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Talkininkai reikalauja
Vokietijos aukso
Juodašimčiai žudo socialistus
Rusija nori atnaujinti pirklybų
su Japonija

Talkininkai reikalauja Vo
kietijos aukso.
Reikalauja, kad visas auksas
butu perkeltas į okupuotų
teritorijų bankus.

PARYŽIUS, bal. 19. — Tal
kininkų kontribucijos komisi
ja davė Vokietijai iki bal. 22
d. visų Vokietijos
valstybės
banke esantį auksų perkelti j
Coblenz ir Cologne bankus.
Jeigu Vokietija atsisakys tai iš
pildyti, komisija pareikalaus,
kad visas auksas tuojaus bu
tų pristatytas pačiai komisijai.
Jeigu gi auksas taptų perkel
tas į minėtus bankus, sako ko
misija, jis galėtų skaitytis tur
tu valstybes banko, tik Vokie
tijos valdžia neturėtų teisės
naudoti tų auksų be komisijos
leidimo.

Chicago, III., Sereda, Balandžio (April) 20 d., 1921

Kaina 3c

True translation filed with the post-master at Chicago, UI., April 20, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

under the Act of March 3, 1879.

Vladivostoką, kad pagelbėjus
nustatyme sąlygų.
Tolimųjų rytų respublikos at
stovas Pekine Jurin bandė pa
daryti pirklybinę
sutartį su
Chinijos valdžia. Jis jau iškalno davė du prižadus: susilai
kyti nuo bolševikiškos propa
gandos Chinijoj ir duoti tin
kamą apsaugų chiniečiams Siberijoje.
Maskvos valdžios padarytą
ja sutartimi su tolimųjų rytų
respublika, pastarosios rubažiais jau tapo nustatyti. Į jų
įeina šiaurinė dalis Sachalino
salos, kurią nesenai užėmė ja
ponai, nežiūrint Amerikos val
džios protesto.

Nelygi kova

Amerika nepavesianti tal
kininkę skoly Vokietijai.

Anglija buk priešinasi Francitranslation filed with the postjos prievartos priemonėms. True
master at Chicago, III., April 20, 1921
as required by tne act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, bal. 19.— Jun
gtinės Valstijos davė suprasti
talkininkams, jog jos nė nesvarstys sumanymo leisti Vokie
tijai prisiimti skolas, kurias
skolingi yra talkininkai Ame Prisiuntė atstovų pagaminimui
rikai.
sąlygų. Prašo ičtos valdžios
Patirta, kad maž-daug tokį
nesipykti su Japonija.
atsakymų davė
neformaliai
VVashingtono valdžia į tų Ber
WASHINGTON, bal. 19. —
lino sumanymų.
Pasak oficialiniuose rateliuose
gautų žinių, tolimųjų rytų res
publika gavo įsakymų nuo bol
SOCIALDEMOKRATAS.
ševikų valdžios Maskvoje veng
Musų draugų laikraštis iš
ti visų galimų konfliktų su Ja
Kauno. Kiekvienas darbininkai
ponija ir pradėti,
jei galima
privalėtų jį perskaityti. Num
bus, pirklybines tarybas su Ja
Jau atėjo Socialdemokrato 1,
ponijos valdžia.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
Tuo tikslu buvęs Krasino mi
meriai.
sijos Londone sekretorius SeGaunamas Naujienų ofise.
režnikov atvykęs iš Maskvos į

Rusija nori atnaujinimo
pirklybos su Japonija.

“Masės

teČiaus,”

sa/kė

Uždarė bažnyčią.

- -........ — No

Chiniečiai kaltina Japoniją

totinai reikalavo, kad Wil\vau-

Leninas nebetikįs į galimy
bę revoliucijy.

Daug žmonių užmušta
Italijos miestuose.

^sss=^^
i

KENASHA, Wis. — Jau nuo Sako, kad norima padaryti
senai vietos italai nesutinka su slaptų sutartį tarp Japonijos ir
Anglijos.
savo kunigu Perardi ir pakar

Manoma, kad valstybes sek True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., April 20, 1921
retorius Hughes jau pranešė as required by the act of Oct. 6, 1917
talkininkų valdžioms, jog ne
žiūrint visokių skelbimų, Jung.
Valstijos nemano dalyvauti vy
riausios tarybos svarstymuose
kontribucijos.
Vietos valdininkai išreiškia Todėl kad ilgiau pasilaikius,
didelę abejonę, kad Vokietijos
darąs reformas pačioje
užrubežinių reikalų ministeris
Rusijoje.
Simons pajiegs paduoti nau
jus pasiūlymus, kurie butų pri
BERLINAS, 'bal. 19. — “Niimtini talkininkams, ypač Fran kolai Leninas nebeteko vilties
ci jai.
į visą (aisaulinę socialinę revo
Iš priežasties tų faktų, talki liuciją artimoj ateityj ir kad
judėjime.
ninkų
premierų ir politikų pasilaikius valdžioje jis daro nienįs bolševikų
konferencija Hythe, subatoj, didelių koncesijų valstiečiams Greitai vienok jie suprato, kad
Leninas turi skirtingas idėjas
darosi labai svarbi. Tikimųsi,
ir
darbininkams — koncesi
kad Lloyd George
nurodys jų, kurios yra priešingos pama- ir kad jie arba turi nutilti, ar
ba eiti kalėjimam Didžiuma jų
konferencijai visų veltumų už
tiniems komunizmo princi nutilo. Keli, kuriuos ištiko ma
griebti Ruhr klonį, kaipo prie
pams.”
no likimas, kaltino valdžių su
vartos priemonę. Valdininkai
Tokį pareiškimų davė Ame laužyme prižadų ir todėl pa
apie tai pasakė:
rikos komunistas Dr. Morris teko į kalėjimų.
“Jeigu Francija gali privars
Zucker iš Brooklyn, N. Y., ku“Be to ten yra pasiuntinių
ti ‘vokiečius angliakasius dirb
ris sugrįžo iš Rusijos, netekęs iš daugelio šalių, radikalų savo
ti, ji užsitarnauja pasveikini
savo iliuzijų ir pasporto, kitų šalyse, kurie atvyko išstudijuo
mo, bet aš abejoju ar ji gaus
popierų ir pinigų, bet turįs 4 ti pasekme/ komunistinės val
nors pusę skatiko vertes anglių
menesių patyrimo, kaipo buvęs džios Rusijoj. Atstovai mažes
Ruhr klony, jei ji jį okupuos.”
Maskvos kalinis. Zuckeriui iš nių šalių, kaip dabartinė Aust
važiuojant iš Maskvos dvi sa- rija, kurie išdrįso išreikšti savai ti atgal, sovietų žiema pa- V() apsivylimą, taipjau tapo ap
siūkė čiukurą. Maisto ir anglių kalinti. Kiti gi, taipjau niebuvo mažai belikę ir žmonių kurie vokiečių, tapo greičiaunepasitenkinimas didėjo.
siai pasiųsti namo.”

(Panedelj iš Berlino buvo
pranešta, kad kontribucijos ko
misija žodžiu pranešė Vokieti
jos valdininkams, kad aukso
rezervas valstybės ir kituose
bankuose
turi būti perkeltas
prieš geg. 1 d. j Coblenz ar Co
logne bankus, užtikrinimui,
kad kontribucija biM užmokė
ta. Vokietijos valdžia pasakiu
Nacionalistai užpuldinėja socia
si, jog reikalavimas yra prie
listus ir komunistus ir nuolatos
jokių aplinkybių nepriimtinas.
įvyksta kruvinų susirėmimų.
Vėliausiomis žiniomis Vokietija
turi 1,091,602,000 markių auk
RYMAS, bal. 19. — Dideli
su).
sumišimai viešpatauja šiauri
nėj Italijoj, kur kraštutinieji
Vokietija protestuoja.
nacionalistai — fascisti, daro
Vokietijos okupuotoj terito
ginkluotus užpuldinėjimus ant
rijoj įvestas bal. 9 d. talkinin
socialistų ir komunistų. Tie už
kų Reino žemių komisijos nau
puldinėjimai būna kuo ne kasjas muitų režimas “yra naujas
die ir tęsiasi jau apie dvi sair nedoras peržengimas Vetsaivaiti laiko. Centru sumišimų
lles sutarties,” sako Vokietijos
yra Florencijos ir Tuscan apy
valdžios paduotoji ambasado
gardos.
rių tarybai nota.
Vakarykščiuose susirėmimuo
Panaši nota tapo taipjau pa
se tarp juodašimčių fascisti ir
siųsta Franci jos, Anglijos, Bel
komunistų Tuscan provincijoj
gijos ir Italijos valdžioms.
užmušta 14 žmonių ir apie 100
žmonių sužeista.
True translation filed with the postVirš poros dosėtkų žmonių
master at Chicago, III., April 20, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917 užmušta susirėmimuose nedėlioj. Daugelis socialistų ir anar
chistų kliubų liko sunaikinta.
Daugelyj miestų paskelbta
generailniai streikai protestui
prieš tų juodašimčių veikimų.

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Zu

cker, “kasdie yra maitinamos
žiniomis, kad ir kitos šalįs ren True translation filed with the postgiasi prisidėti prie socialės rė master at Chicago, III., April 20, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917
voliucijos.
GRAIKAI EVAKUOJA UČAK.

“Nors jie gerai
supranta,
kad progos Vokietijai, FranciKONSTANTINOPOLIS, bal.
jai ir Anglijai patapti bolševi 19.— Pasak laikraščio Vatik,
kiškomis visiškai išnyko, Le graikų spėkos evakuoja miestų
ninas ir gauja apie jį yra nu- Učak.
sisprendę laikytis valdžioje ant
žut-but, iki neateis nepatogiau Turkai siūlo Mesopotomijos
sostų.
sia valanda.
KONSTANTINOPOLIS, bal.
“Nei>asisekimas
Vokieti
jos komunistų sukilimo perei 19.— Turkijos nacionalistų sei
tų mėnesį buvo dideliu smū mas Angoroje i>asiulė Mesopo
giu Maskvos valdžiai, o atšau tamijos sostų Senussi šeikui
kimas
Anglijos generalinio Ahmed. Nacionalistai sako, kad
streiko ir nepasisekimas Ang anglai, kuriems yra atiduotas
lijos radikalinio judėjimo turės Mesopotamijos mandatas, ren
galutinai prirodyti Leninui ir giasi pasiūlyti sostų Hedjaz
jo sėbrams, kad jų pastangos karaliaus sūnui princui Feisal.
įvesti visoj Europoj komunis
tinę diktatūrų su galva Mask
Rusijos monarchistų
voje, nuėjo niekais.
kongresas.
“Kad paslėpus suįrimų jo
pienų, Leninas netik išpildė
PARYŽIUS, bal. 19. — Iš
valstiečių reikalavimus palik
ti juos ramybėje ir leisti jiems Berlino pranešama, kad ten
nustatinėti kainų už savo grū birželio mėn. bus laikomas vi
dus, bet dar leido laisvų pirk- sų Rusijos monarchistų kong
lybų maistu ir kitais dalykais, resas. Manoma, kad dalyvaus
išėmus karines reikmenis ir atstovai ir iš Amerikos. Kitų
šalių monarchistai (ne rusai)
rakandus.
“Dabar po keturių metų bad- irgi kviečiami dalyvauti tame
miravimo porcijų sistemos ir kongrese.
po apsidžiaugimui, kad pirklyba tapo pastatyta ant norma
PINIGŲ KURSAS.
linių pamatų, žmonės pradeda
galvoti apie priežastis šios per
Vakar, bal. 19 d., užsienio pinimainos, kuri yra atsitolinimu S kaina, perkant jų ne mažiau kaip
dolerių, bankų buvo skai
nuo jiems per ilgų laikų skelb toma25,000
Amerikos pingais šiaip:
to komunizmo. Jie pradeda nu
Anglijos 1 svaras ................... $3.93
žiūrėti, kad kas nors nevyksta
Austrijos 100 kronų ........... $0.30
Belgijos 100 kronų už ....... $7.45
su komunistiniu rojų, kuris ta
Danijos 100 kronų............... $18.00
po jiems Lenino prižadėtas
Finų 100 markių ................... $2.85
Francijos 100 frankų ........... $7.28
už kelių metų, kada bolševikai
Italijos 100 lirų ................... $4.85
nuveiks kapitalizmų.
Lietuvos 100 auksinų ........... $1-60
Lenkų 100 markių ............... $0.13
“Tie kurie pakelia savo bal
Norvegų 100 kronų ........... $15.90
sų protestui, yra metami į ka
Olandų 100 guldčnų ........... $34.60
Šveicarų 100 kronų ........... $17.30
lėjimus. Niekuric mano drau
Švedų 100 kronų ............... $23.70
gų kalėjime buvo žymus ąs- Vokiečių 1PQ markių ............ $1.60

Kanados valstija sausa.
Ontario didžiuma balsų priėmė
prohibicijų.

TORONTO, Ont., bal. 18. —
Ontario valstija didele didžiu
ma balsų vakar priėmė įvedi
mą valstijoj prohibięijos. Mies
tai dar balsavo už leidimų at
sigabenti degtinės, bet kaimai
ir ūkininkai stovėjo už aštriau
sią prohibicijų. Degtiėns išdir
binius nebus uždraustas valsti
joj, bet išdirbtoji degtinė tu
rės būti gabenama į kitas val
stijas, o ne parduodama Onta
rio valst. Degtinę galės gauti
tik ligonįs, sulig daktaro re
ceptu, bet ir tuos receptus ga
lės išpildyti tik keturios vaaldžios sankrovos. Daktarai prieš'
tai protestuoja.
Patapus Ontario
valstijai
sausa, manoma, kad labai su
mažės slaptas gabenimas deg
tinės į Jungt. Vlstijas, nes toji
degtinė daugiausia buvo gabe
nama iš Ontafio. Dabar ir ten
degtinė pasidarys brangiu da
lyku.
TRAUKIA TEISMAN
MAYORĄ.

CHICAGO. — Vakar Clūcago Tribūne, kaipo taksų mo
kėtojas, užvedė bylų prieš mayorų Thompsonų ir kitus mies
to viršininkus, kad sustabdžius
mokėjimų algų “neva budavojimo ekspertams” Frank H.
Mesce ir Austin J. Lynch. Tri
būne kaltina, kad minėti du
“ekspertai” yra padarę suokal
bį išaikvoti miestui priklauso
mus pinigus, paskirtus pagra
žinimui miesto.
Be to reikalaujama,
kad į
miesto iždų butų sugrąžinti vi
si pinigai, apie $1,000,000, ku
rie tapo išmokėti tiems eks
pertams pereitais metais, taip
jau ir tuos pinigus, kurie tapo
jiems išmokėti paskiau ir kad
daugiau jie jokios algos nebe
gautų ir butų pašalinti iš mies
to tarnybos.
Atideda nusiginklavimų iki po
taikos.

WASHINGTON, bal. 18. —
Pasak pasaulinio nusiginklavi
mo moterų komiteto narių, ku
rios šiandie buvo atsilankiusios
pas prezidentų Hardingų, pre
zidentas nemano daryti jokių
žingsnių atsiekimui internacionalinėJs nusiginklavimo sutar
ties iki ftdbuų paskelbtu Uįka,

kee arebivyskupas Messmer jį
pašalintų.
Bet Messmcr apie
tai nė klausyti nenorėjo. Tad
parapijonįs pradėjo prieš ku
nigą kelti
riaušes ir neduoti
jam mišių laikyti. Porų nedėldienių ir policija neleido laiky
ti kunigui mišių, nes bijojosi
didelių riaušių. Užpereitą nedeldienj didelis būrys italų sto
vėjo prie bažnyčios kuo ne visų
dienų, laukdami pasirodant ku
nigo.
Kad juos nuraminus,
jiems buvo griežiamas Ame
rikos himnas. Griežiant muzi
kai jie stovėjo ramiai, nusiėmę
kepures, bet vistiek nenuleisdaim akhj nuo bažnyčios durų.
Galutinų parapijonų kantry
bę išsėmė archivyskupo laiš
kas parapijonams, kurį kun.
Perarti perskaitė pereitų ned'ėldienį ir paties kunigo pareiški
mas, kad jis pasiliks parapijoj
ir ant toliau. Laiške archivyskupas Messmcr nurodo ]>arapijonoms, kad katalikų bažny
čia yra monarchija ir todėl pa
rapijonįs
negali turėti jokių
teisių, negi spręsti apie gerumų
ar blogumų kunigo, ar reika
lauti kunigo pašalinimų.
ITžgirdę parapijonįs tokį arcivyskupo laiškų, nuėjo į kle
bonijų ir prievarta
iš ten iš
kraustė kun. Perardi.
Užgirdęs tai arcivyskupas
pavedė bažnyčių globon šerifui
ir pačią bažnyčių uždare, o da
lyvavusius maište prieš kunigų
parapijomis
dkskominikavo.
Bažnvčia dabar stovi užkalta ir
joje pamaldų nelaikoma. Baž
nyčia tik tada busianti atida
ryta, kai parapijonįs
paduos
arei vyskupui naujų prašymų ir
prisižadės daugiau nebeskelbti
maišto priešneeknčiamąj į ku
nigą.

Ispanai protestuoja.
MADRIDAS, bhl. 15. — Pro
testas prie Jungt. Valstijų ka
riuomenės užėmimų Santo Do
mingo tajx) pasiųstas preziden
tui Hardingui, grupės žymių
ispanų, jų tarpe buvusio pre
mjero Romanones,
buvusio
viešųjų dalini ministerio Francisco Cambon, Salamonica uni
versiteto prof. Miguel Unamuno.

VANCOUVER, B. C., bal. 19.

—Šiandie atvyko važiuojanti į
tautų lygos konferencijų Chi
nijos misija, kuri praleis mė
nesį laiko Kanadoje ir Jungt.
Valstijose. Dedama bus pastan
gų, kad prezidentas Hardingas
atmestų 1917 m. Lansing-Ishii
notas.
Misijos galva, vyriausias Chi
nijos teisėjas Dr. Wang papa
sakojo įdomių dalykų
apie
internacionalinės politikos kryp
snį.
Chinija nori prikalbinti Chiniją ir kitas Anglijos koloni
jas priešintis atnaujinimui Anglijos-Japonijos sąjungos, kuri,
kaip sako Wang, turi privesti
prie karo, kurjame Chinija bu
tų priversta stoti Jungt. Valsti
jų pusėn ir paversti tuščiomis
Anglijos deklaracijas, jog Ang
lija nedalyvauja Amerikos-Japonijos ginčuose.
Dr. Wang sako, jog Gilini ja
susekė, kad Japonija išdirbinėja iš Amerikos ir Anglijos plie
no jurų minas ir sužymėjo Chi
nijos pakraštį į blokados zo
nos, kad paskui pasigriebuk
savo kontrolei! Chinijos žalių
jų medžiagų.
Pasak Wang, slapta Japoni
jos sutartis lapo prirengta Lon
done. Bet prieš jų patvirtinant,
birželio mėn. bus pasitarta su
Anglijos kolonijomis.
Ta sutartis nepatinkanti Ja
ponijai ir Japonijos kronprincas važiuoja Anglijon, kad iš
gavus permainymų sutarties.

24 žmonės žuvo.
LONDONAS, bal. 19. — Iš
Java pranešama, kad 24 žmo
nes žuvo ir 60 prapuolė laike

pratrukimo debesio ir didelio
žemės nusliūkimo nuo kalnų.
Java yra Holandijos sala Rytų
Indijoj.

Lenkų “ekscesai” Vilniuj.

Berlinas, bal. 17. (Chicagos
žydų laikraščio Forvertso korespoondento N. šifrino kablegrama). — Vilniuje įvyko
naujų “ekscesų,” tai yra muši
mas žydų. Lenkų kareiviai su
mušė daugelį žydų, kai ku
riuos sunkiai sužeisdami.
1 - ■ 1
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Auksinai dar
tebėra pigus
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos,
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj,
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
ti pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliacijų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
vra New Yorke ar Chicagoje, Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., .
Chicago, III.
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Laikydamos
neitralumo,
ir kas tuomet jai pasiprie Rusijos bolševikai visai ne
šins? Despotizmas visur at sikišę į tai. Bet paskui vie Gruzija tuo pačiu tapo rusų
^K'LrTMUANlAN DAIStY MK«M
sirado, kaipo karių pasekmė. toje to “aiškinimo” bolševi- priešininkas. Nežiūrint visų
FlNi«h«d DwUy «xonft Suyjdly *T
pastangų geruoju sugyventi
O kas dėl kovos au “vi kuojančioje spaudoje atsira su jais,1 negalėjo to atsiekti.
tha Lithuaalan Na*n Pu b. Ca., Im.
MdR» E ŽrįįjtfG
daus priešais” ir su svetimos do kita pasaka. Kada fak
Po to, kai rusams nepavy
valstybės agentais (šnipais, tai parodė, jogei Gruzijos ko sukurstyti komunistinių
i73» soThalsted st.,
provokatoriais ir tt.), tai perversmą padarė įsiveržusi suki imų pačioj Gruzijoj, buCHICAGO, ILLINOIS.
praktika nesuskaitomą dau raudonoji Rusijos bolševikų v<f pagalios padaryta sutar
Talephona Roosevelt 8500
gybę kartų parodė, kad ka armija, tai bolševikų lekajai tis, kuri įvyko 1920 m. ge«
gūžio nien.
>
Subscription Raitai
ro
stovis
šitam
tikslui
yra
ėmė
pasakot,
jogei
Gruzija
Sutari.’’* su (kuzija teikė
18.00 par year in Canada.
17.00 per yaar out&ida of Chlcac*. labai abejotinos vertės prie tapo “nubausta” už tai, kad
Rusams daug naudos, nes
$8.00 per year in Chicaga.
monė. Pažvelgkite bent į ji laužė padarytąją su Rusi davė uom gali nvbės vesti
te par oapy.
prekybą su vakarais Tą yra
Entared aa Second Cla*s Mattar tai, kokį patyrimą turėjo ja taikos sutartį.
Karch 17th, 1914. at tha Post Office paskutinio karo laiku šios
Bet tai yra taip pat melas. pripažinęs ir pats Leninas,
•f Chicago, III., nndacr the Mt af
tfarch 2nd, 1879.
Jungtinės Amerikos Valsti Tikrenybėje taikos sutartį liet bidieyikai, kaip ir va
karų rniperialisiui, pajėgą
Naujienos eina kasdien, IDakfrfant
aadtidleniua Laidžia Naujiena Ben jos: ar visi piliečių laisvę laužė ne Gruzija, o sovietinė
stato pumoje vietoje. Todėl
droji. 1789 So. Halsted St,, Chicago, varžantys
karo
įstatymai
Rusija.
Apie
tai
aiškius
taiko5 sutartį šąžingai pildė
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
padėjo šios šalies valdžiai faktus paduoda savo straip Gruzija h et nė Rusija. Tuo
Uiriiakemeji Kainoj
sugauti bent vieną Vokieti snyje ,perspausdintam Kau jau pc taikos pasirašymo
Chicagoje — paltai
Tarybą Rusų kariuomenė
Metama______
, - z, l&M jos šnipą? Ne; bet po prie no “Socialdemokrate”, Ka
Pusai meta
--t 4.50
buvo įsibrovus: Gruzijon,
Trinu minaaiama . .......
2.25 danga gaudymo Vokietijos rolis Kautsky, garsusis Vo
bet buvo sumušta.
Dviem minoeiama................ ......... 1.75 šnipų tapo sunaikinta visa kietijos socialistas, ilgoką
Veinam rainaaiai .. ............
1JOO
Po to msai vėl bandė kel
Chicagoja — par netiotojsuM
eilė darbininkiškų laikraš laiką praleidęs Gruzijoje ir ti Gruzijoj revoliucijai ne
Viena kopija
. ■ . ..... - 08
Savaitei _________________ ,—18 čių ,suareštuota ir sugrusta nesenai pagrįžęs iš tenai.
žiūrint milžinišku pinigų,
M*ueniui _____________
. . Tr - 7 b
Tą straipsnį (“Tarybų Rusai prisiųstu iš Maskvos, komu
Suvienytose Valstijom no tJikagoj, į kalėjimus daugybė socia
paltu:
listų, naudingesnių krašto sumindžiojo Gruziją”) mes nistai nesurado dirvos Gru
Metama ..._______ ___ ____ —» >7.00
zijos darbininkų ir valstiečių
Pusei met<
.
4.00 piliečių, negu visi teisingu įdedame į šios dienos ap
tarpe. Tuomet rusai pradė
Trims minusiame
............... 2.00
žvalgą
ir
rekomenduojame
mo
departamento
agentai
Dviem minėdama
1.50
jo n •Išduoti Gruzijai žibalo,
Vienam minaaiui
■ « ........ .75 sudėti į daiktą.
skaitytojų domei.
nors sutarty buvo pasižadėję
•Jatuvon ir kitur uisieniuenai
(Atpiginta)
ir tuo budu žudyti Gruzijos
Panašų patyrimą turėjo
Metams
.........
|8.00
pramonę ir gclžkelius.
Pusei metu
4.50 delei karo stovio ir Lietuva.
Kai
turkai-nacionalistai,
Trims minėsi am*2.25
Ir
tenai
karo
stovio
suvar

Pinigus reikia siųsti palto Money
Kernai pašos vedami, įsilau
Orderiu, kartu su užsakymu.
žymai buvo atkreipti pirmo
žė Armcnijon, Gruzijai iški
je vietoje ne prieš Lenkijos
lo pavojus ir iš trečios pusės.
TARYBŲ
RUSAI
SUMINDŽIO

Bet nenustota vilties. Gruzinai
sėbrus arba šnipus, o prieš
Del protesto
JO GRUZIJĄ.
tikėjosi, kad rusai nepamins
profesines
darbininkų
są

prieš karo stovį.
kojų apsisprendimo tei
jungas, prieš darbininkų Po tokiu antgalviu Kauno po
sės, nepuls jų respublikos.
Šiame “Naujienų” nume judėjimo veikėjus. Mes ma “Socialdemokratas” rašo apie
Gruzija apsidžiaugė, gavus
ryje, Skaitytojų Balsuose, nome, kad vargiai kuris paskutinio laiko įvykius socia iš Rusą žinią, kad jie paga
išspausdinta klausimas Re “Naujienų” skaitytojas įtars listinėj Kaukazo respublikoje. lios nori pildyti taikos su
Jisai sako, kad dabar jau nėra
dakcijai : Ar negręstų pavo Lietuvos socialdemokratus, jokios abejonės, kad Gruziją tartį. Ir tikrai. Rusai pra
nešė, kad gruzinai gali siąsti
jus Lietuvai iš lenkų pusės, kaipo Lietuvos respublikos užplūdo ir parbloškė rusą ka vagonus
ir garvežius į Baku,
jeigu butų panaikintas Lie* priešus arba lenUų agentus; riuomenė pagal įsakymą iš kad reikalingoji nafta bus
tuvoje karo stovis, ir ar ne o betgi Lietuvos komendan Maskvos. Ir patvirtinimui to jiem duota. Ta panaujinta
pasinaudotų Lietuvos prie tai, pasiremdami karo sto kios savo nuoihonės jisai pa sutartis buvo jau pasirašyta,
šai laisve, jeigu butų paša viu, draudė socialdemokra duoda sekamą K. Kautskio ap kai aš apleidau Tiflisą. Bu
vau vilties kupinas, bet aplinti visokie suvaržymai? tams laikyt savo konferen rašymą :
sivyliau.
“Kas vakar buvo praneš
cijas, trukdė mitingų laiky
Atsakome į tą klausimą.
Buvau jau iškeliavęs iš
ta kaipo paskala — sako
mą
ir
smaugė
jų
laikraštį.
Delei pirmosios klausimo
Gruzijos, kai laikraščiai pra
Kautsky — šiandien patvir
Pagalios,
jeigu
karo
sto

dalies, *uiums rodosi, pakaks
nešė, jog sutartis buvo tik
tinta draugų žiniomis iš Tifpasakyti dvejetą žodžių. Bu vis ir palengvintų kiek val ilso. Bolševikų armija, ne vylius. Jos tikslas buvo —
vimas ar nebuvimas karo džiai kovą su tikraisiais res paskelbus karo, įsilaužė Gru- pagauti gruziną vagonus ir
garvežius. Du šimtu cister
stovio Lietuvoje negali nei publikos priešais krašto vi zijon.
ną ir nemažą skaičią garveSusidarė baisi padėtis ne
paskatinti lenkus pulti Lie duje, tai tas karinės vyriau
žią, kuriuos grūzinai pasiun
tuvą, nei sulaikyti juos nuo sybės savivaliavimas, kurio tik nelaimingajai Gruzijai, tė į Baku, rusai rekvizavo,
bet ir visam tarptautiniam
to. Jeigu Lietuva padėtų visai negalima išvengti prie socializmui. Įvyko faktas, sulaikė ii’ gcilžkeliečius, ku
ginklus, tai pas lenkus gal caro stovio, ir tie suvaržy ■ kad viena socialistinė respub riem teko daug pavargti.
atsirastų daugiaus drąsos mai, kuriuos žmonės turi lika, ginklu puola kitą so
pulti ją, bet karo stovio pa centėti delei karo stovio, iš cialistinę respubliką.
Gruzija, kaip ir Tarybų
šalinimas anaiptol nereiškia šaukia suerzinimą ir nepasi
Husuose, valdžia yra darbi
nusiginklavimo; ir “Naujie tenkinimą liaudyje, — kas ninkų
rankose. Bet, Gruzi
nos” visai nereikalavo, kad daugiaus negu atsveria visą jos darbininkai prisilaiko ki
galimą karo stovio naudin tų valdymo butų, būtent, de
ginklai butų padėti.
Karo stovis yra tam tikra gumą. Karo komentdantų mokratijos būdų, o ne teroro
tvarka, paliečianti visus gy darbai daugiaus pakenkė ir per tai. yra pasiekę gerų
ventojus, o visų-pirma-civi Lietuvos žmonių dvasiai, ne vaisių.
Žinoma, Gruzijos tvarka
lius gyventojus. Kada yra gu butų galėję pakenkti tūk nepatiko
bolševikų teoristam.
įvedamas karo stovis, tai stančiai atvirai veikiančių Bet ar dėl to ramus kaimy
. 728 W. 12th St.,
žmonės, kurie pirma buvo po lenkų pasamdytų agentų.
nas — Gruzija turi būti pa
Arti Halsted St.
civilės valdžios priežiūra, Štai delko karo stovis yra skandinta kraujuose?
Parankiausia
Gruzija tris metus gyvuo
patenka po karinės vyriau nepageidaujamas dalykas
sybės kontrole; tam tikros net ir tada, kada eina ka ja kaipo nepriklausomas
kraštas.
teisės, kuriomis jie pirma ras. ,
Valdžia joje yra socialde
naudojosi, tampa iš jų visai Bet Lietuvoje karas šian mokratų rankose, ir tą val Atdara dienomis iki 6 v. v.
Sub. ir Utarninke iki 8 vai.
atimtos arba susiaurintos. die yra sustojęs. Todėl ka džią po šiai dienai reimn
Dabar klausimas: kokia ro stovio laikymas tenai da voliuciniai darbininkai ir ’ Nedėlioj iki 12:30 pietų.
Pasidėk savo pinigus šin
nauda yra iš tokios tvarkos bar neturi jokio pateisinimo. valstiečiai.
Gruzijos valdžia nuo pir TVIRTAN VALSTIJININ
Vienintelis jo tikslas šiandie
kraštui?
Daugelis žmonių mano, yra smaugti priešingą kleri mos dienos pasisakė, kad ji
BANKAN <
su nieku nenorinti kovoti. Tą
kad karo laiku negalima ap kalams ir ponams darbo savo pasižadėjimą ji vykdė 3% mokame už padėtus
sieiti be karo stovio: viena, žmonių judėjimą.
iki pastarųjų dienų, nors
pinigus
----------- -----------išlaikyti neitralumą (nesiki
dėlto, kad karinė vyriausy
Perviršis virš
šimą į karą) buvo labai ne
bė turi turėt daugiaus ga Kruvinas
lengva.
lios, idant sugebėjus visas bolševikų darbas.
Iškarto už-ėąiė Gruziją vo
krašto jiegas panaudot karo
kiečiai, paskui atsirado Entikslams — kovai su priešu. Musų skaitytojai jau ži tentės visokį sėbrai. GruziAntra, dėlto, kad tiktai su no, prie kokių daug-maž ap jon buvo įsilaužęs Deniki. 728 W. 12th St.,
varžius piliečių judėjimą, linkybių tapo sutrempta so nas. Kiekvienas jų norėjo
Arti Halsted St.,
patraukti
Gruziją
savo
pu

galima sutrukdyti priešingų cialistinė Gruzijos respubli
kraštui elementų, o ypatin ka. Rusijos bolševikų gąr- sėn ir įpainioti kraštą ka
rau. Gruzija nuo visų jų Europsan American Bureau
gai priešo agentų, veikimą. bintojai tečiaus dar vis nė* pagalios atsikratė.
Fabionas ir Mickiewicz
Bet prieš šituos argumen paliauja skleidę melus apier
Pastaruoju laiku Gruzijos
vedėjai
tus galima daug ką pasaky tą dalyką, kad pateisinus kaimynai pasidarė Tarybų Buvę A. Petratis
ir S. L. Fabionas
ti. Suteikimas didelės ga kruviną Maskvos diktatorių Rusai ir Azarbeidžanas, dvi Siuntimas pinigų, laiva
komunistų respubliki.
lios karinei vyriausybei yra darbą.
kortės, pašportai ir tt.
>'
/
NOTARIJUŠAS
Bet
Gruzijos
padėtis
nuo
labai pavojingas dalykas Pradžioje jie paleido į
Reni Estate, Paskolos,

MnUJIENOS

ww

. ....
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Po viso to nebetenka ste
bėtis, kad raudonoji armija,
karo nepaskelbus, įsibrovė
Gruzijon, plėšia, žudo ir sau
valiauja. Baisus tas brolių
karas, kurį sukėlė darbinin
kų tarpe III Internacionalo
apaštalai. Didesnio panieki
nimo socializmo ir revoliuci
jos idėjos nieks negali su
silaukti.
Musų Gruzijos broliai lau
kia moralės paramos iš pa
saulio darbininkų. Turėdami
užuojautos visų kraštų so
cialistų, jie bus tvirtesni at
kaklioje kovoje. Bet jiem
reikia užuojautos tų socia
listų, kuriem socializmas ir
darbo minių pasiliuosaviinas
yra gyvas idealas, bet ne
priedanga valdžiai įgyti ir
vesti grobimo kovas”.

Skaitytoju Balsai

$5,000,000.00

Sc h iff‘"‘State Bank

demokratijai.

Perdaug jsi- svietą gandą,

kad pervers

^galėjusi karinė vyriausybė mas Gruzijoje įvykęs, kaipo
gali užsimanyt ir taikos lai pasekmė “pavergtųjų” Gru
ku neišsižadėt savo galios— zijos komunistų sukilimo.

to nepagarėjo. Tarybų Ru
sai norėjo padaryti iš Gru
zijos savo pavaldinį. Gru
zija griežtai pasistatė prieš
Tarybą Husų pastangas.

Inuurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kam p. Halsted St.

Tel.; Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofitai

Niatto Ofiaaa

3323 S. Halsted Sf. 127 H. Dearbern St.
Tel. Bouievard 1310

TeL Central 4411

Redakcijos Atsakymai.
Fr. Rinkevičiui. — Feljeto
nėlio “Pasaka ir teisybė” nesuvartosime. Persilpnai parašy
tas.
XXIX-ui. — Ne, eilės rašyt
jums nesiseka. Geriau rašinėkite žinučių.
Dekalbiečiui. — Toks pa
reiškimas nieko nereiškia, nes
tamsta ne tikruoju vardu pa
sirašai, o tik pseudonymu.

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietutis Gydytojas ir Chirurgas
25 Eaat Waahington St.
Marshall Field Annei
18th fl. Ruimas 1827
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
2121 North We»tern Ate.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos tel. Albany 8710

.......................ui —

Išreikštas štame akprtufe
nuomones Redakcija neatsako.}

KLAUSIMAS NAUJIENŲ
REDAKCIJAI.
Jūsų dienraštyje, apžvalgos
skyriuje, numeryje 87-am, yra
tilpęs gana aštrus protestas dėl
karo stovio Lietuvoje, ir delei
jo dar raginama neremti Lie
tuvos valstybę (valdžią. Red.)
aukomis ir paskola. Daugu
mai skaitytojų tur-but pasirodė
neaiškus toks Jūsų pareiškimas.
Klausimas: Dabartiniu lai
ku panaikinus karo stovį Lie
tuvoje,

nęgręstų

ar

iš Lenki

jos pusės, naujas puolimas?
Jeigu butų nuimtas visaiusuvaržymas nuo visokių organi-

KOMPOZITORIAUS

Miko Petrausko

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedčliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395
i,.,
J

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 83rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL

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

Dirbėjas Ir Importuotojas ge
riausią armonikų pasaulyj. Viso
kią gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Raiykt angliškai dėl informacijų.

SchilfcKtateBank
BANKAS CHICAGOJ

zacijų ir įvesta pilna laisvė, tai
ar nepasinaudotų Lietuvos prie
šai, ypač iš Lenkų pusės, pa
vojingomis agitacijomis ir su
kilimais prieš Lietuvos respub
liką?
Malonėkite atsakyti viešai.
(Atsakome Redakcijos straips
nyje. Red.).
, Jer. Urbonas,
636 Mich. Avė., Dayton, O.

Koncertas
BOHEMIAN AMERICAN HALL
1440 West 18 Street.

Seredoje, Balandžio 20, 1921

Pradžia 8 v. v.
Apart pačio p. M. PETRAUSKO programe
dalyvauja šie pirmaeiliai Chicagos Dainininkai:
Leokadija Sabonis.................... smuiką
M. Rakauskaitė ....... dram. soprano
Nora Gugis ............................ soprano
M. Janušauskienė.................... sbprano
Ona Pocius...........................
soprano
K. Sabonis............................. baritonas
K .Sarpalius.......................... baritonas
P. Stogis...... ..........................
baso
A. Pocius ........................................ piano
A. Olszewskis, Jr., ...................... piano
PO KONCERTUI — ŠOKIAI.
RENGIA “BIRUTĖ”.
“Lietuviškos Vestuvės” — trijų aktų opere
tė, statoma Gegužio (May) 8,1921, Aryan Grob
to Temple. Vadovaus pats gerb. Kompozitorius
M. Petrauskas.
RENGIA “BIRUTĖ”.

Ruatta & Serenelli
817 Blae Island Are.

Pamėginkite naujo

i—r

TįpcZŽZezs?
Su užregistruotu valsbnženkliuSuv. Valat.
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vaiste įdėtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvčpalo.
Rufflea yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuria
patiks kad
’»• gan ii nusiaiypatai.

PROMO1FS

• . /1

-•

Aptiekose
parsiduoda
po 65c. arba
atsiųskite
75o., tad
atsiusimo
per paSta
tiesiog is
labaratorijos. ‘

'

»

■1

Būtinai

reikalau
kite

šitokio
pakelio.
Žiūrėkite
kad butų

INKARO
yi raiš
oj bažvoklis.

KODĖL neapsirupinti pačiam
save tvitra spėka ir manda
giu patarnavimu šio seniau
sio ir didžiausio valstijinio
banko šioje apielinkėje?
Pinigus siunčiame. Lietuvon ir vi
sas dalis pasaulio.
Laivakortės ant visų linijų.

J. S. Čaikauskas, vedėjas
užrubežinio skyriaus.

Central Manufacturing
Oistrlct Bank
Po valdžios priežiūra.
1112 West 35th Street,
Perviršis $6,000,000.00.
Atdara tik seredoj ir subatoj vakarais

EXTRA!

EXTRA!

EXTRA!

MILDA THEARTRAS
3140 So. Halsted St.
* Pradedant nuo Panedėlio, Balandžio 18 d., 1921,
statomi scenon puikus
_
muzikališki veikalai, nuo 18
iki 80 žmonių ant scenos!i! Naujos scenerijos ir kos
kos-
tiumai kas antra diena! Veikalai mainosi kas antra
diena! Didelis ir puikus merginų choras!

Linksmam praleidimui laiko eikite į Mildą!
Viskas naujas tik kainos senos.

Balkonas 17c., apačioj 28c.

*Cit neverki mano
mažulėli — neraudok,
aš tau duosiu
BAMBINO
čiučia-liulia.”
Greičiau bčgki į aptieką ir
nupirid 60c. bonką

BAMBINO
Arbatinis Šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdnrių die
gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalius
užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta j|! Jio prašo daugiams?”
Motinos I Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskito
60c. pašto markėmis uosiog į
F. AD. RICHTER & CO
3rd Aveaue & 35th Street, Borough of Brooklyn,

New York City.

Parmos! Farmos!! Pigios
Tndiano, Michigano, Wisconsino, parduodame ant lengvo išmo
kėjimo, taipgi mainome ir ant miesto namų.

Reikalaujantiems, da-

vadus prisiunčiame per laišką.

Yasulis & Klobuchar Co.
3605 Deodar St.,

Indiana Harbor, Ind.

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai
Connecticut Pajų
(Pieš)
Pasižymėję savo ČYSTUMU.
Rfcikalaukit C ase & Martin’o
Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

CHICAGOS
ŽINIOS

LABAI
;

i

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

|H

Praeitą panedėlį American
Association for the Recognition
of the Irish Republic (Ameri
kos organizuotč pripažinimui
Airijos Republikos) atidarė
pirmus savo posėdžius Medi
nai) Temple name. Posėdis bu
vo ganu Įspūdingas, entuziatiškas ir domingas. 5,500 pub
likos visu balsu šaukė ovaci
jas šavo kalbėtojams. Kalbė
tojui Donai O’Callagliani per
aštuoniasdcšiints minučių šau
kė, Airių ir Amerikos vėliavo
mis mosikavo, skrybėlės į augs
ią mėtė, o kunigas
švaiste
blankaus šilko Amerikos vėlia
vų virš airio kalbėtojo galvos.
O'Callagham išreiškė, kad Ai
rijos nepriklausomybė priklau
santi nuo Amerikos, ir kad, jei
šitas Airių sukilimas nebūtų
sėkmingas, Airija tuomet jau
amžinai nušliltų vergovės gran- |
Airiai jau
etiniais apkalta
daugiau nebepasitaikytų kito
taip atatinkamo laiko reikalai)
neprigulmy
ti sau laisvės

u
IBI

Miss Mary MacSwiney išreiš
kė, kad buk Amerika šiuo syk
negalinti laikytis neutrale, nes
tas pamintų jos tradicijas, ku
rios esančios laisvės idealas ir
t. t. Gausus ir triukšmingas
I aplodismentus jos kalbų sutiko.
Posėdy buvo
perskaityta
daug pasveikinimo telegramų,
kurių tarpe skaityta ir gausiai
nuplota ir kongresmeno William E. Mason telegramas. Pas
kui sumanyta, kad kiekvienas
asociacijos narys paaukotų po
$5 Airijai kovos vediniui delei
savo ijepriklausomybes.
Har<y Boland, buvusio Airi
jos prezidento Eanion De Vale
rą sekretorius, pareiškė, jog
Airija greitai prašys Amerikos
gyventojų $100,000,000 antros
paskolos iškovojimui Airijos
laisvės.

kitę, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.
Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jums ateiti,
nepaisant kur gyvenat.
Mes taipjau turime po ranka apie 20 augštos rūšies tikros
skuros parlor setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė parduot už bile
kainą, kad tik juos išbaigus, čia yra tikrai proga gyvenime ir
mes patariamo nepraleisti tai.
Mes pristatome dovanai kur tik nori ir taipjau pasiunčiamo
C. O. D. Mes laikome atdarą kasdieną iki devynių vakaro, nedė
liomis nuo 10 ryto iki 4 po pietų. Mes imame Liberty Bonds.
$8.00 varčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsineS šį yopierį-_________ ______________________________ •_______

Tiktai

BALTIJOS AMERIKOS LINU,
BOOADUAY
NEVV YORK, N Y
Tiesi kelioni be persėdimo ii New Yorko per Libavą

arba Hamburg-r-Eitkunus

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Šri ubų palto laivai išplauks
‘ESTONIA”
.. GEG. 4
LITHUANIA” ..... BIRŽ. 1
ESTONIA” ......... BIRŽ. 22
*POLONIA” ...... .... GEG.18
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La Šalie St
CHICAGO, ILL.

500 dol atlyginimo

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS, NEW YORK — HAMHŲRG.
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams. Dideli moderniški dubeltavais šriubais garlaivis. MANCHURIA išplaukia Birželio 2, d. 1921.
MONGOLIA išplaukia Balandžio 28. MINNEKAHDA (naujas) iš
plaukia Geg. 21. Tiktai 3čia klesa.
•
Trečia klesa, New York iki Liepojaus _______ $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ----------- $180.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearbom S t., arba pas vie
tini agentą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Chicagos Clearing House aso
ciacija paskyrė $5Q0 už sug
rąžinimą čekių $038,000 vertės,
kurie tapo pavogti
praeitų
pelnyčių. Mat tais čekiais, sako,
vagys negalės pinigų laimėti.

Tel. Kedzie 8902

3514*16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė.,
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., I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

mUDGEPORT

lhicabo.

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

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

SIUNTIMAS
LIETUVON

i DR. C. Z. VEZEUS ■
J
Lietuvis Dentistas

j

4712 South Ashland Ave^
arti 47-toa gatvės

Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus
ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu
pas mus. Milionai auksinų siunčiama į visas dalis Lie

■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■ DR. G. M. GLASER

Dr. M. T. Stnkol is
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Ncdėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 48rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.

PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

PASPORTUS gauname už dyką.

Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

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

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

A.SHUSHO
AKUŠERKA

Turiu patyrimą ■ Telephone Yards 1532
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
LIETUVIS
kį laike ligos.
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10929 S. State St.
įį Gydo visokias ligas moterų, vai- i
Chicago, Iii.
H kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- |
■
pančias, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted S't., Chicago. ■
Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

:

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

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
i
Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yąrds 5093.

Praeitų ncdčldienį Raymondo Phone Boulevard 6801
Čapelcj įvykp Broniaus Kal
Generalis
kinus koncertas, kuriame da
Kontraktorius ir
lyvavo ir dainininkas Jonas
budavotojas.

Būdavo jame ir taisome.

1401 W. 47th St.,

Chicago

S

■

i
■
■
■

DR. A. A. ROTH

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

2—9 vakaro. •

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

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

Telephone Yards 5882

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

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

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

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

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

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423
Res. 615 So. Humpherey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.
Tel. Austin 737

.

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir K—9
vakare išskiriant nedėldienius.
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, 111.
Uit. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, UI.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. L H. GINDICH

Boulevard 8448
Telefonas Pullman 856

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. J. KULIŠ :

3303 So. Morgan Street,
Chicago, UI.

gas gydau gamtiškai# budais.

dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St
Chicago, HL

H

Praktikuoja 29 metai
OfisRs *
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
Chicago, Illinois.
z
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Į1IRIIIIIIIIIIIIIIII Lcavitt St. Phone Canal 6222. Va
1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
T. Pullman 5432 landos:
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 diena.

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, 111.
Arti 88th Street

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

Kalkiaus koncertas

-tetari UgM Ir ChfrugŲri

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-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijki 1885 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 357
Telephonai
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Telefonas: Drover 7012

Dr. W. Yuszkiewicz

A. BARTKUS, Pres.

DR. M. HERZMAN

' * ’ * ” AKUŠERKA
■ Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalčse. Pa
sekmingai pa
tarnauja
Tie
gimdymo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

ofise atliekama sekami reikalai:
PARDAVIMAS, PIRKIMAS Ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farmų, lotų ir namų.
APDRAUDIMAS (Insurance) namų, rakandų ir automobilių nuo
ugnies, vėtrų, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.
PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bondsų, nešančių nuo 6% iki 8% metams pelno.
PINIGŲ SIUNTIMAS į Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursą.
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų.
Su augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9
vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliais, utaminkais, ketvergais ir subatomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 3 vai. po piet.
3301 So. Halsted Str., Chicago, 111.
./
Tel.: Boulevard 6775

Telephone Van Buren 294
Panedėlio vakare tapo ap
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago
ginkluota revolveriais ir kara
binais 2,420 Chicagos pašito
darbininkų, kad apsaugojus GYDAU, visokias ligas vyrų ir mo RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
paštų nuo plėšikų, kurie ke terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
Vaikų ir visų chroniškų ligų
liais
paskutiniais mėnesiais pimą, narių silpnumą, reumatizmą, Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
daugiau kaip ant $1,000,000 paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas.
Kaipo
lietuvis
savo
tautiečiams
ajrvojjč CliicLifjos pastg.
pžitciraaAij u. Icuoteisix&(£i£vu8i£*.. Visas Ii-

Lietuviu Rateliuose

Tiktai

Mrs. A. Michniewicz

Liberty Land&InvestmentGo

kluotos vietos, kur kilnojami Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
apdrausti siuntiniai. Automo Nedeliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
Ave„ Chicago, III.
biliai, kurie juos vežš taip pat 1407 Milwaukee
Phone: Humboldt 5849
bus apginkluoti ir iš toliau ly
dimi motorcykeliais apisginkPasidaryk sau vynų
lavusių ypatų. Ir mokykla in
Vynuogės, Vynuogės
strukcijų
kaip tame apsieiti
Vynuogės^
taipgi bus parūpinta. Už su
gautų gyvų, ar negyvų paštp
Džiovintų juodų ir baltų
vagį paskirta 5,000 dolerių.
vynui vynuogių. Parduo

12th STREET

Gyvenimas yra
tuščias, kadapraz
nyksta regėjimas.
įjl
Mes vartojam
'pagerintą
Ophthiumometer. YIpatinpa doma at
kreipiame i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St
Telephone Yards 4817
Boulevard 6437
•

Tel. Yards 3654

Paštas apginkluotas.

Nuo dabar bus tvirtai apgin-

AKIU SPECIALISTAS
Akte Egzaminuoju Dykai

Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandėlį
AugŠtos Rųšies Victrolas Tiesiok Publikai už bilę kainą, kad išpardavus musų visuotiną sandėlį.
Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvarantuot
už mažiau negu dirbtuvėj prekiuoja.
*čt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų
Storage Houscs”, kuomet jus galit pirkti Tiesiai nuo musų tikrai

Nuomininkai laimėjo

Chicagos namų savininkams
labai rusti, nuomininkams ytin
maloni teise paendėlyj
tapo
perleista United States Supreme teismo. Dabar valstija tu
rės galios nustatyti privačių
namų rendas. Tuo hudu Chica
gos namų profiteriams bus

PROGA

NEPAPRASTA
$200.00 Viktrola tiktai $35.00.

Gvarantuota dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių.
Deimantinė adatėlė.
701 West 31-ma gatve, Chicago, Iii.
NATIONAL FACTORIES OUTLET CO., (Dvejais laiptaisDu blokai į rytus nuo Halsted St.
Dirbtuvės atstovai.

Airių konferencija

Dr. A. R. Blumenthal

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

Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:30 vak.

NAUJIENOS^ Chicago, DL
. (Tąsa seka nuo 3-čio pusi.)

RYTO
Joe Pconha svetainėj,
15709 South Halsted St.,
Harvey, UI., L. S. S. VIII
Rajonas rengia prakalbas.
Kalbės stud. T. J. Kučins
kas. Prakalbos prasidės
kaip 7:30 v. v. Visi vietos
lietuviai prašomi atsilan
kyti. Atsilankiusieji gaus
yeltui musų draugų Lie
tuvoje laikraštį “Socialde
mokratą” ir partijos plat
formą
1920 mėty.
—Ag. Komitetas.

ROZALIJA ZEBRAUSKAITfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu
balandžio 17 d., 5:45 vai. po pie
tų. Iš Lietuvos paėjo, Kauno
rėd., Telšių apskr., Tvarių mie
stelio. Turėjo 37 metus am;
žiaus.
(

Kviečiame gimines, draugus
bei pažįstamus dalyvaut laido
tuvėse. Laidotuvės įvyks seredos rytą iš namų 1812 Jefferson St., į Dievo^Apveizdos baž
nyčią, o iš bažnyčios į Šv. Ka
zimiero kapines.
Laidotuvėse tarnauja graborius Simon Skudas, 1911 Canalport Avė., Tel.: Roosevelt 7532.

MORGICIAI
PASKOLOS
Skolinu ir surandu paskolas
pirmiems ir antriems motgiSiams.
Atperku ir parūpinu mortgiEius.
Atperku įvairių kompanijų
Mrus.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Sereda, Balandžio 20, 1921

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI galiūnas, lietu
vių ir kitų tautų kolonijoj. Biz
nis senas. Pardavimo priežastis
— kitas biznis.
559 W. 87 St.

PARDAVIMUI stuba, tikras bargenas. Turi būt tuojau parduota 5
kambariai, didelis antaugštis, elektros
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai
— pardavimui labai pigiai.
N. SIMON,
5525 So. Kolin Av.

BUNGALOWS.
5 šviesus kambariai $3,250
įmokėt reikia $650.

šeimynos su ūkės patyrimu pagei
daujamos.
Mokėsime po $23.00 už
akerį. Veltui namų renda ir parve
žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West
Van Buren St., Chicago, III., kasdien,
Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
išskiriant savaitdienį nuo 1 po pietį tų iš Pullman Company, su pasaulio
iki 8 vai. vak. Atsišaukite, o patir tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoiasite viską, kas tik yra reikalinga.
mi mieroms ir daugumais patenki
nanti
pirkėją už tokias kainas, kokių
JIEŠKAU darbo prie šeimynos su
Komitetas
visy
cukraus
niekad
nebuvo savo žemume — ateik
pagyvenimu ir valgiu.
Turiu lYa
kompanijų.
metų vaikutį, kurį turiu su savim
L. COHEN,
laikyti. Kam reikalinga atsišaukite.
Šeimynos gyvenančios netoli Detroit
K. KUČINSKIENfi,
4614 So. Ashland Avė.
ar
Clevelando rašykite arba kreipkitės
10944 So. Indiana Avė.,
prie Michigan Free Employment BuRoseland, III.
PARDAVIMUI už bargena eleetrie
reau, 461 Larned St., West Detroit, pianas
(self player) taip kaip nau
JIEŠKAU Elenos Lementauskaitės Mich., arba Cleveland City Hali Free jas; tinkąs į saliuną arba Ice Cream
Paeina iš Šiaulių apskr., Daujočių Employment Bureau, East 6th St. ir biznį. Parsiduoda pigiai.
kaimo, Gruzdžių parapijos.
Brolis Lakeside Avė., Cleveland.
Atsišaukite.
rašo iš Lietuvos, kad ji gyvena Chi8925 So. Kedzie Avė.
Mitingas cukrinių burokų augini
cagoj. Pati ar kas pažįstat ją, pra- mui darbininkų Minnesota Sugar Comneskit ant sekančio adreso.
PARDAVIMUI saliunas, viso
pany bus laikomas, bglJ24 d., 1921
FR. ir VINC. SABALIAUCKAI,
pas Conard Wolfą, 2£5Sr Wenthworth kių tautų apielinkėj. Biznis jau
2337 So. Leavitt St.,
Chicago, III. Avė., Frank Pondras; 1371 Mihvaukee
BRIGHTON PARK
Parduo
ir Gust Jahr, 1909 Orchard St., gyvuoja keletą metų.
JIEŠKAU Aleksandro Juškos, Kal Avė.
Chicago.
siu pigiai.
tinėnų volosties, Varnių parapijos.
Mitingas cukrinių burokų auginimui
Tautinės neapykantos sėjimas. Jis pats malonės atsišaukti arba ži darbininkų Rock County Sugar Com828 W. 14 St.
nanti jį teiksis pranešti.
pany laikys savaitdienyj, bal. 24 d.,
JONAS BALSIS,
1921, pas David Meisner, 955 Wes;
PARDAVIMUI barbernė, 3 kėdės
128 Clark St.,
Čia lenkai išvarė beveik vi
18th
St.,
Chicago,
III.
su
visais įrengimais; 4 kambariai pa
Westville, III.
Mitingas United Sugar, Co., darbi gyvenimui už $375. Pardavimo prie
sus lietuvius iš savo butų, ku
ninkų bus laikomas nedėlioj, bal. 24,
kitas biznis.
rie buvo jmis juos pasinuomo- JIEšKAU Kazimiero Serbento, Su 5as Fred Ruppą, 5026 Lawrence Avė., žastis —8316
So. Morgan St.
ję.Prie to visa lenkus pakurstė valkų rėd. Girdėjau, buk gyvena effeson Park, Chicago.
Whiting, Ind.
Malonės atsišaukti,
PARDAVIMUI grosernė ir bučer
jų kunigas, kurs net pragaro nes
su jo broliu Andriejum susirašau
nė. Turi būt parduota į trumpą lai
bausmėmis prigrąsino tuos sa ir jis norėtų susižinoti. Malonės
ką. Cash biznis.
atsišaukti arba atvažiuoti.
Atsišaukite.
viškių, kurie laikys lietuvius
AUG. GRICIUS.
5011 So. Aberdeen St.,
3043 W. 38th PI.
savo namuose. Tai mat kaip
PARDAVIMUI nebrangiai pusnauTel.: Yards 2332.
Chicago, III. __________ jis automobilius Ford. Viskas yra.
Chicago, III.
dabar atsimoka tas lenkų tė
Pardavimo priežastis, savininkas nori
velis lietuviams už jų dolerius.
pirkti didesnį: •
PARDAVIMUI saliunas visokių
Kreipkitės:
Seniau, kuomet lietuviai da
tautų
koolnijoj. Biznis senas. Ga
3525 So. Union Avė.
lima pirkti pusę arba visą. Savinin
(nebuvo pasistatę savos bažny JIEšKAU apsivedimui merginos ar
kas važiuoja Lietuvon. Atsiliepkit į
čios, tai lenkų kunigas juos ba našlės nuo 20 iki 28 metų am
Naujienas num. 248.
žiaus be skirtumo tikėjimo. Esu 29
’
NEGIRDĖTAI
traukte traukė prie savęs: ei metų amžiaus .turiu gerą darbą. My
PARDAVIMUI saliunas lietu
ŽEMOMS KAINOMS
davo
pas juos,
gerindavos linčios dorą šeimynišką gyvenimą,
vių apgyventoj vietoj, su pragy
meldžiu atsišaukti prisiunčiant pa
AUTOMOBILIAI.
jiems , tai kieno vaiką pakrik veikslą
su pirmu laišku. Pareikala
venimu. Savininkas eina kitan
štydavo, tai šliubą kam duoda vus paveikslą gražinsiu kiekvienai.
Maxwell 1919 roadster .... $500 biznin. Kreikitės.
F. DEMPSKY,
vo. Jis tą visa darydavo vis P. O. BoxD.368,
Rockford, III. Buick touring ................... $275
J. B., 639 W. 18th St.

PARDAVIMUI stuba 1 akeris,
tvartas ir vištininkas labai pigiai.
Gera transportacija.
EDWARDAS M. KUBAN
45 Place netoli Joliet Avė.
Lyons, III.

Butėnas. Progranie buvo pažy

mėta Jonas Butėnas, Leo. Piersantis armonistas, A. Pocius ir
Unė Babickaitė, bet pastaroji
dėl ligos programe nedalyvavo.
Kadangi B. Kalkių buvau se
nai girdėjęs rytinėse valstijose
snuiikininkuojant, tai nuėjau ir
šiuo pantu pasiklausyti. Pasiro
dė, kad dabar jisai daug ga
biau valdo savo smuikelę, —
kaipo mokinys, jis gerai smui
kuoja.
Apie J. Butėną nėra kas sa
kyti — jį visi beveik žino, kad
geras dainininkas. Leo. Piersanti armonininką taipgi ge
rai trauko, tik armoniko bal
sas manęs visai nežavėja, —
jisai primena man Lietuvos gu
žynes.
—Atomas.

REIKIA DARBININKU

JIEŠKAU Antano Klevinsko, Pra
no Bertulio, Antano Aukselevičiaus.
Visi randasi Chicago. Turiu labai
svarbų reikalą prie jų.
JOHN F. DANIS,
P. O. Box 24,
Divernon, III.

VYRŲ_
REIKIA

Darbininkų prie cukraus
burokų.

JIEŠKAU dėdžių, Adomos Jono ir
Juozapo Jankauskų, Plungės parap.,
Juodeikių sodžiaus. Turiu svarbių
žinių iš Lietuvos. Meldžiu jų pačių
atsišaukti arba juos žinanti malonės
pranešti šiuo antrašu:
ZUZANA MEšKAUS-šVEDIENfi,
1900 W. North Avė.,
Chicago, 111.

Dešimts tukstančiy.

AUTOMOBILIAI

APSIVEDIMAI.

truputį pigiau negu mūšų ku
nigai, kas, žinoma, lietuvių lt unigams baisiai nepatiko, Bet
jis nepaisė. Dagi atsiradus lietuvių parapijai jis dar parda
vinėdavo lietuviams korteles
velykinei išpažinčiai atlikti, —
gaudamas nuo ko dolerį, nuo
ko du ir tris, pasikviesdavo
lietuviškai kiek sugrabaliojantį
kunigą, prie kurio lietuviai at
likdavo savo velykinę, — nors
ta apygardų priklausė Town
of Lake parapijai. Vietoj skel
bus artimo meilę dabar lenkų
tėvelis sėja tautų neapykantą.

JIEšKAU apsivedimui merginos arba
našlės. Geistina, kad našlė turėtų
savo prapertę. Esu vaikinas 27 me
tų amžiaus, nei jokių svaiginančių
gėrimų nevartoju. Su pirmu laišku
teiksitės prisiųst ir savo paveikslą.
V. P.,
P. O. Box 69,
Aubum, III.

Studebaker touring........... $350
$825
Overland touring
Chandler touring
$1,100
Cleveland touring
$1,100
Taipgi kiti, automobiliai už
pažymėtinai žemas kainas.
RAŠYK MUMS,
Reikalaudamas vartotų auto
mobilių surašo ir paaiškinimų.
TOM HAY & SON,
pardavėjai — Cleveland Six
166 N. Michigan St.

PARDAVIMUI saliunas su
barais, geroj, lietuvių apgyven
toj apielinkėj. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.
613 W. 14th PI.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5
gyvenimu ir iš fronto biznis. Po 4
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti
parankamai. Kaina tik $8,000. Ren
dos mėnesiui $100.00. Savininkas
gyvena ant 3 augšto, iš užpakalio.
2844 W. 38th St.,
Brighton Parke.

6 šviesus kambariai $3,950,
įmokėt reikia $650.
6 švesųs kambariai
įmokėt reikia $800.

$4,750

8 šviesus rezidencijai kambariai $4,800, įmokėt $3,600.

5 šviesus kambariai bungaloiy,
$6,500, įmokėt $2,000.
JOHN W. TOMPSON CO.,
7191 W. Grand Avė.,
Tel.: Columbus 9906.
Puiki proga kas nori prie Jackson

Parku gyvent, naujas mūrinis namas
6 pagyvenimų po 5 didelius kambarius
vėliausios mados intaisymai, kieto
medžio trimingai. štimu apšildomas,
saulės porčiai iš fronto ir miegami
porčiai iš užpakalio dratais apdengti.
Rendos metams $54(W.OO, galima pa
kelti iki $6000.00, renda už tam pa
našius namus toj apielinkėj moka po
$45.000. Greitu laiku parsiduoda tik
už $27,500, su $8,000 inmokėjimu ga
lima pirkti, likusius rendos išmokės.
Namas randasi apie Midway ir ma
žiau kaip pusė bloko nuo Jackson
Parko. Yra gera proga pelnit $5000.
Parduodant į porą mėnesių,
Atsišaukit greitai pas
J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.
Chicago, III.

Su $7,000.00 inmokėjimu greitu lai
ku galima nupirkti puikų naują mū
rinį namą ant kampo 6 pagyvenimų
po 5 ir 4 didelius kambarius vėliau
sios mados intaisymai, automatiškos,
lovos sienose inbudavota su zerkolais,
štimu apšildoma, naujos mados selfeder boileris, saulės porčiai.
Ren
dos $3500. Metams, tokį namą nei
už $40,000 dabar nepabudavotum
greitu laiku parsiduoda tik už $23,500
su $7000 inmokėjimu, likusius rendos
pabaigs mokėt, priežastis pardavimo,
dabartinio savininko senatvė ir ne
sveikata priverčia apleisti miestą.
Namas randasi apie Marųuitte Boulevardo ir Ashland Avė. Atsišaukite
greitai pas
J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.
Chicago, III.

AR NORI PASTOVAUS DARBO
IR GERAI APMOKAMO?

PARDAVIMUI mūrinis narnos 20
kambarių, 4 šeirriynoms. Vandeniu
apšildomas, maudynės, elektra, gasas
ir kiti visi parankumai. Arti gatvekarių.
3120 Emerald Avė.
1-os lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI du mūriniai namai,
2 pagyvenimų, po 5 kambarius, lotas
33 pėdų, vidui viskas naujausios ma
dos. 4449-4453 S. Francisco Avė.
Savininkas gyvena 4401 S. Richmond.
Lafayette 2797.
PARDAVIMUI naujas bizniavas
medinis namas, piet,vakarų dalyj.
Interesuojanti panašiu namu, kreipia
tės pas savininką.
A. K.,
3300 S. Union Avė.,
2-ros lubos iš priekio.

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

MOKYKLOS

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
MA5TER
džiulėj IJetuvių kolionijoj, esančio,
PARDAVIMUI SALIUNAS.
garsioj javų derlingumu Oneida
5Y5TEM
PARDUOSIU pigiai ir greitai. County, Wis. Žemė gera, viskas ką
Ofisas: 127 No. Dearbom st.
Priežastis pardavimo: Palikau našlė, pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
11 lubos.
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
negaliu viena laikyti.
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
Telefonas Central 4411
Atsišaukite greit.
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. mo ir Designing, Mokykla.
P.
G.,
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi
Musų sistema ir mokymo budu jus
JIEŠKO partnerio prie saliuNamai: S828 So. Halsted st.
4107 So. Ashland Avė.
puikios
farmos
savininku.
Platesnių
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
Telefonas: Drover 1310
no biznio. Atsišaukę pamaty
žinių ateik šiandie.
Mes turime didžiausius ir geriau
_____ .___
»■■■■■■■■■■■■■■■■■
PARDAVIMUI geras saliunas LIBERTY LAND & INVESTMENT sius kirpimo, designing ir siuvimo
site ant vietos.
PARDAVIMUI
%
tono
trokiukas;
COMPANY,
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
3600 Ėmerald Avė.
baksas 4 pėdų ilgumo. Greitu laiku lietuvių apgyventoj vietoj. At
3301 So. Halsted Str.,
praktikos besimokindamas.
turi būt parduota, už labai pigiai.
sišaukite
Chicago, III.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
J. M.,
varomos
elektros jiega.
8200 So. Halsted St.
3114 So. Lowe Avė.,
PARDAVIMUI arba išmainymui
Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku—J. Griunas.
Iš užpakalio; atsišaukite tarp 3 ir
farma ant mieste savaites. 78 ake riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų
6
vai.
vakare.
riai,
visa dirbama gyvuliai ir maši rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
rekomenduojamus, užtikrintus
PARDAVIMUI grosernė ir
nos,
3
arkliai, 5 karvės, 2 veršiai, viš
Paterns daromos sulig mieros, vi
MOTERŲ
bučernė lietuvių kolionijoj, biz tos, žąsys
Pirmo Morgečio
4,000 namy sudegė.
ir kiaulės. Visi reikalingi sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
daiktai Illinois valstijoj, P/2 nuo mie madų knygos.
REIKIA senyvos moters pridaboti IR VĖL ŽEMOS KAINOS nis senas.
Aukso Bondsus
sto,
kur galima viską parduoti ir pirk
dviejų
nemažų
vaikų.
Jokio
namų
MASTER DESIGNING SCHOOL,
Procentai išmokami du kartu į metus
1731 S. Union Avė.
HAKODATE, Japonijoj, bal. darbo nereikia dirbti. Atsišaukite va
ti. Visi budinkai nauji, randasi Eng- 190 N. STATE STREET, CHICACO.
bile vienoj bankoj.
Parduodame gerus naudotus dvira
lewood, III. Kreipkitės pas savininką.
karais po 6 vai. ir ncdėliomis.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
čius
(bicycle),
brekė,
nuo
purvo
prie

PARDAVIMUI
bučernė
ir
groser

P. PAULAUSKY,
MRS.
J.
PALŠIS,
ir lengvais išmokėjimais
danga .nauji tajeriai. Gvarantuoja- nė visokių tautų apgyventoj vietoj, 3000 So. Union Avė.,
ras
sunaikino 4,000 namų.
Chicago, III.
838 W. 34th St.
me, kad gerai bėgs, už penkioliką do daugiausiai lietuvių. Biznis įdirbtas
VALENTINE DRESMAKING
Tarp sudegusių namų yra 3
lerių ir augščiau. Siuliname puikiau per 5 metus. Turi būt parduota grei
COLLEGES
krikščionių misijos, Anglijos
sio išdirbinio nauji dviračiai už stebė tai. Savininkas išvažiuoja Lietuvon.
tinai
žemą
kainą;
namų
paskyrimas
ICOmp. itHMk
.Į
Platesnių
informacijų
klauskite
tele

6205
S.
Halsted,
2407 W. Madison,
konsulatas, keli bankai, ligondidelis; ateikite, o pasirinksite geriau fonu.
1850 N. Wells St.
Kreipkitės į lietuvių įstaigą.
bučiai, mokyklos, teatrai ir val
sius.
Pralenksime pasaulį savo že
Tel.
Lafayette
1082.
VYRŲ
momis tajerių kainomis — musų
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
III. Farma
Peoples Investment Co.
džios triobėsiai.
krautuvė sutaupins jums pinigų.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
PARDAVIMUI grosernė ir bučer
220 S. State st.
Room 1422
CHICAGO
BICYCLE
SHOP,
mo,
Designing bizniui ir namams.
nė
lietuvių
ir
kitų
tautų
apgyvento;
Tel. Harrison 2024
Chicago, III.
Suplies & Repairs,
25 akeriai, upelis bėga pro šalį, 2 Vietos duodamos dykai, Diplomai.
vietoj.
Biznis
išdirbtas
per
daug
me

Kasdien ir nedaliomis nuo 12 iki 8
Tel.: Yards 2762, 3406 S. Halsted St. tų. Parduosiu pigiai. Pardavimo blokai nuo mokyklos, 1 mylia iki highMokslas lengvais atmokėjimais.
po piet.
schoole,
prie
gero
kelio
ir
didelio
Klesos dienomis ir vakarais. Papriežastį patirsite ant vietos. Atsi
gelžkelio;
žemė
lygi
ir
visa
dirbama,
reikalaukit knygėlės.
šaukite
Naujienų
ofisan
pažymint
REIKIA siuvėjų prie siuvamų PARDAVIMUI Fordas, vasarinė
APSAUGOK SAVO PINIGUS
visa farma aptverta, 120 kelmų vaisi
Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choro re
Tel. Seeley 1643.
No.
250.
body, pirmos klesos padėjime, su spenių medžių, 1 akeris žemvuogių, dar
peticijų šiandie nebus, nes daugelis mašinų, stuboje dėvimų dresių ciale
Kam sukt galvą, kad radus vietą
Aiala “Magneto
rj nm ”, turi būt rne
'lRI*(j[LlotžRS

SARA PARTEK, pirmininkė.
žas aviečių ir agrastų.
Bezdais ir
tikrai saugiam investinimui, kuris narių nori pasiklausyt gerb. kompo darbui. Nuolatinis darbas, gera greitai.
Savininkas apleidžia miesrožėms apsodinta apie visą sodną.
atneštų 6% ir daugiau metams zitoriaus M. Petrausko koncerto.
tą.
alga
ir
darbo
sąlygos.
Puiki
stuba, nauja bamė, svirnas, vi— Valdyba.
pelno T Pasiklauskit P. M. Kaičia.
J. KING,
štininkas
ir kiti farmai reikalingi bu
A. MELTZER,
3136 So. Emerald Avė.
dinkai.
Parduoda
kito
LIBERTY LAND & INV. CoM
AMERIKOS LIETUVIŲ
NORIU tuoj parduoti už paauka- biznio už $2,500.00. iš priežasties
ELIZABETH, N. J. — Lietuvos
1056 N. Wood St.,
Gera
vieta
ati3301 So. Halsted Str„
vimą 6 kambarių rakandus; visi aug
Laisvės išgavimo komiteto metinis
krautuvės ūkininkams. Ne
Chicago, III.
štos rūšies; kaurai, frentinės, dining darimui
susirinkimas įvyks nedėlioj, balandžio
praleiskite
progos.
PARDAVIMUI
Hudson
automobi

kambario, miegamojo kambario se
Tel.: Boulevard 6775.
24, 6:30 vakare, A. Liutvino svetai
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
lius, naujai “painted” geram stovy tai. Misingio lova, indai, grindų ir
akerių, žemė prie daikto ir ly kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nėj, 69 So. Park St. Kviečia visus
je.. Priežastis pardavimo — važiuo stalo lempos, maho^any grojildis pi gi,60pertvarstyta
į 7 laukus.
Upelis
susirinkti.
ju į Lietuvą.
anas, vietrola, puikiausias Buick Se- bėga per ganyklą, šaltinis ir prūdas, nografijos, typewriting, pirklybos tei
L. L. L Kom. Rašt. D. Petručionis.
P. PUTES,
dan automobilius — bėga ir atrodo puikus sodnas, ir dailaus miško. Nau sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelTelephone Drover 5062
REIKIA automobilių malevotojų
3222 So. Halsted St.
kaip naujas. Taipgi ir namas par ja 6 kambarių bungalow, vanduo kaip nos istorijos, geografijos, politikinės
bei
spalvinių
varnišiuotojų.
Gena
alBilietus Miko Petrausko koncertui,
davimui.
Parduosime atskirai jei ir viduj, barnė, svirnas ir vištininkas. ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
pirmos
klesos
vyrams
—
pastoga,
kurs įvyks seredoj, bal. 20, išanksto
tuojaus bus parduoti.
Skiepas pienui ir vaisiams žiemai.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
vus
darbas.
DENTISTAS
galima gauti “Naujienose” pas p-lę
3220 W. Jackson Blvd.
Laukai ir daržai užsėti; kaip tai avi 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
HARRIS & ROTH CORP
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka Marę Jakimiutę ir pas “Birutės” na
Tel.: Garfield 945.
žos, bulvės ir tt.
iki 10 valandai.
2909 Indiana Avė.,
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
rius.
Galima telefonu, Boulevard
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
3 fl.
3969. _ “Birutė”.
3261 So. Halsted St., Chicago, IIL
PARDAVIMUI pirmos klesos barVisos
mašinos
ir
gyvuliai,
parsiduo

bereė, 4 balti krėslai ir kiti visi rei IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO. da iš priežasties senatvės. Už labai
kalingi įtaisymai. Priežastis parda
nužemintą kaina, arba mainysiu ant
Stebuklinga proga porai užvedan namo mieste. Norintis matyt tą
■........................... ...
1111
11'
vimo — einu į kitą biznį. Mane ga
čiai
gyvenimą,
paaukausiu
savo
pui

lima matyt vakarais nuo 8 iki 10.
farmą atvažiuokite pas mane pirm
kius 4 kambarių rakandus, visus sy ketvergo,
K. ZAKARAS,
nes ketverge važiuosime jos
kiu arba atskirai, kaip nauji suside apžiūrėti.
2707 W. 47 St.
Prirengiamoji ir prekybos dėl
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bū
suaugusių. Mokina Lietuvių h*
Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą.
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė ro užmokėta $200, parduosiu# už $75.- FIRST NATIONAL REALTY CO.,
Anglų
kalbų; Grammar School,
apgyventa lietuviais ir kitomis tauto 00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis
736 W. 35 St.,
High
School
ir Prekybos daly
mis. Didelis biznis. Galima pirkti Vietrola, už kurį buvo užmokėta $225
PALIKTI STORAGIUJ
kų.
Prirengiama
prie kvotimų į
Klauskite
P.
Bumeika.
už $50, su rekordais ir deimanto špil
teisinga kaina.
visas
augštesniasias
mokyklas.
Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- ,
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti
JOE RADŽIUS,
Dienomis:
nuo
9:00
ryto iki
2
FLATAI
—
BARGENAS
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne
3604 Cedar Street,
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
fffa
J
4:00
p
p.
Vak.:
7:80
itd 9:30.
25th
St.
arti
Marshall
Blvd.
4
dide

dėlioj.
Indiana Harbor, Ind.
lių
kambarių
flatai,
aržuolo
grindys,
1747
S.
Halsted
St.
arti
18 ga.
pečių, — kaip nauji.
|
2810 W. Harrison St.
stuba puikiausiame stvyje. 2 didelės
barnės. Pardavimo priežastis — mir
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
PARDAVIMUI dalis rakandų, aug- tis. Kaina $3,800 —
kitų tautų apgyventoj apielinkėj .biz
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.
I
2838 W. 25th St.
nis per daugel metų. Priežastis par Itos rūšies gramafonas, stalas, kau
AUŠROS MOKYKLOJ
davimo; savininkas išvažiuoja Lietu rai ir lova. Pardavimo priežastis —
Mes turime parduoti už neužmvkėjimą rendos palaikymui dviapleidžiu, miestą.
Atsišaukite po 5
PARDAVIMUI namas, mūrinis, 2
von.
ŠIE SKYRIAI:
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią
H
vai.
vakarais.
augštų,
3
flatų,
saliunas
iš
fronto,
GEO.
NORBUTAS,
1)
Anglų
kalbos.
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui • l|—^3 P
A.
VARKALYS,
kinkanti
vieta
aptiekai
ir
garadžius
3601
So.
Union
Avė.
2)
Lietuvių
kalbos.
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
M
ji
2956
So.
Union
Avė.
užpakalyj.
Netoli
Douglas
Park.
3)
Aritmetikos.
užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainaU
1600 So. Wasthenaw Avė.
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
w
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
PARDAVIMUI babemė, su 3 krės
tematikų.
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
lais, pelninga vieta, biznis įdirbtas per
BARGENAS.
5)
Braižymo (plianų pažinimo).
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
—
25 metus. Savininkas eina į kitą
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų, nauLaikas
brangus, neleisk dykai. Su
parduoti dešimtį augštos rūšies tikros odos sėklyčiai setų, lovų ir
W
bizni.
, as mūrinis namas su atiku ir beis- vartok naudingai. Seni ir jauni vy
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par■ ■ Į
Atsišaukite į Naujienas po No 249.
PARDAVIMUI bizniavas namas, mentu,. elektriką, vanos, kieto medžio rai ir moterįs visi neatidėliodami
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos,
K r
ant 2 augštų, geram stovyje, netoli visi trimingai. Gražiausia apielinkė, pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
■
PARDAVIMUI saliunas labai geroj ietuviškos bažnyčios, rendos nešąs pietų pusėje. Kaina tiktai $6,300. Sa niausia ir geriausia. Mokiname die
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi pasiunčiame C. O. D. ir ■ I ■ ■ ■ ■
vietoj, lietuvių ir lenkų apgyventa. apie $120.00 į mėnesį. Turi būt par vininkas išvažiuoja į Lietuvą. Atsi- nomis ir vakarais.
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.
Wl
Randasi pigus 4 ruimai iš užpaka duotas greitai iš priežasties ligos. iepkite laišku arba vakarais nuo 7 iki
Liberty Bondsai priimami.
■
Prisirašyti galima visada.
Klauskite ant antro augšto iš fronto. 9 vai. vak.
lio.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4 vai, po pietų._______________
3001 So. Halsted St.,
C. Z. URNIK.
P. B.,
3404 So. Morgan St.
1737 So. Union Avė., prie 18 gatv.
4542 So. Wood St., Storas.
Chicago, UI.
Chicago, III.
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REIKIA DARBININKŲ

DIDELIS BARGEN AS.

REIKIA DARBININKU

Pranešimai

RAKANDAI

MOKYKLA

Dr. A. Juozaitis

PARDAVIMUI

Leveskio Mokykla
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NAMAI-ŽEME.

