ir pinigus
atėmė.
' .

buvo vedus su kitu, todėl da
bar antrasai jos vyras
nori
prirodyti, kad ji yra nelegaliŠkai persiskyrus su pirmuoju.
Peggy Hopkins buvo artis
tams pavyzdis,
pasipuošimo
pavyzdys, gera šokėja, daini
ninkė,
aktorė ir kinografos
žvaigždė. Jinai esanti pasakius,
kad esanti išsirengus mažiau
sia keturiolika sykių
vesti,
kad pažinus tikrąją
meilę.
Taipjau ji ištarė merginoms,
kad jos neitų už vyro, kuris
turi milioną pinigų, o ypač ku
ris turi dar daugiau.
Dabar ji jau persiskyrė su
trečiu milionieriu.

Pavogė $25,000 bonų.

Užvakar
vagys pavogė iš
Continental & Commercial Na
Bevielį telefoną policija naudos tional banko $25,000 bonų. Tečiaus
vagims bus sunku ką
Chicagos poilcija pradės nau nors su jais veikti, kuomet po
doti bevielį telefoną susineši- jais nepasirašyta savininko.
niui. Tuo bildu mano daugiau
apsaugoti Chicagos gyventojus
nuo visokių vagių.

Grąžino $7,000 vertės
branRak mentus.

r"................

ja pranešė, kad mandatai jau
sutvarkyti* delegatų randasii
23, kurie atstovauja septynias
kuopas su 833 nariais. ♦Delega
tai dalyvavo nuo sekančių kuo
pų: 208 kp. — Ežerinskienč, J.
Ilgaudiene
36 kp. — S. Va
lančius, A. Misevičius, J. Juk
nis, P. Michulis ir L. Žilvičiutė; 63 kp.
A. Maziliauskas
ir K. Varenius; 129 kp. — J.
Globia, P. Akstinas, A. Kaz
lauskas ir J. Stakutis; 194 kp.
—K. Deveikis; 139 kp. — P.
Juktonis, P. Kisielius, K. Ražonas, A. Karaliūnas, D. šatkus,
J. Gaudutis ir K. Kalnietis; 109
k p. — A. Pauksnis ir T. Edbredis. Išrinkta spaudos komi
sija iš P. Akstino, P. Michulio ir K. Kalniečio. Skaitytas
protokolas iš pereito suvažiavi
mo tapo priimtas. Seka komi
sijų • raportai: Knygų peržiūrė
jimo komisija pranešė, kad iš
praeitų metų S. L. A. Il-ro ap
skričio iždo pinigų liko $32.04.
Raportas priimtas. Valdybos

L"'-'

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimę.
PA LIKTI STORAGIU J
Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
pečių, — kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.,
Chicago, 111.
Mes turime parduoti už neužnvokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosimo veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
parduoti dešimtį augštos njšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio i įdirbimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui
į visas miesto dalis ir anielinkes, taipgi pasiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.
Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 rytei iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4 vai. po pietų.

moje: “Lytis ir Religija,” kur
bus leidžiami tik suaugusieji.
Balandžio 22 šio mėnesio kal
bės drg. Pijus Grigaitis, Nau
raportas taippat priimtas. S. jienų Redaktorius, šias pralėk

L,.

A.

2-ro Ap.

suvažiavime ei jas

rengia Liet.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■j
: MORGICIAI
:
:
PASKOLOS:

:

KAZ. GUG1S

Lietuviu Rateliuose

:

■
?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

EL.EKTRĄ

- U RUSIJOS
Gerai lietuviams 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-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1885 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

apsienanius, tai mato ir patys
musų komunistai. Pav., kas
panedelio vakarą čia rengia
ma diskusijos. Rengia jas vie
tos LMPS. 29-toji kuopa. Tai

švietimo girtinas

gruodžio 19 d. 1920 m. nutari Dr-ja, Raymoin! Chapel svet.
—Ursus.
Užsimušė teatre.
Nedelioj Mrs. R. W. Sears, mas, kad S. L. A. Il-ro Apskr.
Sears, Roebuck & Co. įsteigėjo valdyba butų po kaucija, at
Olympic teatre užvakar va žmona, skubinos į Bostoną ir šauktas. Valdyba pasilieka be
NORTH SIDE
kare bevaidinant veikalą, žmo besiskubindama paliko auto kaucijos. Komiteto laiškas nuo
gus nukrito nuo
orchestros mobily savo rankinį krepšelį, Prieglaudos Namo Komisijos
kėdės ir greitai mirė. Jis yra kuriame rados
$7,000 vertės tapo priimtas. Po trumpo ap Iš northsidiečių darbuotės.
W. H. Jordan iŠ Glen Haven, brangakmenių.
Automobilio kalbėjimo nutarta paaukoti iš
Vielos lietuviai turi dvi pa
\Vis. atvažiavęs..
važiuotojas
radinį padavė į S. L. A. Il-ro Ap. iždo $10.000
randamųjų daiktų vietą. Užva SLA. Prieglaudos Namo fon žangias ir stiprias draugijas—
Areštuoti už šaudymą.
kar gi atsišaukė jį ponia Sears. dui. Nutarta surengti žaislas Chicagos Lietuvių Draugiją
Prieglaudos Namo fondui. Tam Savitarpines Pašalpos ir Liet.
Hardy Riebio ir Wiley, A. Policijos jieškomą vyrą rado darbui išrinkta komisija iš L. Kriučių Kliubą. Tenka pažy
Žilvičiutės, A. Misevičiaus, P. mėti, kad kalbamosios daugiTullock pasigėrę užvakar, nu
primuštą.
Akstino, J. Ilgaudienės, P. Pet- jos iki šiol yra nemažai pasi
sisamdę automobilį ir paskiau
raitienės,
K. Deveikio ir J. darbavusios netik vietos lietu
ėmė šaudyti. BeŠaudydami per
Prie Van Buren ir Wabash
šovė automobilio važiuotoją, avė. trys vaikinai užpuolė žmo Stankaičio. Nutarta pranešti vių kultūrinimo darbe, o ir
kuris galbūt mirs. Šaudytojai gų, į kurį šovė du šuvius ir visoms S. L. A. kuopoms gy darbininkiško judėjimo stip
vuojančioms Chicagoje ir apie- rinimui. Jodvi, galima saky
areštuoti.
smūgiais apsvaigino. SumuštaTullock moteris sako, kad sai yra Fatrick Denųjsey, 3029 linkėje apie rengimą žaislo. ti, yra kaip ir ašis, apie kurią
jos vyras įbėgęs grįčion
su Princenton avė., kurio policija Nutarta rengti prakalbas vary sukasi visas vietos lietuvių ju
smilkstančiu revolveriu ir ji jieškojo. Šuviu jam tik veidą mui agitacijos už S. L. A. Dar dėjimas.
Beje, Cliicagos
Lietuvių
maniusi, kad jis pats nusižu biskį užgavo.
Jis sakos, kad bas pavestas valdybai. Nutarta
dys. Ji tęsė: “Jis be darbo. Jis buk vagys atėmę iš jo pinigus pasiųsti užuojautos laiškai j Draugijos Sav. J?aš. susirinki
sugrįžo iš Francijos netinkąs ir kuomet jis norėjęs atgal at “Tėvynę” P. Astramskiri. Dar me, kovo 13 dieną, be kita
dirbti ir jau nebegalėjo atgal siimti, tai jį sumušė. Bet gi bą atliks valdyba. Organizato buvo prisiminta apie užsitarna
gauti savo senąjį darbą. Todėl valdžia nenori jo pasakai tikė rius J. Stankaitis įteikė rezig vusį lietuvių raytoją, Dėdę Šer
naciją iš organizatoriaus vie ną. Be jokių ginčų nutarta
jis neteko vilties.”
ti.
tos. Rezignacijų priimta. Se paaukoti iš draugijos iždo penkantis S. L. A. H-ro Ap. suva kioliką dolerių. Tą patį pa
Romos katalikai gelbsti Airiją.
Motina ir sūnūs mirė nuo gazo. žiavimas nutarta laikyti Brid- dare ir Liet. Kriaučių Kliubas
geporte. Suvažiavimas uždary savo susirinkime balandžio 6
Chicagos Romos
katalikai
šešiasdešimts aštuonių metų ta kai 5 vai. vak.
d. Kliubas nutarė paaukoti
praeitą nedėlią bažnyčioje su
motina
ir
trisdešimts
vienų
me

K. Kalnietis,
dešimtį dolerių. Tai rodo, kad
rinko Airijai $100,000. Aukas
tų sūnūs nedėlioję mirė nuo
S. L. A. Il-ro Ap. rašt.v vietos lietuviai moka įkainuoti
rinkti prašė
archivyskupas
gazo. Gazas, manoma, nety
savo rašytojų ir pirmųjų mo
Mun dėlėm.
čia buvo paliktas neužsuktas.
kytoju nuveiktuosius darbus.
Taipgi tapo atsikreipta į 370
Reikia pasakyti, kad abidvi
BRIDGEPORT
darbininkų lokalų unijas su
kalbamosios draugijos yra uo
prašymu, kad kiekvienas dar Du banko vagiai esą sugauti.
liausios vietos lietuvių Viešojo
bininkas paaukotų vieną dole
Nedėlioję, balandžio 10 d.,
Nedelioj buvo nurodyti du
Knygyno palaikytojos, kuris
rį Airijos atsteigimui. Tą pa
įvyko
“
Pirmyn
”
mišraus
cho
vyrai, kurių keturi apvogė
knygynas mums yra suteikęs
darė John J. Fitzpatrick.
Summit banką ant $11,000 ba ro koncertas Raymond Chapel labai didelės naudos. Prie
landžio 1 d. Suimtieji yra svet.. Koncertas dailės žvilgs Viešojo Knygyno yra svetainėšeimyniški kivirčiai.
Thomas Moretti ir Dominick niu pavyko gerai. Sudainuota lė, kuria naudojasi visi vietos
Uucio. Juodviejų detektyvai šešios darbininkiškos dainos, lietuviai ir kuri taipjau duoda
James Stanley Joyce, Chica
jieškojo už kitokias vagystes ir keli duetai, solo ir pasakyta nemaža naudos.
gos milionieris, užvakar nuėjo
ir žmogžudystes. Banko ka- monologas. Duetą, “Plaukia
Vis dėlto, Viešasai Knygynas
į teismą dėl šeimyniškų kivirsau
laivelis,
”
išpildė
p-lė
Pet

sicrius ir antras vyras pažino,
ir jiriešų turi. Turi nemažai.
čįų. Vyras reikalauja iš savo
ronėlė
Zinkus
ir
Ona
Žemaikad tiedu vyrai buvo juos už
Pirmieji musų knygyno priešai
moters Peggy Hopkins Joyce
čiutė.
Publikai
reikalaujant,
puolę.
yra k tingų vergai, davatkos, o
$1,000,000 atlyginimo. Jiedu
jos sudainavo dar kelis duetus. nuo jų neatsilieka ir musų
vedė metai atgal. Moteris jau
Apart to. dar jos sudainavo po lietuviški komunistai. Tai tie
solo. Ponia Zinkienė padaina patys, kur anais laikais pabėgo
vo “Avė Maria” ir ”Sėjau rū
iš LSS. 81 kuopos. Jie buvo
teles,”
p-lė
Žemaičiu te — pirmieji, kurie pasitraukė. Pa
S. L. A. Il-ro Apskričio
“Siuntė mane motinėlė” ir dar sitraukė dagi neapmokėdami
suvažiavimo protokolas.
vieną,
kurios nebepamenu. už svetainę, kuria jie per ke
Ponas J. Čepaitis, tenoras, su letą mėnesių naudojosi. Pas
S. L. A. H-ro Apsk. suvažia dainavo “Mielaširdystė” — M.
Skolinu ir, surandu paskolas ■
kui juos nusekė ir vietos “proI pirmiems ir antriems motgi- ■ vimas įvyko kovo 20 d. š. m.,
Petrausko, ir “Jojau dieną,” gresisčių” kuopa — LMPS. 29
I čiams.
■
Atperka ir pampinu mortgi- ! Meldažio svet., 2242 W. 23-rd to paties kompozitoriaus. Pa
kuopa. Maža to. Musų komu
■ Sius.
placc, Chicago. Susisinkimą baigoje
buvo pakviestas J. nistai ryžosi atitraukti nuo
A t perku įvairių kompanijų ■ atidarė pirm. P. Petraitienė kai Uktveris, kuris išpildė mono’ terus.
■
knygyno ir Amalgameitų uni
3:15 vai. po pietų. Tapo pas logą: “Nedrąsus.”
jos lietuvių skyrių No. 269. To
kirta komisija mandatų sut
Vienu žodžiu, programas skyriaus susirinkimuose jie da
Ofisas: 127 No. Dearoom st. ■ varkymui iš K. P. Deveikio, S. buvo
išpildytas labai gerai,
— 11 lubos.
■ Valančiaus
ir p-lės iL. Žilvi- kad net, tiesą sakant, geriau rė visa, ką tik, galėjo daryti.
Telefonas Central 4411
■
čiutes.
Suvažiavimo tvarkos ir nebegalima ne reikalauti. Ir tuo jie begalo džiaugėsi. Ar
tasai jų darbas yra protingas,
Namai: 3323 So. Halsted st. ■ vedėjas
Išrinktas J. Juknis.
Tik
publikos
tai
jau
visai
ma

Telefonas: Drover 1810
ar tuo jie ko nors atsieks —
Mandatų sutvarkymo komisi- žai buvo.
Nejaugi nepritarė nepaisyta. Visa, kas jiems rū
žmones tokiam tikslui, kaip pėjo, tai kad kaip nors apjuo
Lietuvos Augštieinsiems kur dinus “savo priešus”, taip vadi
sams ir “Žiburėliui.” Nes juk namuosius “socialpatriotus” ir
pelnas buvo skirtas tani reika kitus. Suprantama, tais negud
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
lui. Bet publikai neatsilankius, riais užsivarinėjimais jie tik
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
ir jiems nieko neliko,
atstume nuo savęs visus iš
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
•fr * *
mintingesnius ir sąžiningus
A. BARTKUS, Pre».
Ketverge, 14 d. šio mėnesio, žmones.
1619 W. 47th St. Tol. Boulevard 1892 Chicago, III.
Galiu tvirtinti, kad jeigu vie
įvyks prol(>kcija, kurią skaitys
visiems žinomas prelegentas, tos lietuviai neturėtų savo Vie
advokatas ir Naujienų biznio šojo Knygyno ir svetainės, jų
vedėjas Kleofas Jurgelionis, te darbas butų kur kas sunkesnis.
moj: “Prekyba ir dora;” o Dabar — kada norime, galim
DR. W. F. KAUSZ
pėtnyčioje, 15 d. šio mėnesio, sušaukti viešą susirinkimą ir
SbmMomuu MM«* U|m Ii CMranrtJ.
plegentu bus Dr. A. J. Kara- prakalbas. Kad Viešasai Knyn« MiiirAnnu ava.
chcavo.
liūs. Prolekciją jis skaitys te- gynas vielos lietuviams yra ne-----------------------.. ,ul
;......

DR. M. HERZMAN

darbas.

Tik

kad tie parengimai butų skait
lingi, kad juose keliamieji
klausimai butų rišami šaltai
ir išmintingai. Tokiuose susirinkimuose-diskusijose

Telephonai:

reikia,

darbi

ninkai, šiaip ar taip, daugiau
atsieks, nei kad sėdėdami prie
pečiaus ar be jokio tikslo,
“špaciruodami” ''gatvėj. Beje,
diskusijose nuolatos dalyvau
ja Andriulis, ir jis daug rim
čiau riša ten keliamus klausi
mus, nei kad kiti savo rųšies
barškalai. Vis dėlto pažymėti
na, kad šiandie tas pats And
riulis pripažįsta geru daiktu
tai, ką kitą kartą sakė esant
“buržuažišku”, “išdavi kišiku”
ir t.t. Taip buvo balandžio 4
dieną, kuomet rišta klausimas,
apie tai, kaip III Internaciona
las žiuri į profesinį darbinin
kų judėjimą, kitaip sakant,
profesines sąjungas. Pirma (
toks Andriulis, Jukelis ir kiti,
kiek drūti šaukė, kad reikia
griaut unijas. Bet dabar jie
taip mišaukia. Girdi, “trečiasai
Internacionalas nepaveji ja'”... '■
Ėsą, dabar reikia, kad darbi
ninkai jas “pataisytų”. Tai į
yra geras ženklas. Tik kodėl
jie pirma niekino tuos žmones,
kurie jiems sakė, kad unijas
nereikia griauti, bet stiprinti
ir taisyti visas jose pasireiš
kiančias ydas, kurios tikrai
reikalingos taisyti? Tiek to.
Kaip sakoma, žmogus gyvena
ir mokinasi.

Ant atminties metinių
sukaktuvių

Kelis žodžius apie vietos lie
tuvių jaunimą. Jaunimo čia
nemažai. Tik naudos iš jo
veik jokios. Suprantama, turi
me jaunuolių, kurie veikia kaip
ir kuo galėdami, bet didžiuma
— et, jie “taip sau žmonės”.
Tarp tų “taip sau žmonių”
esama ir tokių “jaunuolių”,
kurių viršugalviai atvaizdina...
pilną mėnulį. Bet — jie vistiek sportai. Be akinių nelabai
moka vaikščioti gatvėmis...
Tą patį tenka pasakyti ir
apie musų “šešiolikines”. Prie
jų be balto “siuto” nė nesiartink.
Keisti laikai, keisti žmones.
—Northsidietis.

Naktimis: Drexel

950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

JOZAPO NORVAINIO

Mirė Balandžio 16 d., 1920, tu
rėjo 48 m. amž., išgyveno 20 nrr.

Amerikoj. Buvo vedęs ir išgy
veno 18 metų su savo šeimyna.
Paliko moteų Barborą, sūnų
Juozapą 17 m., dukterį Veroniką
14 metų ir sūnų Albertą 5 m.;
Lietuvoj, motiną, brolį ir seserį.
Čionai Amerikoj trįs brolius:
Leoną, Kazimierą ir Joną.
Nors jau metai suėjo bet šir
dies kausmas dar neužgeso. Jis
buvo geras ir <U augų, pažįsta
mų mylimas ir kui-ie suteikė pa
skutini patarnavimą. Dar kar
tą tariame ačiū visiems dalyva
vusiems laidotuvėse. Meldžiame
atjaust imusų nuliudusios širdis,
o jam ištarti amžiną atilsi. Lai
būna lengva šios šalies žemelė
ramiai ilsėtis.
Velionis paėjo iš Telšių pav.,
Plungės valsč. ir parap. Pamal
dos šiam atminimui apvaikščioti
atsibus Baland. 16 d., Apveizdos
Dievo bažnyčioj. Kviečiame vi
sus gimines ir pažįstamus daly
vauti.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
•
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
| 5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. G. M. GLASER K
Praktikuoja 29 metai •
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. JZ
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS;
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■
po piet. ■
Telephone Yards 687
■

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakarę.
Tel. Prospect 1157

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbamo visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 38th Street.

t-------- - ------------------ ------------- -

r

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

XXX

Dienomis: Ganai
8110 arba 357

Kontraktorius ir
budavotojas.
Būdavo jame ir taisome.

1401 W. 47th St,

Chicago.

Nors artinasi šiltoji vasaru
žė,
kuomet visoks draugijų
veikimas turės pasiliauti, bet
musų kliubas nemano savąjį
veikimą sustabdyti. Nariai turi
noro veikti ir vasaros metu.
Jie nori lavintis, ir sekamam
sezonui dar geriau prisirengti.
Ir nėra abejonės, kad tai duos
gerų pasekmių.
Tuo labiau,
kad komisijon išrinkta ytin
gabus kliubo darbuotojai —
Justinas Ciliauskis ir Jonas
Vaišvilas. Komisija savo darbą
mano varyti visais jai galimais
budais — ir paskaitomis ir
kitaip. Pirmoji paskaita įvyks
ketverge, balandžio 14 dieną,
T0WN OF LAKE.
Davis Sąuare parko svetainėje.
Butų todėl geistina, kad kal
bamąjį vakarą svetainėn susi
Susirinkimas.
rinktų nelik kliubiečiai, bet ir
Balandžio 8 d. Teatrališkas visi kiti norintys lavinties žmo
—N. K.
Kliubas laike susirinkimą. Su nės.
sirinkimas
laikyta toj pačioj
svetainėj, kur visuomet kliubo Del Karpienės pašalinisusirinkimas laikomi.
mo iš L. M.Apšvie
Perskaičius ir priėmus iš pe
tos” Draugijos.
reito susirinkimo nutarimus,
skaityta laiškas nuo Šerno Bū
(Atsiųsta)
relio darbuotojų, kur ačiuojama už suteiktąsias dėdei Šer
Balandžio 2 d. Naujienose
nui aukas. Buvo atsiųsta laiš tilpo rezoliucija, po kuriu pa
kas ir nuo L. G. D-jos. Bet pas- sirašę apie pusę tuzino “Aptarasai atidėta.
švietos” draugijos narių. Keis
Kliubo komitetas išdavė ra tas dAlykas rašyti rezoliucijas
portą iš praeito pramogų va į laikraščius, kas galima atlik
karo, kur buvo vaidinta ”Gra ti draugijos susirinkimuose,
ži Mageliona.**
Raportas pri- l ik reikia juos lankyti.'Pasira
inrna. Taipjau svarstyta apie šiusios po rezoliucija vfeos tos,
kitą jkliubo rengiamąjį vakarą,
butėnl, balandžio 10 d.
(Tąsa seka ant O-to puulp.)

—x
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Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423
Bes. 615 So. Humpherey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialiste moterų ir vaiku ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.
v—____________________ _________

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
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St.

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

*

—-------- --------------

Telephone Yards 5834

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

NAUJIENOS, Chicago, D!
(Tąsa seka uuo 5ta pusi.)

Susirinkimus duoda
Karpienę nubausti penkiais do
leriais už tokį betvarkišką pa
sielgimą. Po ilgo diskusavimo
didžiuma balsų įnešimas pri
imta: Karpdenė baudžiama
penkiais doleriais už kėlimą
betvarkės ir netinkamus 'bur
nojimus. Prie to perspėjama,
kad nė viena nare ne išneštų
pašalinėm ypatom apie tai, kas
atsitiko: tai paliks tarp mus,
nereikia apsipasakot savo be
das kitiem.

sirinkimųur nežino kiek jos pa
sityčiojimai įkyrėjo draugijos
susirinkimuose. Žinoma, namie
sėdinčiam tai niekis; jos geros
širdies moterėlės pasirašė po
rezoliucija. Kažin tik, ar vi
suomenė ką pagelbės dėl jūsų
rezoliucijos, kad taip nelemtai
ardoma draugijos sandora?
šimtą kartų butų buvę geriau,
kad jus, draugės, kurios ne
supratote dalyko, būtumėte at
sinešę tą rezoliuciją į draugi
jos susirinkimą ir įteikę tom
pačiom narėm, kurios tiek
daug svarstė šį reikalą ir ku
rios labai nenorėjo pašalinti
iš draugijos, bet maldavo, kad
ji, Karpienė, pataisytų savo
klaidas. Visuomenei apsiskųsdanios nieko nepešite, — kiek
vienas pasakys, kad ištikro tos
moterys nesupranta savo rei
kalų. — Apšvietus Narė.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Sereda, Balandžio 13, 1921

REIKIA DARBININKŲ

NAMAI-ZEME.

NAMAI-ZEME

kurios
atsilanko du ar tris
JIEŠKAU Marijonos ViskontienSs,
I ARDAVIMUI pigiai mūrinė graži
VYRŲ
kartus į metus. Ir dabar, kada
PARDAVIMUI pigiai graži murina
residencija
6 kambarių, kieto medžio, rezidencija 9 kambarių, fitymu apšil
kaip
seniau
buvau
skelbęs,
jog
“
vel

kilo šie triukšmingi susirinkiREIKIA 10 agentų mokintis Real trimingai, maudynė, Brighton Parke, doma, 8 lotai 75x165 pėdų, puikiai
niui lenciūgas yra gatavas”, šiandien,
Estate
biznio. Gabus vyrai gali už- greitu laiku_ parsiduoda tik už $4500,
mai dėl M. Kaupienės, jos neaupaugę, kvietkais apsodin
jis jau yra uždarias kalejiman ant I
nu7 $50X^7^ daLgYau *Tavai- pusę inmokėt ir priimsiu lotą į mai medžiais
ta apie 100 visokių vaisinių medžių
buvo susi rinkim uos e, tik po
5 metų. Nebesikavfk, verčiau grįžk pas tę. Mes suteiksime visus nurodymus, ną. Atsišaukit greitai pas
yra kaipo obelių, vyšnių, gružių ir
J. ZACKER,
savo vyrą ir gyvenk. Neklausyk ką Atsišaukite greitai, nes dabar geriaususirinkimo tai susirinkusios
Kitokių; labai puiki vieta. Kas nori
3301 So. Halsted St.
nuošaliai miesto gyventi, yra tikrai
tau tas žmogus sakė, kad tau reikės sias laikas pradėti.
klausinėjo, kas
verta
$15,000, greitu laiku parsiduo
eit kalejiman ant 15 metų; važiuok
INVESTMENT CO.
KAMPAS
ten buvę tarta. Bet kad jau
da tik už pusę kainos, randasi apie
pas vyrą ar pas savo gimines ir pa3301 So. Halsted St.
4456-4458 So. Honore St. pardavi Morgan Park. Atsišaukite pas
viešai klausiama kodėl Kar
sakyk kur vaikai. Jei nesirodys!,
■■ ........ ............................... mui 2 namu ant syk ar atskirai. Sa
J. ZACKER,
liunas su visais fixtures; pardavimo
pienė prašalinta iš draugijos,
paskelbsiu angliškuose laikraščiuose
REIKALAUJAME AGENTŲ
3301 So. Halsted St.
.
,, . , _ . K j.
Atliekamu laiku tamsta gali užsi- priežastis — senatvė.
tai reikia ir pasakyti, kame da
su tavo
paveikslu,
bėgyje 5 dienų, jei arbu
$B0 m fr dauf,iau ’Į sav#itęA. BONDZINSKIS,
AR NORI PASTOVAUS DARBO
Tel.: Stewart 8680.
neatsišauksi.
Pašauk per telefoną, Užsiėmimas smagus. Patyrimo agsnlykas. Kada draugija turėjo
IR GERAI APMOKAMO?
Galima matyti visados 4458 S. Honore
kaip greitai manai sugrįžti, aš atsių- tavime nereikia.
vaidinimą
spalio mėnesyje,
Street.
siu automobilių.
Mano telefonas: | 220 S. State st., Ruimas 1422. Chicago
Kitame susirinkime faktais
1920, Karpiene buvo rengimo
Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
Kildare 7757.
džiulėj
Lietuvių kolionijoj, esančioj
prirodoma,
kad
Karpienė
išsi

komisijos nare. Komisija laikė
REIKIA
preserio
prie
ke

Antrašas:
garsioj
javų derlingumu Oncida
PARDAVIMUI
pigiai
6
pagyveni

susirinkimus,
išdirbo pieną pasakojus pati pašaliečiams, ir
County,
Wis.
žemė gera, viskas ką
linių
darbo.
JOE VISKONT,
mų mūrinis namas po 6 ir 5 kamba pąsėji ar pasodinis, uždera, ypatin
kaip geriau surengti ir pasida su visokiais pridėčkais. Kar
4214 Mihvaukee Ave,
rius; maudynės, rendos neša $1,500 gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
V. ŠOVA,
pienė
sako:
“
Tai
kas
jum
dar

j
metus. Kaina $10,500.00 ant išmo Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą.
Ant 3 augšto.
lino darbus: viena spaudą, ki
6105
S.
Aberdeen
St.,
kėjimo.
Tik $3,000 įmokėt, likusius Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi
ta sceną, kita pirkinius užkan- bo, kad aš sakiau? Ką jus
Tel.: Wentworth 3655
rendos pabaigs mokėti. Namas ran puikios farmos savininku. Platesnių
MYKOLAS KLEVUŠIS
dasi ant Bridgeporto. Atsišaukite žinių ateik šiandie.
džiams, ir tt. Vakarui praėjus man padarysite!” Pirmininke
J. Zacker,
LIBERTY LAND & INVESTMENT
3603 So. Union Avė.
I REIKIA agentų rinkti užsakymus greitai pas
ir vėl, komisija turi susirinki prašo susirinkimo, kad duotų
3301 So. Halsted St.
COMPANY,
Malonėkite atsilankyti Nau- augštos rūšies priemieruotiems nuo
mą, kad suvedus sąskaitas. Vi kas nors įnešimą išrinkt ko
3301 So. Halsted Str.,
jienų ofise reikale Tamstų LiePARDAVIMUI mūrinis kampinis
Chicago, III.
sos komisijos narės pridavė misiją dalykui ištirti. K. Kar
namas
ant
3
lubų,
geriausioj
vietoj,
tuvon
siųstų
pinigų.
pelius
suteikiame
veltui.
Rašykit
pa

originaliuos kvitas, kuri už ką pienė pasakius: “Aš nenoriu
8159 So. Halsted St., arba kampas
aiškinimų reikalaudami.
GARADŽIUS
jokių
komisijų,
kad
apie
mane
32-os ir Halsted gatvių. Taipgi sair kiek išmokėjo, pridavė pi
ATMOSPHER RAINCOAT CO.,
PROGA MECHANIKUI.
222 W. Madison St.,
Chicago, III. liuno biznis. Vieta puiki, tarp di
Pardavimui garadžius su visais
nigus už iš kalno parduotus tirinėtų!” Duodama įnešimas
džiųjų biznių, priešais Mildos teatrą. įrengimais ir su senais automobiliais.
of Lake. — Balto Dobilo L.
Parduodama labai pigiai ir ant leng Didžio 40x47 su lotu 50x130 ant Bridtikietus ir sugrąžino likusius atimti Karpienei balsą 6 me P. Town
Kliubo
extra
susirinkimas
bus
pėt

vų išlygų.
Rendos neša į metą geporto. Savininkas apleidžia mies
tikietus, kuri kiek buvo paė nesiams. Po ilgo svarstymo nyčioj, balandžio 15 d., Kliubo Name, JIEŠKAU apsivertimui merginos ar
$1,800.00.
pigiai.
So. Marshfield AVe., 8 vai. vak. ba našlės, kart ir su vienu vaiku nuo
MRS. ALEXANDRA ADOMAITIS, tą — C.parduosiu
musi. Bet M. Karpienė to ne veik vienbalsiai įnešimas pri 4558
A.
VALANTINAVIČIA,
Visi draugai malonėsite atvykti. Svar 20 iki 32 metų. Turto nejieškau, nes
3159 So. Halsted St. '
949 W. 34th St.
padarė, sakė, kad ji neturinti imtas. Karpienė pridavė ori bu . Yra išnuomojimui galiūnas — aš pats turtu maž rtaug. Nepaisau PARDAVIMUI Harley Davis mo1917.
kur šliubą imti.
Esu 30 metų am torcycle,STANLEY
galutinai sutvarkius kiek par ginales bilas, ir likos išmokė vien tik kliubo nariams.
VILEIKIS,
— Rašt. Walter Sharka.
žiaus .
PARDAVIMUI visai pigiai šešių
tos
suisrinkime.
Rodės,
kad
6610
S.
Morgan
St.,
davus tikietų, bet abelnai apie
P. MILLER,
pagyvenimų kampinis namas — pat
Ant
antrų
lubų.
Chicago, III.
už $19 su centais. Žadėjo pri- tuo trukšmas bus pabaigtas, Bridgeporte, prelekcijos, kuriąs ren- 3400 Aubum Ąve„
sai kampas bizniui. Pardavimo prie
Chicago, III.
žastis — našlysta.
kuris
visom
labai
]
gia Liet, šviet. Dr-ja.
.
Invyks sekaPARDUODU Cooperative Society
duot kitą kartą, arba draugi
MRS.
PETRAITIS,
mai:
Balandžio
14
<
—
d.,
Kleofas
Jur

of
America Šerus, nes turiu išvažiuoti
PARDAVIMUI nebrangiai pusnaujos susirinkime. Gerai. Komi Bet kas jum! Blogas ne taip į gelionis skaitys temoje: “Prekyba ir
1620 So. Union Avė.
į
Lietuvą.
jis automobilius Ford. Viskas yra.
Atsišaukite
sija sutinka palaukti. Vėliaus greit pasibaigia. Sekamam su dora”. Balandžio 15 d. Dr. A. J. Ka TT-,XT, .
,
v
,
i
Pardavimo
priežastis, savininkas nori
ralius skaitys temoje “Lytis ir Reli
TONY HOFFMAN,
JIEŠKAU
šviesaus
ir
švaraus
kamdidesnįsirinkime
komisija
ir
vėl
skun

M. Karpienė priduoda kvitą už
gija”.
Vaikai nebus leidžiami ant bario, vienam arba dviems vaikinams. 1 KreipkitėsPARDAVIMUI lietuvių apielinkėj 4500 S. Honore St.,
Chicago, III.
80
akerių
farma.
Visa
išvalyta,
ge

jos atliktus dalykus — jos pa džiasi, kad Karpienė dar vis šios prelekcijos. Balandžio 22 d. kal Valgio nereikia gamint, nei drapanų
3525 So. Union Ave.
bės Pijus Grigaitis temoje: “Lietu plauti. Pageidaujama vakarinėje da
ra žemė ir sodas, 10 minutų nuo mie
čios abclną sutrauką nuo origi nepriduodanti rokundas nei tų vos
darbininkų reikalai”.
sto; geri budinkai, vėjinis malūnas
lyje miesto. Turinti panašų kamba
PARDAVIMUI automobilius, Au- etc. Su skiepu tvartai, 1 arklio tvar
nalių kvitų.
Kitom komisijos $19 su centais nuo buvusio va Visos prelekcijos — prakalbos įvyks rį, meldžiu pranešti.
Raymond
Chapel
Svet.,
816
W.
31
gat

bum,
7 pasažierių, 6 cilinderių, kaina tas ,silo, javams svirnas, komams su
J. BELIASKAS,
narėm pasirodė, kad perdaug karo: kada Komisija nuėjus: vė, pusė bloko į vakarus nuo Halsted
Galima matyt
bile “kada,
pilti.........................
etc. 9 kambarių namas skiepas
$750.00.
"
1739 So. Halsted St.
Pasakykit mums mierą savo
išleista ir pareikalavo, kad ir pas M. Karpienę gaut pilnas Pradžia lygiai 8 vai. va.
Priežastis pardavimo — reikalas ir tt. Kaina $6/)00. Inmokėt $3,000.
Kviečia Komitetas.
40 akerių farma; 25 akeriai išvalyta, kambario, o mes suteiksime
JIEŠKO vienas vaikinas kambario, Į Pinl^aKasparienė priduotų originales apyskaitas, tai ji parodžius du
1 mylia nuo miesto, stuba, tvartai ir maž-daug apskaitliavę kiek at
J. T.
sutiksiu gyvent ir prie kito, Brighton
kvitas. M. Kasparienė sutinka, ris ir liepus daugiau jos “nekernams. Kaina $1.000. Inmokėt $500.
3357 So. Halsted St.,
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
chicagiečiams: Nedė- Park apielinkėj.
E. CHRISTOFFELS,
Tel.: Boulevard 5009.
sako: pirm susirinkimo ji tą baderiuoti”. Ir vėl trukšmas, liojPranešimas
Atsišaukite laišku.
balandžio 17 d., 2 vai. po pietų
Luther, Mich.
DYS”. Tel. Victory 2400.
IGNAS GUDŽIŪNAS,
padarysianti. Atėjo ir draugi ir vėl ginčai. Karpienė: “Aš Raymond Chapel svet., įvyks puikus
GEORGE GREEN LUMBER CO
4600 So. Wood St.
koncertas. Duoda B. Kalkius. Pro
PARDAVIMUI % tono trokiuka-s,
jos susirinkimas. Kvitų nėra. atidaviau”. Susirinkimas: “Ka gramą
išpildyme dalyvauja: Unė BaPARDAVIMUI mūrinis namas 2
22nd St. Bridge
gerai eina, geri tajeriai.
Turi būt
Komisija negali išduoti pilno da? paaiškink”. Komisija: Į hiekaitė — soprano, Jonas Butėnas —
augštų,
4
pagyvenimų,
rendos
neša
parduota greitu laiku už $125.00.
kuris dainuos Chicagoje pasku
$720 į metus. Kaina $5,300, turi par
3114 So. Lowe Avė.,
raporto, kadangi kvitos nepa “Ji nedavė. Vis tik ketino ke basso,
tini kartą, ir Liet. Stygų Orchestra.
siduoti iki Mojaus 1. Priežastis —
Iš užpakalio. Nuo ryto iki 6 vak.
tikrintos ir už tikietus pinigai tino, o dabar jau sako kad Meldžiame paremti moksleivius. Po
savininkas važiuoja į Lietuvą. Gali
nas B. Kalkius dabar lanko Chicagos
ANT RENDOS 7 kambariai. Nau
atidavus
”
.
Karpienė:
“
Ar
tik
ma pirkti ir fomišius sykiu arba vie
nesugrąžinti. Kasparienė sako
jas namas, elektros šviesa, maudynė,
Musical Collage.
— Komitetas.
ną namą. Savininką galima matyti
visi parankumai. Gera vieta dėl
ar pamiršus namie, ar pame jam valia klaidą padaryti, o|
visada, 1 augštas iš užpakalio.
Akušerkos, arba^ gydytojaus, prie
man
ne?
”
Susirinkimas:
“
Sa

L. JURGAITIS,
Kensington.
—
Lietuvių
Bendrovės
MA5TER
tus, — kitam susirinkimui gaib
Halsted
St.,
Place
*
I
PARDAVIMUI
saliunas
labai
geroj
3123
Union
Avė.
bertaininis
susirink
imtis
įvyks
seredoj,
5Y5TEM
siunti kvitą “Bilą” nuo bučerio. kyk, kokią klaidą?” Karpienė: balandžio 13 d., 7:30 vai. vakaro, F. 3405 So. Hdstid St., ' Chicago, I1L fe
P%>gM
“
A,
užmokėkite
man
mano
įShedvillo svetainėj, 341 Kensington
Klausimas kyla, kas ten per
PARDAVIMUI už bargena Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
Avė.
kviečiami visi at
vietoj. Parsiduos pigiai. Pardavimo
visos na- stojimą, mano yra permokė- vykti; šėrininkai
akmens priekiu dviejų augštų mo ir Designing, Mokykla.
nes yra daug svarbių dalykų
ANT RENDOS kambaris vie- priežastį — patirsite ant vietos,
ta...
”
Pasidaro
tikra
malima-j
nutarti.
—
Direkcija.
rėš jai priešingos? Komisija
nam vaikinui. Elektros šviesa,'
4644 So* Cahf<>rnia AveMusų sistema ir mokymo budu jus
namas.
lienč.
Ant
galo
duodama
įnetrumpu
laiku išmoksite viso amato.
pasiaiškina, kad bila jom atJAMES LOSTUS,
steam heat.
)
Town
of
Lake.
—
Lietuvių
piliečių
PARDAVIMUI
karčiama
visokių
Mes
turime
didžiausius ir geriau
Šimas
Karpienę
pašalinti
iš
rodanti percHdele bila pagal tai,
4604 Union Avė.,
Sąjungos 6o-tas skyrius laikys savo
tautų apgyventoj vietoj.
Biznis iš
sius kirpimo, designing ir siuvimo
3303
Lowe
Ave.,
2
fl.
Prasideda Ogiau mėnesinį susirinkimą pėtnyčioj, balan
kas jų buvę nutaria pirkti. Kardirbtas per keletą metų. Pardavimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
Tel.: Boulevard 2071.
džio
15
d.,
J.
J.
Elias
svetainėje,
46-ta
sios
diskusijos
—
apie
dvi
vapriežastis
—
apleidžiu
šią
šalį.
praktikos besimokindamas.
pienė atkerta: “tai nieko, kas
ir So. Wood St. Pradžia kaip 7:30
Atsišaukite.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
buvo nutarta: jeigu sutarėme landi laiko eina ginčai ir nu yal. vak. Teiksitės susirinkti nariai
2024 Canalport Avė.
varomos elektros jiega.
FARMAS.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuGeriausias laikas pirkti dabar. No
tiek, tai aš, kaipo pirma komi tariama ją pašalinti. Karpienė: ir savo draugų atsivesti—prisirašymui.
Valdyba.
riuo
laiku, dieną ar vakarais, pasižiurintieji
pirkti
geros
žemės
farmą,
ge

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė'
JIEŠKAU darbo prie čeverykų tai
tete, galiu pasivelyti kita tiek. “Atiduokite man mano po.rėti
ir
pasikalbėti dėl sąlygų.
roj
vietoj
ir
teisingai,
kreipkitės
pas
symo (shoemakerio), norėčiau mo- lietuvių ir lenkų apgyventoj, la
smertinę,
tai
tada
aš
išeisiu.
”
Patems
daromos sulig mieros, yiNaujienų
agentą
parašydami
laišką,
Na, tylėkit, tylėkit, ant kito su
North Sirte. — Viešą susirinkimą kintis to amato.
bai gražioj vietoj. Biznis išdirbtas
!
šokio
stiliaus
ir didžio iš bet kurios
kada
atvažiuosite,
o
mes
pasitiksime
prakalbas rengia A. C. W. of A.
per 20 metų. Pardavimo priežastį
Atsišaukite.
sirinkimo atnešiu originalę bi Vėl priimama įnešimas, kad ir
madų
knygos.
ir
tamstai
nieko
nekainuos.
Mes
pa

Lietuvių Skyrius No. 269 serertoj,
J. JUCIUS,
patirsite ant vietos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
tarnausime teisingai.
lų. Bet kiek jus išmokėjote Karpienė apleistų susirinkimą. bal. 13, kaip 7:30 vai. v. Unijos Sa
934 W. 29th St.
1314 So. 50th Avė.,
190
N. STATE STREET, CHICACO.
WM.
PILYPAS,
lėj, 1564 N. Robey St. S. Levin,
Cicero, III.
už spaudą, melagės jus! šito Karpienė: “Aš neisiu!” pirmi Jungtinės
Kampas
Lake St., ant 4-tų lubų.
R.
R.
2,
Box
83,
Scottville,
Mich.
Tarybos menedžeris kalbės
PARDAVIMUI barbernšs daitkai, 3
kius pinigus — tai ne mano iš ninkė prašo susirinkimo: “Šal (angliškai) apie dabartinę rubsiuvių JIEŠKAU darbo už bučerį. Gerai krėslai,
—————■—
i k
sinka ir veidrodis.
Kaina
Lietuviškai kalbės įžymus
PARDAVIMUI už bargeną 2- augš;
laidos!” Komisija pasiaiškino, čiau, drauges. Kad jau ji nori kovą.
$100.00.
Pardavėją
galima
matyt
apsipažinęs
su
tuo
darbu.
Esu
30
VALENTINE DRESMAKING
kalbėtojai
apie esamąjį pramones
tų muro namas, krautuvė ir keturi
metų amžiaus.
Priežastis netekimo nuo 8 ryto iki 8 vakare.
kad ji atliko kiek jai liepta, ir čia būti, lai būna šį susirinki krizj.
Visi rubsiuviai susirinkite,
COLLEGES
pagyvenimui
kambariai
užpakalyj.
6
10759 Michigan Ave.,
darbo, buvau
iškeliavęs
Lietuvon.
— Komitetas.
kambarių
flatas
viršuj.
šilta
van

jeigu spauda turi nusistačius mą. Poni Karpiene, buk rami,
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
Roseland.
Sutiksiu ant visokių išlygų.
Siųs
denio šiluma,, gasas ir elektra; muro
nedaryk
trukšmo.
”
Karpienė:
kit
laišką.
1850 N. Wells St.
augštą kainą, tai ne musų kal
garadžius trimis karams. Kaina
Chicagos Lietuvių Darbininkų Tary
J
“
Aš
sėdėsiu
ramiai.
”
Einama
PARDAVIMUI
saliunas,
lietuviška
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
9,000. Namas gerame stovyje, Brightė: šiakite originale spaudos bi
Chicago
bos komitetas savo posėdyje, laiky 365 E. 22nd St
Vilniaus
karčiama.
Labai
geroj
vie

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
ton Park.
balandžio 4 d., nutarė padaryt
la. — Karpienė varo savo. Kilo prie kitų dalykų. Karpienė vėl tam
toj,
lietuvių
ir
lenkų
apgyventoj.
Renmo,
Designing bizniui ir namams.
pasikalbėjimą apie padėtį Lietuvos
Taipgi mes turime keletą gerų me Vietos duodamos dykai, Diplomai.
da pigi, gražus 4 kambarių užpakfitrukšmas. Karpienė supyksta su savo, — atsistojus šaukia. į Gelbėjimo darbo Chicagoje su tais
lyj gyvenimas. Už barus yra uždė dinių 2 flatų namus, už labai priei Mokslas lengvais atmokėjinraais.
ir jau ištikro pradeda bartis. Jau nieko negelbsti nei pirmi draugais, kurie dalyvauja tame dar
namą kainą; taipgi, 5 ir 6 kambarių Klesos dienomis ir vakarais. Pata $250 depozito.
be, kaipo Darbininkų Tarybos atsto
ninkės maldavimas, nei maršai vai
muro namai už labai didelį bargeną. reikalaukit knygelės.
3404
So.
Morgan
St.
Bendram Komitete arba Komite
Ateikite
pamatyti šiuos bargenus.
MOTERŲ
kos stapdymas, ir maršalka bu to skyriuose, šituo tikslu tie draugai
Tel. Seeley 1643.
PARDAVIMUI
bučernė
ir
grosernė
C. P. SUROMSKI & CO.,
vo priversta prašyti svetaines yra kviečiami susirinkti Naujienų na REIKIA patyrusių pardavėjų moterų
SARA PATEK, pirmininkė.
mo ateinantį ketzvergą, 14 d. balan prie moteriškų drabužių. Gera alga priešais lietuvių tautišką bažnyčią.
užveizdos, kad paprašytų po džio, ne vėliau kaip 8 vai. vakaro.
3346 So. Halsted St.
Biznis išdirbtas per ilgus metus. Par
mokama tik patyrusioms.
siduoda
pigiai
ir
greitai.
Pardavimo
—
Valdyta.
nią Karpienę apleisti susirin
Atsišaukite.
priežastį patirsite ant vietos.
1285 So. Halsted St.,
kimą. Užveizda pirmiau neAMERIKOS LIETUVIŲ
702 West 35th St.,
Lietuviai, apsaugokit
Delei kai kurių labai svarbių prie
Tel.: Canal 1403.
Chicago,
kad atlikti užduotį, paklausė, žasčių Dramatiško Ratelio susirinki
savo namus ir turtą
FARMOS, FARMOS.
kas yra prezidentė, ir paėmė mas, kuris turėjo įvykti pėtnyčioj, ba REIKIA 5 merginų skirstymui
Pardavimui 80 akerių farma, gera,
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
Lietuviu kompanijoj
landžio 8 d. nįvyks.
Susirinkimas
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
prezidentes vardą ir adresą. perkelta ant seredos balandžio 13 d. skudurų.
toj, apgyventoj įvairių tautų. Par 5 kambarių stuba su skiepu. U my kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
duodu labai greitai. Paradvimo prie lios nuo miesto. 50 akerių ariamos, nografijos, typewriting, pirklybos tei
(Rezoliucija sako, kad “pirmi Nariai prašomi tai įsidomėti.
P. STINGBURG,
kita ganyklos; puiki bamė, vištinin- sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel— A. Jusas, Sekr.
žastį patirsite ant vietos.
ninke noriai jiasirašė po ulti
2639 W. Roosevelt Rt.,
kas ir kiti reikalingi budinkai; apie nos istorijos, geografijos, politikinės
Atsišaukite.
stuba
puikus sodas. 2 arkliai, 13 ekonomijos, pilietystės, dailiarašys821 W. 35th St.
matumu”. Kaip matot, ten
Tel.: Rockvvell 247
melžiamų
kalvių, 6 veršiai, 3 dide tės ir tt.
OF AMERICA
jokio ultimatumo nebuvo).
lės kiaulės, 65 vištos, visos reikalin
29 SOUTH LA SALUS 9TRCCT
DIDELIS BARGENAS parda gos mašinerijos. 150 bušelių bulvių, Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
REIKIA patyrusios pardavėjos į
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
Na,
dabar
gerbiami
Naujie

CHICAGO. ILL. '
JIEŠKAU brolio Danieliaus Tarnu - arbatos ir kavos krautuvę. Nepaty- vimui grosernė ir bučernė. Gera 200 bušelių miežių ir kitų grudų. Juo iki 10 valandai.
nų skaitytojai matote už ką M. čio. Apie 20 metų Amerikoj. Iš rusios neatsišaukite.
džemi, labai derlinga, arti miesto, ge 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
Šią didelę kompaniją
vieta
dalininkui.
Atsišaukite
ležinkelis, arti didžiojo kelio ir visi
3503
So.
Halsted
St.,
Karpienė prašalinta iš “Apšvie Lietuvos Kauno rėd., Raseinių apskr.,
kiti patogumai. Platesnių žinių kreip
Chicago, III.
v aido Liet uviai
1447 So. Halsted St.
Ludavėnų parapijos. Jis pats malonės
tė®” Draugijos ir kas rezoliu- atsišaukti, arba jį žinanti teiksis pra
kitės laišku. Jei ši farma nepatiks,
mes turime daugiau skirtingų kai
nešt,
už
ką
busiu
labai
dėkingas.
cijos rašėjoms neaišku. Tikiu,
REIKIA patyrusios merginos namų
nose ir išlvgose. Rašykit tuojau.
JARONIMAS
TAMUTIS,
musų nauja tvirtove kad jos nežinojo, už ką Kar
Leveskio Mokykla
darbui, kuri apkainuoja gerus namus.
S. S. SHERPITIS,
4409 So. Wood St.,
Chicago, III. Gera alga, smagi šeimyna.
Prirengiamoji ir prekybos dėl
Box 2,
Nadeau, Mich.
pienė pašalinta, nes jos nebu
Atsišaukite.
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
3216 Douglas Blvd.,
vo susirinkimuose, negirdėjo JIEŠKAU Petro Naulio, praėjuAnglų kalbų; Grammar School,
IŠVAŽIUOJU
Iš
MIESTO.
Tel.: Rockvvell 3212
siuos metuos gyveno Rockford, III.
High School ir Prekybos daly
T. Pullman 5432 tų visų kivirčų, o tik nuo kitų Girdėjau, kad jis randasi Cherry, III.
kų. Prirengiama prie kvotimų į
Stebuklinga proga porai užvedan
girdėjo. Ir ar valdyba kalta, Meldžiu atsišaukti, ar kas praneštų, REIKIA moters abelnam namų dar čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui PARDAVIMUI mūrinis namas ge
visas augštesniasias mokyklas.
busiu
dėkingas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
bui — dienomis. Geistina mokančios kius 4 kambarių rakandus, visus sy roj vietoj, ant kampo 5757 Carpenter
kad Karpienė viską priešingon
J. MISIŪNAS,
4:00
p p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
vokiečių kalbą.
kiu arba atskirai, kaip nauji suside ir 58th St.
Chicagoj; dviejų flatų,
pusėn vilko?. Argi nebūtų ge-| 1602 Adams St.,
Gary, Ind.
1747
S. Halsted St. arti 18 ga.
Klauskit
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu 6 ir 7 kambarių, vidus ištaisytas kietMR. LITTLESTONE,
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- medžio: yra du furnished heat atski
riau buvę, kad Karpiene butų
800 So. I<eavitt St.
00,
indų, kaurų, lovų, taipgi didelis rai.
JIEŠKAU
savo
brolio
Juozapo
KonPardavimo priežastį patirsite
Turiu patyrimą taip pasielgus, kaip pats daly tvainio ir sesers Marcijonos Šimkie i_
Victrola,
už kuri buvo užmokėta $225 ant vietos.
lu-hinur..... . ■'
....... —
AUŠROS MOKYKLOJ
moterų ligose; rū kų stovis reikalauja ir nesa nės, pirm 10 metų gyvenusių Alko
už $50, su rekordais ir deimanto špil
856 W. 33 St.,
ŠIE SKYRIAI:
pestingai
prižiu kyti, kad “buvo tarta šitiek, kaime, Telšių apsk. Turiu labai
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti
Tel.: Boulevard 4796.
Anglų kalbos.
rtu ligonę ir kūdi
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir nesvarbu reikalą, todėl malonėkite at
Lietuvių
kalbos.
kį laike ligos.
2)
bet aš kaip pirmoji komitete siliepti patys, arba kas juoą žino pra
dėHoj.
PARDAVIMUI
160
akerių
farma
10929 S. State St. galėjou pasivėlinti kita tiek;” neškite man adresu:
3) Aritmietikos.
VYRŲ
2810 W. Harnson St.
Mason Co., Michigan. Gera stuba, 4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
Chicago, III.
AMILIJAI KLEIBIENEI,
nuiki didelė bamė, vištoms būda, kiau
tematikų.
Vietoj kolioti komisiją, galėjo Norgalviškių kaime, Rietavo vai.,
REIKIA pirmos klesos bakerio, ku
lėms,
No.
1
žemė.
90
akeriu
išvalyta,
5)
Braižymo (plianų pažinimo).
Telšių ap., Lithuania.
rio mokslas turi būt prigimtas prie
priduoti originales bilas, sugrą
likusi
ganyklos
ir
miškas;
3
geri
ar

Laikas
brangus, neleisk dykai. Su
fancy pastry.
Mokestis nuo $35 iki
kliai,
5 karvės, 4 kiaulės, vištų ir tt. vartok naudingai. Seni ir jauni vy
žinti
likusius
tikietus,
atiduoti
1
DR. C. K. KLIAUGA
JIEŠKAU savo dėdžių, Petro ir $45 ir valgis.
Visos ūkei reikalingos mašinerijos: rai ir moterįs visi neatidėliodami
Atsišaukite
tik
laišku
Naujienų
ofipinigus
už
parduotuosius,
ir
Igno Jasunų, abudu Žabinės vienkie
PARDAVIMUI du mūriniai namai, rišamoji, pjaunamoji, nlugai. akėčios pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
DENTISTAS
2 pagyvenimų, po 5 kambarius, lotas ir tt. Bargenas. Kaina $7,500. In- niausia ir goriausia. Mokiname die
* ":as gerai. O da mio Naujamiesčio valsč., Panevėžio san, pažymint No. 245.
1821 So. Habted SI, Chicago, IR. hu,V buv? visk
apskr., Kauno rėd. Malonėsite patįs
33 pėdų, vidui viskas naujausios ma mokėt % iki % likusi suma ant ilgo nomis ir vakarais.
kampas isth Si, bar erzinasi, koliojasi
k
susirin- atsišaukti, arba teiksis jį žinanti pra
REIKIA gero bučeriaus.
dos. 4449-4458 S. Francisco Avė. laiko.
Prisirašyti galima visada.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. i kiniuose laksto po stubas, įkal nešti šiuo antrašu:
Savininkas
gyvena
4401
S.
RichC.
H.
WHEELER,
Atsišaukit tuojaus.
3001 So. Halsted St.,
Phone Canal 257
PETRAS JASUNAS,
mond.
529 N. Laclaire Avė.,
binėja tom, kurios nelanko su- 15 Millbury St.,
1967 Canalport Avė.
Worcester, Mass.
Chicago, III.
Lafayette 2797.
Tel.: Austin 6862.

Pranešimai

APSIVEDIMAI.

AUTOMOBILIAI

STOCKAI-SEROS

JIESKO KAMBARIŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

JIESKO DARBO

REIKIA DARBININKŲ
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nuo ugnies

MOKYKLA -

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

RAKANDAI

A. SHUSHO
AKUŠERIU

REIKIA DARBININKŲ

NAMAI-ZEME

