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| Immigracijos komiteto mažu*
vų inžinieriai atidėjo tarybas True translation filed with the postmaster at Chicago, III., April 26, 1921
mos nariai bus išrinkti panede>
su Anglijos laivų savininkais as required by the act of Oct. 6, 1917
lyj ir komitetas tuoj pradės
iki sekamos pėtnyčios, laukda
svarstyti bilių, kad jį greičiau^
mi pasekmių tarybų su Ameri
šiai galimu laiku raportavus at
kos laivų savininkais.
Bausmės dovanojimas kai-ku- stovų butui.
Apskaitoma, kad jei užsitęs
Lietuvoj prasidedanti reikštis
rlems nubaustiems peoviaanti-semitiznes dvasia.
kiek ilginus Amerikos streikas,
kams (P. O. W.). Antrosios
500,000 jurininkų tame laike
Lenkai pulsiu Galiciją.
ir
šalįs
padarė
defensyvę
Abi
Amerikos lietuvių paskolos su
i
neteks darbo.
ofensivę
sąjungų
prieš
manymas priimtas ministerių
BERLINAS, bal. 24. (žydų
Vokietijų.
kabinete.
WĄSHTNGTONF, bal. 25.-:
dienraščio Forverts korespon True translation filed with the postmaster at Chicago, Iii., April 26, 1921
Knox taikos rezoliucija tapo
dento N. šifrino pranešimai). as required by the act of Oct. 6, 1917
U N.WIII.^
WASHINGTON,
bal.
25.
—
(“Eltos” kabelis, per Lietuvos
šiandie prielankiai raportuota
— Lenkų laikraščiai skelbia,
Informacijų
Biurą
Washingtone].
Pasak šiandie
gautų žinių,
senatui senato užrubežinių rei
kad Anglija ir Francija nutaru
Francija.
tęsdama
savo
politi

KAUNAS.
—
Balandžio
20
kalų komiteto. Tik vieni demo?
sios atiduoti Vilnių Lietuvai.
kų
sudaryti
slavų
blokų
apie
dieną
Užsienio
Reikalų
Miniskratai komitete balsavo prieš
—Lietuvoj
ima apsireikšti
‘
RYGA,
bal.
24.
—
Iš
Rusi

Vokietijų
ir
Rusiją
iš
mažes

teris Puryckis turėjo kalbą Sei rezoliuciją. Išrodo, kad demo£
antisemitizmo dvasia. Iš kai
jos
pranešama,
kad
du
Rusijos
nių
tautų,
padarė
slaptą
defen

me, kur jis pareiškė:
kratai ir senate jai smarkiai
kurių vietų ateina skundų apie
bolševikų
ministerijos
nariai
syvę
ir
ofensyvę
(gynimos
ir
Briuselyje
prasidėjo
pirmos
priešinsis.
mus, bet jeigu jie bus nopaten užpuldinėjimų žydų.
važiuoja
į
BęrTiną.
Vokietijos
užpuolimo)
sąjungų
su
ČechoLietuvių
lenkų
derybos,
Tautų
Nors komitetas nenužymėjd
—Lietuvos žydų reikalų mikinantis, Anglija rems Franci
gi
atstovas
Sfcheinmann
atvyko
Slovakija.
Sąjunga
yra
panaši
Sąjungai pirmininkaujant. Mes kada turi prasidėti svarstymai
ją okupavime Wesphalijos ang nisteris rezignavo nuo savo į Maskvą, kad pradėjus tary
į
tų,
kokių
Francija
padarė
su
nepriimsime nė unijos, nė fe rezoliucijos senate. pirminin-f
lies laukų”. Tai paskelbt šian vietos.
bas
apie
pirklybinę
sutartį
su
deracijos, nė militarinių kon kas Ix)dge pareiškė,
—Iš patikimų šaltinių yra
kad jis
die atstovų bute premieras
Francija
ir
Čecho-Slovakija
vencijų.
Musų
valdžios
politi

mano paduoti ją svarstymui
žinių, kad Lenkų valdžia nuta
Lloyd George.
,,
,
,
»
.............
—
~
prisižadėjusios
remti
vienas
ki

nė linija tose derybose tokia: ryto, o paskui kaip galima
Čia gautomis žiniomis, Vo rus pavesti generolui Halerui
tų gynime ir užpuolime seka
1) Lenkijos nepulsime.
greičiausiai eiti prie taisą vimo*
Anglija remia Franciją puoli kietijos siūlomoji kontribucija tuojau užimti rytinę Galiciją,
muose
atsitikimuose:
2)
galime
duoti
Lenkijai
lai

Demokratai pareiškė, kad jid
me ant Vokietijos, sako
yra
26,(XX),(XX),(XX) auksinių jeigu tik Lenkija negausianti
Bandant
atsteigti
monarchi

svą tranzitą gelžkeliais ir Ne netrukdys prileidimo rezoliu-C
Lloyd George.
markių mažesnė už talkininkų mandato ant to krašto. (Vadi
Dar
aut
vienos
plantacijų
jas Vokietijoj,
Austrijoj ir munu,
nasi, Lenkija nori padaryti su
cijos prie balsavimo, bet jig
reikalaujamąją.
rasta
nužudytų
negrų.
Vengrijoj
;
įvykus
bolševikiš

3)
draugiškai
šit
Pataltijos
pirmiau nori gerai apsvarstytu
WASHINGTON, bal. 25. Vokietija, sakoma, pasiūlė rytine Galicija taip pat, kaip ji
kam
perversmui
Vokietijoj
ar
Valstybėmis palaikyti bendrus rezoliuciją.
Iki po piet šiandie Vokietijos sumą, kuri kartu su nuošim kad padarė su Vilnium ir jo
ATLANTA,
Ga.,
bal.
25.
Austrijoj, ar kokiose nors pas ekonominius ir politinius san
Dvi bendros rezoliucijos, už
nota, paduodanti naujus kont čiais,
sieks 2(X),(X)0,(XX),(X)0 sritim, panaudojus tam tiks Vincent Hughes,, galva federa
tangose
’
suvienyti
Austrijų
su
tykius ir su lenkais,
baigiančios karą tarp Jungti
ribucijos pasiūlymus, dar ne auksinių markių pabaigoj 42 lui generolų Želigovskį.)
linio tyrinėjimo biuro vietos Vokietija. v
4) Lietuvos Rytams duoti Valstijų ir Vokietijos su Aus-i
buvo gauta valstybės departa metų,
talkininkų nustatyto
raštinės,
paskelbė,
jog
jis
turi
autonomiją,
True translation filed with the posttrija, tapo įneštos šiandie ats-;
mente.
laiko.
kad ant vienos True translation filed with the post
master at Chicago, III., April 26, 1921 prirodymų,
Nota esanti išsiųsta Jš Bėdi
5) Rytų .Lietuva įsitikinus, tovų butan užrubežinių reika-C
as required by the act of Oct. G, 1917 plantacijų pietinėj dalyj Geor- ui aster at Chicago, III., April 26, 1921
Siūlo 200 bilionų markių.
lų komiteto pirmininko Por<
no |>ereitą vakarą ir valdinio-,
BOLŠEVIKŲ PASIUNTINIAI gia valstijos yra nužudyta ma as required by the act of Oct. 6, 1917 jog Vilnius politiniai t trr būt
kai nežino kur ji galėjo užtru
RERLINAS, bal. 25. — Iš
surištas su Vakarine Lietuva. ter.
VARŠAVOJE. ..
žiausia trįs negrai, žmogžudys
valdžiai artimų šaltinių patifta,
kti.
Politinė taktika
Lietuvos
tės yni pa pildytos prie panašių
Neoficialines žinios iš Berli- kad Vokietija, sulig naujais pa
valdžios tokia: griežto susireVARŠAVA, bal. 25. — 30 aplinkybių, kaip kad ant WilBUDAPEŠTAS bal. 17. -4
no sako, kad Vokietija siūlosi siūlymais, sutinka užmokėti sovietų viršininkų, sudarančių liams plantacijos, Jasper pa
mimo su lenkais vengiame, tat Čia dabar prasidėjo byla buužmokėti talkininkams nuo talkininkams
2(X),(XX),(XX),(XX) belaisvių grąžinimo komisijų, viete, kur rasta, kad plantato
puolant ginsimės. Laikysimės v.tio Vengrijos premiero Ste2(X),(XX),(KX),(XX) iki 226,000- auksinių markių (arti $50,0(X),- kuri išdirbs visas smulkmenas rius nužudė ipažiaųsia 11 neg- Reikalauja, kad auksas butų sutarties ir pažymėtos demar
l’ri* Friedrcb. kuris yra kulti(XX),(XX) auksinių markių prin- (XX),(XX)) kontribucijos. Ta su apie apsimainymų Rusijos be rų-vergų. Wftlianis už
kacijos
^linijų).
depozituotas Francijos
tas
ritmas užimsime kartu su kicipalės sumos, nuošimčių ir ma butų išmokėta nuo 30 iki laisviais ir pabėgėliais, jau at žmogžudystes yra nuteistas ka
bankuose.
Balandžio 18 valstybės prezi t.j? bnvuia Anstro-Vcngrijos
prekių, kaipo karo kontribuci 42 metų, sulig spartumui Vo vyko į Varšuvą. Komisija, ku lėjimai!; taipjau
apkaltinti
PARYŽIUS, bal. 25. — Tal dentas Stulginskis dovanojo pTrmįero gr-l > Kolom* i Tisza
jų laike ateinančių 42 metų. kietijos ekonominio atsigavi rios nariais yra 6 moterįs, tu dar keli žmonės.
kininkų kontribucijos komisi bausmes, patiems prašant, <lvy-'
Kaltinama
Pelei to manoma, kad galimy mo.
rės sugrųžių.ti į Rusiją daugiau
ja šiandie pasiuntė Vokietijos likai asmenų, kurie buvo Vy kad Friedrich užmušė Tiszų tik
Kaijio gvarantija
siūloma kai)) 100,000 belaisvių. bė talkininkų
puolimo ant
karo naštos kom-tajai uMą, riausiojo' Trlbunalo nusprendi-' m pašatfri i 13 kefio jtckmhv
yrolius už prisidėjimų prie
Ruhr distrikto kiek sumažėjo. ekonominiai prižadai
prekė
Bolševikų atvikimas sukėlė
reikalaujančią prieš balandžio m u Lenkų P. O. W. (Polska g) žmogų, kad pačiam pasigVokietijos.
Francijos oficialiniuose rate mis ir dalyvavimas Vokietijos visų įdomavimų ir didelė mi
30 d. depozituoti Francijos Org. Wojskbwa) byloj. pasmer rhLus valdau po Kmunislųliuose išreikšta nuomonę, kad industrijose.
nia žmonių juos pasitiko stoty
.
banke 1,(XX),000,(XX) auksinių kti nuo aštuonių mėnesių iki puolimui, f
VIENNA,
bal;
25.
—
Austri

Vokietijos pasiūlymui, pasiro
Nurodoma, kad tie pasiūly je ir sekiojo paskui j'UOS gat
markių $238,000,(XX)).
šešių metų sunkių darbų kalė
jos
Tyroliujd
'buvo
laikomas
dys nepriimtinais.
mai daug arčiau prieina prie vėse. Bolševikai turėsią pilnų
jime.
“plebiscitas“ • apie prisidėjimų
(Talkininkai reikalavo $53,- talkininkų reikalųvimų, negu laisvę Varšuvoje.
JAPONIJA NUSILELSIANTI.
prie
Vokietijos.
Kaip
pirmo

(XX),(XX),(XX). Vokiečių pasiūly pirmesni Vokietijos pasiūly
TOKIO, tai. 25. — Iš ištiki
Be to nuo Lietuvos Užsienio
sios žinios rodo, už prisidėjimų
me prie tos sumos trūksta apie mai Londono konferencijoje,
mų šaltinių sužinota, kad1 Ja Reikalų Ministcrio gauta Waprie
Vokietijos
balsavo
apie
90
13,703,987
svetur
gimusių.
$7,000,000,000).
kurie buvo talkininkų atmesti.
Liuosybės svet., 1822
ponijos valdžia nutarusi išrišti shingtone telegramas, jog “Anuoš.
balsavusiųjų
InnsbruReichstagui nebus
duotas
Wabansia Av., L. S. S. VIII
ginčus apie Yap salų sekamu merikos lietuvių antrosios pas
Pasiuntė tris notas.
cke
balsavime
dalyvavo
apie
WASHINGTON, hai. 25.
tekstas pasiūlymų iki utarninKalbės D-ras A. Montvikompromisu:
kolos sumanymas esąs MinisBERLINAS, bal. 25. — Pa kui. Užrubežinių reikalų ini- Sulig pereitais metais padarytų 95 nuoš. gyventojų. Plebisci
das. Prakalbos prasidės
Jungt. Valstijos turi pripa terio Kabineto priimtas ir jog
tas,
apart
išreiškimo
gyvento

sak Berliner Mittag Zeitung. nisteris vien papasakos reichs visuotinu gyventojų
cenzu,
kaip 8 v. v.
Visi vietos
žinti teisotumų Japonijos man greitai jį svarstys Steig. Sei
Vokietija parašė dvi kontribu tagui apie Vokietijos užrubeži JungJ. Valstijose gyvena 13,- jų sentimento, kitokios reikš dato ant Yap salos.
lietuviai prašomi atsilan
mas.”
mes
neturi.
cijos notas, persiuntimui į Wa- nių reikalų stovį. Pati nota ne 703,987 svetur gimusių ateivių.
kyti. Atsilankiusieji gaus
Japonija pripažins
Ameri
shingtoną, taipjau trečia notų, skelbiama todėl, kad davus lai Per pastaruosius 10 metų skai
veltui musų draugų Lie
kos kabelio teises.
‘varstys immigracijos bilių.
ITALIJOS PREMIERAS
išaiškinimui duotų pasiūlymų. ko prezidentui Hardingui jų iš čius ateivių priaugo tik 2.6
tuvoje laikraštį “Socialde
Jungt. Valstijos
reikalavo
REZIGNUOSIĄS.
Montagspost sako, kad Vo studijuoti.
tarp 1900-10
nuoš., kuomet
mokratų” ir partijos plat
kabelio stoties ant Yap salos,
WASHIKG1 )N bal 17. —
Vaikšto
RYMAS,
bal.
25.
kietija nesisiulė prisiimti tal
Talkininkai Paryžiaus nuta skaičius ateivių buvo priaugęs
formą i— 1920 metų.
kadangi tai yra vienatinė tie Kongresui priėmus muitų bilių,
gandai, kad premieras Giolitti
kininkų skolas Jungt. Valsti rimu, reikalavo, kad Vokietija 20.7 nuoš.
sioginė linija susisiekimui tarp dabar visa kongreso dome bus
—Ag. Komitetas.
joms, kaipo dalį kontribucijos. užmokėtų per 42 metus 226,Skaičius ateivių Vokietijos, rezignuosiąs tuoj po rinkimų Amerikos ir Pbilipinų salų.
atkreipta į immigracijos bilių.
gegužės
15
dienų.
Jo
vietų
už

Iš autentiškų šaltinių patirta, (XX),()0(),(XX) auksinių
markių Rusijos, Austrijos ir Airijos,
uždarantį laikinai ateivybę.
kad kabinetas subatoj priėmė ir be to per tų laiką 12 nuoš. kurie pirmiau sudarė 59 nuoš. imsiąs buvęs 1914 m. premie
BELGIJOS RINKIMAI.
-<■*
ras
Antonio
Salandra
ar
exsekamus pasiūlymus, bet neži visų Vokietijos eksperto muitų visų ateivių šioje šalyje, žy
BRIUSELIS, bal. 25. — Ma
nia ar jis permainė juos išsiun eitų talkininkams. Vokietijos miai sumažėjo laike pastarųjų premieras Orlando.
žai ateina žinių apie pasekmes
Matyt
premieras
Giolitti
ti

čiant nedėlioj:
10
metų.
Tas
sumažėjimas
gal

pirniesniuose
pasiuilymirise
valsčiaus rinkimų Belgijoje,
L Vokietijos kontribucijos Londone buvo siūloma užmo būt įvyko daugiausia delei ka kisi, kad rinkimuose laimės re buvusių vakar. Iš atėjusių ži
suma sieks 50,000,(XX),000 auk kėti viso $12,500,000,000, skai ro, kada daugelis grįžo į savo akcionieriai. Paleisdamas gi nių galima spręsti, kad nė kle
parlamentų jis tikėjosi, kad
sinių markių.
tant kad Vokietija jau užmo šalis.*
rikalai, ne socialistai negavo
2. Palūkanos pirmais metais kėjo $5,(XX),000,(XX), tuo palie
Skaičius ateivių iš Meksikos laimės liberalai.
tų laimėjimų, kokių jie tikėjo
sieks 4 nuoš., didėjant paskiau kant mokėti dar $7,500,000,(XX) padidėjo 100 nuoš. Taipjau pa
si. Klerikalai labai pralaimėjo
proporcijoj Vokietijos pirklydidėjo ir niekurių kitų šalių, Tarybos su Anglijos angliaka savo tvirtovėje — Flandrijoj;
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
Spr^s vyriausioji taryba.
siais tebesitęsia.
bos ir industrijos vystymus.
bet skaičius ateivių iš centrąsocialistai gavo ten apie trečda
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
3,10,000,(XX),000
auksinių
ir
Kalinės
Europos,
Anglijos
HYTHE, Anglijoj, bal. 25.-lį paduotųjų balsų.
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos,
LONDONAS,
bal. 25.
markių bus surinkta tuojaus Talkininkų valdžios bus pakvic nados žymiai sumažėjo.
šiuose rinkimuose pirmų sy
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj,
Šiandie vėl tapo atnaujintos ta- kį Belgijoj balsavo ir moterįs.
pagelta internacionalinės pas stos prisiųsti atstovus į vy
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
rybos tarp kasyklų savininkų
kolos, gautos užstatant valsty riausios tarybos susirinkimų
Skaičius užsiregistravusių bal
ti pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
ir
angliakasių,
dalyvaujant
ir
bės valdomas anglių kasyklas sekamą subatą, kad apsvars
savimui moterų buvo daug di
džiant į spekuliaciją.
valdžios atstovams. Bet konfe desnis negu vyrų, bet moterų
ir muitus.
čius Vokietijos pasiūlymus, jei
rencija tuoj užsidarė iki ryt
Vokietijos dabar siūlomoji jie iki to laiko bus gauti, ir
kandidačių buvo mažai. Kleri
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
dienos,
kad
ji
vėl
atsinaujins
suma yra dutig didesnė už vo nuspręsti bendrą veikimą
ir
kalai labai daug pasitikėjo ant
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
pirmininkauj
ant
premjerui
kiečių pasiūlytų sumą Londpno jei Vokietijos pasiūlymai bu
NEW YORK, bal.
moterų ir skelbė, kad jei gaus
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paLloyd
George.
konferencijoje. ,
tų nepriimtini. Tai tapo nu Laivų inžinierių unija paskcl
didžiumų balsų, tai jie suteiks
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
spręsta Anglijos ir Ęrancijos )ė nacionalinį 15,000 laivų in
moterims balsavimo teises ir
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
Anglija gelbės Francija).
premierų.
žinierių streikų, kiuris prasidės
parlamentiniuose rinkimuose.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
PINIGŲ
KURSAS.
LONDONAS, bal. 25. -- “Aš
Amerikos valdžia
nebus gegužio 1 dienų. Streikas tapo
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Vakar, bal. 85 d., užsienio pininumanau, kad Vokietija rengia kviesta, bet talkininkai visgi paskelbtas tuoj, kaip unijos at S kaina, perkant jų ne mažiau kaip
Siūlo naujas tarybas
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
25,000 dolerių, bankų buvo skai
naujus kontribucijos pasjuly- apsidžiaugtų
jei susirinkime stovai pertraukė tarybas su lai toma Amerikos pingais šiaip:
angliakasiams.
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
dalyvautų ir Amerikos atsto vų savininkų atstovais apie nu
LONDONAS, bal. 22. Prekorespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Anglijos 1 svaras ......
. $3.95
vai.
kapojimų algų.
Austrijos 100 kronų ...
. $0.27 miero Lloyd George pakvieti
tuvos Prekybos Ir Pramonės Banko Kaune. Nau
SOCIALDEMOKRATAS,
Belgijos
100
kronų
už
. $7.45 mu, kasyklų savininkai ir ang
Unija tikisi, kad inžinierių
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
Danijos 100 kronų ....
$18.07
Musų draugų laikraštis Ii
CHICAGO. — Prie
13 ir streikų parems 100,000 pečkuFinų 100 markių ......
. $2.35 liakasių atstovai pasimatė šian
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Kauno. K ekvienas darbfnipkas Throop gatvių būrys vaikų žai rių, aliejuotojų ir kitų darbi
Francijos 100 frankų
$7.39 die su juo, kad
apsvarščius
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Italijos 100 lirų .......
$4.88
privalėti j| perskaityti. Num. dė apie automobilių ir jį nety ninkų.
Lietuvos 100 auksinų
Skyrių.
. $1.60 angliakasių streiko padėtį. Sa
Jau atėjo Socialdemokrato 1, čiomis paleido. To pasekmėje
tankų
100
markių
....
$0.13
Unijos viršininkai
taipjau
koma, kad tuose pasitarimuose
Norvegų 100 kronų....
$15.81
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu vienas vaikas liko užmuštas ir išfifeiškė nuomonę,
kad šis
Olandų 100 guldenų .
$34 <5 jau tapęs padarytas nemažas
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
meriai.
šveicarų
100
kronų
..
$17.35
du vaikai galbūt mirtinai su streikas gali pavirsti į interna
progresas.
Tarybos
tęsis
ir
pa1739 So. Halsted St.,
•
Chicago, Ui.
< ,.ihm nu t (
'i U.
švedų 100 kronų .....
$23.60
žeisti.
cionalinį, kadangi Anglijos laįnedėlį.
,
Vokiečių 100<muskių
$1.60
True translation filed with the post-master at Chicago, III. April 26, 192
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija sutinKa užmokėti
200 bilionų markių

Bendros politikos ir takti
Francijos ir Cechijos kos dėsniai su Lenkija.
karo sąjunga.

Anglija ir Francija už ati
davimų Vilniaus Lietuvai?

Taikos rezoliucija senate.

Anglija rems Franciją
■
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Veda tarybas su Vokietija.

Francija sutinkanti atiduoti
Vilnių Lietuvai

Vokietija sutinkanti užmo
keti 200,000,000,000 markių.

Naujos vergą žudynės

Vėl reikalauja Vokietijos
aukso.
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Auksinai dar
tebėra pigus

Paskelbė laivu inžinierig
streiką.
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Rusijos ribų kaip kenksmingą
elementą”. Bet tas nutarimas
buvo gautas tik kovo 1 d. ir tą
dien leitenantas
išvažiavo iš
Maskvos.
,
MERKINĖ. 21 d. vasario 1921 m. belaisvius Minskan. Bet kapi
Įdomu dar, kad bolševikai
tonas gavo paliudymą kad ne prisipažįsta neturį teismams jo
čia yra muitinė, įsteigta ka gali važiuoti ir vėliau pabėgo kių juridinių normų ir teise
riuomenės vadovybes raštinėj,— iš nelaisvės. vien tik iš revoliucijos sąžinės.
• O leitenantą Plungę nusiun
tos kariuomenės, kuri kovoja su
spekuliacija, kuri laiko užėmusi tė Minskan to paties skyriaus Lietuvos S.-D. Partij’os
frontą ir sergsti, kad kas neva žinion, paskui Smoflenskan.
konferencijos
Rugsėjo 16 d. čia jis gavo to
žiuotų per liniją priešų pusėn.
nutarimai.
Niekas slaptų kelių ir nejieš- kį “trijų kolegijos” nutarimą:
(Iš “Socialdemokrato”)
ko. Jeigu nori pervažiuoti lini “Kaltinimas šnipąvus įrodytas.
Vasario 26—28 dieną posė
ją, gali gauti iš sargybas laikan Pavartoti aukščiausią bausmės
čios kariuomenės vadų leidimus. laipsnį. Nutarimą įvykinti per džiavusi Kaune Partijos kon
ferencija yra apsvarsčiusi visą
Ramų ramiausia gali tuomet 21 valandas”
vežti pas lenkus kelius pudus
Leitenantas dėl to kreipėsi į eilę klausimų nustatyti Parti
cukraus, miltų, druskos, grybų “Ciką” (Centralnij ispolnitelnij jos veikimą artimiausiam lai
ir t. t. Jeigu kam tenka vežti komitet) Maskvoje, į Rusų už kui. Visais pamatiniais klausi
kiek didesnį vežimėlį, tai kartais sienių ministeriją ir pas Lietu mais konferencija yra nuta
palydi patys kareiviai, kad ne ve atstovą Maskvoje Baltru rusi atatinkamas rezoliucijas,
kurios turi privalomos reikš
sulaikytų šauliai. Linijų perva šaitį.
žiavus — jau Dievo valia. Pa
Tuo tarpu jis buvo patalpin mės visoms Partijos organiza
prastai žmogus laimingai nu- tas, kambaryje, kuris buvo gre cijoms ir nariams. Jas gaus
vcži lig galui ir vėl laimingai ta didelio kambario, kur šau peržiūrėti ir galutinai patvir
grįžti. lankai spekuliuojama ir dė nuteistuosius.. Tas pasta tinti artimiausias Partijos su
per Valkininkus. Bet ten bent rasis buvo padarytas iš lentų važiavimas.
Svarbesniąsias
rezoliucijas
tos ‘^muitinės” nesigirdėti. Ar ir tarp sienų ir ant lubų bu
nebūtų
padoriau
Merkines vo pripilta smėlio, kad nesi Centro Komitetas tuojau skel
“muitinės’* veikimą visai pri girdėtų šaudymo. Ten leite bia draugų žiniai “Socialdemo
dengti. Taigi spekuliucija gali nantas išbuvo 3 dienas. Žiū krate”. Vėliau jos bus sutrauk
ma varyti ir be valdžios ant rėdamas pro skylutę duryse, tos vienon vieton ir skiriumai
spaudo. A. šilalis. — (S.-d.)
jis matė, kaip suimtieji vežė atspauzdintos kartu su Parti
jos programa ir statutu.* Kon
žemę į mirties kombarį. Pas ferencijos
padaryti nutarimai
TAUJĖNAI, Ukm. apskr.
kui kas vakaras vedė jį 4 kam
deda ideinį pamatą visam Par
bariais toliau ir atvesdavo ofiw. čia ka<ia lenkų raiteliai bėgo cierius .daugiausia V ra n gelio. tijos veikimui ir turės aiškiai
per Taujėnus, vienas jų buvo šaudyti. Iš pradžių juos nu- suvienodinti Partijos narių dar
nukautas, kitas sunkiai sužeis vilkdavo, paskui po 5 vesdavo buotę visos Lietuvos plotu.
tas. Vietiniai lenkai sužeista kambarin ir ten šaudė. Nuvilk Tuo tarpu dedame šias kon
jam pakvietė kleboną dėl išpa ti kiti nesiduodavo ir, tokiu ferencijos rezoliucijas:
žinties. Kaž kodt'l klebonas biHhi sudraskydavo baltinius
Einamojo momento
taip gailėjos plėšiko lenko kad ant kūno. Per tas tris die
įvertinimas.
net verkė ir ašaras bėrė. Kaž nas sušaudė 150 oficierių: 1
Einamąjį momentą L. S.-D.
kodėl vis dar tebesako bažny d. —50, 2—75 ir 3-čią — 15
Partijos konferencija įvertina
čioj evangelijas lenkiškas ir žmonių.
kaipo socialistinės revoliucijos
dar pirmenybėje?... O gal bijos
Kiekvieną kartą vedant į 4 gadynę. Tos ervoliucijos pama
pakliūti į kini. Railžvilos j>ck- kambarį leitenantas manė, kad
tinį turinį sudaro proletariato
lą, kur dar yra užsilikusi nuo jau atėjo jo eilė; ypač pasku
kova su kapitalistinės visuo
senų senovės . dvaro parke. tinį kartą, kada tą pačią dieną
menės gynėjais už socializmo
Apie tokios jieklos ošimą,
tai antrą kartą vėl atėjo jo išvesti.
tvarkos įgyvendinimą.
tikras faktas. Po žeme išmūry Bet pasirodė, kad vėl atvedė
Po pirmų didžiulių revoliu
ti urvai su peklos prietaisais sušaudyti 1 vyrą ir 1 moterį.
cijos laimėjimų kova dabar
geležiniais raguočiais velniais Paprastai sušaudžius areštanįėjo antron savo vys tymos famotorais etc... Jei kas būdavo tai tuojau išveždavo iŠ to kam
zen, kuomet buržuazija, susi
nusikalsta prieš poną, tuojau bario ir lavonus ir kraujo
jungusi su visokia reakcija,
įkišti žmogų į tą peklą paleid primirkusią
žemę.
Bet mėgina atsigriebti pralaimėtas
žia motortt”it pffldetta" visi vel Šiuo kart, kadangi buvo jau
pozicijas. Bet senosios tvarkos
niai judėti kol ragais subado vėlu, tai lavonus paliko tame
priešingumai ir ydos pasireiš
nelaimingąjį iki mirties. [Argi kambaryje.
kė tic\k vaizdžiai ir skaudžiai
išliesų tai “tikras faktas”,
o
Naktį leitenantas išgirdo, kad darbo minioms; socialistinio
ne prasimanymas? N. Red.].
kažin kas jį šaukia: tai pasi proletariato susipratimas, galy
Vietiniai šlėktos buvo lenkus rodė kareivis sargybinis siūlė bė ir revoliucinis pasiryžimas
pasitikę džiaugsmu ir vaišin- jam tabako. Paskui kareivis yra tiek dideli, kad kova anks
dami gėrėjos savaisiais: “Chva- prašė jį kalbeties su juo, nes čiau nesibaigs, kol proletariatas
la Bogu, narešeie przyszli savo prisipažino^ kad jam baisu. galutinai paims viršų ant savo
je”. Bet kada “swoje” paval Kareivis papasakojo apie visas priešų ir pilnai įgyvendins sa
gę pradėjo batus nuo šlėktų tas žudynes. Paskui netikėtai vo siekimus. Kova abiejų pu
traukti: “ježeli swoje liudzi, suriko ir pasileido bėgti. Pa sių vedama ir bus laimėta tik
to daicie iinm buty, koni, žiūrėjęs pro skylutę leitenantas pasauliniu maštabu.
owies, maslo, šery etc... ** Iš- pamatė pašautąja moteriškę,
Konferencija supranta, kad
čjus lenkams šlėktos keikės, kuri atsidarė mirties kambario
koliojos: “niech ich jašny pio- duris ir ėjo pasiremdama sie negalima tiksliai numatyti, ku
run trzasnie zlodzieje, psiak- nos. Matyti ji buvo tik su riais etapais eis revoliucija.
rev, oto masz i svoje hidzi; žeista ir šovė tris kartus i Bet konferencija mano, kad
nie, to cliyba nie polacy, o moteriškę iš kito koridoriaus revoliucija kurs socialistinį ūkį
bandy jokieš...—H. Y. [Liet. galo. Moteriškė parkrito ir iš ir ves pačią visuomenę prie
socialistinės tvarkos visų pir
gulėjo negyva ties leitenanto ma tuose kraštuose ir tose ga
durimis visą naktį.
mybos šakose, kurios labiau
Valgyti Smolenske duodavo yra pribrendusios. Vėliau pa
kasdien po % svaro duonos sikeis ir prisitaikins naujam
Kauno hKarys” rašo:
ir vieną kartą sriubos ir vob- gyvenimui labiau atsilikusios
Musų korespondentas gavo los žuvies.
ūkio sritys. Priešakinės šalys
pasikalbėti su nesenai grįžusiu
Ketvirtą dieną atėjo iš Mask teiks pavyzdžio ir pagalbos la
iš Rusų leitenantu Plunge. Jis vos žinia, kad leitenantui mir
biau pavėluotų kraštų darbi
ppasakojo štai ką:
ties bausme pakeista 15 metų ninkams.
1920 m. rugpjūčio 20 d.’ lei priverčiamųjų darbų ir rusų
Senosios tvarkos pakeitimui
tenantas Plungė drauge su ka užsienių ministerija pareika
socialistinis pasaulio proleta
pitonu Vileckiu būdami de lavo nuvežti jį Maskvon.
riatas turės pastatyti visas sa
markacijos linijoje Disnos ap
Maskvoje jį iš pradžių laikė vo jėgas ir jas sunaudoti su
skrity; buvo suimti bolševikų kalėjime
Lubiankbje,
prie derintu, sąmoningu bildu. Ben
“črezvyčaikos” narių. Tie no “črezvyčaikos”. Paskui jam droj darbo minių kovoje Lie
rėjo juos sušaudyti, kaltinda susirgus buvo atneštas į “Bu- tuvos darbininkai turės atlai
mi, kad jie šnipavę kontržval tirką”. Čia kalinius jau laikė kyti savąjį barą ir atlikti savą
gybai ir agitavę žmones ne kiek* geriau: duodavo kasdien jį uždavinį.
stoti į Raudonąją armiją. Vie po % svaro duonos, du kartu
Tuo einamojo momento su
nas bolševikų išsitaręs, kad voblos. sriubos ir košės ir dar pratimu L. S. D. Partija renebusiąs R. S. F. S. R. pilie truputį cukraus. Pakliuvęs gi
tis, jeigu jų nesušaudysiąs, ligoninėn, gaudavo net po sva

Bolševiku nelaisvėj.

kiap šunų.

rą duonos dienai

Paklausus leitenantui .kieno
gi naudai jis galįs šnipuoti, jei
gu Lietuva susitaikino su Ru
sais, gavo atsakymą, kad jie

tenantas buvo paliktas ligoni
nės virtuvėje virėju. Paskui
jis buvo paskirtas politiniu vi
sų lietuvių kalinių viršaičiu ir

esu

t«ri,

šnipai,

koutrrevo-

liucininkai ir šnipavę Antantos
naudai.
Paskui juos nugabeno Disnon ir atidavė ypatingo vakarų
fronto skyriaus žinion, Čia
kap. Vicleckis susirgo dezinterija ir buvo paguldytas ligo
ninėje.
Tuo tarpu lenkai artinosi į
Disną. Atėjo telegrama siųsti

registruottavo

Pagijęs lei

naujai

atvyks-

lančius Lietuvos valdinius.

Jam išvažiuojant liko “Butirkų” kalėjime dar 65 Lietu
vos piliečiai, iš jų 24 politi
niai Iš jų daug ir nelietuvių,
suimtų, pavyzdžiui už lenkų
agtaciją. Yra pabėgusių iš len
tų lietuvių belaisvių.
Gruodžio 30 d. išėjo nuta
rimas išsiųsti leitenantą “iš

mia visą savo veikimą.
Artimiausi Partijos uždaviniai.

Socialistinės revoliucijos eigoję Lietuva neišvengiamos
būtinybės verčiama eis ta įvy
kių vaga, kurią sudarys pasaivlinio proletariato kova su ka
pitalistine dabarties visuome
ne ir tvarka. Lietuvos darbi
ninkai gaus pakelti Lietuvoje
tą didžiulę kovą ir atlikti ku
riamąjį dačbą, kūrins vykdys
kiekvienos šalies proletarai pas
save namie.
Kadangi Lietuvos ūkis ir vi
suomenės tvanka yra žymiai
atsilikę nuo kitų šalių, kadan
gi Lietuva ypatingai liko iš
griauta karo metu, — tai ant
Lietuvos darbininkų gula dvi
gubai sunkus uždavinys. Jie tu
rės kurti ir plėtoti krašto ūkį
ir demokratinti visuomenės
tvarką; jiems teks kovoti už
tai, kad ir krašto ūkio gamyIm)s formos, ir visas musų gy
venimas vystytus socialinio
ūkio pusėn ir bręstų socialis
tiniai tvarkai.
Tat Lietuvos S. D. Partijos
uždavinys šiuo metu yra:
a) gilinti klasinę Lietuvos
darbininkų sąmonę;
b) plėsti ir stiprinti jų po
litines ir profesines organiza
cijas, dedant tam darbui visų
galimų pastangų;

c) vedant kovą už darbinin
kų klasės reikalus, išnaudoti
tain tikslui visas galimybes,
kurias tai kovai tiekia buržuaz i nei-de m ok ra tinęs respublikos
tvarka ir tuo auklėti darbinin
kuose sąmoningus savo sieki
mų kovotojus;
d) telkti ties savim visaš re
voliucines krašto jėgas, kurios
stovi ant klasių kovos pamato
ir su kuriomis bus galima su
siprasti;
e) palaikyti gyvą ryšį tarp
Lietuvos organizuotų darbinin
kų ir socialistiniai-revoliucinio
Eiropos proletariato, derinant
bendros kovos žygius ir
f) ypatingai sudriltinti ry
šius su artimiausiais musų
kaimynais, — Latvių, Estų ir
Suomių organizuotais darbi
ninkais. ' ' •’.(”l•• • »-•'/ ••
Partija ir profesinis darbi
ninkų judėjimas.
Konferencija skaito, kad pro
fesinės darbininkų sąjungos
yra vienas geriausių būdų, su
rišti Lietuvos darbininkus į
masines proletarų organizaci
jas ir sustiprinti jų galybę.
Konferencija mano, kad pro
fesinių organizacijų kova už
klasinius darbininkų reikalus
bus geriausia priemonė ginti
kasdieninius Lietuvos darbinin
kų reikalus, gerinti jų padėtį,
kelti jų klasinę sąmonę, drutinti vienybės jausmą ir auk
lėti darbininkuose susipratu
sius ir drąsius savo siekimų
kovotojus.
Konferencija supranta, kad
valdžia ir darbininkų priešai
sąmoningai trukdo profesinių
organizacijų vys tymos ir jie
naudoja tam tikslui visokius
priekabius. Prieš tokį profesi
nio judėjimo slopinimą Lietu
voje Konferencija reiškia griež
čiausio protesto.
Iš kitos puses Konferencija
mano, kad iki šiol profesines
darbininkų sąjungos Lietuvoje
permažai rūpinosi savo narius
šviesti ir kelti jų susipratimą,

LABAI

Kg-tik Gavome iš
Lietuvos
Penkias knygutes nesenai iš
leistas Lietuvos Socialde
mokratų Partijos.

1.
Kelias Į Socializmą.
Parašyta Dr. O. Bauer.
Versta iš vokiečių kalbos.
Ši amo veikale aprašo opiau
sius šių dienų klausimus, pri
taikomus IJetuvos socializaciIai, Verta didžiausios domos.
luina
85 centai.

Tai yra paskiausias leidinys.
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos — 1921 metų.
ši knygelė turi 32 puslapiu.
Parašyta bėgamu momentu. Pil
na Ironijos. Labai graži kalba.
Kas šią knygelę perskaitys, su
sipažins su visa Lietuvos poli
tika Ir valdininkų veikimu. Šią
knygelę privalėtų perskaityti
kiekvienas. Kaina 35 centai.

valo žadinti darbininkuose sa
vo klasės reikalų supratimų,
aiškinti profesinio judėjimo
tikruosius uždavinius, pratinti
sąjungų narius išvieno ginti
savo reikalus;
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Šią didelę kompaniją

valdo Lietuviai

musų naują tvirteiHhĮ

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
/ADVOKATAS

Ofisas vidunrdestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedeliais iki 8 vakare.
Namų TeL: Hyde Park 8395

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

Tel. Yards 4681.

r JOSEPH C

SOBOL '

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

Steigiamojo Seimo Socialde
Dekler aciją.

Pareikšta seimo pasėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio,
birželio 23 d. Tai darbininkų
balsas i liaudį jų atstovo lupo
mis. Kaina 20 centų.
Rašykite užsakymus greitai,
nes nedaug jų turime.

Naujienų Knygynas,
1739 $o. Halsted St.,
i
Ghicago, III.
"L.,
J

Lucky
Strike

» J 4847 W. 14 St. kampas 49 Are. J

cigarette

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vafc< R
3. Išskiriant nedėlios ir seredas.
»

S

DR. A. P. GURSKIS i
Lietuvis Dentistas

■

CICERO, ILL.

APSAUGOK SAVO PINIGUS

Kam sukt galvą, kad radus vietą
tikrai saugiam investinimui, kuris
atneštų 6% it daugiau metams
pelno? Pnsiklauskit P. M. Kaičio.
LIBERTY LAND & INV. CoM
3301 So. Halsted StrM
Chicago, III.
Tek: Boulevard 6775.
i

-

NAUDOTO IR NAUJO
LUMBERIO PIGIAI
Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui pępiera.
GARR BROS WRECKING CO.,
3003-39 S’o. Halsted StM
Tel.: Yards 1294.

Phona Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC
Deimantai,
Laikrodžiai,

lt s toasted
t

bijos
Uatuviikl
rekordai.

4*37 8. Ashland
Ave^
Chic*i<x III.

KAS NAUDOJA PAIN-EKPELLERĮ?

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J, E. Bruževičiaus aptieką:
WAUKĘGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukeg;an, HL

Darbininkas naudoja palengvinimui
ckaudaniŲ muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti
be jo. Pain-Exj>elleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
užpuolimas, nclaim,ingas atsitikimas ir
daugybė kitų nelaimių ištikti.
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expelierį, nuo pečių skaudėjimo,
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
galimybes uždirbti kasdieninę duoną.
—
Angliakasys naudoja Pajn-Expellerį
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin—
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.
į
Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel-__________
lerį, kuomet vaikai nupuola ir sdsimuša-~
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgilimo ir ten, kur aeras linimentas rcikalinj gas.
Visi naudoji

NEPAPRASTA

PROGA

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės.
. Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandėlį
Augštos Rųšica Yictroias Tiesiok Publikai už bilę kainą, kad išpur
davus musų visuotiną sandėlį.
štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvarantuotą Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj presuoja.
Dclko mokėt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų

<<StorajTO llouses”, kuomet jus prulit pirkti 'Tiesini nuo musu tikrai
Victrolą uvarantuotą ant dešimt mėty, vertą j<rautuvGj $200

ęį. ’

NOTAR1JUŠAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th S’t„ Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

mokratų Frakcijos

kitę, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.

Finigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kaa nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lįftuvon, money .orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsakoma.. Norėdami ^ero ir

tiktai už $35.00 pridedant rekordus dovanai ir adatėlės* ir atsimin-

4

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

4.
Pasakos.
Parašė Kaulas Kemeklis.

Dirbtuvės atstovai.

Tiktai

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

3.
Vokiečių Nepriklausomųjų Soci
aldemokratų veikimo Pro
gramas.
šioje knygelyje darbininkai
ras daug ko pavyzdingo vedime
žmonių valdžios. Ja turėtų skai
tyt kiekvienas. Kaina 35 centai.

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO,

Lietuviai, apsaugokit
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Kas tai yra Socializacija.
Parašė K. Kautski.
Versta i* vokiečių kalbos.
Ši knygute yra taip aiški ir
naudinga, kad be jos nei vienas
darbininkas neturėtų būti. Kai
na — 35 centai.

2. dalyvaudami profesinia
me darbe, partijos nariai pri-

3. dirbant prof. sąjungose,
partijos nariai privalo vienyti
visas darbininkų jėgas ir ne
nešti į tą darbą partinės ko
vos.

Eiiropoan American Bureau'

9.

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

nuo ugnies
S

nesugebėjo jų surišti į tam
prias organizacijas, nepratlno
jų prie patvarios kovos už savo reikalus, nemokėjo sąjun
gų darbuotėn įtraukti plates
nės darbininkų minios.
Konferencija skaito, kad lig
šiol profesinio judėjimo viršū
nėse dainai vyravo noras vem
ti Lietuvos profesinės sąjun
gas netinkamu keliu. Buvo rū
pinamasi tik sukurstyti darbi
ninkuose nepasitenkinimo ūpą,
tik žadinti juose viltį, kad ryt, į
poryt savaime ateis proletarų
viešpatavimo gadynė ir atneš
Lietuvos darbininkams laimės
dienas. Opiausius gyveninio
reikalus buvo stengiamasi riš
ti revoliucinėmis rezoliucijo
mis.
Konferencija mano, kad toks
darbas nekuria profesinio ju
dėjimo, o tik jį griauna, kelia
plačiose darbininkų miniose ne
pasitikėjimo, be vaisių gaišina
jų pasiryžimą kovoti už savo
reikalus.
Tat L. S.-D. P. Konferenciją nutarė:
1. Partija privalo kuo tik
galėdama
padėti
esamoms
prof. sąjungoms išnaujo susi
tvarkyti, kurti naujas ir ak
tingai jose dalyvauti; , ,

Tiktai

teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jums ateiti,
nepaisant kur gyvenat.
Mes.\ taipjau turime po ranka apie 26 augštos rųšies tikros
skutos parlor setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė parduot už bile
kainą, kad tik juos išbaigus, čia yra tikrai proga gyvenime ir
mes patariame nepraleisti tai.
Mes pristatome dovanai kur tik nori ir taipjau paslunėiame
C. O. D. Mes!
Mes1 laikome atdarą kasdieną iki devynių vakaro,
valono, neda
220 Milwaukee Ave^
liomis.nuo 10" ryto
_ ’ iki
’’ ’ 41 po pietų. Mesdmame Liberty Bonds.
$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi
Kenosha, Wis.
neš šį popierį._______ _______________ _______ _______________

A. Pakšys
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW
cija. Ji randasi New Yorko
valstijoj miesteliuose Endicott
ir Johnson City, N. Y. šėrai
Vakar Chicagos markete bu yra common ir preferred. Par
vo sekamos kainos ant tūlų da davinėja korporacija. Ar verta
lykų.
juos pirkti?
Laukdamas atsakymo, lieku
Sviestas — kaina retaileriams
draugiškai
43c., spaustas 45c.
Ant. Gamis,
Kiaušiniai — švieži pirmieji

Marketo kainos.

22 ir 22%c.» paprastai geri 19 ir

B ’;
I
[I

20c., maišyti lotuose 21 ir 22c.,
ekstra sudėti balto medžio dėžėsna 25 ir 26c., margiukai 17c.,
purvinukai 18c.
Gyva paukštiena — kprkės 40
c., vištos 27c., gaidžiai 15c., an
tys 32c., žąsys 16 ir 18c.
Negyva paukštiena — kurkęs
48 ir 50c., antys 35c., žąsys 25
ir 26c.
Bulvės — maišuose 100 svarų
90 ir $1.05; šviežios bulvės $4
ir $7.50 už statinę; saldžiosios
$1.59 ir $2.50 už bamperį.
žali fruktai — obuoliai $4.50
ir $7.50 už statinę; $2.50 ir
$5.50 už dėžę; vynuogės $4.00 ir
$5.25 už dėžę; lemonai $3.00 ir
$4.00 už dėžę; orančiai $3.50 ir
$5.00 už dėžę; žemuogės $6.00 ir
$8.00 už 24 kvortų dėžę.
Žalios daržovės — apsaragai
$4.00 ir $6.00 už kreitą; batvi
niai $5.00 ir $5.50 už statinę;
salierai $6.00 ir $6.75 už kreitą;
kopūstai $2.00 ir $2.50 už krei
tą; morkos $4.00 ir $5.00 už sta
tinę; žyduoliai kopūstai $4.00 ir
$4.50 už kreitą; agurkai $2.50
ir $3.00 už dėžę; žalieji cibuliai
$1.00 ir $1.25 už-dėžę; salotos
galvose $4.00 ir $4.50 už kreitą;
lapuose 25c. uŽ dėžę; grybai 65
ir 75c. už svarą; cibuliai $1.50
ir $1.75už kreitą; pipirai $5.50
ir $6.50 už bamperį; špinakai
$1.00 ir $1.25 už bušelį; tomatos $6.50 ir $7.00 už kreitą. .

APIE SERUS IR BONUS.
Atsakymai į klausimus.
Apie “Fox Motor Car”
kompanijos serus.
B. Yukniui, Chicagoje.
Fox Motor Car kompanija yra
naujai tveriama kompanija au
tomobiliams dirbti. Ji yra stei
giama vietoj užbaigusios savo
gyvenimą Fox Motor kompani
jos, kuri buvo inkorporuota DelawaTe valstijoj ir silpnai gy
vavo. Naujai tveriamoji kom
panija paėmė iš senosios jos ma
šinerija ir kitą turtą. Kol-kas
kompanija neišdirba jokių au
tomobilių, bet tikisi už kelių mė
nesių pradėti. Naujoji kompa
nija yra inkorporuota ant $3,000,000, ir pardavinėja savo šė-»
rus lengvais išmokėjimais. Ji
ketina išdirbinėti naujo išradi
mo oru šaldomus motorus, ku
riuos išradęs pats p. Fox. Ar
kompanija su savo naujais mo
torais ir automobiliais turės pa
sisekimo ar ne, apie tai galima
tik spėti. Todėl ir tos kompa
nijos pardavinėjami Šerai turi
tik spėjamą vertę. Kas nori
spekuliuotj, tas gali pirkti šitos
kompanijos šėrų, bet kas nori
būti atsargus su savo pinigais,
tas gerai padarys nepirkęs. Šiuo
laiku mes ir apskritai nepata
riame pirkti motorų ir automo
bilių kompanijų šėrų, nes dau
guma jų dar turės nupulti kai*
noj e.

Apie Endicott Johnson korpo
raciją ir jos šėrus.
Klausimas.
“Gerbiamieji:
Kadangi Naujienų Biznio Ap
žvalgos Skyrius atsako užklau
simus apie įvairių šėrų vertę,
tai ir aš, kaipo Naujienų skaity
tojas kreipiuos į Naujienų Bizr
nio Apžvalgos skyrių, prašyda
mas paaiškinti, kokią vertę turi
“Endicott Johnson” kompanijos
Šėrai. —- Minėta kompanija apie
du metai kaip vadinasi korpora

Bingtiamton, N> Y.”

Atsakymas:
Tai yra didelė kompanija, ku
ri per paskutinius septynius me
tus uždirbdavo kasmet nemažą
pelną. Svarbiausias šios kom
panijos biznis yra natų išdirbystė, bet ji taipgi turi kartono
fabriką, odos fabriką, liejyklą,
gąrbamę, daugybę namų ir ki
tokios nuosavybės, kurių vertė
siekia su viršum trylikos milionų dolerių.

Pereiti metai batų išdirbystėje buvo gana sunkus, ir dauge
liui kompanijų atnešė nuosto
lių. Endicott, Johnson kompa
nija kainų sumažinimui iš savo
pelno atrokavo su viršum septy
nis milionus dolerių, o federalėms taksoms atidėjo $623,846,
Bet ir po to kmopanijai liko už
1920 metus $3,150,441 gryno
pelno.
w
Kompanijos autorizuotas ka
pitalas yra $36,000,000, iš kurio
$15,000,000 yra “preferred”, at
nešus 7%, *o $21,000,000 yra
“common”, kurs nešė iki 10%.
Parašytoji šėrų vertė yra $100
už “preferred” ir $50 už “com
mon”. Vienok, perkant šėrus,
tą “parašytąją” vertę nereikia
žiūrėti, o pirkti pagal biržos kas
dieninės kainos. “Common” šios
kompanijos šėrai pereitais me
tais parsidavinėjo po $106; šiais
metais buvo nupuolę iki $52, o
dabar parsidavinėja maždaug po
$61.50 ar $62.50, Imant į at
žvilgį tai kad batų išdirbystė
jau tur-but baigia pergyventi
sunkiansią laiką mums ro^os,
kad Endicott Johnson korpora
cijos šėrai viršpaminėta kaina
(apie $62—63) yra verti pirkti.
Dividendus kompanija visuomet
mokėjo, ir galima manyti, kad
mokės ir toliaus. Beto ir šėrų
vertė gali pakilti.
Tai nėra kokia-nors abejotina
kompanija, bet tai yra tvirta, di
delė ir gerai vedama korporaci
ja, kurios vedėjai yra skaitomi
gerais biznieriais. Korporacijos
grynoji vertė siekianti su vir
šum $25,000,000. Jos batų f ar
brikai skaitosi didžiausiais pa
saulyje ir samdo suvirš 14.000
darbininkų. “Endicott Johnson
Corporation” kaipo tokia tapo
inkorporuota New Yorko val
stijoj kovo 31 d., 1919 m., ir ap
ėmė ar suėmė į save keletą kom
panijų, kurių svarbiausios bu
vo: Endicott Johnson Co. batų
išdirbimo kompanija ir tuo pa
čiu vardu Namų Statymo kom
panija ir. vandens pajiegos kom
panija.
♦
Stambiausiais šios korporaci
jos šėrininkais ir direktoriais
yra H. W. Endicott ir G. F.
Johnson, abudu milionieriai, o
taipgi keletas jų šeimynų narių.
Apie Mutual Oil & Gaa Co.
Klausimas:
“Aš norėčia žinot kaip stovi
šėrai Mutual Oil kompanijos šė
rai. Aš turiu šėrų pirkęs if šie
met negaunu procento.
T. K1—skas,
Racine, Wis.”
Atsakymas.
ši kompanija yra labai jauna
(inkorpoduota 1918 metais) ir
tik ką pradėjo biznį su kapita
lu $1,480,000. Ji turi aliejinės
žemės Oklahomos ir Kansas val
stijose.
žemė yra apkainuota
labai augštai ir abejotina ar ji
tiek verta. 1920 metais į tris
mėnesius kompanija gavusi tik
900 bačkų aliejaus. Kiųk yra
verta kompanija, apie tai labai
sunku spręsti, o todėl ir sunku
pasakyti, kiek yra verti jos šė
rai. Jų vertė be abejo yra ne

didelė. Juos sunku parduoti,
nes nesiranda jiems daug pirkė
jų. Jie nėra padėti biržų sąra
šuose nei New Yorke nei kitur
kur.
Kl. Jurgelionis.

Baltimrės siuvėjų kova.
Gal nė vieno kito miesto
siuvėjams neteko pergyventi to,
kas reikėjo i>ergyventi Baltimorės siuvėjams Amalgamcitanis.
Kai įvyko lūžimas reakcin
gojoj United Clothing Workers unijoj, kai visuose kituo
se miestuose iŠ tos unijos pa
siliko tik pagailetini skivytai
tas pats turėjo įvykti ir Baltimorėj. Bet čia, vis dėlto, da
lis siuvėjų — Gomperso ša
lininkų ir tų šalininkų sekėjų
— pasiliko senojoj unijoj. Nors
ir čia jų buvo nedaugiausia,
bet trukdymų musų darbui
jie tikrai didelių pridarė.
Bet, kaip sakoma, viena be
da nebėda. Mes turėjome ir
kitų panašią “bėdą”. Toji “be
da” buvo taip vadinamoji
“pramoniečių” unija.
Jeigu
gompersiniūkai, kilus streikui,
visuomet
būdavo
pirmieji
streiklaužiai, tai prambniečiai
buvo pirmieji musų uniją
griauti. Jie darė visa, kad kaip
nors ją diskreditavus ir su
griovus. O kad visa to atsie
kus, priemonių nesirinkta.
Vadinas, Amalgameitai bu
vo atakuojami iš dviejų pu
sių. Jie buvo priversti sudary
ti frontą ir prieš reakcingo
sios United Clothing Workers
unijos palaikus ir kartu prieš
“nepalenkiamus
radikalus”
pramoniečius. Ir buvo valan
dų, kuomet mes buvom rim
tai susidomėję — kovoti ar
pasiduoti? Sakau, buvo valan
dų, kada Amalgameitai tarėsi
sudėti ginklusjrir: pasiduoti “li
kimo valiai”. Pavargę nuo tar
pusaviu ginčų-kivirčų, atakuo
jami jjačiii samdytojų, Anialgameitai nekartą galvodavo:
“ar verta, ar verta tęsti tą beviltę kovą?”

m orė j nerasite nė vieno Amalgameito, kuris nesuprastų tos
paprastos tiesos: jeigu laimes
samdytojai — darbininkai pra
laimės visa. Jie netik kad sa
vo organizacijos nebeturės, bet
nė tų darbo sąlygų ir algų, ku
rias yra iškovojusi unija.
Ve kas cementuoja daiktan
Amalgameitus, Ve kas juos
spiria daryti visa, kad samdy
tojų pasimojimą tinkamai atrėmus. Ir Amalgameitai kovos.
Jie nugalėjo du piktu priešu,
nugalės ir pastarąjį.

rą.
į
Kapitalo jėga išstatė prieš
darbininkus bendrą frontą. Bet
darbininkai, užuot telkti dark
iau savas jėgas, vesti kovą
prieš bendrąjį jų klesos priešąr, kaujasi patys. Maskva, Ber
nas, Vicnna — tai vyriausieji
to brolių karo centrai. Nege
ras Antrasai Internacionalas,
negeras Trečiasai ir negeras
tas, kurį sukurti nutarė Vienna. Nė vienas negeras. Bet kas
tuomet yra geras?
Didysai karas netik žmonių

VISIEMS NAUDINGA.
Kuomet žmones gauna ką nors
už dyką, o nenori naudotis, tai
jie tik sau daro skriaudą, o ne
kam kitam. Arba kuomet gali
ką pirkti pigiau ir geresnį, o tai
nepadaro ,tai jie nemoka vertint
pinigų. Tamstos neatsisakytumet imti 50 centų dovanai ? Su
prantama kad ne!
Tai šią savaitę kiekviena stubą Bridgeporto apielinkėj gaus
musų skelbimus, kuriuose yra
kuponas ant 50 centų kiekvie
nam, kuris nusipirks pas mus
vyriškus ar moteriškus čevery-

protus, bot ir jų širdis užnuo kus.
dijo.
Kol piktoji tų
nuodų

Reakcijos pasiauba.
Kai prasidėjo didysai karas,
daugelis žmonių mane, jogei
po karui “pasaulis turės būti
visai kitoks”. Kitoks netik geo
grafine valstybių sudėtimi, o
ir politine.
Daugiausia vilties, supranta
ma, dėta į tą “politinę sudė-

veikme praeis, kol darbininkų
klcsa* ves piktąjį brolių karą,
tol siaus piktieji reakcijos sli
binai. Tol turgus bus jų gat
vėje!
! ' .
Ar ilgai taip bus, parodys
ateitiš.
— Hy.

Užmušė keturis.

te geriausius ant Bridgeporto,
už žemesnes kainas ir dar kas
atsineš kuponą ir paduos mokė
damas už čeverykus, gaus 50
centų pigiau.
Mes laikome tik geriausius ir
madingiausius.
TETER BROS SHOE STORE
3415 So. Halsted St.

t. SHUSHO
AKUSERKA

Severos Gyduoles užlaiko
Taip, tokių valandų buvo.
šeimynos sveikata.
Pik jų buvo nedaug. Amalga o
>
meitų pasiryžimas, jų ištvarumas visą tą klaikiąją bcviltę
greitai išsklaidydavo — ir mu
yra tankiai nepakianClamas. Jos apsi
sų draugai imdavosi darbo;
tenka per raudonumo, karšti, per pusliukies. prakaitavimo, o ką bloglaua, per ne
imdavosi jo dar didesne ener
paliaujamo nležiejlmo, smelkimo ir degi
gija nei pirma.
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas
dalis kūno, o tas tik padaru bloginus. NeTas Amalgameitų ištvarukeutfikito tuos kankinimus. Pasinaudokite
mas, jų pasitikėjimas ateitimi
galų gale paėmė viršų. Męs
Severa’s
laimėjome! Reakcingoji gompersininkų klika, kur laužė
musų streikus, galų gale turė
jo pasiduoti. Vieni tų juodų
jų gaivalų biznelius susikūrė,
(pirmiau Severo Odos Mostls) ta apsaugo*
♦ jati mostį d<51 odos niežu ir velkiai pasiek*
kiti “savais keliais” nuėjo —
Bitė geidinga paaolpą. Tūkstantiais žino*
išvažinėjo į kitus miestus, kad
niu, kuri vartoji ta mostį dėl y vairiu odos
nieŽtį, yra visai užganėdinti. Jie rada jos
likus profesionaliniais streik
glara pasekmę — ta pat ir jus atrasti.
laužiais.
Pardavinieta visose gerose aptiekose.
Prekė 50 centai.
“Apsidirbome” ir su “'nepa
lenkiamais radikalais” pramoW. F. SEVERĄ CO.
niečiais. Išmintingesnieji jų
CEDAR RAPIDS, IOWA
nariai atėjo pas mus, o liku
sieji išvažiavo kitur — “ge
resnės progos pasi j ieškotų”.
Vadinas, Amalgameitai lai
mėjo. Laimėjo gal jiems pa
tiems to nesitikint. Šiandie
mes tikrai galime pasididžiuo
ti, kad esame tiek pat stiprus,
kaip ir musų draugai Amalga
meitai kituose miestuose.
Vis dėlto, negalima pasaky
ti, kad musų vargai, musų ko
vos tuo ir užsibaigė. Baltiniopiečiai kovojo praeity, kovoja
šiandie ir jiems turbūt dar il
gai teks kovoti.
Tik mes šiandie kovojame
su vienu, nors ir(pačiu piktuo
ju priešu — kovojame su sa
vo samdytojais! \
Toji kova yra slinki, ilga ir
Jei tamistos pardavėjas ne
atkakli. Musų samdytojai, nau
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
dodamiesi dabartiniu nedarbu,
tinės mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
daro visa, kad Amalgameitų
ginimui.
Persiuntimą ap
uniją perbloškus. Ar tatai
mokame.
jienįs pavyks — stipriai abe
JTCMO HYG1ENIC-FASTTION INSTITUTE
jojame. šiandie tamstos BaltiDyt.M ) 23 Irviag Place
NbwYt^

Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 3101 So. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 31 st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 3654.
AKUŠERKA
Baigusi . Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn-

-sėkmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose

žinote joję pas mus gausi

Automobilius susidūrus ncT. Pullman 5432
dėlioj tapo užmušti du vyrai ir
Jiems teko pasirikti. Tiesa, vaikas. Antras vaikas subatoj
kad geografine tų valstybių automobilio sužeistas pasimirė.
sudėtis šiandie yra kitokia, bet
politinė liko ta pati.
Turiu patyrimą
Kone visose Europos valsty
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
bėse šiandie siaučia reakcija.
riu ligonę ir kūdi
Italija, Ispanija, Vengrija, Bel
kį laike ligos.
10929 S. State St.
gija, Lenkija, -Fin lendi ja —*
Chicago, III..
tikrieji
reakcininkų
lizdai.
Į IR Iš LIETUVOS
Viešpataujančias tose valsty du ir daugiau išplaukimų kas savaitė
laivais į ir iš ANTWERbėse klesos daro visa, kad ne tiesioginiais
DARBININKŲ ŽINIAI.
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
tik socialistų partijas, ’ bet ir trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
MIESTAIS.
Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ir
kiekvieną pažangią profesinę LIETUVOS
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles sutvarkau pasiskundimus sužeidi
sąjungą pasmaugus. Tų valsty kambaryj.
muose kasyklose, dirbtuvėse ir tt.
bių darbininkai šiandie galvo Atsikvieskit savo gimines bei drau visose Suvienytose Valstijose.
gus musu dideliais, greitais laivais.
Kad turiu expertą legališkiems da
ja ne apie tai, kaip naujų po Atsišaukite prie artimiausio laiva lykų
atlikimams visose Suv. Valsti
zicijų įsigijus, bet apie tai, korčių agento, arba
jose. Ir reikale į teismą eiti.
Esu sąryšyj su advokatu Harold O.
kaip išlaikius tas, kurias jie THE CANADIAN PACIFIC
Mulks,
Room 1117,
OCEAN SERVICES, LIMITED.
dar turi.
Harris Trust Bldg.,
111 W. Monroe St.,
Kas šiandie dedasi Europoj, 40 N. Dearborn St., Chicago, III.
Chicago, III.
tą patį mes matome Amerikoj,
Australijoj ir kitur.
Vadinas, “politinė valstybių
sudėtis” šiandie išrodo dar
JUS NEGALIT PRALENKT MUSŲ KAINŲ.
prastesnė nei kad ji buvo prieš
Gcrąs automobilius už tikrą bargeną.
1921 Chevrolet Modelio 490 už .. .
$55(1
1919 Grant Six.......................... *
t
Naujai malevotas, naujas viršus
Cord tajenai už .............................................................
<pQQ
Ir daugelis kitų už labai žemą kainą.
GRABAM MOTOR CO.,
*
-2429 Michigan Avė.
Tel, Calumet 10G.
Atdara vakarais ir nedėliomis..

• Visur siaučia piktieji reak
cijos slibinai. Visur puolama
darbininkai.
Darbininkų padėtį blogina
dar ir tas faktas, kad šiandie
jie yra susiskaldę į įvairias
frakcijas ir frakcijeles. Kaip
tik tuo laiku, kada juos puo
la suderintoji kapitalo jėga,
jie patys veda piktą brolių ka-

PERSIKĖLIAU

moterims

ir

merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

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

Telefonas: Drover 7012

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avė.,
arti 47-tos gatvės

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

Tel. Boulevard 2160 •

Dr.A.J.KARALIUS

Perkame šėrus ir bondsus
Norintieji parduoti ar pirkti įvairių kom
panijų šėrus, ar sužinoti jų stovį, prašome
kreiptis į mus.
Mes specializuojame pirkime ir pardavime
įvairių kompanijų šėrų ir bondsų ir todėl
galime daug pagelbėti tiems, kurie turi pir
kę menkos vertės šėrų.
Priimame už pilną vertę Liberty ir Lietu
vos Laisvės Bondsus investavimuose.

Odos niežu ligas |

t

Telephone Yards 5332 ■

DR. M. STUPNICKI :
3107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
■
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto £
ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

PEOPLES INVESTMENT CO.,
220 S. State St.,
Room 1422,
Chicago.

ESKO

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

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH

■ SIPKORTES ■

yniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias
Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauną ar Liepojų. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už
DYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PIGIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

§
B
B
g
B
|g
s

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS
1424 So. Halsted St.
Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

■ TRAVEL BUREAU

NEW YORK, N. Y

------ t>R. Š. BIEŽIS------

[[Liberty Land&InvestmentCo
į|,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
I^eavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

ofise atliekama sekami reikalai:
*PARDAVIMAS,
v
*PIRKIMAS
mnnujiK? **
ir mnn'iimao
MAINYMAS išdirbtų ir neišdirbtų farmnj, 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 j 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 8 vai. po piet.
8801 So Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

f

Tel. C.'inal 6222

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

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 at. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 ild
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

NAUJIENOS, Chicago, HL
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

Markele kainos.
Vakar Chicagos markete bu
vo sekamos kainos ant tūlų da
lykų.
Sviestas — kaina retaileriains
43c., spaustas 45c.
Kiaušiniai — švieži pirmieji
22 ir 2294c., paprastai geri 19 ir
20c., maišyti lotuose 21 ir 22c.,
ekstra sudėti balto medžio dėžėsna 25 ir 26c., margiukai 17c.,
purvinukai 18c.
Gyva paukštiena — kurkęs 40
c., vištos 27c., gaidžiai 15c., an
tys 32c., žąsys 16 ir 18c.
Negyva paukštiena — kurkęs
48 ir 50c., antys 35c., žąsys 25
ir 26c.
Bulvės — maišuose 100 svarų
90 ir $1.05; šviežios bulvės $4
ir $7.50 už statinę; saldžiosios
$1.5Q ir $2.50 už hampeij.
žali fruktfei — obuoliai $4.50
ir $7.50 už statinę; $2.50 ir
$5.50 už dėžę; vynuogės $4.00 ir
$5.25^ už dėžę; lemonai $3.00 ir
$4.00 už dėžę; orančiai $3.50 ir
$5.00 už dėžę; žemuogės $6.00 ir
$8.00 už 24 kvortų dėžę.
žalios daržovės — apsaragai
$4.00 ir $6.00 už kreitą; batvi
niai $5.00 ir $5.50 už statinę;
salierai $6.00 ir $6.75 už kreitą;
kopūstai $2.00 ir $2.50 už krei
tą; morkos $4.00 ir $5.00 už sta
tinę; žyduoliai kopūstai $4.00 ir
$4.50 už kreitą; agurkai $2.50
ir $3.00 už dėžę; žaliejiVibuliai
$1.00 ir $1.25 už* dėžę; salotos
galvose $4.00 ir $4.50 už kreitą;
lapuose 25c. už dėžę; grybai 65
ir 75c. už svarą; cibuliai $1.50
ir $1.75už kreitą; pipirai $5.50
ir $6.50 už bamperį; špinakai
$1.00 ir $1.25 už bušelį; tomatos $6.50 ir $7.00 už kreitą. .

cija. Ji randasi New Yorko
valstijoj miesteliuose Endicott
ir Johnson City, N. Y. šėrai
yra common ir preferred. Par
davinėja korporacija. Ar verta
juos pirkti?
Laukdamas atsakymo, lieku
draugiškai
Ant. Gamis,
Binghamton, N.* Y.”

didelė. Juos sunku parduoti,
nes nesiranda jiems daug pirkė
jų. Jie nėra padėti biržų sąra
šuose nei New Yorke nei kitur
kur.
Kl. Jurgelionis.

Baltimrės siuvėją kova.

Gal nė vieno kito miesto
siuvėjams neteko pergyventi to,
kas reikėjo pergyventi Baltiinorės siuvėjams Amalgamci4ams.
Kai įvyko lūžimas reakcin
gojoj United Clothing Workers unijoj, kai visuose kituo
se miestuose iŠ tos unijos pa
siliko tik pagailėti™ skivytai
— tas pats turėjo įvykti ir Baltimorėj. Bet čia, vis dėlto, da
lis* siuvėjų — Gom perso ša
Pereiti metai batų išdirbystė- lininkų ir tų šalininkų sekėjų
je buvo gana sunkus, ir dauge — pasiliko senojoj unijoj. Nors
liui kompanijų atnešė nuosto ir čia jų buvo nedaugiausia,
lių. Endicott, Johnson kompa bet trukdymų musų darbui
nija kainų sumažinimui iš savo jie tikrai didelių pridarė.
pelno atrokavo su viršum septy Bet, kaip sakoma, viena bė
nis milionus dolerių, o federa- da nebeda. Mes turėjome ir
lėms taksoms atidėjo $623,846. kitą panašią “bėdą”. Toji “bė
Bet ir po to kmopanijai liko už da” buvo taip vadinamoji
Jeigu
1920 metus $3,150,441 gryno “pramoniečių” unija.
gompersininikai, kilus streikui,
pelno.
visuomet
būdavo
pirmieji
Kompanijos autorizuotas ka streiklaužiai, tai prambniečiai
pitalas yra $36,000,000, iš kurio buvo pirmieji musų uniją
$15,000,000 yra “preferred”, at griauti. Jie darė visa, kad kaip
nešus 7%, *o $21,000,000 yra nors ją diskreditavus ir su
“common”, kurs nešė iki 10%. griovus. O kad visa to atsie
Parašytoji šėrų vertė yra $100 kus, priemonių nesirinkta.
už “preferred” ir $50 už “com
Vadinas, Amalgameitai bu
mon”. Vienok, perkant šėrus, vo atakuojami iš dviejų pu
tą “parašytąją” vertę nereikia sių. Jie buvo priversti sudary
žiūrėti, o pirkti pagal biržos kas ti frontą ir prieš reakcingo
dieninės kainos. “Common” šios sios United Clothing Workers
kompanijos šėrai pereitais me unijos palaikus ir kartu prieš
radikalus”
tais parsidavinėjo po $106; šiais “nepalenkiamus
metais buvo nupuolę iki $52, o pramoniečius. Ir buvo valanr
dabar parsidavinėja maždaug po dų, kuomet mes buvom rim
$61.50 ar $62.50, Imant į at tai susidomėję — kovoti ar
žvilgį tai kad batų išdirbystė pasiduoti? Sakau, buvo valan
APIE SERUS IR BONUS. jau
tur-but baigia pergyventi dų, kada Amalgameitai tarėsi
sunkiausią laiką mums ro^os, sudėti ginkhisjir: pasiduoti “li
kad Endicott Johnson korpora kimo valiai”. Pavargę nuo tar
cijos šėrai viršpaminėta kaina pusaviu ginčų-kivirčų, atakuo
(apie $62—63) yra verti pirkti. jami pačių samdytojų, Amal
Dividendus kompanija visuomet gameitai nekartą galvodavo:
Apie “Fox Motor Car”
mokėjo, ir galima manyti, kad ,“ar verta, ar verta tęsti tą bekompanijos serus.
mokės ir tolinus. Beto ir šėrų viltę kovą?”
B. Yukniui, Chicagoje.
vertė gali pakilti.
Taip, tokių valandų buvo.
Fox Motor Car kompanija yra Tai nėra kokia-nors abejotina Pik jų buvo nedaug. Amalga
naujai tveriama kompanija au kompanija, bet tai yra tvirta, di moj tų pasiryžimas, jų ištvarutomobiliams dirbti. Ji yra stei delė ir gerai vedama korporaci mas visą tą klaikiąją beviitę
giama vietoj užbaigusios savo ja, kurios vedėjai yra skaitomi greitai išsklaidydavo — ir mu
gyvenimą Fox Motor kompani gerais biznieriais. Korporacijos sų draugai imdavosi darbo;
jos, kuri buvo inkorporuota I)e- grynoji vertė siekianti su vir imdavosi jo dar didesne ener
lawate valstijoj ir silpnai gy šum $25,Q00,000. Jos batų far gija nei pirma.
vavo. Naujai tveriamoji kom brikai skaitosi didžiausiais pa
Pas Amalgameitų ištvarupanija paėmė iš senosios jos ma saulyje ir samdo suvirš 14.000
šinerija ir kitą turtą. Kol-kas darbininkų. “Endicott Johnson mas, jų pasitikėjimas ateitimi
galų gale paėmė viršų. Męs
kompanija neišdirba jokių au Corporation” kaipo tokia tapo
laimėjome! Reakcingoji gomtomobilių, bet tikisi už kelių mė inkorporuota New .Yorko val
persininkų klika, kur laužė
nesių pradėti. Naujoji kompa stijoj kovo 31 d., 1919 m., ir ap
musų streikus, galų gale turė
nija yra inkorporuota ant $3,- ėmė ar suėmė į save keletą kom
jo pasiduoti. Vieni tų juodų
000,000, ir pardavinėja savo šė-* panijų, kurių svarbiausios bu
jų gaivalų biznelius susikūrė,
rus lengvais išmokėjimais. Ji vo: Endicott Johnson Co. batų
kiti “savais keliais” nuėjo —
ketina išdirbinėti naujo išradi išdirbimo kompanija ir tuo pa
išvažinėjo į kitus miestus, kad
mo oru šaldomus motorus, ku čiu vardu Namų Statymo kom
likus profesionaliniais streik
riuos išradęs pats p. Fox. Ar panija ir. vandens pajiegos kom
laužiais.
kompanija su savo naujais mo panija.
“Apsidirbome” ir su ^nepa
torais ir automobiliais turės pa Stambiausiais šios korporaci lenkiamais radikalais” pramosisekimo ar ne, apie tai galima jos šėrininkais ir direktoriais
niečiais. Išmintingesnieji jų
tik spėti. Todėl ir tos kompa yra H. W. Endicott ir G. F. nariai atėjo pas mus, o ilikunijos pardavinėjami Šerai turi Johnson, abudu milionieriai, o sieji išvažiavo kitur — “ge
tik spėjamą vertę. Kas nori taipgi keletas jų šeimynų narių. resnės progos pasij ieškotų”.
spekuliuoti, tas gali pirkti šitos
Vadinas, Amalgameitai lai
kompanijos šėrų, bet kas nori
Apie Mutual Oil & Gaa Co.
mėjo. Laimėjo gal jiems pa
būti atsargus su savo pinigais, Klausimas:
tiems to nesitikint, šiandie
tas gerai padarys nepirkęs. Šiuo
“AŠ norėčia žinot kaip stovi mes tikrai galime pasididžiuo
laiku mes ir apskritai nepata šėrai Mutual Oil kompanijos šė ti, kad esame tiek pat stiprus,
riame pirkti motorų ir automo rai. Aš turiu, šėrų pirkęs ir šie kaip ir musų draugai Amalga
bilių kompanijų šėrų, nes dau met negaunu procento.
meitai kituose miestuose.
guma jų dar turės nupulti kai*
T. K1—skas,
Vis dėlto, negalima pasaky
noj e.
Racine, Wis.”
ti, kad musų vargai, musų ko
vos tuo ir užsibaigė. BaltinioAtsakymas.
Apie Endicott Johnson korpo
Ši kompanija yra labai jauna riečiai kovojo praeity, kovoja
raciją ir jos šėrus.
(inkorpoduota 1918 metais) ir šiandie ir jiems turbūt dar il
tik ką pradėjo biznį su kapita gai teks kovoti.
Klausimas.
lu $1,480,000. Ji turi aliejinės
Tik mes šiandie kovojame
“Gerbiamieji:
Kadangi Naujienų Biznio Ap žemės Oklahomos ir Kansas val su vienu, nors ir pačiu piktuo
Žemė yra apkainuota ju priešu — kovojame su sa
žvalgos Skyrius atsako užklau stijose.
simus apie įvairių šėrų vertę, labai augštai ir abejotina ar ji vo samdytojais!
Toji kova yra sunki, ilga ir
tai ir aš, kaipo Naujienų skaity tiek verta. 1920 metais į tris
tojas kreipiuos į Naujienų Biz- mėnesius kompanija gavusi tik atkakli. Musų samdytojai, nau
nio Apžvalgos skyrių, prašyda 900 bačkų aliejaus. Kiek yra dodamiesi dabartiniu nedarbu,
mas paaiškinti, kokią vertę turi verta kompanija, apie tai labai daro visa, kad Amalgameitų
“Endicott Johnson” kompanijos sunku spręsti, o todėl.ir sunku uniją perbloškus. Ar tatai
šėrai. — Minėta kompanija apie pasakyti, kiek yra verti jos šė jiems pavyks — stipriai abe
du metai kaip vadinasi korpora rai. Jų vertė be abejo yra ne jojame. šiandie tamstos Balti-

Atsakymas:
Tai yra didelė kompanija, ku
ri per paskutinius septynius me
tus uždirbdavo kasmet nemažą
pelną. Svarbiausias šios kom
panijos biznis yra batų išdirbystė, bet ji taipgi turi kartono
fabriką, odos fabriką, liejyklą,
garbamę, daugybę namų ir ki
tokios nuosavybės, kurių vertė
siekia su viršum trylikos milionų dolerių.

Atsakymai į klausimus.

... ?i.
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morėj nerasite nė vieno Amalgameito, kuris nesuprastų tos
paprastos tiesos: jeigu laimės
samdytojai — darbininkai pra
laimės visa. Jie netik kad sa
vo organizacijos nebeturės, bet
nė tų darbo sąlygų ir algų, ku
rias yra iškovojusi unija.
Ve kas cementuoja daiktai)
Amalgameilus. Ve kas juos
spiria daryti visa, kad. samdy
tojų pasimojimą tinkamai atrenius. Ir Amalgameitai kovos.
Jie nugalėjo <hi piktu priešu,
nugalės ir pastarąjį.
— M. E. V.

Reakcijos pasiauba.

rą.
į
Kapitalo joga išstatė prieš
darbininkus bendrą frontą. Bet
darbininkai, užuot telkti dniktan savas jėgas, vesti kovą
prieš bendrąjį jų klesos prie
šu* kaujasi patys. Maskva, Ber
nas, Vienna — lai vyriausieji
to f)rolių karo centrai. Nege
ras Antrasai Internacionalas,
negeras Trcčiasai ir negeras
tas, kurį sukurti nutarė Vien
na. Nė vienas negeras. Bet kas
tuomet yra geras?
Didysai karas netik žmonių
protus, bet ir jų širdis užnuo
dijo. Kol piktoji tų nuodų
veikmė praeis, kol darbininkų
klesa* ves piktąjį brolių karą,
tol siaus piktieji reakcijos sli
binai. Tol turgus bus jų gat
vėje!
'
<
Ar ilgai taip bus, parodys
ateitiš.
— Hy.

^VISIEMS NAUDINGA.““^
PERSIKeLIAU
Kuomet žmones gauna ką nors
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
už dyką, o nenori naudotis, tai kevičium,
3101 So. Halsted St., Tel.
jie tik sau daro skriaudą, o ne Blvd. 9708, nuo 2 iki G po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 31st St., kamkam kitam. Arba kuomet gali pasUnion
Avė., Tel. Yards 3654.
ką pirkti pigiau ir geresnį, o tai
AKU6ERKA
nepadaro ,tai jie nemoka vertint
Baigusi , Aku
pinigų. Tamstos neatsisakytušerijos kolegi
met imti 50 centų dovanai ? Su
ją; ilgai prak
prantama kad ne!
tikavusi PennTai šią savaitę kiekviena stusilvanijos hosbą Bridgeporto apielinkėj gaus
pitalėse. Pa
sekmingai pa
musų skelbimus, kuriuose yra
tarnauja prie
kuponas ant 50 centų kiekvie
gimdymo. Duo
nam, kuris nusipirks pas mus
da rodą viso
vyriškus ar moteriškus čeverykiose
ligose
kus. žinote jog pas mus gausi
moterims ir
merginoms.
te geriausius ant Bridgeporto,
už žemesnes kainas ir dar kas
Mrs. A. Michniewicz
atsineš kuponą ir paduos mokė
damas už čeverykus, gaus 50
centų pigiau.
Mes laikome tik geriausius ir
madingiausius.
1900 So. Halsted St.
TETER BROS SHOE STORE
Tel. Canal 2118
3415 So. Halsted St.
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki

Kai prasidėjo didysai karas,
daugelis žmonių manė, jogei
po karui “pasaulis turės būti
visai kitoks”. Kitoks netik geo
. ,
grafine valstybių sudėtimi, o ____ •--------,-y. „.
ir politine.
«
Užmušė keturis.
8 vakare.
Daugiausia vilties, supranta
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466
ma, dėta į tą “politinę sudė
Automobilius susidūrus neT. Pullman 5432
... !..........
..................... —
delioj tapo užmušti du vyrai ir
tį”.
Jiems teko pasirikti. Tiesa, vaikas. Antras vaikas sukatoj
kad geografinė tų valstybių automobilio sužeistas pasimirė.
■ Telefonas: Drover 7012
sudėtis šiandie yra kitokia, bet
politinė liko ta pati.
Turiu patyrimą
Kone visose Europos valsty
motenj ligose; rū Ė
pestingai
prižiū
bėse šiandie siaučia reakcija.
riu ligonę ir kudiLietuvis Dentistas
Italija, Ispanija, Vengrija, Bel
kj laike ligos.
4712 South Ashland AveM
10929 S. State St.
gija, Lenkija, Finlcndija —
Chicago, III.,
■
arti 47-tos gatvii
■
tikrieji
reakcininkų
lizdai.
I IR Iš LIETUVOS
Viešpataujančios tose valsty du ir daugiau išplaukimų kas savaiti
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■f
tiesioginiais laivais j ir iš ANTWERDARBININKŲ
ŽINIAI.
bėse klesos daro visa, kad ne PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
tik socialistų partijas, ’ bet ir trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
MIESTAIS.
Dr. M. T. Stnkol is
Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ir
kiekvieną pažangią profesinę LIETUVOS
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles sutvarkau pasiskundimus sužeidi
PRANEŠIMAS
sąjungą pasmaugus. Tų valsty kambaryj.
Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas
muose kasyklose, dirbtuvėse ir tt.
Perkelia ofisą i People Teatrą
bių darbininkai šiandie galvo Atsikvieskit savo gimines bei drau visose Suvienytose Valstijose.
gus musu dideliais, greitais laivais.
Kad
turiu
expertą
legališkiems
da

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
ja ne apie tai, kaip naujų po Atsišaukite prie artimiausio laiva lykų atlikimams visose Suv. Valsti
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
zicijų įsigijus, bet apie tai, korčių agento, arba
jose. Ir reikale j teismą eiti.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Esu sąryšyj su advokatu Harold O.
kai j) išlaikius tas, kurias jie THE CANADIAN PACIFIC
Reą. 2914 W. 43rd Street
Mulks,
Room 1117,
OCEAN
SERVICES,
LIMITED.
Nuo ryto iki piet.
dar turi.
Harris Trust Bldg.,
Telephone
McKinley 262
111 W. Monroe St.,
Kas šiandie dedasi Europoj, 40 N. Dearborn St, Chicago, III.
Chicago, III.
tą patį mos matome Amerikoj,
I
Telephone Yards 1582
Australijoj ir kitur.
Vadinas, “politinė valstybių
sudėtis” šiandie išrodo dar
LIETUVIS
JUS NEGALIT PRALENKT MUSŲ KAINŲ.
prastesnė nei kad ji buvo prieš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Geras automobilius už tikrą bargeną.
didįjį karą.
Gydo visokias ligas moterų, vai
1921 Chevrolet Modelio 490 už ..
«r,r,n
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
• Visur siaučia piktieji reak
pančias, senas ir paslaptin
Naujai malevotas, naujas viršus
cijos slibinai. Visur puolama
gas vyrų ligas.
Cord tajenai už .................................................................
3259 So. Halsted St., Chicago.
Ir daugelis kitų už labai žemą kainą.
darbininkai.

• , DR. YUSKA

A.SHUSHO
AIUSERKA

DR. C. Z. VEŽELIS Į

DR. J. KULIS

Darbininkų

padėtį

blogina

dar ir tas faktas, kad šiandie
jie yra susiskaldę į įvairias
frakcijas ir frakcijeles. Kaip
tik tuo laiku, kada juos puo
la suderintoji kapitalo jėga,
jie patys veda piktą brolių ka
Severos Gyduoles užlaiko

Odos niežu ligas
yra tankiai nepakianėlamas. Jos apslrelAka per raudonumo, karėti, per pusllukles, prakaitavimo, o ką bloglaus, per ne
paliaujamo nležiejimo, smelkimo ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas
dalis kūno, o tas tik padura blogiaus. Nekentėkito tuos kankinimus. Pasinaudokite

;

ESKO
(pirmiau Severo Odos Mostls) tą apsaugojati mostį dėl odos niežu ir veiklai pasieksitS geidlnga paseipą. Tūkstančiais žinonlu, kuri vartoji tą mostį dėl y vairiu odos
niežą, yra visai užganėdinti. Jie rada jos
giara pasekmę — tą pat ir jus atrasti.
Pardavinieta visose gerose aptiekose.
Prekė 50 centai.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

GRAMAM MOTOR CO.,
-2429 Michigan Avė.

; Tol, Calumet 10G.

Atdara vakarais ir nedėliomis..

Tel. Boulevard 2160 •

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS. 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

Perkame serus ir bondsus
Norintieji parduoti ar pirkti įvairių kom
panijų šėrus, ar sužinoti jų stovį, prašome
kreiptis į mus.
Mes specializuojame pirkime ir pardavime
įvairių kompanijų šėrų ir bondsų ir todėl
galime daug pagelbėti tiems, kurie turi pir
kę menkos vertės šėrų.
Priimame už pilną vertę Liberty ir Lietu
vos Laisvės Bondsus investavimuose.

šeimynos sveikata.

Severais

*

Telephone Yards 5332

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

PEOPLES INVESTMENT CO.,
w
220 S. State St.,
Room 1422,
Chicago.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
'
j
<
<
(
<
'
J

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

SIPKORTES
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias
Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauną ar Liepo
ją. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už
DYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

!■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS
1424 So. Halsted St
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

LITHUANIAN
136 E. 42-nd Street, ■
■ TRAVEL BUREAU Į NEW YORK,
YORK. N. Y. S
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIH
.....

------ DR. Š. BIEŽIŠ------

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIffllIlIffi
........ ......................................... ..... .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
1 *.. . ...........................
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo rietą: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Liberty Land&InvestmentCo
Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimą ap
mokame.
_

I. j ... v

JtKMO HYCIENIC-FASTnON INSTITUTE
M ) 23Irvi—Ffac«

—

ofise atliekama sekami reikalai:
PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirbtų 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.

-1

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

LAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų.
Su augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9

DR. JOHN N. THORPE

vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliais, utaminkais, ketvergais ir subatomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 8 vai. po piet.
8801 So. Halsted Str., Chicago, UI.
Tel.: Boulevard 6775

_■___ _______ j.

’

Tel. C.tnal 6222

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

.. i

/
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listai gali prisidėt prie toj Ir dėlto komunistai visai neišsiplėtojęs yra Vokieti, musų organizacijos centro sto
kad darbininkai apsišviestų be reikalo įsivaizduoja, kad jos proletariatas, tai jus vįs žmogus, nes kalba “labai įti
Lenkijos.
kinančiai”.
MM LfTtfUAMlAN DAILY NKVD
gremėzdiškiausiu
budu
jie esą Markso pasekėjai.
Taigi, kad kokios, dar gali ir susiorganizuotų.
Kągi jisai kalba? Ogi Štai
tautiniam ką? Visų bėdų, visų nelaimių
būt sutverta, šalę tikrosios Ir jie, istiesų, stato sau Markso laikais buvo visai pataikaujate
amatininkų priežastis esanti ta, kad “dalis
(kauniškės) Lietuvos, da ir I tokį uždavinį. Kol gyveni-1 panašių skirtumų darbinin- Vokietijos
antra Lietuvos valstybė” i mas gaminatas materialines Į kų judėjime, ir skaitytojai jausmui ir jų luomo prie sąjungiečių pradėjo užpuldinėti
1789 89. HALSTED ST su sostine Vilnium.
drg. .Grigaitį. Delei to ve, drg.
’
i
j
j
,
sąlygas, kurios veda prie re- [tuojaus pamatys, katroje pu- tarams, kas, žinoma, yra Grigaitis pasitraukęs.
CHICAGO, ILLINOIS.
voliucijos, ir didina darbi sėje stovėjo pats Marksaš. labai populeriška. Kaip A-ha, dabar tai “suprantame”,
telephone Roosevelt 8500
demokratai padarė šventu
Socialistai ir
ninkų klesą, kuriai yra lem
Kada susmuko • 1848 metų žodį liaudis, .taip jus pa kodėl taip ilgai nepasirodė mu
ta tą revoliuciją pravesti, —•
sų “Banga”. Tik mano draugas
komunistai.
revoliucija Europoje, tai darėte šventu žodį prole Senas Sąjungietis užmiršta vie
17.00 per yaar outaide of Chicac**
tai socialistai stengiasi šitąltTT“^
jiegą
išlavinti ir prirengti lMarksas> Pastudijavęs eko- tariatas. Kaip demokra ną “menkniekį”, tą, būtent, kad
Kiekvienas protaująs žmo
nominius to laiko santykius, tai, jus vietoje revoliuci musų “Banga” turėjo pasirodyti
gus
gali
pastebėti
didelį
skir

tam
darbui.
Maneli 17th, 1914, at the Post Office
priėjo prie įsitikinimo, jogei nio plėtojimosi statote re daug anksčiau nei “dalis sąjun
tumą tarpe socialistų agita
O komunistai elgiasi ki revoliucija tuo tarpu yra voliucijos frazę”. (Mara, ginių pradėjo užpuldinėti drg.
cijos ir komunistų agitaci
taip. Įsivaizduodami, kaip pasibaigusi. Delei to jam “Enthuellungen ueber den Grigaitį”. Argi ne?
jos. Nėra kalbos apie tai,
augščiau minėjome, kad re teko susikirsti su daugeliu Kommunistenkongress zu Beto, iškur mano draugas Se
drovi, 1789 So. Halsted SU. Chicago,
nas Sąjungietis žino, kad “tie
kad ir vieni ir antri jų krei
HL — Telefonas: Roosevelt 8500.
voliuciją galima padaryti savo draugų, kurie tokią jo Koeln”.).
draugai ėmė šnairuoti ir į “Ban
piasi į darbininkus. Komu
bent kada ir bent kur, ir kad nuomonę paskaitė “revoliugą”? Je, iškur? Jo “įtikinan
nistai, beje, nepripažįsta to
Kaip
matome,
Marksas
pei

tam tikslui reikia tiktai no-I cijos pardavimu”., Jie sa
čioji kalba” rodo, kad ta “dalis
Matams
4.50 ir sako, kad tiktai jie vieni ro ir pasiryžimo, jie ragina | kg, kad miniose esąs pasiry kė tuos “revoliucionierius”, sąjungiečių”, kuri “pradėjo už
RJ5 esą tikri darbininkų drau
1.76
darbininkus tuojaus pradėt žimas kelti revoliuciją, ir to kurie manė, kad deklamaci puldinėti drg. Grigaitį, randasi
gai, o socialistai, girdi, at
“veikti”. Jie neturi kantry dėl ji esanti neišvengiama. jos apie revoliuciją gali at Chicagoj. Bet galiu jam pasa
stovaują “smulkiąją buržu
kyti ,kad čia nė vienas sąjungie
bės laukti, kol darbininkų Ir štai ką jiems atsakė stoti revoliucinį plėtojimąsi tis prieš “Bangą” visiškai ne
Viena kopija
, T - L r -> t 08
Bavattat
, r
. 18 aziją”; bet tai, žinoma, yra
minios gerai apsišvies, ir to Marksas rugsėjo mėnesyje ir neatsižvelgė į tikruosius šnairavo. Visa, ką jie sakė ir ką
Mfa-hdJZ^
?_
-LTr175
tuščia pasak. Visi žino, kad
gyvenimo santykius. Jisai dabar sako, tai tas, Kaa musų
dėl jie stengiasi tiktai sukel 1850 m.:
socialistai remiasi darbinin
kritikavo jų idealistinį pro laikraštis eitų dažniau ir kad ji
ti darbininkuose “revoliucin
Metanui
Į7JJ0 kų miniomis ne mažiaus,
“Vieton kritingos pa- tavimą ir smerkė juos už sai galėtų tinkamai išsilaikyti. Ir
gą” ūpą, kurstydami kuoaš.4JO
, 2.00 kaip komunistai.
triausiais žodžiais, mėginda žvalgos mažuma (Komu tai, kad jie, ažuot sakę tie nieko daugiau!
Bet jie nevienodai kalba į mi įtraukti juos į streikus ir nistų Sąjungos) stato dog są darbininkams, pataikavo Nesuprantu, kodėl mano drau
gas Senas Sąjungietis taip susi
darbininkus.
ginkluotus susirėmimus su matinę pažvalgą, vieton jų prietarams ir kėlė į “šven domėjo Naujienų Bendrove? Juk
(Atpiginta)
Komunistai pirmiausia pa valdžia ir nuolatos šaukda materialistinės — idealisti tuosius” proletariatą.
ir jis pats sako, kad ‘‘Banga”
Metams —
98.00
nę. Vietoje tikrųjų santy Tie patįtf priekaištai tinka leidžiama ne kokios nors bend
«J0 sižymi tuo, kad jie ragina mi, kad revoliucija “jau at
kių ji skaito vien tiktai ir šių dienų komunistams. rovės biznio garsinimui, ne pri
j darbininkus visus tuojaus eina”.
Pinigui reikia afųsti palte Money
valią (pasiryžimą) varo
vačių asmenų reikalų atstovavi
Orderiu, kartu su užsakymą.
kelti revoliuciją. Jie neatsi Kad pažadinus darbinin mąja revoliucijos jiega.
mui”. Naujienų BendrovSs rei
žvelgia j tai, ar gyvenimo kuose pasitikėjimą savim,
kalas yra Naujienų Bendrovės
Kuomet mes darbinin
sąlygos yra tinkamos revo komunistai stengiasi jiems
reikalas, o ne Seno Sąjungiečio.
Kas bus su
kams
sakome:
Jus
turėsi

liucijai; ar visuomenės plė įkalbėti, jogei darbininkai
Pagalios, tą reikalą išspręs pa
Vilnium?
te pergyventi 15, 20, 50
tys chicagiečiai, kurie tą bendro
TAIGI KAD NETAIP.
tojimąsi jau pasiekė tokio ir be apšvietos galį viską
metų pilietinių karų ir
vę kure ir kurie ją ir šiandie iš
laipsnio,
kad
yra
galima
įI
padaryt
geriaus,
negu
kiti
Daugelis musų skaityto
tautų kovų ne tiktai tam, Naujienų 86 numery d. Są- laiko.
jų klausia, kaip, musų nuo vesti augštesnę visuomenės žmonės, — žodžiu, gremėz kad perkeltus santykius, o jungietis paklausė, kaip yra su Mano draugas Senasl Sąjun
mone, bus išrištas Vilniaus tvarką, ir ar darbininkų kle- diškiausiu budu pataikauja ir tam, kad patys persi- musų organizacijos leidžiamu gietis, matyt, linkęs fetišizman...
klausimas. Aiškus dalykas, sa yra pribrendusi tokiam jiems. Kuomet-gi apšviesti keistumėte
igytu laikraščiu “Banga”. Be kita jis Pas jį pirmon vieton stovi as
ir
įrodė, kad musų organizacijos menys, o ne organizacija. Kas,
kad to, kas bus, mes negali uždaviniui. To visa nepai žmonės, kurie dalyvauja dar mete
gabumo
girdi, bus, jeigu jų nebus? No
me žinoti. Bet jeigu yra sydami, jie skelbia, kad dar bininkų judėjime, pakelia niam viešpatavimui, jus viršininkai turbut “užmiršo” rėtųs
paklausti jo: prieteli, o
apie tos organizacijos leidžiamą
leistina daryti spėjimus, tai bininkai turį be atidėliojimo balsą pieš tokį kenksmingą
(mažuma) sakote priešin jį laikraštį. Kartu pastebėta ir kas butų buvę, jeigu mes tų as
daryti
visuomenės
pervartą,
pataikavimą darbininkams, gai ; ‘Mes turime tuojaus tai, kad apie tą laikraštį, matyt, menų nebūtume turėję? • Butų
štai kas galima pasakyti šio
ries, komunistų supratimu, tai komunistai ima niekinti
je valandoje: . '
“užmiršę” ir patys sąjungiečiąi. musų Sąjunga ar nebūtų? Butų
prieiti
prie
viešpatavimo,
tam tikslui reikia tiktai no tuos žmones ir skelbti, kad
Kas tame bloga? Klausti, ro musų “Banga” ar nebūtų? Tai
Pilnai atgauti Vilnių Lie
arba
mes
galime
eiti
gul

ro ir pasiryžimo.
jie esą “buržuazijos tarnai”. tų? Kuomet mes specia dos, gali ir turi teisės kiekvie gi, butų ar nebūtų?
tuvai veikiausia nepavyks;
Asmenys nėra reikalo niekin
nas sąjungetis. Bet netaip visa
tam reikėtų daugiau jiegų,. Socialistai-gi sako, kad re Iš to kyla ta garsioji kova liai Vokietijos darbinin tai suprato mano draugas Senas ti; nėra reikalo “užpuldinėti”.
negu Lietuva turi, ir dides voliucijos įvykinimui noro ir prieš “inteligentus”.
kams nurodome, kaip dar Sąjungietis. Jisai, matyt, arti Bet man rodos, nėra reikalo saJi
yra
nesąmoninga
ap

nio pasiryžimo Lietuvos val pasiryžimo toli gražu nepa
kanka. Revoliucija yra vi- skritai, (nes protinio darbo
džios pusėje.
— Bet pasakyk, ar ištikiu jų neatvėsti tau
ST. PŠIBIŠEVSKIO
Bet ir Lenkija vargiai suomenės plėtojimosi pasek- žmonės, inteligentai, juk
Gordoną?
yra
taip
pat
proletariato
da

gaus Vilnių. Ji, žinoma, no- mė. Kada gyvenimo sąlyIlgai žiurėjo į jų, paskui nusišypsojo.
lis),
bet
pas
lietuvius
tai
ji
rėtų Vilnių visiškai pasiim- gos pasidaro tokios, kad
— Na, likis sveika, vienok... tavo teisy
ti, bet jei sunku butų jį už- esančioji visuomenės tvarka yra visai kvailas dalykas,
bė... Aš daug kentėjau dėlto... Na, taip...
NAUJOJO
SIONO
VIEŠPATS.
laikyti. Be Lietuvos duo- ima varžyti tolimesnį visuo- kadangi lietuvių darbininkų
Palietė ją galais pirštų.
nos Vilnius beveik negali gy- menės plėtojimąsi, tai žmo- judėjimas visuomet buvo la
Duryse jisai susitiko su Pole Vronskiute.
(Tąsa)
venti. Patys vilniečiai prie- nes pradeda kovot prieš bai biednas inteligentų jieLauke turėjo prisiglausti prie sienos, kad
.*
šintųsi tam, kad tarp jų ir tvarką,
kad pašalinus gomis.
Ostapą tartum apleido lygsvara. Vėl nu- neparpulti.
Bet ir to negana. Komu tverė ją už raukų ir drūčiai jus spaudė.
Paskui leidosi tropais, bet spėkos jį apleido.
Lietuvos butų pastatyta ne- ją ir įvedus jos vieAtsisėdo ant laiptų; visas aplink jo pradė
Leisk nors matyti tave, Karaliene
karaliene tu ma
— dcisk
pereinama siena.
toje kitą. Kol iki tokio nistai ne tiktai stengiasi
Tenka manyti todėl, kad pašalinus ją ir įvedus jos kurstymais ir pataikavimu no... He, he... Juk tu mano karalienė! Šalę ta jo suktis^ dangus nušvito liepsna, geltoni žaiiš Vilniaus bus
suda- vietoje kitą. Kol iki tokio patraukti darbininkus prie vęs aš jaučiuos toks stiprus. Ar atvesti tau jį,
Jisai apalpo.
supranti, jį viešpatį? Ar atvesti tau čionai Gorrevoliucijos,
ažuot
švietę
ryta? atskira polinė vie- plėtojimosi laipsnio visuodoną? Tik nevaryk manęs! Aš tuojau jį atve
VI.
juos;
jie
taip
pat
mažai
rū

kokiais Į menė nėra piėjus, tol revo
nata,
sujungta
siu...
Kuomet Ostapas atsigavo, jis pamatė Gor-nors ryšiais su Lietuva ir su liucija negali įvykti, kad ir pinasi tuo, kad suvienijus
Juokėsi beprotišku juoku.
— Aš žinau užžavėtą žodį! Tuojau ateis! doną sėdintį už stalo ir užimtą virduliu.
Lenkija. Briuselio derybose mes jos dar taip geistume. kaip galint didesnį darbinin
atveikiausia eis ginčas dau žodžiu revoliucijos įvyki kų skaičių. Jiems yra svar
sisedo ant lovos.
giausia delei to, kam duoti mui reikia tam tikrų sąly bu ne tai, kad suorganizavus
‘ — Mane rado pas ją?
— Aš nenoriu jo! Neapkenčiu jį!
darbininkų
klesą,
o
kad
at

gų
visuomenės
gyvenime
ir
daugiaus teisių “Vilniaus
Gordonas pažiurėjo į jį atydžiai.
— Todėl, kad myli jį, karaliene mano. Aš
skyrus
darbininkų
klesoje
valstybėje”, Lietuvai ar Len- tam tikros žmonių jiegos,
— Juk aš sakiau tau, kad tas nieko nereiš
taipgi myliu jį. Mylėsime jį kartu. Abudu jau
“gerus” elementus nuo “ne simės laimingi ir menkučiai jojo spėkoj, ha, kia. Tu taip visus surūpinai. Jeigu neklystu, tu
kuri galėtų pravesti ją.
Vakarykščiame “Naujie Žmonių jiega, kuri praves gerų”. Tarpe tų “gerųjų” ha, ha... ir nesibijosime... Ha, ha, ha... o aš ir pirmiau turėdavai tokių priepuolių.
Ostapas neišsitiikėdamas dirstelėjo į Gor♦
nų” numeryje paminėtasai socialistinę revoliuciją, yra ir “negerųjų” darbininkų taip bijausi...
doiią. Paprastai jisai nebūdavo gausus žodžiais.
Hole atsistojo.
Lietuvos ministerių pirmi skaitlinga, apsišvietusi ir ge klesos dalių jie stengiasi iš
— Pameni, musų subrendimo pokilyj tu
— Dabar išeik! Viskas jau pabaigta! Tai
ninko pareiškimas delei de rai susiorganizavusi darbi- šaukti kuoaštriausią kovą, mano paskutinis noras! Aš nenoriu judviejų taipgi parpuolei ant žemės. O po dviejų <tienų
skaldydami tuo budu darbi matyti, ne tavęs, ne jo. Noriu būti viena. Gor- visiškai atsigavai. Dabar juk tu jautiesi gerai?
rybų Biuselyje leidžia spėti, ninku klesa.
kad Letuvos valdžia yra pri Darbininkų klesa turi būt ninkų jiegas.
donus meluoja. Jisai nieko nemyli. Jisai tik Ką? Tas panašu į nervišką karštligę, ar ne?
,— Mane rado pas ją? — paklausė Ostapas
sirengus prie tokio Vilniaus skaitlingesnė už visas kitas Prie “gerųjų” elementų stengiasi įšnekėti sau, kad mylįs, ištikrųjų gi
veik piktai.
klausimo išrišimo. Dr. Gri visuomenės klesas, idant ji komunistai, žinoma, priskai jisai nemyli.
— Taip, žinoma. Pakilo didelis triukšmas.
Ne, jisai myli tave, myli tave, todėl, kad
nius, kaip skaitytojai pame galėtų paimti viršų ant jų. to visus tuos, kurie priima
Aš kaip tik buvau mieste ir tuojau atėjau... Tu
tu... tu...
juos,
kaipo
savo
vadus;
o
Ji
turi
ne
tiktai
suprasti
na, pasakė, kad Lietuvos de
ilgai klejojai...
Jisai atsistojo ir pasviro.
prie
“
negerųjų
”
visus
kitus.
legacija esanti įgaliota “J- kasdieninius savo reikalus, o
— Klojėjau?..
Ostapas atsikvošėjo.
<
Akyse Ostapo šmėkštelėjo baimė.
steigti Vilniaus rajone ne ir turėt gerą nuovoką apie Komunistams nepritarian
Atšoko į tolimą kertę ir atsistojo tenai su
— Taip. Tu kalbėjai ką tai be ryšio, kaip
priklausomą valdžią su savo visuomenės tvarką. Ir paga tys darbininkai yra pra bespėkiai nuleistomis rankomis.
“geltonaigeltonai
Praėjo daug laiko. Helė drebėjo ir iš bai paprastai karštyje.
parlamentu ir savo ministe- lios ji turi būt tvirtai susivie vardžiuojami
— Bet kų? Ką .gi ypač? -— Jo baimė augo.
riais, kurie bus pačių žmonių nijusi kaip politinėse, taip ir siais”, “kontrrevoliucionie?- mės prisiglaudė prie sienos kitoj *kertėj.
— Na, suprantama, kalbėjai apie prastotą
O jisai vis žiurėjo į ją su beprotišku nusi
,
“
buržuazijos
vuodeekonominėse
organizacijose.
riais
”
,
išrinkti.”
šypsojimu. Peę veidus be perstojimo riedėjo meilę ir panašius dalykus...
Socialistai (nei niekas ki gomis”’ ir tt. Komunistai didelės ašaros, ant veido gi nedrebėjo ne vie
Tas parlamentas paskui
Ostapas užsisuko prie sienos, bet visgi ne
partijų
skirtumus
galėjo nusiraminti.
turėsiąs spręsti, kam turi tas) negali sutverti gyveni stato ,
nas muskulas.
— Tu bijojaisi, turbūt, kad aš klejodamas
Pagalios atsigavo. Atsigrįžo į langą ir taip
priklausyti Vilnius (ir visas me tas sąlygas, kurios iššau augščiaus už klesų . skirtu
Vilniaus rajonas), Lietuvai kia revoliuciją; įą turi pa mus, kitaip sakant y idėji ilgai prastovėjo nesijudindamas, žiūrėdamas į neišduočiau tavo fantastiškų pienų? — paklau
sė jisai ironiškai.
ar Lenkijai. Bet jeigu Vil daryt pats gyvenimas, pats nius reikalus augščiaus už gatvę. Paskui palengva atsigrįžo \ į ją.
— Taip, žinoma. Girtam ir sergančiam
— Aš, turbūt, nugązdinau tave? — tarė
niuje bus sudaryta nepri visuomenės plėtojimąsi. Jie materialinius (štai delko
karštlige maža kas gali nukristi nuo licžiuvio.
jieriis
taip
kraštai
pritaria
klausoma valdžia, tai ji vei negali taip pat padidint dar
— Ha, Imi, ha... Tavo vaikiški sąmokslo ple— Laiks nuo laiko būna su nfaniin tokie
daugelis
buržuazinių
idealikiausia ir toliaus norės pasi bininkų skaičių; tatai irgi
priepuoliai... Taip... O dabar aš, žinoma, išeisiu. nai...
Ir atsisėdo, bet tuojau vėl atsistojo.
(Bus daugiau)
likti daugiaus ar mažiaus ne- daro gyvenimas. Bet sočia- stų).

L.S.5. Reikalai

ŠĖTONO VAIKAI

kyti ir tai, kas butų, jeigu jų
nebūtų. Pagalios, kas įsivaiz
dina, kad dabartiniai kivirčai
Chicagoje yra kasimas duobės
pačiai musų organizacijai, tas
yra daugiau negu juokinga. Dar
kartą: chicagiečių reikalas yra
pačių chicagiečių reikalas. Chi
cagiečiai susikirto ne dėl savo
organizacijos reikalų, ne dėl Są
jungos. Taigi, Šitą reikalą jie
patys ir išspręs. Argi šito ne
galėtų suprasti ir mano draugas
Senas Sąjungietis?
Nenoriu sakyti kad visa tai
neįneštų tam tikro “trynimosi”
musų Sąjungon. Bet tasai “trynimąsi” nėra toks baisus, kaip
kad mano draugas Senas Sąjun
gietis įsivaizdina. Vadinas jo
paleistasai šūvis nepataikė “į
cielių”.
Taigi, dalykai stovi netaip.
Vietoj atsakyti į Sąjungiečio pa
duotąjį klausimą, mano drau
gas Senas Sąjungietis nuaiškino
nė šį nė tą. Iš jo aiškinimo aiš
ku tik tai, būtent, “kada pasi
rodys trečias (“Bangos”) nu
meris — negaliu tvirtinti”. O
tai yra kaip tik svarbiausia. Mes
turime žinoti, kada jis pasiro
dys. Mes turime žinoti ir tai, ko
dėl jis negali pasirodyti, ir žiū
rėti, kad priežastys trukdan
čias jo pasirodymui butų paša
lintos. Tos priežastys, apie ku
rias kalba mano draugas Senas
Sąjungietis, nėra tikrosios prie-'
žastys. Tai yra, jeigu norite,
tik pripuolamas įvykis, kuris
esantį blogą gali šiek tiek pa
bloginti. Tai visa. Pati “blo
gybė” tatai nėra, ir negali būti.
Draugai, kalbėkime vyriškai.
Nesidangstykime asmenų “už
puldinėjimo” ir jų “baltinimo”
skraistelėmis. — Hy.
KĄ GALI IR KĄ PADARO
DARBININKŲ VALDŽIA.
[Iš Federuotosios Presos]

BRISBANE, Australija. —
Queenslando, Australijoj, val
džioje darbininkai turi didžiu
mą savo klesos reikalų gynė
jų
darbininkų atstovų. To
ji darbininkų valdžia šiomis
dienomis nutarė įkurti Bris
bane- mieste kelias klinikas
vaikams". Į klinikas priimama
vaikai tų tėvų, kurie delei pi
nigų stokos negali teikti jiems
reikiamos medikalinės para
mos. Kitaip sakant, beturčių
tėvų vaikai tose klinikose gy
doma veltui.

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

CHICAGO. ILL.
t

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
H

l ,"-7^=3
Namu Ofisas

Miesto Ofisas

3323 S. Halsfed SI. 127 N. Durborn St.
Tel. Boulevurd 1310
■I.

......... .

TeL Central 4411

....... -..........

*

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

2121 North Westem Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Plieno Armitage 2010
Rezidencijos tel. Albany 8710

Telephone Drover 5052

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

blokiis užvažiavo ant šaligąt-Į
via ir nebegalėdamas pradėt
Artinu? Bauerman lavonas uitomobilį važiuoti ėmė bėgti, i
tapo ištrauktas iš Jaekson Park Žmonės pamatą bėgantį pra
tvenkinio. Minimas žmogus dėjo vytis ir pagavo jį.
dingo tą dieną, bal. 6 d.,
kuomet ištiko Armour elevato
Pollclstas pašovė.
rių ekspliozija. Manoma, kad
ir jis yra tos ekspliozijos auHyman Steinberg, 1328 W
Nuomininkų mitingas
Tryliktos, tapo sunkiai detek
tyvų pašautas, kuomet bandė
Vakar Chicago Protective
Unijos kaltina gelžkelių
pabėgti an savo sėbrais vogl’enant’s League laikė savo
kompanijas.
tam automobily.,
me, 815 Waveland. Mitingąją
Nedčlioj darbininkų unijų at
Mano surinkti $600,000
buvo užkviesta j>enkiasd*ešimts
stovai
turėjo
suvažiavimą,
kur
septyni valstijos senatoriai, ku
Katalikų pašelpinūs organirie turėjo pareikšti kaip pro jie kaltino dvydešimts gelžke
gresuoja žinomi kaipo Kesedn- lių kompanijų už bereikalingą zuoties (Associated Catholic
gerio biliai nuomų reikalais. Išeikvojimą dideles sumos pi Charitics) šią savaitę darys
planus kaip sukelti savo fon_____
Kalbamos lygos advokatai imi- nigų.
<I
000,000 doleriij -dickii
ruuSč pt* tiAi’i ii
n įlomi nin
Norėjo
papjauti.
metais.
kamas daryti gegužes pirmą.
Taipgi tapo išrinkti delegatai
Rudolpli Peterson, 657 W.
Mergina surasta.
kaip šiandie ir ryto nuvykti
622
į Springfieidą, kur bus per Madison gat., pavalgęs
Marie Krikwoo«d, šešiolikos
leidžiami nuomininkų biliai. Madison gat. restorane neturė
Kalbėtojai, tarpe kitų, buvo jo iš ko užsimokėti. ’ Tuomet metų mergaitė, pasiėmė savai
Sidney Ryan ir E. J. O’Grudy. savininkas Chris Wello» ' už tinę algą ir dingo. Kurį laiką
puolė jį su peiliu ir perpjovė detektyvu i jieškojo jos ir pra
kaklą. Paskui Vėlios apmušė eitą nedėkiienį ją rodo Wulter
kiti ten valghteleji vyrai, o po Humper laive
begyvenančią.
Barzdaskučiai priešinasi.
licijų atėmu® jį iŠ mušeikų nu Mergina iš laivo paimta ir lai
vo valdytojas areštuotas.
Jeigu pereis paduotas bilius gabeno nuovadom
217-tas, tai barzdaskučiai nebe
Apvogė
galės nieku kitu žmonėms pa
Įvažiavo į sodos užeigą.
tarnauti, kaip nukirpti plaukus
Keturi vagys nedėlios vaka
ir nuskusti arba apkarpyti barz
Automobilius nedčlioj įvažia
dą. O tas, manoma,* priverstų vo į Spoerio saldainių ir s<xlos re atėmė iš Charles J. Holland
apie 1,200 Chicagos barzdasku crau|uvę, 179 N. Michigan $1,500 vertės deimanto žiedą,
čiams mesti savo darbą ir' jų avė., kad išvengus susidūrimą $500 laikrodėlį $60 pinigais ir
automobilį. Vagys automobiliu
biznis sumažėtų ant $5,300,- su antru automobiliu.
Holland automobilį sekė ir pa
000 tik vienoj Chicagoje. Todėl
skui revolveriais privertė jam
barzdaskučiai nedčlioj Kirejo
ir jo draugei išvažiuoti ant She
susirinkimą ir balsavo prieš tą Pagautas automobilio vagis
ridan kelio, kur juos paleido.
kilių. Harztiaskučių raštininkas
Nedčlioj William G. Graii- žie<h> savininkas paskyrė $500
pareiškęs, kad esą tąsyk turėtų
užsidaryti didelės baięzdgsku- non, 4502 Indiana avė., pavogė už jo sugrąžinimą.
Gari A. Johnson automobilių,
tvklos.
>et pavažiavęs bent
keturis
Kalinys bandė nusižudyti

ELEKTRA

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmntinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pren.

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

Gene Geary, kuris yra nu
teistas pakarti birželio 16 d.,
nenorėdamas mirti ant kartu
vių bandė nusižudyti nuodais,
tečiaus tas bandymas jam ne
pavyko ir dabar jis gana (Ribo
jamas, kad nenusižudytų.

Mėgino, dirbti
VeL Muroe MH

DR W. r. KALISZ
8prdal»aWT Metam Rfetel Ir CHmrglJi
1141 MILMAŪMJI AVB.
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INTERNATIONAL CARTOON CO

Ralslng the FamilyNfeS, TVAPsTS JUST
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Miss Janet Smith, kuri lanko
kolegiją ir yra Chicago Title
and Trust kompanijos padėti
nio (hiktė, susirado
raštinėj
darbą ir bandė gyventi taip,
kaip kitos biednos mergaites
kad gyvena. Ji turėjus nusisamdžiusi
prastą kambarį,
prastai
valgydavus ir pati
skalbdavusi baltinius. Ji yra
nusistačius,
kad kiekvienas
žmogus privalo sau duoną už
sidirbti, o ne iš kito rankų gy
venti.

PALIKTI STORAGIUJ
Atsišaukite kuogreičiausiai. . Didelis išpardavimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
Pe^^»
kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St
Chicago, I1L
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Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
kuria
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų)) už kurp
reikėtų mokėti net iki 8200, parsiduoda už $85 ir• duosime
dy.„— veltui
mašinų naujos ir
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų.. Dauguma
P
jas pamatyt, kad apkaina
f
užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia
’
• •• •
tikrą„ atsitikimų,
_ -kuris visam©
vub.
Nepraleisk šios progos kai: ipo, C*
L
Pamąstyk
pats,
tik
už $35 auggyveninve negali kitą syk atsitikt
rią
mašinų.
Taipgi,
1.mes turime
.
Stos rųšies gvarantuotą k
lovų ir
tikros o<los seklyčiai se
B® parduoti dešimtį augštos ]
es
parnauji
ir
vėliausio
išdirbimo
■
k arpetų. šie setai yra vis:
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
v M Ta- apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni.. Mes pristatom voltui
■ ■ i visas miesto
dalis ir apielinkes, taipgi pasiunčiam-o
C. O. D. ir
peržfurčti arba uŽHitnokftti
ąiuntini-

f
S
_
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■ ■
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4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.

Telcphone Yards 4317
Boulevard 6437
1 ■_ tJ1 t:i

DR. M. HERZMAN
16 RUSIJOS
žinomas p«r 22
metu kaipo patyrus gydytojas, chlCfraI

lAberty Bondsai priiinumi.

■Atdara nuo 9 ryto iki 9 vukaro. Savaitdieniais iki 4 vai. po pietų.

Ištikimas
Crilly
Building Gydymas
— ruimas 506. Imkite elevatorių
iki
5-tų
lubų.,
Chicago,
III. St. >
DVIDEŠIMTS
ASTUONI
METAI
PRAKTIŠKO
PATYRIMO.
Pasitarimas
slaptas
35 So.rūpestingai
Dearbom
St., kampas
Monroe
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki
DR.nuoB.10M.
1 po piet. Utarninkais ir Kctvergais
rytoROSS
iki 4 vai. po piet.

Specialistas
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomis.

>

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Ave«

DR. CHARLES SEGAL
f
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.
Ofisas

[Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

Specialistas džiovos

I DR. V. A. ŠIMKUS ■

.

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
I 3203 8o. Halsted StM Chicago. ■
[Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

3

—Dentistas—■>
3331 S. Halsted 8t^ Chicago, I1L
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Telefonas—Boulevard 9199
Tol. Pullnran 842

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street
Tarp Marshfield it Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak,
Nedėliomiš nuo* 10 iki 12 dieną.

buj< jie išleitlę tuos pinigus nu mobilia su revolveriais ir Šau
sipirkimui gero automobilio, tuvais greitai pribuvo ir areš
kurį manę vogimui panaudoti. tavo tuodu vyrus. Bet iš nuo
vados ir vėl paleido, kuomet
jo
Užmuštas.
nieko prieš juos nerado.

H—

Lavonas rastas.
Ralph Cirillo, 807 So. Laflin
gat., kuris buvo įsimaišęs į 19

wardo politiką, nedčlioj rastas
negyvas, už daržinės
826 S.
Laflin gat. Velionics perpjauta
gerklė.
Sužeisti kareiviai į miškus,
nedėldienį buvo' gro
žus oras tai bent šimtas su
žeistųjų kūrei vi ų, iš Drexel
Blvd. Armijos ligonbučio, buvo
išvažiavę į miškus, kur juos
pasmagino graikščios mergai
tes, priklausančios prie “Tiek
io Me” choro. Tas sužeistuo
sius labai palinksmino.

DENTISTAS
18^1 So. Halsted St., Chicago, UI.
kampąs 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Telefonas Pullrr.'an 856

DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dantistas
10801 So. Michigan Av^ Koseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
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Praktikuoja 30 metai
Ofisast
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
vakaro. Nedėliomiš nuo 9—2
po piet.
Tclephone Vardu 687

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

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

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St.

»
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. .:') t -t. tbdUkAt ž ‘isk .tėtei.feJAdtiud

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p<
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted SL,

' Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOVVIATT—SASS.

Du nusinuodino.
W. E. Bodman, apdraudos
agentas, ir moteris nedėlioj Phone Boulevard 6301
GREDUŠKA
rasti negyvi 5441 Wanwick ANTANASGeneralis
avė. namuose. Prie jų ant skob
Kontraktorius ir
nio rados bonka degtines, vybudavotojas.
(Tąsa seka ant 6-to pimlp.)

DR. G. M. GLASER

DR. C. K. KLIAUGA

Ofiso Tel. McKinley 76

oo xou
voOFL

Moteriškų, Vyriškų Lr
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo*7 iki 8:80 vai
vakaro.
Nedėliomiš nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefoną* Drevei 2880

DR. C. KASPUTIS

ei

žmonės serganti taja biauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas J gerklę
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
,
A
Kas tokių simptomų turi, tegul atefna pas mane: išgydysiu visai trumpa
laiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip pš\E-vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai. \

•

Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal naujaugias metodas X-Ray Ir HtoHui
elektros prietaisus.
Ofisas ir I>abaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 357
Talephonal
Naktimis: Drexel
. 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted SL
VAL.1 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Praktikuoja 15 metai

Kam be reikalo kentėti T Mano apedalis gydymo būdas išgydl jau daug | j /Wl
žmonių nuo kaspininis kirmėlės, kurie M
buvo nebetekę vilties pasveikti
i i
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie \
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
.<
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsišydo.
JL

Kirmėlės ženklai

ruiyas ir akušeris.

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Sveikam Kurte Stiprį Dvasia.

Dešimts metų vaiką automo
bilis užmušė praeitą sekmadie
nį prie kcturiasdešinits-septintos ir Normai avė. Kadangi
nežinota kam mžnuištasai pri
klauso, tai vaikas tapo nuga
bentas pas graborių, 5438 S.
Halsted. Automobilio važiuo
tojas Steponas
Marcinkus,
Pavijo.
1627 S. Paulina gat., buvo pa
Nedčlioj detektyvai leidos imtas policijos.
vytis automobilių, kuris bėgo
70 angliškų mylių į valandą, Broliai metas bėdą ant viens
manydami kad jame randasi
kito,
O’Connor. Bet kuomet policija
Kuomet n odelioj Salvatore
prisiartino arti bėgančio auto
mobiliu ir jau rengės pradėti savo brolį Peter tai esą detek
šaudyti, tai lasai sustojo. Pas tyvams pasakęs: Jus mane
kui pasirodė, kad detektyvai laikote už žmogžudį, gal jus
galėjo nušauti ir visai nekaltus turite minty jį (jo brolį.)
žmones.
Palaikė už vagis.
Henry Hale, Winnetka State
Betth-ke ir Gus Schultz banko prezidentas, patelefona
uedelioj tapo areštuoti už atė- vo policijai, kad girdi, du vy
i mimą $2,500 iš George Gard rai, vagimi nuthiodą, sukinasi
balandžio K d. Vagys
sakos apie jo banką. Policijos auto-

kv

Gyvenimas yra
tuščios, kada pra •
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatinga doma atvaivak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
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AKIŲ SPECIALISTAS
Akle Egzamhvofn Dykai

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

Why jiow slllyl Where dld he sposo a Lady deposlts her moneyl

NA.
TO
NOU Ootd'v PUT vr

__

Dr. A. R, Blume nfhal

CHICAGOS

q

ih'au.ur,:.1.1.

Chicago

Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—42 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v,
Tel. Oak Park 8423
Bes. 615 So. Humpherey Av<.
DIL AB1GAIL TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO. I
Telephono Yards 5834

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.

r
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narių.
Bet lokalo susirinkiChicngos Liet, Darb. Tarybos Pil
domojo Komiteto susirinkimas įvyks <
muosna niekuomet nė pusė to
Utarninke, balandžio 26 d. vakare,
no ir kitokių gėrimų. Manoma, skaičiaus nesusirenka.
Naujienų name.
Visi nariai kvie
PARDAVIMUI automobilius Overkad nuo tų gėrimų jiedu ir
Iš tų žinių, kurių teko gau- Naujienų Bendrovės Direktorių su čiami atvykti. Yra svarbus reikalas. land,
5 pasažierių, 1920. Labai ma
— Valdyba.
mirė. Daktarai imsis ištirti.
žai
vartotas,
arba priimsiu seną au
sirinkimas
įvyks
ketverg,
balandžio
ti suvirinkime, Chicagos
tomobilių mainais. Butų gerai, kad
28 d., 8 v. v. Naujinu name, šaukia
siuviai yra gausiai aukoję New
kas iš pažįstamų pirktų, nes yra la
— Taikos Komisija.
bai geras karas. Atsišaukite po 5
Yorko rubsiuviy streikui, ir
vai. vakare.
taipjau gausiai aukoja į savo
JIEŠKAU puseserės Juzefos Pali '
C. ČEPUKAS,
Utarninke, balandžio 19 d.,
1648 W. Division St.,
PRANEŠIMAS MANO DRAUGAMS. kės, Kauno rėd., Raseinių apskr., LoTel.: Armitage 1433.
Kad nuo 14tos dienos balandžio aš lių par., Kerkasų kaimo. Apie 20 mePurk
auditoriume
Douglas
—Šapos Darbininkas.
reitų
Amerikoje.
Turiu
labai
svarbų
atpirkau dalį pono A. M. Barčus ir
unijos 39 skyrius
rubsiuviy
dabar vienas stengiuos patarnauti kalą, malonėkite atsišaukti, arba paPARDAVIMUI
Buick Roadster
teiksis pranešti.
laike savo susirinkimų. Tvarką LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš visiems draugams kaip ir pirmiau. žįstamiONA
K44,
1920.
Važiuota
tik 6,000 my
ANUšAUSKAITfi,
JOHN J. ZOLP,
lių.
5
G.
tajeriai,
ratų
ir
vedė brolis šnai. Kai komisi LIETUVOS NAUJIENŲ
984 Maple St.,
Milwaukee, Wis. daugiau ekstra dalykų —spynelė
4601 So. Marshfield Avenue,
apleidžiu
Chicago, III.
jos savo raportus davė, nariai
miestą — $1,200.
OFISE:
JIEŠKAU savo giminių, Marcelės
3259 Lowe Avė.
užsilaikė ramiai, bet kaip tik
North Side. — North Sidės Drau Pctraitienės - Stripinaitės ir švogerio
gei darbininkams sumažinta at LAlšKAI Iš LIETUVOS RAN gijų Sąryšio Viešo Knygyno delegatų Antano Petraičio ir Onos Stripinai
PARDAVIMUI Hudson Super Six
mėnesinis susirinkimas įvyks ketver tės, Kauno rėd., linkių volosties, Ged karas ,išrodo kaip ir naujas, 1918 me
pildomosios Tarybos nariai sa
DASI NAUJIENŲ OFISE.
ge, balandžio 28 d., 8 vai. vakaro. Vie rimų kaimo. Pirmiau gyveno Broo- tų. Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju
vo raportą išdavė,
prasidėjo
šo Knygyno svetainėj, 1922 Wabansia klyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti, ar į Lietuvą.
ba žinanti juos teiksis pranešti.
Avė. Visi delegatai susirinkite.
“karštos diskusijos.” Mat, Pild.
Andrikui Viktorui
Atsišaukite fcuojaus.
MAČISLOVAS STRIPINIS,
— Sekr. A. Vilis.
F. BIELSKIS,
Tarybos nariai pranešė
apie
Antanavičių Antanui 2
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
742 W. 31st St.,
Chicago, III.
tai, kokių pasekmių davė ves
Babris Juozapas 2
Galima matyti 3 v. po pietų.
S. L. A. 139 kp. mėnesinis susirin
kimas bus seredoj
ku..
27 balandžio,
z?
7.30
7:30
tosios su samdytojų asociacija
Bereneviče Justinas
v.. y.
v. Palmer
r ■
~
- svetainėj, E 111
Park
derybos algų sumažinimo klau
Budvetis Mrs. G.
St. ii’ Indiana Avė. Visi atsilankykite paskirtu laiku.
simu. Kaip greit paaiškėjo, jo
— Valdyba.
Čepaniui Juozui
JIEŠKAU apsivedimui merginos
gos nuo 5 iki 10 nuoš., kai ku
tinkamos prie biznio, nuo 18 iki 25
Dundulis A. 2
Chieagos Lietuvių Liuosybės Namo njptų amžiaus, mylinčios gražų ir pa
rie ėmė šaukti, kad unijos |)reDaugėla A. 2
bendrovės susirinkimas įvyks seredoj, siturintį gyvenimą, malonėsite atsi
..zidentą Hillmaną reikią “bau
balandžio 27, Nepo svetainėj, 1500 S. liepti; taipgi, geistina butų kad su
Daugėla Aleksandra
49th
Avė. Visi nariai būtinai tunto pirmu laišku ir paveikslą prisiųstumesti.” Kam, girdi, jis sutiko ma
Greitjurgis Wilim
Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
būti ne vėliaus kaip 7:30 vakaro. Yni te . Platesnių informacijų, rašykite
žinti darbininkams algas. Kiti
Naujienų
ofisan,
pažymėdamos
num.
labai
svarbių
reikalų.
tų
iš Pullman Comjpany, su pasaulio
Gutauskas Antanas 2
tvirtumu
ir dėvėjimu, bus pardavoia253.
— L. Makutėuas, Sekr.
nariai tokį prezidento HillmaGutauskas J.
mi
mieroms
ir daugumais patenki
,r.
■■■J1.!."1
1
no ir visos valdybos elgesį tei Jenkauskienė Katrina
nanti
pirkėją
už tokias kainas, kokių
Roseland. — L. S. S. 137 kp. rengia
niekad
nebuvo
savo žemunre. Taipgi
sino, įrodydami,
kad dabar
Kaunetis John 2
dideles prakalbas ketverge, balandžio
užlaikome
visokių
kombinuotų gasinių
28 d. Stančiko svetainėj, 205 E. 115th
vesti sėkmingų prieš samdyto
Senkauskas Petras
pečių,
kokios
spalvos
tik pageidauja
St.
Kalbės T. J. Kučinskas tema:
te,
už
numažintą
kainą.
Cash arbit
IŠSIRANDUOJA
2
kambariai,
vai

jų asociaciją kovą yra sunku.
Latvis K.
Kokis yra skirtumą.'? tarp socializmo
lengvais
išmokėjimais.
kinams arba ir vedusiai porai.
Ga
ir komunizmo. Inžanga nemokama.
Visai nepatogus laikas — šaly-i Lukavičei Jonui
ru
apšildoma,
elektros
šviesa,
mau

— Komitetas.
L. COHEN,
dynė, telefonas.
je nedarbas siaučia. Belo, ir
Markus Peter 2
J. LAURINAITIS,
4614 So. Ashland Avė.
Ncw Yorko rubsiuviy streikas
Masioniui Antanui
North Side. — Seredoj, balandžio
950 W. 33rd St.,
27, Liuosybės svetainėj 1822 Waban2-ros lubos iš priekio.
dar tebesitęsia. Ve, prie šitokių
Miler Magdelena
PARDAVIMUI bučemė ir groser
sia Avė. L. S. S. VIII Rajonas ren
Tel.: Yards 2240.
nė
visokių tautų apgyventoj vietoj,
Palubinskas Juozapas
aplinkybių nieko kita ir neli
gia prakalbas. Kalbės Dr. A. Mont- ___ 'i1........ —-L....
daugiausiai lietuvių. Biznis įdirbtas
" "■■—i
vidas. Pradžia 8 v. v. Visi vietos
ko, kaip daryti šioks toks nu
Pužauskas Bruno
per 5 metus. Turi būt parduota grei
lietuviai prašomi atsilankyti.
tai.
Savininkas išvažiuoja Lietuvon.
Plonis Anton
sileidimas.
Vis dėlto, unija
— Komitetas.
Platesnių informacijų klauskite tele
sėkmingai atmušo samdytojų
Preikšą George
fonu.
Tel. Lafayette 1082.
PAMEČIAU
kariuomenės
kartu
ir
pasimojimą — sumažinti dar Songaila Jonas
Mildos svetainėj praeitą subatą
pilietystės
popieras;
Buck
Run
Alie

prapuolė moteriškas krepšelis. Jeigu
Sabas Kazimieras
bininkams algas net 25 nuoš.!
PARDAVIMUI saliunas labai ge
kas nors jį pasiėmė (per klaidą) šiuo jaus Co. Šerų ir lietuvišką boną $50.
roj
vietoj, biznis išdirbtas per dau
Lietuvišką
boną
atiduosiu
radybų.
Saureckis
Smonas
3
O tai reiškia labai daug.
prašomas gražinti M. Žalpienei, 923
gelį
metų; lietuvių ir lenkų apgyven
JOE
KŪRA,
'
W. 33 PI.
Sverkalas Joe.
Vis dėlto, diskusijų metu ki
toj vietoj. Yra 4 kambariai ir vana
3546 So. Union Avė.
ir elektra. Parsiduos pigiai. Par
Shimkus Stanley
lo suirutė, kurią suruošė taip
Aurora, III. — 42 North Broadway
davimo priežastis — išvažiuoju į Lie
Vinčiauskui Juozui
vadinamieji komunistai ir jų
Dillinburgo svet., 7:30 vai. vak. utar
tuvą.
ninke,
balandžio
26-tą
d.,
didelės
pra

4544 So. Califomia Avė.
Valinčius Leon
simpatizatoriai. Jiems jau se
kalbos ir krutami paveikslai. Kalbės
Žilinskas J. V.
nai nepatinka, kad uniją val
lietuviški ir angliški kalbėtojai.
MOTERŲ
PARDAVIMUI saliunas su
— Kviečia Komitetas.
do ne jų plauko žmonės, ale
REIKIA patyrusių merginų ar mo barais, geroj, lietuvių ir svetim
socialistai, kuriuos jie visur ir
terų, spėka varomų mašinų darbui, taučių apgyventoj apielinkej.
Nepristatyti laiškai
visada “socialburžujais” va
Susivienijimas Anie r. Lietuvių Ex- plonų odų siuvimui.
Pardavimo priežastį patirsite
, Atsišaukite.- - ■
dina. O šiame atsitikime jie ir
Kareivių šaukia visuotiną susirinki
6030 SotJState St.,
Žemiau paduodame sąrašą mą utarninke, bal. 26, kaip 7:30 v.
ant vietos.
vėl turėjo geros progos unijos
Chjcągo,
III.
vak. J. Ežerskio svetainėj, 4600 So.
524 W. 37 St., Chicago.
viršininkus pako'liotii. Didžiu laiškų, atėjusių iš Europos; dėl Paulina gvė. Bus daug svarbių da
ma susirinkusiųjų tokiu jų el negero adreso, paštas adresatų lykų tariama, tatai visų šios orga REIKIA mergiųps prie namų dar PARDAVIMUI bučernė ir
nizacijos kuopų nariai būtinai atvy- bo . Gera mokestis ,pastovus darbas.
gesiu pasipiktino ir triukšma nesuranda. Kam tie laiškai pri kites susirinkiman.
— Valdyba.
3300 So. Union Avė.,
grosernė lietuvių ir kitų tautų
1 fl. iš “užpakalio.
darius priskaitė prie tamsių klauso, tegul kreipiasi j vyriau
apgyevnta, biznis per daug metų
Phone fllvd. 5049.
sij j paštą, Clark ir Adams gt.
nesusipratusių darbininkų.
Savininkas eina į kitą dalį mie
Visi, kurie esate pirkę* L L. Pasko
Narių skaičiumi 39-tasai lo Reikia klausti prie “Advertised
los bonų per Brighton Parko stotį, ir
sto.
kalus yra . gan stiprus. Jis turi, Window” (lobėj nuo Adams dėl
kurių nors priežasčių savo bonų
1447 S. Halsted St., City.
rodos, apie dvylika tūkstančių gatvės), pasakant laiško nume dar nesate atsiėnvę, malonėkite tuo
VYRŲ
?
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- jau kreiptis į ižd. B. A. Jovaišą, 4449
So. Califomia av., ir atsiimti ,nes po
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
turioliką dienų nuo paskelbimo. gegužės 1 dienos, pagal Liet. Misijos
kitų tautų apgyventa vieta. Biznis
(Tąsa seka nuo 5 ta pusi.)

Pranešimai

ASMENŲ JIESKŪJIMAI

Rubsiuviy susirinkimas.

APSIVEDIMAI.

PARDAVIMUI
Dešimts tūkstančių^

SIŪLYMAI KAMBARIŲ ’

RASTA-PAMESTA

REIKIA DARBININKŲ

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

- pa jmuibUKi co.
OF AMERICA

CHICAGO. ILL

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

VINCENTAS YUKNEVIČIUS

Mirė bal. 24 d., 1921, paėjo,
Kauno rėd., Raseinių apskr.;
Gaurės par., Padvainių kaimo.
Amerikoje pragyveno 18 metų.
Paliko didžiausiame nubudime
moterį Domicėlę ir 3 vaikučius,
dvi mergaiti ir vieną vaiką: Va,
leriją 13 m., Branislovą 10 m. ir
Teklė 6 m. . >
Laidotuvės įvyks seredoj, bal.
27, d., i šv. Kryžiaus bažnyčią,
8:30 iš ryto, o iš bažnyčios j
Šv. Kazimiero kapines. Lavo
nas randasi 1802 W. 46th St.
Kviečiame gimines bei pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nubudę
Moteris ir vaikučiai.

SIMANAS UŽDRAVAITIS
Patiko nelaiminga mirtis, tapo už
muštas Westvillės mainose gruodžio
3 d., 1920 m. Ir tapo parvežtas ve
lionio lavonas į Chicago Ir palaidotas
lietuvių tautiškose kapinėse.
Paėjo
iš Lietuvos, Suvalkų rėd., Lauckaimio
kaimo. Ir bus perkeltas lavonas iš
duobės j lotą balandžio 30, 1921 m.,
1 vai. po pietų. Meldžiame gimines
ir pažįstamus dalyvauti perkėlime la
vono. Ir liekam dideliam nubudime.
Lauk nvusų, o mes tavęs ne
sulauksim. Ilsėkis mano brangus šioj
šalies žemeleėj.
Liekam dideliam nubudime
Emma Uždravaitienė ir
sūnūs Albertas.
3827 Archer Av., Chicago, III.

sprendimą ,niekas jau nebegalės tų
bonų gauti pirkti nei atsiimti. Tat
dabar paskutine proga pirkti ii’ baig
ti mokėti už dar neišmokėtus bonus.
— Rašt. J. K. Enčeris, 4403 So. Mor
gan , St.

REIKIA siuvėjų prie siuvamų
mašinų, stuboje dėvimų dresių
darbui. Nuolatinis darbas, gera
alga ir darbo sąlygos.
A. MELTZER,
1056 N. Wood St.,

RAKANDU BARGENAS.
Pirma negu pirksit rakandus, atei
kite Ir persitikrinkite musų dideliame
pasiulijime. $200 saiza tikras mahagony fonografas, su dviem sprenžinom, grajija visokius rekordus, pilnai
gvarantuotas, parsiduoda tik už $55
su rekordais ir deimantine adata. Davenport pianas. Vėliausios mados
parlor (fruntinės) setas. Valgomojo
kambario setas, miegamojo (bedroom) setas, karpetai (kaurai) Ir ant
grindų pastatomą lempą, etc., visi
aip nauji. Parsiduos jums prieinamom kainom. Nepraleiskite šito bargeno.
Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI arba išsimainymūi
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.

PARDAVIMUI rakandai, 4 kambariams, sykiu arba atskirai,
Beveik
nauji, pardavimui pigiai,
Savininkas išvažiuoja iš mesto,
Pirmas
augštas iš užpakalio.
2859 So. Lowc Avė.
PARDAVIMUI 3 šmotų Tapestry
fruntinei setas, palaidos paduškaitės.
Atrodo kaip nauji. $90.09, taipgi ap
šildymui pečius $20.00.
3259 Lowe Avė.,
3-os lubos, užpakalis.

PARDAVIMUI 4 kamba
rių Cottage, gerame stovyje.
2234 W. 21st St.
3-os lubos.
PARDUODU FARMĄ.

220 akerių, dideli namai su 10 kam
barių; didelė puiki bamė gyvuliams
ir šienui. Kiaulininkas, vištininkas,
mašinoms susikraut; didelė kafline
šilo, visos mašinos, kokios tik yra
reikalingos prie ūkės; didelis gazolyno inžinas malkoms pjauti, mašina
akselio ir kornų pjovimui. 16 melžiamų karvių, išskyrimui, 1 gatunkavas
bulius, 4 geri arkliai, 12 kiaulių, 70
vištų; visi kūlimo javai: avižos, ru
giai, miežiai, ir bulvės; daug pašaro;
šieno ir šiaudų. Parduosiu labai pi
giai — likau našlė, tai noriu greitai
parduoti. Kaina $8,500. Įmoket $3,500,
likusius ant ilgo išmokėjimo ant 6%.
Lietuviais apgyventoj vietoj. Plates
nes žinias suteiksiu laišku.

PARDAVIMUI 6 kambarių visai
nauii bei naujausios mados rakandai
— įurniture. Turi būt parduota šią
MR. G. HAIDU,
savaitę. Gali ir kambarius paimti.
Camey, Mich.
Atsišaukite
1128 N. Winchester Avė.
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMfi.
Ant 2-rų lubų.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali tamista pagelbėt savo kaimyną ir tamistos
kaimynas
tamastas,
širdžia ir sielą.
Stambaus produktyvio
kietmedžio
miško,
nu
kirsto dvidešimts metų atgal, pardavojame po $25 už akerį. Bažnyčia
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta
žemė turi abelną vertę virš $135 už
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.
t
JONA$ P. EVALDAS,
Apžiūrėki* juos. Pilsen, tai busi
Lietuviška Agentūra
moji lietuvių kolonija. Pirkit pakol 840 West 33rd St.,
Chicago, 111.
kainos žemos. Ateikite ir matykit
Tel.
Yards
2790
mus, koliai ne pervelu.

NAMAI-ŽEME.

Iteurgrensin

3 augštų murin. ir 2 augštų m. $5,500

K >^M PINI S, namas ir grosernė par
davimui.
proga biznieriui. Ren2 augštų mdinis ir garadžius $3,600 doms įeinaGera
$78.00 į mėnesį. Parda
2 augštų medinis .
$3,600 vimo priežastis — apleidžiu miestą
iš sveikatas silpnumo. Atsišaukite.
Medine Cottage .....

$2,200

2 augštų mur., skl., 2 aug. m. $5,200

JAMES C. FIOLA,
3201 Normai Avė.
Tel.: Yards 2885.

2 augštų mur. ir 2 aug. med. $4,600

PARDAVIMUI saliunas, gera vie
ta, plačiai apgyventa lietuvių su sve
taine, yra bilijardinė ir pijanas. Par
davimo priežastis — liga ir turi ap
leisti miestą. Savininką galima ma
tyti visada, sekamu antrašu:
3321 So. Aubum Avė.

2 augštų medinis ir garadžius $2,500

UŽ PUSĘ kainos bargenas 2 augštų
muro namas dviejų pagyvenimų pg 6
kambarius beisementas, rendos $480,
metams greitu laiku parsiduoda tik už
$4000 su $1000 jmokėjimo, likusius
rendos išmokės. Namas randasi apie
Garfield Boulevardą ir Halsted St.
įsišaukite greitai pas
'
J. ZACKER,
f
3301 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
PARDAVIMUI 'DIDELIS
DYS”. Tel. Victory 2400.
GARADŽIUS.
GEORGE GREEN LUMBER CO
South Side, labai pigiai tilpsta
22nd St. Bridge
, PARDAVIMUI stuba, tikras barge
40 karų. Kas supranta tą biznį, nas. Turi būt tuojau parduota 5
REIKIA patyrusių pardavėjų į dry
SAVININKAMS.
goods kratuuvę. Gera mokestis, pa tai gali daug pinigų padaryt. kambariai, didelis antaugštis, elektros AUTOMOBILIŲ
Taisome
visokio
išdirbimo
ir viso
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai
stovus darbas.
Pardavimo
priežastis,
važiuoju
kio
senumo
automobilius
ir
motarcyc— pardavimui labai pigiai.
Atsišaukit.
lius. Nėra reikalo vežti mašiną j
N. SIMON,
Lietuvon.
Norinti
pirkti
atsi

BACH,
dirbtuvę ir mokėti nežinia už ką. Nes,
5525 So. Kolin Av.
3645 So. Halsted St.
šaukit
greitu
laiku.
galimu
sutaisyti ten, kur jis stovi —
Phone Yards 1322.
bus
pigiau
— patys matysit, ką dirba
913 E. 75th St., Chicago.
AR NORI PASTOVAUS DARBO

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 rengs dideles demonstracijas.
Jie rengs masinius susirinkimus.
Jie tarsis apie savo reikalus.
Jie pareikš savo protesto šio
pasaulio galingienisiems.
Minių-minios įvairių , tautų,
REIKALINGAS patyręs aptiekoįvairių rasių ir tikėjimų darbi
ninkų tą dieną, tarytum burtinin rius, kuris norėtų atidaryti su manim
Turiu labai pui
ko lazdelei pamojus, mes savo iš pusės aptieką.
lūšnas, drėgnus požemius-kasyk- kią vietą ir duosiu dalį pinigų. Part
las bei tvankius fabrikus ir ga neris turi būti registruotas aiptiekorius ir turi turėti nors kiek pinigų.
lingu balsu pareikš:
Atsišaukite
laišku arba ypatiškai,
“Visų šalių darbininkai, vie
1739 S. Halsted St., pažymėdami num.
nykitės!“
Gegužes Pirmoji — jų šven 247.
tė, jų solidamumo-vienybės šven
te.
REIKIA patyrusio janitoriaus antGegužės Pirmoji — ir musų, rarankio, pavienio, kad nebūtų girtuo
lietuvių darbininkų, šventė.
klis, Nuolatinis darbas, gera mokeGegužės Pirmą L. S. S. VIII stis.
Atsišaukit Naujienų Ofisan
Rajonas p. Meldažio svetainėj, šiandien, bal. 26, nuo 1 iki 2:30 po
2242 W. 23 PI., rengia didelį pietų.
viešą susirinkimą — prakalbas
ir koncertą.
REIKIA senyvo žmogaus čeverykų
Chieagos lietuviai darbirtakai
taisymui
pagelbininko; teisingas žmo
susirinka ten, kad pažymėjusi tą
gus,
su
pagyvenimu.
Savininkas tu
vienintelę viso pasaulio darbi
ri
2
bizniu.
Klauskite
paaiškinimo
ninkų šventę.
saliune.
Kad šitoji musų šventė butų
A. F. STANEWICH,
tinkamai pažymėta, L. S. S. Ra
639
W.
18th
St., Tel. Roosevelt 7997
jonas pasirūpino suruošti puikų
programą. Programą, kokį re
tai kas ruošia.
REIKIA barberio vakarais ir suim
Be tinkamų prakalbų, kurias tomis, arba tik subatamis. Turi būt
pasakys Naujienų redaktorius d. patyręs. Iš mokyklos neateišaukit.
< P. Grigaitis ir Dr. A. MontviKriepkitės Naujienų ofisan, po No.
das, Gegužės Pirmą musų ap- 252.
vaikščiojime sutiko dainuoti:
Kompozitorius MIKAS PET
RAUSKAS.
Į
Artistė UNfi BABICKAITfi.
Broliai Briedukai.
į
Keli Chieagos lietuvių chorai
PARDAVIMUI Fordas, vasaridė
ir kiti pasižymėję viętos daini body, pirmos klesos padėjime, su speninkai.
'
• y ciale “Magneto“, turi būt parduotas
Programas prasidės lygiai greitai.
Savininkas apleidžia mies
kaip 11 vai. ryto (svetaines du tą.
rys atsidaryą kaip 10:30.
I
J. KING,
Inžanga visiems dykai.
3136
So.
Emerald l Avė.
Tatai,
kiekvienas Chieagos
h,
lietuvis darbininkas — kiekvie
PARDAVIMUI automobilius Reo
nas senas ir jaunas — nedėlioj, 1919 metų. Priežastis, išvažiuoju; į
Gegužės Pirmą, tegul ateina į Lietuvą trumpame laike. Galima ma
Meldažio svetainę!
j tyt automobilių bile kada.
— KOMITETAS.
J. VISKONTAS,
P. S. — Pilnas programas bus
3222 S. Halsted St.,
paskelbta vėliau.
I
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

■

■■■■

NAMAI-ŽEME

KAM REIKALINGAS GERAS
NAMAS1
Pardavimui
geras namas ant dvie
2 augštų medinis’.. ................ $3,400
jų pagyvenimų su mūriniu beizmon2 rendai muro cottage ........... $3,400 tti, tik 5 metai kaip budavotas. Kreip
kitės prie savininko ant antrų lubų,
Taipgi, keletas saliunų ir groser- po numeriu 4436 S. Artesian Avė.
nių. Visai mažai reikia cash, kad
nupirkus vieną iš parinktų namų.
KAS TURITE lotą pardavimui,
FORST, SISKA & UCENY,
Brighton Park, už pigią kainą. Mo
1536 W. 18th St.
kėčiau cash.
Tel.: Roosevelt 8061
P. CARTJšON,
3827 Ąrcher Avė.
Carpenter Contractor,
KAS PIRMIAU atsineš depositą,
Tel- Lafayette 238.
tas palnys ^3250. Po mirties savi
ninko, likusiejie iš familijoš norėda
PIGIAU NE,GAUSI NIEKUR.
mi geritai pasidalit liepia parduot šią
PARDAVIMUI,
bargenas, už $1800
savaitę, $8000 vertės namą tik už DVIEJŲ flatų MŪRINIAI
NAMAI,
$4750. 2 augštų muro, 2 pagyvenimų 3838 Metropolitan PI. (tarp Crawford
po 5 ir 6 kamabarius, maudifies ir
beismentąs 7 pėdų ir medinis gara ir Harding gatvių), du blokai į pie
džius.
Namas randasi ant Bridge- tus nuo Chicago Avė. Kreipkitės tuoj:
GEORGE SOKUP,
per daug metų, neša gerą pelną. Sa porto. Atsišaukit greitai pas
2436
No. Kimball Avė.,
J. ZACKER,
vininkas paleidžia miestą.
Telefonas
Belmont D178.
3301 So. Halsted St.
3558 So. Pamell Avė.

REIKIA DARBININKŲ

504 Andrulis V. F.
507 Atkočaitis M.
510 Barkauskas Vincentas 2
511 Bartkus Agota
516 Beinoracki Antanina
522 Blindienė Juzefą
523 Blindžius Juzefą
531 Bodwelunus Mateis
533 Bukneicis Vaclovas
534 Bumbline Urshule
536 Cepavveskis -Stanislawas
544 Cipas H.
545 Cizineiwai Antanui
557 Eisminskis Simonas
567 Gabris Hipolit
572 Gaunas C.
575 Gedris Jonas
576 Gedzius Jonas
585 Grobevskui
586 Grometa Klemes
590 Gudalis F.
695 Ivinakieni Agneska
608 Janauskis Ignas
606 Janikawskis Michal
612 Jasius Peter 3
613 Jasud Walter
614 Jasynskis St.
616 Jokulauskienė Ona
626 Kardelis Antanas
627 Kareckas Povilas
628 Kasparavice Frank
629 Kaspuciuz Antanini
632 Kiella Ig.
630 Krikstanauce Kazimiera
656 Kulbis Kazimer
663 Kuzui Liudviku
674 I^esauskiene Ona
685 Maksaitis D.
690 Masuneni Nella
691 Matekonis Kazimerius
695 Meistaitie Emilą
697 Michizevic Antanas
705 Malis Juzapas 2
713 Navviskas Adomas
720 Norkus Franz
730 Paugawitsh Alois
731 Pecukas John
732 PeldŽius Andry
(
733 Petrauskas A.
734 Petrila Frank
735 Petronienė Anastazija
742 Pocevic Antane
744 Poskus Juozas
749 Puleikaite Juzefą
750 Purvinskas Josefa
752 Rukauckas Juzas
757 Riello (Kiela?) Ignatz
758 Rimkus K.
774 Sadauckas Juozapas
775 Sakalis Juozapas •
762 Selukas Augus* 3
783 Sertzitaite Amelija
784 Shaura Wilem
791 Siekus Chali
794 Skrendeania Antanas
79^ 31iwinskas Joseph
808 Stankevičia A.
814 Strikaitienė Anna
817 Tusniru Antanu
829 Valiūnas A.
830 Vanagas Jonas
831 Vašia Agnis
845 Wickus J.
848 Wirksus Petras 3
860 Zilinskis Jank.
861 Žilys Jonas
862 Zurba Wiktar
863 Zvinakene Agneska

RAKANDAI
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ir kiek laiko dirba.
J. MIKŠIS,
3114'S. Lowe Avė., iš užpakalio,
Tel. Yards 1767
Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj
garsioj javų derlingumu Oneida
County, Wis. žeme gera, viskas ką
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą.
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi
MA5TER
puikios .faunos savininku. Platesnių
žinių ateik šiandie.
5Y5TEM
LIBERTY LAND & INVESTMENT
COMPANY,
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.
,
mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
PARDAVIMUI namas, mūrinis, 2 trumpų laiku išmoksite viso amato.
augštų, 3 flattį, saliunas iš fronto
Mes turime didžiausius ir geriau
tinkanti vieta aptiekai ir garadžius sius kirpimo, designing ir siuvimo
užpakalyj. Netoli Douglas Park.
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
1600 So. Wasthenaw Avė.
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos
elektros jiega.
. EXTRA BARGENAS
Kviečiame
kiekvineą ateiti by-ku3 augštų muro namas, 6 pagyvenimų
riuo
laiku,
dieną
ar vakarais, pasižiū
po 4 didelius kambarius ir beismanrėti
ir
pasikalbėti
dėl sąlygų.
tas po visu namu. Rendos $960.00 ma
Paterns
daromos
sulig mieros, vi
tams. Namas tikrai vertas $12,000.
sokio
stiliaus
ir
didžio
iš bet kurios
Savininkas apleidžia šitą šalį ir pri
madų
knygos.
verstas parduot greitu laiku tik už
MASTER DESIGNING SCHOOL,
$9,500.00. Namas randasi West Side
190
N. STATE STREET, CHICACO.
arti Leavitt ir 23rd St. Atsišaukit pa?
Kampas
Lake St., ant 4-tų lubų.
J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.
IR GERAI APMOKAMO?

. PARDAVIMUI saliunas visokių
tautų apgyventoj vietoj.
Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Pardavi
mo priežastis, — savininkas važiuoja
į Lietuvą.
Atsišaukite.
1864 Sewer St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas, kartu, pi
anas, registeris ir laikrodis.
Dau
giausia lietuviais apgyventa. Par
duosiu labai pigiai. Pardavimo prie
žastį, patirsite ant vietos.
Atsišaukite.
1942 Canalport Avė.
PARDAVIMUI barbernė su 4 kė
dėmis. Nuo senai išdirbta vieta; lie
tuviais ir kitataučiais apgyventa. Ge
riausia proga lietuviui.
806
14th PI.,
PARDAVIMUI barbernė labai pi
giai; biznis išdirbta per 14 metų, ap
gyventa visokių tautų, labai geioj
vietoj.
Savininkas važiuoja Lietu
von.
,
60'3 W. 47th St.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
\ Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus sykiii arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bū
ro užmokėta $200, parduosi u s už $75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225
už $50, su rekordais ir deimanto špil
ka... Ateikit tuoj aus,., galite matyti
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

MOKYKLOS

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit prastų farmų, arba pus- j
tynėse, pakol nepamatysit musų kolo
nijos žemių, čia yra geriausio ga
tunko žemės ir viršija visas kitas že
mes, kokios tik yra pardavinėjamos
didžiojoj Lietuviu Ūkininkų Kolonijoj.
čia yra suvirš 400 lietuvių pirkę

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.

mai lietuviais Fountain apielinkėj.
Skaitlius čia apsigyvenusių lietuvių
aiškiai parodo, kad yra tinkamiausias
kraštas ukininkystei. Reikalauk far
mų Katalogo.
J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.
R. 1,

Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

farmas ir yra jau apgyventa 5 kai

Vietos duodamos dykai, Diplomai.

