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Premjerai svarsto puolimą
Darbininkai protestuoja prieš
naują karą

Vokietija pasiuntė Hardin
gui naujus pasiūlymus.

BERLINAS, bal. 24. — Pa
sak žinių augštuose oficialiuo
se rateliuose, Vokietija pasiun
tė į Washingtoną naują notą,
duodančią naujus pamatus ta
ryboms su talkininkais apie
kontribuciją.
Nors notoje /ičra nužymėta
tam tikros sumos, bet sakoma,
kad tapo pažymėta, jog Vokie
tija daugiausia ką gali užmo
kėti. tai 60.000,000,000 mar
kių (apie $15,000,000,000)' ir
jog pasitikima, kad tarybos ap
sirubežiuos šia suma.
Nota tapo pasiųsta į Washingtoną šįryt, i>o visos nakties
kabineto posėdžio.
Kabinetas pasitikįs, jog nau
jasis pa šildymas yra ganėtinai
didelis, kad išgavus Amerikos
tarpininkystę su talkininkais ir
neprileidus naujo puolimo ant
Vokietijos po gegužio 1 d.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., April 25, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lloyd George remia
- Franciją.
Paryžiaus sąlygos yra galuti
nos ir premierai nesvarstys jų
permainymą, bet tik kaip pri
versti Vokietiją mokėti.

LYMPNE, Anglijoj, bal. 23.
— Anglija ir Franciją tvirtai
laikysis Paryžiaus sąlygų apie
Vokietijos kontribuciją ir abi
jos reikalaus, kad Vokietijos
valdžia tas sąlygas išpildytų.
Tai ištirta šiandie laike po
pietinės pertraukos premierų
Briand ir Lloyd George konfe
rencijos. Jų susirinkimas yra
laikomas Philip Sasson dvare.
Lloyd George pasitiko Bria
ndą Doveryj ir tada jiedu nu
važiavo automobiliu į Lympne.
True translation filed with the post- Po pusryčių prasidėjo konfe
master at Chicago, III., April 25, 1921 rencija ir tęsėsi dvi ir pusę va
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 landos. Tada po trumpo poil
sio susirinkimas vėl atsinauji
no ir tik imąsi tąsis iki vėlyvos
nakties.

Premjerai peržiūrės
pasiulimus.

HYTHE, Anglijoj, bal. 23.—
Nauji Vokietijos pasiūlymai,
kurie ateis talkininkams per
SVashingtoną, bus peržiūrėti
premierų Lloyd George ir Briando, jei jie ateis į čia į laiką.
Tiek galima buvo nuspręsti
po dviejų premierų pradinės
konferencijos,
kad susitarus
apie bendrą veikimą prieš Vo
kietiją, jeigu ji iki gegužio 1 d.
neužmokėtų nustatytosios da
lies kontribucijos.
Premierams šiandie
buvo
pranešta, kad Vokietijos užrubežinių reikalų ministeris Si
mnas jau rašo naujus pasiūly
mus.
Anglijos politikas nori pir
miau sužinoti ar nauji Vokieti
jos pasiūlymai sudaro pamatą
taryboms, pirm negu sutikti su
Francijos grobikiška politika
užgriebimo Ruhr
<tistrikto,
nors pirmame posėdyje abu
premierai sutiko, kad reikia
ant Vokietijos uždėti naujų pabaudų.
Tuo pačiu laiku Lloyd Geor
ge persergėjo Briandą, kad jis
susidurtų su smarkia opozici
ja Anglijos biznierių, jei jis su
tiktų leisti franeuzams užgrie
bti Ruhr klonio gamtinius tur-

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis ii
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jį perskaityti. Num.
Jau atėjo Socialdemokrato 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
meriai.
< . u.H.tiu .• i

\ riji. Iii.t

Pėdžioj susirinkimo pasiro
dė, kad abi šalįs pilnai sutin
ka apie reikalą priversti Vokie
tiją priimti Paryžiaus konferen
ei jos nustatytąsias kontribuci
jos sąlygas ir kad ši konferen
cija svarstys tik prievartos
prieš Vokietiją priemones, kivrios gautų abiejų šalių užgirimą ir galbūt Anglijos karinę
pfgelbą.
Kariniai ekspertai konferen
cijoj nedalyvauja. Briandopagelbininkais yra narys Franci
jos užrubežinių reikalų mini
sterijos Berthelot ir perkalbėtojas Kanimerer. Lloyd Geor
ge turi tris pagelbininkus.

Anglijos darbininkai išleido
protesto manifestą. Francijos
komunistai priešinasi puolimui

LONDONAS,
bal. 23. —
Smarkius protestas prieš Fran
cijos okupaciją Vokietijos ang
lių laukų Ruhr distrikte
yra
pareiškiamas šiąnakt išleista
me Darbo partijos
ir unijų
kongreso parlamentinio komi
teto manifeste.
Manifestas sako, kad visas
Vokietijos obligacijų klausimas
turi būti išspręstas neutralės
arbitracijos ar bešališko teisi
mo, o ne pačių kreditorių.
“Proponuojamos prievartos

March S, 1879.
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True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., April 25, 1921 master at Chicago, III,, April 25, 1921
as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917 as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

Saulių Centro Valdybos
Atsišaukimas.
Japonai pritaria Internaci- Sukilimas prieš bolševikus
Ukrainoje.
onalizavimui Yap.

Nicaragua pasitraukė iš
Jauty Lygos.

Nuteisė / 5 angliakasius.

PRIGfiRfi.

MONTREY, Mex., balandžio
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., April 25, 1921 23. — Smarkus lietus perpildė
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 rezervuarą prie geležinkelio li
nijos į Tamprco ir rezervuaras
neatlaikė — jis truko, užlieda
mos kelis kaimus.
Daugiau
kaip 50 žmonių žuvo tame pot vinyje.

Darbininkai protestuoja
prieš puolimą ant
Vokietijos.

under

Lietuvos Raud. Kryžiui kuodaugiausiai aukų. Nesiteisinkite kiti, jog yra bedarbė. Kas
neuždirba, nuo to sunku reika
lauti. Bet yra ir tokių, kurie ir
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.] šiandie uždirba ir gražiai už
WASHINGTONAS, bal. 22.— dirba.
Balandžio 20 dieną iš Kauno
Pageidaujama, idant visos
Diplomatinė taryba remia ka STOCKHOLM, bal. 23. — nuo Šiaulių Sąjungos Centro
aukos butų prisiunčiamos sta
Pasak gautų iš Petrogrado te
bineto poziciją.
Valdybos Lietuvos Atstovybė čiai Lietuvos Atstovybei adre
legramų, organizuotas sukili
gavusi tokiu du kablcgra- su: Representative of LithuaTOKIO, bal. 23. —.Pasak ha mas prieš Rusijos sovietų vald yra
nia 370—7-th Avė., New York
rono Snkatani, nario didžiūnų žią nuolatos plečiasi ir stiprėja mu:
“
Visiems
Amerikos
Lietuvių
City.
buto, internacionalizacija Yap Ukrainoje.
laikraščiams. Mes girdim, kad
Sukilę valstiečiai užėmė dau
salos nėra perdaug nemaloni
Tuomet galėsime apskaityti,
gelį miestelių tarp Dniestro ir šauliai yra šmeižiami. Neklau kiek ir iš kur gauta, kiek umu
Japonijai.
vienybės
ardytojų.
Pasikalbėjime tas baronas, Dniepro upių, kur judėjimas sykite
laiku pasiųsta. Šiandie teturi
kuris taipjau yra direktorių yra stipriausias ir kur jie pra Siunčiame savo atstovą kurs me kasoj Šaulių Sąjungai vos
įrodys šių ardytojų tamsius
tanių lygos draugijos, išreiškė dėjo veikimą, kad nustūmus
1,256.56 dol., iš kurių 841.14
pirmą viltį, jog yra pamatas bolševikus už kairiojo Dniepro darbus. Gyvenam ypatingai pa dol. esame šiandie gavę iš su
vojingą valandą. Mes įtem
kranto.
išrišimui Yap1 klausimo.
rinktųjų Cooper Union New
Komanduojami gen. Makno piam visas pajėgas. Iš jūsų lau Yorko bendrame lietuvių mas
“Geriausios abiejų Šalių min
tįs yra priešingos tam, kad Ukrainos valstiečiai veikia Lo- kiame medžiagines ir moralės mitinge. Tat mažmožis.
Centro
menki internacionaliniai. daly zovo distrikte. Jie suardė gele paramos. — šaulių
Taigi darban, visi lietuviai!
kai hutų priežastimi suardymo žinkelį tarp Maskvos ir Krymo. Valdyba. N. 4390.”
“Lenkai rengiasi mums duo Visą tą darbą darykite tuoj
Bolševikai sukoncentravo sa
taikos”, sake jis. “Aš tikiuosi,
kad bus rastas tam klausimui vo spėkas Gomelio ir Režica ti paskutinį smūgį. Šauliai ruo kad iki gegužės pirmųjų die
išrišimas, kuris nepažemins distrikte, j šiaurės nuo Kijevo, šia jiems atatinkamas vaišes. nų jau butų visur aukų rinki
abiejų šalių užimtos pozicijos. kur jie atstume ^sukilėlius, o Reikalinga lėšų. Siųskite kiek mai padaryti ir pinigai prisiųs
WASHINGTON, bal. 23. — Yap internacionalizacija nėra Smolensko apygardoj, į šiaur galite. — šaulių Cent. Valdy ti, nes tikimasi, jog nuo ge
gužės 15 dienos jau bus gali
Tapo užbaigtos tarybos tarp visai nemaloni Japonijai, bet vakarius nuo Maskvos, pradė ba N. 4389.”
kampaniją.
Čili ir Vokietijos apie projektą ' aš manau, kad Japonija nepasi jo naują teroro
Toksai tat šauksmas pačios ma stoti naujan darban prie
Pranešama, kad jie bėgyje pa Šaulių Centro Valdybos, daro antros Lietuvos gynimo pasko
milžiniško vokiečių kolonizavi tiki Amerikos motivams.”
starųjų kelių dienų nužudė mas, kaip reikia spėti, su los. Taigi pirma užbaigkime
mo čili. Projektas apima 350,
Taryba remia kabinetą.
2,000 žmonių.
000 akrų pietinėj Čili, kur yra
Valdžios žinia, šiuo svarinu šį darbą.
TOKIO, bal. 23. — Pasak
Sakoma, kad sukilimas plė momentu, kuomet Želigovvsturtingi metalais kalnų distriklaikraščių, diplomatine pataria tojasi Charkovo ir Poliesiaus kis Vilniuje (lydina savo ka
tai.
Sulig dabartiniais pienais, moji taryba užgirė kabineto apygardose.
riuomenę ir ne kokiam kitam
poziciją
mandatų
klausime,
uižmanoma bėgyje kelių atei
tikslui, kaip tik tam, kad ir
rubežinių
reikalui
ministeriui
APKALTINS NAMŲ BUDAnančių metų ten apgyvendinti
visą Lietuvą užpuolus ir paver
Uchida
išaiškinus
valdžios
nuo

VOTOJUS.
1,000,000 vokiečių.
Vokietija
gus po lenkų dvarininkų lete
monę.
mano įkurti šioje dalyje “pie
na. Reikia gintis ir ne tik apsi
Tečiaus
jokių
ofįcialinių
pa

CHICAGO.
—
Legislaturos
tinės Amerikos ateities Chica
ginti bet reikia ir tuos susuku MANAGUA, bal. 23. — Ni
go”. šį sumanymą vykdo pu aiškinimų apie tarybos nutari komitetas, kuris tyrinėja prie sius savo lizdą musų žemėj len caragua respublika pasitraukė
Ji pasitraukė
žastį apsistojimo bud’avojimo kus iš Vilniaus ir Lietuvos Ry iš tautų lygos.
siau oficialinė Krupp Co., pri mus neduota.
Diplomatiniuose
rateliuose Chicagoje ir pabranginimą bu- tų išvaryti. Jaučiame, jog su todėl, kad ši maža respublika
tariant Vokietijos valdžiai.
viešpatauja nuomonė, kad bus davojimo medžiagų, rengiasi bruzda jau visa Lietuva. Rei nebepajįegė panešti visų lygos
J
dedama pastangų pasiekti pa šią savaitę paprašyti grand jir- kia stoti urnai, greitai į pagel- uždėdamų mokesčių ir kitokių
prie
tenkinantį visas valdžias susi ry apkaltinti 20 namų budavo- bą. Gaila, jog (Lietuvos valdžia surištų sh priklausimu
ITALIJOS JUODAŠIMČIAI
tarimą. Tuo tikslu
valdžia jimo darbininkų viršininkų ir nėra pridėjusi prie šio atsišau lygos, išlakių.
TEBEVEIKIA.
svarstanti apie paskirimą spe- medžiagų fabrikantų. Komite kimo ir savo paraginimo.
tas susekęs, kad namų budavoRYMAS, balandžio 23. — cialinės komisijos.
Paskutiniu laiku aukų plau
jimo
pramonėje
viešpatauja
di
Vis ateina žinių apie naujus
kimas Lietuvos Gynimo Komi CHIC AGOS . DARBBININKAI
delis graftas ir kad tuo naudo tetui, Šaulių organizacijai ir PAŽYMĖS PIRMĄ GEGUŽES.
juodašimčių tautininkų Fascistranslation* filed with the post- jasi kaip darbininkų viršinin
ti užpuldinėjimus ant socialis True
master at Chicago, III., April 25, 1921 kai, ypač taip^vadinami biznio Liet. Raud. Kryžiui kiek suma
tų ir komunistų. Mat artinasi as reąuired by the act of Oct. G, 1917
žėjo. Visur šnekama apie be
[16 Federuotosios Presos]
agentai, taip ir kontraktoriai ir darbę, o kiti pasako, kad jau
rinkimai, tad juodašimčiai, ne VOKIETIJA PASIUNTĖ
medžiagų fabrikantai. Komite gana, ką padėjome. Dabar ka
CHICAGO. — Cliicagos dar
sitikėdami nuveikti socialistus
ATSAKYMĄ.
tas sako, kad dedama visos pa ro su lenkais jau nėra. Reika bininkai šiemet ir vėl tinkamai
balsais, bando juos nugalėti
prievarta — žudynėmis ir de Gręsla kabineto krizis delei ne- stangos sutrukdyti jo daromus laujama, kad karo stovis visoj pažymės visapasaulinę darbi
tyrinėjimus.
ginimu socialistų ir darbininkų
Lietuvoj butų panaikintas. Rei ninkų šventę Gegužės Pirmą.
pasitarimo su reichstagu.
salių. Cutelerappo būrys juo
kalavimas visai teisingas, bet Spėjama, kad tą dieną nema
dašimčių įsiveržė į komunistų
aiškiai dar per ankstyvas, iki žiau kaip penkiasdešimt tūks
LONDONAS, bal. 23. — Pa
kliubą ir sudegino visus rakan sak žinios iš Berlino, Vokietija
Želigowskis tebesėdi Vilniuje tančių darbininkų dalyvaus
dus. Bari susirėmime su ko pasiuntė Wasldngtonan atsa
ir tebedydina savo kariuomenę, Pirmos Gegužes demonstraci
joje. Demonstracijai rengti
munistais užmušti 3 fascisti. kymą į Amerikos notą, atme
HUNTINGTON, W. Va., bal. kad ir visą Lietuvą Užimti.
Arti Veronos komunistai sulai tančią rolę arbitratoriaus kon- 24. — Penki žmones, kurie bu
Taigi šiuomi kviečiame vi leidimas jau gauta. Ją rengia
kė gatvekarius ir juos iškrėtė, triburijos klausime tarp Vokie vo kaltinami peržengime fe sus be išimties Amerikos lie Socialistų Partija — pažangių
j ieškodami važiuojančių fascis tijos ir talkininkų.
deralinio teismo išduoto in- tuvių organizacijas visose ko jų unijų padedama.
ti.
ir .parinkti
jirnctinono prieš trukdimą ope- lonijose sukrusti
Sąlygos i>asiųstos preziden
Iš Taranto negali išplaukti
apsigynimui, kaip
ravimo niekurių Mingo pavieto Lietuvos
Skaitykite ir Platinkite
tui
Hardingui
notos
nebuvo
laivai delei generalinio darbi
Šauliams,
Gynimo
Komitetui
ir
“NAUJIENOS”
kasyklų, šiandie tajM) rasti kal
ninkų streiko, protestui prieš praneštos ]>artijų vadovams iki tais Metiniame federaliniame
fascisti siautimą ir valdžios ne nota nebuvo išsiųsta. Žymes distrikto teisme ir liko nuteis
nieji politikai labai pyksta, kad
sirūpinimo juos suvaldyti.
ti dviems mėnesiams kalėji
kabineto nariai nepasitarė su
mai! kiekvienas.
jais pirm išsiunčiant pirmąją
notą Amerikos valdžiai.
50 MEKSIKIEČIŲ
Munšaino aukos.

priemonės prieš Vokietiją”, sa
ko manifestas, ‘‘kurios mora
liai yra atnaujinimu karo, pa
didins darbininkų skurdą centralinėj Europoj, sutrukdys eko
nominį atsisteigimą ir padarys
dar rūstesnių musų pačių in
dustrinį krizį.”
Paryžius pilnas atsišaukimų.
PARYŽIUS, bal. 23. — Ko
munistų komitetas išlipino vos
Paryžiaus sienas atsišaukimais,
kuriuose sakoma, kad kontri
bucijų problemą yra problema
tklesų ir kad talkininkai negali
legaliai reikalauti Vokietijos
žmonių aukso, kadangi Vokie
tijos žmonės nėra atsakomi ugi
už karą.
Atsišaukimai kviečia franeuzus neatsiliepti
į valdžios
Tikimasi, kad konferenciją mobilizacijos įsakymus.
užsitęs* iki nedėlios vakaro ir
kad premierų nutarimai turės True translation filed with the postmaster at Chicago, III., April 25, 19?1
būti užgirti dar vienos konfe as
reąuired by the act of Oct. 6, 1917
rencijos, kuri turės įvykti kiek
MIUONAS VOKIEČIŲ
Siūlosi užmokėti talkininkams vėliau.
APSIGYVENS ČILI.
$15,000.000,000 kontribucijos.

Vokietija duoda naujus
pasiūlymus

Chicago, D).,

Chicago, DĘ-panedėlis, Balandžio (April) 25 dTT921
...t J

True translation filed with the post-master at Chicago, III., April 25, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pirmas Lietuvių Die nraštls Amerikoje}

IŠTEISINO SRTEIKLAUŽĮ
ŽMOGŽUDĮ.
MORGANTOWN, W. Va.,
bal. 24. — Apskričio teismas
vakar išteisino streiklaužį Wade Mayfield, kuris streiko lai
ku nušovė vietos angliakasių
vadovą Pat Blevins.
LONDONAS, bat
23. —
šiandie Anglijoje prasidėjo vi
suotinas surašinėjimas gyven
tojų. Ypač bus bandoma su
rinkti tikras žinias apie liku
sius po karo našlaičius. Sulig
paskučiausiu cenzu,
darytu
1911 m., Anglija turėjo 44,221,615 gyventojų.
.

Gręsia krizis.

BERLINAS, bal. 23. — Ka
bineto krizis išrodo neišvengtinu iš priežasties kįhusio neužsiganėdinimo, kad valdžia ne
pasitarė su reichstagu pirm pa
prašant prezidentą Hardingą
tarpininkauti tarp Vokietijos
ir talkininkų kontribucijos da
lyke. Ypač pavojuje yra pozici
ja užrubežinių reikalų ministerio Dr. Walter Simona.
*.
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., April 25, 1921
as reąuired by the act of Oct 6, 1917

Vokietija prižada neeksportuoti
aukso.
PARYŽIUS, bal. 23. — Vo
kietija vieton priimti ar atmessti reikalavimą perkelti reichsbanko aukso rezervą į talki
ninkų okupuotų distriktų ban
kus, kaip to reikalavo talki
ninkų kontribucijos komisija,
pasisiūlė sutikti neeksportuoti
ar leisti eksportui auksą iš Vo
kietijon ik! sekamo spalio 1 d.

CHICAGO. — Pasigėręs nuo

munšaino ir delei to netekęs
proto, Andrevv Raka j o, 40 m.,
755 W. Nortb avė., nušovė sa
vo pačią, paleisdamas į ją ke
lias kulkas ir galbūt butų nu
šovęs ir savo tris vaikus,
jei
tuo laiku nebūtų atvykusi poli
cija. Apsiginklavęs dviem re
volveriai jis puolė ant policijos,
bet po trumpo persišaudimo
jis tapo keliais šūviais pašau
tas ir suimtas. Veikiausia ir
jis mirs.
INDIANA HARBOR, Ind.,
balandžio 23. — John Kalendak parėjęs namo rado savo
pačią užmuštą, žmogžudystę
papildė jo įnamis John Levinski, kurį rado bandantį atgai
vinti užmuštąją pagalba degti
nės.

RALTIMORE, Md., bal. 23.
— Andrew Corey,
žinomas
kaipo ‘^žmogus-musė” užsimu
šė šiandie, kada nukrito nuo
šešto augšto vietos viešbučio,
kurio siena jis lipo.

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 lytoj,
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
tu pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio. dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, DL

Pahėčleliš, Balandžio 25, f21
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tIr ant to
sutinka?

Prieš pradėsiant derybas
Briuselyje Lietuvos ministerių pirmininkas Dr. Kazys
Grinius davė įdomų pareiš
kimą Associated Press ko
respondentui. Jisai pasakė,
kad paskirtajai Briuseliu
Lietuvos delegacijai duota
įgaliojimas

ri tekti didžiausioji tos kontribucijos dalis, rengiasi už
grobti net visą Ruhr apskri
tį, kur randasi didžiuma
Vokietijos anglių kasyklų.
Jeigu Vokietija netektų tos
apskrities, tai pražūtų visa
josios industrija.
Išpildyt talkininkų reika
lavimą ir prisiimt tokią kon
tribuciją, kokią jie nori gau
ti, Vokietija negali. Bet ji
taip pat negali pasipriešinti
prievartai, kurią talkininkai
rengasi pavartoti prieš ją.
Tuo budu išrodo, kad Vokie
tijai nėra išeities. Jeigu ji
gerumu nesutiks pasidaryti
Francijos ir kitų talkininkų
vergas, tai jie jiega uždės
jai savo jungą.
Būdama šitokioje despe
racijos padėtyje Vokietija
kreipėsi į Jungtinių Valstijų
valdžią, prašydama jos būti
tarpininku tarpe Vokietijos
ir talkininkų. Administra
cija Washingtone išreiškė
sutikimą perduoti talkinin
kams tokius Vokietijos pasaulymus karo nuostolių at
lyginimo klausimu, kurie bu
tų priimtini talkininkams.
Ir Vokietija dabar veikiau
sia pasinaudos šita proga,
kad atnaujinus, derybas su
talkininkais. Ji turės laba
pasiskubinti, kadangi iki .
d. gegužės bepalieka tikta
keletas dienų.

žiinas.

Pav. Pietų Valijos an pradėta

gliakasių organizacijos prezi
dentas, James Winstone, be ki
ta pareiškė: “Mes esame begedingai apgauti”. Pasakyta la
bai daug.
Vis dėlto, tatai dar nereiškia,
kad angliakasių kova turės
žlugti. Tai reiškia tik tiek, kad
ji bus prailginta — prailginta
neapribotam laikui. Angliaka
siams teks nemaža vargo pa
kelti, bet savo nusistatymo jie
neatsižadės.
Vietos darbininkų laikraštis
Lodon lierald išspausdino 'il
gų atsišaukimų į visus Anglijos
darbininkus. Kviečiama jie
kuo ir kaip galint remti savo
draugus angliakasius.

Kas vienur neleistina,
kitur - geidaujama.
r

, -----------

[IŠ toleruotosios Presos]

NEW/YORK. — Visiems tur
būt yra žinoma, kad Jungti
nių Valstijų federalinė valdžia,
kartu su daugelio atskirų vaiš
ijų valdžiomis skaito esant
nusižengimu duoti gyvento
jam pamokų, kaip apriboti
gimdymus. Tokių pamokų da
vėjai nekartų jau bnv.> traukia
mi tieson ir nekartų rasti esant
krtNais.
*
Taip esama Jungtinėse Vals
tijose. Tolimosios rytų Prū
sijos, taigi Japonijos, valdžia
apie tų pati klausimą tečiaus
visai skirtingos nuomones tu
ri. Ji mano, kad tokios pamo
koj yra netik geidaujamos, bet
ir labai naudingos. Supranta
ma. tokios nuomonės jai įkvė
pė ne kokio nars “gera valia”,
bet nedidesnė, kaip mūsiškė
(Kalifornijos valstija, turi pen
kiasdešimts septynis milionus
gyventojų. Ir tenka pažymėti,
kad jos gyventojų skaičius ne
paprastai didėja 800,000 kas
metais. Tuo budu jos terito
rija darosi permaža, Reikia kas
nors daryti, kad jos gyventojų
skaičius nepasidarytų ‘nenor
malus”.
Todėl šiomis dienomis į
Jungtines Valstijas atvyko specialinė Japonų valdžios dele
gacija. Delegacijai pirminin
kauja žymus Japonų moksli
ninkas, daktaras Kato. Vyriau
sias tos komisijos tikslas yra

nuo to laiko,

kai dar tebGra karo stovia.

Thompsonas nesutiko visoms
džingų tižmačioms nusilenkti.
Trumpai sakant, nuo to lai
ko, kai majoras Thompsonas
atsisakė išvaikyti Liaudies Ta

rybos konferencijų, ir tik val
stijos gubernatoriui atsiuntus
j Chlcagą kariuomenę ta kon
venciją turėjo
išsiskirstyti.
Tuomet džiugus įtuž.o. Priemo
nių Thompsonui ir jo “maši
nai” diskredituoti n (‘besi rinkt a.
Dėlei to pats Tribūne ir keli
kiti vietos dienraščiai buvo
patraukti tieson,
Nuo to laiko Tribūne darė
visa, kad kaip nors “išodUs”
Thompsoną. Kai Thompsonas
išnauja statė savo kandidatūrą,
ir toks Tribūne ir keli kiti vie
los dienraščiai kuo ii’ kaip ga
lėdami jį diskreditavo.
Tri
būne kadi r pats sakėsi stojus
“už republikonus,” bet prisi
mygdamas agitavo už demok
ratą Swcitzerį, tų uolų kleri
kalų pataikūnų. Tik nieko ne
laimėjo.
Dabar ve, ^nauja kampanija
pradėta. Bet, pasak tos žmonių
patarlės, puodas užsimanė ka
tilų vanpti. Jie abudu juodi!
—Taip sau žmogus.

KĄ JIE DARO?

jisai reikalingas? Gal Lietuvos
valdžia mano, kad musų kraš
tų ir včl puls Lenkai? Bet
tuomet šitaip reikėtų sakyti.
Ne. Karo stovis reikalin
gas ne tam, kad atsigynus nuo
Lenkų. Jisai reikalingas tam,
kad Lietuvos darbininkų judė
jimų smaugus!
Kų jie daro? Ar jie mano,
kad šitokiai politikai Amerikos
lietuviai itarbifnnkai pritairs?
Niekados! — Hy.

“Broliai” pykstasi.
Kauno “Socialdemokratas”
praneša, kad Lietuvių ir Lat
vių buržuazijos ir vėl pyksta
si. Pykstasi dėlei naujųjų sie
nų nustatymo. Lietuvių bur
žuazija
labai nepatenkinta,
kad “gavo vos 20 tukst. smėly
nų ir užtai turėjo atiduoti 28
tukst. dcš. geriausios žemės.”
Gi Latvių buržuazija nepaten
kinta, kad jai teko atsižadėti
Palangos miestelio.
Kai kurie Latvijos ivra-patriotų laikraščiai (Latvijos Karei
vis) jau buvo bokurstų stver
tis ginklo, kad savus “autos
reikalus” gynus.
Kodėl tečiaus tie “musų bro
liai Latviai” taip nepatenkinti?
Jie, rodos, gavo (langiau nei
davė. Suprasti nesunku. Latvių
apetitus didina grobuonys Len
kai. Apie tai galima rasti ta
me pačiame “Socialdemokra
te.” Ten pasakyta, kad Latvių
buržrtazija atvirai giriasi “ge
resniais kaimynais” — Len
kais. Anbe, girdi, sutiktų paves
ti Latviams netik Palangą, bet
dagi ir pačius Šiaulius!
Aiškinimai nereikalingi. Nau
dojasi Lenkai, nori pasinaudoti
ir Latviai. Rubožių klausimas
tų dviejų tautų
buržuazijai
matyt atstoja ir “broliškumų”
ir visa kita. —Ne-patriotas.
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MIDLERTON,

MICH.

Laikraščiuose žinių iš šios
apielinkės niekados nematyt,
nors lietuvių ūkininkų yra čia
apie 500.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Mat ramiai jie čia

sau gyvena, tik subatomis su
rengdami sau šokius ir šiaip
pramogas, ši apielinkė beveik
vienų lietuvių apgyventa. Tai
gražus kraštelis, su daugybe
žuvingų ežerų. žemė gera,
viskas gerai auga; oras beveik
toks kaip Lietuvoj. Del to
lietuvių vis dugiau čia apsigyvena ir žemės ūki u užsiima.
—J. G. Shruga, R. 2. Branch,
Mieli.
ANGLIJOS DARBININKŲ
KOVA.
[IS Fodoruotosfos Presos]

LONDONAS. — Pėtnyčioj,
balandžio 22, Londone įvyko
nacionaline Anglijos angliaka
sių konferencija. Konferencija
turės išspręsti, ar darbininkai
turi priimti naujuosius samdy
tojų pasiūlymus ar ne.
Iki šiol jau buvo šaukta sep
tynių apskričių konferencijos,
šešiose darbininkai kaip vienu
balsu nutarė nedaryti jokių di-<
dėlių kortipromisų su samdy
tojais.
Iš visu matyt, kad angliaka
sių kova bus ilga ir sunki.

Kada ant musų gimtojo
krašto puolė godus Lenkų gro
buonys, Amerikos lietuviiai
EžERfiNAI.
darbininkai darė visa, kad šitą puolimų tinkamai atremus.
Nesenai Ežerėlių mieste mi
Jie rengė protesto susirinki
licininkas, Juozėnas arba kaip
mus, jie rinko aukas ir kurie
jį čia vadina, slaptosios milici
galėjo, patys važiavo su Len
jos agentas, naktį įsibrovė į
kų imperialistais kauties.
vieno žmogaus butą ir be jo
Lenkų puolimas sulaikyta.
kios priežastis pradėjo jį re
Sulaikyta kadir netaip, kaip
volverių daužyti j galvą. Su
kad daugelis geidavo. Lietuvos
daužė ir šio žmogaus žmoną.
valdžia paliko Vilniuje Lenkų
O vis dėlto, kad buvo perdaug
dvarininkų berną Želigovskį.
girtas. Su Juozėnu panašių
Vietoj vyli jį laukan, ji sutiko
dalykų buvo nemaža. Buvo at
tartis su Lenkų valdžia ir da
sitikimų, kad prisigėręs gero
gi aprūpinti Vilnių maistu.
kai, pradėdavo gatvėse be jo
Amerikos lietuviams tai ne Miršta 5,667 vaikų į metus.
kio reikalo šaudyti ir nakti
patiko, bet jie vistiek prieš sa
Panedelyj tapo pareikšta, mis trukšmą kelti, žodžiu, jau
vo valdžią neprotestavo.
kad Chicagojo praeitais metais tė save nelicčZamu. Ir neži
Bet kaip yra dabar? Karas
mirė 5,667 mažų
vaikučių. nau kodėl iki' Šiol Apskrities
su Lenkų puolikais senai su
Rent tūkstantiu iš jų mirė dė Viršininkas jį nepašalino.
stabdyta. Vis dėlto, Lietuvoje
lei stokos prižiūrėjimo.

Trumpu laiku, vadinasi,
bus galima patirti, ar Euro
pos valstybės eis ir toliaus
tuo pačiu keršto politikos
keliu, į kurį jos įstojo Versailles’io konferencijoje, ar
“įsteigti Vilniaus rajone jos ims jieškoti būdų drau
nepriklausomą valdžią su giškam sugyvenimui.
savo parlamentu ir savo
nrinisteriais, kurie bus pa
čių žmonių išrinkti. Ta
sai parlamentas turėsiąs
[18 Federuotosios Presos]
paskui ištirti, ar Vilnius LONDONAS. — “Anglija
ST. PŠIBIŠEVSKIQ
turįs priklausyti Lietuvai džiaugiasi”, “Rinitas ir išmin
ar Lenkijai. Kokią išeitis tingas nutarimas” — šitaip nū
ten nebūtų, mes ant to su dien kalba kapitalistine spau — surinkti reikiamų žinių apie
-J-* —----- -- ..........
,
tiksime, jeigu bus tame iš-1 da. Visur reiškiama didelio tinkamų gimdymų skaičiaus
pasitenkinimo tuo, kad Trily apribojimą. Tuo tikslu komi
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
reikšta tikra žmonių va piam Susivienijime įvyko skysijos
nariai turėjo visą eilę pa
lia.”
iinias. Visur — kapitalistinėj sikalbėjimų su daugeliu šios
(Tąsa)
Tai skamba neblogai. Bet spaudoj, aguštųjų sferų rate šalies mokslininkų, jų tarpe ir
liuose ir up-lo-date viešbučiuo
— Aš apgavau tave, Ostapai; aš negaliu
paklausykite, ką toliaus p. se. Tik ne darbininkuose, — paskilbusia netik šioj šaly, bet
Grinius pasakė tam kores ne angliakasiuose, ne transpor visame pasauly moterim — būti tavo. Tavb meile buvo iokia staigi, kad
Mrs. Sanger.
pondentui. Lietuvos delega to darbininkuose ir ne geležin Japonų valdininkai be kita visiškai mane /sugluinijo. Aš buvau taip lai
minga. Tu pirmutinis žmogus, kursai mane
cija, girdi, reikalausianti, keliečiuose.
jai papasakojo, kad “šitomis myli, bet aš nemyliu tavęs.
Angliakasiai
palikta
vieni.
kad Želigovskio kariuomenė
mokslo pasauly surinktomis ži
— Nemyli manęs?
Geležinkeliečių
ir
transporto
niomis” jie artimiausiu laiku
butų prašalinta iš Vilniaus,
— Ne! Aš maniau, kad su tavim viską uždarbininkų viršininkai paskuti tinkamai pasinaudosią — savoj
miršiu, — viską... Bet tu persilpnas. Aš turiu
o jeigu jau ji nebus prašalin nėj valandoj pareiškė, jogei
“
tolimųjų
rytų
šaly
”
.
tolydžio jausti šalo savęs galę, milžinišką spė
ta, tai kad bent ji nebūtų angliakasiams padėti negalima.
ką, kitaip aš puolu... taip, puolu — puolu...
stiprinama iš Lenkijos...
Negalima — kodėl? Kol kas

“Anglija džiaugiasi”.

Kam
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European American BureauĮ
Fabionas ir Mickiewicz !
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pašportai is tt.

NOTARIJUfiAS
Real Ėst ate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidumdestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Baile St.
Valandos: 9 iyto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd SL 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

DR. A. MONTVID '
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marehall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
2121 North Westem Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos tel. Albany 8710

J.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis

nas atminimas patampa tau kančia. Kur tu nė
DENTISTAS
dirstelėtum, visur tave persekioja mintis: ak,
Valandos:
nuo
10 iki 8 vai. vaka
ai tik no šičia, ar tik ne šitam name jijč tapo
re.
Nedėliomis pagal sutarimo.
moteriškė? Ar tik ne šičia jijė sėdėjo su juo 3261 So. Halsted St., Chicago, 11L
ir skendo atminime apie pirmutinę meilės nak
tį?— Ir štai, matykite, aš negliu be to pakęsti.
T. Pullman 5432
Aš jaučiu tokį begalinį pasibiaurejinią savo
praeitimi... Ir nenoriu, kad tu tolydžio man
apie tai primintum. Ne! Nenoriu... Ak, aš taip
pailsau!
i
Bespėkiai nuleido rankas.
Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
lu stveriesi už manęs, — tęsė ji toliau
pestingai
prižiū
po ilgam tylėjimui. —Tave kankina baisi bai
riu ligonę ir kūdi
mė. Ir tu norėtum užslopinti jį meile. Aš gi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
norėjau paimt tave už rankos ir savo pasibiauChicago, III.
rėjimą paskandinti tavo baimėje. Bet man !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Phone Boulevard 6801
trūksta spėkų...'
GREDUŠKA
Vėl nutilo. Akys buvo pilnos ašarų.
♦ ANTANASGeneral
is
Ostapas
norėjo
kažką
sakyti,
bet
išleido
Kontraktorius ir
Ak, nėra žmogaus užtektinai stipraus dėl ma
tikro atsakymo nėra. Visa,
tik kokį tai užkimusį garsą.
budavotojas.
Reiškia, Lietuvos delega kas iki šiol pasakyta, tai tas,
nęs. Aš turiu įausti sale savęs tokią spėką, kad
Jije pažiurėjo į jį klausiamom akim, ku
Budavojame ir taisome.
galėčiau išnykti joje, kaip menkas taškas. Spė
cija yra įgaliota sutikti ir kad “delei nesusipratimo, ku
1401 W. 47th St., Chicago.
ką, kuri apimtų mane iš visų pusių, taip kad aš riose buvo matyt liguista baimė.
[Už tžreikištas Štame skyriuje
ant to, kad Vilniuje pasiliktų ris turėjo vietos bendroje kon
—• Neapleisk manęs, neapleisk... BcMavęs
nuomones Redakcija neatsako.]
užmirščiau apie save, kad včl pavirsčiau kūdi
Želigovskio
kariuomenė, ferencijoj pėtnyčios rytų, neli
kiu... Tu gi ne toksai žmogus. Tu patsai silp aš pražūsiu... Nuo to laiko, kaip aš tave'čia
ko
jokios
įmanomos
vilties
kuomet bus renkamas sei
nas ir visuomet ko tai bijaisi. Tu labiau bijai sutikau... nuo to laiko, kaip aš pamylėjau, aš
POLITIKIERIŲ
bendram
ir
suderintam
vei

likau kitoks žmogus, geresnis..,' Tavo meilė
mas, kuris turės nuspręsti
si, negu aš...
INTRIGĖLĘS.
kimui — teikiant reikiamos an
padarė mane stipru... Jau manęs nebelanko
Nutilo.
Vilniaus likimą!
gliakasiam paramos”. Tai visa.
Jis nutverė ją už rankos, suspaudė iki tie baisus sapnai...
Želigovskio kariuomenės Iki ketvergo ryto visų tikėta- Vietos laikraštis ,Chicago
— Tu suteikei man viltį ir aš su nerimas
ir, prabilo užkimusiu balsu:
kontroliuojamas Vilnius, ži | si, kad šį kartų Anglų darbi Tribūne, naujos promogėlės tu skausmui
tim nusistvėriau už jos... Aš myliu tave. Vis
— Toliau, toliau!
ri. To dienraščio leidėjai gi
ninkų
klesa
parodys
iki
šiol
noma, išrinks tokį seimą, ku
— Ak, leiskite, leiskite... Skauda... Man ką užmiršiu, tapsiu spėka, galybe, kuri tau rei
dar nematyto solidarumo, b.t... riasi patraukę tieson miesto
kalinga, kurios tu trokšti...
ris balsuos už Lenkiją.
Premjero Lloyd Georgc’o majorų Thompsoną ir kelis ki reikia jausti, kaip mane kelia, vilioja svetima
Verkė kaip vaikas.
Nejaugi Lietuvos valdžia organas, The Daily Cbronicle ir tus valdininkus. Mat, jiems pa spėka, nes tuomet aš jaučiu save kūdikiu ir už
Hele nustojo kantrybės.
sutinka ir ant to?
kiti kapitalistinės spaudos or rupo miesto pinigus sutauso mirštu pasibiaurėjimą... Ak, juk ir tu jauti paPinigus iš Rockfordo
— Tu negali būti stiprus! Ncapgąuliok
ganai, kurie iki šiol geležinke ti, kuriuos, girdi, “Thompsono sibiaurėjimą. Prie savęs ir prie manęs...
. — Aš myilu tave! — sušuko Ostapas už savęs! Neapsunkink savęs dar labiau tuo kan
Lietuvon galima tiesiai
liečių ir transporto darbininkų žmonės” be jokio pasigailėji
imtu balsu. — Niekuomet aš nejaučiau prie ta kinačiu persiskyrimu, štai tu jau užmiršai apie
siųsti per S. J. Petrau
vadus kitaip ir nevadino, kaip mo eikvoja.
ką galvojai penkios minutės atgal. Lyg tu ne
Kad tie “Thompsono žmo vęs pasišlykštėjimo.
1 bolševikais ir ramumo ardy
ską, Rockford Real Es—
Mieloji!
Mieloji!
Tu
dažnai
jį
jauti.
La

galvojau
apie
tai,
kad
aš
jau
buvau
numylėti

tojais, dabar — tartum bur nės” eikvoja miesto pinigus,
tate & Lpan Co.
bai
dažnai.
Pasakyt,
kiiomet
tu
jį
jautei?
Pa

nė.
Gordono,
o
dar
pirmiau
numylėtine
kokio
gali
būt
tiesa.
Bet
kad
toks
Dėlto kad Vokietija atsi tininko lazdelei pamojus —
Iš čia pinigai yra pa
meni,
kai
męs
stovėjome
ant
platformos,
stotai
juokingo
studento?
čia,
taip,
šitam
pačiam
Tribūne
tų
pinigų
visai
nesi

sakė, pasirašyt, kad ji apsi atsivertė. Atsivertė ir tuos pa
siunčiami Lietuvon grei
gaili — irgi tiesa. Keno nuo tyj? Kažkoks vyras bučiavo mergaitę, kuri su mieste! Eik šian su Inanim, aš parodysiu tau
čius
“
bolševikus
”
ir
“
ramumo
imanti užmokėt talkinin
čiausiu budu ir už pini
ardytojus” nūdien kone ant savybe iki šiol naudojosi pats baime dairėsi aplinkui. Ji vienu kartu jautė namą, kuriame pergyvenau ilgas, ilgas meilės
kams milžinišką karo kon rankų nešioja.
ir meilę, ir baimę, ir liūdnumą, todėl kad jiedu valandas.
gų siuntimą pilnai atsa
Tribūne?
tribuciją, tai šie užėmę kele Kitaip betgi yra darbininkų To dienraščio leidėjų susido- turėjo persiskirti. Ar tu negalvojai tuomet:
Nusijuokė pašiepiančiai.
koma.
— Lyg tu negali sau įsivaizdinti, lyg ne
tą Vokietijos miestų Reino rateliuose, š įvairių vietų gau nejimas miesto pinigais turi Ak, turbūt ir ji kada nors stovėjo taip su pir
Siųskite pinigus Lie
provincijoje ir žada užimti] ta žinių, kad geležinkeliečiai ir eitų tikslą. Tikslą savo opo- mutiniu numylėtiniu, kuomet jisai turėjo išva jauti viso pasibaisėtino purvo, į Jturį tu krinti,
tuvon per
žiuoti.
Bijojau,
kad
kas
ją
nepalėmylų,
ir
bai

mylėdamos
moteriškę,
kurios
kūną
jau
glamonė

Nė vienam
dar daugiaus Vokietijos te transporto darbininkai įtoddiu lentui atsiteisti.
tik nepaslaptis, kad Tribūne siai lindėjo, kad jisai išvažiuoja. Lyg tu negal jo kitos rankos? Ha, ha, ha... Tik jausmų įkai
savo
vadų
elgesiu
reiškia
dide

ritorijos, jeigu Vokietijos
laikraščiai vojai to apie mane? Lyg tu manai, kad aš ne- tintas tik pageidaujantis vaikiščias nepajustų dėl
lio nepasitenkinimo. Apie pa r keli kiti vielos
valdžia iki 1 d. gegužės ne čius angliakasius nėra reikalo jau geroka valanda, kaip yųro patėmijau, kaip tu visas net sudrebėjai iš skaus to baimės ir skausmo... Išeik! Niekados nebe
patenkins talkininkų reika kalbėti. Kai kuriais atvejais kampanijų
prieš
dabartinį mo? Kiekvienas menkniekis suteikia tau sopu- noriu tave matyti! Nemyliu tavęs?
809 So. Main Str.
lavimo. Francija, kuriai tu- Į ten reiškimą dagi atviras įtu- niesto majorų Thompsoną. Ji lį. Kiekvienas namas, kiekviena gatvė, kiekvie(Bus daugiau)
Rockford, III.

ŠĖTONO VAIKAI

A.SHUSHO
AKUSERKA

Skaitytoju Balsai

Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon

Politinis krizis
Europaie.

S.J.Petrauskas
c•

CHICAGOS
ŽINIOS

ciana trukdyti biznį
Castle
teatre, 6 S. State gat. Kalba
mas teatras nurodo, kad muzi
kų federacija reikalavusi dvie
jų moterų, kurios ten grojija
vargonus, kad ir jos įsirašytų
į uniją ir gązdinus
iššaukti
streiką krutatnųjų paveiksių
operatorių ir dženitorių.

tiems daktarams, kurie nepri
klauso prie tos draugijos, ne
imti daužau per du ikilcrius
už degtinės receptus.
Nuomininkų laimėjimas

SUJOS AMERIKOS LINU,
I LIETUVĄ

Laivai išplaaks kas M d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks
KESTONIA”
.. GEG. 4
ITHUANIA” ..... BIRž. 1
“POLONIA” ........... GEG.18
STONIA” ......... BIRŽ. 22
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Saite St.
CHICAGO, ILL.

JU« NEGALIT PRALENKT MUSU KAINUGeniu automobilius už tikrų bargenų.

Naujai malevotas, naujas" viršus

Cord tajeriai už......................................... :....................... 3
Ir daugelis kitų už labai žemą kainą.
GRABAM MOTOR CO.,
2429 Michigan Avė.
Tel. Calumet 106.
Atdara vakarais ir nedėliomis

Farmos! Fanuos!! Pigios
Indiano, Michigano, VVisconsino, parduodame ant lenjgvo išmo

Yasulis & Klobuchar Co.
3605 Deodar St,

Indiana Harbor, Ind.

ELEKTRA
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.
A. BARTKUS, Eres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevąrd 1892 Chicago, III.

Tel. Monro* 3834

DR. W. F. KALISZ
milWaukem avė.

prisipažinęs, kad jis buk norė
jęs vieną mergaičių pabučiuo
ti; kuomet gi Kessell pasiūlė
jam pasirašyti po savo prisi
pažinimu, tai Crane atsisakė
tai padaryti ir pasiūlė detekty
vui $500, kad nieko prieš jį ne
sakytų. Paskui dar siūlęs net.
$1,000. O Crane sako, kad buk
detektyvas iš jo prašęs tiek
gązdindamas jį savo prasi ma
nymu. Bet Kessell pusę ir ant
ras liudininkas palaikė.
“Parsiųsk namo.”
Lloyd Jennett, trįjų
metų
vaikas, subatoj buvo pasiklidęs
ir kuomet beklaidžiodamas bu
vo paimtas svetimų žmonių,
tai prašęs, kad
jie užlipytų
ant jo markę ir parsiųstų jį
namon.
Kasicrius dingo su $12,400
bonų.
James Novak, Aetna State:
banko kasicrius, dingo su juo
dingo iš šėpos ir $12,400
* * i pelnyčių
berty bonų praeitą
Patiria sulbatoj, kuomet kasio
mis nesulaukta.

cmcA«a

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
».
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvi.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
>
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
X
NAUJIENŲ ofise,
1739 South Halsted Street,
Chicago, UI.

Mrs. Louise Acktenberg, 73
metų senele, subatoj tapo areš
tuota. Ji kaltinama už Mrs.
Violet McCorinicV mirtį, kuriai
ji padariusi neleistiną operaci-

Subatoj jiolicistas areštavo
niy Soreson, kuris miegodašui), bulvare. Žmogus iiiibud’ęs
teisinos, kad jis miegojo/ bet
ptylicistas vistiek

neklausė :—

pristatė jį nuovadon.
Vienas lašas padaro stiklą
svaigalų.

Praeitą pelnyčių valdžios agenlai suareštavo S. R. Zamnette, 305 E. Kensington av. už
smugleriavimą. Iš Romos jam
prisiuntė keturis galionus' aly
vos, prie kurios radosi nota:
“Aš meldžiu Dievo, kad tu tai
paimtum.” Tas sukėlė chiąagiečiams žingeidumą ir jie pra
dėjo per tikrinti tą alyvą. Bežiurinedami patyrė, kad indų
dugnini yra negeri ir juose kas
nors užslėpta. Tai buvo kon-

JB*

"

Mes turimo parduoti už neužircokėjimą rendos palaikymui dvij
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią
I
reikėtų niokoti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
|F~-—
I
24 rekordų pasirinkimo ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
m
;j
■ <
užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina|U
S
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
*
gyvenime neguli kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug_
Stos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
.
VB parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
flr u I
I ■
I karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- BJB ■ JB I
BBh duosime už pirmą pasiūlymų, nes norime padaryt daugiau vietos.
k fl
■ Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
v.
■ ■ ■ l visas miesto dalis ir apiclinkes, taipgi pasiunČiair.*e C. O. D. ir ■ I■ B H ■
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.
B
Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4 vai. po pietų.

DR. M. HERZMAN

Tel. Yards 8654

: MORGIČIAI :
: PASKOLOS i

Mrs. A. Michniewicz
i /

Ofisas: 127 No. Dearbom st.
11 lubos.
Telefonas Central 4411

bile vi«noj banko j.

Bondsai po $100 ir $500.
ir lengvais išmokėjimais

AKUŠERKA
Baigusi Aku

Serijos kolegi
J!t: ilgai prak
silvanijos bos
pitale.se.
Pa

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

KAZ. GUGIS

B Namai: 8823 So. Halsted st
i
Telefonas: Drover 181d
FiBBaMaaMHBHHHMBHHH

. •» "

KAIP JUSy AKIS

Skolinu Ir surandu paskolas
pirmiems Ir antriems motgiKiams.
Atperka ir pampinu mortgiėius.
Atperka įvairių kompanijų
iėrus.
v

tarnauja

pi io

<,a ro<l’t v’s<)_
kiose
ligose
moterims ir
■■■BBBBifc^_ merginoms.
701 West 31-ma gatvė, Chicago^ Iii.
(Dvejais laiptaisDu blokai į rytus nuo Halsted St.
j

i*

. <t

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

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avė.,
arti 47-toa gatvės

DR. VAITUSH, O. D.
. Lietuvis Akių

Dr. IV1. T. Strikol’is

PRANEŠIMAS
Palengvins akių Įtempimą, kuria
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
Perkelia ofisą į People Teatrą
Perkame, parduodame, mainome ir svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu1616 W. 47th St., Tel. Boul. 166
duodame informacijas apie įvairių mo, skaudamą akių karšti, atitai.’o
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
komp. šėrus. ________________ ___ kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
6 iki 8 vaR. Nedčl. 10 iki 12 ryto
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
Res. 2914 W. 43rd Street
Kreipkitės j lietuvių ištaigą.
renka teisingai akinius. Visuose at
Nuo ryto iki piet.
sitikimuose egzaminavimas daroma su
Peoples Investment Co.
Tclephone
McKinley 262
elektra, parodančią mažiausias klai
220 S. State at.
Room 1422
Tel. Harrison 2024
Chicago, III. das. Speciali atyda atkreipiama i
■■MaMNaiBaaiiaaaaiBaa
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3 mokyklos vaikus.
Valandos
nuo
12
iki
8
vakare.
Ne■
Telephone Yards 1532
po piet.
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St„ kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660
Pasidaryk sau vyną
LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vynuoges, Vynuoges
g Gydo visokias ligas moterų, vai- i
H kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- |
Vynuogės*
■
pančias, senas ir paslaptinDžiovintų juodų it baltų
■
gas vyrų ligas.
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■
vynui vynuogių. Parduo terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
narių silpnumą, reumatizmą,
dame po kiek tik kas norį pimą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
Tel. Boulevąrd 2160
už prieinamų kainų,
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
COYNE BROS.,
gas gydau gamtiškais budais.
119 W. S. Water St.
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedaliomis
nuo
9
iki
1
po
pietų.
VALANDOS: 9—12 ryto
Chicago, 111.
1407 Mijvvaukee Avė., Chicago, III.
2—9 vakaro.
Phone: Humboldt 5849

;

DR. J. KULIS

:

Dr. W. Yuszkiewicz

Dr.A.J.KARALIUS

3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

Tel. Pullman 342

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

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

Telephone Yards 5332 |

: DR. M. STUPNIGKI į
’

si.: Yards 6666
Boulevąrd 8448

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

Petras Virbickas,
dą ryto, amžiaus 51 metų. Pa
liko dideliam nubudime moterį,

sunu ir dvi dukteris.

DR. C. KASPUTIS

Laidotu

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

ves atsibus panedėlyj, balandžio
25 d., 11 valandą ryto iš namų
3200 So. Ashland Avė.,. į Lie
tuvių Tautiškas Kapines.

Laidotuves ves graborius Sta
nislovas P. Mažeika.
Paliekame nuliūdę
Moteris Ona, sūnus Jonas ir
dukteris Marijona ir Stella.

NerV&us?
Tūkstančiai kentėjusių nuo
nemiegojimo,
Arzuni-o,
Skilvio nemąlimo
galvos skaudėjimo, priepuo
lio, malepcholijos — atraito
pasiliųosavimą naudojant

Dr. Milės’ Nervine
Why don’t Y0U try it?
H*ve you used Dr, Milės* Antl-Paln Pilis?

AsJk vour jDrugoitt

■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
' ’
Tel. Canal 65
jį
LIETUVIS DAKTARAS

: DR. J. SARPALIUS
2

1424 So. Halsted St.

B Vai. 10 iki 12; 3 iki B; 6 iki 8.
i
*Nedelioms 10 — 12.
Gyvenimio Tel. Yards 5098.

5
S

APSAUGOK SAVO PINIGUS

Kam sukt galvą, kad radus vietą
tikrai saugiam investinimui, kuris
atneštų 6% ir daugiau metams
pelno? Pasiklauskit P. M. Haičio.
LIBERTY LAN!) & INV. Co.,
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.
Tel.: Boulevąrd 6775.

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

DR. G. M. GLASER

Specialistas

DR. I. E. MAKARAS

DR. CHARLES SEGAL

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

DR. C. Z. VEŽELIS

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

Gali pirkti

16 RUSIJOS
Gerai lietuviam-s žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų tr vaikų, pagal nau
jausias metodas X-R*y ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 piet*,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
į Dienomis: Canal
TdephonaiJ „3110 arba 367
| Naktimis: Drexel
t 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.; 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Specialistas džiovos

JOHN J. SMETANA

mirė balandžio 21 d., 1 valan

.Miegodamas užbėgo ant
policisto.

Gyvenimas yra
tuščias, kada ptanyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Y~
patinga doma at
kreipiame į vai
kus. ValJ nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si.
Telephone Yards 4317
Boulevąrd 6487

IlįĮjBĮĮ Į

| 11 iSrgu
•//■■B

Senelė areštuota.

8*eria!«aas: Moterį UgM Ir CMrargijrf

na

I

''1

WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.

Gausi 72 Ir 8?

Reikalaujantiems, da-

vadus prisiunčiame per laišką,

IOHbf

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- .
yimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
pečių, — kaip nauji.

Jaunojo 11. P. Crane, milionieriaus sūnaus, pėtriyčioj ir
subatoj buvo tardymas. Jauna
sai Crane yra kaltinamas už
užpuolimą mažų mergaičių, ku
padėtus pinigus, jeigu pirksi musų
rių viena pabėgo, o antrą jis už
rekomenduojamus, užtikrintus
ėmęs draskyti. Mergaitės paži
Pirmo Morgečio
no, kad tas vaikinas buvo jas
Aukso Bondsus
užpuolęs. Taipgi detektyvas Procentai išmokami <lu kartu j metus
Kossell liudija, kud Grane jum

1921 Chevrolet Modelio 490 už...................................... Jį
1919 Grant Six

kėjimo, taipgi mainome ir ant miesto namų.

Jaunojo Crane teismas.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akte EgsamiBVojn Dykai

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą
PALIKTI STORAGIUJ

ESfll

Chicagos nuomininkai gana
laimėjo praeitą subatą, kuomet
teisėjas Hugh A. Stevart iš
18 galiūnų iškratyta.
Kon trak toriai praeitą subatą
sprendė, ka<| nuomiijinkė. Mrs.
padavė savo darbininkams —
------ *------- Katherine Moli, kuri
gyvena
Prohibicijos agentai subatos|1128 Argyle av., gali gyventi
statytojams ultimatumą, kad
jie dabar priimtų 20 nuoš. nu naktį iškratė 18 saliunų ir are tam pačiam name ir sekančius
mažintas algas, ari
m
gegužio štavo smuklininkus Nori h Si- metus nežiūrint, kad namo sa
arba
pirmą statymo <kon trak t ori ai dėj. Taipjau konfiskavo daug vininkas tam priešinasi. .
mosią darbus - • ĮMuhirysių lo- galionų dagtines.
Namo savininkas buvo ap
kautą. Statytojai gi pareiškę
skundęs ją, kad buk ji sulau
kad jie negali priimti 20 nuoš. Degtinės receptas 2 doleriai
žiusi kontraktą ir kad ji tu
numažintas algas. Tatai lau
rinti išsikraustyti iš- jo namų,
kiamas statytojų lokautas ge
Dr. Eldorado W.
Scott, bet išspręsta priešingai.
gužio pirmą.
Numažino duonos kairią.
American Protective Mcdical
Fraternity, s ubą tos vakare pa
reiškė, jog visi nariai kalbamos
Nuo šiandie dtiona
tampa
Indžiunkšinas muzikų
organizuoties sutiko numažinti nupiginta nuo 1 ir puses iki 2
federacijai.
igi dviejų dolerių išdavimą li centų. Tai yra už mažesnį ke
goninis gauti medikalės dektiv palą, kur iki šiol buvo moka
Vyriausiam teisme praeitą nes. Jis sako, jog yra biednų ma 8 ir pusė (Jabar bus 7 cen
suimtą tapo pripildyta peticija žmonių, kurie neišgali nžsimo- tai, o už didesnįjį, kuris buvo
indžiunkŠinui,
kad neleidus <ėti $3 kaip kad iki šiol buvo. 12 ir pusė, dabar bus 10 ir
Chicago Federation of Mussi- {Taipgi Dr. Scott pataria ir ki puse cento. Šitą pareiškė praei
tą subatą sekretorius Russel J.
Poole, kuris veikia prie mies
to komiteto darbavinuiisi dėl
brangaus pragyvenimo reikalų.
Bet už tai duonos verteivos
iZ BROADMAf
NEW YORK.NA
Tiesi kelioni be persėdimo iš New Yorko per Libavą
mano numažinti savo darbiniu*
arba Hambarg—Eitlninss
kų algas 20 nuoš.
Statytojų lokautas

Dr. A. R. Blumenthal
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3107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto j
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:

3149 S. Morgan St„ kertė 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto Iki 3 po pietų, 6—8 I
vakare. ^ Nedėliomis nuo 9—2 J
po piet. I
Telephone Yards 687
imMmvManMnm'

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALĄTORIS
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 St.

Tpl. Austin 737

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

T^pl. C anai 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423
Res. 615 So. Humpherey Avė.,
DR. AB1GAIL TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialiste moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.
Telephone Yards 5884

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago<

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos; 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

----- DRTSlBlEžtŠ-----

GYDYTOJAS 1U CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Ganai 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.

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

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

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

Telefonas Pulloian 856

DR. P. P. ZALLYS

Liet u vys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland.
•Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną*
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

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

Akušerka M. Katauska

DR. JOHN N. THORPE

Patarnauju dienon.' ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas:
3333 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone: Boulevąrd 4121

Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

NAUJIENOS, Chicago, DL
.
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Tąsa nuo 3 pusi.)
konjako,

centruoto

Jamaica

mų. Taipgi ten rados pažymėji
mas kaip iš to biskio padaryti
600 galionus svaiginančio gėri
mo. Sulyg Chicagos kainos tas
butų padaręs $57,000 vertės
svaigalų.
$250,000 brangakmenių
pavogė.

Iš Reingold Diamond Shop,
Kcsner name, praeitų pūtnyčią
vagys pavogė $250.(MM) vertės
deimantų. Tie deimantai buvo
{drausti ir detektyvams rodosi,
kad ta vagyste gal būt pačių
savųjų darbas. Savininkai užtai bus tardomi.
Perry suimtas.
Franklin

S. Perry,

kuris

dirbdamas krautuvėje pavogė
$30,000 vertes drapanų,
is
skirtingų vietų, kurioms
jis
prižadėjo vėliau užmokėti, ir

A. L. T. Sandaros 25 kuopa laikys
nitorius mokėjo taip bukliai sudėliot
butelius narvuose?
mėnesinį susirinkimą Panedėlyje, ba
landžio 25 d. Fellowship House svet.,
8 vai. vak.
Sandariečiai kviečiami
Musų uždavinys No. 10 buvo apie visi
atsilankyti susirinkiman, nes
Dženą Pliuškaitį — kiek jis buvo ra
daug svarbių reikalų apsvar
dęs pinigų. Juozas Jokubonis, 926 turime
stymui;
be to D-ras D. Alseika atsi
W. 18th St., pirmutinis atsiuntė tei lankys susirinkiman
atsisveikinti su
singą atsakymą, būtent, kad Džemui mumis apleisdamas Chicagą.
l’liuškaitis buvo radęs, ir per vieną — Valdyba, A. L. Lukas, A. Stankus.
diena prašvilpė, 21 dolerį. Kiti žaislininkai teisingų atsakymų iki šiol at
L. S. S. VIII Rajono Centralinio
siuntė: Chas Petkus, Kaz. Prasčius, S. Komiteto
susirinkimas įvyks panedėJanulis, Vera Stradomskaitė Grade dėlyj, balandžio
25 d., Naujienų na
6A, Aldona Grušaitė, B. Macnorius me. Pradžia 7:30
vai. vak. Visi
Grade 8 iš Kenosha, Wis., Jos. Mit- Centro Kom. nariai malonėkite

chell iš VVaukegan, Ona Žalpienė iš ti paskirtu laiku, nes turime atvyk
daug
So. Omaha, Nebr., Chas Gritz iš Bow- svarbių reikalų aptarti.
ling Green, Ohio, Frank Jodvalkis iš
— J. J. Čeponis, Sekr.
Leechburg, Pa., Petras Česnauskas,
VValter Murma, Ona Sudoikienė, Ig^.,
Chicagos Liet. Darb. Tarybos Pil
Žilinskas, Antanas P. Žmuidzinavičius
12 m., Julijona Druktainienė, A. Luk domojo Komiteto susirinkimas įvyks
Utarninke, balandžio 26 d. vakare,
šys iš Bridgeport, Conn.
Naujienų name.
Visi nariai kvie
Atsakymas j uždavinį No. 11: — čiami atvykti. Yra svarbus reikalas.
— Valdyba.
Tut ėdami dvi dykas bačkutes, trigorčinę ir penkiagorčinę, rastuosius 8
gorčius vyno tuodu kaimynu, kitokios
Susivienijimas Amer. Lietuvių Exmieros neturėdami, sugebėjo lygioms Kareivių šaukia visuotiną susirinki
pasidalinti šiaip: pripylė 3-gorčinę. ir mą utaminke, bal. 26, kaip 7:30 v.
supylė j 5-gorčinę; vėl pripylė 3-gorč. vak. J. Ežerskio svetainėj, 4600 So.
ir pribaigė pilti 5-gorčinę, taip kad Paulina gvė. Bus daug svarbių da
3-gorčinėj atliko 1 gorčius. Dabar iš lykų tariama, tatai visų šios orga
5-gorčinės visą vyną supylė atgal į nizacijos kuopų nariai būtinai atvy8-gorčinę; dykon S-gorčinėn supylė li kites susirinkimam
— Valdyba.
kusįjį 3-gorčinėj 1 gorčių, ir tris gor
čius vėl pasėmę iš 8-gorčinės.
Visi, kurie esate pirkę L L. Pasko
Teisingai tą uždavinį išrišo: P. Ma
siliūnas, H. Buck, Fr. Scbnolis, A. los bonų per Brighton Parko stotį, ir
Gitainis, Edys Grušas, P. Balčiūnas, dėl kurių nors priežasčių savo bonų
Ig. Žilinskas, K. F. Pocius, K. Pras dar nesate atsiėmę, malonėkite tuo

P. Vilkunas, J. Mitchell iš Wauvakare ėtus,
kegan, B. Macnorius Grade 8 iš Ke
tapo suimtas.
nosha, Jul. Druktainienė, Fr. Wenckus, Fr. Jodvalkis iš Leechburg, Pa.
P. šeštokas.
Na, bet su ta Vera Stradomskaitė
Ištraukė prigėrusį.
age 9 Grade 6A, tai jau nebežinau nei
. Subatoj
ištraukė iš upės kas daryti! Kas kartas ji ginčus ke-.
Charles A. Steele. 450 Bush Ha, prieštarauja, vis nori savaip pa
daryti, ant savo pastatyti, ir tiek. Ve
gt., kuris, sako, buvęs I. \V. W. kad ir dabar su tuo vynu: ji pilstė jį
ir manoma, kad nusižudė besi šiaip, pilstė taip, ir galų gale tiesiai
rėžia štai ką: “Jei aš”, sako, “bu
sukinėdamas iš valdžios ranku. čiau radus tiek vyno, tai aš nieko dau
giau nebūčiau darius, o tik nuvežus į j
miestą, pardavus jį, ir pinigus pasida
linus lygioms su kaimynu. Paskui
už savo dalį bučiau nusipirkus aiskrymo ir kitokių saldumynų, tai bent bu
čiau turėjus gu’taim.”
Ir daryk tu ką nedaręs su tokiu
žmogum!
UŽDAVINYS NO. 12.

paskui dingo, subatos

r

Prietelis M. J. Vitkus siūlo žaislininkams šitokį neblogą uždavinėlį:
šeimininkas, turėdamas geros pa
žinties su prohibicijos agentu, gavo
nusipirkti 32 buteliu gero vyno. Vy
nas šiandie, kaip žinote, yra didelė
brangenybė, tatai nrusų šeimininkas,
neįmanydamas kaip jį saugoti, pasi
dirbdino tam tikrą skrynią su devy
niais narvais. Į tuos narus sustatė
butelius šitokiu budu — palikdamas
vidurin {narvą dyką tuštiems bute
liams sudėti:

Kitą kartą duosime kitokios rūšies
uždavinį, taip vadinamą rebusą: iš pa
veikslėlių išskaityt tam tikrą sakinį
— priežodį.

PRANEŠIMAS.
Visiems giminėms ir pažįstamiems,
kad seredoj, bal. 27 d., kaip 2:30 po
pietų atsibus iškilmingas pernešimas
kūno a. a. Marijonos Marcinkevičie
nės, Manieševskaitės iš loto į naujai
pastatytą šeimynos koplyčią, po var
du šv. Jurgio, ant šv. Kazimiero ka
pinių.

Pagrabo iškilmes atliks gerb. kun.
Edw. Kowalwskis, klebonas šv. Magdelenos parapijos, South Chicago.

Norėdamas patikrint, ar visi bute
liai, šeimyninkas tik suskaitydavo
kievienam skrynios šone butelius ir
žiūrėdavo, ar per visus tris narvus
yra dvyni buteliai, nesirūpindamas
perdaug, kiek jų kuriame atskirame
nerve yra. Tatai pastebėjo dženitorius, kurio gudraus butą.
Per tris
dienas jis vogė šeimininko vyną, kiek
vieną dieną paimdamas po 4 butelius;
bet paėmęs, kiekvieną kartą likusius
butelius perdėstydavo taip, kad jų
skaičius kiekvienam skrynios šone per
tris narvus vis pasilikdavo 9, ir todėl
šeimininkas nepastebėjo, kaip per tris
dienas šelmis dženitorius pavogė jam
12 butelių brangaus vyno.—Kaip dže-

šiuomi

turime

Panedėlis, Balandžio 25, ’21
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šion liudnon iškilmėn kviečiame gi
mines ir pažįstamus.
Liekasi nuliūdę,

Jurgis Marcinkevičius vyras, ir
visa šeimyna.

Pranešimai
Aurora, III. — 42 North Broadway
Dillinburgo svet;, 7:30 vai. vak. utar
ninke, balandžio 26-tą d., didelės pra
kalbos ir krutami paveikslai. Kalbės
lietuviški ir angliški kalbėtojai.
į
— Kviečia Komitetas.

NAUJAS IŠRADIMAS
už

tiją be skirtumo lyties
ir supažindyti su musų
nauju išradimu Foun
taninio šepečio Bendro
vę.
Kalbant apie patantą ir jo veikimą, ro
do gerų pasekmių, kur
žmogus turėjo pašvęsti
ilgą laiką ir atlikti taip
daug sunkaus darbo,
bet tas liko neveltui.
Patentas tapo priphžintas kaipo legališkas ir
jau yra išmėgintas ir
pripažintas per daugelį
tam tikrų mekanikųl
arba kontraktorių, ku
rie pasirašė pripažin
dami garbę išradėjui.
Taipgi, šiuomi ir pra
dėjome darbą varyt
pirmyn ir jau viską tu
rime užbaigtą: čarterį
ir dirbtuvę atidaro!
taipgi išdirbiniai tuo
bus išstatyti ant marketo, tai yra ir bus gry
nai lietuviška bendrovė
ir duosim tą, ką netu-|
-drej, ’SĮĮnESBd sbsįa u I
gi šiuomi noriu primin- Į
ti, kad išradėjas Sta-I
nislovas Gasperaitis —Į
"4''
galėjo sau pasiimti nuo
svetimtaučių už jo iš-1
radimą šimtą tukstan- j!
čių dolerių, bet nepar
davė už $100,000. Ųž- U
tiek, mano, kad mes
lietuviai galėsime tą išlaikyt ir garbė teks mifįte lietuviams. Taipgi, atsiliepiam į visus miestus1 ir miestelius, kuri tam nlusų darbui prijaučiate, sto
ti į musų eiles — kas pirkdami nvusų akcijas arba šėrus, kas pardavinėda
mas musų išdirbinius. Šerų kaina — vinas šimtas dolerių ($100), bet gali
ma pirkti ir ant lengvų išmokėjimų, inešant dešimtą nuošimtį ir mokėt
laipsniškai kas kaip galite. Taipgi, norime turėti tam tikrus brenčius, arba
šakas visose dalyse Amerikos, pardavinet musų mašinas, kas atneštų jumis
didelę naudą, o mes patarnausime kosąžiniškiausiai.
Taipgi, šėrus pirkti
turit progą iš visų dalių Amerikos, < o vietiniai yra kviečiami apsilankyti į
musų dirbtuvę ir persitikrint, ar tiesa mes sakome. Taipgi, šis paveikslėlis
parodo išradėją tos mašinos, bet jau dabar turim daugiau pagerintą, negu
ant paveikslėlio ir dar nematoma penkių skirtingų pozicijų vartojime. Iš
kitų miestų klauskit musų informacijų, ką mes mielai patarnausime. Musų
Bendrovės valdyba: Stasys Gasperaitis, prezidentas ir direktorius; Jurgis
čiapas, sekretorius; Juozas Palekas, dhektorius; Antanas Miklošas, direk
torius. Malonėkit kreiptis šiuom antrašu:

S. GASPERAITIS,
Fountain Paint Brush Co.,
1029 Blue Island Avenue,
Chicago, III.

jau kreiptis i ižd. B. A. Jovaiša, 4449
So. Califomia av., ir atsiimti ,nes po

gegužės 1 dienos, pagal Liet. Misijos
sprendimą ,niekas jau nebegalės tų
bonų gauti pirkti nei atsiimti. Tat
dabar paskutinė proga pirkti ir baig
ti mokėti už dar neišmokėtus bonus.
— Rašt. J. K. Enčeris, 4403 So. Mor
gan St.

Apvaikščiojimas
Pirmosios Ge
gužės.

Sekamą nedėldienį — Gegužės
Pirmoji — viso pasaulio darbi
ninkų šventė.
Viso pasaulio, visų valstybių
darbininkai tą dieną eis savo
švęstų — Gegužės Pirmą.
Jie rėngs dideles demonstrarijas.
Jie rengs masinius susirinkimus.
< Jie tarsis apie savo reikalus.
Jie pareikš savo protesto šio
pasaulio galingiemsiems.
Minių-minios įvairių tautų,
įvairių rasių ir tikėjimų darbi
ninkų tą dieną, tarytum burtinin
ko lazdelei pamojus, mes savo
lūšnas, drėgnus požemius-kasyklas bei tvankius fabrikus ir ga
lingu balsu pareikš:
“Visų šalių darbininkai, vie
nykitės!”
Gegužės Pirmoji — jų šven
tė, jų solidamumo-vienybės šven
tė.
Gegužės Pirmoji — ir musų,
lietuvių darbininkų, šventė.
Gegužės Pirmą L. S. S. VIII
Rajonas p. Meldažio svetainėj,
2242 W. 23 PI., rengia didelį
viešą susirinkimą — prakalbas
ir koncertą.
Chicagos lietuviai darbininkai
susirinks ten, kad pažymėjus tą
vienintelę viso pasaulio darbi
ninkų šventę.
Kad šitoji musų šventė butų
tinkamai pažymėta, L. S. S. Ra
jonas pasirūpino suruošti puikų
programą. Programą, kokį re
tai kas ruošia.
Be tinkamų prakalbų, kurias
pasakys Naujienų redaktorius d.
P. Grigaitis ir Dr. A. Montvidas, Gegužės Pirmą musų apvaikščiojime sutiko dainuoti:
Kompozitorius MIKAS PET
RAUSKAS.
Artistė UNĖ BABICKAITK.
Broliai Briedukai.
Keli Chicagos lietuvių chorai
ir kiti pasižymėję vietos dainininkai.
• y
Programas
prasidės lybiai
kaip 11 vai. ryto (svetainės du
rys atsidarys kaip 10:30.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI SALIUNAS.
PARDUOSIU pigiai ir greitai.
REIKIA patyrusių merginų ar mo Priežastis pardavimo.: Palikau našlė,
torų, spėka varomų mažinu darbui, negaliu viena laikyti.
Atsišaukite greit.
plonų odų siuvimui.
P. G.,
Atsišaukite.
4107
So.
Ashland Avė.
6030 So. State St.,
Chicago, III.

MOTERŲ

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA

patyrusių

prie gero darbo.

SOUTH BEND WQOLEN CO.,
South Bęnd, Ind.

4614 So. Ashland Ave.

NAMAI-ŽEME.
Pilseno
Ibairgeiniaiii

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

6 šviesus kambariai $3,950.

ApŽiurėkit juos. Pilsen, tai busi įmokėt reikia $650.
moji lietuvių kolonija. Pirkit pakol
kainos žemos. Ateikite ir matykit
mus, koliai ne pervelu.
,6 švesųs kambariai

$4,750

3 augštų murin. ir 2 augštų m. $5,500 įmokėt reikia $800/
2 augštų mdinis ir garadžius $3,600

2 augštų medinis .................. $3,600

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

Medinė Cottage ...................... $2,200
2 augštų mur., skl., 2 aug. m. $5,200
5 šviesus kambariai bungalow,
2 augštų mur. ir 2 aug. med. $4,600 $6,500, įmokėt $2,000.
X

2 augštų medinis ir garadžius $2,500
2 augštų
medinis .................
$3,400

2 rendai muro cottage
$3,400
PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė visokių tautų apgyventoj vietoj, . Taipgi, keletas saliunų ir groserdaugiausiai lietuvių. Biznis įdirbtas nių. Visai mažai reikia cash, kad
per 5 metus. Turi būt parduota grei nupirkus vieną iš parinktų namų.
tai. Savininkas išvažiuoja Lietuvon.
FORST, SISKA & UCENY,
Platesnių informacijų klauskite tele
1536 W. 18th St.
fonu.
Tel.:
Roosevelt 8061
Tel. Lafayette 1082.

JOHN W. TOMPSON CO.,
7191 W. Grand Avė.,
Tel.: Columbus 9906.
PARDAVIMUI arba išsimainymui
2 lotai Chicagoj. Mainysiu ant troko
arba automobilio. Taipgi parduosiu
savo farmą. Atsišaukite greitai, nes
esu atvažiavęs tik ant savaitės laiko.
M. MATULIS,
743 So. Laramie Avė., Chicago, III.

KAS PIRMIAU atsineš depositą,
PARDAVIMUI saliunas ir 4
PARDAVIMUI 4 kamba
REIKIA siuvėjų prie siuvamų kambariai pragyvenimui $20 į tas palnvs $3250. Po mirties savi
ninko,
likusiejie
i
iš
familijos
norėda

mašinų, stuboje dėvimų dresių mėnesį. Lysas ant 3 metų, prie mi geritai pasidalit liepia parduot šią rių Cottage, gerame stovyje.
2234 W. 21st St.
darbui. Nuolatinis darbas, gera
$8000 vertės namą tik už
žastis pardavimo pitirsit ant savaitę,
$4750. 2 augštų muro, 2 pagyvenimų
3-os lubos.
alga ir darbo sąlygos.
vietos.
501 W. 38 St.
po 5 ir 6 kamabarius, maudines ir
A. MELTZER,
beismentas 7 pėdų ir medinis gara
džius.
Namas randasi ant Bridge1056 N. Wood St.,
PARDAVIMUI saliunas labai ge

porto. Atsišaukit greitai pas
J. ZACKER,
$301 So. Halsted St.
.
■ — i .................. . ------ —
NEPAPRASTA
proga
pelnyti
$2500 į porą mėnesių laiko perkant
naują muro namą 4 pagyvenimų po 5
ir 6 didelius kambarius, kieto medžio
trimingai ir vėliausios mados visi
įtaisymai štimu apšildomas, rendos
$1700 metams už tam panašius namus
toj apielinkėj moka po $16,0š0 iki
$20,000, dabartinis savininkas aplei
džia šitą šalį ir priverstas parduoti,
kuogreičiausia tik už $13,750, su
Namas randasi
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė $5,000 įmokėjimu.
apie
69tą
ir
Halsted
St. Atsišaukite
apgyventa lietuviais ir kitomis tauto
greitai
pas
mis. Didelis biznis. Galima pirkti
J. ZACKER,
teisinga kaina.
3301 So. Halsted St.
JOE RADŽIUS,
3604 Cedar Street,
Indiana Harbor, Ind.
UŽ PUS u! kainos bargenas 2 augštų
tauro namas dviejų pagyvenimų pj 6
beisementas, rendos $480,
PARDAVIMUI saliunas viso kambarius
metams greitu laiku parsiduoda tik už
kių tautų apgyventa vieta; par- $4000 su $1000 {mokėjimo, likusius
išmokės. Namas randasi apie
davmo priežastį patirsite ant rendos
Garfield Boulevardą ir Halsted St.
vietos.
Atsišaukite greitai pas

roj vietoj, biznis išdirbtas per dau
gelį metų; lietuvių ir lenkų apgyven
toj vietoj. Yra 4 kambariai ir vana
ir elektra. Parsiduos pigiai. Par
davimo priežastis — išvažiuoju į Lie
tuvą.
REIKIA patyrusių pardavėjų į dry
4544 So. Califomia Avė.
goods kratuuvę. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
PARDAVIMUI geras saliunas, ge
Atsišaukit.
roj vietoj, lietuviais ir rusais apgyBACH,
ventoj. Pardavimo priežastis — sa
8645 So. Halsted St.
vininkė našlė. Galima matyt nuo 7
Phone Yards 1322.
iki 9 vai. vak.
1436 So. Morgan St.
REIKIA 3 solicitorių su ban

kų patyrimu. Patraukianti vie
ta, gera alga. Atsišaukte Nau
jienų ofisan pažymėdami num.
256.

REIKIA vyrų ,kurio gali pardavot
dividendus nešantį staką.
Lietuvis
pardavėjas turys patyrimą stako pardavojime, bus leidžiamas tvarkyt departmentą. Komišiną išmokame kas
subatą. Atsišaukite tuojaus.
Klauskit
MR. BORTLE,
Roorn 1211, 11Q So. Dearbom St.
2900 Lowe Av., kampas 29 gatv.
REIKIA darbininko ant farmos, —
su pragyvenimu. Galite privažiuoti
karais, paėmus 119 ir State iki galui,
paskui paimti karą 119 ir Wincennes
važiuoti iki Ashland. Ten rasite.
J. WALUSH,
11750 Ashland Avė.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI saliunas lietuviais
ir rusais apgyvento! vietoj labai grei
tu laiku. Esu. priverstas išvažiuoti
iš Chicagos dėl pąyo sveikatos. To
dėl saliunas dabar yra uždarytas ir no
rinti pirkti, kreipkitės
JUOZAS NAVICKAS,
719 W. 14th. St. iš užpakalio 1 flatas
Lysas yra ant trijų metų.

3301 So. Halsted St.

RAŠYK MUMS,
Reikalaudamas vartotų auto

PARDAVIMUI

JIEŠKAU apsivedimui merginos
PARDAVIMUI saliunas lietu
tinkamos prie biznio, nuo 18 iki 25 vių ir lenkų apgyventa vieta.
metų amžiaus, mylinčios gražų ir pa
siturintį gyvenimą, ' malonėsite atsi
3415 Wallace St
liepti; taipgi, geistina butų kad su
pirmu laišku ir paveikslą prisiųstumete . Platesnių informacijų, rašykite
PARDAVIMUI bučemė ir gro
Naujienų ofisan, pažymėdamos num. sernė; biznis senas neša daug
253.

tinkanti vieta aptiekai ir garadžius
užpakalyj. Netoli Douglas Park.
PARDAVIMUI saliunas ir kamba
1600 So. Wasthenaw Avė.
riai (flatai) 5, pigiai, 3658 S. Union
Avė. Phone Englewood 782. Rendos
MICHIGAN FARMOS
neša mėnesiui $125.00. Taipgi proŠioj
lietuvių
kolonijoj, žinau kurios
sernė, lietuvių kolonijoj.
šviežias
farmos
yra
pardavimui.
Norintieji
stakas, Bargenas 3759 So. Halsted St. surast jas, ir kame savininkas
gyve
Tel. Yards 5600.
na, rašykite man. Aš pagelbėsiu vi
są, kas tik bus reikalinga.
JOE GERIBO,
PARDAVIMUI kavos ir arbatos
Scottville, Mich.
krautuvė. Bizniškiaušias kampas So. Box 142,
Sido. gerai biznis eina, lietuvių ko
lonija. Pardavimo priežastis — silp
du mūriniai namai,
na sveikata, todėl ir parduos už bar- 2 PARDAVIMUI
pagyvenimų, po 5 kambarius, lotas
geną. Tiktai tie, kurie mąsto apie 83 pėdų, vidui viskas naujausios ma
biznį lai atsišaukia Naujinu ofisan, dos. 4449-4453 S. Francisco Avė.
pažymint No. 257.
Savininkas gyvena 4401 S. Richmond.
Lafayette 2797.
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
kitų tautų, apgyventa vieta. Biznis
per daug metų, neša gerą pelną. Sa
PARDAVIMUI farma už Milwauvininkas paleidžia miestą.
kees į šiaurius, 80 akerių, visa išva
3558 So. Pamell Avė.
lyta; 65 akęriai dirbamos, 15 akerių
■ —..........
---- ——r1 1 ’
ganyklų, geras namas, 7 kambariai,
PARDAVIMUI saliunas, gera vie didelė bamė, svirnas, mašinoms su
ta, plačiai apgyventa lietuvių su sve krauti, kiaulėms, vištoms; malkoms
taine, yra bifijardinė ir pijanas. Par sukrauti ir tt. gražus sodas, didelė
davimo priežastis — liga ir turi ap mokykla priešais ūkę. 8 geros kar
leisti miestą. Savininką galima ma vės, visos melžiamos, 4 veršiai, 3 ge
ri arkliai, 2 paršingos kiaulės, 100
tyti visada, sekamu antrašu:
vištų, visokios reikalingos ūkei maši
3321 So. Aubum Avė.
nos. Viskas sykiu, kaina $6,800.
$3,000 imokėt, likusius už 6% ant
ilgo laiko.
Lietuviais apgyventa.
Informacijų klauskit.
MR. GEORGE HAIDU,
Camey, Mich.

RAKANDAI

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
rius 4 kambarių rakandus, visus sy
kiu arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
vo užmokėta $200, parduosius už $75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis
Victrola, už kurj buvo užmokėta $225
pelno, parduosiu greitai ir pi už $50, su rekonlab ir deimanto apilca.„ Ateikit tuojaus,.. galite matyti
giai.
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne
5806 Princeton Avė,
dėlioj.

PAMEČIAU $52.00 praėjusią subaPARDAVIMUI grosemė lie
tą po pietų apie 47th St. ir Ashland
Avė., arba Pęoples Stock Yards Ban tuvių kolonijoj. Biznis senas. Jei
ke, ant Town of Lake. Kas radote,
malonėkite sugrąžinti, už ką gausite kas norės, mainysiu ant namo
gerą atlyginimą.
arba ant loto.
M. RUDIS,
2002 Canalport Avė. » ,
4541 So. Armitage Avė.

2810 W. Harrison St.
PARDAVIMUI rakandai, 4 kambaBeveik
riams, sykiu arba atskirai,
Savininnauji, pardavimui pigiai,
Pirmas
kas išvažiuoja iš mesto,
augštas iš užpakalio.
2859 So. Lowo Avė.

{VAIRUS 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
AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS.
Taisome visokio išdirbimo ir viso
kio senumo automobilius ir motorcyclius. Nėra reikalo vežti mašiną į
dirbtuvę ir mokėti nežinia už ką. Nes,
galima sutaisyti ten, kur jis stovi —
bus pigiau — patys matysit, ką dirba
ir kiek laiko dirba.
J. M1KŠIS,
3114 S. Lowe Avė., iš užpakalio,
Tel. Yards 1767

MOKYKLOS
MA5TER
5Y5TEM

PARDAVIMUI stuba, tikras barge
nas. Turi būt tuojau parduota 5
kambariai, didelis antaugštis, elektros Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai
mo ir Designing, Mokykla.
— pardavimui labai pigiai.
Musų sistema ir m»kymo budu jus
N. SIMON,
trumpu laiku išmoksite viso amato.
5525 So. Kolin Av.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
AR NORI PASTOVAUS DARBO
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
IR GERAI APMOKAMO?
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di varomos elektros jioga.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kudžiulėj Lietuvių kolionijoj, esančio,
riuo
laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
garsioj javų derlingumu Oneida
rėti
ir
pasikalbėti dėl sąlygų.
County, Wis. žemė gera, viskas ką
Paterns
daromos sulig mieros, vi
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
sokio
stiliaus
ir didžio iš bet kurios
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
Su $250 ir lengvais išmoksimais busi
puikios farmos savininku. Platesnių 190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake St., ant 4-tq lubų.
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT
COMPANY,
VALENTINE DRESMAKING
8301 So. Halsted St?.,
Chicago, III.
COLLEGES

PARDAVIMUI saliunas su
barais, geroj, lietuvių ir svetim
NEGIRDĖTAI
taučių apgyventoj apielinkėj.
ŽEMOMS KAINOMS
Pardavimo priežastį patirsite
AUTOMOBILIAI.
Maxwell 1919 roadster . $500 ant vietos.
524 W. 37 St., Chicago.
Buick touring.............. . $275
Studebaker touring__
.. $350
PARDAVIMUI bučemė ir
Overland touring ____ . $325
grosemė lietuvių ir kitų tautų
Chandler touring____
$1,100 apgyevnta, biznis per daug metų
Cleveland touring......... $1,100
Savininkas eina į kitą dalį mie
Taipgi kiti automobiliai už
sto.
PARDAVIMUI namas, mūrinis, 2
pažymėtinai žemas kainas.
augštų, 3 flatų, saliunas iš fronto,
1447 S. Halsted St., City.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

RASTA-PAMESTA

Dešimts tuksiančiu.

Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
tų iš Pullman Company, su pasaulio
tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoiami mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tolrias kainas, kokių
niekad nebuvo savo žemume. Taipgi
užlaikome visokių kombinuotų gasinių
audėjų pečių, kokios spalvos tik pageidaujate, už numažintą kainą, Cash arba
lengvais išmokėjimais.
L. COHEN,

mobilių surašo ir paaiškinimų.
Inžanga visiems dykai.
Tatai, kiekvienas Chicagos
TOM HAY & SON,
lietuvis darbininkas — kiekvie
pardavėjai — Cleveland Six
nas senas ir jaunas — nedėlioj,
Gegužės Pirmą, tegul ateina į
166 N. Michigan St.
Meldažio svetainę!
— KOMITETAS.
p. g, — Pilnas programas bus
P ARDAVIMUI Fordas, vasarinė
paskelbta vėliau.
i bpdy, pirmos klesos padėjime, su spegneto”, turi būt parduotas
pa.
p. »■ ciale “Magneto
greitai,
Savininkas apleidžia miestą.
J. KING,
8136 So. Emerald Avė.
JIEŠKAU brolio Juozapo Samulio,
Starkonių kaimo. Pašvintinio par.
REPUBLIC 2 tonų kaip naujas,
Apie 30 metų Amerikoj. Apie 8 mo express body $975.00.
tai atgal, gyvno EJizabeth, N. J.
1 tono Studebaker express elektros
Esu nesenai atvažiavusi iš Lietuvos, starter’is, $400.
Bargenai, visokio
tad norėčia susižinoti.
dydžio — 216, 8%, 5 ir 7 tonų tre
ELENA MALIŠAUSKIENĖ
kai.
10806 S. Prairie Avė., Roseland, III.
MEM MOTOR CORP.,
8110 So. Michigan Avė.
JIEŠKAU puseserės Juzefos RaliPARDAVIMUI automobilius Reo
kės, Kauno rėd., Raseinių apskr., Lolių par., Kerkastj kaimo. Apie 20 me 1919 metų. Priežastis, išvažiuoju į
tų Amerikoje. Turiu labai svarbų rei Lietuvą trumpame laike. Galima ma
kalą, malonėkite atsišaukti, arba pa tyt automobilių bile kada.
J. VISKONTAS,
žįstami teiksis pranešti.
8222 S. Halsted St.,
ONA ANUŠAUSKAITfi,
Chicago, III.
984 Maple St.,
Milvvaukee, Wis.

APSIVEDIMAI.

PARDAVIMUI

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 atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbų; Grammar School,
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama
engiama prie kvotimų jį
visas augštesniasias
igštesniasias mokyklas.
Dienomis:
nuo 9:00 ryto iki
:: z___
4:00 p p. Vak.! 7:30 iki 9:30.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

PARDAVIMUI namas 5 kam
barių garu šildomas, gasas, vana
ir kiti parankumai. Taipgi par
AUŠROS MOKYKLOJ
davimui rakandai. Parduosiu
ŠIE SKYRIAI:
1)
Anglų
kalbos.
greitai pigiai.
2) Lietuvių kalbos.
87 E. 100 PI., Roseland.
3) Aritmetikos.
EXTRA BARGENAS
8 augštų muro namas, 6 pagyvenimų
io 4 didelius kambarius ir beismanas po visu namu. Rendos $960.00 me
lams. Namas tikrai vertas $12,000.
Savininkas apleidžia šitą šalį ir pri
verstas parduot greitu laiku tik už
$9,500.00. Namas randasi West Slde
arti Leavrtt ir 23rd St. Atsišaukit pas
J. ZACKER,
8301 So. Halsted St.

4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami
jradėkite tuoj. Aušros Mokykla seliausia ir geriausia. Mokiname die
notais ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

