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True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 8, 1921
as reąuifed by the act of Oct. 6, 1917

Francija mobilizuoja
kariuomenę.

Bus duota iki geg. 12 d. priim
ti a ra t mesti talkininkų kontri
bucijos sąlygas, be jokių
Jau gabena kariuomenę Vokie
tarybų.
tijos parubežin.

LONDONAS, geg. 2. — Vo
PARYČIUS, geg. 2. — šįva
kietija iki .gegužės 12 <1. turi
duoti kategorišką atsakymą — kar oficialiniav paskelbta, kad
taip ar ne —- j talkininkų kon 1919 m. militarįnė klesa tapo
tribucijos

refkahivimus,

nes. IMišaukta

kitaip prieš ją bus panaudotos
10 traukinių išvažiavo
karines ir laivyno priemonės..
parubežin
e'
Tokios prasmės
ultimatumą
PARYŽIUS,, geg. 2. — Ge
patiekė talkininkų užrubežinių
reikalų ministeriai ir padavė neralinis kareivių visose Fran
jį vyriausios tarybos užgirimui. cijas dalyse judėjimas linkui
Reino prasidėjo šiandie 5 vai.
Gavusi raportą vyriausioji vak. Dešimt traukinių išvažia
taryba užgirė principe Belgijos vo iš Paryžiaus linkui rubeužrubežinių reikalų ministerio žiaus, rinkdami pakeliui karei
Jaspar ploną uiti matmuo ir ka vius, daugiausia kavaleriją.
rinių priemonių prieš Vokieti
Oficialinio mobilizacijos pas
ją, atsitikime jos atsisakymo. kelbimo buvo laukiama šian
Talkininkų ekspertai svarstė die, nors yni sužinota, kad pa
ultimatumo
smulkmenas po liepimai tapo įteikti visos ša
piet ir turėjo raportuoti vyriau lies žandarams subatoje ir jie
siai tarybai 5 vai. vak.
vien lauke iš Paryžiaus oficiaĮ sutartas sąlygas Įeina įva linės telegramos, kad pranešus
ranti jos ir baudos, kurių laiks nariams 1919 m. klesos.
Rubr distrikto okupavimas
nuo laiko bus panaudojama,
jei Vokietija nepildytų sąlygų. prasidės gegužės 12 d., pasak
Paryžiaus laikraščiuose išspau
Pirmiausia susirinko užrube-. sdintų žinių iš Londono. Prežinių reikalų ministeriai ir pa- mieras Briand apskaito,
kad
rašė ultimatumą, kuris parodo, tiek laiko ims padarymui nie
kad Vokietijai bus pranešta už kurių prisirengimų.
keturių dienų.nuo šiandie tal
Rengiasi prie puolimo ant
kininkų kontribucijos sąlygos.
Vokietijos.
Vokietija turės šešias dienas
priėmimui ar atmetimui tų są
PARYŽIUS, geg. 2. — Franlygų, be jokių tolimesnių ta cijos valdžia daro prisirengimų
rybų, kadangi tarybos skaito okupavimui Rulir klonio, jei
mos esant užsibaigusiomis.
tai bus įsakyta vyriausios tary
Jei Vokietija ' atsisakytų iš bos.
Kavalerijos brigada šiandie
pildyti talkininkų reikalavimus,
tarp kitko Anglija padarys lai išvažiuoja į Meux, kad prisidė
vyno demonstraciją šiaurės ju jus prie jau važiuojančio iš
Lyon didelio pulko infanterijos,roje. *
taipjau Artilerijos iš Vincennes
Vyriausioje taryba dar ne ir kitų vykstančių parubežin
padarė galutino tarimo apie pulkų.
ultimatumą, bet svarstė jį tik
Oficialiai uoše rateliuose skai
valandą laiko. 5 vai. vak. ji toma, kad niekas nebegali da
vėl svarstys tą ultimatumą.
bar pakliudyti Frahcijos pleDuodamas' Vokietijai kelių nams sumobilizuoti reikalingas
dienų laikas nėra vedimui ta spėkas okupacijai ir kad tikro
rybų, bet kad Vokietijos val sios okupacijos galima bus iš
džia galėtų gerai apsvarstyk vengti tik tada, kada Vokieti
sąlygas. I
1
ja duos ganėtinų gvarantijų,
Prenrieras Briand pasakė, kad ji užmokės sulig talkinin
kontribucijos komisijos
kąd reikės 12 dienų laiko kol kų
Francija užbaigs karinius pri nuosprendžiu.
(Ta komisija nutarusi, kad
sirengimus.
Vokietijos kontribucija, su nuo
“Jeigu iki tam laikui Vokie šimčiais, turi siekti 270,000,000tija nenusileis pilnai talkinin 000 auks. markių, vieton Pa
kams, Franci jos kareiviai pra ryžiaus nutartų 226,(XX),000,000
dės puolimą. Aš tikiuos, kad markių).
mums neprisieis žygiuoti vie
Politiniai ir oficialiniai rate
niems,*’ sakė jis. .
liai visiškai nelaukia, kad Vo
Niekurių manoma, kad ulti kietija tokas sąlygas priimtų
matumas Vokietijai nebus pa ir todėl kas valandą laukiama
siųstas tiesioginiai Berlinan, paliepimd mobilizuoti 150,(XX)
bet kad kadangi Vokietija pa kareivių iš 1919 m. klesos.
darė savo pasiūlymus per WaVisi laikraščiai pritaria mo
shingtoną, tad gal ir talkinin bilizacijai. Tik vienas L’Humakai pasirinks Jungt. Valstijas nite tam griežtai priešinasi ir
.kaipo

savo tarpininką.

dys

prie ginklo.

antgalviuose

Didelis lokautas prieš
jurininkus.
iš darbo delei nepriėmimo
nukapojimo algų.

NEW YORK, geg 2. — Ame
rikos pirklybiniai laivai sus
tojo plaukioję Atlantiko ir Pacifiko uostuose. Jurininkų uni
jos viršininkai sako, kad dau
giau tarp 150,(XX) ir 160,(XX)
laivų darbininkų neteko darbo
ir kad viso sustabdyta apie
3,000 laivų. Vien Nevv Yorko
u0ste stovi 260 laivų.
Darbininkai sako, kad prieš
juos tapo paskelbtas lokautas,
kada jie nepriėmė nukapojiiną algų nuo 30 iki 40 nuoš.
Bet laivų savininkai sako, kad
patįs darbininkai sustreikavo,
“kad sunaikinus Amerikos pirklybinį laivyną.”
Dvi laivų inžinierių unijos
vienbalsiai nutarė atmesti sa
vininkų pasiūlymus. Tą patį pa
darė inžinieriai ir kituose mies
tuose. Inžinieriai tada pradėjo
siųsti savininkams savo rezig
nacijas,
kadangi jų unijoje
streikai yra uždrausti.
Ne*w
Yorke yra 6,000 laivų inžinie
rių.
Jurininkų unija taipjau vien
balsiai atmetė savininkų sąly
gas. Tą patį padarė pečkurių,
aliejuotojų ir kitos laivų darbi
ninkų unijos.
Tuoj bus išrinktas bendras
streiko komitetas. Darbininkai
yra pasirįžę kovoti iki kova ne
bus laimėta, ne tik kad atstovė
jus savo pačių interesus, bet kad
pagelbėjus ir kitų šalių juri
ninkams, kuriems taipjau no
rima nukapoti algas.
Jurininkai reikalauja,
kad
prezidentas Hardin'gas paskir
tų bešališką komisiją išrišimui
ginčo su laivų savininkais, bet
Hardingas atsisakė tai pada
ryti.
Nukapojo algas laivų
darbininkams.

smerkia mobilizu- gas darbininkams 15 nuo§.

pusi., -telpa komunistų veikia
mojo komiteto paskelbimas,
Mueų draugų lalkraštie U
prasidedantis žodžiais: “šalin
Kaimo. Kiekvienas darbininkas
karas, Šalin mobilizacijaI”
privalėtų ji perskaityti. Num.
Jau atėjo Socialdemokrato 4,
LITCHFIELD, Iii., geg. .2—
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu Iš priežasties didelio nukapomeriai.
jimo algos ^ia sustreikavo te
Gaunamas Naujienų ofise.
lefonų darbininkai.

LENKIJA GAUS DALĮ
SILEZIJOS.

Didelis gaisras Kaune.
BER/LINAS, geg. 1. — Žy
dų kvartale, Kaune, gaisras su
naikino daug namų. Ugnyj žu
vo taįpgi trys žmonės. Apie trys
šimtai žydų šeimynų pasiliko
be pastogės.

Popieros darbininkai
streikuoja.
Reikalauja palikimo senųjų
algų.

Silezijos anglių laukai atitenka
BOSTON, Mass., geg. 2. —
Lenkijai, nors plebiscite laimė Apie 1,800 popieros darbinin
jo Vokietija.
kų Naujoj Anglijoj sustreika

vo šiandie iš priežasties nuka
BF.RLINAS, geg. 2. — Augšt. pojimo algų nuo 20 iki 30
Silezijos talkininkų komisijos nuoš.
nutarimu, kuris tapo persiųstas
International Paper Co. dirb
Vyriausios tallkininkų taryboms tuvės keliuose miestuose užsi
užgirimui, didelė dalis augštu- darė, darbininkams atmetus
tinės Silezijos, kur nesenai lai 30 nuoš. nukapojimą algų.
kyta plebiscitą, nusprendimui
600 sustreikavo.
kam tas distriktas turi priklau
syti, tapo atiduotas Vokietijai.
GREEN BAY, Wis., geg 2. —
Fless, Rybnik ir rytinė ^da *Dirr^(i(XLdarbiiūnkų vietos polis Kattowitz distrikto tapo ati pieros dirbtuvėse sustreikavo,
duoti 'Lenkijai!
atmesdami 17 nuoš. nupfcpojiVokietijai atiduotoj)! au^Št. mą algų. DaVbininkai sutiko,
Silezijos dalis užveria industri kad jų algos butų sumažintos
nį distriktą, bet atiduotoj Len 13 ar 14 nuoš., bet kompanijos
kijai dalyj yra turtingi angjiiį tą darbininkų pasiūlymą atmelaukai.
>
Įskaitant pirmiau sustreika
(Plebiscite augšt. Silezijos vusius,
čia dabar stręikuoja
gyventojai didele didžiuma bal 1,000 popieros darbininkų.
sų nutarė pasilikti prie Vokie
350 sustreikavo.
tijos. Francija gi norėjo, kad
visas tas distriktas butų atiduo
FELL0WS FALCS, Vt., geg.
tas Lenkijai. Negalėdama per 2.— 350 darbininkų Interna
mainyti plebiscito, ji pradėjo tional Paper Co. sustreikavo
savaip aiškinti prasmę balsavi šiandie. / Sustreikavo darbinin
mo, kad nors dalį Silezijos pri kai ir Wilder dirbtuvėj.
sukus Lenkijai. Ir Frakcija,
2,500 streikuoja.
matyt, laimėjo).
GLENS FALLS, geg. 2. —
ULTIMATUMAS PANAMAI. Popieros darbininkų unijos vir
kad šioje
WASHINGTON, , geg. 2. — šininkai paskelbė,
virš
Jungt. Valstijos pasiuntė Pa apielinkėje sustreikavo
namai kaipir ultimatumą', per- 2,500 popieros dari>ininkų de
sergstanti, kad jei Panama ne lei bandymo nukapoti algas.
šiandie čia neišėjo laikraš
priims Wlute nuosprendžio
apie Panamos rubežius su Cos- čiai iš priežasties spaustuvių
ta Rica, Jungt. Valstijų val darbininkų streiko.
Dabartinis popieros darbinin
džia bus priversta griebtis ata
tinkamų priemonių, kad įvyki kų streikas paliečia tik tas dir
btuves, kur kontraktas su dar
mis tą nuosprendį.
bininkais baigėsi geg. 1 d. DauGal žuvo ant degančio laivo. gelyj kitų dirbtuvių kontraktas
NEW YORK. geg. 1. — Pa baigiasi tik geg 11 d. Jeigu iki
sak bevielinio pranešimo, laivas tai dienai ir su tomis dirbtu
Mills su lentomis, dega Flori vėmis nebus susitaikinta, tai po
dos pakraščiuose. Laivo įgūž dienai sustreikuos apie 35,000
darbininkų Jungt.
ia iš 9 žmonių
nežinia kur popieros
Valstijose ir Kanadoje.
prapuolė.
Kompanijų eilėse jau apsi
reiškė skilimas. Viena kompa
nija Lakeland, Me. sutiko pa
PINIGŲ KUR8A8.
Vakar, geg. 2 d., užsienio pini- likti dabartines algas dar vie

PHILADELPHIA, geg. 2. *=Arbitracijos teismas, kuriam
liko pavesta spręsti ginčas tarp
Dclavvare ių>ės darbininkų ir
jų samdytojų, priėmė savinin
kų reikalavimą ir nukapojo al- H kaina, perkant jų ne mažiau kaip
25,000 doleriu, banku buvo Blcal-

cijos įsakymą. Jame ant 1-mo
SOCIALDEMOKRATAS.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 3, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

niems metams.

tom* Amerikos pinkais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.97
Austrijos 100 kronų .......
$0.28
Belgijos 100 kronų už...... ..... $7.62
Danijos 100 kronų ............... $18.25
Finų 100 markių ................... $2.20
Francijos 100 frankų ........... $7.77
Italijos 100 lirų ................... $4.82
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
, Lenkų 100 markią^.......... $0.18
Norvegų 100 kronų ....... ;... $15.58
Olandų 100 guldėnų ........... $35.18
šveicarų 100 kronų ........... $17.62
Švedų 100 kronų .............. $23.64
Vokiečių 100 markių ...... .
$1.60

ŽYDAI SUSIRfiMfl SU
ARABAIS.

JERUZOUMAS, geg. 2.
20 žmonių liko užmušta ir 150
sužeista susirėmime tarp žydų
ir arabų Jaffoj pereitą nedėldienį.
Kareiviams pasisekė įvykinti
tvarką be šaudimo į minią.
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CHICAGO. —
Apie 5,000
spaustuvių darbininkų — zecerių, spausdintojų ir knygryšių sustreikavo šiandie, “džiabų”
spaustuvėms atsisakius
įvesti 44 vai. darbo savaitę. Tik
vieni presmanai atsisakė prisi
dėti prie strėiko. Bet kad spaus
tuvės tapo uždarytos, tąi ir jie
neteko darbo. Be streikuojan
čių, dar kita tiek
spaustuvių
darbininkų vaigšto be darbo,
delei sumažėjimo darbo spaus
tuvėse.
Ikišiol tik dvi spaustuvės su
tiko priimti darbininkų reika
lavimus.
Spaustuvių darbininkų strei
kai ir lokautai tapo paskelbti ir
kituose miestuose.
Delei streiko negalės būti
spausdinami valstijos legislaturos biliai ir priedai, kas sutruk

»
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Spaustuvių darbininkai
streikuoja.

Reikalauja pasidavimo Vokietijai bus pasiųstas,
ultimatumas.

_j~

v

Ultimatumas Vokietijai
,

""

under the Act of March 3, 1879.

True translation filed with the post-master at Chicago, III., May 3, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
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leftislaturos veikimą.

Kad

ji—

kas sustabdė laikraščius (ma
žesniuose miesteliuose), bet ki
tur laikraščiai yra leidžiami
pagalba klišių, daromų nuo
.mašinėle rašytų lakštų.. Didžių
jų laikraščių streikas nepalie
te, kadangi jie priklauso prie
skirtingų unijų. Dabartinis gi
streikas paliečia tik smulkiųjų
darbų ir knygų spaustuves.
I

Senatorius Newberry
išteisintas.
WASHINGTON, geg. 2.1 —
Augščiausias šalies teismas
šiandie išteisino senatorių Newberry iš Michigano, atmesdamas
žemesniojo teismo nuospremlį.
Senatorius Newberry buvo
nuteistas už peržengimą federalinių įstatymų, kurie drau
džia prigavystes rinkimuose ir
aprubežiuoja sumą pinigų, ku
rie gali būti išleisti rinkinių
kampanijoje.
Augščiausias

teismas

rius-

to išvengus, manoma yra jvaprendė, kad tie įstatymai pa
vesti valstijos spausdinius atlik liečia tik generalinius rinkimus,
ti kaliniams Pontiac kalėjime. kurių tvarką nustato kongre
sas. Bet kongresas neturįs tie
New Yorkas nusileido.
New Yorko spaustuvės su sos kontroliuoti partijų nomi
tiko išpildyti darbininkų rei nacijų balsavimus (primaries)
kalavimus ir įvesti 44 vai. dar ir partijų konvencijas. O ka
bo sąvaitę. Tai paliečia apie dangi M senatoriaus Newberry
15,000 darbininkų. Bet algų nusidėjimai buvo papildyti lai
klausimas ten tebėra neišspręs ke pirmųjų (nominacijos) bal
tas. Girdėt, kad arbitracijos savimų (primary), kada, kaip
taryba
nutarė rekomenduoti buvo liudijama, Newberry agi
nukapoti spaustuvių darbinin tatoriai “leido pinigus kaip gir
ti jurininkai,” tad jis negalėjo
kų algas 12 nuoš.
150 spaustuvių darbininkų būti teisiamas sulig įstatymais
rinkimus.
streikuoja
Lancaster, Pa., o apie generalinius
Pittsburghe sustreikavo 1,000 Augščiausias teismas tuo bildu
atmainė žemesniojo
teismo
darbininkų.
Baltimore, Md., tik 3 nuoš. nuosprendį. Newberry liko iš
spaustuvių darbininkų neprisi teisintas.
•
•
I ’
dėjo prie streiko. St. Louis sus • Senatorius
Newberry žemes
treikavo
550 darbininkų, o niojo teismo buvo nuteistas
New* Haven, Conn. streikuoja trims metams kalėjiman ir ųž75 nuoš. spaustuvių darbinin simokęti $10,(XX) pabaudos. 16
kų. Omaboj prieš spaustuvių kitų, kartu ir senatoriaus bro
darbininkus tapo paskelbtas lis, kurie taipjau buvo nuteisti
lokautas: jiems pasakyta suba- kartu su senatorių, šiuo tedsųio
toj, kad jie panedėlyj neateitų nuosprendžiu irgi tapę išteisin
į darbą, jeigu nenori dirbti prie ti. Nevvberry po nuteisimui ąe“open shop” sąlygų.
dalyvavo senate.
Streikuoja spaustuvių darbi Tuoj po nuteisimui buvo vi
ninkai ir kituose mažesniuose sų pranašaujama, kad Newbęrir didesniuose miestuose. Strei ry ir jo pagdbininkai nesėdės
kas palietė net ir Kanadą, kur kalėjime nė vienos dienoj ir
keliuose miestuose darbininkai kad augštesnis teismas atmai
irgi sustreikavo.
nys nuteisimą, nes, kaip vienas
Keliuose miestuose darbinin pasakė, “žmonės, kurie gali
kų reikalavimai tapo išpildyti; nusipirkti vietą senate, niekad
buvo ir atsitikimų, kad jiatįs nepatenka kalėjiman.” Jų pra
darbininkai atsižadėjo savo rei našavimas išsipildė: Nevvberry
kalavimų ir neprisidėjo
prie nusipirko vietą senate, o ir ka
streiko. Niekuriose vietose strei lėjimo jam neteks matyti.

Auksinai dar “
tebėra pigus
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos,
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj,
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
ti pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo Įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiant pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Sumas papfal pigiausio dienos kurso, koks Lik
vra New Yorke ar Chicago ie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik-Lietuvon, bet ir Į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, m.
...................... ..
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BOSTON, MASS.

Jono Butėno koncertas.

Balandžio 23 dieną Lietuvių
svetainėje buvo surengtas kon
certas. Skelbta, kad tai bus
Jono Butėno koncertas, nors
išdkrųjų buvo tik komunistų
koncertas.

Jie

į Phoenixville, Pa. reikia 4 va
landas traukiniu keliauti, užsi
mokėti gelžkelis j abi pusi,
praleisti 8 valandas kas kartas
tik kelionei; kad nuo stoties į
fakriką reikia samdyti taxi, ne
norint to, porą mylių nuo sto
ties pekščiam eiti, ir pačiame
posėdyj praleisti 3-4 valandas;
kad čėdinant laiką reik pietus
ir vakarienę valgyti 'traukiniu
važiuojant; žodžiu, kad žmbnės žinotų, jog reikalinga kel

Phocnixvillc, apie tai gerai ne
žinau ir todėl neminėjau. Ko
čia kabinę ties?
Perskaitęs Strimaičio “ncatsivertimą“ nustebau; nustebau
tuo, kad nuo kitų žmonių,
nors jie svertų ir 300 svarų,
gelžkelis dar po šiai dienai ima
tik $9.18 iš New Yorko į Phoėnixville ir atgal: o nuo p.
.Strimaičio, kaip jis nusiskun
džia savo rašte, ima $12.58.
Jeigu jį visi ir visur taip

ištikryjų gal
tą koncertą ties 6 valandą ryte ir galima skriaudžia, tai
sugrįžti
tik
11
valančią
vaka

jam
dar
ir
savo
reikia pridė
ir, reikia iš

rengė, jie garsino
sakyti, tik jie vieni ir buvo Šilu re, ir paskui išmokėti už Ūkio
tus $12.58 ir už valgį $4.00 —
si rinkę.
Tai viena. Antra, musų ko jiems butų aišku, kad iš $20.00
munistai “Keleivy*’ nė nesigar- už 17 sugaištų valandų, palieka
sino. Mat, jų norėta pasirodyti, vos $3.50 arba po 21c. už va
kad “su tokiu Keleiviu“ nėra landą. Tuomet, žinoma, žmo
nės sakytų, kad
$20.00 ar
reikalo savo vardą “gadinti“.
Bet pasirodo, kad be “Kelei $25.00 atlyginimas už kožną
kartą ne tik nėra - apiplėšimu
vio“ jie jau nekartą gerokai
“pasigadino.” Pastaruoju lai korporacijos, bet būtinas rei
kalas žmogui, kuris duoda sa
ku kiek jie įrengia pramogų,
vo patarnavimą.
ir kaip tik “Keleivy ncsigar“Strimaitis į Re/orcino kom
sina, tai publikos pas juos ir
paniją nebuvo įdėjas ne vieno
nėra.
Taip ir,šį kartą buvo. Žmo- cento, o vis dėlto sugalvojo
nių susirinko apie 100 ar 150. turėti balsą, net nuo 5 tūk
Gi pastarąmjam socialistų kuo stančių dolerių.“ Taigi čion
pos vakare, kai vaidinta vei irgi baisi nuodėmė. O kodėl
kalas “Salome“, žmonių buvo L. A. B-vės “Narys” nieko ne
apie šeši šimtai. Tai, rodos, paminėjo apie tufais asmenis,
kurie pareikalavo vienos tre
vra didelis skirtumas... >
Programe dalyvavo, neskai čios dalies viso kapitalo Resortant pianistės, tik trys daini cino Co. kas išneša 33 tukstanįlinkai — Butėnas, jo moteris čius dolerlų ir pusę? O juk
ir Kriaučiūnas. Jokio choro, apie tą faktą rašytojas daug
smuiko, nei kitų pamarginimų geriau žino, negu apie pasistonebuvo. Reiškia, programas ravojimą gauti 5 tūkstančius
buvo neįvairus. Vis dėlto, visa stock, už kurį Strimaitis turė
išėjo gerai, jeigu neskaityt tos jo tiesą balsuoti ir nedaleisti
vienos dainos, kurią atliko Bu paimti 33 suvirš tūkstančius
tėnas kartu su savo moterim. dolerių savosna lankosna, jau
Apie Butėną nėra kas saky neskaitante kitų komisų. Kad
ti: jisai visiems žinomas dai Žiuris, Strimaitis, Bush turėjo
nininkas. Reikėtų šį-tą pasa kontroliuojamą balsą Resorcin
kyti apie Butėnienę ir Kriau Co., suteiktą per L. A. B., ku
čiūną. Prisipažinsiu, ji man ri buvo įdėjusi savo kapitalu,
patiko geriau nei kitos musų tai dar nėra nė vagystė ne pra
dainininkės. Dar labiau man sikaltimas, už ką butų verta
patiko Kriaučiūnas. Jo balsas mane diskredituoti visuomenės
labai panašus į musų kompo akyse. Kai dėl neindėjimo nė
vieno cento į Resorcinę kom
zitoriaus Miko Petrauskd.
paniją, tai turiu pasakyti, kad
— Raulinaitis.
aš visgi įdėjau 100 kartų dau
giau, negu pasislėpusia rašy
POLEMIKA DELEI L. A.
tojas, ir jeigu sveikas nusi
B-VfiS REIKALŲ.
mausi savo kaukę, aš tai priI
parodysiu.
A. B. Strimaitis neatsivertė.

“Naujienose, ”
Skaitytojų
Balsų skyriuje, tilpo polemiš
kas straipsnis tūlo L. A» B-vės
“Nario,“ kuris surado mano at
sivertimą. Kuomet Redakcija
už tame skyriuje tilpusius raš
tus neima ant savęs atsakomy
bės, lai bus ir man leista šis
tas pasakyti atsivertėlio auto
riui.
Kad minėto straipsnio rašysivaduodamas faktais,
o tik
spėliojimais, tai lai ir man bus
leista pasakyti, jogei aš spėju,

“Ir tas žmogus dar pernai
pavasarį gyrėsi kad jis einąs
atitaisyti L. A. B-vės vardą,
kurį buk Karuža ir Račkaus
kas savais “skymais“ nupuldė“. šis pareiškimas man nt
ra ha u j iena, nes rašytojas ra
šinėjo laiškus p. Račkauskui
apie mane; Ibet tas darbelis
savo tikslo neatsiekė, tai nedyvai, * kad dabar viešai ban
doma* pravokuoti.
Į kitus menkesnės vertės
priekaištus neatsakysiu, nes ir
taip gaila laiko ir vietos laik
raštyje. — A. B. Strimaitis.

ti... Patarčiau Strimaičiu pa
simokinti iš sekamo: netiki
kitais
žmonėmis,
prilašant
jiems tokių nebutniekių, ko
kių pas patį yra nemažiau.
Sveikas nepliotkavok, tada ir
provokatorių neatsiras.
Jei žinai kas polemizuoja SU
Tamsta, ir nori atsilyginti, tai
drošk viską | Rkjs, ką tik b k
go apie mane žinai. Aš esu
“šiur“, kad nemelavęs ant
manęs blogo ne ant nago juo
dymes nesurasi. •
Jeigu Tamista ir vėl mėgin
si veidmainiauti, tai pas ma
ne atsiras gana amunicijos
tam veidmainiavimui prirody
ti.
Tik meldžiu nebėk į šalį
nuo mano faktų, bet pamėgink ir atremti juos, Tada
žmonės pamatys kuris iš musų mulkintojas, o kuris ne.
— L. A. B-vės narys.

Del subankrutijusios
“Lietuvos” šery.
[Atsiųsta]

BINGIIAMPTON, N. Y. •1*9,
“Naujienų” 83 numery pa
stebėjome buvusio dienraščio
“Lietuvos“ bendroves šėrinin
kų komiteto pranešimą, kad
busiąs tos bendrovės Jėrininkų susirinkimas balandžio 11
dieną suhankrutijusio laikraš
čio dalykams apsvarstyti. Ta
tai mes norėtume, kad tas ko
mitetas paaiškin|ų- per “Nau
jienas“, ką yra sužinojęs apie
“Lietuvos“ subankrutijimą ir
ar tos bendrovės Šerai dar tu
ri kokios vertės, tai yra, ar
šerininkai atgaus kiek pinigų
už savo Šerus, ar ne. Mes čia
ne vienas esame Tirkę, kitas
dagi po dešimtį, ‘^Lietuvos”
laikraščio Šerų, ir nbžinomc, ką
su jais turime veikti —- ar gau
sime kiek nors atgal savo su
mokėtų pinigų, ar jau viskas
žuvo, Už suteikimą viešai in
formacijų busime labai dėkin
gi. — “Lietuvos“ šėrininkas

Vargai su grįžtančiais
tremtiniais.

Kaunas, IV—9. (Elta). Gau
tomis žiniomis, latvių sargy
ba sustabdo grįžtančius su
tremtiniais musų traukinius
lauke, kur be u-2—-3 kareivių
miške"'nieko>»^nėra; nežhrrėda^
ma latvių pulko vado duotų
atatinkamų važiuoti per sie
ną dokumentų. Toks traukinių sustaibdymas stato į pavojų trem tintus ,ię duoda progos į tariamiems elementams
pasislėpti nuo karantino ir'
kontrolės.

kė traukinį valandai.
(“Liet.“)

džiai notą. Stipriai protestuo
jama prieš nederamą Bulgarų
valdžios elgesį su Rusų karo
imtiniais-belaisviais.
Bulgarų
valdlzia mat netik kad sulai
ko ir įkalina grįžtančius be
laisvius, bet dagi elgiasi su
jais kaip su .gyvuliais. Kalė
jimų viršininkai dėl mažiau
sio nusižengimo be pasigailė
jimo juos muša.
Maža ir to. Bulgarija, kaip
pasirodo, liko )>abėgu»ių Rusų
reakcininku Antras, kur jie
ryžasi naują armiją susiverbuoti. Ir Bulgarijos valdžia į
visa tai netik pro pirštus žiu
ri, bet pati padeda anų reak
cininkų pienus vykinti. Sugrįžusieji į tarybų Rusus belais
viai sako, kad didžiumoje at
sitikimų belaisviai mušami tik
dėlto, kad jie nesutinka stoti
į Vrangelio ar kito kurio avanturininko “armija“.
Tarybų valdžia savo notoj
pareiškia, kad jeigu Bulgarija
ir toliau persekios Rusų karo
iintiuius-belaisvius, tą patį bus
priversta padaryti ir Maskvos
valdžia.

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUŠAS
Real Estate, Paskolos,
Inaurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak. t Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

popierų kokių prikimšta.

Lucky
Strike

Kg žmonės rašo.
(H laiškų iš Lietuvos)

Iš Pajevonio rašo Jonui Griunui į Chicagą:

V. W.

cigarette

Pas mus žmonės ėmė visu
gvoltu šaukti, kad valdžia- duo
tų medžių trioboins atsistatyti.
Kiek mes pirmiau siuntėme
prašymų į Kauną, o jie vis nie
kais nueidavo ir mum jokio
atsakymo neduodavo. Bot vie
ną kartą buvo atvažiavęs atsto
vas iš Kauno į Pajevonį', tai
Pajevonio valstiečiai ir jam įteikė šį reikalavimą. Jis žadė
jo, sugrįžęs Kaunan, įnešti į
ininstcriją, idant apsvarstytų
valdžia tą klausimą. Po jo
sugrįžimui praėjo koki du mė
....... ii ...
.
nesiai tai jau paskui parėjo ir /,iv , „
APSAUGOK SAVO PINIGUS
leidimas kirsti. Medžiai tuoj
Kam ankt galvą, kad radus vietą
buvo suženklinti, ir jau iškir tikrai
saugiam investinimui, kuris
to net pusę Tadarinės girios. atneštų 6% ir daugiau metams
Padegėliai gavo po 40 medžių. pelno? Pasiklauskit r. M. Kaičio.
LIBERTY LAN!) & INV. Co^
Musų švogeris Pranas Grinius,
3301 So. Halsted Str.,
kuris buvo Lietuvos kariuome
Chicago, III.
nėj, pereitą pavasarį irgi gavo
Tel.: Boulevard 6775.
žemės 20 margų iš Stolaukėlio
Dvaruko, kaip išdalino jį, ir
I
100 medžių trioboins pasista
tyti.

lt s toasted

RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Saite St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St, Chicago
Tel. Yards 4681.

JO8EPH C. SOBOL
Advokatas
■ 154 W. Randolph St.
• Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 3869.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvys Advokatas

4509 S. Ashland Av., Chicago.
Tel. Yards 1053.

m

Dabar tu broli klausi apie tą
siuntinį, tai šešis menesius iš
Į IR Iš LIETUVOS
>
laukiau ir dabar gavau neva, du ir daugiau išplaukimų kas savaiti
bet tu siuntei man plieninių tiesioginiais laivais j ir iš ANTWER4 HABVE ir,.. ANGLUOS, turi
šiaučystos įrdnTuiį, o tišMctop PO,
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
to gavau drabužius senus: se LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovelei
ną moterišką žaketą, trejas kambaryj.
apatines kelines, čeverykaičius Atsikvieskit savo gimines bei drau
musu dideliais, greitais laivais.
suplyšusius, didumo kaip 10 gusAtsišaukite
prie artimiausio laiva
metų mergaitei ir šiaip sku korčių agento, arba
durų prikimšta, ir dar vyriš THE CANADIAN PACIFIC
kų drabužių eilutę. Tai brole OCEAN SERVICES, LIMITED.
li pradingo tavo 33 doi., o ma- 40 N. Dearborn St., Chicago, III.
TRAK* PACIFIC

5 Loraine Av., Binghamton,

Bulgarija — rūsy reak
cininku lizdas.

European American Bureau

kinio, ii*
nepripažinęs latvių tada eina atnešt, ir tu žmogus
pulko vado doikumento, sulai nežinai, ką gausi •— gal tik

Jeigu Norit Gerų Pelnų
Tai investuokite savo pinigus į

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
i Generalis

Kontraktorius ir
budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St.,

Chicago.

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

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, Iii.

Pirmo Morgęčio Aukso Bonus

inigai Iš

o gausite po
7 (I i metus ii'
v S įdėti pinigai
Į Q bus saugus.

neprivalau tenai esi neteisingai įtartas, tai nomis pasiuntė Bulgarijos val-

atidengęs L. A. B-vės ir Reatidengti.
“Nustebau to žmogaus tokiu sorcino knygas faktais priro
staigu atsivertimu. Buvo lai dyk, o aš iš savo pusės paro
kas kada jis pats imdavo po dysiu ką aš sakiau. Tai butų
15, 20 ir 25 dolerius už (hi daug dailiau ir vyriškiau.
Prie Tamistos “ncatsivertitas valandas sugaišto laiko,
L. A. B-vei ar Rcsorcino Kom-’ mo“ aš noriu lik porą pasta
panijoj.“ šitoks užmetimas yra bų pridėti. “Aš visai nesakiau,
neteisingas,
diskredituojantis kad tai jierclaug, bdt tik ste
mane «akyse skaitančios visuo bėjaus tokia Tamstos permai
menes, nes esu pastatomas be na, jogei sveikas pats jau at
maž ko vagimi, plėšiku. O ar randi 15 dolerių esant perdita dėme man butų galima fak dcliu pinigu, jeigu jis moka
tais prirodyti? Jei taip, ko de- mas kam-nors kitam, o ne
nuncijantas slepiasi nuo žmo Jums. Ar ne taip mano sąkyta?
nių? Išeik prieš visuomenę.
Kad aš tuo tarpu nepasiraŽmonėms, kurie < supranta
kaip organizacijose, korporaci šiau savo pavardė^, tai mane
jose reikalai vedami, neįkalbė- pamokino kartus Dr. Pociaus
si tokių nesąmonių; jie žino, prityrimas, Ko jis susilaukė
kad jeigu yra kas kam moka nuo nekuriu atsižymėjusiųjų
ma, tai be Direktorių pritari Rcsorcino Co. direktorių už j<>
mo nėra išmokėta; o jei aš, straipsnius su pilna savo pa
Manau Tamista apie
ar kas kitas gavo atlyginimus, varde.
tai turėjo būti reikalinga. Bet tai gerai žinai.
Minėdamas tuos 15-20-25 dožmonėms, kurie to nesupran
ta, galima
lengvai įkalbėti, lerius už kelias valandas aš
apvaginti už paėmimą taip di turėjau omenyje tuos mitindelio atlyginimo,
kaip kad gus, kurie laikyta ant vietos
man yra primetama. Jei žmo — New Yorke. O kiek Stri
nės žinotų, kad iš New York maičiui atseidavo kelionės į

I

J. Klikna.

" (ir pasakau, kad spėju) kad
ATSAKYMAS l “NE
apsimetęs L. A. B-vės narys,
ATSIVERTI M Ą”.
nėra nariu Lietuvos Atstaty
[13 Federuotosios Presos]
Nesuprantu, kodėl Strimai
mo Bendrovės. Kuo savo spė
MASKVA. — Užsienio reijimą pamatuoju, čion nepasa čiui daugiau rupi, kas apie jį
diekysiu. nes su pa si slėpusiais lo parašė, o ne ką parašė. Jeigu kalu komisariatas šiomis
siant savo kozirų

Viiniaus koperatyvuos ir produk
tų krautuvėse pradėjo davinė
ti produktų kortelėmis. Išduo
dama vienam Žmogui: lašinių
1 sv. po 170 auks. svarui, ru
ginių miltą 2 sv, po 16 u ūks.
ir 1 s v. < druskos po 8 auks.
Kalbami produktai maža per
kami. Beturčiai skundžias, kad
lašiniams nustatytos didelės
kainos, (šiaip galima gauti la
šinių po 190—210 auks.). Ru
giniai miltai taip pat nenoroms perkami, nes duodama
porcija tokia maža, jog nega
lų patenkinti net mažai reika
laujančio žmogaus.
Prekyba Vilniuj prieš šven
tes smarkiau sujudo tik kepy
klose, kavinėse ir cukrainėse,
kuriose pagaminta įvairių kep
snių Velykoms baisiomis kai
nomis. Tur būt, ši prekyba sa
vininkams pelninga. •
Knygynai įveik neprekiauja.
Nežiūrint į tai, kad “turtai ir
t. t.“ daug brangesni, negu
enciklopedijos žodynai, jie vi
sai atstoja žodynus,
Vilniuje gyvenimas brang
sta. Reikalingųjų gyvenimui
daiktų kainos žymiai pakilo.
Mėsai moka 140—150 auks.
svarui, kiaušiniams 160-—170
auks., sūriams 100—180 auks.,
silkėms ne pigiau, kaip 20
auks. vienai, duonai 25—47
auks. svarui, baltai duonai 80
—120 auks. svarui.
(“Liet.“)
Reikalai vis blogėja.

MM

no visa viltis laukimo. Boto,
kaip sakai, siuntei medinėj
skrynutėj, o aš gavau sudėtus
popierinę, kuri beveik suplyšus buvo ir taip prastai virvu
Vieną musų traukinį grįž te perrišta lyg ant juoko, ir da
tantį su tremtiniais iš Keikū užlekuota. Veikiausia anapus
nų, latvių sargyba netoli Logariškių apšaudė. Abelių ka yra gana ir pas imtis pašte vi
rantino gydytojai suprotestavo, sokių siuntinių kraustytųjų,—
latvių kareivis atsake, mielai tai caro laikų liekanų. Siunti
ką nors važiuojančių pašautų nio negauni (pamatyti kol ne
už tai, kad nesustabdo trau pasirašai, o kai pasirašai, tai
MKCMNB

Iš Vilniaus.

Utarnlkas, Gegužio 3, 1921

IBS!

The Benperce Mining Co. Pirmo Morgęčio Aukso Bonai yra patikrinti
didelės Bankos. Procentai išmokami du kartu į metus bile vienoj bankoj, ar tiesiog The Continental and Commercial Trust & Savings Banke,
Chicagoj e.

Bonai po $100 ir $500
Bonus parduodame ir lengvais mėnesiniais išmokėjimais; reikia įmokėti
ketvirtą dalį ar daugiau, o likusius galima išmokėti per kelis mėnesius.
I

*

Bonu pirkėjai gauna extra pelno.
Bonų pirkėjams pridėsime extra tos pačios kompanijos Šerų. Tai yra:
prie $100 bono — 25 šėrus, prie $500 bono — 125 šėrus, iš kurių sulauk
site geros ir pelningus dividendus.
Priimame mainais visokių kompanijų šėrus, kaip tai: Buck Run Oil &
Refining-Fulton Group, Standard Pacts, Naujienų, Elgin Motor ir kitų
kompanijų.
Rašykite, o prisiusime platų kompanijos aprašymą (su paveikslais) lie
tuvių kalboje.

PEOPLES INVESTMENT CO
220 So. State St
Room 1422.

r

Chicago

Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
Čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee AveM
Kenosha, Wis.
4r

r

8

NAUJIENOS, Chicago, I1L

Utarnikas, Gegužio 3, 1921

■ta

, Garsinimąs yra. kiekvienam
Į bizniui gyvavimo eleksyras.

Savaitine Biznio Apžvalga

Stoka sidabro.

WEEKLY BUSINESS REVIEW
ta, Ga., Bridgeport, Conn., Buffalo, N. Y., Cleveland, O., Denver, Colo.; Detroit, Mich., Ilolyoke, Mass, Kalamazoo, Mich.,
Lowell, Mass., Milwaukee, Wis.,
Dabartinis laikas yra įdomus Miuneapolis, Minn., New Bedtiems kurie turi pinigų. Kainos ford, Mass., Omaha, Nebr., Patdaugumos daiktų yra nupuolu- ’ terson, N. J., Peoria, III., Pittssios labai žemai ir todėl kiekvie- burgh, Pa., Saginaw, Mich.,
nas didesnis pirkėjas gali šian-' Schenectady, .N. Y., Terre Haudien
prisižvejoti
užtektinai te, Ind', Waterbury, Conn.
“bargenų”. Pigiai dabar galiKetvirtas skyrius (biznis ir
ma pirkti kaip tavorų taip šėrų darbai eina blogai) Cantcfll) O.,
ir bonų. Todėl patartina kiek- ‘ Charleston, S. C., Charlotte, N.
vienam biznieriui žiūrėti savo f c., Duluth, Minn., Fargo, N. D.,
biznio srityje kas pigiau^ pirk- Savannah, Ga„ Akron, Ohio.
tina ir prisipirkti ko reikia piKl. Jurgelionis.
gesniomis dabartinio laiko kai
nomis.

Pastabos apie biznio
eiseną.

na byla buvo užvesta — dėl par
davinėjimo šėrų neprisilaikant
taip vadinamų “blue sky” įsta
tymų, bet ir ta byla pasibaidė
Parkerio laimėjimu.
Kl. Jurgelionis.

Marketo Kainos.

Apskaitliuojama, kad 1920
metuose visame pasaulyje su
naudota apie 400,000,000 uncijų
sidabro, o iškasta išviso tik apie
164,000,000 uncijų. Tokiu budu
suvartota pereituose metuose
apie 236,000,000 uncijų sidabro
daugiau negu jo iškasta. Gi
1919 m. suvartota irgi apie 162500,000 uncijų sidabro daugiau
negu tuose metuose iškasta.
Visose Europos valstybėse di
delė stoka sidabro, o apie auksą
nėra ką bekalbėti — jo beveik
visai nebeliko. Todėl beveik vijsos valstybės pereitą metą išlei
do naujus sidabrinius pinigus
(kurios galėjo, kitos spausdina
vien popierinius pinigu?). Pa
vyzdžiui, Anglija, turtingiausia
pasaulio valstybė, surinko se
nuosius sidabrinius pinigus ir jų
vieton atmušė naujus, į kuriuos
įdėjo tik pusę sidabro negu kiek
buvo senesniuose. Francijoje,
nekurį laiką, vartojo paštines
štampas vieton smulkiųjų sida
brinių pinigų. O'Vokietijoje,
nekuriose vietose, vartoja žmo
nės porceliano (molinius) pinii]
gus, nes sidabro beveik neturi, ;I

Baltijos Amerikoniška
Linija.
Persikėlė didesnėn vieton.
Augant keliauninkų bizniui, Bal
tijos Amerikoniškos Linijos,
kuri užlaiko 3 puikiausius lai
vus, plaukiojančius tiesiai į
Hamburgą, Danzigą ir Liepojų.
Reikalai prispyrė perkelti ofisą
nuo 42 Broadway, prię Bowling
Green Building, 9 Broadway
New York City.
■ Didesnis ofisas, suteikia dau
giau parąpkumų keliauninkams
ir agentams. Todėl keliaunin
kai ir agentai daugiau yra už
Leonas M. Pollock.
ganėdinti šiais kompanijos ap Manageris Mitchell Auto Comrūpinimais.
(pany, vartotų automobilių skyKetvirtas laivas šios kompa-’i riuje kuris yra dirbęs prie mi
nijos bus užbaigtu apie pabaigą1 nėtos kompanijos per 17 metų.
gegužio; vardas bus Latvia.
Šisai žmogus turi geriausį pa
tyrimą ir pasekmingiausis pirk
lys vartotų automobilių.
Per tiek metų jam pavyko
pastatyt vartotų karų skyrių
Jei dar nepirkai tai pasi
ant augščiausio laipsnio. Jis
skubink nusipirkti šią savaitę
perleidžia per savo rankas dau
už labai nužemintas kainas ir
giau karų, negu kita kokia krau
dar su 50 centų dovana su šiuotuvė, todėl jie gali daugiau mo
mi skelbimu perkant vyriškus ar
kėt už vartotus automobilius ir
moteriškus čeverykus priduokipigiau parduoti. To niekas ne
tę šį skelbimą arba kuponą kurį
gali padaryt, kadangi tiek daug
gausitei į namus kiekvienas brid- neparduoda. Prie to Mitchell
geporto gyventojas ir mokant
geportc
Auto Co. parduoda ir savo išuž čeverykus su tuom kuponu dirbystės, perbudavotus, už ma
gausite 50c pigiau ant poros. Ir
žiau, nei pusę kainos.
tai puikiausiai ant Bridgeporto
krautuvėj kur laiko geriausius
ir madingiausius čeverykus, gi PRANEŠIMAS MANO DRAUGAMS.
Kad nuo 14tos dienos balandžio aš
kainos ir be dovanų pigesnės už atpirkau
dalį pono A. M. Barčus ir
kitų toj apielinkėj. Visiems ži dabar vienas stengiuos patarnauti
visiems draugams kaip ir pirmiau.
nomoj krautuvėj pas
JOHN J. ZOLP,

Vakar marketo kainos ant tū
lų dalykų buvo sekamas:
Sviestas — kaina retailiams,
extra sudėtas 33c.; spaustas 35
centai. .
...Kiaušiniai — paprastai geri
18 ir 19 c., maišyti lotuose, 26
ir 21c., extra sudėti balto mev žio dėžėsna 24 ir 25 c., margin
ai 161/£> ir 17c., purvinukai 17c.
kurkus
Gyva paukštiena
Iš atpigusių daiktų šiandien
40c., vištos 28 ir 29ČI, gaidžiai
tikrai pirktinais rods butų se14c., antys 32c., žąsys 16 ir 18c.
kami: konservai ir apškritai
Negyva paukštiena — kurkęs
maistas, koko, kava, varis, odos,
virvės, švinas, guma (rubberis). Apie “Co-operative Society of 48 ir 50c., vištos 28 ir 29c., gai
džiai 15 ir 16c., antys 35c., žą
šioj valandoj kviečiai yra že
America”.
sys 25 ir 26c.
mai nupuolę. Vakar Gegužinius
Bulvės — šiaurinės baltosios
kviečius galima buvo pirkti po
Daugelis musų skaitytojų
$1.32 už bušelį o Liepos kviečius įklaušia apie vertę šėrų “Co- 100 svarų 80 ir 95c., šviežios
po $1.08 už bušelį. Tai yra ga-|
bulvės $5.00 ir $8.00 už statinę,
Į operative Society of America”
na žema kaina. Rugiai vakar ir apie tos kompanijos biznio saldžiosios $2.00 ir $2.50 už
Vienok, be sidabre ir aukso
buvo parduodami beveik ir to pasekmingumą ir jo ateitį. Iš hamperį.
žali fruktai — obuoliai $6.00 žmonija nebegali apsieiti ir todėl
kiom pat kainoms kaip ir kvie užklausimų mes suprantame,
čiai, kas, gal būt, kaip dėl da kad daugybė lietuvių Chicagoje ir $9.00 už statinę, $2.50 ir $5.50 daromos įvairios pastangos,
bartinio laiko yra truputį per- ir apielinkėse yra jau sumokė už dėžę, vynuogės $4.00 ir $5.50 kad daugiau iškasus sidabro ir
aukso. Spėjama, kad sidabro
b rangų.
ję už tos kompanijos šėpis ga už dėžę, lemonai $3.00 ir $4.25 kainos pakils ir pasilaikys augšĮdomu yra pažymėti* apie an
na didelę sumą pinigų ir toliaus už dėžę, orančiai $3.50 ir $5.00
už dėžę, žemuogės $4.00 ir $6.00 tai per daugelį metų. Taipgi
glis. Minkštosios anglįs dabar dar vis labiau tą sumą didina.
norima nustatyti pamatinę si TETER BROS. SHOE STORE
yra užtektinai atpigusios. An Pasakyti griežtai, ko verta ta už 24 kvortų dėžę.
4601 So. Marshfield Avenue,
dabro
vertę
ir
tuo
tikslu
jau
ve

Chicago, III. .
žalios daržovės — asparagai
glies yra iškasama mažiaus ne “Cooperative Society of Ameri‘ 3415 So. Halsted St.,
j $1.00 ir $1.50 už sekciją, batvi- damos tarybos Anglijos komisi
gu pereitais metafs, o anglies cą” yra gana sunku.
Chicago, III.
jos su Amerikos valdžia. (Apie
pristatymas nėra nė kiek pasi Tai nėra kooperativas,
uvas tai
uu nė
ne1
niai
?5
'
00
ir
?6
00
UŽ
statin
«
’
NAUDOTO IR NAUJO

gerinęs. Todėl reikia manyti, ra ir korporacija. Tai yra taip ,salierai *4'00 ir.^eit?’ tai pranešime plačiau kitame nu
Privertė nusilenkti.
LUMBERIO PIGIAI
meryje).
[Iš Federuotosios Presos]
kad minkštoji anglis jau dAu- vadinamas “trustas” arba “syn- į kopūstai $2.00 ir $2.50 už kreiDurims, langams, plaisteriui lente
SYDNEY,
Australija. — Ga
lės, stogui popiera.
giaus nebeatpigs, o anaiptol pra dikatas”, kur nėra .po tiesiogine tą, morkos $4.00 ir $5.00 už sta Nuo pereitų metų birželio
CARR
BROS WRECK1NG CO.,
dės eiti brangyn. To pačio, valdžios priežiūra ar kontrole. tinę, agurkai $3.00 ir $4.00 už mėn. Amerikos valdžia perka iš lų gale, Australijos darbinin
3003-39 So. Halsted St.,
betgi, negalima pasakyti apie Lietuviams patinka kooperaci dėžę, žalieji cibuliai $1.00 ir sidabro kasyklų visą iškasamą kai atsiekė tai, dėl ko jiems
Tel.: Yards 129«(.
toko
vesti
sunki
ir
atkakli
ko

kietąsias anglis arba anthraci- jos idėja, ir todėl matyti jos pa $1.25 už dėžę salotos galvose sidabrą ir moka po $1.00 už un
tą. Keltosios anglįs dar nėra traukia tos kompanijos vardas, $3.50 ir $4.00 už kreitą, lapais ciją. Ta nustatyta sidabro ver va. Australijos parlamentas
JOHN N. THORPE
užtektinai atpigusios ir gal būt kadangi jame yra minima ko 30c. už dėžę, grybai 75c. ir 90c. tė duoda didelius pelnus sidabro atšaukė tą patvarkymą, kuriuo DR.Gydytojas
ir Chirurgas
didžiojo karo metu visiems
jos turės dar atpigti.
už
svarą,
cibuliai
$1.50
ir
$1.75
1637
W.
51
«t.
kam
p. Marshfield ar
kasykloms, o nupigus darbinin- svetimšaliams,
operacija.
<
{buvusiems
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
Ši kompanija “Co-operative už kreitą, pipirai $5.00 ir $5.50 . kų algoms, mašinoms ir kitoms “priešo •valdiniams”, atimta
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
*Ter'Pro’spect'lldt"^’
šią vasarą biznis visoj Ame Society of America“ gimė vietoj už bamperį, špinakai 75 ir $1.00 reikmenims, tie pelnai dar la-' balsavimo teises.
Nestebėtina
kompanijos už bušelį, tametos $5.00 ir $5.50 biau pasididins.
rikoj bus menkesnis negu pe subankrutijusios
todėl, kad šiuo laiku didieji Ame
reitą vasarą. Vienok, biznio vardu “Fruitvale Grocery and už kreitą.
rikos kapitalistai ir kiti finandydis susimąžins nedaugiaus Market Co.” Kaip Fruitvale
sistai perka įvairias sidabro ka
kaip ketvirtadaliu, palyginant kompanijos taip ir Co-operative
syklas su tikslu vėliau pasipel
*u pereitos vasaros bizniu. Į tre kompanijos tėvu buvo Harrison
nyti.
jetą vasarinių mėnesių Amerika Parker. Fruitvale kompanijos
Norintieji parduoti ar pirkti įvairių kom
turės biznio vertės iki šimto jis buvo prezidentu, o Co-opera
Viena iš didžiųjų aukso-sidab
panijų šėrus, ar sužinoti jų stovį, prašomi
Naujienų skaitytojai laikas
dvidešimts penkių milijardų ,do- tive kompanijos jis yra “trus9
kreiptis į mus.
nuo laiko mato Naujienose biz- ro kasyklų, kurią paskutiniu laijerių. Tai yra milžini&as biz- tee”. Fruitvale kompanija par
niškus skelbimus kuriuose ran-'ku keletas didžiųjų kapitalistų
Mes specializuojame pirkime ir pardavime
pis. Ir tas gaus didesnę to davinėjo šėrus “ant išmokesčio” dasi kuopnai nurodantįs po kiek|m^Kino nupirkti, tai Colorado
įvairių kompanijų šėrų ir bondsų ir todėl
biznio dalį, kas smarkiau valy taip pat, kaip dabar “Co-opera pigiau galima tose krautuvėse (Consolidated Minės & Co. kasygalime daug pagelbėti tiems, kurie turi pir
tis už savo dalies paėmimą, — tive” kompanija, ir taip pat skel pirkti dalykus su kuponais ne-jhlos Shermane, Coloradoje. Pi’ie
kę menkos vertės šėrų.
tas reiškia kas daugiaus siųlys bėsi, kad tai bus “ko-operacija”.
gu be jų. Kodėl tie kuponai?j^os kompanijos priklauso apie
Priimame už pilną vertę Liberty ir Lietu
savo patarnavimą ar tavorą, kas į Fruitvale kompanijos šėrus Pirmiausiai, jie yra skelbiami 300 lietuvių šėrininkų. Inžinievos Laisvės Bondsus investavimuose.
daugiaus garsinsis laikraščiuose lietuviai irgi buvo sukišę nema
tuomi tikslu, kad išbandžius lai- r^ai apskaito, jog tos kompanižai pinigo, ir visų pinigai yra
ir kitokiais budais.
kraščio skaitytojus ant kiek jie i°s kasyklose esą su virš 3,300PEOPLES INVESTMENT CO.,
žlugę.
Suvienytųjų Valstijų
000 tonų aukso-sidabro rudies,
220 S. State St.,
Room^.422,
Chicago
įvairiuose Amerikos mies teisėjas Landis lapkričio mėne seka skelbimus arba ant kiek
jais naudojasi. Kitaip sakant kurios abelna vertė išneša apie
tuose įvairus yra biznio nupuo syje 1918 metų išdavė paliepimą
— išbandymui laikraštyje gar- $70,000,000.00. Kompanija palimas. Vienur biznis yra visai parduoti Fruitvale kompanijos sinimo naudos. Ar verta tuos(i8^riki šioje vasaroje užbaigti vinenupuolęs arba net ir padidė visą turtą iš licitacijos, ir tą
kuponus sekti ? Suprantama; sus elektros ir kitus įtaisymus
jęs, kitur darbai ir biznis einai turtą nupirko ant greitųjų su- kad verta. Krautuvninkai tuo- j šiame rudenyje pradėti mokėgana smarkiai nors truputį ir• tverta ta nauja kompanija Cose kuponuose ypatingai duoda pi* savo šėrininkams dividendus,
mažesnis už pereitų metų biznį,, operative Society of America.
ofise atliekama sekair.i reikalai:
trečių/ biznis ir darbai yra gero “Co-operative” kompanija ar žemas kainas, kad patraukti ati- — Daugiau apie šią kompaniją
dą visų tais pigumais nuodotis. galite sužinoti per Peoples InPARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir ncišdirbkai sumažėję ir apsilpę, pagalios ba trustas dabar ketina atidar
tų farnvų, lotų ir namų.
Kuomet randate skelbimuose vestment Co., 220 S. State St.,
yra vietų kur biznis yra beveik ryti daug krautuvių, ir vesti
APDRAUDIMAS (Insurance) namų, rakandų ir automobilių nuo
kuponus — visuomet išnaudoki- Ghicago.
perpus sumažėjęs palyginant su biznį. Tu© tarpu kompanija už
ugnies, vėtrų, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.
■■■■■■■
i
PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bond
pereitais metais. Jeigu paga surinktus nuo žmonių pinigus te progą.
sų, nešančių nuo 6% iki 8% metams pelno.
šito padalintume miestus į kle supirkinėjanti šėrus kitos kom
PINIGŲ SIUNTIMAS į Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursą.
vas arba skyrius, tai tarp įvairių panijos, būtent, Rochdale WhoLAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų.
skyrių miestai reiktų paskirsty lesale Grocery Co., mokant po
Su augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9
ti sekančiu budu:
$100 už šėrą, o taipgi šiais me
vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliais, utaminkals, ketvergais ir su
imtomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 3 vai. po piet.
Pirmas skyrius (biznis ir dar tais supirkusi daugumą šėrų
Vienas biznis pas mus lietu
Skolinu ir surandu paskolas
8301 So. Halsted Str., Chicago, 111.
pirmiems Ir antriems motgibai eina gerai), Albany, N. Y., Rice Milk Products kompanijos. vius yra ypatingai apleistas;
Tel.: Boulevard 6775
Harns.
Boston, Mass., Los Angeles, Cal.,
Kaip eina visas tas pono H. nors ne sunkus, nereikalaująs
Atperka ir parūpina mortgiPortland, Me„ Tulsa, Okla., Wa- Parkerio biznis ir kiek jis gali daug kapitalo nei mokslo — vie
Klus.
Atperka įvairių kompanijų
shington, D. C., Wilmington, atnešti žmonėms naudos ar ne nok gana pelningas. Tai maleiirus.
Del
naudos, mes negalime atspėti, vojimo ir popieravimo biznis.
■llllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllN
Antras skyrius (biznis nupuo nes neturime pilnų’ žinių. Tai Chicagoj tuomi bizniu užsiiman
KAZ. GUG1S
lęs nedaugiaus kaip 20 nuošim yra pono H. Parkerio paslaptis. čius lietuvius butų galima su
Ofisas: 127 No. Dearbom st.
11 lubos.
čių, darbai eina gana gerai), Jo biznių praeities istorija yra skaityti ant vienos rankos pirš
oBiiiiiiiiiii
Telefonas Central 4411
Baltimore, Md., Brockton, Mass., nesmagi; kokia bus jų ateitis — tų ir tie patįs mažai kam žino
Namai: 8823 So. Halsted
Chicago, III., Cincinnati, O., Co- nežinia.
mi. Kuomet lietuvių kolonijose
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut
Telefonas: Drover 1810
I niTTO Ir Avl’A
O VYH1C1
nu tu n n 4
n
'■
Prieš poną H. Parkerį tūlas E. kitataučiai daro gerus pelnus ir
lumbus, O., Dayton, O., Evanslaivakortę,
negu pas
mus. Didžiausias
ir Pigiausias
ville, Ind., Harrisburg, Pa. Hart W. Alpin buvo užvedęs Circuit turi pasisekimą, kaip tas įvyks
Pardavimas laivakorčių j Lietuvą per Kauną ar Liepo
ford, Conn., Indiana illarbor, teisme bylą, kaltindamas, kad ta? Tik per išsigarsinhnus.
jų. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už
Skausmus ir galimus nutildo
Ind., Lynn, Mass., New York, N. Parkeris ir kiti išmonijo iš jo Dabar yra pats sezonas malevoDYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI
1^
Y., Oklahoma City, Okla, Phila- $520, bet ta byla buvo vėliaus jimo ir popieriavimo namų, tad
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:
delphia, Pa., Rochester, N. Y., išmesta. Paskui vėl dvidešimt todėl ir lietuviams nepavartoti I
South Bend, Ind., Springfield, penki Parkerio šėrininkai užvedė skelbimus, kad pakėlus savo biz■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
Mass., St. Joseph, Mo., Troy, N. jylą, prašydami, kad receiveris nj ant aukštesnės papėdės. Ir| t v.i.b.*.ukn. uireg. s. v. r«t. on...
B
LITHUANIAN
I 136
136 E.
E. 42-nd
H
42-nd Street,
Street, ==
Y„ Utica, N. Y., Youngstown, O. butų paskirtas Co-operative kodėl kitiems riebandyt mokin
| TRAVEL BUREAŲ NEW YORK, N. Y. g
Trečias skyrius (biznis nupuo kompanijai, bet teismas tą pra as to amato, kad turėt sau nau
lęs beveik vieną trečdalį) Atlan- šymą atmetė. Vėliaus dar vie- dingą užsiėmimą.
■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
DRAUGAS REIKALE

APIE SERUS IR BONUS./
Atsakymai į klausimus.

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. 31st St.*, kętmpasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

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

Ar jau pirkai čeverykus?

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

Liberty Land&InvestmentCo

MORGICIAI
PASKOLOS

I SIPKORTES ■

|PAIN-EXPELLER

lAiniMil

,..... ..................

’■

g Telefonas: Boulevard 7042

: DR. C, Z, VEZELIS
Lietuvis \.>entisias
4712 South Ashland Ave^

arti 47-toa gatvės

Tol. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS'
Gydytojas

ir

Chirurgas

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

■ Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS

:

LIETUVIS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
į Gydo visokias ligas moterų, vaiI kų ir vyrų. Specialiai gydo lim■
pančias, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
| 3259 So. Halsted St., Chicago.

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

Perkame šėres ir bondsus

Kuponai.

Malevotojai.

PERSIKeLIAU

Telephone Yards 5332 ■

DR. M. STUPNICKI ■
8107 So. Morgan St.,
Chięago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto J
ir nuo 5 iki 8 vakare.
■

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

| DR. J. SARPALIUS ;
S
į

E

1424 So. Halsted St.

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. ■

5 ’
3 '

Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

■*

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

V—. ..... ............. -....

-Į

.

I.l/

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

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
* nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

ufaftiflceĄ Gegužio 3, 1921
kuopos ims rūpintis ir per laik
prieš spėką”, gali tiktai tuš Be to, žymi dalis liaudininkų gelba Vokietijos kariuomenės, yra bergždžias darbas.
čiagalviai pleperiai arba val (tarp kurių yra p. Rimka ir Dr. vadovaujamos gen. Von der Bet ant nelaimės, į mano pa raščius jieškoti kalbėtojų! Nė
K LmHUAftiAN DAIUY NIT
siūlymus tuomet nieks nekrei 1904-5 metais kuomet musų Są
džios pasamdyti provokato Grinius) net ir tokiam konservą- Goltz’o (kuris buvo tam tyčia pė
V BU.
domės. “Banga” pasirodė. O junga kūrėsi negi po 1901—12
tyviškam klausimo išrišimui ne- atsiųstas į Finlendiją pradžioje
riai!
pilnai pritaria. Jie nori, kad 1918 m., kad nuvertus socialistų dabar kai kurie musų draugai metų kriziui kuopos nejieškojo
Valdžiai tie lapeliai* tai iš dvarų, žemė pereitų į mažesnių valdžią); vienok Finlendiją ir tą klausinėjasi: “Kas atsitiko su tų
Bdttcr P, Mrigrttff
4”* kalbėtojų per laikraščius.
xn...
tiestų buvo naudingi. Jie da savininkų rankas, bet tokiu bu-Į jos valdžią talkininkai pripažino ‘Banga’ ”.... Kitas nenoroms pa- Tuo pasirūpinti turi atatinkamo
1789 SO. HALSTED 8T„
sios musų organizacijos įstai
vė progos jai pakelti riksmą, du, kad nebūtų “skriaudos” dva dar anksčiau, negu Estiją arba kukžda: “Blogai”,..
CHICAGO, ILLINOIS.
Kas čia kaltas ? Stęka to, kas gos. Pasirūpinti, jeigu norime
kad šalis esanti “pavojuje”, rininkams. Jie siuto ne atimti Latviją. Visi Žino be to, kac
TdephoM Roosevelt 860Ū
būtinai reikalinga — nuosaku- turėti stiprią Liet. Socialistų
ir pasiremiant tuo, susti- žemę iŠ dvarininkų, o atpirkti Frandjos tlipidmatija Įtinai mo. Kas matė, kad sumanus Sąjungą. Beto, ir patys musų
simpatizavo Vokiečių gen. BerSubocrlptiMi Bataoi
print agitaciją už tai, kad j*šita dešinioji liaudininkų sro montui, kuomet jisai anąmet su ūkininkas bertų pasėlį į nedirbtą kalbėtojai neturėtų sarmatytis
I8.DV p«r year in Canada.
37.00 per ytar outdde of Chicafp.
nebūtų panaikinti tie pilie vė stovi jau arti prie klerikalų. organizavo armiją Baltjurio dirvą? Ogiykaip buvo su musų pasisiūlyti. Jie turėtų apie tai
Ar reikiamoji jos pranešti atatinkamoms musų or
čių teisių varžymai, kurie Nes pastarieji ne tiktai priešinar krašte su pagelba Latvijos ba “Banga
dirva buvo išdirb- ganizacijos įstaigoms, kurios vi
si tam kad dvarai butų paimti į ronų ir mėgino užkariauti "Lat x užlaiky
buvo
įvesti
karo
laiku.
Ant

March 17th, 1914, ai tha Port Office
ta? Suprantama, kad ne. Musų sa tuo rūpinasi.
ra, jie davė progos jai pada visuomenės rankas ( kaip reika- viją ir Lietuvą.
Reikėtų mesti tuos aimana
auja socialdemokratai), bet ir . Taigi ta pasaka, kad vokiečių “Banga” leista “ant riziko”. Bet
Naujienos eina tadles, llaktriant ryt visą eilę kratų ir areštų,
nenori kad jie apskritai butų ju dvarininkai esą mažiau pavojin- viena “rizika” šiandie nieks ne vimus: “Valdyba nieko nepada
oodUdieniut. Laidžia Naujieną Ben- žodžiu, ne revoliucijai, o re
rys, kad kuopos neveikia”. Val
dinami. Klerikalai varo agita- gi negu lenkų dvarininkai, yra gyvena!
dreii, 1789 So. Halatod St.. Chifea«v,
III. »— Telefonas: Roosevalt 8500.
akcijai patarnavo komunis ciją už tai, kad dvarai paliktų Į grynas humbugas.
Nieko todėl nuostabaus, kad dyba daug ką gali padaryt, jei
musų laikraštis laikosi silpnokai ji tik veiks. Ton valdybon daž
tai savo žioplais lapeliais;
lenkų ponijos rankose.
Alijantai nekenčia vokiečių

NAUJIENOS

Angliakasiy kova
Angluose.

Nors Trilypiam Susivienijime
įvyko lūžimas, nors nuo anglia
kasių pasitraukė jų draugai
transporto darbininkai ir gele
žinkeliečiai — angliakasių kova
tebesitęsia.
Jie, kadir vieni,
žada pasilikti^kovos lauke.
Telegrafo apentijos skelbia,
kad šiomis dienomis įvyko kone
visų anglies sričių “lokalinės
konferencijos”. Kaip vienu bal
su nutarta tęsti pradėtąją ko
vą. Rašant šias eilutes Anglų
sostinėj Londone prasidėjo vi$ar
tinę angliakasių unijos konferen
ciją. Ką ji taria ar yra nutaru
nai įeina sumaniausieji musų si, dar nepranešta. Aišku te
Chicar®j« — Hitu
Dabar apie kalbėtojus.
“Vienybė” tečiaus stengiasi į- tiktai tiek, kiek jie bijosi jų
čiaus, kad ir jos tariniai nebus
“Bangos” nr. 2 skaitau: “Ko draugai. Jie todėl gali musų
kalbėti savo skaitytojams, kad konkurenčijos arba jų ginklo.
kitoki — samdytojai turi išpil
Trinu miMcdamc ^-( -;j ril> , BJ5
“Naujienų” pozicija esanti lygiai Bet kada vokiečių reakcionieriai dėl kuopos neparengia prakalbų ? kuopų nariams nurodyti, kaip dyti nors svarbesniuosius darbitokia pat, kaip klerikalų. Sąži eina prieš darbo žmones arba Rodos turime užtektinai kalbė ir kas reikia veikti, nors ir ne ninku reikalavimus, o jei ne,
prisakant: “išpidyk!” Pavyz-Z
ningi žmonės šitaip nekraipo sa kada jie smaugia mažasias tau tojų”.
■ ■ i ui---------- 1■•-.TT-annrdžiui, Sąjungos organuose gali streikas tęsis!
Na,
na.
O
kurgi
tie
kalbėtojai
vo oponentų minčių.
Viena kopija
tas, tai alijantų simpatijos yra
Toks griežtas angliakasių n uma
iškelti
vieną
ar
kitą
klausi

Savaitei _
yra?
Kam
juos
kavot?
Duokite
NESĄŽININGA POLEMIKA.
Prie užbaigos, mes vis dėlto su vokiečiais.
mą; pranešti kuopoms, kur ir sistatymas daro didelio susirū
•
šian
bent
vieną!
Mums
j
ieškot
norime paklausti “Vienybės”:
pinimo ir samdytojams ir pačiai
kada
lankysis
koks
kalbėtojas,
Išvada-gi
iš
to
yra
ne
ta,
kad
tų
kalbėtojų
jau
nusibodo.
Kuo

! Brooklyno “Vienybe”, rašyda jeigu ji stoja už dvarų išdalini
valdžiai.
Pasidžiaugę,
kad
* Mito*
ma apie žemės klausimą Lietu mą, tai kaip, jos nuomone, turi Lietuva turi lenktis prieš ko pa, kuriai aš priklausau, kiek ir ar negalima surengti prakal transporto darbininkai geležin
bas? Tuomet, tegul pačios kuo
voje, sako:
būt aprūpinti dvarų darbininkai, kius nors reakcionierius, o ta, vienam Chicagos kalbėtojui yra
pos svarsto ,tegul suranda bu keliečiai neėjo talkon angliaka
kad
ji
turi
Jtovot
ir
su
reakcio

pasiuntusi
po
laišką
ir
“
ultima

Vianana mftnMiai
“ ‘Draugas’ kaip ir reikėjo kurie neturės kuo nusipirkti dva nieriais ir su jų simpatizatoriąis tumą”! ir vistiek negelbėjo! Tuo dus, kaip padengus rengimo lė siams, kad “angliakasiai -liko
vieni”, ponai įstatymų leidėjai
tikėtis aiškiai išėjo prieš dva rų žemės? Nejaugi tų darbiniu-1 bei pagelbininkais.
šas ir tt.
^Atpiginta)
met
kreipėmės
į
patį
Sąjungos
kų ateitis jai visai nerupi?
ir kasyklų baronai vėl rodo ytin
Matams ---------------- - w *8.00
rų
padalinamą.
‘
Naujienos
’
,
Paantrinu,
kai
koks
nors
geras
sekretorių.
Kuopos
sekretorius
Puui met<
4.60
sumigusį veidą..... Ateinančios iš
kurios rodos turėtų sekti Lie
kalbėtojas
pavažinės
po
Ameri

Trims mlnasiama - - - - — 8J25
pasiuntė jam tris laiškus. Jau
Anglų sostinės žinios skelbiia,
Plaigus reikia siųsti palte Money
tuvos socialdemokratus, staigu “TftVYNfi” APIE KLERIKALŲ
)us apie aštuoni mėnesiai, kaip kos lietuvių kolonijas, kad Ame kad kasyklų savininkai ėmė tai
susuko j ienas ,ir savo nr. 90
POLITIKĄ.
’
aukiame,
ir jokio atsakymo. rikos lietuviai darbininkai turės
kintis prie darbininkų — siūlo
labai gražiai sutinka su ‘Drau
Dievas žino, ar jį kada nors progos plačiau susipažinti ir su jiems naujas derybas.
gu’, kad reikia dvarus nedalin Ne tiktai socialistai, o ir pa
musų organizacija ir jos leižiaTRUPUTI NUOSAKIAU.
sulauksime...
Eiti pas darbininkus, “naujų
ti. Labai indomius ir moti- žangiųjų tautininkų spauda
Nuo to laiko, kai musų kuo- muoju laikraščiu, tik tuomet mn kelių” jieškoti samdytojus ver
vus ‘N? pristato, esą: išdali grieštai smerkia klerikalus, kurie J Kiekvienas veikimas turi savo pa pradėjo gyvuoti, surengėme sų “Bangai“ bus lemta iŠsilaičia dąr ir s^kama^aplinkybė:
nus dvarus, kur dings visų siūlo palikti Lietuvos dvarus len ydų Tai atsitiko ir su musų dvejas prakalbas, ir abudu kar kyt ir bujot. Tuomet ir ]>ati
jie mato, kad angliakasių unijoj
Talkininkų valdžios, ma- dvarų darbininkai, kurie netu kų ponijai idant atgavus nuo že- LSS.
musų
Sąjunga
sustiprės.
Beje,
tu kalbėjo Naujienų redakto
toks lūžimas, kaip kad Trily
tyt, vis dėlto paskutinėje rės pinigų nusipirkti tos že ligowskio Vilnių. “Tėvynė”, pav. Praeitais metais, kuomet LSS rius, d. Grigaitis. O tų kitų— dabar, kai nederbas siaučia, su piam
Susivienijime, neįvyks.
maršrutu
butų
labai
sunku.
Bet
valandoje dar susigriebė ir mės ?”
pildomasis
komitetas
nutarė
negalime prisiprašyti ir gana.
sako:
Darbą mete netik angliakasiai,
kuomet
sumanyta
leisti
“
Ban

neišpildė savo grūmojimo Šitokiais išvadžiojimais “Vie
bet ir kasyklų prižiūrėtojai —
“IŠ šito kunigų organo leist “Bangą”, tuo klausimu sa Mažiausia kokias penkias prar gą”, tai padartyi buvo galima.
vo
nuomonę
pareiškiau
ir
aš.
calbas
reikėjo
surengti.
Bet
nė

vandens pumpuotojai ir kiti. Kai
linkui Vokietijos. z Telegra nybė“ mėgina suklaidinti savo (“Draugo”) nusistatymo bus
—
P.
Kaušius.
kurios kasyklos jau esančos pa
mos praneša, jogei jie priė skaitytojus. Ji pasakoja, kad aišku kiekvienam amerikiečiui Pareiškiau ją dienraty “Naujien- ra kalbėtojo, o d. P. Grigaitį ne
”. Aš tuomet sakiau, kad bedrįstame prašyti, nes ir taip
semtos. Beto, streikuojantiems
mė Anglijos ministerių pir “Naujienos” dvarų žemės klau lietuviui, kokį ‘demokratišku nose
angliakasiams eina talkon netik
Maliavotojų streikas.
sime “labai gražiai sutinka” su
mą’ išpažįsta musų klerikalai, kol pradėsime leisti musų orga du kartu jau kalbėjo ir jokio at
mininko pasiūlymą, kad tuo Chicagos
patys Anglų darbininkai, šioihis
klerikalų organu, tuo(kurie• myli save garsintis ną, reikia klausimą apsvarstyti lyginimo neėmė.
tarpu nebūtų dar siunčiama gi tarpu kiekvienas žmogus, ku krikščionimis-demokratais. Jų nuodugniau. Kartu *aš nurodžiau, Taigi, jeigu kur nors toks
dienomis gau^g, ytin stambi ąu[Ii Federuotosios Presos]
kariuomenė užimti Ruhr ris skaito “Naujienas” ir “Drau demokratiškumas užsiveria ir į tai, kad pirmiausia reikia kompetentis kalbėtojas randai OAKLAND. — Maliavotojų ka iš Francijos. Tikimąsi, kad
apskritį, ir jeigu vėliaus bus gą”, žino, kad tarp šių dviejų vien tame, kad Lietuvoje bu gero kalbėtojo, kuris galėtų pa si, kode! nepranešti kuopoms? unija paskelbė streiką. Sam tą patį padarys ir kitų valsty
nutarta toks žygis, tai kad laikraščių yra griežčiausias skir tų gerai gyventi tiktai po važinėti po Amerikos lietuvių Kodėl musų Sąjungos sekreto dytojai kėsinosi sumažinti dar bių darbininkai. Nėra abejonės,a
kad agliakasiams riša tai te
nams na, žinoma, ir kunigams. kolonijas su ‘ prakalbomis. To rius nepasirūpina maršrutu? Ne bininkų algas. Tikimąsi, kad
pirma to butų duota Vokie tumas tuo klausimu.
didelės moralės ir materialės pa
“Naujienos” stoja už tai, kad
O Lietuvos biednuomenės -— nepadarius leisti savo laikraštį reikia jau laukti, kol pačios streikas bus laimėtas.
tijai dešimtis arba penkioli dvarai
ramos. O tai reiškia, kad p• ra*.
11 J.
■!'*•■
""
.......................... .............
....... M..,...................... ■—
butų atimti iš ponų, o
Lietuvos darbo žmonių reika L'J.1. ■
dėtoji kova turės tęstis, šito gi
ka dienų priimt arba atmest “Draugas” stoja už tai, kad dva lai, onat kunigų, yra tokis
ST. PŠIBIŠEVSKIO
jimo,
kiekvienas,
kenčiantis
badą
ir
pažemini

nenori nė kasyklų savininkai nė
talkininkų reikalavimus.
rai butų palikti jiems. “Nau menkniekis, kuriuomi kunigai
mą, vergas ir valdonas, sifilitikas, paleistuvė ir pati Lloyd George valdžia, AnŠitas talkininkų sušvelnė jienos”, reiškia eina prieš dvari visiškai nemano rūpintis. Gal
suviliota mergina, mylimojo apleista, kalinys Ir glija ir iki šiol nedaug teturėjo
ninkus,
o
“
Draugas
”
eina
už
dva

būt
delei
šitokio
žalingo
kuni

jimas veikiausia įvyko dėlto,
vagis, neapdovanotas literatas ir apšvelptas lo Xuro. Dabar jo yra dar maŽrųi.
rininkus.
šikas, — jie visi, — visi mano! Gelbsti man O kas bus, jeigu streikas dar ku
kad Vokietijos valdžia pasi Dalykas, kurį mini “Vienybė” gų nusistatymo ir žemės re
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
Lietuvoje taip sunkiai
darbe. Jie platina nerimastį, riaušes, maištą. Jie rį laiką pasitęs? Krizis pasi
žadėjo nusileisti jiems kiek augščiaus paduotoje ištraukoje, forma
eina, nes juk klerikalai kon
sėja, o aš renku-gausią pjutę. Jie man visi ne darytų neišvengiamas.
galėdama. Reikia žinot, kad yra visai skirtingas. Jiegu Lie troliuoja Liet. St. Seimą, ku
(Tąsa)
reikalingi, bet jie visi stoja už mane... Jie visi,
Gali būt, kad visa tai ir ka
diplomatai viešose vietose tuvos Steigiamasis Seimas pasi ris šituo klausimu jau beveik
»l I
............
«
męs visi surišti vienu retežiu, vienu prasižen syklų baronus ir pačią valdžią
— Aš, po teisybės, labai jį myliu. O jisai gimu, nerimastim. Viens kito nepažįstame, bet
kalba visai kitaip, negu slap elgtų su dvarais taip, kaip nori metai laiko kai tupinėja ant
“atves į protą”. — Hy.
“Naujienos”, t. y. konfiskuotų
vietos ir nežinia ar kada nors manęs labai bijosi. Turbūt jisai padarė ką nors visi broliai.
tose sueigose.
juos, tai kiltų antras klausimas:
galutinai nuspręs žemės refor baisaus. Hm... Bijosi, todėl kad mano, jog aš
Gėrė su karštligišku greitumu.
kur padėti konfiskuotuosius dva mą pravesti, ar gal nutars dva žinau jo paslaptį. Tas gerai. Tąja tik baime aš
— Ar aš meluoju, ar aš meluoju, kuomet
jį ir laikau prie savęs. Šiose dienose su juo bu užtikrinu tris savo vergus, kad jų — legijorus?
rus grąžinti ponams.”
vo priepuolis, kaip man atrodė,'epilepsijos. Ir nas, kad aš dirbu pagal pieną milžiniško są
Šituo klausimu “Naujienos”
»
“
Tėvynė
”
tečiaus
mano,
kad
štai da'bar bijosi, ar ne. išdavė savo paslapties mokslo, išsitiesusio po visą šalį? Ar aš me
sako: dvarai turi pasilikti visuo
ADVOKATAS
tas
aiškus
klerikalų
pasisaky

karštligėj. Jisai labai gerai žino, kad aš jokiu luoju? Ne! Kiekvienoj apielinkėj, kiekvienam
menės
rankose,
o
ne
išdalinti
į
Brooklyno keikūnų orgamažus sklypus ir išparduoti. Nes mas išeisiąs ant naudos musų badu nepasinaiidočia jo paslaptim, bet tos bai mieste yra mano vienminčių. Jie nepažįsta viens
nas su pasididžiavimu skel jeigu dvarai butų išdraskyti, tai, žmonėms:
mės negalima išvaikyti protavimais. He, he, kito, bet aš juos visus pažįstu.
)
Namu Ofitat
Mioito Ofitat
bia pasauliui, kad prieš 1-ją viena, skaudžiai nukentėtų Lie
“Gerai, kad pagaliau kuni he.... tu žinai, kokią baimę jaučia apšviestas
Nerviškai krūptelėjo.
Gegužės Brooklynas ir New tuvos ūkis (mažuose žemės skly gai save demaskavo ir aiškiai žmogus prieš kalėjimą... Su praščioku aš vi
— O, Dieve, kaip jie dirba! Kiekvienas, 3323 S. Halsted SI. 127 H. Deirborn Si.
Yorkaš buvę “užpildyti ko puose ūkis negali būt taip ge pasisakė, kas jiems ištikrųjų suomet bučilH; prisirengęs, kad jisai ir save iš kursai piktžodžiauja ir platina bedievybę, kas Tel. Boulevard 1310 . Tel. Central 44 III
munistiniais lapeliais”, ku rai vedamas, kaip dideliuose plo rupi. Dabar gal paregės ir ta duos ir kitus, bet toksai, kaip Ostapas, padarys daro žmogų nelaimingą ir skelbia perkainoji
dešimt* daugiau prasižengimų, kad tik kalėji mą visų kainų, idant nuraminti savo sąžinę,
tuose) ; antra, jeigu dvarai butų
riuose darbininkai šaukia išdraskyti ir išparduoti, tai nu dalis lietuvių visuomenės, ku mo išvengus. Visas tas darinis jau man nugri- kas
neatranda užtektinai vietos užganėdinimui
ri ligšiol klaidžiojo po klerika
DR. A. MONTVID
ma ruoštis “prie ėmimo ga kentėtų dvarų darbininkai, ka lizmo pelkes, nes dabar aiškiai so, bet Oštapas čia svarbiausioji veikiančioji savo savmylybės ir, nuskriaustas ir nepatenkin
CHICAGO
lios į savo rankas.” Jisai di dangi jiems nebebūtų darbo dva gali matyt, kad kunigai veda ypata...
tas, nori griauti dabartinę viešpataujančią tvar Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
25 East Washington St.
— O dAr kas?
ką — jie visi dirba dėl manęs! O kuomet bus
džiuojasi tokiu savo partijos ruose, o nuosavos žemės nusi juos į Lenkų ponijos jungą.”
MarahalI Field Annex
— Vienas džiovininkas studentas, kursai viskas sugriauta, užnuodyta ir užkrėsta, tuomet
“darbštumu” ir “revoliucin pirkti jie neįstengtų.
18th fl. Ruimas 1827
nori deginti. Tas nepaprastai gerai. Gaisras, ge- aš atiduosiu visą ]xisaulį Garlmanui. Lai įves
Taigi
“
Naujienos
”
riša
Lietu

NAUJAS
KLERIKALŲ
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
gumu”,
įsivaizduodamas,
mantis iškarto trijose vietose, kiekvienam at dina savo reformas! Gartmanas patsai bus nau
Telephone Central 8362
vos žemės klausimą, atsižvelgda
“ARGUMENTAS”.
i/
t__ —
I
kad tie lapeliai pastūmės so- mos į šiuos tris dalykus: 1. Kad
sitikime, labai tikras įrankis.
jojo pasaulio Likurgas ir Drakonas, Kromve2121 North Westem Are.
į
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LS.S. Reikalai

Gal dar
susitaikys

ŠĖTONO VAIKAI

Lapeliai ir
"revoliucija

cialės revoliucijos reikalą
pirmyn.
Rimtį žmonės tečiaus pa
sakys, kad komunistai su to
kiais savo lapeliais tiktai sa
ve stato ant pajuokos. Kas
nežino, kad Amerikoje šioje
•valandoje visai nėra tinka
mos revoliucijai dirvos? Ku
ris sveiko proto žmogus ne
mato, kad dabar Amerikos
darbininkų klesa dar visai
nėra prisirengus prie to, kad
mėginus nuversti kapitalis
tų valdžią ir paimti galę į sa
vo rankas? šaukti tokia
me momente, kad darbinin
kų minios statytų (kaip tuo
se lapeliuose sakoma) “gin
klus prieš ginklus, spėką

Kazimieras Gugis

— Ir tų viską tu manai atlikti su pagelba ?is ir Kalvinas. Vardan ypatiško proto ir ypatrijų
žmonių?
iškos teisybės jis užmušines ir vėl pripildys
rininkų gale Lietuvoje; 2. Kad rikalų pasaka apie reikalingumą
butų panaikinta ekonominė dva

“Naujienos” nurodė, kad kle

Lietuvos žemės ūkio produktin- palikti dvarus lenkų ponijai yra
gumas nebūtų sumažintas, ir 3. melaginga kadangi latviai ir es
Kad nebūtų nuskriausti Lietuvos tai nedarė jokių ceremonijų su
darbininkai. Todėl jos siuto savo dvarininkais, o betgi talki
konfiskuot dvarus ir paimt juos ninkai juos pripažino greičiau,
negu Lietuvą. So. Bostono “Dar
įvisuompnės rankas.
Ir tame jos pilnių-pilniausiai bininkas” atsako j tai:
sutinka ne su “Draugu”, kaip
“Matyt, ‘Naujienos 'nežino,
melagingai pasakoja “Vienybė,”
kad Latvių ir Estų dvarinin
o su Lietuvos socialdemokratų
kai yra vokiečiai. Tai Estų
partija.
1
ir Latvių neceremoningumas
Laudininkai-gi, kurių poziciją
su vokiečiais dvarininkai tik
“Vienybė”, matoma, skaito go pajukti alijantams galėjo.”
riausia, vadovaujasi tiktai vienu
O Lietuvos dvarininkai, girdi,
tikslu: panaikinti dvarininkų ga
lę. Jie siūlo atimti dvarus iš esą lenkai, ir už juos kartšai sto
dvarininkų ir suskaldyti juos. ją franeuzai ir belgai.
Tai yra naujas mėginimas ap
Bet jie neatsižvelgia į tai, kaip
dvafrų skaldymas atsilieps ant- dumti žmonėms akis.
Lietuvos ūkio ir darbininkų pa Visi žino, kad dabartinė Finlendijos valdžia atsirado su padėties.

— Ar gi da mažai? Tfys! Net perdaug.
Geriausiai atlikčiau aš tą viską vienas pats, bęt
reikia laukti. Man lem|a atlikti dalykai svar
besni, milžiniškesni...
— Gordonas atgijo.
— Aš sugriausiu visą žemes sklypą. Aš
vienas. Galbūt su pagelba kelių žmonių. Tik pa
žiūrėk tu į juos, į tuos tris menkus žmones.
Visi jie mano. Tas jaunikaitis mirštantis drėg
nam kambaryj, kankinamas sopulingos neri
masties atsiminus, kad būtinai turi numirti, ir
kupinas pašėlusios, fanatiškos neapykantos prie
visko, kas jį pražudė, — jisai mano! Ir tas ki
tas, prasižengęs ir norėjęs išsigolbSU ipc)’ mei
lę, kurią aš užmušiau, — taipgi mano! Ir las
filosofas, kurio mintis prarijo širdį, —- taipgi
mano! Toji moteriškė, kurioje staiga gema mei
lė ir kuri pradeda neapkęsti savo praeitį, — ji
taipgi mano! Kiekvienas, baimes kankinamas,
nerimastin nutrenktas, griežiantis dantimis bespekiam įsiutime, kiekvienas, dasilitėjęs kale-

pasaulį nuodais ir užkrėtimu. Garlmanas —
tai Sent-Žiust’as, geradarys Itobespicras... Ha,
ha, ha...
Botko žiurėjo į Gordoną akis įbedęs. ,
— Tavo nervai perdaug suerzinti. Sergėkis!
■— Ne, ne! Aš pilnai valdau savimi. Bet
tik pagalvok: ištisi metai, kaip aš nieko nekal
bėjau. Supranti? ištisi metai!...
— O toliau kas? Kuomet viskas čia bus
užbaigta, ką tu paskui manai daryti?
Gordono. veidas nušvito paniurusia šviesa.
— Aš turiu kunigą
sukuždėjo jisai iš
kilmingai. — Supranti, lią tai reiškia? Tai ma
no svarbiausi trapas. Tai jausmų sprogimas,
maištas, riaušės, tai atskala, tai naujas Avinjonas!
Karštligiškai gere, bot staiga tartum visas
pasislėpė savyj e. Susitrauko, akys užsimerkė.
Jisai užmigo.
Botko ilgai žiurėjo į jį ir lingavo galva.
* (Pabaiga I-os dalies)

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010

Rezidencijos tel. Albany 8710
w _____ L

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
,
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vnl. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarime*.
3261 So. Halsted St., Chicago, UI
Phone Boulevard 491

ASHLAND
MUSIC
Detantai.
Laikrudfttal*

Aukaybl, Columbljos GrafonolM Ir
lietuviiki naujausi
rekordai.

. <437 S. Ashland
ive.,
Ohicago, UI.

F

Utarnikas, Gegužio

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
SPAUSTUVIŲ DARBININKAI
SUSTREIKAVO.

Tarp 3,(MM) ir 4,000 spaustu
vių darbininkų vakar išėjo į
streikų. Streikuotojui visi yra
Typographical Union No. 16
nhriai. Tarp streikuotojų yra
ir Evahston Ne\vs Index dien
raščio ir poros kįtų savaitraš
čių spaustuvės
darbininkai.
Darbininkai reikalauja 44 dar
valandų ir $51 savaitėje,
bo
Unijos darbuotojai pareiškė,
kad Peterson Unotype kompuiiijti

bos. Kad kaip gali ir visi stokjardų dartiininkai išeiti į streikų. Dabar streikuojantys darbininkai lošė gana svarbių ro
lę skerdyklose. Jie priimdinx> ir
šerdavo supirktus galvijus ir iš
jų rankų galvijai nueidavo į
papjovinio namų.
Todėl nedėlioj Ainalgamated
Mcat eutters & Butchcr Workers’ unijos darbuotojai iš
reiškė samdytojams, kad pjo
vėjams (bučeriams) unija ne
leis pjauti ir taisyti karves, ku
rios pasieks juos per ne unijos
darbininkų raukau. Toksai uni
jos pareiškimas, reikia manyti,
sulaikys kompanijos pasiniojimų samdyti
nepriklausančius
prie unijos darbininkus. Kom
panija jau buvo nusprendus
pasamdyti daugiau kaip tris
šimtus nemuštų darbininkų atlikimui

ir Korufidcf Ixach

jau pasirašiusios po tuo darbi-

ninku reikalavimu.
STOKJARDŲ STREIKAS
PLEČIASI

streikuojančių

statytojai metė savo darbų, Tečiau nedėliojo dalis darbininkų
1
TIr tie
" darbininkai
..........................
dirbo.
dirbo
už senų algų — $1.25 į vai. Bet
kad buvo šventė, tai jie, kaip ir
paprastai, gavo (mokėti už laikų
ir pusę. Statytojų unija tvirti
na, kad penki šimtai >kon trak
torių sutiko savo darbininkams
mokėti nenumažintas algas.
Įvąirių skyrių namo staty
mo darbininkų delegatai mile
lioj atsilankė į Chicago Federation of Labor mitingų. Mi
tinge iš delegatų paaiškėjo, jog
darbų apleidžia mažiau darbi
ninkų, negu kad buvo manyta.
Maliavotojų unijos atstovai pa
reiškė, kųd maliavotojai
turi
apėmę daugiau darbo, negu jie
gali suspėti padirbti, po uni
jos skale — $1.25 į valandų.
Tų patį pasakė ir namų staty
mui reikalingos geležies purupi n toj ui.

ninKtj darbo.
Dabar streikuojantys dartiininkai uždirbdavo nuo $25 iki Vandens ir šviesos nuominin
$30 savaitėje.
kams neduoda.
Kai kurie namų

savininkai

500 KONTRAKTORIŲ SUTIKO
net vandenį ir šviesų savo nuo
MOKĖTI SENAS ALGAS.
Dalies stokjardų darbininkų

Dr. A. R. Blimenthal
Iškirpk šį apgarsinimų, atnešk mums už kų gausi $3.00 vertes nupiginimų
PALIKTI STORAGIUJ
.
Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda
vimas fonografų, lovį), parlor rakandų, divonų ir
pečių, —• kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE €O.
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.
Mes turimo parduoti už neužm-okėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią
reikštų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimtis, metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setu, lovų Ir
khrpotų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi pasiunčiame C, O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. ■.
Uberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4 vai. po plotų.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

6807 — Juozas Vilkas

6253 — Uršulė Dambrauskienė 6811 — Jonas Paulauskas
6860 — Jurgiui Zemliauskiui
6257 — Juozas Talandžius
6259 — Antanas MauČinskas 6905 — Jadvyga Pilsuskaitė
6940 — Vincentas Macijauskas
6266
Juozas Čeponis
6278 — Emilija Kruopyte z 6969 — Tamošius Labanauskis
6970 — Izidorius Jurėnas.
6279 — Ona Kalindrienė
99 64 — M. Mikelienė
6289 — Ona Kvagždaitė
Teleg. 63 — A. Skaudienė
6292 — Antanas Tumonis
3091 — E. Austienė
6318 — Ona Šeštokienė
6323 — Kazimieras Liuberskis 3544 — J. širmonaitis
3585 — J. Dabkevičienė
6335 — Juzė Sazevitienė
4359 — J. Aleliunas
6337 — Mikolas Bunis
4454 — O Sungaila
6343 — Veronika švelnytė
4850 — A. Survilo
6344 — Juozas Stanys

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
‘‘Naujienų” ofise.
DR. K. DRANGELIS
Pranešame pirkėjams Brighton Parke ir
apielinkėse, kad pradedant Gegužio-May mėne
sio Ventos vaistinė prie Archer ir Francisco
gatvių, nedėliomis užsidarys 6 valandų vakare.
Su receptais ir kitokiais reikalais stengkitės už- •
eiti ankščiau.
Phone Lafayette 621.
____________________________________

—

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

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

I Motėm UfM Ir Cfeiriimtje

CMICAIO.

Turės

parūpinti indus

lupa-

.j-.—. i—y,

n

-------- -

DR. M. HERZMkN . IŠ RUSIJOS
G«rai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Jaunias metodas

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR.B.M.RO8S
Crilly35Building
—
ruimus
506. Imkite
elevatorių
Specialistas
So. Dcarbom
St., kampan
Monroe
St.

Q

iki 5-tų lubų.,
Chicago, III.
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
DVIDEŠIMTS ASTUONI
METAI
PRAKTIŠKO
PATYRIMO.
užnuodijimu,
inkstų,
pūslės šlapimo
ir visokiomis
VALANDOS kasdienprivatinėmis
nuo 10 ryto ligomis.
iki 8 vak. Nerišliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarninkais ir Ketvorgais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

SEVERA’S
NERVOTON

6248 — Mykolas Uuberskis

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra •
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame i vaikus. Vai. t nuo 9 ryto iki 9 vak.
ouo ® iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. karnp. 47 SL
Telephone Yards 4317
Boulevard 6487

1r
r. i JI Irm« iiarcu,.
vyitl, moterų ir valkų,
DMU-

mininkams sustabdė. Jie mano,
Subatoj per pietus narni, kad tuo jiems pavyks išvaikyti
nuomininkus,
kurie atsisakė
mokėti veik padvigubintas rendas. Tečiau Chicago Tenant’s
Protective League pataria nuo
mininkams laikytis ant vietos,
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo nežiūrint kaip sunkios aplinky
bus. Kaip šiandie Springpranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės bės
Jaunas
vaikinas,
James
fielde bus perleidžiama taip ži
Severos Gyduoles užlaiko
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo nomas Kassingerio bilius, Jei Storck, prigėrė, kuomet jo val
seimvnoh sveikata,
r
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun gu tasai bilius pereįs, tuomet tis apsivertė. Jo draugas, Tony
tė kvitus su paėmėju parašais.
nuomininkai turės pilnų teisę Kabu rok išgelbėtas.
Atgaivinkite
gyventi savo senuose namuose
• Pinigus gavo:
sava nervus.
kitų pusę metų mokėdami se
Tel. 65 — Julijana Dismonienė 6396 — Jurgis Ambrozaitis
Miss Patdinc Išange vaikinas
nas rendas.
6398—Kotrina Augustinavičaitė
Tel. 67 — Simonas Bartkus
Jeigu jaustito pavargis, aržus, nerprižadėjo jų apsivesti. Bet kaip
6407
—
Karolis
Džiržanskis
v uotas, lengviai sujudintas, jausiąs
230 — Liudvika Kikinienė
reikėjo tas padaryti, jis dingo.
nuo triunksmu, negalite miegoti —
Mergaitė atrasta su sesers
6416 — Jonas Kunigis
1327 — Leonora Lickienė
Su juo dingo ir jos $300 “lifc’s
tada nepadarisite giariaus imdamas
mažučiu.
6424 — Kažimira Raibavičienė
604 — Marynas Petrauskas
sayingš.”
'
1851 — Barbora Alvinskienė 6137 — Jonas Rutkauskas
—-----------------------6446 — Fortunaitis Butenis
Virginia Whittaker ir jos se
2809 —r Antanas Komskis
V
6487 — Alena Lemantavičaitė sers mažiukas nedėlioj tapo
3612 — Povilas Bružas
Morris Ręskih, dviejų metų
surasti.
Virginia,
15
metų
mer

6499
—
Barbora
šišnienė
4062 — Vincentas Dagis
vaikas, riešutus bevalgydamas
gaitė,
auklėjo
11
mėnesių
vai

6530
—
Kazimiras
Sabanaitis
4299 — Juozas Lomentauskas
paspringo ir nuo to pasimirė.
kelį. Kuomet gj jos sesuo pa
6540 — Liudvikas Žakas
4394 — Juozas Radavičia
(Severo Nervoton), tam tikrus gyžadėjo
važiuoti į New Yorkų
1
• /
Viktorija Palikaičiutė • 6588 — Juozas Bedarfas
* 4415
dules dėl tokiu negalę. Jie nutilus
nervus, atneša ramų Ir pastiprinanti
gyventi ir su savimi pasiimti
Amerson namas, prie 11)01
6593 — Juozas Butauskas
4762
Ona Kondratienė
miegą ir atgaivin nervu systemą.
savo vaikų, tai Virginia stt vai West Ohio gat., kur bent ke
6648 — Zuzana Pikturienė.
4826 — Jonas Zevertas
Preke $1.26. Gaukite nuo sava
aptiekoriaus.
Reikalaukite Severo,
ku
dingo.
Jinai
labai
mylėjo
turi
tuksiančiai
biednų
mokyk6657
—
Magdelena
Kaledinskienė
5580 — Kotrina Tarvainienė
Neimkite kitokiu.
mažutį ir nenorėjo su juo per os vaikų susirinkdavo pažaisti,
6659 — Antanas Tilinas
6010 — J. žiaugra
6666 — Aleksandras Gudmonas siskirti. Mergaite nusinešė ma jus paversta j sodos užeigų,
6016 — J. Mileius s
W. F. SEVERĄ CO.
žų
vaikų
pas
Mrs.
Doloers
laiškia
vaikai
nebetenka
vieCEDAR
RAPIDS, 10WA
6679
—
Zuzana
Dvelyčia
6138 — Marijona Laurynienė
6693 — Stanislavas Vaivada . Nielsen, 2213 N. Lawndale, ir
6184 — Jonas Bakšys
prašė jos, kad ji mažų j į palai kėj kitos tokios pat savo vai
6214 — Petronėlė šeškevičienė 6710 -r- Jonas Petrauskas
DAR APIE DEMONSTRACIJĄ.
67Š7 —Magdelena Adomavičienė kytų pas save, kol iVrginia kams vietos.
6217 — Juozui Dzenkauskui
galės surasti jam vietų. Ji sa
6744 — Stanislovas Skirutis
6226 — Antanas-Mikulienas
Lietuviai šauniai pasirodė.
kė moteriai, kad kūdikis yra Chicagietę, Pauline Bcrnstcin,
6745 — Juozas Marčiulinas
6227 — Barbora Mikuckienė
LSS. VIII Rajono rengiamajos sesuo ir juodvi esančios užvakar suareštavo New Yorke.
6230 — Kažimira Mažeikiutė 6765 — Mikolas Juknis
Policija mano, kad ji yra pri sai masinis susirinkiinas ir vė
našlaitės.
6772 — Antanas Mikalauskas
6231 — Barbora Stuogienė
sidėjus prie išvogimo Schenbert liau demonstracija pavyko ge
6801 — Adomas Kazlauskas*
6236 — Teklė Baguševičaitė

streikas, iššauktas praeitos subatos vakarų, turi didelės svar-

AKIŲ SPECIALI8TA8
Akto Effzamlnvojti Dykai

& .Ainibcrg State banko.

noms-išmatoms.

Joseph Domifuo tapo nušau
Miesto inspektoriai vakar tas nedėlios vakarų, žmogžudys
iradėjo versti namų savininkus suimtas.
parūpinti indus suvertimui lu>anų, o kitus pelenams. Namų
DentistųJXWnas J. Rowlansavininkai privalo tuos indus dų nušovė jo moteris vakar
sau įsigyti ir duoti juos savo anksti rytų.
nuomininkams. Kurie neklau
sys to miesto įsakymo,
bus
John Ilornung, nekaltai tapo
jaudžiami nuo $5 iki $200 kiek sunkiai peršautas smuklėje.
vienų dienų, kuomet tik sulau Galbūt mirs.
žys įsakymų.
Adolphus Fishleigh, 18 metų
Namų savininkai turi įdėti į vaikinų, užvakar naktį užva
langus sietus.
žiavo automobilis ir sunkiai
sužeidė. Automobilis nesustojo.
Sveikatos departamentas ne
dėlioj išsiuntinėjo paraginimus,
Miss Carrie Belke nedėlioj
kad namų savininkai įdėtų j autoniolbilis užvažiavo ir galvų
langus sietus nuo musių apsau perskėlė.
gojimo. Kurie to nepadarys,
bus baudžiami nuo $1 iki $1(X).
S ubą tos naktį bent devynias
Nuomininkams patarta praneš vietas Evanstone apvogė. Bet
ti sveikatos departamentui, jei nei vienas negirdėjo, kaip tai
gu jų namų savininkai atsisa vagys padarė. Apvogtieji sako,
kytų sietelius įdėti.
gal dvasios juos apkramtė.

$5,000 vertes brangu k menų
Frank Mosney nedėlioj auto
nedėlioj tapo pavogta iš Harvey mobilis užmušė. Automobilis
nesustojęs nuvažiavo.
Nedėlioj du vagys užpuolė
Mrs. Angeline Fritts, 76 metų
chop suey res tau rantų, prie 962 senelė, bankieriaus W. A. MotdBelmont gat., ir pavogė $120. ton uošvė, užvakar nusišovė.
Virėjų peiliu sužeidė.
Paskutiniu laiku jinai sirgo.

riau

nei tikčtąsi. Nedelioj

T. Pullman 5482

A.SHUSHO
AKUŠERKA
Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, Iii.

Stogu Dongejas
Šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengėjus.
Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visbkius blekinius dar
bus. „Dedu rinas. žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troką perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Krcipkjtčs ypatiškai
arba per telefoną.
J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Roosevelt 8699,

"Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fiak St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nud 6 iki 8 vai. vak arai m,
f Dienomis: Canal
Tąlephonai.-J
3110 arba 867
J Naktimis: Drexel
V 950 • Drover 4136
GYVENIMAS: 8412 8. Halated St.

DR. CHARLES SEGAL1
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Aye., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką ir w
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
Moterišką ir Vyriiką
Taipgi Chronišką J<igą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 5
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■
1 po piet - Y
m
Telephone Yards 687
■
aaSEIBGKDBK3BRB7
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. S. BlEŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa*
Leavitt St. Phone Ganai 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 ik
9 vai., vakare. Gyvenimo vieta: 3il)
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakare.
Nedaliomisęnuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Kateteri St

Chroniškos Ligos

apie

Tikra Diognoza
vienuoliktų
valanda ryto p.
Meldažio svetainė buvo pilna
Kraujo ištyrimas
pilnutėlė, čia matėsi netik clii-j
Elektros Instrumentai
cagiečių, (lxl ir artimesniųjų!
kolonijų lietuviai ■darbininkai.
J. VAN PAING M. D.
Visi čia susirinko, kad pažymė
2221 So. Kedzie Avė.
jus savo šventę — Gegužes Pir
Vai. 1—2; 7—9 po piet.
mų. Nors rengėjai ir neįgalėjo
išpildyti tai, kų buvo prižadėję,
bet susirinkusiųjų entuziazmas
buvo didelis'. Ant rengėjų, nė DARBININKŲ ŽINIAI.
vienas nepyko, nės matė, kai
ne jie kalti: keli dainininkai, Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ii
pasiskundimus sužeidi
kur buvo sutikę dainuoti, neat sutvarkau
muose kasyklose, dirbtuvėse ir tt.
vyko. Sako, 'buvusios tam tik visose Suvienytose Valstijose.
Kad turiu expertą legališkiems da
ros priežastys. Taip jau neat lykų
atlikimams visose Su v. Valsti
vyko ir vienas kalbėtojas, Nau jose. Ir reikale į teismą eiti.
Esu sąryšyj su advokatu Harold o.
jienų redaktorius d. P. Grigai Mulks,
Room 1117,
tis (Jis sirgo. — Bed.), bet to
Harris Trust Bldg.,
111 W. Monroe St.,
neveizint programas išpildyta
Chicago, UI.
gerai. Kalbėjo Dr. A. Montvi
las. Tenka pažymėti, kad šį
kartų daktaras tikrai . puikių
prakalbų pasakė. Tokios senai
neesu
Be to, puikiai
dainavo broliai Briedukai ir du
vietos chorai — Liet. Soc. vy
rų choras ir Pirmyn mišrus
CORSETS
choras. Tinkamam progini mo
papuošimui daug prisidėjo ir
Benas, kurį sudarė d. J. Bajakas ir kiti vietos muzikantai,
Benas buvo didelis ir gerai sudarytas. Juo mes pasididžiavo
me netik svetainėje, bet ir de
monstracijos metu: nė viena
kita divizija tokio didelio beno
neturėjo. Dclei to ir d. J« Balakui ir visiems kitiems demons
tracijoj dalyvavusiems muzi
Jei tamistos pardavėjas ne
kantams reikia tarti diilvlį ačiū.
turi jų, prisiųak pirtigus, kru
Mes jų neužmiršime!
tinės mietą (ttnt drabužių),

Du vyrus areštavo St. Cha
Thonubs Raymond, kuris bent
rles, III. Policija sako, kad jie aštuonis sykius buvo areštuo
yra nušovę Wcst Chicagos po tas už vagystes ir veik žedrių
licijos viršininkų George Riebiu sykį pabėgęs iš kalėjimo, užva
kar vėl tapo sugautas. ’
Keturi vaikinai areštuoti ir
Beje, čia tenka pažymėti vie
pavogimų John GerriotU’o au . Trys vagys -vakar primušė nas labai negražus iirietikčlis.
tomobilio. Vagys prisipažino
Ilerbcrt Stcrn ir atėmę ir jo
(Tųsa seka ant 6-to puslp.)
prie vagystes.
$5,000 pabėgo.

fr kitokius

elektros prietaisus.

SelfReducing

Tel. Austin 737

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

Telephone Yards 5884

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

Ofiso Tel. McKinley 76

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

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistaa
10801 So. Michigan A v., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dicTion? ir naktimis prie
gundymo ir duodu patarimus mo
terim® ir merginoms.
Antrašas:
8883 So. Holsted St., Chicago, III.
Phone: Boulevąrd 4121

DR. C. KASPUTIS
—Dentistaa—
8831 S. Hatetcd St., Chicago, III.
Valandos:—
Telefonas—BoųJevard 9199

Tel. PuĮhram 3^2

D1K L, Et MAKARAS

o mos pasiųsimo vienų išmė
ginimui.
Persiuntimų ap
mokame.

ilunn’V." 9/dytoj“. Ir Chirurgas
10900 Michiiiau Ave^ Roselandą.

MEMO BYGEBNIC.FASRION INSTmJTB
Pyt. M > 23 Irria* Phc«
New Tor>

Vai, 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
, iki 8:30 vak.

f

Utarnikas, Gegužio 3, 1921
Pirmosios demonstracija pavy- LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 IŠ
ko kuogeriausia, o ypač mums,1 TLIETUVOS NAUJIENŲ
a

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Vienas .vietos \muzikantas, kur lietuviams.

kiek laiko atgid buvo “didelis
socialistas,” paikui toks i>at “di
delis komunistas,” o dabar ne
žinia kas, darei visa, kad mes
negautume beno. Jis net į mu
zikantų unijos ofisą buvo nu
bėgęs denuncijuoti* mus ir pa
čius liet, muzikantus. Savo
tikslo jis betgi neatsiekė. Bet
tuo puikiai pasirodė, koks jisai
“paukštis.” Gerai, dabar mes
žinosime. Žinosime, su kuo tu
rime reikalą. Ir LSS. kuopos
ir visos pažangiosios Chicagos
lietuvių draugijos ateity žinos,
kaip reikalinga elgtis.

OFISE:

—;Hy.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT
Vakarėlis rašytojui šernui
pagerbti.
Gražų būrį svečių sutraukė
vakarėlis, kurį SLA. 208 Mote
rų kuopa buvo praeitą nedėldienį suruošus Mildos salėj
musų rašytojui “Dėdei” Šernui
pagerbti. Kokio nors ypatingo
progranio nebuvo patiekta, bet
užtat buvo arbatos ir įvairiau
sių home-made
užkandžių,
nuo sandvičių iki puikiausių
pyragų ir tortų, kurių pačios
kuopietės buvo prigaminusios ir
pokyliu prigabenusios. Stebėti
nu bud u apsieita dagi be nuo
bodulio pasaką — tų taip vadi
namų prakalbų, kuriomis pap
rastai tokiuose pokyliuose vi
sokį deinostenai patys kanki
nasi ir dar labiau kankina vi
sai ne tam susirinkusius sve
čius ir viešnes. Keli žodžiai tar
ti šeimininkės p. Petraitienės,

AUTOMOBILIAI

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS

PARDAVIMUI 1917 Dodge auto
mobilius. Priežastis — apleidžiu mie
stą. Kaina $395.00. Galima matyt
.dieną ir vakarais.
GURSKIS,
4618 S. Talman Avė.

Koliai bus automobilių paroda, numušime $100 nuo bije automobiliaus kainos, kuriuos turime. Virš 25 automobilių pasirinkime: visi
Saxon automobiliai. Gvarantitojame, kaip ir naujus. Daugelis bargenų už dabartinęs kainas. CASH ARBA IŠMOKĖJIMAIS, arba im
sime jūsų seną automobilių į mainus, ne senesnius kaip 1914 priimame.

Andrikui Viktorui
Antanavičių Antanui 2
Babris Juozapas 2
Bereneviče Justinas
Budvetis Mrs. G.
Dundulis A. 2
Gutauskas Antanas 2
Jenkauskienė Katrina
Kaunetis John 2
./
Latvis K.
C"
Lukavičei Jonui
Markus Peter 2
Palubinskas Juozapas
Pužauskas Bruno
Songaila JonasSabas Kazimieras
Sverkalas Joe.
Shimkus Stanley
Vinčiauskui Juozui
Antanauskis Ton.
Burzdes Jacob
Cvirka Frank J. į,
Dubinski Stanley
Gimbutis John
Lenkauskas Petras
Laureckis Simonas 3
Miką Lefon
Mikalauskui B.
Navickis V.
Petrauskis Juozapas
Plonis Mary
Shukis Antanas
Toleikaitė Antanina
Vitauskis Antanas

ATDARA VAKARAIS IR NEDALIOMIS.

KAS PIRMIAU atsineš depositą,
tas palnys $3250. Po mirties savi
ninko, likusiejie iš familijos norėda
mi geritai pasidalit liepia parduot šią
savaitę, $80/)0 vertės namą tik UŽ
$4750. 2 augštų muro, 2 pagyvenimų
Eo 5 ir 6 kamabarius, maudines ir
eismontas 7 pėdų ir medinis gara
džius.
Namas randasi ant Bridgeporto. Atsišaukit greitai pas
J. ZACKER,
PARDAVIMUI mūrinis namas,
3301 So. Halsted St.
krautuvė, su pagyvenimu ir du pagy
venimai viršuj, taipgi garadžius dėl
2 automobilių. Elektra, gazas ir kiti
PARDAVIMUI 80 akerių ūkė; 50
parankamai.
Augštas cemento basementas. Namas ant kampo. Na akerių dirbamos, 30 akerių miško, 25
mas randasi 3600 S. Ix>we Avė. Kai akeriai užsėta rugiais, 8 akeriai do
na $10,000. Morgičius $5/M)0. Duo bilais ir 20 akerių užsėta vasarojum
ir daržovėms, 2 jauni arkliai, 10 gal
siu 6%. Matyt galima po piet.
vijų, 8 kiaulės, ir daug vištų. PaiP. A. ZELNIS,
duosiu už pusę kainos — $4,800
$4,800.
2928 Elston Avė.,
Trečdalį
įmokėt,
o
kitą
lengvais
išmoPhone Monticello 2714.
Pardavimo
priežastį,
pa
kesčiais.
PARDAVIMUI 20,000 akerių žemes tirsite ant vietes.
N. K.,
Sawyer paviete Wisconsin, arti moky
Irons, Mich.
klos ir apgyventos vietos; gera, molio Box 33,
žemė. Kaina nuo $25.00 iki $35.00 už
akerį, lengvais išmokėjimais.
PARDAVIMUI stuba, tikras bargeRašykit.
nas.
Turi būt tuojau parduota 5
A. WISE LAND CO.,
kambariai,
didelis antaugštis, elektros
Birchwood, Wis.
šviesa, kietmedžio grindys ir, 4 lotai
Už PUSĘ kainos bargenas 2 augštų — pardavimui labai pigiai.
muro namas dviejų pagyvenimų pp 6
N. SIMON,
kambarius beisementas, rendos $480,
5525 So. Kolin Av.
metams greitu laiku parsiduoda tik už
$4000 su $1000 įmokėjimo, likusius
rendos išmokės. Namas randasi apie
Garfield Boulevardą ir Halsted St.
Atsišaukite greitai pas
J. ZACKER,
Pasakykit mums mierų savo
3301 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME.

GRABAM MOTOR CO.,
2429 Michigan Avė.
Tel.: Calumet 106.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI

JIEŠKAU pusbrolio Kazimiero Kinderio, kuris gyvena East St. Louis,
III. Jau 10 nvetų, kaip nieko apie jį
nežinau.
Turiu svarbų reikalą su
juom.
Meldžiu atsišaukti, arba ži
nanti jį teiksis pranešti. Jis yra iš
^Tauragės apskr., Gaurės valsč. ir
par., EiČių kaimo.
JOHN KINDERIS,
P. O. Box 245, <
Ambridge, Pa.

PARDAVIMUI mažas groserukas, pigi renda, gerai biznis
eina.
708 W. 30 S t.

NAMAI-2EME

Pradžioj su demonstracija
lietuviams išėjo “nė šis, nė tas.”
PARDAVIMUI saliunas, kartu, pi
Mat, buvo garsinta, kad maranas, registeris ir laikrodis. Dau
giausia lietuviais apgyventa.
Par
šavimas prasidės nuo p. Meldat JIEŠKOME Jono Purausko, prane duosiu labai pigiai, arba mainysiu ant
žio svetainės. Taip ir būtume
šdami, kad
ir brolis Juozapas grosemės arba bučemės. Pardavimo
mirė
ir
dabar
nėra
kam ūkės vesti. priežastį patirsite ant vietos.
padarę. Bet paskutinėj valan
Todėl meldžiame kuo greičiausia par
Atsišaukite.
doj miesto valdžia atsisakė iš
važiuoti.
1942 Canalport Avė.,
Konstancija ir Anelė Purauskaitės,
duoti perini tą. Vadinas, marŽaliapurvių kaimas, Panevėžio apskr..
šuoti stačiai nuo Meldažio sve
PARDAVIMUI saliunas labai pigiai
Spirakių paštas, Kauno rėd.,
ir
geroj vietoj, lietuviais apgyventoj,
Lithuania.
tainės ^neleido. Tad. susirinki
arti šv. Jurgio bažnyčios, gerą pelne
mui užsibaigus, žmonės, kas
neša. Turiu parduoti greitai. Par
davimo priežastis partnerių nesutiki
gatvekariais, kas pėsti, turėjo
kambario, o mes suteiksime'
mas. Savininku rasite visada.
EXTRA
BARGENAS
Bhie Island gatvės jieškoti. O
943 W. 33rd St.
3 augštų muro namas, 6 pagyvenimų maž-daug apskaitliavę kiek at^
kadangi musų masinis susirin
po 4 didelius kambarius ir beisman- sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
JIEŠKAU partnerio — likau vienas
tas
po visu namu. Rendos $960.00 ma DYS”. Tel. Victory 2400.
biznyje, tad reikia partnerio. Turiu
kimas truputį užsitęsė tai pa
tams.
Namas tikrai vertas $12/)00.
rakandų krautuvę ir dirbtuvę. Turi
PARDAVIMUI barbemė labai pi
Mišeikos prakalbelės, kuriose
sekti nužymėtąją vietą laiku
Savininkas
apleidžia šitą šalį ir pri GEORGE GREEN LUMBER CO
būt geras biznis man, arba kabinot giai; biznis išdirbta per 14 metų, ap
jie nurodė Šerno kaipo rašyto
verstas
parduot
greitu laiku tik už
makeris. Dabar turiu daug orderių gyventa visokių tautų, labai gero,
buvo negalima. Mes, vadinas,
22nd St. Bridge
$9,500.00.
Namas
randasi West Side
Savininkas važiuoja Lietu
jo ir ypatinga) kaų>o Amerikos
ant rankų išsiuntinėjimui. Geistina, vietoj.
pasivėlinome. Kada musų žmo
arti I^avitt ir 23rd St. Atsišaukit pas
kad partneris turėtų kapitalo apie von.
lietuvių mokytojo ir auklėto
J. ZACKER,
603 W. 47th St.
$5,000 įvestinimui, kuris yra apsaugo
nes pasiekė Blue Island gatvę,
jo nuopelnus, buvo visos ora
3301
So. Halsted St.
tas. Gera proga padvigubint pinigus.
tai demonstrantai jau buvo nu
Atsišaukite telefonu.
cijos prie stalo, ir to pakako,
ėję. Su jais buvo nuėjusi ir da
SAM ZINN,
PARDAVIMUI saliunas, su AR NORI PASTOVAUS DARBO
Giminės atsiliepkitę.
šiaip vakaras praleista šokiais
IR GERAI APMOKAMO?
Tel.
Belmont
709
lis pačių lietuvių. Manėme, kad
•
rakandais
(fumiture).
Parda

— kas šoka, o kas ne — besicmaršuoti jau neteks. Delei to
vimo priežastis — važiuoju Lie Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
dotnisz Patsai solenezantas bu Gausite 10,000 dolerių apdraunemažai džiaugėsi ir kai kurie
džiulei Lietuvių kolionijoj, esančioj
tuvon.
dos iš Amerikos valdžios.
vo gerame upe.
—ai.
garsioj javų derlingumu Oneida
buvusieji musų draugai. Mat,
2900 So. Lowe Avė.
County, Wis. Žemė gera, viskas ką
Jungtinių Valstijų Kareivių JIEŠKO kambario laisvas vaikinas,
mat — sakė jie, — socialpat- Daugiau įmonių vagiams gau
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
su valgiu. Geistina Brighton Parke. j
gai
bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
Apdraudoš Biuro
Chicagos Kas turite panašų kambarį, malonė
riotai gavo ilgą nosį. Bet taip
dyti.
Kainos
$15 ir augščiau už akrą.
PARDAVIMUI grosemė, pi Su $250 nuo
skyrius
kreipėsi
i
mus
prašy

kite
pranešti.
v
nebuvo.'
Už valandėlės LSS.
ir
lengvais
išmokėjimais busi
Apart ginkluotų dabotojų ii
Flatus ir bungaloWs. AugA.
SAGAMOGA
(
>
puikios
farmos
savininku.
Platesnių
giai.
Lietuvių
kolonijoj.
Atei

VIII Rajonas tikrai puikią de įtaisų bankose duoti žinią poli mu paskelbti Naujienose, ar
1107 Independence Blvd.
žinių ateik šiandie.
_
kit tuojau.
(čia
monstraciją sudarė. Į musų ei cijai, kada kokių bankų vagys nežino kas, kur gyvena
LIBERTY LAND & INVESTMENT štos rūšies materijolas ir
COMPANY,
8837 Ilouston Avė.
les suburbėjo apie du tūkstan užpuola, dar bus metama į au- Amerikoj, ar gal Lietuvoj) gi
puikiausis unijistų gabių
3301
So. Halsted Str.,
So. Chicago, III.
čiai lietuvių darbininkų. Ir tai gštų ugnis, kuri abelnai suju- minės vieno lietuvio, kurs va
Chicago, III.
darbininkų darbas už tokių
dinosi Paul L. Smalar. Tokiu
neveizint to, kad didelis lietu
YRA KAMBARYS nuomoti
PARDAVIMUI lotas, randasi
vardu jis pasidavė, kad buvo vienam vyrui kartu su kitu.
vių demonstrantų būrys “pak
PARDAVIMUI saliunas, lietužemą kainą, daug pigiau, nei
pašauktas į Amerikos kariuo Kreipkitės adresu: 545 W. 32nd vių kolonijoj, biznis labai geras^ Brighton Parke, Albany Avė.
lydo:” vieton nueiti ant Blue
UŽDAVINYS NO. 13.
ir 40 PI. Parduosiu pigiai.
kuri kita įstaiga pasaulyj
Island ir 12 gatvių, jie nuėjo šis uždavinėlis, be abejo, labai dau menę, bet tikroji jo pavardė St. antros lubos;
Pardavimo
priežastis
—
liga.
J. ARMALAS,
turėjo
* ant Ashland gatvės. Supranta geliui žinomas, nes Žaislo vedėjas ga- lietuviškai, beabejo,
3201 Aubum Avė.
galėtų. Perkame tokiomis
rių J° t augiau nei tuzin? egzemplio1400 S. 48th Ct., Cicero, III.
skambėti kitaip. Tasai “Sma
ma, ten jokios demonstracijos
vJ<> br°lis su seseria ir vyras su lar” buvo kilęs nuo Subačiaus,
daugybėmis, todėl galime
jie Berado, ir daugelis pykdami
FARMOS!
FARMOS!
pąaa; jje nusipirko tris obuolius, ir
PARDAVIMUI Ice Cream parlor,
ėjo į Coliseumą. Tik paskui pa-j kiekvienam išteko po vieną obuolį. gimęs 1894 m. birželio‘ 15 d.
cigaretų, cigarų saldainių ir kitų
Nepirkit prastų farmų, arba pus- siūlyt už didelį nupiginimą.
Kaip jie sugebėjo taip pasidalint?
aiškėjo, kad tai buvo klaida.
Paimtas Amerikos kariuome
smulkmenų krautuvė. 2 pragyveni tynėse, pakol nepamatysit musų kolo
REIKIA merginos lietuvaitės, mui kambariai užpakalyj krautuvės, nijos žemių. čia yra geriausio ga- Nebudavok namo, nematęs
Vadinas, mes nors ir pasivė
nėn jis buvo apsidraudęs ant
Išrišimas
išrisimas Uždavinio No. 12.
šei
lysas ant 2 metų.
tunko žemės ir viršija visas Įeitas že
Išsiųstas į angliškai mokančios, nešiojimui pigi renda,2851
lavę, nors ir paskubomis, vis mininkas, pirkęs 32 buteliu brangaus 10,000 dolerių.
W. 38th St.
mes, kokios tik yra pardavinėjamos mus.
didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj.
dėlto, sudarome antrą didžiau vyno buvo juos sudėjęs dėžėn, kaip Franci jų 1918 metais jis ten į stalus valgykloje — restauranČia yra suvirš 400 lietuvių pirkę
Direct Sales Manager dissią demonstrantų diviziją. Pir pamenate, šitaip:
viename mūšyje tapo užmuš te. Valgis, gera alga ir pastovus PARDAVIMUI saliunas labai ge farmas
ir yra jau apgyventa 5 kai
roj vietoj. Biznis įdirbtas per keletą mai lietuviais Fountain apielinkėj.
triktams į šiaurius nuo 51
moji didžiausia divizija buvo
tas. Taigi Amerikos valdžia darbas.
metų, lietuvių, lenkų ir rusų apgy Skaitlius čia apsigyvenusių lietuvių
1
7
Z
1
1841 S. Halsted St.
gatvės, į pietus nuo 22-os
žydų, antra — lietuvių.
norėtų sužinoti, kur gyvena jo
ventoj vietoj. 4 kambariai pragyve aiškiai parodo, kad yra tinkamiausias
nimui, visi elektra apšviečiami, toilc- kraštas ukininkystei. Reikalauk far
gatvės, į vakarus nuo
Antras geriausias lietuvių pa
artimiausi
giminės — tėvai,
tai,
vanos
ir
tt.
Priežastį
patirsite
7
mų Katalogo.
0
.7
Wentworth Avė. District
sirodymas buvo pačiame Cobroliai, ar seserys, kad išmo
ant vietos.
J. A. ŽEMAITIS,
4544 So. California Avė.
liseume. Prieš ateisiant lietu
R. 1(
Fountain, Mich.
Sales Manager
kėjus jiems velionio apdraudos
1
viams svetainė buvo apytušte.
10,000 dolerių. Jęi kas žino,
7
1
PARDAVIMUI 8D akerių farma su
VYRŲ
Tvarkos dabotojams, kurių ten
tepraneša šiuo adresu: U. S.
naujais budinkais. Stuba su 10 kam
barių; 11 galvijų, 3 jauni arkliai ir
REIKIA patyrusių malevotobuvo apie pusantro šimto, visa
Gudrusis dženitorius gi ’ sugebėjo Treasy Dėti)., Bureau of War
visos
farinai reikalingos mašinerijos..
4021 S. Maplewood Avė.,
per tris dienas vogti šeimininko vyną, Risk Insurance,
Atsitai darė didelio džiaugsmo. Kai kas
jų
s
namų
malevojimui.
14
E.
RAKANDŲ
BARGENAS
’
ConKaina
$9,000,
pusę
įmokėti
cash.
Su
dieną po keturis butelius, perdėTel.: Lafayette 5284.
Pirma negu pirksit rakandus, atei inventorum $12,000. Pardavimo prie
kurie tą džiaugsmą nė nesidro stydamas kiekvieną kartą butelius gress st., Chicago.
šaukite po 5 vai.
kite ii’ persitikrinkite musų dideliame žastis — senatvė.
vėdami pareiškė. Demonstran narvuose šitokiu budu:
P-s Rubey lietuvis. TeleBridgeport Painting Co
pasiulijime. $200 saiza tikras mahaJOHN SZOSTAKOWSKI,
1 1
MM—■!
Scottville, Mich. fonuokite arba rašykit jam.
gony fonografas, su dviem sprenži- R. 2, Box 78,
1 dieną
tai ir patys rengėjai, supranta
3149 S. Halsted St.,
nom, grajija visokius rekordus, pil
ma, jautė nekaip. Bet kuomet
Nekainuos nieko, kad gavus
Tel. Yards 7282.
nai gvarantuotas, parsiruoda tik už
PARDAVIMUI mūrinis namas, 3
*2
5
demonstrantai sužinojo, kad
$55 su rekordais ir deimantine adata. fintai po 6 ir 7 kambarius. Parduosiu faktus.
2
Roseland.
—
Lietuvių
Scenos
Mylė

Davenport $25.00. Taipgi gražus pigiai ir ant lengvų išmokėjimų. Gali
“dar viena partija ateina,” jų
tojų Ratelio susirinkimas įvyks utarPlayer pianas. Vėliausios mados par jirkti su mažu įmokėjimu, arba mai
The Home Builders
ūpas pakilo. O kuomet mes i>aninke, gegužio 3 d., 8 vai. vakare
lor (fruntinės) setas. Valgomojo kam nysiu ant bučernės-groseroes arba lo5
0
5
Association,
Strumilo svetainėje.
— Valdyba.
bario setas, miegamojo (bedroom) se ;o. Namas randasi 3823 S. Parnell
sirodėme prie svetainės durų,
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin Avė. Atsišaukite pas savininką.
National Headųuarters
kuomet,Benui griežiant, pradė
dų
pastatomą lempą, etc., visi kaip
2
5
1942
Canalport
Avė.
2
Susivienijimas Liet. Namų Savinin137 North Cralk Street,
nauji. Parsiduos jums prieinamom
jome eiti, j vidų, mus pasitiko
eų nuo Bridgeporto turės mėnesinį
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
Telephone Rand. 5886.
su dideliailsiomis ovacijomis.
susirinkimą seredoje, gegužio 4 d.,
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.
Gyvenimo
vieta.
2rą dieną
Jardų
šviesių,
skaisčių
kaurų,
pirk

Mildos svet., ant antrų lubų apie 7:30
Už valandėlės svetainė buvo pil
1922 So. Kedzie Avė.,
vai. vakaro; nariai būtinai atvykite, tų iš Pullman Convpany, su pasaulio
Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali tatvirtumu
ir
dėvėjimu,
bus
pardavojana pilnutėlė. Tik kur ne kur,
nes yra svarbių reikalų svarstyti.
3
mista
pagelbėt savo kaimyną ir ta3
3
mi
mieroms
ir
daugumais
patenki

NORIU tuoj parduoti už paaukavi— A. Booben.
pačiam gale svetainės, matėsi
kaimynas
tamdstos,
širnanti pirkėją už tokias kainas, kokių mą 6 kambarių rakandus; visi augu mistos
džia
ir
sielą.
Stambaus
produkniekad
nebuvo
savo
žemurne.
Taipgi
viena kita neužimta kėdė.
tes rūšie; kaurai, fruntinės, dining
kietmedžio
miško,
nu
užlaikome visokių kombinuotų pasinių kambario, miegamojo kambario se ;yvio
3
0
3
Neužilgio ir programas pra
pečių, kokios spalvos tik pageidauja tai. Misingio lova, indai, grindų ir girsto dvidešimts metų atgal, pardaBažnyčia
te, už numažintą kainą. Cash arba stalo lempos, mahogany grojiklis pi vojame po $25 už akerį.
sidėjo. Ir kalbėtojų ir daini
ir
mokykla
arti.
Wisconsin
išdirbta
lengvais išmokėjimdis.
anas, vietrola, puikiausias Buick So žemė turi abelna vertę virš $135 už
3
3
3
JIEŠKAU savo brolio Jono Luko
ninkų ir pačių demonstrantų
dan automobilius — bėga ir atrodo akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
šiaus, Kauno rėd., Grinkiškio parap.,
L. COHEN,
ūpas buvo kuogeriausias. Apie I
kaip naujas, davenport, ice box, kū
šešėlių kaimo. Amerikoje gyventi
mo ir Designing,
4614
So.
Ashland
Avė.
,
3čią
dieną
dikiui
vežimėlis. Parduosime atski ku.
apie 20 metų. Apie 11 mitų gyveno
patį programą nėra kas sakyti:
JONAS P. EVALDAS,
Musų sistema ir mokymo
Omaho, Nebr. Malonės jis pats al
rai jei tuojaus bus parduoti.
Lietuviška Agentūra
apie tai jau buvo rašyta vakar.
trumpu
laiku išmoksite viso amatov
PARDAVIMUI
saliunas,
lietuviais
kas kitag pranešti, busiu dėkingas.
3220 W. Jackson Blv'a?'
840 West 33rd St.,
Chicago, m.
Mes
turime
didžiausius ir geriau
apgyventoj
vietoj;
biznis
išdirbtas
per
4 , 1
4
Tenka pažymėti tik tiek, kad
K. LUKOŠIUS,
Tel.: Garfield 945.
Tel. Yards 2790
sius
kirpimo,
designing ir siuvimo
2916 W. 4X)th PI., •
Chicago, III. daugelį metų. Pardavimo priežastis,
žymią rolę sulošė žydų socia
skyrius,
kur
kiekvienas
gauna geros
turiu apleisti Chicagą.
praktikos
besimokindamas.
Atsišaukite.
PARDAVIMUI namelis (bunlistų choras. IŠtikrųjų, tai pui
JIEŠKAU savo vyro Stanislovo
1
0
1
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
900 W. 21st St.,
(Steve)
Klimo,
kuris
mane
apleido
kus choras. Besiklausant taip ir
galow)
naujas,
5
kambarių,
su
varomos elektros jiega.
Chicago, III.
apie 10 metų atgal. Seniau gyveno
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kunorėtųs pasakyti: “O, kad mes
Mihvaukee,
Wis.,
dabar
nežinau
kur.
visais
parankamais.
PARDAVIMtJI trekas tin4
1
4
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
Jis
pats,
malonės
atsilepti,
arba
kas
PARDAVIMUI grosernė, vien lie
tokį turėtume!”
J. SCHMIT,
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
jį pažįsta, teiksis pranešti. Norėčia tuviais apgyventa. Biznis eina gerai. kantis bučeriui ir groseriui vaPaterns daromos sulig mieros, vi
Trumpai sakant,
Gegužės
131
—
23
Avė.,
žinot,
ar
jis
gyvas
ar
miręs.Box 47,
Parduosiu pigiai.
t<as pirks, tas nesigailės ir liks tur žinoti.
(Skaitmenis galima keisti dar ir
sokio
stiliaus ir didžio iš bet kurios
KAZIMIERA KLIMIENfi,
kitaip, kad kiekvienu ketvirtinio šonu
tingu.
Parduodu pigiai iš priežas
Belwood,
III.
J.
ARMALAS,
madų
knygos.
Chicago, III. ties — moters ligos.
suma išeitų 9, bet šis būdas atrodo 4623 So. Paulina St.,
MASTER
DESIGNING SCHOOL,
1100 So. 48111 Ct„ Cicero,
geriau).
P. POCIUS,
190 N. STATE STREET, CHICACO.
-

. -

ĮVAIRUS SKELBIMAI

JIESKO PARTNERIŲ.

Buvojame
Namus

f

SIUIYMAI KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA DARBININKU

Stanley Rubey,

RAKANDAI

Pranešimai

«Mia

PARDAVIMUI
Dešimts tuksiančiu.

MOKYKLOS

ASMENŲ JIESKOJIMAI

AUTOMOBILIAI

Teisingų išrišimų atsiuntė: Vera
Stradomskaitė Grade 6A, Juoz. Jokubonis, A. Grušaitė, Edys Grušas,
H. Buck, Ig. Žilinskas, Frank Schnolis, Julijana Druktainienė, P.Skodžius;
V. Vilkunas, Fr. Martishus, Juozas
Mainelis iš Cedar Rapids, la., Chas.
Petkus, V. Gapšas, Jo: Mitchell iš
BronVb . Macnorius
Waukegan, III
Grade 8, jį enosha, Wis., Fr. Jodvaikis iš 14 iburg, Pa., Ona Žalpienė iš So. Oi na, Nebr., Jos. Shirvinakas iš Elizabeth, N. J.

JIEŠKAU draugo Falecijono Braždžionio. Iš Lietuvos paeina PasvalioBiržių apskr., Pumpėnų miesto. Tu
riu jam svarbių žinių iš Lietuvos nuo
jo brolio Petro Braždžionio. Jis pats
arba kas apie jį žino, malonėsite pra
nešti šiuo adresu:
MR. JUOZAPAS KOPUščlS,
2181 W. 23rd Place,
Chicago, III.

KAZIMIERAS MATULIS’ «
Patiko mirtį bal. 25 d. 3 vai. po
pietų, traukinis Wabash ir Pennsylvania užmušė.
Palaidotas ant tautiš
kų kapinių. Eaat Hammond. Velio
nis paėjo Kauno rėd., Novo Aleksandravo pavieto, Panemunėlio parapijos,
Smilgių vienkiemio.
Paliko didelia
JIEŠKAU Franciškaus Jotko,
me nuliudime moterį Oną ir 3 kūdi
Židikų parap., Kalčių kaimo. Gy
kius: Kazimierą 15 metų, Vinceslavą
8 m. ir Adolpą 9 mėnesių.
veno Chicago. Meldžiu atsi
Nuliudusi moteris su vaikučiais.
Atsakymų iš tolimesnių vietų at
4909 Barring Avė.,
siuntė į uždavinj No. 10: Stanislava šaukti arba jį žinantį malonėki
Kast Chicago, Ind.
Mažrimaitė iŠ Springfield, III., J. Ži- te pranešti.
gaitis iš Montreal, Canada. — I No. Jonas Vasiliauskas, Irons, Mich.
.11: A. Lukšys iš Bridgeport, Conn.

2002 Canalport Avė.

PARDAVIMUI automobilius,
1920 Iludson, vasarinis ir žiemi
PARDAVIMUI grosernė pui- nis, Savininkas važiuoja Lietuuoj vietoj, taipgi galima įves von.
ti ir bučernę.
402 Chicago St
2640 W. 47th St.
Talton, III.
PARDAVIMUI bučeroė ir grosernė; tai yra didžiausia ir gražiausioj
vietoj, ant didžiausios gatvės, apt
tampo didelis biznis daroma ir už
cash. Fixtures tik dveji metai kaip
pirkti ir gražus.
Kreipkitės Naujiem} ofisan, po
No. 260.

PADAVIMUI 1918 m. Elgin 5
sėdynių automobilius. Po 4 vai.
galima matyt.
P. GALDIK,
819 W. 34th St.

PARDAVIMUI dar neužbaigti bū
davot! du namai — (kilston) ant
vieno, 60x131 pėdų, loto, lietuvių ap
gyventoj apielinkėj. Platesnių žinių
kreipkitės.
ANTANAS LIPSKIS,
5548 So. Wenonah Avė.,
Chięago, III.

PARDAVIMUI 280 akerių farma;
100 akerių ariamos, gražus, didelių
tnedžių miškas, bėgantis vanduo, —
gyvuliai, padarai, užsėlis ir daug vi
sokių pernykščių grudų. 5 mylios
nuo miesto ir geležinkelio.
Kaina
$12,000, arba išrendavoja už $500 į
metus. Atsišaukite pas •
M. WALENČIUS,
Hart, Mich.

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.
VALENTINE DftESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407.W. Madison,
‘ 1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namanus.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seėley 1648.
SARA PATEK, pirmininką.

