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Angliakasiai dar sykį tarsis
su savininkais

j—

True trąnslation filed with the postti sovietų valdžios pastangoms
rnaster at Chicago, III., April 15, 1921
pasigriebti kooperacijų kapita
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
lą ir pirkliavimo mašineriją
Susekta veraja ir Tennessee
užruibežyj.
,
valstijoj, (lai du negrai
Ši byla bus pirmas sovietų
Darbo taryba duosianti naują Nesitikėdami laimėti lenkai
užmušti.
pasirodymas Anglijos teismuo
Francija reikalaus iš Vokiett- nuosprendį po liepos 1 d. Lei ginkluoja Vilniaus gyventojus.
se ir ji bus sekama su dideliu
' jos $35,000,000,000 auksu.
džia daryti atskiras sutartis.
KN()XVHLLE, Tenn., bal. 14.
įdomumu.
'
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]
Rusijos kooperacijas turi sa —IŠtyruis padėtį," kokia viešpa PARYŽIUS, bal. 14. — Pre
| CHICAGO. — Geležinkelių
vo skyrius taipjau Amerikoj ir tauja kempėj prie Lee vieške
WASHINGTONAS. — Ba
mjeras Briand ryto praneš at I darbo tarytai vakar nutarė liclio arti Tate Springs, Tonu, fe- stovų buto užruihežinių reikalų’
F rancijoj.
landžio 12 dieną iš Kauno nuo
i
pos
1
<1.
panaikinti
seniau
savo
deraliniai valdininkai
vakar
Balučio yra gautas naujas kabkomitetui
kokių
premonių
nustatytas
geležinkeliečių
al

True translation filed with the post- areštavo
4 žmones ir kaltina
legramas delei ILenkų siautimo
master at Chicago, 111., April 15, 1921 juos suokalbyj laikyti darbi Franci ja mano griebtis, jei Vo gas ir darbo sąlygas.
Vilniuje:
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
kietija gegužio 1 d. atmes konIki
to
laiko
geležinkeliai
ga

ninkus vergijoje. Areštuoti su
“Uždarius lenkams visus lie^
li daryti su savo darbininkais tuvių laikraščius Vilniuje, Vil
perintendentas ir trįs foremanai Southern Construction Co., I Maršalas Foch šiandie tarė atskiras ar ajiskričių sutartis niaus lietuviai įteikė protestą
' eina prieš mus, mes neturime
kuri veda I>ee vieškelį. Už juos si su premjeru Briand apie rei apie algas ir darbo sąlygas. delei šios Muravjoviškos ope
progos.”
kalingumą pašaukti vieną ar Bet jeigu geležinkeliai nepadatuojaus
užstatyta
kauciją
ir
racijos. Lenkai spėja, jog Vil
Bet
gudrios Lloyd George
daugiau
klesų
rezervų
tuoj
po
r
y^
jki
laiko
atskirų
sutarniaus likimas bus išrištas dekalbos neprigavo darbininkų. Niekurias jo kalbas uždrausta paleista iki tolimesnių tardy ar kartu sur
Ruhr
- užėmimu
; -—, 3 ^
u^!čių,
čių,
tai
taryba
po
liepos
1
d.
mų.
•
•
Jie išėję iš premiero raštinės
spausdinti, o viena knyga
klonio. Valdžia gali pašaukti
savo naują nuosprendį. cizija Bruksely ar kitur Ir kad
ši decizija bus neprielanki len
Pirmesni bandymai užmegsti paskelbė, kad geležinkeliečių
—,
r
..
_
.
Kaltinama, kad toj kempėj dvi klesas rezervų nereikalaukonfiskuota.
Senoji
sutartis
bus
taip
greitarybas buvo nesėkmingi, Ang- ir transporto darbininkų strei
- >
viešpatavo tikra ir pasibaisė dama pravesti naujų įstatymų. |aį panaikinama prieš liepos kams. Todėl endekai (Lenkų
liakasiai griežtai laikosi savo kas nebus atšauktas ir jis pra
negrai puuvpabėPcrtinax
kad is
iš V
o -į
RYGA,.
bal. 14.
niiiA,'nai.
14. — Ncpaprasivcpapras- tina
ima vergija.
vei^iju. T^įs
11P -negrui
Kcrtinax apskaito, ikuu
vo, kaįp tik geležinkeliai ar Tautinė Demokratų Partija)
reikalavimų.
sidės paskirtu laiku — ryto va toji komisija kovai su kontr- lto
d.J bet tapo
taino SUi«au«
go kovo 18 d.,j
sniigau- kietijos bus pareikalauta tarp' kuri’s geležinkelių padarys at- sutvėrė komitetą po vardu “Obkare, 10 valandą.
revoliuciniu judėjimu sovietų ti, atvežti atgal į kempę, nu- $32,500,000,000 ir $35,000,000,- Iskirą ar apskričių sutartį su rona Wilenszczyzny,” dalina
LONDONAS, Imi. 15.— Ang
ginklus ir stengiasi sukelti ka
.—jų
.1 drabužiai, paguldyta
.-o----/ooo’. auksu kontribucijos. —
Paprastų darbininkų federa- Rusijoje (črezvičaika) nesenai i vilkti
Jis -Jiš- savo darbininkais.
liakasiai pareitą vidurnaktį dar cija, turinti 1,500,000
rinį žmonių ūpą. skelbdami,
narių atsisakė leisti spausdinti kelias1 ant skrinios ir mušta juos di- _____
reiškia viltį, kad
____Amerikos
___
valTas
nuosprendis
leidžia
kiek

sykį sutiko tartis apie algas su daugiau kaip 1(M) įvairių indus- sovietų premiero Nikodai Lėni--dėlių pagailiu. Vienam negrui džift pilnai užgirs priemones,
kad Lietuviai puls ant Vilniaus.
vienam
geležinkeliui
atskirai
kasyklų savininkais. Niekuric trijų, nutarė visomis įmonėmis no kalbas, taipjau konfiskavo sulaužyta ranką. Tą pačią die-(kokių Francija griebsis jx> geTame nedaug pritarimo ran
nustatinėti
algas,
darbo
sąlygas
delei to tikisi, kad didysis ge “trilypės
da.”
sąjungos” <streiką jo brošiūrėle, kurioj jis rašė, I ną dar du negrai tapo sumuš- gužio 1 d.
ir
darbo
valandas.
Geležinkeliai
ležinkeliečių ir transporto dar remti ir jį visais galimais bu kad jis netekęs vilties, jog re ti už bandymą pabėgti. Pas-1
,
Be to iš kitų šaltinių Lietu
gali kiek tik jiems tinka kapoti
bininkų streikas,
kuris turi dais gelbėti. Ta federacija va voliucija bus laimėta.
kui pastatyta ginkhvotus sar- True translation filed with the post- darbininkams algas, ar ilginti vos Atstovybė yra gavusi pa
prasidėti šiandie vakare, gal dovauja koncervatyvus Clyde,
kurie versdavo dirbti die- as
master
at ,cįic“ę°’
Leninas, pasak Maskvos ži gus,
tikrintų žinių, jog lenkai yra
° .
reųuired by the act of Oct. 6. 1917 darbo valandas.
tuo žingsniu bus išvengtas.
bet ir jis remia angliakasių nios, leido fabrikų darbinin ną ir saugodavo, kad nepabėg
pasiryžę sustiprinti savo pro
streiką.
Taigi
neteisingi
yra
tų
naktį.
Daugiau
kaip
15
neg

kams
išdirbinėti
sau
dalykus,
Lloyd George pastangos nuėjo
pagandą Amerikoje ir padidin
NELEIDŽIA RENGTI
tvirtinimai,
kad
streiką
remia
rų
buvo
laikoma
tokioj
vergi

kuriuos paskui gali apmainyti
niekais.
ti agitaciją savo naudai ypač
PRAKALBŲ.
tik “rėksniai,” o visi “rimti” su valstiečiais ant maisto.
joj ir visaip kankinami.
laike Briukselio derybų. Šioji
LONDONAS, bal. 14. — Vi darbininkai
priešinasi jam.
Du negrai, kurie bandė pa Čitos valdžia klausia kada užCHICAGO. — L W. W. bu- agitacija yni manoma varyti
sos Lloyd George pastangos už Angliakasių ir “trylipės sąjun
sibalgs intervencija.
bėgti ir už tą tapo sumušti, daivo sumaniusi rengti daugybę kaip tarp Amerikos politikos
megsti tarybas su angliakasiais, gos” streiką remia ne tik pa Trae translation filed with the post- abr nesurandami, Jie galbūt
nieko naujo jiems nepasiūlant, žangieji darbininkai, bet net ir master at Chicago, III., April 15, 1921 yra nužudyti.
PEKIN, bal. 14. — Rytinės mitingų, protestui prieš nutei veikėjų, taip ir delei disorganepavyko. Tada jis griebėsi konservatyviškiausi darbininkų as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Siberijos respublikos valdžios simą jos narių kalėjimam Tuo nizacijos pravedimo tarp pačių
kalbėti lietuvių. Todėl ypač šiais lai
teisinasi tuo, Čitoje pasiųstame Washingto- se mitinguose turėjo
Kaltinamieji
naujos prieomnės — bandyti vadovai.
kad negrai buvo skolingi jiems nan memorandume, duodama patįs nuteistieji. Bet distrikto kais yra svarbu vietos Ameri
suskaldyti darbininkus, kurie
už apmokėtą geležinkelį ir už suprasti, kad už buvimą Japo prokuroras Clyne tuos mitin kos spąudai tinkamai nušvies
sudaro “trilypę sąjungą.” Bet ir
laikymą.
Valdžia paliuosavo nijos kareivių Siberijoje yra gus uždraudė, primindamas ti Lenkų akciją ir dėti kiek ga
True translation filed with the posttas jam visiškai nepavyko. f
master at Chicago, 111., April 15, 1921
visus negrus.
kalta Amerika. Memorandu nuteistiemsiems, jog jie tapo lima apie jų nevykusius dar
Jis išpardžių pasišaukė ang as reąuired by the act of Oet. 6, 1917
Pirkliauja su Rusija ir kitos Morristo\Mn* policijom viršinin mas klausia ar talkininkų in paliuoBUoti už kauciją tik su bus tikrų žinių. Tepasirupina
liakasių ir geležinkeliečių va
kas areštavo bėgančius negrus tervencijos tikslai yra atsiekti sąlyga, kad jie neves jokios apie tai ir vietos veikėjai.
šalįs, tik ne Amerika, sako
dovus ir maldavo juos atšauk
be jokio warranto, vien tik te ir kada ta intervencija galuti agitacijos. ■
' Vanderlip.
ti streiką. Kada tas negelbėjo,
Keli desėtkai nuteistųjų, ku
lefonu paprašius jį tai padary nai užsibaigs.
jis griebėsi grąsinimų, 'bet tuo
rių apeliacija tapo atmesta ir
MASKVA, bal. 14. — Wa- ti iš kempės.
darbininkų nenugąsdino.
Jis
kurie dabar yra Chioagoje, tu
bandė geležinkeliečiams įkalbė Grąsina kreiptis j teismą, jei shington Vanderlip, galva Ame
SUŽEISTIEJI KAREIVIAI PA rės pasiduoti valdžiai panedėNUŠOVĖ ULSTERIEČIŲ
ti, kad angliakasiai streikuoja kooperacijų turtas kitose šalyse rikos Pacifiko pakraščio finanVADOVA.
ŠALINO MOTERIS DARBI lyj, kad juos išgabenus kalėji
sistų sindikato, kuris gavo di
už politinius dalykus, bet ir tuo
nebus atiduotas bolševikų
NINKES.
DUBLINAS, bal. 14. — Sir
mam
delių koncesijų iš sovietų val
nepasisekė darbininkų prigau
valdžiai.
Arthur Edward Vicars, buvęs
Komunistai apleido suvažiavi
džios, šiandie išleido sekamą
ti. Jis net maldavo, kad anglia
PARYŽIUS, bal. 14. — Su
augštas Ulsterio
(šiaurinės
mą, pralaimėję Internacionalo
pareiškimą:
kasiai sugrįšiu į darbą, nes, gir
Nori atšaukti prohibicijos
LONDONAS, bal. 14. — čia
klausime.
x.- Airijos dalies) valdininkas, ta žeistieji ir paliegę Italijos karo
“Amerikiečiai manęs prašė
di, jie nieko nelaimėsią.
vykinimo aktą.
esantis bolševikų pirklybos de
po šiandie nušautas savo na veteranai šiandie užgriebė Ry
Nepavykus tam žygiui, jis legacijos galva Leonid Krasin išreikšti nuomonę apie Rusi muose Lastowel, o jo namai mo, Milano, Turino, Bologna,
MADRIDAS, bal. 14. — Ko
pasišaukė tik geležinkeliečius ir ketina neužilgo užvesti čia by jos pirklybinius santikius. Ge liko sudeginti. Prie lavono bu Genoa, Neapolio, Bari, CagliaWASHINGTON, bal. 14. — munistai delegatai, kurie daly
transporto darbininkus ir vi lą, kad pasigriebus turtą ir ka riausiu atsakymu yra, kad nuo vo prikabinths raštelis: “Išda ri, Palermos ir Trieste geležin Atstovas Hill šiandie įnešė at vavo čia laikomame Ispanijos
saip bandė juos atkalbėti nuo pitalą Rusijos kooperatyvinių balandžio 20, 1920 iki šiai die vikai, saugokitės. Mes niekad kelių raštines.
stovų birtan rezoliuciją, atšau socialistų kongrese paskelbė,
skelbimo užuojautos streiko. draugijų, kurios prieš revoliu nai 37 anglų laivai atvežė pre neužmiršime. Airijos Respubli
Užgriebimas buvo padarytas kiančią Volstead prohibicijos kad jie pasitraukia iš suvažia
kių
į
Rusiją
ir
dar
daugiau
lai

Per dvi valandi jis kalbėjo at ciją vedė daugiausia
pirklyprotestui prieš laikymą moterų vykinimo aktą.
kos Armija.’*
vimo ir partijos, kadangi kon
vų
atplaukia;
150
laivų
buvo
stovams apie pavojų
šaliai, bą tarp milionų Rusijos kai
Penki policistai tapo užpul darbininkių darbe, kuomet pa
gresas atmetė jų pasiūlymą
apie darbininkų marinimą ba miečių ir svetimųjų šalių. Ru iš Vokietijos, 142 iš Švedijos, ti Fedainore ir vienas jų liko liegę veteranai vaigšto be dar
dėtis prie III Internacionalo.
du, apie “neteisingus” anglia sijos kooperacijos Anglijoje kiti iš Holandijos, Danijos ir nušautas.
SKAITYKIT IR PLATINKIT Už dėjimąsi prie Internaciona
bo.
kasių reikalavimus. Štai ko turi turto ir pinigų apie £1,000 Finlandijos.
Moteris darbininkės geležin
lo tapo paduota 6,025 balsai,
“
Kiek
laivų
buvo
iš
Ameri

kiais laputės žodžiais
Lloyd 000, bet pati byla turės paliesti
WASHINGTON, bal. 14. — kelių raštinėse pradėta samdy
o prieš 8,808.
kos?
George kalbėjo darbininkams: labai svarbius klausimus.
“Už visas prekes (buvo užmo Savo atsakyme į valstybės sek ti laike karo už daug žemes
“Badas nėra vienatinis jūsų
Krasinas pranešė apie savo
retoriaus
Hughes notą apie nes algas. Kompanijos jas vė
ginklas; jus turite tuos pačius norą užvesti bylą savo laiške kėta Rusijos ausų, kuris ga Yap ir kitus mandatus, Franci- liau atsisakė paleisti iš darbo.
ginklus, kuriuos turėjote pir kooperacijų skyriui Londone. ilaus patenka į Anglijos banką. ja prisižada remti Jungt. Val
Paliegę kareiviai
užgrėbė
“Aš neturėjau jokių žinių iš
miau, ginklus civilizacijos —
“Iš priežasties
padarymo
stijų poziciją ginče už Yap sa raštines anksti rytą ir pastatė
pertikrinimą, argumentus ir iš pirklybinės sutarties tarp Ang Amerikos per keturias savai lą. Atsakymas sako, kad nuta prie duru sargus, kurie atsisa
tes. Kas attfu.tilco?
minti. Jus įgalite palikti šaliai lijos ir Rusijos
ir prospektų,
rimo negalima pemiainy ti iki kė leisti moterims
<hirbinin“Ar Amerikos
^biznieriams
nuspręsti. Jus turite savo ple- ka<l
tegalimai ryšiai pamaži
nebus padarytas naujas vyriau kėnis įeiti, Kiti vyrai darbinin
reikia
Anglijos
vizos,
kad
da

nus, mes turime savo. Persta- įeis į normalinį bėgį,”
sako
sios tarybos susirinkimas ir kai parėmė kareivius.
tykite šaliai jus savo, o mes savo laiške Krasinas, “aš ti rius biznį užjuryj?”
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
tada premjeras Briand pakei Moterįs paskui suorganizavo
perstatys!me savo.
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
kiuos, kad jus busite neužilgo
siąs klausimą ir pasirūpinsiąs, pikietavimą dirbtuvių, bet ne
“Jeigu šalis nuspręs, kad jū priversti teismo nuosprendžiu
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos,
šiandie pakars 3 žmones.
kad jis butų išrinktas priimti darė demonstracijų. Manoma,
sų pienas yra teisingas, tai kam atiduoti jūsų laikomąjį viešą
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj,
kad jos vistiek bus pašalintos
nai Jungt. Valstijoms.
jums marinti badu savo žmo jį ir kooperatyvinį turtą. Norėniekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
CHICAGO. — šiandie ryte
iš darbo.
nes, jei jus galite pasiekti tai damas padėti visas pastangas, pavieto kalėjime bus pakarti 8 žMONfiS ŽUVO VIESULO).
tu pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
išmintimi, jei išmintis yra ju- kad tik draugiškai išrišus tą trįs italai, kurie papildę yra
džiant į spekuliaciją.
MELISSA, Tex., bal. 14. —
su pusėje?
padėtį, aš pasiuliau^kad jus sa laike plėšimų kelias užmušys- Vakar čia siautė smarki viesu BYLA PRIEŠ LIETUVIUS.
“Jeigu išmintis nėra Jūsų pu- vanoriai atiduotumėt tą kapi tes. Vyriausiu kariamųjų vadu lą, kurioj daug namų sugriaibNaujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
sėje, tai kam jus turite versti talą.”
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
buvo Šatu Gardinella,
kuris ta, 8 žmonės užmušti ir gal 50
INDIANAPOLIS, Imt— Disšalį, marinimu bailu, priimti
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paKooperatyvinių draugijų vir tėipjau pakartas bus. Guberna sužeista, iš kurių apie 10 yra trikto prokuroras Van Nuys
kas neišmintinga?
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
šininkai laikė bendrą posėdį ir torius atsisakė atmainyti jiems sužeisti galbūt mirtinai.
užvedė bylą prieš Petrą Maž
“Jie nėra neišmintingi žmo parašė atsakymą, primindami mirties bausmę. Turėjo būti
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
rimą ir Joną Ezokaitį iš East
nės. Didelė didžiuma žmonių, nesenai sovietų premiero Leni pakartas ir ketvirtas, 'bet gu
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
Cliicago, Ind.,
kad atgavus
PINIGŲ KURSAS.
į kuriuos jus atsišaukiate, yra no paskelbtą politiką linkui ko bernatorius jo pakorimą atidėsavo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Vakar, bal. 14 d., užsienio pini- kauciją, kurią jie užstatė už
darbininkai. Jeigu darbininkai operacijų. Jie pareiškė, kad Le
S kaina, perkant jų np mažiau kaip Petrą M. Adomaitį. Adomaitis
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
25,000 dolerių, bankų buvo skai
nino pareiškimu, Rusijos ko
zvra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
buvo kaltinamas įsilaužime į
toma Amerikos plūgais šiaip:
munistų partijos 10 kongresas
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Noti 175,000 kareivių.
tavorinj vagoną ir pavogime
Anglijos 1 svaras .....
... $3.90
SOCIALDEMOKRATAS.
priėmė rezoliuciją, jog valstie
Austrijos 100 kronų ..
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
... $0.80 niekučių dalykų. Jis tapo ati
Musų draugų laikraštis iš
...
$7.40
Belgijos
100
kronų
UŽ
čiai neturi būti varžomi parda
WASHINGTON, bal. 14. —
duotas federalinin teisman ir
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Danijos 100 konų .......
. $18.10
Kauno. Kiekvienas darbininkas
Finų 100 markių .....
... $2.35 paleistas už $5,000 kaucijos,
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
privalėtų j) perskaityti. Nnm. vinėjime savo produktų ir pa- Karo sekretorius Wceks pasa... $7.09 kurią užstatė minėti Mažrimas
Francijos 100 frankų
naikino pirmesnę rezoliuciją, i kė, kad naujoji administracija
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Italijos 100 lirų .........
Jau atėjo Socialdemokrato 1,
... $4.85
padarančią
kooperatyvines
----- n
------------------ptenuoja
užlaikyti
armiją ,J£
iš
. Skyrių.
Lietuvos 100 auksinų .
... $1.60 ir Ezokaitis. Vienok Adomai
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
Lenkų
100
markių
......
...
$0.18
draugijas valdžios įstaigomis. 175,000 kareivių ir tuo tikslu
tis tesman nestojo ir teisėjas
meriai.
Norvegų 100 kronų ....
. $16,10
Tapo pareikšta, kad tokię bus prašoma kongreso paskir
. $34.55 paliepė konfiskuoti užtatytąją
Olandij 100 guldenų ....
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Šveicarų 100 kronų ....
. $17.80 kauciją. Delei to dabar ir tapo
Gaunamas Naujienų ofise.
dalykai verčia kooperatyvines ti sumą pinigų, reika/lingą to
1739 So. Halsted St.,
Chicago, IIL
Švedų 100 kronų .......
draugijas nuspręsti pasipriešin- kios armijos išalikymui.
...
$1.60
išvesta
pneš
juos
byla.
.
Vokiečių 100 markių ..

Negrę vergija Amerikoje

Rengiasi pulti Vokietiją.
'

11

■

Geležinkeliečiu sutartis Lenkai nepaliauja siautę
panaikinama.
Vilniuje.

u-~

Lenkai Vilniuje šėlsta

Bolševikai reikalauja ko
operacijų turto

Anglijos angliakasiai dar
sykį sutiko tartis.

Ir Leninas atsidūrė po
cenzūros letena.

Kaltina Ameriką.

Anglai pasigauna Rusijos
pirklybą.

Rusios bolševikai savinasi
kooperacijų turtą.

Ispanijos socialistai

Auksinai dar

tebėra pigias

'i

N/VUJ1KN0S, CMcatfO, III
jo užtektinai šėpelių; kabinda
vo po du į vieną, bet ir tų
neužtekdavo; ant sienų kabin
ti užveizdos drausdavo, o pa
kabintą radę neretai nunešda
vo į ofisą, taip kad vakaro su
laukęs darbininkas turėdavo
daug nesmagumo, kol sužino
davo apie savo drabužį. Vė
liaus įtaisė dauginus šėpelių
ir visi Hkosi patenkinti. Dabar
pastatė namą ir nusiprausti
darbą pabaigus, iš ko visi la
bai nudžiugo, šioje vietoje
kas karts pradedama vesti vis
geresnė tvarka.

Atleidžia darbininkus iš
darbo.
CHICAGO.

iipsaugos dėžučių ir yra sop- ypatingai pasižymi dideliu biz, U JO r. \\ui» :*■; \Mo
tymus kurtus didesni i už sc- niu investavimuose. Jo prezv
nujį Madison and Kodzie Stale deniu yra H. II. Boum, viceK Pačėdiunas turi būt 3
Subatoj, hal. 16, Medison Bank mimą, kuris yra viduryje' prezidentu Joodb Kulp.
pasargos žodis
and Kedzic State Bank ir The’ bloko. Naujojo namo grindįs k
I0WA STATE
Investors Gompany, sujungta yni visos marmuro arba kor
g
SAVINGS BANK
įstaiga, darant platų investavi io, langai yna nepaprastai dimo biznį, formališkai atidarys deli ir visai neaptverti, ko nėra
Kapitalas ir Perviršis—
kituose bankuose; apart to.
savo naujojo namo duris.
$120,000.00.
; langai visuomet bus išpuošti,
■ S. E. Cor. Fourth and
Tas namas atkreipė domę
j kas taipjau skiriasi nuo kilų
daugybės visų apielinkių žmo
Jackson Sts.
bankų.
nių dėlei savo ypatingo dydžio
■
SIOUX CITY, IA.
Namas randasi šalo naujojo!
ir puošnumo. Sakoma, ka’d bus
"aannaaaaaaaaaaaanrf
gražiausia bankas Chicagoje. Senele teatro, tai taipgi milži
Tas namas randasi prie šiaur niškas triobesis, kuris kaselio
rytinio
kampo Madison
ir pritraukia tūkstančius žmonių.
Tas teatras viršina visus ki
Kedzie gatvių.
tus Chicagos senesnius ir nau
Atidarymas bus apvaikščio juosius teatrus savo puošnumu
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie-.
jamas visos apielinkės didžiau
tuvoj, — Kaune.
i
ir muzika. į
I
siomis iškilmėmis.
Parodoje
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
Nuo pat suorganizavimui
dalyvaus Chicagos vidurvakaskaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
and Kedzie
State
rių pirklybos ir pramonės or Madison
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
ganizacijos ir draugijos,
ku Bank labai sparčiai augo ir
rioms tas bankas turės tarnau bėgyje 1920 metų depozitai
Num. Kaina 5 centai.
ti. Rytoj pirmu kartu toj apie- priaugo $1,379,900.37. Bankas
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
linkę j bus uždėtos “festoon”
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
šviesos ant Madison gatvės,
darbininkai.
pradedant nuo Komom iki Cavedėjai
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
lifornijos avės. Taipjau paro
Brrvę A. PvtmUs ir S. L. Fabionas
doj dalyvaus keliolika benų ir
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Siuntimas pfrrigų, laiva
puošnių vežimų, kariuomenė
Socialdemokratas nurodo kokiais budais p
kortės, pasportai ir tt.
iš Second Bogiment armory,
NOTARIJURAS
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
į
Reni
Katate, Paskolos,
ir daugybė kitokių įvairumų.
Insnrinai
ir tt.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
Gražiausia i^arodos mergina—
W9 W. Mfh
Ktimp. Halsted St.
Tel,: Berulevard 611.
dirba savo raštus.
“(jiieen,” kurią iškinko apielinVai.: 9 iki 6 kasdieną .
Socialdemokratą skaitant galima apsi
kė balsavimu,
bus majoro
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po plotų.
Thompsono apdovanota daišviesti.
montais sodintu laikrodėliu.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
r*"1"""1—........... . i .... ...............
Parodos
vadu bus valstijos
APSAUGOK SAVO PINIGUS
džios
klaidas
ir
kovoja
su
ja.
i
prokuroras Robert CroAve. Prie
* Kam «nkt galvą, kad radus vietą
Socialdemokratą visuomet galima gauti
tos parodos jau yra rengiama
tikrai saugiam investinimui, kuris
NAUJIENŲ OFISE,
į
atneštų 6% ir daugiau metams
si per paskutinius 4 mėnesius.
pelno? Pasiklauskit P. M. Kaičio.
Dabar jau viskas prirengta —
1739 South Halsted Street,
Chicago, UI.
LIBERTY LAN!) & INV. Co„
ypatingos šviesos, iškabinėta
8301 So. Halsted Str^
vėliavos, išrėdyti visų langai ir
Chicago, III.
padaryti kitokie papuošimai.
Tel.: Boulevard 6775.
Rengiamasi taip, kad tai butų
viena iš puikiausių parodų
£
Chicago j.
Tel. Randolph 2898
$200.00 Viktrola tiktai $35.00.
Naujasis namas yra 3 augšGvarantudta dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių.
A. A. SLAKIS
Deimantinė adatėlė.
tų, pabudavotas iš akmens ir
ADVOKATAS
NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
plieno; nuo Madison gatvės
Ofisas vidumdestyj:
Dirbtuvės
atstovai.
ASSOCIATION BLDG.
stovi keturi dideli pilioriai,
2023
So.
Ashland
Avė.,
kampas
21-os
gatvės.
19 So. La Šalie St.
priduodantįs namui ypatingai
Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandėlį
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
gražią išvaizdą. Namas turi
Augštos Rųšies Victrolas Tiesiok Publikai už bilę kainą, kad išpur
h
Panedėliais iki 8 vakare.
davus musų visuotiną sandėlį.
saugiąją šėpą su virš 22,000
Namų
Tel.: Hyde Park 3395
Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies GvaranFORMALI J

ATIDARO vi kS

s DATRIJOTIZMAS

Santa Fe gelžkelių kompa
nija, kuri randasi prie 47-tos
ir Archer ave.J Chicago, pra
dėjo atleidinėti darbininkus iš
darbo. Atleido jau daugiau
kaip 200 darbininkų, daugiau
siai dalydžių ir jų padėjėjų,
kurie prie vagonų statymo dir
—Skystaputris.
ba; taipgi šriubų dirbėjų, gvintuotojų ir daug kitų paprastų
darbininkų. Geležies roliuoto- Iš PAPRASTO GYVENIMO.
jų tai jau abudu skyriai užda
ryti nuo (vasario 6-tos dienos
Vakar namo eidamas susiti
ir gal stovės per visą vasarą,
nes geležies užtektinai yra pri- kau pažįstamą X prie daktarų
roliuota. Priežastis paduoda kontoros. Pasisveikinus žmo
besikarščiuodama ta, ’ kad buk mažai darbo gus nuraudo
ir kompanija negaunanti pa mas. Tamsta, koks jis menkas
kankamai užsakymų. Be to da žmogus. Jis turėtų eiti . modar kita
eina kalbos apie uždarymą. kyklon ir mokytis
Kiek laiko atgal darbininkai tiek, kiek mokinosi, kol dakta
atėję rado iš nakties išlipintus ro diplomą gavo,” — kartojo
kompanijos skelbimus, kad pažįstamas.
nuo tos ir tos dienos dirbtuvės
Buvo taip: mano pažįstamas
busią uždarytos, jei darbinin nuėjo į daktarų ofisą pas dak
kai nei>asistengsią dvigubai tarą NN kaipo seną
bendrą
daugiau padirbti, o šriubų dirb pasišnekėti, kuomet daktaras
tuvėj tai kuone trigubai, nes užsimovęs koĮmhišą ir išėjęs
vietoj dabar padaromų 12,000, savo ofisą užrakinęs. Esą dak
kad paskui padarytų net 30,- taras paklausęs ar su sveika
000. Bet tas visas tai niekas tos reikalais jis atėjęs. Išgirdaugiau kaip tik mulkinimas dęs “ne,” daugiau nieko nesadarbininkų,, kad buk kompani kė, nors X nebuvo jau matęs
ja nebegalinti išsiversti: ištik per kelis mėnesius.
tųjų tai kompanijos skymai
Tamsta, mes kartu ant farsumažinti darbininkams algas.
Čia nieks neatsimena, kad ka inų dirbova, kartu karves milda nors butų buvę maža dar žova, vienoje lovoje gulėjova
bo; ar blogais ar gerais metais (taip neramu su juo būdavo
čia darbo visuomet pakanka gulėti), apie merginas tūkstan
mai buvo net daugelis lietuvių čius kartų kalbejovos, o dabar
sakydavo: “Santafija, tai visų jis nei labos dienos, nei ran
“grinorėlių” motina”, nes čia kos... Ar gi to mokykloje tega
ir atvažiavusiam darbas leng lima išmokti...”
viausia būdavo gauti. Čia dar
Aš purkščiau juoku iš to pa
bininkai yra įvairių tautų: lie žįstamo taip nuoširdžios kalbos
tuvių, lenkų, rusų, čekų, italų, ir to nepriaugusio daktaro, ką
prancūzų. Keletas metų atgal su X karves milžo. ——Sielis.
užveizdos elgėsi labai žiauriai
su darbininkais, žiauriau negu
t
kur kitur. Ypač yardo darbi
ninkai lai buvo net ir kojom
spardomi. Kada buvo blogi
laikai, darbininkams, žinoma,
DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS
nebebuvo kito išėjimo, kaip
Rengiamas 86 kuopos L. D. L. D., įvyks
tik kentėti ir vilkti savo jungą:
Nedėlioj, Balandžio 17 d..
bet vis dėlto buvo atsitikimas,
kad darbininkai, nebepakesdaLiuosybės svetainėje, 1822 Wabansia Av.
mi “bosų” žiaurumo, tą patį
Programe dalyvauja garsus pianistas MII. GORDON, kalbėtojas
mėnesį du kartu galvą užvaiz
T. KUČINSKAS ir daug kitokių pamarginimų.
.
'S
Prmlžia
6
v.
v.
Inžanga
25c.
,
dai prakirto, atsikeršindon^ię
Nepraleiskite progos, nes kitos tokios nebus.
Vėliaus prašvito saulutė, atėjo
geresni laikai, darbai visur
ėmė eiti gerai, tai ir čionykš
EXTRAĮ
EXTRA!
EXTRA!
čiai darbininkai įgavo daugiau
drąsos ir, kitų paragainti, ėmė
organizuotis. Pradžioj, kovo
mėn. 1918 m. buvo jau beveik
3140 So. Halsted St.
visi susirašę į geležinkeliečių
brolijos uniją. Tada viskas
Pradedant nuo Panedėlio, Balandžio 18 d., 1921,
pradėjo eiti geryn ir darbas
statomi scenon puikus muzikališki veikalai, nuo 18
nuo gabalo tapo panaikintas.
iki 30 žmonių ant scenos! Naujos scenerijos ir kos
Užveizdos pasidarė žmoniškes
tiumai kas antra diena! Veikalai mainosi kas antra
ni ir pradėjo elgtis daug švel
diena! ' Didelis ir puikus merginų choras!
niau su darbininkais.

Northsaidiečių Atydai!

LUCKY
STRIKE

SOCIALDEMOKRATAS

CIGARETTE

LABAI

NEPAPRASTA

PROGA

j

M

tuotą Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj prekiauja.
I'
Delko mokėt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų
>
...........Storage Hoųses”, kuomet jus gidi± p|rkti Tiesiai nuo musų tikrai
rr~-;n«ttfą-V4c<roI< Rvarantatttą ant dešimt metų, verta krautuvėj $200
tiktai už $35*00 pridedant rekordus dovanai ir adatėles, ir atsiminTiktai
hite, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.
Tiktai
; . .
Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jums ateiti,
nepaisant kur. gyvenat.
M®
Mes taipjau turimo po ranka apie 20 augštos rūšies tikros (11
P*
II" ■ ■
skuros parlor setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė parduot už bile % ■ ■
kainą, kad tik juos išbaigus, čia yra tikrai proga gyvenime ir Mn
|k
f
H ’ mes patariame nepraleisti tai.
■ ■■ ■
Mes pristatome dovanai kur tik nori ir taipjau pasiunčiame
C. O. D. Mes laikome atdarą kasdieną iki devynių vakaro, nedėGŲ
liomis nuo 10 ryto iki 4 po pietų. Mes imame Liberty Bonds.
$8.00 yėrčios rekordij ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi____
.
neš ši pubieri.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Seile St. Room 324
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago

Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
A

Bet deja, neilgai unija tegyvavo: tik metus laiko visi
gerai laikėsi, o paskui ir vėl

Parūpina visokiems
reikalams

Ką=ti k Gavome iš Lietuvos
Kelias Į Socializmą.

Viskas naujas tik kainos senos.

Parašyta Dr. O. Bauer.

Balkonas 17c., apačioj 28c.

Versta iš vokiečių kalbos,
šiame veikale aprašo opiau
sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos
socializacijai. Verta didžiausios domos.
Kaina — 35 centai.
I 1 t
' ,Ų

M*

LINKSMAS BALIUS!!
— Rengia —

— Įvyks —
NEDĖLIOJ,

Balaudžio-April 17 d., 1921
Pradžia 5:00 valandą vakare.

Yvanovo svetainėj

Kas tai yra Socializacija

Vokiečiu NepriklausontŲju Socialdemokratu
veikimo Programas.

M

Bridgeport Painting &
HARDWARE CO.

Į

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

Šioje knygelėje darbininkai I
ras dkug ko pavyzdingo vedime
Žmonių valdžios. Ją turėtų skai- 1
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.

■ t

2101 — 137 Street, Indiana Harbor, Ind.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tol. Kodzie 8902

^MNH|

Malevojam,
popieruojam ir
visokius p agražinimus da
rom, naujus ir
sonus iš lauko
ir vidaus—Sto
rus, mokyklas.
Darbą gvarantuojąm. Gau
kit musų kai
nas pirma, ne
gu duosit kam
kitam dirbti.
Dirbam po vi
sas dalis Chi
cagos.
,
Paipgi už
laikome geriau
šią malevą ir
sienų popierą,
brušius, vamišių, hardware
ir t.t.
BRIDGEPORT PAINTING &
HARDWARE CO.
3149 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Phone Yards 7282.
J. S*. Kurnančioms & T. Motikitis
Savininkai.

Nerti gus?

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

Tūkstančiai kentėjusiij nuo
nemiegojimo,
Arzumo,
’ •Skilvio nemalimo
galvos skuudSjiitfo, priepuo
lio, malenchblijdK — atrado
pasiliuosavimą nfiu<įc>jant

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

Dr. Milės* Nervine

8514-16 Roosevelt Rd.

Arti S't. Louia Avė.,
CHICAGO, ILL.

Cicero, I1L
Tol. Cicero 2311
X

Parašė K. Kautski

■'

J. BALAMS

r Ml* So. 4Mh Coort !

3

Letuviy Pasilinksminimo Draugiškas Kiubas
Idiana Harbor, Ind.

|

■ Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos
Socialdemokratu Partijos.

Linksmam praleidimui laiko eikite į Mildą!

k

Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block
Namų Ofisas
Miesto Ofisas
1645 AVabansia Avė.
Tel. Haymkt 3869, Tel. Main 2593

ORKESTRĄ—BENĄ;

MILDA THEARTRAS

I

riai visai išnyko, pavyzdžiui
blekorių; kitus atleido, tik vie
ną darbininką paliko ir tokiu
budu .prapuolė unija; kalvių
vėl tik apie penki priklauso, o
kiti visi dirba taippat kaip ir
skerdyklose, — vieni priguli, o
kiti ne. Geriausiai laikosi uni
jos virintųjų skyriaus ir dailydžių. kurie prie vagonų dir
ba, o šiaip veik visi pakrikę.
Del iškrikimo tai kalta pati
kuopos valdyba, kuri pradėjo
kelti kaskarts vis didesnę mo
kestį negu kitose kuopose, si
kuo darbininkai nesutiko ir
pradėjo mesti uniją. Valdy
ba tą visą darė nesiklausdama
sutikimo pačių darbininkų; o
kad vienas darbininkas tam
pasipriešino, tai buvo išvarytas
ir iš svetainės. Tuo pasielgimu
kiti labai pasipiktino ir palio
vė lankytis į susirinkimus, nu
stojo mokėti pripuolamus mo
kesčius ir 1.1. Darbininkai
supranta organizacijos reika
lingumą tik sako, kad perdaug
reikią mokėti. Seniau čia nė
drabužiam susikabinti neturė-

rėtnyčia, ‘Balandžio 15,1921

J

Why don’t Y0U try it?
Have you used Dr. Milas* Antl-Paln Pilis?

yvur DrugnM

NAUJIENOS, Chicago, III,
unistai pasielgs su jumis kaip
su streiklaužiais.

KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD
Margumynai.

Apie dveji metai atgal aš rašiaif “Naujienose“, kad Baltimores lietuviai jau pradės sta
tyti svetainę. Tiesa, tada- jau
buvo suderėta su kon t rak torium ir jau manyta pradėt dar
bas, bet kontraktorius neturė
jo reikiamos sumos pinigų
kaucijai užsistatyti, lai taip ir
laukta iki šioliai. Bet dabar
tai jau tikrai pradėtas darbas,
nes jau ir pamatas išvestas.
Kaip matyti, svetainė bus di
delė ir graži. Tik reikėtų
kiekvienam Baltimores lietu
viui prisidėt i prie to naudingo
darbo. Vien tik kontraktoriui
suderėta šimtas tūkstančių do
lerių. Taigi kiekvieno Baltiinorės lietuvio priedermė butų

.
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nusipirkti nors po vieną svetainės statymo bendrovės
rą. Ta sunki našta gula
skyrus kelini iką biznierių) ant
paprastų lietuvių darbininkų.
Be svetainės tokiai dideliai lie
tuvių kolonijai negalima būti.
Tik visi kaip galėdami prisidė
kime pinigiškai, o svetainę tu
rėsime didelę, gražią ir pato-

ža darban ir vėl parveža: au
tomobiliu pavežloja kaip po
nus. Bot, vyručiai, neilgai taip
gerai turėsite: jeigu streikas
bus sulaužytas, tai jus pasiža
bos firmų užveizdos; o jeigu
streikas bus laimėtas, tai tada

•—*

—
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4805-13 SO. ASHLAND AVĖ
...........
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Kaip matyti laikraščiuose, ki
tuose miestuose lietuviai šiektiek veikia, o Baltimorėj tai
karčiamas naujas steigia ir iki
soties “kostumerių” turi. Tai
bent progresas, ar ne?

LIETUVIAI PARDAVĖJAI
Juzė Martinkus, pirmos grindys No, 26.
Berta Rajūnas, naminis skyriuj No. 103,
Emilija Dagis, moteriškų drabužių No. 94.
-

-

--

—Zigmas. '

---------------- .—i—:-..

PUIKIAUSIO PA
SIRINKIMO SIU
TAI.

CopjrUhtlflia./jL B. Klr^hb.um Oo.

Kuponas, Kuponas
Subatoj 6 iki 9 vai. vak

Tos. J. Webb’o, pažymėtina
kava, 3 švara už $1.00, tik
su kuponų

-h

g
g
5
3
n

Marškiniams Chcviots, 29
colių pločio, mėlynais ir baltais dryžiais, taippat lygios
spalvos, vaikų arba vyrų
marškiniai; reguliarė kaina
28c., su šiuo kuponu 1Qa
jardas
(10 jardų aprubežiuota.
Nesiunčiame C.O.D. užsaky
mų). -

I Ov

Specialis Išpardavimas
GORSETU

Jono Pruselaituko koncertas.
“Waterbury American“ ba
landžio 4 dienos laidoj rašo:
“Vakar vakare Buckingham
Hali salėj Jonas Pruselaitis,
trylikos metų vaikinelis, davė
koncertą, kuriame jis parodė
nepaprasto gabumo kaipo sinti
kininkas. Koncertai! buvo atsi
lankęs būrys vietos muzikų.—
visi jie nesigailėjo pagyrimo
žodžių jaunam artistui dėl jo
taip šaunaus pasirodymo. Di
džiuma klausytojų susidėjo
į vien iš draugų ir pažįstamų, ir
labai gaila, kad platesnė pub
lika neturėjo progoh jį išgirsti,
tuo labiau, kad žinovų prana
šavimu, muzikos pasaulis tu
rėsiąs veikiai plačiau apie jį iš
girsti. Jis parodė pastebėtinos
rilnties ir didelio pasitikėjimo
savo sugebėjimu
valdyti in
strumentą, pasiliuosavęs visai
nuo visokio ainatoriškumo iš
pildyme dalykėlių,
kurių jis
turėjo pasižymėjęs savo pro#raine, — tarp kita ko Bacho
Concerto in Emojor, Svedsono Romansas, Mlynarskio Ma
zurka ir Handelio Largo, Kon
certas buvo suruoštas jo mo
kytojo Rocco Barbieri...
“Vakarui pagražinti
daug
prisidėjo taipjau p-lė Isabelė
Avietienaitė. lyrinis soprano.
Ji sudainavo lietuviškai keletą
dainų, kurios
susirinkusiai
publikai, susidedančiai didžiu
moj iš lietuvių, ypač patiko.
Be to ji dar sudainavo “Stu
dentų Dainą“, savo sesers kom
ponuotą,

3442-3444 South Halsted Street

taipjau .

Di Capuos

“Maria Mari” ir “Come.down
to Kew in Lilac Time,” pianis
tui Antonio Rozeli akompa
nuojant.”
Tą patį, tik dar kiek plačiau,
rašo apie jaunučio
lietuvių
smuikininko koncertą ir antras
vietos laikraštis, Waterbury
Republican.
CAIRNBROOK, PA.

Visokios mieros, guminis viršus, augšta
krutinę. Gorsety mieros nuo 24 iki 30.

Tikrai nusipirkite vieną subatoj
STERN’S

Mrs. A. Michniewicz
'■ J."
g.
■ ’ ?

JOE SHIMKUS
Generalis, Lietuvis
pardavėjas No. 4

Moterims, visokio amžiaus kūdikiams ir vyrams.
Pavasarinių apatinių drabužių atakas, pažymėtinas savo turtingumu ir pil
niausiu pasakymu, reguliarių ir didesnių mitrų, taipgi ir savo išveizda ir patikė
tina vertė.
Ši savaite, ypatingai geras laikas, pasirinkti iš daugelio reikmenų,
kadangi materijos kainos yra numažintos.

4
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Moterims Vestės reguliarėse, ekstra ir jumbo mie
rose; pasiūta iš puikaus
lisle ir Swiss straipuoto;
daugelis
patraukiančių
madų. Specialiai viena

OQf»
Cvv

Moterims Union Siutai
Crovvn Mills brand; dirb
ti puikaus baltinto marš
kono; žemu kaklu, be ran
kovių ir skėties išvaizdos.
Specialiai tiktai
a

Vaikams veistės union siu
tai Nazareth brand; pui
kaus kašto baltinto marš
kono; trys viename siutai
— vestė, kelinės ir veistė;
2 iki 12 metų. Višokio dydžio
Ov U

Moterims Union siutai
puikaus baltinto nvarškono; reguliarės ir ekstra
miera; skėties išvaizdos
arba per kelius suveržia
ma, specialiai
siutas

Vaikams ir mergaitėms
atletiški Union siutai, pa
rankus margi; gero dar
bo ir baigimo.
Specialė kaina

eo

fĮCIr*
vvv

Moterims bliumeriai geros
rūšies balbriggan, šviesMėgsti apatiniai .
raudoni ir juodi. Specia
liai apkainuota
f* drabužiai vaikams.
Vaikams bliumeriai geros
vienas
vertes balbriggan, šviesMoterims
šviesraudoni raudoni ir juodi; gumas
bliumeriai Oneida brand per juosmenį ir kelius;
puikiai šukuoto balbrig specialiai
gan. Specialė
kaina vieno
Vaikams veste ir kelinės
Moterims Union Siutai puikaus karšto baltinto
puikios rūšies baltinto marškono; veste be ran
marškono; žemai iškirpti kovių arba trumpomis
kaklu'ir be rankovių; lie rankovėmis; kelinių padeltsargio styliaus. Specia kos iki kelių; nuo 2 iki 16
liai apkainuota
metų amžiaus.
Specialiai po
Moterim#
šviesraudoni Mergaitėms Union Siutai
bliumeriai puikaus merka- Crown brand, žemu kak
rizuoto balbriggan. Ija- lu, skėties iSvaizdos; leibai specialiai apkainuota sais apvadžioti; nuo 2 iki
dabar tikie 14 metų. Specialiai po

1Qn

1 Qp
Iv lt

ei

OE*
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Darbai čionai dar tebeeina,
dirbame po penkias dienas j
savaitę. Tatai darbininkai iš
visur aplanko musų miestelį.
Dabar nesenai vienas vietos
lietuvis, Mikas Abromavičius,
apsivedė. Gražaus šeimyniško
sugyvenimo I
Vietos lietuviai tai bent at
sižymi svetimtaučių tarpe kai
po alkoholio naikytojai—žmoneliai maukia degtinę už viens
kito.
C. K. Nightingale

'

Telefonas: Drover 7012

a: DR. C. Z. VE2ELIS >
Lietuvis Dentistas
J 4712 South Ashland Avė., ■
arti 47-tos gatvės
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■f

fZQp
vvG

Dr. M. T. Strikol’is

Vaikams Union
siutai
Oneida brand, puikaus bal
briggan brand; trumpos
rankovės, ar visai be ran
kovių; kelių ilgis; miera 6 Vyrams atletiški Union
iki 16 metų. Specialiai ap
kainuota, bile
Siutai padaryti iš 72x80
vienas
vvv
count checked nainsook;
APATINĖS’ DRAPANOS
pasiūta, kad puikiai tinka
VYRAMS.
Vyrams marškiniai ir ke mieros 34 iki 46
linės geros vertes balbri Specialiai siutas
ggan; trumpos rankovės,
žemiau kelių ilgio kelinės; Vyrams Union Siutai pui
miera 32 iki 46.
kaus strikuoto balbriggan
specialiai
gero darbo ir baigimo;
Vyrams atletiški Union
Labai
Siutai geros vertybės lan miera 34 iki 46.

EQ

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

69c

vvv

guoto nainsook; pasiūta,
kad kuo geriausia tinka.
Labai specialiai
Cfi*
vienas
wUw

AKUŠERE A
Baigusi AkuSerijos kolegi-

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

Mėgstu Baltiniu Pavasarinis Išpardavimas

Moterims Vestės reguliarėse ir, ekstra mierose;
puikios kombinacijos ir
baltintos marškonės; žemu
kaklu, bo rankovių
Specialiai viena

4

tikavu: i l'r-nn
V;,s bosp italėse.
Pa
sekmingai pa
!
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir

i
<
/

Tel. Canal 65
LIETUVIS

DAKTARAS

: OR. J. SARPALIUS :
1424 So. Halsted St.
■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

89c

specialiai
vienas
L. Klein, pirmas floras.

Tel. Boulevard 2160

WATERBURY, CONN

Vyrams ir vaikinams

Apie iš 200 pasirinkimas, perpilno įvairumo, čysto vilnono,
kašmiero ir worsted; taipgi
vilnoniai mėlyno seržiaus gvarantuoti; nešuntančių spalvų.
Pasiūti naujausiose pavasaiinėse madose, vyrams ir vaikinamu
Reguliarė verte $50; visokios
mieros 34 iki 44. Gvarantuoja
me puikiausią tikimą ir užsiganėdinimą.

Trejetas metui atgal P. Gla
veckas sakė, kati “dabar tik
kumščiu reikia kovoti’’. Na,
o ką jis nukumščiavo iki Mo
liai? Ogi išardė L.S.S. 14 kuo
pą ir šiaip sutrukdė dabrininkij organizavimą.
Tai komunistiški žygiai.

*111*11

r '
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Praietų metų pradžioj P.
Glaveckas su Staniu prisiverbavo į komunistišką “el-de-elRepublikonų kliubo viJankunų, kad padėtų
jiems išmesti socialistus. Žinoma Republikonų kliubo nariai tuo laibai džiaugėsi, kad
Glaveckas, buvęs socialistas,
su jais pasibučiavo ir sykiu
balsavo, kad Butkų išstūmus
iš organzatoriaus vietos, o jo
vieton pastačius komunistę exPaulonienę. Tas jiems tada
pilnai pavyko. O dabar? Da
bar tie komunistiškos “el-deel-dc” žmonės susitvėrė “koaparacijas” ir dirba tų firmų
darbą, kurių rubsiuviai strei
kuoja. Na, o kągi p. Glavec
kas sako? Ogi nieko. By tik
ne socialistą, tai “o’rait”. Ko
munistiškos draugijos nariai
“nogriešni jiems valia streik
laužianti ir kit-ką daryti
jie vis nebus darbininkų
davikai”.

Tel. Yards 3654

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj.
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (government) bondsus ir geležinkelių akcijas.
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu; telegramais irfrankčekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos bankoše Parduodam laivakortes į Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovau j a
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OfisaS: 2201 W. 22nd St., kampas
Lęavitt 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.

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste,

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

Tek: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS 5
■HIIIIIIIB

M Nereikia daugiau kankintis be miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,”
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau j lovą.”

Pinigai Iš ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ DR. J. KULIS :
Kenoshos
Lietuvon

■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

I Telephone Yards 1532

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpUni
vuduriai suteikiamažyčiui bereikalingą nes.
magumą.

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, vai- g
ir vyrų. Specialiai gydo lim- į
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
i 3259 So. Halsted St

i kų

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

Kas nori siųsti pini

F. AD, RICHTER & CO.
3rd Aveoue & 35th Street,

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušeres
3203 So. Halsted StM Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Borough of Brooktyn, New York City.

gus iš Kenoshos savo gi

minėms Lietuvąn, mo-

PRANEŠIMAS IS SOVIETŲ RUSIJOS
Naujienos gavo pranešimą, kad kelias i
Sovietų Rusiją jau atsidarė ir yra pasirengią
patarnauti visiems, kurie nori išvažiuoti. Pa
gamina pasportus, parduoda laivakortes ir
suteikia visas informacijas.

Tai yra proga, kurios daugelis jau seniai
laukė.

ney orderiais ar draf-

tais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Aven
Kenosha, Wis.

■■■IM
cbicabo.

Skaitykite ir Platinkite
NAUJIENAS

Ofiso Tel. McKinl

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.

3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 88th Street

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marahfield av

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect.1157

Akušcrka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terim® ir merginoms. Antrašas:
3333 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone: Boulevard 4121

Telefonas Pullir.-an 856

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

Pžtnyžia, Balandžio 15,1921
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rus asmenis, o visus., pilie. “oportunistinius” ir, patys pa- > vykdamas tokiose sąlygose, Bet Rusijoje tie dalykai yra | Yra tik kalbos ,kabios ir nieko daugiau. Hardingas smar
čius, ir kartu pagamina pla. si vadinę “revoliuciniais socia negalėjo sutelkti platesnių re išsiplėtoję daug mažesniam kauja. Bet taip greitai, kaip
voliucinio proleti into minių. laipsnyje, negu vakarų Euro
hM LrrMVANIAM DAILY NKVD
čią dirvą valdininkų saviva listais”, ėmė niekinti antruo Ne
jam teks spręsti ir griež pos šalyse. Apie 90% jos gy “draugai balsuotojai” užmirš
sius. ‘
liavimui. Karo stoviu pasi
tąją kovą su imperializmu. ventojų yra smulkus ūkininkai. praeituosius rinkimus, musų
Vėliaus jie susiorganizavo į
naudodami, Lietuvos valdi “kairįjį sparną” ir pradėjo ko
“5. To sprendimo reikia Todėl pagal Markso teoriją, Hardingas kitą giesmę užgie
Mito* £.
ninkai ne lenkų agentus gau vot su visais socialistais, ku lankti iš vakarų industrinių socializmą Rusijoje šiandie jo dos. Jisai nueis tais pačiais
1739 SO. HAUTED ST, dė, o persekiojo darbininkų
valstybių, kur jau esama kiu būdu negalima įvykinti. keliais, kuriais ėjo buvusia šios
rie nenorėjo pritarti jam. Blo
respublikos prezidentas, WUCHICAGO, ILLINOIS.
judėjimą — spaudą, politi gais socialistais pasidarė jau ekonominių sąlygų socialis Jeigu visoje Europoje įvyktų sonas.
tai,
tinei revoliucijai ir kur gali socialistinė revoliucija,
Telephooa Rodaevelt 8600
nes organizacijas ir profesi ne tiktai dešinieji “oportunis- įvykti
galutinoji kova už so žinoma, ir Rusija spartesniu . Kas to nemato dabar, pama
o
ir
“
centiniai
”
socialistais,
Subecriptfon Katėsi
nes sąjungas.
žingsniu prieitų prie socializ tys paskui. — Proletaras.
cializmą.
par yaar ia Canada.
trininkai”.
J7jOQ per jaar outsida of Oteafa.
mo. Bet įeit į socializmą pirŠiandie-gi, kuomet karo Dar vėliaus jie visai atsi8.00 pax yuar in ChicagK
“6. Naujas Internacionalas, miaus už industrines šalis ji
KOMUNISTŲ KARŽYGIS.
nėra, tai karo stovis negali metė nuo socialistų ir persi sutraukęs į savo eiles visų tų
negali.
turėt nė šešėlio pateisinimo. krikštijo j “komunistus”. Tuo kraštų socialistinį ir revo
Mareh
Eš jo viena tiktai žala kraš met jau pasidarė blogi visi so liucinį proletariatą, vieninte Komunistai, beje, taip pat Brooklyniškės Laisves 71
tui. Nė vieno Lietuvos prie cialistai — ir dešinieji, ir vi lis tepajėgs pakelti galutiną žino, kad Rusija yra toli atsi num. š. m. vienas So. Bostono
ir kairieji.
ją kovą tarp darbo ir kapita likus nuo vakarų Europos ša visiems žinomas šmeižikas,
šo jisai nebaido, bet darbi duriniai
lių ekonominiu žvilgsniu — pasislėpęs po slapyvardžiu J.
O šiandie jie jau pasiekė sa
lo.
dKTl, 1739 So. Hateted St., Chicago,
ninkų judėjimas kenčia nuo
vo “progreso” galo. Socialstai jau jiems yra ne tiktai blo
gi. bet ir “šimtą sykių bjau
resni už buržuaziją”.
Užimdami šitokią poziciją,
komunistai dabar ašikiai pasi
sako, kad jiems šimtą kartų
labiaus rupi kovoti prieš so
cialistus, negu prieš buržua
ziją. žodžiu, jie pavirto aršiau
siais socializmo priešais.
“Naujienos” senai nurodinė
jo, kad tie “kairiaspamiški”
elementai prieis prie to. Eidamis vis labiaus ir labiaus į kai
rę, jie apsuko ratą ir atsidūrė
dešinėje — pikčiausių jų socia
lizmo priešų eilėse.

UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

jo anl kiekvieno žingsnio.
“Naujienos” daug kartų
Chicagoje —
aiškino karo stovio žalingu
Metama __
4.60 mą ir ragino darbininkus
protestuoti prieš jį. Tik-ką
UBO
atėjusis iš Kauno Lietuvos
organas
Viena kopija
D8 socialdemokratų
Savaitei____
stato valdžiai reikalavimą,
MlDMfal __
kad karo stovis butų paša
paltu:
lintas. Valdžios cenzorius
r-ąo
4.00 iškando didelius šmotus iš
2.00 straipsnio; kuriame tas rei
1.60
kalavimas yra išdėstytas.
Cenzūra stengiasi užslopin
(Atpiginta)
ti musų draugų balsą Lietu
Metama - Putei metą u........
voje. Todėl tą jų reikalavi
Trims mteeaiama
— —» U*
SOCIALDEMO
Pinigus reikia tiųati palto Money mą turime paremti mes, LIETUVOS
Orderiu, kartu bu užsakymą.
Amerikos lietuviai darbinin KRATAI APIE INTERNACIO
NALĄ.
kai .
Draugijų mitinguose ir šioje vietoje jau buvo minė
Karo stovis
viešuose susirinkimuose rei ta, kad Lietuvos Socialdemo
Lietuvoje.
kia daryt nutarimus, protes kratų Partijos konferencija nu
Lietuva jau senai paliovė tuojančius prieš karo stovi tarė dėtis ne prie antrojo ir
ne prie trečiojo Internacionalo,
kariavusi su lenkais. Ji su Lietuvoje, ir siųsti juos Lie o prie to socialistinių partijų
tiko spręsti Vilniaus klausi tuvos atstovybei šioje šalyje susivienijimo, kuris tapo įsteig
mą tiesioginių derybų keliu. ir Lietuvos seimui.
tas Viennoje, dalyvaujant Vo
Bet karo stovis, kuris buvo Lietuvos valdžia nuolatos kietijos nepriklausomajai sofrįvestas; kuomet įsiveržė Lie prašo iš amerikiečių aukų ir cialdemokratų partijai, Anglituvon Želigowskis, dar ne paskolos. Amerikiečiai pri , os nepriklausomajai darbo
valo atsakyti jai: ‘‘Neduosi partijai, Francijos socialistų
panaikintas.
>artijai,' Šveicarijos socialde
me ir neskolinsime nei cento, mokratų partijai, Austrijos so
Kodėl Lietuvos valdžia te kol nebus pašalintas karo
cialdemokratų partijai ir ki
belaiko tą karo stovį? Ko
stovis Lietuvoje1”
toms.
Žtmiaus paduodame
de! jis nesugrąžina Lietuvos
Jetuvos draugą rezoliuciją,
piliečiams tos laisvės, kuri
priimtą tuo klausimu. Ji skamyra užtikrinta krašto kon
ia sekamai:
stitucijoje?
“1. III komunistų Interna
■~~iiiir»ū7
Ne krašto gynimo reika L
cionalas yra padaras Rusijos
lais Ji, matoma, vadovauja
“PROGRESAS”.
revoliucijos.
“2. Toji revoliucija šiuo
si šitokioje savo politikoje.
Kuomet nėra karo, laikyt Brooklyno komunistų orga . tarpu negali privesti krašto
prie socializmo, nes Rusijoje
karo stovį nėra reikalo. Ji nas rašo:
da nėra reikalingų jam eko
“Mes jau ne syk} ir ne du
sai bereikalingas buvo net
nominių sąlygų. Politinė gi
ir tuomet, kai buvo kariau sakėme, kad socialistai yra prievarta negalėjo atstoti

Apžvalga
I*.... ...

jama su lenkais.

Karo sto

vio šalininkai mėgina patei
sinti jį tuo, kad karo laiku

esą labai pavojingi slapti
priešo agentai ir šnipai; ap
sisaugojimui nuo jų esą rei
kalingi aštrus įstatymai. Bet
karo stovis varžo ne atski-

šimtą sykių bjauresni už pa

trūkstamų ekonominio vys
tymosi aplinkybių.
“3. Antraip,
trukdomas
rusų
socializmas nustojo
vystęsis ir atsirėmęs į smul
kią agrarinę nuosavybę, davė
pirmykščių kapitalizmo for
mų.
“4. Ir III Internacionalas,

prastą buržuaziją.’’
Tie patys elementai, kurie
dabar
skelbia
šitokį
“ko
munizmą”, trejetas metų at
gal pradėjo savo karjerą tuo,
kad ėmė kelti nesutikimus so
cialistų tarpe. Jie padalino
socialistus j “revoliucinius” ir

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
Žemai, ties variokais sustojo.
— Tu dabar dažnai būni pas Muzerskius?
—paklausė Gordonas.
— Ji taip gera dėl manęs.
— Op.•«
Norėjo dar ką pasakyti, bet pagalvojęs, ap
sikabino ją ir tyliai nuėjo,
III.

—

“7. Tam reikalui neatsa
ko 11 Internacionalas, kurio
sudėtyje yra oportunistinių
organizacijų.
“8. Konferencija skaito
reikalinga remti revoliucines
socialdemokratijos pastangas
sudaryti aktingą, revoliucinį
ir pajėgų Internacionalą di
diems tarptautinio proleta
riato obalsiams įvykdyti gy
venime.
“Visa tai minėdama, Kon
ferencija siūlo Partijai rem
ti suvažiavusių Vienon drau
gų pastangas sudaryti tokį
Internacionalą.’

Skaitytojų domę reikia at
kreipti ypatingai į tą rezoliu
cijos mintį, kad ne ekėnominiai atsilikusioje Rusijoje, o
vakarų industrinėse valstybėse
reikia laukti nusprendimo ga
lutinoje kovoje tarp darbo ir
kapitalo.
Šita mintis šiandie yra pa
matinis skirtumas tarpe viso
pasaulio socialistų ir komunis
tų.
Komunistai mano kaip tik
priešingai. Jie yra įsitikinę,
kad Rusija rodanti visam pa
sauliui kelią į socializmą. Bet
ta jų mintis grieštai priešta
rauja tikrenybei. Rusijoje jau
treji suviršum metai mėgina
ma įsteigti socializmo tvarką,
o jos tenai kaip nėra, taip nė
ra. Dauginus i|ėt. Juo tolinus,
tuo labiaus Rulijoh grįšta bur
žuazinės tvarkos santykiai —
privatinė ženiės nuosavybė,
prekybos
laisvė, koncesijos
privatiniams užsienio kapita
listams ir t.t.
Komunistų nuomonė tečiaus
prieštarauja ir Markso mokslui.
Tas mokslas sako, kad būtina
socializmo tvarkos įvykinimo
sąlyga yra augŠtas kapitalizmo
išsiplėtojimas. Juo labiau plė
tojasi Jkapitalizmas,
tuo la
binus auga stambioji industri
ja ir koncentruojasi kapitalas,
tuo labiaus auga darbininkų
skaičius ir jų susiorganizavimas. Be šitų-gi stambios in
dustrijos ir skaitlingo prole
tariato — socializmą įvykinti
negalima.

Priešais namus jisai sustojo, paskui įėjo
į prieangį ir vėl tenai ilgai stovėjo, paskendęs
užsimąstyme.
Pagalios tykiai ir atsargiai užlipo trepaįs.
Po ilgų grabaliojimų užčiuopė guzikėlį
elektriško skambučio, bet pirštas abejodamas
sustojo.
Ar-gi ištikrųjų tas taip reikalinga?
Jisai negalėjo atsakyti į tą klausimą; pri
siglaudė prie sienos ir tokiu budu vėl pastovėjo
užsimąstęs.
O gal geriau grįžti?
Bet toj pačioj valandoj paspaude skambu
čio guzikėlį.
Paklausė. Jo širdis tvaksėjo.
Pagalios išgirdo bildesį prieangyj, girdėjo
kaip uždegė gazą ir toj pat valandoj durys at
sidarė.
Priešais jį stovėjo Hole.
Žiuėrjo į jį, tartum į šmėklą; vienok grieš
tai atsigavo, atsitraukė į šalį ir, nė žodžio nesa
kydama, įleido jį į namus.
— Aš sušlapau, — tarė Gordonas ramiai;
— ar galima čia pakabinti apsiaustą?
•Nė žodžio neatsakė.
— Man būtinai reikia su jumis pasikalbėti
dėl labai svarliaus dalyko. Atleiskite, kad aš
atėjau tokiu nepaprastu laiku, bet man rodėsi,
kad to dalyko negalima atidėti.
Jijė, vis dar tylėdama, atidarė duris į kam
barį.
Atsisėdo ir ilgai tylėjo.

kokiu-gi budu tad jie guli įsi
vaizdinti, kad jie pralenks jas?
Jie visas savo viltis deda ant
vadinamos “proletariato dikta
tūros”. Jie mano, jogei Rusi
ja gali pralenkti kitas šalis
dėlto, kad joje darbininkai
(faktinai tiktai dalis darbinin
kų) paėmė į savo rankas val
džią. Jų supratimu, politinė
gale daugiau sveria, negu eko
nominis plėtojimasis. O tai yra
nesąmonė marksizmo žvilgs
niu. Mokslinis socializmas sa
ko, kad ekonomija yra visuo
menės gyvenimo pamatas; politika-gi yra ekonomijos pa
sekmė. Ne politika nustato
ekonominį plėtojimąsi ( nors ji,
be abejonės, turi didelės įta
kos į jį), o ekonominis plė
tojimąsi nustato politiką.
Pas
komunistus
Markso
mokslas yra apverstas aukštyn
kojomis.

Skaitytoju Balsai
[Ui iiretkitaa itame akyrtuįt
nuomonaa Redakcija naataako.į

KALBOS, KALBOS.

KALBOS

Naujoji republikonų administracija su prezidentu Hardingu pryšaky, matyt, nori pašmarkauti.
Nusimano, kad
šios šalies žmoųės dar neuž
miršo tai, ką republikonų šulai
jiems kalbėjo rinkimų metu.
Jie tuomet kalbėjo prieš Wilsoną, prieš jo tautų lygą ir
dagi prieš pačius šios šalies
talkininkus, uždėjusius didelę
kontribucijos naštą nugalė
tiems Vokiečiams.
Prezidentas Hardingas šio-1
mis dienomis kongrese pasakė
ilgoką prakalbą. Savo prau
kalboj jis be kita “griežtai
atmete”

tautų

lygą.

A. B-nys, pirmiausiai išplūsta
Keleivį “parsidavėliu,” paskui
išvadina J. P. Raulinaitį šnipu
ir provokatorium, aprašo’Liet.
Pil. Sąjungos prakalbas visa
ką augštyn kojomis apvertęs,
galų gale prikimba prie kompoz. Miko Petrausko. Visa ir
visus apšmeižęs, išniekinęs jis,
nusimanydamas, kad už tokią
palaidą burną gali susilaukti
nemalonumo, bando pasislėpti
po pseudonymu.
Kas jis, tas šmeižikas? Tai
musų “komunistų” veikėjas.
Keli metai atgal jis atsibastė
Bostonan iš Philadelphijos ir
įstojo į LSS. 60 kuopą. Dėjosi
karštas socialistas,
taip kad
po kiek laiko buvo
išrinktas
kuopos organizatorium, apie
porą kartų buvo vienas 6-to
Rajono viršininku, kur jis gavo
progos dar daugiau pasirodyti
savo “revoliucipnumą,” o įvy
kus Sąjungoj skilimui, nugar
mėjo į komunistų lagerį. Bet
žiūrėkite: karo laiku, taipjau
bolševikų kovos laikais su Kolčakais, Denikinais ir kitais monarchistais, tasai ponas “J. A.
B-nys,” toks didelis “revoliu
cionierius” ir
“komunistas”
dirba karo pabūklų dibtuvėse,
kurių dirbiniai vartojami prieš
sovdcpiją. Dar daugiau: jis tuo
pačiu laiku gauna iš Bostono
demokratų valdžios justice of
the peace “džiabą,” ir dabar
tas ponas džiostis-av-di-pys jau
ilgas laikas nieko neveikdamas
neblogai gyvena — tik patys
dievai žino iš ko. Gal būt už
ima Frainos vietą. Ir gal to
dėl kolioja kitus žmones parsi
davėliais, šnipais ir provokato
riais, kad nuo savęs žmonių
akis nukreipus. Tatai dar mes
pamatysime. —J. P. Raulinaitis

NEVYKĘS REAKCININKŲ
ŽYGIS.
[Iš Federuotosios Pregosl

J^iĮgu

AlLBANY, N. Y. — New Yorjasai prezidentas yra “neper ko gubernatoriaus Millerio rei
maldaujamas” tos lygos prie kalaujama valstijos legislatura
šas. Bet joks išmintingas žmo panaikino taip vadinamą iniligus, joks socialistas toms tarinio lavinimosi komisiją.
“griežtoms kalboms” nepati Tai padaryta neva dėlto, kad,
kės. Aišku juk, kad tai yra esą, reikalinga būti tauriems.
Tikroji šito žygio priežastis
tik savo rųšies smarkavimas.
tečiaus yra kita. New Yorko
kas nori, gali tikėti, kad nau-

atsigavo, ir jos veidas persikreipė neapykanta.
— Tu nustebinai mane; aš nesitikėjau dar
kartą tave matyti. Ko tu nori nuo manęs?
Gordonas nusišypsojo, paskui vėl peržiu
rėjo į ją rimtai.
H
•
V
-— Tu pagrobėjai, tapai gražesnė negu pir
ma; bet jau aš nemyliu tavęs. Ne, nemyliu!—
jisai atkartojo, patylėjęs.
— Tiktai tą tu ir norėjai man pasakyti?
Dėlto tik ir atėjai?
— O, ne, ne dėlto. O gal būt — neži
nau... Gal aš jieškau tik priežasties, kad pas
tave užeiti...
— Kad kankinti mane?
— Ne, aš nekankinsiu tavęs. Kam man
tą daryt? Juk tu atidavei man viską, ką turė
jai...
— Meluoji! Nieko aš tau nedaviau. Ypač
tau nieko aš nedaviau! Aš nemaniau, kad tu
toks kvailas ir gali įsikalt sau, kad aš tau ką
nors davus.
— Gal būti, kad aš klystu. Gali būti, kad
tu man nieko nedavei, todėl kati pati nieko ne
turėjai.
— Taigi matai. Dabar tu kalbi protingai.
Nusijuokė šiurkščiu juoku.
Jjsai gailiai į ją pažiurėjo.
—Tą, ką tu man davei, po teisybės, nebuvo
dovana’, — tarė jisai užsiįhąstęs, — juk tas
nieko tau nelešavo: tu nekentėjai ir nekovojai
ir nenuveikei savęs.
Jijė nubalo, bet nieko neatsakė.

nieko neturi... Tu neapkenti manęs, todėl kad
aš pirmutinis tave supratau. Aš pradedu ’ tave
nekęsti tik tarpais, bet ir nemyliu tavęs.
•— Tu dar vis kenti, kaip ir pirmiau? —
paklausė nusišypsojus.
— Ne, dabar kenčiu tik tarpais. Bet ir
tuomet kenčia tik estetikos jausmas.
— Estetikos?
— Taip. Augščiausios grožybės pasiekia
mergaitė valandoj, kuomet joje gema moteriškė.
Ir aš troškau suteikti tau tą augščiausią gro
žybę. Vyras tobulinasi, tolydžio tobulinasi; mo
teriškė tobulinasi tik tol, kol' jije mergina. Pa
virtus moteriške jijė sustoja tobulinusis. Tai—
vienatinis atsitikimas visoj gamtoj, kuomet to
bulumas pereina į ramybę; vienatinio atsitiki
mo, kuomet persivertimų amžinastis pasiekia
galą, ir man tatai — augščiausią grožybė.
— Juk tu visur gali rasti tūkstančius mer
gaičių. Jose tu gali stabdyti tobulumą, pasiekti
augščiausią grožybę, kurią, beja, gali pasiekti
pirmutinis gatvėj patiktas.
— Grožybė gyvuoja tik dėl to, kursai paži
no, ją. Pirmas patiktas gatvėj nesupras jos. O
paskui, tu klysti: kas vienoj moteriškėj yra
gražu, kitoj gali būt šlykštu.
— Ir tąja vienatine moteriške tau buvau
aš?
— Taip tu.
Ilgai tylėjo.
— Dabar tu gali išeiti, — tarė ji tyliai ir
slaptingai. — Dabar tu iŠtiseims mėnesiams su
— Tu turi piktą sielą, — tarė jisai, paty draskei mano širdį. Eik sau dabar, išeik, — aš
Jisai patėmijo, kad Hole žiuri į jį su di
džiausiu neramumu; ant jos lupų buvo užša lėjęs, ir nuleido akis. Tavo siela pikta, — jisai /taip baisiai nuilsus.

Gatvėj Gordonas sustojo užsimąstęs. Vis
dar lijo, bet jis į tai neatkreipė domės.
Staiga jis pasijudino iš vietos, perėjo kelias
gatves ir atsidūrė rinkoj.
Čionai sustojo vartuose kokio ten namo ir
ilgai, lyg abejodamas žiurėjo j namus kitoj gat
ves pusėj.
Gal užlipti augštyn? Senio Mižeikio nėra
namie. Tarnai griečiausiai miega...
Jisai dar abejojo, bet kažkas lyg stūmė jį
prickyn: jafm rodėsi, kad to dalyko negalima
atidėlioti. Būtinai reikia atskirti nuo jos Ostapą,
kitaip jis dar gali tapti taikus pilietis.
Jisai paniekdamas nusišypsojo ir su neži
noma baime žingsniavo išilgai namų.
“Jijė dar nemiega; languose šviesu; vadi
lęs baimingas nusišypsojimas. Bet pamažėl! jijė atkartojo, — kuri nieko negali duoti, todėl kad
nasi, galima pabandyti”, jisai pagalvojo.

. * f **
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valstijos atžagareiviai mat pa
mate, kad toji komisija, šiaip
ar taip, jai pavestąjį darbą ne
atliks. Neatliks todėl, kad pa
čiam įstatymui, kurį ji turi
vykinti, pareikšta ytin didelio
pasipriešinimo. Pavyzdžiui, pa
čioj atžagareivių
tvirtovėj,
New Yorko mieste, jeigu komi
sija butų norėjusi ir bandžiu
si savo darbą atlikti taip, kaip
reikalaujama įstatyme,
New
Yorko kalėjimai butų pasidarę
permaži,,. Tuo budu New Yor
ko junkeriams teko pasirinki?
vienas iš viejų: bandyti pra
vesti savo pienus prievarta, ar
atšaukti patį įstatymą. Jie pa
siimto pastarąjį. Tik kad galu
tinai

nesusikomprami tavus

—

atšaukdami įstatymą jie prisidengė “tausumo” skraiste.

Redakcijos Atsakymai.
Sausininkiečiui, Elizabeth.—»
Apie tą patį gavome aukščiau
kito koresjMtndento pranešimą.
Meldžiame rašinėt mums dažnau trumpų korespondencijėlių
iš savo epielinkės.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugoki!
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

CHICAGO. IUL. '

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtove

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

N«mu Ofitaa

Mietto Ofitat

3323 S. Haltlid St. 127«. Durb.rn St.
Tfcl. Boutorard 1310

TeL Central 4.11

DR. A. MONTVID '
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362

2121 No*rth Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos tel. Albany 8710
Telephone Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, I1L

JEI TURI POTRUKĮ.
Mėgink šį veltui.
Panaudok prie visokių potrukių, se
nų ar jaunų, didelių ar mažų, o busi
ant to kelio, kuriuomi eidami tūkstan
čiai persitikrino.
Kiekvienas vyras, moteris ar kūdi
kis turinti potrukj, tuojaus turi ra
šyt pas W. S. Rice, 2134 Main St.,
Adams, N.Y. reikalaudamas veltui iš
mėginimui šių stebėtinai stimuliuo
jančių gyduolių. Tik uždėkit ant vie
tos ir muskulai pradės stiprėti, vie
nas su kitu jungtis ir tokiu budu prasivėrimas naturališkai pradės užsi
traukti ir pasiliuosuosi nuo palaikyto
jų (support), peraikščių (truss) ir
pritaisos (appliance) naudojimo. Rei
kia atbot ir pasiųsk reikalavimą veltui
išmėginimui. Jei jūsų potrukis ir ne
vargina, bet kam tai dčvėt visą amžį,
visokius prietaisus? Kam imti gangrinos riziką ir panašius pavojus iš
mažo ir nekalto potrukio, Kuris tūk
stančius yra paguldęs ant operacijos
stalo ? daugybė vyrų ir moterų kas
dien rizikuoja tokiuose dalykuose, ka
dangi jų potrukis nekenksmingas, nei
nesulaiko nuo kasdieninio jų užsiėmi
mo. Tuojaus rašyk reikalaudamas
šių veltui išmėginimui gyduolių, nes
jos visiškai stebėtinos ir prigelliejo
pasiliuosuot nuo potrukių, taip dide
lių, kam dvi žmogaus kumštys. Ra
šyk tubjau ir mėgink. Vartok žemiau
tilpstantj kuponą.

Veltui nuo potrukio
W. S. Rice, Ine., •
,
2134 Main St., Adams, N. Y.
Malonėsite pisiusti visiškai vel
tui gydymo pavizdį jūsų stimuliuo
jančių panaudojinvui nuo potrukio
vaistų.
Vardas .........................................Antrašas ............................. -........ .
Valst........................... . ...................
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T**r<luvėjai:

No. 14 William Bul- |

I Dr. A. Ri Blumeiithal

fčiiičAūošl

BeniHsines PetnyCios

shas, Genoralis;

No. 15 Nancy Grigą- |
liunaltė Generalė;

ffStreots

No. 102 Chas Putras,!
Vyriškų drabužių.

No. 87 William Pūkelis, 1
domestic ir kiti.

New Yorke pirkti vyriški
siutai po

Tik pamislykit apie juos!
Pavasariniai siutai po $12.50, kadangi už gry
Mados vyrams ir vai

kinams, single ir double breasted ir konservativių modelių; vidutinių ir tamsių spalvų;
puikus vilnono kašmiro ir kiti worstead. Mie

44

ros nuo 32 iki 42, taipgi keletas

mieros

už $12.50.

Vaikams siutai
Norfolk mados, vertė jų nustebins tamista.
Pamuštos kelinės; nuo 7 iki 17 m. (Tg QE
Roguliarė vertė po $10, už

Vienos kainos Čeverykv išpardavimas
Išpildomi pirmesni reikalavimai su vertybe, kurią suteikiame šia
me pažymėtiname išpardavime.
Moterims pavasarinės kur
Moterims pavasarinės kur
pės ir Oxfords; puikaus
pės vienu ir dviem diržais, Pasirinkime
baltųjų
Jūrių salps audirudos ar juodos kid; CuITių;
rankomis
siūti odos
ban ar nvilitariais užkul
po
padai
/visokio
C
p GE
niais; rankoms siūti pa
dydžio po
dai visokios mieros da
bar tiktai
Vyrams pasipuošimui čeMoterims pavasariniai Oxverykai; mahogany ir gun
ford Havana rudi ar juo
metai
veršio odos; Engdi kid; rankoms siūti pa
lish
arba
McKay; prisiū
dai; visokias mieros; spe
tais
padais,
visokio dycialiai apkainuoti šiam išPora
džio tiktai
panlpvimui .
po
’
>------------- —✓ po
Vyrams darbiniai čevorykai, rudi
Augančioms merginoms Oxford
juodi arba Havana rudi kid;
mėsininko mados,, neperšlampan naujausios mados; miklios odos

$2.85

$2.85

ti, odos padai, visokios
mieros, po

2*

$2.85

****

Pfitnyčia daugumoje Krikščioniškų namų yra žuvies diena. Taipgi
yra ir kitos pasninko dienos kiekvienuose metuose, kuriose mėsinis mai
stas naudoti yra draudžiama tradicijomis ar religijos teisėmis. Todėl
beveik kiekviena šeimininkė stengiasi daryti viską, kad užganėdinus
savo šeimyną bu tuo maistu, kokis galima prirengti.

A. Belskio aptieką bandė
išvogti.
Iš seredos į ketvergo naktį,
apie dvyliktą, vagys buvo įsi
laužę į plačiai
žinomo liet,
vaistininko Antano Belskio ap; tieką, kuri randasi įprie HMM)
■ S. Halsted gat., betgi nieko ne
laimėję pabėgo.

12.50
nus pinigus pirkome.

į:: ŽINIOS::

$2.85

I padai; visokios mieros po

Formalis Atidarymas
Musų Naujo Namo
Subatoj, Balandžio-April 16 d.,
9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

* r
Mazola yra tikra palaima šeimininkėm šiose dienose, nes ji yra
tyra DARŽOVIŲ alyva. Su jos pagalba visuomet galima palengvinti
situaciją, nes galima prirengti įvairių skanių, sveikų ir maistingų val
gių iš paprastų daržovių ar žuvų, kurias galima lengvai nusipirkti ar
timiausioje krautuvėje.
žuvis ar silkė iškepta Mazoloj yra skanum
ir sveik* maistu. Jūsų kūdikiai tikrai gėrėsis juomi ir jus visa šeimyna
bus užganėdinta.
\
•

A. Bielskis apie dvyliktą pa
rėjo į savo kambarį ant aptiekos viršaus, kur rado besikal
bančius savo draugus dakta
rus. t Tie paklausė jo, ką jis
veikęs savo aptiekoje, ikad
taip belstis jam reikėję. Savi
ninkas tik pagrįžęs iš miesto
nustebėjo tuo klausimu ir ėjo!
savo aptiekon pažiūrėti.
Aptiekon vagys dasigavo per
kelnorę. Pirma Išlaužė duris į
kelnorę apkratė tą, o čia nie
ko neradę išlaužė grindų duris
į vaistinyčią. Belskis įėjęs vaistinyčion rado grindų duris ati
darąs ir girdėjo skiepe beldir
mosi išbėgančių vagių. Polici
ja atvykus nuėjo sklepan, bet,
žinoma, vagys ten nežiopsojo,
kol policija ateis.

Mazola gali būti naudojama didesniam skaičiui dalykų ir su
Žesnėmis lėšomis, negu bile kuris kitas riebalų išdirbinys.
Parsiduoda kiekvienoj geresnėj krautuvėj puskvortės, kvortos, pusgalionio Jr
liono mieros ble5in6s«. ,

%

Bizniavome dalyj Chicagos.

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
---------- ----■
- — ■ --------

BALTIJOS AMERIKOS LINU
Nt:w YORK. NA'. 1

42 JBROAOWAY

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

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų triubų pašto laivai išplauks
‘ESTONIA”
GEG. 4
“LITHUANIA” ..... BIRž. 1
“POLONIA” ,'.|
“ESTONIA” ......... BIRŽ. 15
GEG.18
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pus
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La Šalie St
CHICAGO, ILL.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves.. Cash arba,ant išmokėjimo.
’
. . ,
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard T892 Chicago, III.

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.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drenai 2880

DR. G. M. GLASER S

gauna

'praktikuoja 29 metai
Ofisas:

$50 savaitei. Bosai nurodo, kad
jei jie išldausytų
darbininkų
prašymą, tuomet jiems prisi
eitų samdyti naujas darbinin
kas ant kiekvienų dabar dir
bančių šešių darbininkų. O dėl
to įpieno kaina gal tirėtų dar
atigščiau pakilti.
M ilk Dealers’ asociacija pra
šė, kad pieno
4švažiuotojai
prisiimtų 25 nuoš. jų algas
numažinti, tiMupct esą ir pieno
kainą bus galima numažinti.
Darbininkai tečiaus tą prašymą
atmetė.

Kad lietuvių draugijos ren
gia. įvairius vakarus, dažniau
sia daro lai su tikslu papildyti
savo iždus, iš kurių
reikale
duodamos nariams pašalpos,
arba paremti kokį nors lab
darybės darbą,
arba sušelpti
savo brolius Lietuvoj. Visi to
kiems vakarams užjaučia ir
mielai juos lanko.
Balandžio 23 dieną, taigi už
pusantros savaitės, rengiamas
Haymond Čapelėj, 81G W. 31
gve, koncertas naudai lietuvių
moksleivių, kuriems pašalpa
būtinai reikalinga. Vakaras ža
da būti labai malonus. Progranie dalyvauja žinomos lie
tuvių koncertų
žvaigždutes,
dainuotojos plS Ona Rudauskaitė, plė Salome* Staniuliutė,
pianistės p-les E. Makariutės
mokiniai muzikai, vienas žy
mus smuikininkas anglas, ii'
k. Bus taipjau šokikė p-lė A.
Narmontaitė.
Lietuvių visuomenė, tikimės,
užjausdama savo moksleivių
reikalui, gausiu atsilankymu
parems tą rengiama mokslei
vių naudai vakarą. —

WEST
Nauja koperacija.

ELEKTRA

Specialistas džiovos

-----------------------------------------------------------------------------

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertes nupiginimą.

Kiek laiko atgal čia susikūrė
nauja
koperacija ir ’ atidarę
maįpto reikmenų krautuvę.
Tenka pažymėti, kad koperacijos krautuvei sekasi. Sekasi
gan gerai, nors priešų ji turi
ytin daug. Viena, ta koperaci
ja yra nepatenkinti patys vie-

‘

vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
{iečių, — kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE €0.

2810 W. Harrison St.,

fih

■ B
dB
"m
ll* i R

II

Chicago,, III.

Mes turime parduoti už neužmik ėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $85 ir duosime 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
SBI parduoti dešimtį augštos rūšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
■
karpetų. šio setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes parBCh duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padalyt daugiau vietos,
H Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui
fl I i visas miesto dalis ir apiclinkes, taipgi nasiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.
Liberty Bondsai priimami.
A tdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdiefiiais iki 4 vai. po pietų.

■ ———

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

I

817 Blue Tsland Aye.

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2291 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

VĖL NAUJIENA.
Norėdami skaitytojams parodyt mu
sų draugiškumą, suteikei naudą, ir
padaryt vieni kitus artimesniais; mes
sumanėme naują dalykėlį, kurį tiki
me visiems kas tik pas mus atsilan
kys ir nusipirks, taip jau žema kaina
madingus, tvirtus ir geriausio darbo
čeverykus.
Mes tai darysime tik
per trumpą laiką, tat pasiskubinkite
išnaudoti tą progą. Štai paduodame
kuponą; ir kas tik pirksiąs mus vy
riškus ar moteriškus čeverykus —
mokėdamas už juos priduos šį kupo
ną, gaus 50 centų pigiau ant poros.

Kuponas vertas 50 centą
Su kiekviena pora vyriškų ar mote
riškų čeverykų. Pirkdamas nerodyk
jo iki mokėsi už pirkinį.

TETER BROS SHOE STORE
,3415 So. Halsted St.

Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan AveM RostHande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:80 vak.

'honc Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA

■

Telephone Yards 687

l

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsakoma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

Waukeąano SJ.Petrauskas
Lietuviai—

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
Būdavo jame ir taisomo.
kreipkitės į J. E. Bruževi401 W. 47th St., Chicago., čiaus aptiek*:
D^. C. K KLIAUGA
f
WAUKEGAN
PHARMACY,
DENTISTAS ■.
H.'.
1821 So. Halsted St., .Chicago, H!,
j 1006 Marion Street,
kampus 18tli St. ’
Waukegan, IIL
Vąląndos: 9—>12 ryto ir 1—9 vak.

Kontraktorius ir
budavotojas.

g

n

Ruatta & Serenelli

General is

Taipgi Chroniškų Ligų. *
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■
po piet. ■

—

.lll-l.-

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams,
Rašykt angliškai dėl informacijų.

SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- ,

Phone Canal 257

(Tąsa seka ant tS-to puslp.)

3149 S. Morgan St., kertė 32 St. |
Chicago, Illinois.

RAUKTI STORAGIUJ

—

Madison Street prie Kedzie Avenue

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
»
4729 So. Asliland Are., 2 lubos
Chicago, Illinois.

X7 Battery Place, New. .York

Ruošiamas koncertas lietuvių
moksleivių naudai.

MADISON:& KEDZIE
STATEiBANK

DR. CHARLES SEGAL

COMPANY,

BR1DGEPORTAS.

Jei dar ne esi kosturr/eriu, kodel-gi neatsidaryti accountą ir nusirenduoti pasidėjimui daiktų skrynelės musų atidarymo dienoje?

A

'y CORN PRODUCTS REFINING

Lietuviu Rateiinoss

Tamista nuoširdžiai užkviečiamas cjalyvauti. šis puikus namas
yra septynis kartus didesnis nei kad musų namas, užžavės jo darbo
puikumas ir naudingumas.
!
» > i |> ; ‘ | !jį

*

ma-

Jei nebutumete galutinai už
ganėdinti gerumu ir ekonomiškumu
Mazolos, tad jūsų krautuvninkas su( grąžins jums pinigus,

■

Musų labai puikus namas taps formaliai atidarytas virš minėtoj
dienoj.
i
*

Iš 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-Rdy ir kitokius
elektros prietaisus.
‘Ofisas Ir "Laboratorija: 1835 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
TelephonaiJ 8 H0 arba 867
į Naktimis: Drexel
V 950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halstcd St.
V AL.: 9-—10 lyto ir B—-0 vai. vak.

UŽTIKRINAME:

Chicagos pieno išvažiuotojai užvakar pareikalavo šešių
dienų darbo ir tos pačios al
gos, kurių jie dabar dirbdami
kas dieną turi. Dabar pieno iš'didžiuma,

-DR. M. HERZMAN

<
Mazola palengvina sunkenybes maitinime šeimynos per gavenę ar
bile pasninko dienoje.

Pieno išvažiuoto jai reikalauja
geresnių sąlygų.

vmžiiiotojairt

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintų
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame įi vaikus.
.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St
•Telephone Y"arda 4317
Boulevard 6487

809 So. Main Str.
Rockford, III.

T. Pullman 5432

A.SHUSHO
AKUSERM

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
priž^Uriu ligonę ir kūdi
kį laiko ligos.
i
10929 S/ State >.
1 'Chicago, III.

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Pa i k 8423
Res. 615 So. Humpherey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER
Phyatcian and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.
Z~—-

..........

Tel. Austin 737

........

'

V

]

DR. MARY A
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: "8—12 Kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

V...... ■■■■..... . ........

.11

!

I.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 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-r3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
..

—SSTSTSLJ'.',

■lTSg*..-r~J

;

DR. YUŠKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466
■TTiirmi ......... i

..... n.... .. i

DR. C. KASPUTIS

—Dentistas— 3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Telefonas—Boulevard 9199
<------- i-------- - ---------- -—_ ________
... ............... .-■■■III

M,

—

Telephone Yards 5834

DR. P. G. VEMSI
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, III.

J

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

. —LJJdULSy'JSS-S——*----------- ! J.SJ!

Pčtnyčia, Balandžio 15,1921

smshb!

kime išrinko naują valdybą ir
nutarė pradėti gyviau veikti,
rengiant pmlekcijas,
vakarė* TWCVATT . „
. ..
..
.
.
v. . • JIEŠKAU brolio Danieliaus Tamu
lius su programais, ir panašiai, čio. Apie 20 metų Amerikoj. Iš
Vienas tokių vakarėlių įvyks |J«|uvos Kauno rėd., Raseinių apskv.,
utį:,.: u /
1 t •
Ludavėnų parapijos. Jis pats malonės
nedėlioj, balandžio 17 d. Lino- atsišaukti, arba jį žinanti teiksis prasybės svetainėj. Komitetas sten- ne§t> už
busiu labai dėkingas.
giasL parūpinti gana įvairų ir ‘ 4409 So*^od^ '^Chicago, III.
turtingą programą. Yra jau ‘
prisižadėjęs dalyvauti stam-1
bus
pianistąs,
kuris tarp |

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

NAMAI-lEME.

NAMAI-ŽEME

tos liet, krautuvninkai. Mat,
atsirado naujas konkurentas.
PARDĄVIMUI saliunas lietuviais
PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
PARDAVIMUI pigiai graži mūrinė
apgyvento
j
vietoj;
4
kambariai
užpa

mų
mūrinis namas po 6 ir 5 kamba rezidencija 9 kambarių, štymu apšil
VYRŲ
Bet mano manymu, vietos yra
kalyj gyvenimas.
Pardavimo prie rius; maudynės, rendos neša $1,500 doma, 3 lotai 75x165 pėdų, puikiai
visiems. Kad “išvyti iš biznio”
žastis — patirsite ant vietos.
’
GERA PROGA.
i metus. Kaina $10,500.00 ant išmo medžiais aupaugę, kvietkais apsodin
Tikra proga vyrui, kuris gali par
Atsišaukite
kėjimo. Tik $3,000 {mokėt, likusius ta apie 100 visokių vaisinių medžių
krautuvninkus, kaip kad kai
duoti teisingą pasiūlymų teisingu bu
1737 So. Union Avė.
rendos pabaigs mokėti. Namas ran yra kaipo obelių, vyšnių, grašių ir
kurie jų tikrina, tam reikėtų
du. Uždarbis nemažesnis $84.00 į sa
dasi ant Bridgeporto. Atsišaukite kitokių; labai puiki vieta. Kas nori
vaitę.
Stuba nuo stubos propozi
greitai pas J. Zacker,
ne vienos, bet kelių tokių konuošaliai miesto gyventi, yra tikrai
cija.
8301 So. Halsted St.
verta $15,000, greitu laiku parsiduo
peracijų. Taigi aišku, kad koMatykite
da tik už pusę kainos, randasi apie
M R. B. R. KOZLOWSKI,
PARDAVIMUI visai pigiai šešių Morgan Park. Atsišaukite pas
peracija musų krautuvninkams
tarpe 10 ir 11 vai. ryto.
pagyveninių kampinis namas — pat
J. ZACKER,
pakenkti negali ir nenori.
Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk sai kampas bizniui. Pardavimo prie
4755 So. Loomis St.,
Chicago, III.
3301 So. Halsted St.
tų iš Pullman Ųompany, su pasaulio žastis — našlysta.
Antras naujosios koperacijos rodys.
tvirtumu
ir dėvėjimu, bus pardavoiaTaipgi kalbėtojai
ir
MRS. PETRAITIS,
REIKIA kukoriaus* (virėjo), kuris mi mieroms
pnešas yra pats musų žinomų k
kį
,r^nin ’
ir daugumais patenkiAR NORI PASTOVAUS DARBO
1620
So. Union Avė.
moka skaniai virti.
nąnti
pirkėją,
už
tokias
kainas,
kokių
IR GERAI APMOKAMO?
tamsumas. Jie mano taip: jei-1
Atsišaukite.
niekad nebuvo savo žemume — ateik
Draugijos narys,
3212 So. Halsted St.,
PARDAVIMUI mūrinis namas ge
ju įsikūrė koperacija, tai ji sa
Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
roj
vietoj, ant kampo 5757 Carpenter
Chicago, III.
L. COHEN,
vo prekes gali parduoti “jei ne
džiulėj
Lietuvių kolionijoj, esančioj
ir 58th St. Chicagoj; dviejų flatų,
garsioj
javų derlingumu Oneidu
4614
So.
Ashland
Avė.
6 ir 7 kambarių, vidus ištaisytas kietdvigubai, tai bent trečdaliu pi
REIKALINGAS bučeris gerai paty
County,
Wis.
Žemė gera, viskas ką
medžio; yra du fumished heat atski
ręs savę (larbą.
giau.” Bet tie žmonės užmirš
pasėji
ar
pasodinis,
uždera, ypatin
rai.
Pardavimo priežastį patirsite
Atsišaukite
greitai.
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
. i
ant vietos.
Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
ta vieną dalyką, kuris mano
CICERO LIETUVIŲ KORPORACIJA
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą.
856
W.
33
St.,
kviečiąmi visuotinan susi4945 W. 14th St.,
manymu, yra labai svarbus. Ji vininkai
Su $250 ir lengvaįs išmokėjimais busi
Tel.:
Boulevard
4796.
rinkiman nedėlioj, bal, 17, kaip 12
Cicero, III.
puikios farmos savininku. Platesnių
sai yra toks. Kol čia nebuvo vai. dienos Mildos didžiojoj svet
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO
žinių ateik šiandie.
Bus svarstomi svarbus reikalai, taip
PARDAVIMUI 4 lotai labai pui LIBERTY LAND & INVESTMENT
koperacijos, tai maistas tikrai jau
tariama apie kapinių švente gegu
Stebuklinga proga porai užvedan kioj vietoj, 79-ta gatvė ir Ashland
COMPANY,
kokiu trečdaliu buvo branges žio 30 d. Raštininkų draugijų, kurios
čiai gyvenimą, paaukausiu sa>fo pui Avė. ir 4 lotai prie šv. Kazimiero
3301
So. Halsted Str.,
žada dalyvauti apvaikšČiojimė, pra
kius 4 kambarių rakandus, visus sy Vienuolyno ir 2 lotai prie Westem
nis. Beto, koperacija ir dabar šome
Chicago, III.
atsiųsti urnai tikras adresus.
JIEŠKAU savo moteries Aleksan
PARDAVIMUI Harley Davis mo- kiu arba atskirai, kaip nauji suside Electric Co. Visi po 30x125 pėdas.
savo prekes parduoda pigiau j
— A. Booben, 3231 Emerald Avė. dros Vitkevič, kuri prasišalino nuo torcycle,
1917.
i
da iŠ trijų Šmotų seklyčios seto, bu Gasas, suros, šaligatvei — viskas ap
GARADŽIUS
manęs apie 8 mėnesiai laiko. Išsi
nei kad kitose krautuvėse. Ir
STANLEY VILEIKIS,
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- mokėta. Atsišaukite greitai, parduo
PROGA
MECHANIKUI.
9 metų vaiką; ji turi ant ran
6610 S. Morgan St.,
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis du ant lengvų išmokėjimų. Priimsiu
Pardavimui
garadžius su visais
štai kodėl. Koperacijos krau Bridgeport. — Draugija šv. Domi vežė
kos baltą plėtmą.
Vaiko yra per
Ant antrų lubų.
Vietrola, už kuri buvo užmokėta $225 Liberty Bondsus už pilną jų kainą.
įrehginvais
Ir
su
senais automobiliais.
J. AUGAITIS,
tuvėj parduodamasai maistas ninko laikys savo mėnesinį susirinki kirstas veidas šalę nosies. Kas to
Chicago, III.
už $50, su rekordais ir deimanto špil
Didžio
40x47
su
lotu
50x130 ant Bridmą nedėlioj, balandžio 17 d., Šv. Jur kią patėmysite, meldžiu man pranešti
819 W. 83rd St.
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti
geporto.
Savininkas
apleidžia mies
yra pirmos rųšies, ir neveizint gio
parapijos svetainėj, Auburn Avė. už ką duosiu dovaną. Ji yra išbėgusi
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne
tą
—
parduosiu
pigiai.
PARDAVIMUI
automobilius,
Auuž jį imama pigiau nei kitose ir 32 PI., kaip 1 vai. po pietų. Teik su Malorusu.
C. A. VALANTINAVIČIA,
PARDAVIMUI ar mainymui farma
burn, 7 pasažierių, 6 cilinderių, kaina dėlioj.
sitės susirinkti visi nariai ir savo
JURGIS VITKEVIČIA
949 W. 34th St.
krautuvėse.
Pigiau tuo, kad Į draugų atsivesti prisirašyti.—Už. val 2136 W. 22nd PI.,
ant
namo.
160
akerių
geros
žemės;
2810
W.
Harrison
St.
$750.00.
Galima
matyt
bile
kada.
Chicago, III.
80
akerių
ariamos,
80
akerių
stam

Priežastis
pardavimo
—
reikalas
— A. Bugailiškis.
pirkėjai nusiperka taip vadina-1 dybą.
baus miško, geri budinkai, 12 karvių,
pinigų;
i
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų na
mą “maisto kortelę” (Kopera-|
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan 2 arkliai, 50 vištų — Wisconsin valst.
J. T.
mas
po 6 ir 6 kambarius.
šiltas
dai, visi ant syk ar atskirai, labai pi Kaina $8,000.
3357 So. Halsted St.,
cijoj yra tokia tvarka,
kadi Lietuvių Rytinės žvaigždės Kliubas JIEŠKAU Vincento Linkio, Bane
vanduo,
vanos
ir
prausykla.
Rendos
giai, taipgi puikus gramafonas su re
JOSEPH VALANDUS,
Tel.: Boulevard 5009.
rengia didelį balių subatoj, bal. 16 d.,
kaimo, ir Paulinos Djksiukės, Beneša į mėnesį $84.00. Kaina $2,600
kiekvienas pirkėjas iškalno tu-Į Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI. lių
kordais.
Puiki
deska,
rašoma
maši

2829 W. 39th St.
varnių kaimo.
— $600 įmokėt, o kitus susitaikinsi
nėlė ir express biznis; puikus arklys,
Tol.: Lafayette 4167.
Pradžia 7:30 vak. Kviečiame publi
ri nusipirkti tam tikrą kvitą — j ką
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:
me lengvais išmokėjimais.
Namas
NEPAPRASTAS BARGENAS. 6 metų 2200 svarų. Parduodu ant
skaitlingai atsilankyti.
«
J.
DIKŠAS,
randasi
ant
Bridgeporto,
3720
So.
už penkis ar daugiau dolerių,— Į
— Komitetas.
Naudotų karų. Gero parinki syk ar atskirai.
2714 Springway,
PARDAVIMUI
stuba,
tikrae
bargeEmerald
Avė.
Kreipkitės
į
savinin

K. SAKALAUSKY,
kuria paskui perkasi sau rei
Pittsburgh, Pa.
nas.
Turi
būt
tuojau
parduota
5
ką,
8008
So.
Emerald
Avė.
mo, tarpe kurių randasi ir šių 4017 So. Artesian Avė., Chicago, III. kambariai, didelis antaugštis, elektros
kalingų prekių), tai nuo kiek Brighton Pk. — D. L. K. Keistučio
gerai žinomų išdirbimų:
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai
Paš. ir Polit. Kliubas laikys savo mė
BARGENAS, 3222 W. 65 PI. arti
JIEŠKAU savo mylimo vyro Jono
vienų penkių dolerių
jiems nesinį
—
pardavimui labai pigiai.
susirinkimą nedėlioj, bal. 17 d., Vaznonio, kuris mane apleido su tri
Kissel Car,
Kedzie
Avė., 2 flatų mūrinis namas.
PARDAVIMUI 6-šių kambarių dar
N. SIMON,
duodama penkiasdešimts centų I kaip 1 vai. dienos, Liberty svetainėj, mis kūdikiais lapkričio 14 d., 1920.
5x6
kambarių
namas. 5% metų se
nauji
rakandai,
labai
pigiai.
Visus
ar
Buick Touring Car,
5525 So. Kolin Av.
3925 S. Kedzie Av. Visi nariai ma Girdėjau, kad randasi apielinkėj. Nenas, garu šildomas. Kaina $10,750.
po vieną. Taipgi ir kambariai pasinuošimčio.
lonėkite susirinkti.
— Valdyba.
Essex Touring Car,
Reikia $3.500 cash.
sisarmatykie, grįžk namo, o jai ne
rendavoja.
Puiki proga jaunave
SCHETTER & MASULIS,
turi
ant
tikieto,
tai
atrašyk
man,
aš
džiams.
Atsišaukite
tik
iš
ryto
iki
Elgin
Touring
Car,
PARDAVIMUI
stuba
ir
8
lo

Daugelis žmonių šito supras
6706 So. Ashland Avė.,
12-tai vai., Nedėlioj visą dieną.
The Second Annual Dance of the prisiųsiu. Jeigu manai grįžti, tai
Mitchell
Touring
Car,
tai.
Stuba
3
metų
sena,
4
kam

ti nenori ar nepajėgia. Dėlto 1921
Republic 908.
grįžkie
tuojaus,
nes
aš
išvažiuosiu
iš
713 W. 19th St.,
Senior Class of the Hoffman
Chicagos,
tdi
vėliaus
gailėsiesi
negrį2-ros
lubos.
Ford Sedan & Coupe,
Preparatory School will take placo
barių.
ir nepasitenkinimas.
*
Saturday evening, April 16th, 1921, at žęs«
PARDAVIMUI namas ir saliunas
Oldsmobile Eight,
5518 So. Kolin Avė.
Vis dėlto, kaip jau minėjau, Molner Hali, 2126 Crystal St. MontV. VAZNONIENe,
icwj, lietuvių ir lenkų
labai
geroj vietoj,
}
RAKANDŲ
BARGENAS.
'
Ghicago, III.
Dodge Coupe,
pačiai koperacijai
jis nepa gomery’s Orchestra will furnish the 1717 Ruble St.,
išdirb-
apgyvento,!. Biznis nuo senai išdirb
Į Pirma negu pirksit rakandus, atei
music
for this occasion.
Gali pirkti tik biznį arba ir
Chalmer,
tas,
kenks. Ji gali puikiai pasilai
kite ir persitikrinkite musų dideliame
viską.
Į
pasiulijime.
$200
saiza
tikras
mahaVelie.
kyti ir iš savo narių-dalininkų,
4415 So. Wood St.
Bridgeport. — Leib.-Gv. D. L. K.
gony fonografas, su dviem sprenžiCHICAGO SHERIDAN C0.,< | nom,
Tel.:
Yardas 4286.
kurių yra ytin didelis . būrys. Vytauto 1-ma Div. Raitelių laikys bergrajija visokius rekordus, pilnai
Pardavimui lietuvių kolonijoj, Michi
taininį susirinkimą nedėlioję, bal. 17
2542 S. Michigan Avė.,
i gvarantuotas, parsiduoda tik už $55 gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
Manau, kad neužilgio kopera-i d., Šv. Jurgio parap. svet., 1-mą vai.
FARMOS
su rekordais ir deimantine adata. Da- vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
Tel.: Victory 7620—7621.
cijos krautuvė įsigys netik vie po pietų. Visi nariai malonėkite lai REIKIA partnerio į gerą ir apmo
venport pianas. Vėliausios mados gyvenamos. Platesnių žinių klaus
ku susirinkti, nes yra svarbių reika kamą biznį, su mažu kapitalu. At
parlor (fruntinės) setas. Valgomojo kite per laišką, įdedant markę už 2
tos lietuvių simpatijos, bet ir lų
aptarti. Taipgi ir norintys įstoti sišaukite tokie kurie myli rhokslą.
Garbus Lietuviai, kurie manote apie
kambario setas, miegamojo (bedjų paramos — didesnės nei į musų organizaciją, malonėkite atsi
DR. W. YUSZKIEWICZ,
room) setas, karpetai (kaurai) ir ant centus.
pirkimą
žemės ir pagerinimą savo bū
TONY ZABELA,
1407
Mihvaukee
Avė.,
lankyti.
—
Rašt.
S.
Kunevičius.
'Y
grindų
pastatomą
lempą,
etc.,
visi
vio,
tai
dabar
geras laikas pasiteiraut.
kad iki šiol.
—Vietinis.
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.
Phone Humboldt 5849.

Dešimts tukstančiy

Pranešimai

RAKANDAI

AUTOMOBILIAI

įieško partnerių

PARDAVIMUI

kaip nauji. Parsiduos jums, prieinaPARDAVIMUI sąliunąs geroj vie mom
kainom. Nepraleiskite šito barDraugystės Šv. Antano iš Padvos
toj, apgyvento] įvairių tautų. Par geno.
PARDAVIMUI puiki farma: gera
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj,
duodu labai greitai. Paradvimo prie
NORTH SIDE..
žemė
su gyvuliais ir mašinomis, III.
Gyvenimo
vieta
bal. 17 d., 1 vai. po pietų, Dievo Ap
žastį patirsite ant vietos.
valstijoj. Galima mainyt ant mieste
1922 So. Kedzie Avė.
vaizdos parap. svet. S. Union Avė. ir
Atsišaukite.
„•
r»» TFrum.----------------- ---------esančių
praperčjų. Platesnių žinių
Jau nuo senai čionai gyvuoja 18 gatves. Visi nariai būtinai atsi821 W. 35th St.
kreipkitės
pas savininką.
Lietuvių Darbininkų Literatū lankykit, nes yra daug svarbių daly
PARDAVIMUI seklyčios setas ir
P.
PAULAUSKIS,
kų apkalbėjirpui.
— Valdyba.
ANT RENDOS kambaris vie
šiaip
kitokių
gerų
rakandų.
Parda

656
W. 18th St.,
ros Draugija. Užėjus tam pra
DIDELIS BARGENAS parda vimo priežastis — einu į mažesnius,
nam
vaikinui.
Elektros
šviesa,
Antros lubos iš fronto.
gaištingam
ardynfo
laikui,
vimui grosernš ir bučemė. Gera kambarius. Galite matyt nuo 3:00 iki
Susivienijimo Amerikos lietuvių exsteam
heat.
kareivių
2
kuopos
susirinkimas
įvyks
7:30 vai. vak.
kaip visur taip ir čia teko skir
vieta dalininkui^ Atsišaukite
PARDAVIMUI du mūriniai namai,
^436 S. Talman Avė.
pėtnyčioj, bal. 15 d., 7:30 v. v. J. Pa3303
Lowe
Avė.,
2
fl.
2 pagyvenimų, po 5 kambarius, lotas
tis su miksų buvusiais draugais džiovelio svetainėj, 1750 So. Union
1447 So.
Isted St.
33 pėdų, vidui viskas naujausios ma
-------------ir iŠ apie keturių dešimčių na Avė. Visi nariai malonėsit atsilan
NORIU tuoj parduoti už paauka- dos. 4449-4458 S. Francisco Avė.
kyti, nes turime d£ug svarbių dalykų
rių pasiliko 26, ir tie patys, svarstymui.
PARDAVIMUI saliunas labai geroj vimą 6 kambarių rakandus; visi aug- Savininkas gyvena 4401 S. Rlch— Valdyba.
vietoj,
biznis išdirbtas per daugelį štos rūšies; kaurai, fruntinės, dining mond.
i
kaip kad ko išsigandę, mažai
---------------- 5T
metų; lietuvių ir lenkų apgyventoj kambario, miegamojo kambario se
Lafayette 2797.
tai. Misingio lova, indai, grindų ir
ką veikė draugijos labui. Susi West Pullmano L. P. Kliubas kelia JIEŠKAU darbo už veiterį arba vietoj. Parsiduos pigiai. Pardavimo stalo
lempos, mahogany grojiklis pi
pirmą didelį vakarą — spektaklį su
nuo 11 vai. iki 2 po pietų — priežastį — patirsite ant vietos.
FARMAS.
rinkimus laikydavo į kelis mė įvairiais pamarginimais ir balių suba kukorių
anas,
vietrola, puikiausias Buick So
tris arba keturias valandas į dieną.
4544 So. California Avė.
Geriausias
laikas
pirkti dabar. No
dan automobilius — bėga ir atrodo
nesius vieną kartą. Aplamai jo toj, balandžio 16 dieną, K. Bajorūno Kam reikia panašaus darbininko, at
kaip naujas. Taipgi ir namas par rintieji pirkti geros žemės farmą, ge
salėj. Kviečiame publiką gausiai su sišaukite.
PARDAVIMUI
bučemė
ir
grosemė
kios agitacijos nei organizaci sirinkti.
davimui.
Parduosime atskirai jei roj vietoj ir teisingai, kreipkitės pas
— Rašt. F. Bareišis.
P. V.,
Naujienų agentą parašydami laišką,
lietuvių
ir
lenkų
apgyvento!,
la

tuojaus bus parduoti.
2852 Emerald Avė.
nio darbo nesimatė. Bet da
kada atvažiuosite, o mes pasitiksime
bai gražioj vietoj. Biznis išdirbtas
3220 W. Jackson Blvd.
ir tamstai nieke nekainuos. Mes pa
per 20 metų. Pardavimo priežastį
bar savo metiniame susirin-i Pranešimas chicagiečiams: Nedė
Tel.: Garfield 945.
tarnausime teisingai.
patirsite
ant
vietos.
lioj balandžio 17 d., 2 vai. po pietų
WM. PILYPAS,
934
W.
29th
St.
Raymond Chapel svet., įvyks puikus
PARDAVIMUI
rakandai
po
vieną
R.
R.
2,
Box
83,
Scottville, Mich.
koncertas. Duoda B. Kalkins. Proar
atskirai;
galima
išrendavot
ir
gramo išpildyme dalyvauja: Unė BaPARDAVIMUI bučemė ir grosemė kambarius.
VYRŲ
bickaitė — soprano, Jonas Butėnas
MICHIGAN FARMOS'
griešai s lietuvių tautišką bažnyčią,
Atsišaukite.
basso, kuris dainuos Chicagoje pasku
Šioj lietuvių kolonijoj, žinau kurios
iznis išdirbtas per ilgus metus. Par
4021
So.
Maplewood
Avė.
tinį kartą, ir Liet. Stygų Orchestra.
REIKIA
farmos yra pardavimui.
Norintieji
siduoda pigiai ir greitai. Pardavimo
Meldžiame paremti moksleivius. Po
surast jas, ir kame savininkas gyve
priežastį patirsite ant vietos.
nas B. Kalkius dabar lanko Chicagos
na, rašykite man. Aš pagelbėsiu vi
702 West 35th St.,
Darbininkų prie cukraus
Musical Collage.
— Komitetas.
Chicago,
są, kas tik bus reikalinga.
burokų.
JOE GERIBO,
•
FARMOS.
♦
L. D. L. D. 86 kp. draugiškas vaka
Box
142,
Scottville, Mich.
Šeimynos su ūkės patyrimu pagei
rėlis įvyks balandžio 17 d. 1921 LiuoPARDAVIMUI saliunas lietu Turiu farmą pardavimui: viena 80
Mokėsime po $23.00 už
STANISLOVAS NEZALSKIS
akerių su gerais budinkais, gyvuliais,
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė. daujamos.
PARDAVIMUI puikiausias 3 flatų
viais
apgyventoj
vietoj.
Parda

akerį.
Veltui
namų
renda
ir
parve

Programe
dalyvaus
pirmu
kartu
tar

mašinoms ir visais intaisymais; dide muro namas, 49x125 pėdas lotas.
Mirė April 14 dieną, Paėjo iš
pe Lietuvių pagarsėjęs pianistas M r. žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West vimo priežastis — nesveikata.
lis sodnas, — tik $7,000.
Plungės miestelio, Telšių ap.,
Rendoms galima surinkt $2,700 1
Gordon. Kalbės T. Kučinskas. Bus Van Buren St., Chicago, III., kasdien,
1825
Canalport
Avė.
išgyveno Amerikoje -17 metų.
120 akerių nauji budinkai, gyvuliai metus laiko. 2 muro garadžiai, po 2
išskiriant savaitdienį nuo 1 po pietų
daug ir kitokių pamarginimų.
iki 8 vai. vak. Atsišaukite, o patir
,
.........■............ 4----------ir mašinos — labai gera farma ir di karu į abudu cementuotas įvažiavi
Laidotuvės atsibus Subatoj, Ap
Todėl visi atsilankykite.
Aržuolo baigimo,
delis sodnas Wis. valstijoj, netoli nuo mas nuo gatvės.
site viską, kas tik yra reikalinga.
Komitetas.
ril 16 d., 8 valandą ryto iš na
garo
šiluma,
cash
$9/M)0. Kaina
PARDAVIMUI saliurias, lietu Milwaukee. Rašykit laišką tuojaus
mų 10933 Edbrook Avė į Visų
$16,000.
Komitetas visiį cukraus vių ir kitų tautų kolonijoj. Biz suteiksiu visus patarimus.
Town of Lake. — Balto Dobilo L.
Šventų Bažnyčią, o iš ten į
W. JANULIS,
P. Kliubo extra susirinkimas bus pėt
6-5 kambarių muro flatas a.nt kam
kompanijų/
nis
senas.
Pardavimo
priežastis
R.
42,
St. Cloud, Wis. po; garo šiluma, aržuolo grindys ir
Švento Kazimiero Kapines. Pa
nyčioj, balandžio 15 d., Kliubo Name,
4558 So. Marshfield Avė., 8 ^al. vak.
baigimo. Rendos $3,840 per metus.
lieka dideliame nuĮiudime duk
šeimynos gyvenančios netoli Detroit — kitas biznis.
PARDAVIMUI mūrinis namas dvie- Cash $12,500. Kaina $20,000.
Visi
draugai
malonėsite
atvykti.
Svar

ar
Clevelando
rašykite
arba
kreipkitės
terį Kazimiera Mikutienę, Sta
559 W. 87 St.
j’ų pagyvenimų ir garadžius, Oak
bu . Yra išnuomojimui saliunas — prie Michigan Free Employment Bunislovą Daugientienę ir sūnūs:
Park, netoli Jakson Blvd.
Viskas
vien tik kliubo nariams.
WM. J. McINERNY,
reau, 461 Larned St., West Detroit,
Thos E. Cook,
visus pažįstamus ir gimines
— Rašt. Walter Sharka.
Mich., arba Cleveland City Hali Free
PARDAVIMUI grosemė labai ge naujausio įtaisymo. Rendos neša
$1,440
į
metus.
Kas
nori
puikią
vie

5731
So. Halsted St.
Juozapą Nezalskį. Kviečiame
Employment Bureau, East 6th St. ir roj vietoj bučemė.
Biznis geras 4 tą, tai šita yra didelis bargenas. Kai
Tel.:
Wentwoth
7204.
Bridgeporte, prelekcijos, kuriąs ren Lakeside Avė., Cleveland.
kambariai pagyvenimui; pigi renda.
dalyvaut laidotuvėse.
na
$11,500.
,
,
,
gia Liet, šviet. Dr-ja. Invyks seka
Mitingas cukrinių burokų auginimui
4064 So. Artesian Avė.
OAK PARK pardavimui 6 kamba
BARGENAS
mai:
Balandžio 15 d. Dr. A. J. Ka darbininkų Iowa valst. įvyks savaitKazimiera, Stanislava
Brighton Park.
rių
rezidencija
naujausios
mados
*yBizniavęs
namas akmens priekiu,
ralius skaitys temoje “Lytis ir Reli dienyj, bal. 17 d., 1921, pas Al. Wevenimas ant kampinio loto, netoli Ci- krautuvė ir 8 flatų. Allės šviesus kam
ir Juozapas.
gija”.
Vaikai nebus leidžiami ant ber’s, 1642 Orchard St., Chicago, III.
PARDAVIMUI grosernės fikčeriai, cero. Kaina $6,000.00.
pas. Labai gerame stovyje $8,000.
šios prelekcijos. Balandžio 22 d. kal
Mitingas cukrinių burokų aufrinimui
Pamatyt galite 1113 W. 18th St. Ra
Atsišaukite
bės Pijus Grigaitis temoje: “Lietu darbinikų Michigan Sugar Company, labai pigiai.
Atsišaukite.
J. TOLEIK,
šyk arba atsišauk prie savininko.
vos darbininkų reikalai”.
bus laikomas prie 1712 So. Loomis
ANTANAS MEŠKAUSKAS,
714 S. Highland Avė.
G. J. ZRUST,
Visos prelekcijos — prakalbos įvyks St., ir 1811 West Erie St., Chicago,
4500 So. Honore St.
1811 S. May St. Antros lubos.
Arba pas
Raymona Chapel Svet., 816 W. 31 gat III. ant 1:00 vai. po pietų, bal. 17
WALTER NORKUS,
vė, pusė bloko į vakarus nuo Halsted d., 1921.
JIEŠKAU
pirkti
bučernę
ir
groser3129 So. Halsted St.
Pradžia lygiai 8 vai. va.
Mitingas cukrinių burokų augini
PARDAVIMUI stuba 1 akeris,
nę
Chlcagoj,
bile
kurioj
lietuvių
kolo

Kviečia Komitetas.
mui darbininkų Minnesota Sugar Com nijoj: geistina ,kad ten pat butu ir
tvartas ir vištininkas labai pigiai.
pany bus laikomas, bal. 17 d., 1921
FARMA SU BIZNIU WISCONSINE Gera transportacija.
Town of Lake. — Lietuvių piliečių įas Conard Wolfą, 2459 Wenthworth j kambariai gyvenimui. Atsiliepkite I PARDAVIMUI 80 akerių farma su
EDWARDAS M. KUBAN
Lietuviai, apsaugokit
Sąjungos 6o-tas skyrius laikys savo Avė., Frank Pondras, 1371 Milwaukee greitai šiuo antrašu.
groserne
ir
saliunu,
prie
pat
bažny

45
Place netoli Joliet Avė.
M. MATUZEVIČIENfi,
mėnesinį susirinkimą pėtnyčioj, bąlan- Avė. ir Gust Jahr, 1909 Orchard St., 1
čios,
netoli
didelio
miesto,
ant
didžio

Lyons, III.
savo namus ir turtą
309 Aberdeen St.
džio 15 d., J. J. Elias svetainėje, 46-ta Chicago.
jo vieškelio, žemė visa dirbama, juoLietuviu kompanijoj
ir So. Wood St. Pradžia kaip 7:30
Mitingas cukrinių burokų auginimui
džmis, tikra dobilų ir kitų javų že
PARDAVIMUI du mūriniai namai:
vai. vak. Teiksitės susirinkti nariai darbininkų Rock County Sugar Com
EXTRA!EXTRA!
mė, 9 karvės ir bulius 2 arkliai, kiau vienas 3 pagyvenimų, 3 augštų ir
ir savo draugų atsivesti prisirašymui. pany laikys savaitdienyj, bal. 17 d.,
PARDAVIMUI drapanų krautuvė: lės, vištos ir visos mašinos reikalin antras ant galo loto vieno pagyveni
— Valdyba.
1921, pas David Meisner, 955 West vyrų, moterų ir vaikų ir visokio smul gos apdirbimui farmos, triobos nau- mo, būdavot! pagal naujausią madą,
18th St., Chicago, III.
j kaus tavoro, kožnai dienai. Biznis iš tingams salė. Tik biznis ir triobos 4 metų senumo, su visais šios dienos
•
.TOK MMMirn «k'
Mitingas United Sugar, Co., darbi dirbtas per 9 metus. Labai geroj vie jos, prie šaliuno yra šokiams ir mi- parankamais, ant Brighton Parko
ninkų bus laikomas nedėlioj, bal. 17, toj. Krautuvė 42 pėdų ilgio ir prie yra verta to už kiek parduodama, priešais naująjį teatrą.
’įĮiy__ OF AMtRICA^
Tuodu na
pas Fred Ruppą, .5O26 Lawrence Avė., to dar 6 kambariai gyvenimui. Mau tikrai verta virš $18,0'0Q, parsiduoda mai turi būti greitai parduoti, savi
•
X >9 SOUTH LA SALLt «T*etTj
CHICAGO. ILU/
Jeffeson Park, Chicago.
( dynė, elektros šviesa, skiepas, didelis už $12,500, reikia įnešti pusę “cash”. ninkas išvažiuoja ant farmos. Gera
JIEŠKAU savo dėdžių, Petro ir
yardas, naujas garadžius. Labai pa Nevisada tokia proga pasitaiko, tai proga įsigyti gera narna ir geroj vie
Šią didelę kompaniją
REIKIA siuvėjo prie naujo ir sena} ranku gyventi. Kas norite, meldžiu yra tikras bargenas. Didelis pelnas toj. Namai verti virš $10,000, parsi
Igno Jasunų, abudu Žabinės vienkie
mio Naujamiesčio valsč., Panevėžio darbo.
Pastovus darbas ,gera mo- atsišaukti greitai, pakol neatpirko vien iš saliuno ir grosernės. Parda duoda už $8,800, reikia įnešti $3,500.
valdo Lietuviai
apskr., Kauno rėd. Malonėsite patįs cestis.
svetimtaučiai, šis biznis lietuviams vimo priežastį patirsit ant vietos. Klauskite M. Rozanskio.
atsišaukti, arba teiksis jį žinanti pra
Atsišaukite tuojaus.
labai parankus. Priežastis pardavi Klauskit M. Rozenskio,
330'1 So. Halsted Str.,
GEORGE KASIN,
nešti šiuo antrašu:
<
mo — turiu išvažiuoti | savo ūkę.
8301 So. Halsted Str.,
1
Chicago, III.
musų nauja tvirtove
4920 Bearing Avė.,
PETRAS JASUNAS,
J. M/ KIBORTAS
Chicago, III.
15 Millbury St.,
Worcester, Mass.
East Chicago, Ind.
Tel.: Boulevard 6775
SSSO- S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 6775
f . f- 'į
,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

JIESKO DARBO

Mes patariam kaip geriau jieškot
ūkių.
Netik reikia jieškot ūkių,
bet
teisingų
žmonų.
O
tai
šiaip. Išeina ūkiškas laikraštis Ame
rikos Ūkininkas iŠ Lietuvių kolonijos,
kuris darbuojasi tik dėl ūkininkų ge
rovės. Ten rašykit arba tiesiog at
važiuokit, o nebūsit nuskriausti. Pas
mus atvažiavusiam aprodom visokių
ūkių, o kas panorės pavažiuosim į
Scottvillės apielinkę, nes netoli nuo
mus. Mes atidarėm šaką Scottvilėj
ir svrinkom keletą gerų ūkių ir patar
nausim geriau negu ten pirmiau buvn.
Ūkininkas Laikraštis eina jau 4-tas
mitas Ir patarnauja teisingai, dar no
vienas nieko nepasakė blogo, taip
kaip tūlas išleido porą numenu,
tik dėl išnaudojim-v, nurinkęs pinigus,
pailgo i Chicago.
Parašyk, o mes prisiusim Ūkininką
ir farmų listą iš mus puikios tiršta*
apgyventos Lietuvių kolonijos, su paM. WALENČIUS,
119 Washington St., Hart Michigan

REIKIA DARBININKU

NAMAI-ŽEME

nuo ugnies

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

U
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,
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ĮVAIRUS skelbimai
Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”., Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge
.
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MOKYKLOS
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ,ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokejimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauki! knygelės.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

