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Mergaitčs-darbininkės likimas

Talkininkai nustatys visai nau
jas kontribucijos sąlygas

DVADEQ

" . . '<

wag£

Reikalaus 132 bilionų mar

Pirmas Lietuvių- Die nraštis Amerikoje

Ateivybės suvaržymas priimtas
kongreso
gas priimtų ar atmestų iki ge
Talkininkai svarsto naujas gužės
12 d. Vokietija turės mo
kėti po 2,000,000,000 markių
^kontribucijos sąlygas. kasmet, pridedant 25 nuoš. nuo

eksporto).
Reikalaus iš Vokietijos 132,000Anglijos eksportai šiandie ap

Plieno trustas nukapojo
algas.

Immigracijos suvaržymo
kilius priimtas.

NEW YORK, geg. 3. — Plicno-rirustas, United States Steel
Corporation, per savo pirmP
ninką Elbcrt II. Gary paskelbė,
kad nuo gegužes 16 d. algos vi
siems plieno trusto darfiiidnkams bus nukapotos 20 nuoš.
Pereitais metais plieno trustas
išmokėjo algoms
apie
$600,000,000. Dėlei nukapojimo
algos, trustas tikisi sutaupinti
algomis į metus $120,000,000.
Kiek laiko atgal tas pats Ga

Senatas priėmė jį veik vien bal
siai. Aprubežiuos ateivybę.

WASHINGTON, geg. 3. —
Immigracijos suvaržymo bi
lius šiandie tapo priimtas se
nate 78 balsais prieš 1. Prieš
jį balsavo tik senatorius Reed
iš Missouri. Sulig to biliaus, į
šią šalį galės atvažiuoti |mmrgrantų ne daugiau kaip 3
nuoš. skaičiaus ateivių, gyvenu
sių šioj šalyj sulig 1910 m- cen
ry buvo paskelbęs, kad trūk zo.
Keletą dieną atgal visai pa
tas nė nemanąs apie nukapojinašų bilių priėmė atstovų bu
mą algų savo darbininkams.
tas. Šis bilius skiriasi nuo ano
tik tuo, kad senato bilius neaprubežiouja
skaičiaus atva

12,000 popieros darbiniu
ky streikuoja.

000,000 markių ir 25 nuoš. nuo skaitė, kad sulig naujomis tal

kininkų kontribucijos sąlygo
mis, Vokietija turės sumokėti
ALBANY, N. Y., geg. 3. —
LONDONAS, geg. 3. — Vy kasmet po $1,20*1,320,000.
International Brotherhood of
riausioji
talkininkų
taryba
Oficialiniai paskelbta, kad
Paper Wonkers
prezidentas
šiandie nutarė nedaryti jokio Vokietija turės mokėti seka
James T. Carey paskelbė, kad
laivyno žygio prieš Vokietiją, mai :
viso streikuoja apie 12,000 po
pirmiau nepasitarus su Jungt
Vokietija turi išleisti 5 nuoš.
pieros darbininkų International
Valstijomis. Tai tapo nutarta po bonus visai kontribucijos suPaper Co. ir kitose dirbtuvėse
pilno apsvarstymo pienų apie ’ mai, dalį bonų išleidžiant daJungt. Valstijose ir Kanadoje.
laivyno spaudimą ant Vokieti- lxar, o kitą dalį lapkr. mėn. Tų
Didžiuma tų dirbtuvių gami
jos. Vienbalsiai nutarta,
kad ( bonų rakas bus 37 metai ir
na vien laikraštinę popierą.
nieko tame dalyke nedaryti iki prie 5 nuoš. palūkanų jie neš
Darbininkai streikuoja prieš
nebus
sužinota Washingtono dar 1 nuoš. į gesinamąjį fon
nukapojimą algos 30 nuoš.
nuomonė, o ir tada laivyną pa dą.
Kelios nepriklausomos popie
naudoti tik tokiame atsitikime,
Vėliau bus leidžiami nauji
ros dirbtuvės jau susitaikė su
jei pasirodytų, jog užėmimas bonai,^ kaip tik pasirodys, kad
unija ir todėl streiko tose dirb
Ruhr dar nėra užtektina prie Vokietija gali mokėti daugiau.
tuvėse nėra.
mone, kad paklupdžius Vokie Vokietija gali atmokėti tuos
tiją ir privertus ją pasiduoti bonus dar prieš 37 metus, bet
turės mokėti
nuošimčius už
kontribucijos dalyke.
Maršalas Foch, kuris dalyva juos ir toliau, tuos nuošimčių
Jos likimas kybą ant
algos. Ar ilgai
pnutes šakutes
vo šiandieniniame posėdyje pa pinigus sudedant į gesinamąjį
ta šakelė galės ją laikyti? O kas tada?
Juroje sudegė japonų laivas.
sakė, kad jis gali kareiviais ap fondą.
Vokietija turės mokėti kas
supti Ruhr apygardą į vieną
NORTH HRAD, Wash., geg.
dieną ir kad bus reikalinga .tik met po du bilionu auks. mar maliniais paklausimais ir pasi-. kurie jau laikomi Duesscldor- pridarytų chicalgie&ams dide
3.— Transportas Buford prane6 ar 7 divizijos.
Okupavimas kių kontribucijos, pridedant 25 kalbėjimais, kurie buvo vedami fe.
lių nuostolių, nes tūkstančiai i: ša, kad jis išgelbėjo 65 žmones
gali būti užbaigtas antrą dieną, nuoš. taksų ant Vokietijos ek su talkininkų valdžiomis nuo K
v. .
darbininkų netektų darbo. Bi- j
nuo degančio juroje japonų lai
Siunčia
inžinierius
.
inznmerius parubežin.
pasiunčiant pa trolius į šalies sporto.
pat gavimo Vokietijos notos.
liaus šalininkai gi sako, kad ap- I vo Tokuyo.
Manoma, kad 9
gilumą užimti geležinkelių cen
Bet tik vakar Hughes gavo gei
PARYŽIUS, geg. 3, — Pji? rubežiavimas tos įstaigos butų
žmones yra žuvę, 29 žmonės
trus ir strategiškas kryžkeles.
dalijamas žinias ar tie Berlino mas būrys Francijos gelcžinke- labai naudingas ūkininkams, yra Buford laivo ligonbutyj.
True translatipn filed with the postsudaro pamatą lių inžinierių, pašauktų tarnau kuriuos ta taryba nemielaširNaujos kontribucijos sąlygos. master at Chicago, III., May 4, 1921 pasiulymai
(Kitos žinios praneša, kad
>>
ę
as required by the act of Oct. 6, 1917
ti Ruhr distrikte, tapo pasiųs- dingai smaugia kontroliuoda dar 8 žmonės yra žuvę. Tuo
Užgims Ruhr klonio okupa
ti šiandie Vokietijos parubežin. ma grudų rinką ir pati nusta- būdu ant to japonų laivo yra
vimo priemones, taryba pabai
Nariai
19J9 .m mili tarinės tinėdama kainą už grūdus.
True translation filed with the postžuvę viso 17 žmonių).
gė peržiūrėjimą finansinių skir
master at Chicago, III., May 4, 1921 klesos pradės važiuoti į talki
snių kontribucijos reikalavi
as required by the act of Oct. 6, 1917 ninkų okupacijos zoną Vokie
GRAIKAI SUSIRĖMĖ SU
muose, kurie
veik pilnai jau
tijoje nedėlioj.
ALBANAIS.
tapo sutarti tam tikro komite
Atsisakė perduoti juos talkinin
to.
Manoma, kad dar niekad nebu
kams ir patarė duoti naujus
11 graikų žuvo susirėmime,
vo
tokio
didelio
skaičiaus
Pirmiausia
bus
pulta
ant
EsseTajio sutarta, kad bonai, ku
pasiūlymus patiems talalbanams užpuolus ant
streikuojančiųjų.
no.
l
Francuzai
laužys
streikus,
riuos Vokietija
turės išleisti,
kininkams.
bažnyčios.
jei jie kiltų.
kaipo gvarantiją, kad ji užmo
WASHINGTON, geg. 3. —
kės reikalaujamą kontribuciją,
ATHENAI, geg. 3. — Smar
WASHINGTON, geg. 3.
MAYENCE,
Vokietijoj,
geg.
Šioj
valandoj
Jungt.
Valstijose
bus išleisti 37 metų laikui, ne Amerikos valdžia atmetė Vo
kus susirėmimas graikų su al
Chicago nenorinti pasilikti prie
3.
—
Kavalerijos
divizija,
ko

daugiau
streikuoja
žmonių,
ne

šant js 5 nuoš. palūkanų, pri kieti j os kontribudijo^ pasiūly
banais ištiko Coritzoj, ant rulikusios dalies valstijos.
manduojama
gen.
Simon
atvygu
kad
kada
nors
laike
pasta

dedant 1 nuoš. į fondą
sko mus, kadangi jie nesudaro pri
bežiaus tarp Graikijos Make
vyks
į
Duesseldorf
ryto.
Viena
rųjų
kelių
metų.
Tcčiaus
tikro

loms gesinti ir priegtam nuo imtino talkininkams svarstvdonijos ir Albanijos. Tame su
SPRINGFIELD, III., geg. 3.
veik
tokios
pat
spėkos
divizijo
streikuojančiųjų
skaičiaus
šimčiai ant atmokėtų bonų tu mo pamato ir pranešė Berlinui,
sirėmime 11 graikų liko už
—Senatorius Denvir iŠ Chicanežinoma,
nors
darbo
departa

;
a
jau
yra
ten.
Tiklmąsi,
kad
rės eiti į gesinamąjį fondą. Ki kad tie pasiūlymai negali būti
mušta ir daug sužeista.
go šiandie įnešė legislaturon
mento
taikinio
biuras
ir
rūpi

viena
tų
divizijų,
ar
ginkluotų
tais žodžiais sakant, nuošimtis jiems perduoti.
Sakoma, kad susirėmimas iš
rezoliuciją, kad Jungt. Valstijų
nasi
surinkti
visas
žinias.
automobilių
būrys
vyks
į
Esseuž neišleistus bonus irgi turės
liko delei albanų oficierių ir
kongresas padalintų Illinois val
Tokis
Hardingo
administraci

Bal.
30
d.„
kada
buvo
pada

ną„
kada
užsibaigs
laikas
talkibūti mokamas į
gesinamąjį
kareivių užpuolimo ant orto
stiją į šiaurinę ir pietinę. Jis
jos
nuosprendis
tapo
paskelb

ryti
paskiausi
apskaifliaviinai,
linkų
kontribucijos
ultimotufondą.
doksų bažnyčios Coritzoj. Al
sako, kad pietinės dalies val
tas vakar„ kada valstybės sek mo.
buvo paduota darbo departa banai reikalavę, kad pamaldos
Tarybos nuomone, tie pasiū
stijos gyventojai neteisingai el
retorius .Hughes pranešė, kad
mento su taiki m ui
13 streikų. butų laikomos albanų kalboj.
Kad
franeuzai
žiuri
į
naują
lomai yra tuo geresni, kad jie
gėsi
su
Chicago
ir
visaip
jai
jis įsakė Amerikos komisionie- puolimą kaip į militarinę paro
Be to 30 ginčų buvo pasiekę Laike sumišimų graikų vysku
neuždeda ant Vokietijos tokių
trukdė.
Todėl
tasis
senatorius
riui Berline Dressel perduoti dą, o ne kaipo į karo žygį prieš
streiko laipsnį.
Dabar darbo pas prapuolė ir nežinia kur jis
didelių metinių mokesčių, kaip
nori,
kad
Chicaga
ir
keli
pavie

Vokietijos užnibežinių reikalų organizuotą priešą, parodo tas
departamentui sutaikyti yra pa
kad nustatytosios Paryžiuje są ministeriui Siinons memoran
tai aplinkui butų atskirti nuo vesta 51 streikas, kurių 8 yra dabar yra.
faktas, kad visas okupacijos
lygos, bet kartu priverčia Vo dumą, kuriame tarp Jdtko sa pienas šiandie tapo
įteiktas Illinois paliekant jai likusius nauji.
kietiją užmokėti iki paskutinio
94 pavietus.
. • r,.
komo : “
apkraščiams.
Ypač streikuojančių skaičius
6 ŽUVO SUSIRĖMIME
skatiko, kiek tik ji pajiegs, kar
Denvir
padavė
savo
įnešimą
“Atsakydama ši valdžia pra
padidėjo nuo gegužėls 1 d., ka
Tečiaus reikia pasakyti, kad
AIRIJOJ.
tu išlaikant Vokietijos industri neša, kad ji negalėjo padaryti visoje Ruhr apygardoje nėra kada tapo priimtas antru skai da sustreiakvo ar tapo paskelb
jas, ant kurių turės rymoti vi
išvados, jog pasiūlymai suda daugiau kaip 15,000 ginkluotų tymu bilius, kuris siekiasi ap- tas prieš juos lokautas, juri
LIMERICK, geg. 3. — Pen
sas Vokietijos
kontribucijos
ro priimtiną
talkininkų val vokiečių, įskaitant reischswehr rubežiuoti “Board of Trade” ninkai ir kiti laivų darbininkai, kių valandų mūšyje vakar va
mokėjimas.
veikimą. Įnešėjas sako, kad jei
džioms pamatą svarstymams ir jioliciją.
spaustuvių darbininkai, namų kare ties Galbally tarp 150 ci
tas
bilius
taptų
priimtas,
jis
(Užvakar tapo nutarta, kad ir kad tie pasiūlymai
negali
Okupacija turi tris svarbiau
buadvotojai ir kiti, kurių kont vilinių gyventojų ir Anglijos
Vokietija turės užmokėti 132,- būti svarstomi.
sius tikslus:
raktai sja-^iųdytojais išsibaigė kareivių, 6 civiliniai žmonės li
000,000,000 auksinių markių
“Ši valdžia todėl vėl išreikš
1. Apsaugojimui inžinierių
Ją jdfėną. Visur streikuojama ko užmušti ir 14 sužeista, Iš
PINIGU KURSAS.
kontribucijos, neskaitant nuo dama savo nuoširdų troškimą ir darbininkų anglių kasyklose.
Vakar, geg. 3 dien., užsienio pini prieš nukapojimą algų.
kareivių pusės du sužeisti.
šimčių. Iš Vokietijos taipgi bus greito
gų
kaina, perkant jų ne mažiau kaip
išrišimo šio svarbaus
2. Patruliavimui muitų rubeui 25,000 dolerių, bankų buvo skai
pareikalauta, kad ji tas sąly- klausimo,
ragina Vokietijos žiaus, kad neleidus eksportuo toma Amerikos pingais šiaip:
valdžią tuoj aus padaryti tiesio ti anglis be Francijos sutiki
“Subitino” savo vyrą.
Ąnglijos 1 svaras ....
$8.97 GABENA RUSUOS AUKSĄ
AMERIKON.
giniai talkininkų valdžioms aiš mo.
$0.28
Austrijos 100 kronų
SOCIALDEMOKRATAS.
Belgijos 100 kronų už
. $7.62
kius, griežtus ir ganėtinus par
3. Apsidrausti nuo vokiečių
RED SRRING, N. C., geg. 3.
Danijos
100
kronų
....
$18.25
Musų draugų laikraštis iŠ
siūlymus, kurie visais žvilgs militarinio pavojaus ar kitais
Finų 100 markių ......
. $2.20
LONDONAS, geg. 3. —-Sto- —Mrs. Beatriče Bullock, kan
Kauno. Kiekvienas darbininkas
Francijos
100
frankų
.
$7.77
niais sutiktų su jos teisingo žodžiais, apsisaugoti nuo strei
Italijos 100 lirų .......
$4.82 ckholmo žinia paduoda vaigš- didatė į aldermanus, laimėjo
privalėtų ji perskaityti. Num.
mis obligacijomis.“
kų, šmugelio ir karo.
Lietuvos 100 auksinų
. $1.60 tančius ten gandus, kad $15,000- rinkimuose, sumušdama savo
Jau atėjo Socialdemokrato 4,
Lenkų
100
markių
...
. $0.18 000 vertės aukso iš Rusijos ta vyrą G. T. Buliock, kuris buvo
Sekretorius Hughes tai pasAtsitikime, jei vokiečių in
$15.58
Norvegų 100 kronų ..
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu
| kelbė po to, kaip jis gavo žinių žinieriai, foremanai ir techni
$85.18 po pervežta per Švediją ir Nor kandidatu priešingos jai par
Olandų
100
guldėnų
.
meriai.
4
Šveicarų
100
kronų
..
$17.62
’ apie talkininkų valdžių pozici kai sustreikuotų, jų vietos tuovegiją. Tas auksas esąs gabe- tijos. Jis laimėjo 4 balsų di
Gaunama* Naujienų ofise.
Švedų 100 kronų .....
$28.64
ją. Tos žinios surinktos nefor- jaus bus užimtos 150 franeuzų,
. 6fl namas į Jungt, Valstijas,
džiuma'.
r
Vokiečių 100 markių
eksporto.

I

17 žmoniy žuvo ant laivo

Amerika atmetė Vokietijos
pasiūlymus.

Daug streikuojančiŲjy

Tebesirengia prie puolimo.

Nori padalinti Illinois
v valstiją.

žiuojančių delei religinių perti

kiojimų.
i1 ! I
Dabar bilius bus atiduottas
abiejų butų konferencijai, kuri
išlygins vėsus skirtumus bili 1Ose ir atiduos ^jį prezidento i)asirašymui. Tada bilius įeis galėn ir prasidės immigracijos aprubežiavimas.
I
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 4, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Reikalauja taupimo banką
Bolševikų laikraštis* ragina atsteigti taupamuosius bankus.

RYGA, geg. 3.—Maskvos laik
raščiui Ekonomičeskaja Žlizn
leista išspausdinti ilgą straips
nį, raginantį atsteigti Rusijoje
ta lipia m uosius bankus ir net
mokėti nuošimčius už padėtis
pinigus. Tas pasiūlymas daro
mas sąryšyj su sumanymu juradėti leidimą naujų sidabrinių
pinigų.Ekonomičeskaja Žizn tvirti
na, kad įkūrimas bankų pada
rys didelę psichologinę
įtaką
ant valstiečių,
neprileidžiant
juos slėpti ir krautis sidabri
nius pinigus.
Straipsnis užsibaigia pareiš
kimu, kad tokia permaina bus
neišvengti na, kaip tik finansi
niai sentikiai bus
pastatyti
“ant tvirtų pamatų apsimainymo prekėmis.”

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 4, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Maras Manžurijoj.
TOKIO, geg. 3. — Maras pla
tinasi šiaurinėj Manžurijoj ir
visoj Siberijoj, pasak gautų ži
nių. Herbine nuo maro mirė
jau 1,000 žmonių. 793 žmonės
mirė kovo mėn. Japonų mokyk
los Harbine yra uždarytos ir
dedama didelių pastangų marą
sustabdyti. Griehtąsi aštriau
sių priemonių, kad neleidus
marui pasiekti Vladivostoką ir
Dairen.
DAR 30 ŽYDŲ ŽUVO MŪŠYJE

SU ARABAIS.
LONDONAS, geg. 3. — Pa
sak pranešimų iš Jaffos, at
sinaujinusiuose riaušėse Jatffa
mieste, Palestinoj, dar 30 žydų
ir 10 arabų liko užmušta. 225
žmonės tapo sužeisti.
4 ŽMONĖS ŽUVO GEGUŽINĖJ
DEMONSTRACIJOJ.

BUENES AIRES, geg. 3. —
Keturi žmonės liko užmušti ir
24 sužeisti Gegužės Pirmosios
demonstracijoj Gualeguaychu
miestelyj, laike ištikusio susi
rėmimo, kada darbininkų de
monstracija susitiko ir susirė
mė su patriotinės lygos suorga
nizuota
demonstracija prieš
darbininkus.
šiaip gegužinė
šventė Argentinoj praėjo ra
miai,
.
.
. , i
•

________

i Įsuk u

Nori darbo, no susi
mylėjimo.
LOUIS P. LOCHNER.
[Naujienų ir Federuotosios Presos
korespondentas],

BERLINAS. — Organizuo
tieji Vokietijos darbininkai no
ri darbo, o ne susimylėjiino,
ne pašalpos. Tatai jie pareiškė
per savo laisvųjų profesinių
sąjungų susivienijimą, turintį
daugiau kaip aštuonis milionus narių — Freie Gewerkschaftėn. Tasai susivienijimas
šiomis dienomis paskelbė tam
tikrą memorialą nedarbo klau
simu. Memorialas adresuota
Vokiečių valdžiai.

pragyventi. Jie ir jų šeimynos
badmiriauja.
10. Atsižvelgiant į tai, kac
Šitą programą vykinant kar
tais gali atsitikti taip, joge
valdžiai prisieis naujų popieri
nių pinigų išleisti, kas dar la
biau nupuldytų Vokietijos pini
gų kursą — būtinai reikalin
ga žiūrėti, kad lobi n inkai tin
kamu laiku ir teisingai savus
mokesčius užsimokėtų.
Beto, Vokietijos darbininkai
reikalauja, kad "valdžia darytų
visa, kas galima, pašalinimu
paties nedarbo.
Tenka pažymėti, kad vald
žia ir profesinių sąjungų vir
šininkai šiandie veda ytin kar
štų diskusijų. Kiek galima nu
matyti, darbininkų reikalavi
mas anksčiau ar vėliau bus
priimtas ir vykdomas, supran
tama, ant kiek visa tai pasi
rodys esant galiniu.

Šitaip kalba klerikalai
[Iš Federuotosios Presos]

Ainiais
\VASHINGTON
Čia įvyko taip vadinamosios
Reconstruction League konfe
rencija Toj konferencijoj dažymusai Amerikos
lyvavo
klerikalų darbuotoji®,
kun
darbuotoji®
John Ryan. Be kita pakelta
klausimas apie “socialinę ne
lygybę”. Vyriausias ta tema
kalbėtojas buvo pats Ryan. Ji
sai pareiškė:

čius, kokie leidžiama Petro
džioj jie ir girdeli nenorėjo.
Didžiausio spyri mosi samdy grade ir Maskvoj. Sudeda juo
tojai darė dėl darbo nuo stu sna nebučiausių dalykų ir sa
kių, kitaip
piocmvork’o' ko, kad “taip rašo patys bol
Matydami tečiaus, kad šituo ■ šovikai
klausimu darbininkai jokio nu
sileidimo nedarys, samdytojai
pasidavė. Beto, padidinta algos
trumpai, ir
Pasakytu aiškiai
Šiaip dar pagerinimų įvesKuo visa tai užsibaigs, dar
turėsime progos pamatyti. GaStrcike dalyvavo ir vyrų
Sa uirtgiiitruotu valsbaienkllaSuv. Vaisi.
Ii biri, kad bus ir taip, jogei moterų drabužių siuvėjai.
Pateutu Piure.
didysai kalnas pagimdys tik
Naujumo mMynntno pakelyje.
peliukę. Gali būt!
Visos tvirtos, gemalus užmufian-

\s organizacijos vir
usai) tys užsieniuose,
‘tikri biznio interesų
agentai”. Vadinas, daugiausia
laiko jie pašvenčia ne savos
organizacijos reikalams, bet
tiems “biznio interesams

ANGLIJA NEGAUSIANTI
AMERIKOS KURO.

[Iš Federuotosios Presos]

MASKVA. — Čia nesenai pa
skelbta tam tikrų išparodymų,
kaip Rusų reakcininkai, užsie
niuose gyvenantys, klostuoja
žinias. Kati įtikinus pasaulį, jo
gei Rusuose nūdien eina di
deli kaimiečių sukilimai, tam
tie reakcininkai panaudoja ne-

tus laiškus, šiomis dienomis
tie reakcininkai buvo paskel
bę neva Litvinovo laišką, ku
rį jis buk rašęs vienam savo
draugui į Bcrlinų. Bet tokio
laiško Litvinovas niekuomet
nėra rašęs!
Tie reakcininkai
kus fabrikuoja. Jie puikiai mo
ka leisti tokius pat Jaikraš

Čios ynatybčs Siame vaisto kietos,
su priemaiša priimniai Švelnaus
kvfipalo.
Rufttos yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
1 '
„0^'1 patiks kad
iiiBII
gaėniaušiai y patai.

Aptiekoae
parsiduoda
po65c.arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusimo
per pafity
tiesiog iŠ
labaratorijo 3.

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite
kad butų
INKARO
▼alsbaženklls.

K AD.PICU IIRM.0.
«II5H TKRMu)A1 AlOt V
" IlRdOKLYN
4NF.W YOifK

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUSAS
Real Ėst ate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th ST., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 0 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumdestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5
Panedėliais iki 8 vi
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd Stų Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH c. tOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wa^ansia Avė.,
Tel. Haymarket 3869.

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

EXTRA!

Kontraktorius ir
būdavotejas.

EXTRA!

EXTRA!

MILDA THE ATRAS
3140 So. Halsted St.

Pradedant nuo Panedėlio, Balandžio 18 d., 1921,
statomi scenon puikus muzikališki veikalai, nuo 18
iki 30 žmonių ant scenos! Naujos scenerijos ir kos
tiumai kas antra diena! Veikalai mainosi kas antra
diena! Didelis ir puikus merginų choras!
Linksmam praleidimui laiko eikite į Mildą!
Viskas naujas tik kainos senos.
Balkonas 17c., apačioj 28c.

Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St.,

Chicago

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj* Viso
kių gątunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašyki angliškai dėl informacijų.

Rualta & Serenelli
817 Bile Island Are.

r

Ei

rasiaaryK sau vyių
Vynuogės, Vynuogė*
Vynuogėsi

Carter’s Ottle Uver pils

Buvę A. Petratis ir S. L Fabionas

Phono Boulevard 6301 '

Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamų kainų.

5 MORGIČI AI :
E
PASKOLOS j

BUDAVOJAME NAMUS

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

f

“Kol įvairus musų liaudies
elementai, kurie daugiausia
kenčia dėl esamosios sociali
[Iš Federuotosios Presos]
nės nelygybes, nesusiburs į
stiprių saviems reikalams gin - WASHINGTON. — Laikraš
ti organizacijų, geresnių dienų čių korespondentai šiomis die
viltis bus atidėta neapribolam nomis kreipėsi į United Mine
Organizuotieji
Vokietijos
Workers
unijos prezidentų
laikui”.
darbininkai išparodo, jogei tos
Šitaip kalba Amerikos kle John Le\vis’ą paklausimu, ar
pensijos, kurias valdžia išmo
rikalų vadas. Kalba, supranta toji unija kų nors darysianti,
ka bedarbiams, yra ir nepa
ma, savų interesų naudai — kad neleidus vežti į Angliju
kankamos ir demoralizuojan
ang
klerikalų partijos naudai. Bet šioj šaly kasamų j į kuru
čios tuos, kurie jas gauna. Be
pasakymu gali sutikti lis. Lcwis atsakė, kad tokio
to. tos pensijos gula didele Veja lauk darbininkų
vadus.
kiekvienas tikrai pažangus dar nutarimo unija nėra padariu
našta ant pačios valdžios: jos
bininkas: kol darbininkai ne si. Vis dėlto, jo manymu, Ame
iždus ir beto yra kone tuščias.
[Iš Federuotosios Presos]
susivienys, jų kova dėl geres rikos kuro Anglija negausian
Tikrai patikėtinomis žinia*
Kokių nes ateities bus tik graži sva ti. Ir tai dėlto, kad tą kurą pri
mis, tuo tarpu Vokietijoj yra
WASHINGTON
statyti netaip lengva, kaip kad
nemažiau kaip vienas milionas priemonių stveriasi samdyto- jonė.
kai kas mano. Kol Anglų lobedarbių, Tokia didelė minia I jai, besiryžantyts darbininkų
•bininkai suspėsiu persivežti
sveikų ir gabių darbininkų ne- organizacijas griauti, rodo įvy
TRAUKS TIESON KAIPO
Amerikos kurą, ir Anglų vald
turi darbo, kuomet visoje ša kis mažame Arkansas valsti
KRIMINALISTUS.
žia ir patys kasyklų savininkai
lyje kaip vienu balsu šaukia jos miestely, Harrison.
bus priversti taikintis su strei
Geležinkelių l>aronų suorga
[Iš Federuotosios^ Presos]
ma, jogei reikalinga didinti
kuojančiais angliakasiais.
produkcija! Maža to. Tasai nizuota juodašimčių gauja an
WASHINGTON. - Tokio
Tiesa, padėtis butų visai kimilionas bedarbių gaunamo dai® iš to miestelio išvijo vi dalyko, kaip streiko laisvė,
ne
mis nuo valdžios pensijomis sus organizuotųjų geležinkelie West Virginijos valstijoj ne- Ja, jeigu kartu su kasėjais
toli gražu pragyventi negali. čių darbuotojus. Buvo taip. bėra, šiandieną jeigu by ku butų metę darbą ir patys
Jie ir jų šeimynos badu stim- Minia užpuolė juos, susodino rios kasyklos darbininkai J Min sykių prižiūrėtojai ir, paga
į vagoną ir ]>ačių samdytojų dytų mesti darbą, jie butų lios, jeigu jiems talkon neeitų
lėšomis išvežė už valstijos ri traukiami tieson kaipo papra geležinkeliečiai ir transporto
Kad visa tai pašalinus, kad bų. Maža to, pagrūmota, kad
darbininkai.
sti kriminalistai.
netuštinus ir taipjau tuščią
jeigu jie drįs sugrįžti, su jais
Tokį įstatymą yra priėmę
valdžios iždą ir kad bedarbiui bus pasielgta “kaip išrodys
RUBSIUVIŲ LAIMĖJIMAS
tos
valstijos
įstatymų
leidėjai,
turėtų žmoniško pragyvenimo
VOKIETIJOJ.
esant geriau”.
legislatura.
Tą
įstatymą
pasira

galimybes, organizuotieji Vo
Geležinkeliečių unijos kreipė šė ir pats valstijos gubernato
kietijos darbininkai
pasiūlė
JOHN SIMS
si
į
federalinę
valdžią,
kad
ji
rius
Morganas.
valdžiai sekamą:
[Naujienų ir Federuotosios Presos
suvaldytų ir samdytojų ir jų
korespondentas]
Organizuotieji West Virgini
1. Kiek galima platesne ska- i verbuojamų gaujų siautimą. jos darbininkai darė visa, kad
BERLINAS
1c stvertis viešųjų darbų.
Koks bus valdžios atsakymas, tas įstatymas nepraeitų. Kada
2. Tokie darbai pirmiausia sunku pasakyti. Kai kurie bet jis buvo priimtas Icgislaturoj, atkaklios kovos, kuri tęsėsi ko
ne keturis menesius, organi
reikalinga pradėti tose vietose, gi spėja, kad nė Hardingas nė darbininkai surengė visą eilę
duotieji Vokiečių rubsiuviai ga
kurios daugiausia paliestos ne kiti atatinkamieji valdininkai protesto susirinkimų. Reikalau
lų gale savo
darbo. Kontraktoriai privalomi rimto domesio į tai nekreips. ta, kad gubernatorius jį nepalenkė. Pastarld.
imti darban ir bedariiius. Kar
gali .ir padam, jsiraŠyhL
pasituasąi wnepaj sti išpildyti didelę didžiumą tų
tu reikalinga padaryti taip kad tai paskirs atatinkamą komi us.
' .
’ L ’ll
reikalavimų, apie kuriuos pradarbas butų varoma dviem pa- | siją, kuri turės progos pradėti
Organizuotieji tos valstijos
mainom
tyrinėjimą. Ir visa.
darbininkai vis dėlto rankų ne
šųjų darbų bus galima paim
O tuo tarpu, samdytojų ver nuleidžia. Jų vadai rengiasi vi
ti •juodidesnį skaičių bedarbių. buojamos gaujos jau rengiasi są reikalą pavesti į teismo ran
3. Jeigu kur nors tokiems naują puolimą suruošti. Jos tas.
viešiemsiems darbams nepa vysiančios kiekvieną, kuris tik
Ta “atsakomybė” yra tokia,
kaktų jiems atatinkamų dar pasirodys “neištikimas”. Neiš tad nė vienas nenorįs tureli
Skolina ir surandu paskola®
bininkų ir bedarbių, darbas tu tikimas Missouri and North “nesmagaus
susikirtimo su J pirmiem® ir antriems motgiSiams.
ri būt pavesta ir kitų industri Arkansas
geležinkelio baro vięna įtekmingiausia šioj šaAtperku ir pampinu mortgijų darbininkams.
nams. Tiems, kur niekuomet y organizacija”. Kitaip sa- ■ Sius.
4. Miestų ir apskričių vald dar nėra pildę ne padarytų su tant. nenori pasakyti kad
Atperka Įvairių kompanijų
žios būtinai turi žiūrėti, kad< unijomis sutarčių negi pačios Raudonojo Kryžiaus knygose j Bėrus.
kon trak torių, kuriems tie dar valdžios patvarkymų.
ištikro yra “tam tikrų paklai: KAZ. GUGIS
bai bus pavesta, pelnai butų
Pinigas visagalis.
'
Ofisas: 127 No. Dearborn si
stipriai apkarpyti. Beto, kad
Dar vienas “mažmožėlis”. ■ 11 lubos.
išvengus streikų, darbininkams
Telefonas Central 4411
£są, kai kurie Raudonojo Kry J
Sąmdytojų sąmoksli
turi būt mokama unijinės alžiau® valdininkai imą net po
Namai: 8323 So. Halatod st.
ninkavimas.
go»Telefonas i Drover 1310
trisdešimts tūlosiančių ^dolerių
5. Tinkamam tokių darbų
metinės algos. Beto, kai kurie
[Iš Federuotosios Presos]
sutvarkymui reikalinga suteikti
sprendžiamojo balso ir atatin SYDNEY, Australija. —
kamoms profesinėms sąjun ilgos, aštuniolika mėnesių1
goms.
6. Atsitikime, jeigu visa tai vininkų iš vienos pusės ir mai
Flatus ir bungalows. Augštos rūšies materijonedarbą nesumažins, valdžia sto išdavėjų bei pa tarnautojų
las ir puikiausis unijisty gabių darbininkų darbas už
privalo išleisti tinkamą patvar unijos iš kitos, jurininkų var
tokią žemą kainą, daug pigiau, nei kuri kita įstaiga
kymą, kuriuo visoje respubli gai vistiek nesimažina. Naudo
pasaulyj galėtų. Perkame tokiomis daugybėmis, to
koje darbo valandos butų su damies dabar esamuoju nedar
dėl galime siūlyt už didelį nupiginimą. Nebudavok
trumpintos. Sutrumpintos taip, bu, samdytojai ryžusi suardy
namo, nematęs mus.
kad butų galima paimti darban ti pačią Australijos jurininkų
District Sales Manager distriktams į šiaurius
uniją. .
ir bedarbiai.
nuo 51-os gatvės, į pietus nuo 22-os gatvės, į va
Kai užsibaigė maisto išda
7. Šitaip padari
supra n ta
karus nuo Wentworth av. District sales manager
ma, ip darbininkų algos butų vėjų bei patarnautojų streikas,
sum ažintos. Kad nebūtų skriiv- samdytojai vistiek savo laivus
STANLEY RUBEY,
dos darbininkams
reikalinga laikė ir tebelaiko prieplaukose.
4021 So. Maplewood Avė.,
padaryti sekamas: vienų treč- Pirmiausia jie pareikalavo, kad
Tek: Lafayette 5284.
kilus
naujam
padalį šitų sumažintųjų algų tu jurininkai,
P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit
ri padengti patys samdytojai, tarnautojų streikui, <. neteiktų
jam. Nekainuos nieko, kad gavus faktus.
jokios
paramos
”
.
Var

kitą — valdžia, o trečią *— jiems
THE HOME BUILDERS ASSOCIATION,
darbininkai. Vadinas, padaryti go spiriami jurininkai sutiko.
National Headųuarters
)(
šitaip: darbininkai negaus tik Bet kompanijos ir po to savo
137 North Clark Street,
\
vieno trečdalio tos algos, ku laivus neleido iš prieplaukų.
Telephone Rand. 5886.
X
ri,. darbo valandas sutrumpi Dabar samdytojai ir vėl rei
kalauja, kad jurininkai atsiža
nus, jiems butų atimta.
8. Valdžia ir privačių įstai dėtų didžiumos tų laimėjimų,
gų vedėjai daugiausiai domės kurių jie buvo įsigiję pirma.
Kų į tai atsakys jurininkai,
privalo kreipti triobėsių staty
mo dnrbui. Tai dėlto, kad dar nežinia. Vis dėlto, yra aiš
DEL GALVOS SO
Per Sešesdešimts
triobėsių statymo industrijoje ku, kad jurininkai dalį sam
metų šis geriauPfiJIMO
nūdien siaučia didelis nedarbas. dytojų reikalavimų turės pa
sis pasaulyje
J
ČARTERS SVAIGIMO, DEL
9. Jeigu neveizint visų čia tenkinti
valytojas
• ITTLE
suminėtųjų priemonių, vis d&r bent kelių svarbių praeity įsi
jakuų ir
rastųsi bedarbių, valdžia jiems gytųjų laimėjimų. '
skilvio.
turi duoti didesnių pensijų nei kad jurininkų unija
tos, kurių jie gauna iki šiol. kovų, yra stipriai nuvarginta.
Dabar gaunamomis pensijomis Beto, jos padėtį sunkina ir
darbininkai nieku budu negali i pats nedarbas

SKELBIA MELAGINGUS
PRANEŠIMUS.

Europaan American Bureau

COYNE BROS.,
119 W. S. Water St

Chicago, DL

PATRUKĘ ŽMONES.
Meskit raikščius žalyn.

ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS
Šviesinęs ir sietinės maudynės.
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus
Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų li«ų. Hemoyoidų.
Visokios odos ligos (šaSai) gydoma elektrinėmis vartuotomis

maudynėmis.

VYKU SKYRIUS

1550 4 lybourn Avė.

MOTERŲ SKYRIUS

1527 N. Halsted St

Atdara kasdien
Moteris patarnauja
Tel. Lincoln 4424.
Atdara Utarninkais ir Ketvergaia nuo 9 iki 6
Atdara Utarninkais ir PetnyČioms nuo 7 iki 6.
Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 9 vai. vakare. Išskiriant nedėldienius
nuo 7 ryto iki 12 dienos.
Utarninkais ir Pčtnyčiomis nuo 7 ryto iki 6 po piet.

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

Tūkstančiai su potrukiu žmonių pasiliuosavo nuo potrukio kankinimo ir
nuo raikščių, naudojant STUART’O
moksliškas LIMPANČIAS PLAPAO
PADUŠKAITES.
Tik-pagalvok apie
numetimų senų peraikžčių.
Šalinkis
nuo plieninių arba clastijcinįų suvar

žymų, kurie trina ir gnyba.

Leiskit

mums pasiųst

VELTUI IŠMĖGINIMUI PLAPAO

Nieko nerokuojame dabar nei vė
liau. Leiskit mums, prisiųst daugybę
paliudijimų kad pertikrinus, ką PLAPA O - ^ADUŠKAITĖS yra padarę
kitiems, Leiskit mums pasiųst savo
knygą apie potrukį, kurioje aiškinama
daugybSs dalykų apie šią nepageidau
jamą ligą, apie kurią dar nežinote.
Turime po prisiega paliudijimų iš
visos šalis, kurie tikrai pfirodo, kad
PLAl’AO — PADUŠKAITĖS atitaisė
ant visados, ir pavojų prašalino, kuris
buvo žinomas kaipo paeinąs iš “potrukio”. NELAUK, NEATIDĖLIOK
nei minutes. Prisiųsk mums savo
Mes
vardą ir antrašą ŠIANDIEN,
IŠMĖGINIMUI
pasiųsimo VELTUI
PLAPAO, taipgi ir knygą apie potrūkį. Antrašas:
.
PLAPAO
St. Louis, Mo
3055 Stuurt Bldg.,

VVaukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės t J. E. Braževičiaus aptieki:

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
i Waukegan, I1L

bl A11 J 1EN < )S,. Cb h £O, ) K

Sereda, Gegužio 4 d., 1921
įsilaiko, užsimoka, visus bėgam
čius reikalus ir Lietuvos dar
bams iš to aukaujam, nedaryda
t
mi jokių kitų kolektų. Ar da
bar aišku? Klausiate, kurgi
[Atsiųsta]
į tai” nė prieš katalikai kaip kad laisvamanių neprigulmybės Fon
tie šmeižikai rašo. Kada patrio das. Tą turėjote matyt laikraš
PHILADELPHIA, PA.
tišką darbą dirbame, nesidangs- čiuose. Bet jeigu nematėte, tai
tome svetima skraiste ir nelen- __ ____
_
kuomet
atvyko Lietuvos
Viešas pareiškimas, arba atsa dame į patamsį. Dirbame su | štai:
Atstovybė Amerikon,, tuomet
kymas “Darbininke” tilpusiems
visais aikštėje ir tikrai lietuviš Neprigulmybės Fondas atidavė
šmeištams.
kai, ne taip kaip lenkberniai kad visus pinigus jos globon ir pa
lenda į skiepus po klebonijomis skelbė, kad likviduoja. Vieto.
šių metų “Darbininko” No. ir pašnabždomis tariasi kas rei rūpintis fondais, kūne savo at
24 tilpo iš Philadelphijos protes kia apšmeižti arba lietuvystės skaitas ir pinigu^ atidavė At
tas prieš “laisvamanius ir šmei darbą sutrukdyti. Neesame nė stovybės globon, parodykite, ką
žikus”. Prirašyta špaltos viso prieš katalikai, bet mokame at jusų fondas gera yni padaręs,
kių nesąmonių, melagysčių ir skirti politiką nuo bažnyčios ir kur atskaitos ir pinigėliai su
purvinų priekaištų Lietuvių Mu- tikybą nuo klerikalizmo.
rinkti Lietuvos dėlei ? Kiek iš tų
zikališko Namo b-vei ir mus
pinigų yra gavusi Lietuva? Ar
kolonijos gabesniems darbuoto Pasakyta, kad mes esame leidote, kad Atstovybė kontro
jams už Lietuvos neprigulmybę. “laisvamaniai ir šykštuoliai”. liuotų jį? Nejieškokite pas mus
Tai ačiū mums ir musų susi
Ir po tų visų šmeižtų pasirašo
kaltininkų ir nebandykite savo
neva penkių draugysčių komite pratimui, suprantame kas yra juodus darbus mums primesti.
tas kaipo liudininkai, kad tuose laisvė ir kur reikia aukoti. Au Jeigu savyje nors kiek jiaučia^
šmeižtuose yra tikra tiesa ir kaujame tikriems Lietuvos rei tės lietuviais, tai prisipažinkite
tuomi mano nusiplauti nuo sa kalams ir norime, kad butų Lie prie kaltės ir stokite į vienybės
vęs prolenkiškumo nuodėmę, ir tuvoj pilna demokratija ir lais eiles kaipo lietuviai už Lietuvos
savus netikusius darbus suvers vė visiems, o ne dvarponišką- neprigulmybę, o Lietuva jums
klerikališka verguvė. Jeigu jum
ti kitiems.
“Darbininko’’ protesto rašėjams jūsų prasikaltimus atleis. “Dar
Tie prolenkiškumo paukštukai ir abelnai lenkomanams nepa bininke’ jau nekartą šmeižiama
išnetyčių tapo išvilioti į visuome tinka ir norite lenkų verguvės, musų svetainės nuveikti darbai
nes aikštę. Mat L .M. N. B. ir tai traukite sveiki į Lenkiją, o Lietuvos gerove? ir pjudoma lie
D. K. G .Kliubas visados remda Lietuvos verguvės neįvykdysite. tuvis prieš lietuvį. Gal būt ir
mi Lietuvos laisvę ir neprigul Kaslink Bonų pirkimo turime jus kada susiprasite, bet jau bus
mybę, pamatė, kad klerikalų šu-j[pasakyti, kad pirko Bonus tikri pervėlu.
lai ir lakraščiai užpuldinėja antį1 lietuviai tėvynainiai, ir katali
Lietuvos Misijos Amerikoje ir kystė prie to nieko neturi. Misi Kliubo komitetas:
trukdo Lietuvos atstatymo dar jos buvo išduota atskaita, kas ir
Pirmininkas J. Toleisza,
bą. Praeitų metų savo susirin- kiek bonų Pliiladel. pardavė
Užraš. rast. Domin. Barunas,
kiįVie 20 d. spalio išnešė grieštą (turėjote ir jus tą pastebėt). PaFin. rašt. Jos Ivanauskas,
protestą prieš klerikalus ir lenk- si rodo, kad ta mažuma apie 30
Vice Pirm. Lukoševicz.
bemius ir pasiuntė tą protestą laisvamanių, kaip “Darbininke”
Board direktoriai:
į visus laikraščius, žinoma, ta lenkininkai pavadino, pardavė
sai protestas pajudino visus len- bonų apie už $36,000.00, o didžiu Obelek Brokars, P. Masiliauskomanizmo lizdus po visas lietu- ma, kurie save vadinate katali- kas, Vladas Kiela, Ignas Janulevių kolonijas. Taigi ir pas mus kajs jr ištikimais vadovais, sto- vičius, Antanas Andriulis, Bol.
jie subėgę klebonijas sklepan nu- vinČiais priešakyje, kurių “Dar- Sarcevičius.
tarė saviškai protestą prieš tai bininko” vardai parašyti su diparašyti, ir tuomi ^protestu pa-1 džiausiomis raidėmis, pardavėte
tys save išsidavė. L. M. N. B. I tik uė $1,000.00. Aišku dabar, MAGNUS KAZĖNAS MIRĘS.
ir Ged. Kliubas laikytame savo I kiek ta ‘‘didžiuma’ dirba dėl Lie
susirinkime 16 d kovo šių metų tuvos, ir kiek dirba tie “laisChicagos lietuvių darbininkų
tasai tilpęs “Darbininke” šmeiš- maniai ir šykštuoliai,*’ kaip jus judėjimui žinomas darbuoto
tas buvo perskaitytas susirinki- Į vadinate, Ką dabar ant to pasa- jas Magnus Kazėnas, kurs ka
me. Susirinkimas baisiai pasi kyšite ?
ro pradžioj • iškeliavo į Lietuvą,
piktino ir vienbalsiai pasmerkė! Kas'link svet. parsa mdymo esąs 1920 m. birželio 29 dienu
“Darbininką* ’kaipadenkomaniz-1 lenkams turime pasakyti štai miręs. Tokią žinią praneša jo
mp organą ir nutrfrė parašyti I ką: musų svetaine yra tam, kad draugas, cbicagiečiams irgi ge
viešą pareiškimą j visus laikraš-1 ją parsamdyti visiems, kurie tik rai atmenamas, Antanas Kve
čius, kaip ištikrųjų yra. O tuos užsimoka, nežiūrint tautų nė jo daras, laiške
rašytam adv.
narius kurie yra prisidėję su sa kių partijų, ir iš to svetainė už- Kaz. Gugiui, Chicagoj.
vo vardais prigulinčius prie L. I
M. N. B. ir D. L. K. Gedimino
Kliubo, nubaudė sulig konstitu- Į
cijos teisių, kad daugiaus near
dytų lietuvystės darbo. O Tau
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS, NEW YORK — HAMBURG.
tos Fondą ir Federaciją prašaPagabiausia kelionė rusams ir lietuviams. Dideli moderniški dubel- lino visai iš svetainės, ir į kitus I
tavais šriubais garlaivis. MANCHURIA išplaukia Birželio 2, d. 1921.
MONGOLĄ išplauks Birželio 16.
MINNEKAHDA (naujas) iš
tenai pasirašiusius nutarė tinka-1
plaukia Gęg. 21. Tiktai 8čla klesa.
mai reaguoti kaipo Lietuvos lais- Į
Trečia klesa, New York iki Liepojaus_______ $182.00
vės priešus.
T?ečia klesa, New York iki Eydtkunų ___ ____ $130.00
Taigi, mes žemiau pasirašiu
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
sieji vardan Richmondo lietuvių I
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame motadarbuotojų už Lietuvos nepri-1 ' rims ir kūdikiams.
gulmybę turime pasakyti kad tas
Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn StM arba pas vie
tini agentą.
.
tilpęs “Darbininke” neva “pro-1
testas” nėra niekas kitas, kaip I
tiktai šlykštus šmeištas ir no-Į
apgalvota melagystė. Tie žmo-l
nės, kurie po juo pasirašė nie
kas kitas, kaip tiktai tarnauto- i
jai Lietuvos priešams ir ardyto- Į
O BPOADSVAY
c.H 1\ s v.
Tiesi
kelioni
be
pemhdimo
ii
New
Yorko
per
Libavą
jai vienybes. Kada praeituose!
arba ■ambtrrg—Eltfrvnvs
ųietuose tapo tverta ir organi-1
I LIETUVA
zuota vienas bendras laisvės I
Latrai išplauks kas 14 <1. Dideli dviejų iri ubų palto laivai išplauks
Bonų komitetas, tai tie atsisky-l
“ESTONIA”
BIRŽ. 22
“POLONIA” ........... GEG.18
“
POLONIA
”
“
LITHUANIA
”
B1RZ.
1
JULY 6
ręliai iš to pabėgo neva šutve r- Į
. Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
darni savo stotį ir tuomi tik truk
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
estem Pass. Agent, 120 N. La Šalie
K.
W.
KEMPF,
Gen. Western
S " St
dė Bonų pirkimą šnabždėdami. I
CHICAGO, ILL.
kad ta “Misija nėra Lietuvos \
Valdžios įgaliota’-^ir t.t. Vėliaus I •
matydami, kad-visuomenė jų ne-Į
klauso, neseka paskui juos, pra
dėjo ant tikrų darbuotojų Lie
tuvos labai leist visokius šmeiš-Į
tus per klerikališkus laikraščius
ir abelnai.
Mes L. M. N. B. ir Ged. Kliu- Į
bas nesigirdami turime pasaky-l
Mes, FRANK J. SZEMET ir FRANK G. LUCAS, buvusieji nariai A.
ti prieš užmetimus, kad kaip sto-1
vi musų svetainė, jau 13 metų, I Grigas & Co., prie 8114'So. Halsted St., šiomis dienomis atidarėm
naują Offisą, naujoj lietuvių kolonijoj, Brighton Parke, prie 4217
per tą laiką dirbome, dirbame ir
Archer Avė., šalę didžiojo Brighton Park Teatro. Todėl ,gerbiami
dirbsime delei Lietuvos ir lietumusų kostumeriai, reikale meldžiame kreiptis prie musų, o mes
.vystės labo Ypač per pastaru o-1 I stengsimės patarnauti kuogeriausiai.
sius penkis metus ne vienas šim Į I
Su pagarba,
tas ir ne vienas tūkstantis dole- I
rių tapo surinkta Lietuvos gel-l
SZEMET & LUCAS,
bėjimo ir apgynimo reikalams, i I
Ir musų darbus žino Lietuvos I
Real Estate
Atstovybė Amerikoje Lietuvos
Renting, Loans & Insurance
valdžia Lietuvoje ir plati lietu-Į I
vių visuomenė. Užmetimas iri I
Chicago, III
4217 Archer Avė
šmeištams nėra pas mus vietos. I I
Nesame joki ’pseudo patrijo-

PERSIKeLIAU
DVIGUBOS STAMPOS KETVERGE

•KORESPONDENCIJOS

AMERICAN AND RED STAR LINE

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

Pranešimas
Visuomenei

Dabartine vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 3101 So. Halsted St., Tek
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 31 st St., kjįimpasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

'O'

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

KETVERGE
PETNYČ10JE
IR SUBATOJE

’ARDAVIMA

$5.S8AII-OverLaisaisTinklin0sKiirtinoss2.79

Mrs. A. Michniewicz

Ypatingas Pirkimas ir Pardavimas

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Specialia pirkimas 500 porų augštos rūšies
smulkiai margų allover leisinių tinklinių kurti
nų, gražiais borderiais, sukabintai apsiūtos, karbuotais kraštais, '2% jardų ilgio, ivory spalvos;
lotai susideda iš penkių skirtingų patrinų, kiek
viena nepaprastos vertės, nie
kuomet nebuvo pardavojama • ®
į ■ B
pigiau kaip $5.98, koliai lo-«
tuose yra, pora •
■■ • ■ CZ

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., *
arti 47-toa ratvės ■

Paklodes, Apvalkalai etc. Kūdikiams Reikmenys
Red Star Diaper audek
las 27 colių pločio, — bal
tintas. Sudėtas sanitarin
pakelin — $3.79 vertės.
Specialiai šiame išpardayimo 10 jardų J 4 QO
tiktai

Pagalvinėms
apvalkalai
minkšto baltinto muslino,
3 colių aplinkui siūle —
Miera 42x36. Specialiai
šiame išpardavime 9 *fl p
vienas
■w

Baltintos lovoms paklodės
puikaus baltinto minkšto,
cambric baigimo muslino,
franeuziška siūle; miera
72x90, apsiulėtos. šiame
specialiame išpardavime viena
OvU

Linen baigimo — pusbal
čiai, nelygaus abrusams
audeklas, raudonais kraš
tais, 17 colių pločių, ne
šutanti kraštai.
šiame
išpardavime
jardas
” **

Baltintą audeklo 36 colių
pločio, minkšto chamos
baigimo, 10 jardų ritulyj
— $2.25 vertės, šiame iš
pardavime specialiai ritu
lys tiktai
’l

A
Baltinto saulelėms dabin
to flanelio, ištrižai, tankus
pūkai ant abiejų pusių —
tik balti, 29c. vertės. Spe
cialiai šiame išpardavime
jardas tiktai
1 S* C

Lovoms užtiesalai Marseilles patrinų, padarytos iš
Long Sea Island bovelnos,
megstos išžiuros, karbuotais kraštais, nukirptais
kampais. Miera 80x90,
pilnos mieros, $5.00 vertė,
šiame išparda- C O
me vienas

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, I1L

Vata išklojimui kaldros 3
svarų sunkumo, sanitariai
švari viename šmote, miera 72x90. Specialiai šia
me išpardavime
71% f*
rolis
■ wG

■ Telephone Yards 1532
r'"

•

■

■;

■

■

.

'

,, •

'

'

'

DR. J. KULIS

i

J "" --'

Kūdikio Paveikslas Veltui
Su kiekvienu pirkiniu $3.00 ir daugiau šią savaitę musų kū
dikių drapanų skyriuje. Daugelis bargenų siūloma.
L_________________________________________________________
1 Trinerio Elixir Kartusis— _
Sloans Liniment šeimynos
Vyliai Reguliarė $1.25 Į Rzi -naudojimui, sulaikor viso
Vertė
"
ki
kį skausmą.
skausmą, 25c.
35c. vor
vertės

j

LIETUVIS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
H Gydo visokias ligas moterų, vaim kų ir vyrų. Specialiai gydo lirnI
pančias, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted S't., Chicago.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■b

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

Dideles Vertes Groseryje
Gold Dust mažos mie-

ros už C pakelius

25c

Kava — J. Oppenheimer’io specialiai maišy
ta. Reguliarė kaina
39c. Specialiai
f*
svaras
v*# v

Salmon augštos rūšies
Alaska, sandariai sudė
ta, šviesraudoni Žuvis 1
sv. augštas ken *J7-*
as. 2 už
£■ f G

Miltai Gold Medai 24%
svarų mai- £4 1 C
sėlis
4> I ■ I □
Del Monte gražios tametos 2% sv. OOa
..kenas
■■ w G

Kiauliena ir pupos Del
Monte, No. 2 kenas,
specialiai
1 f*
2 kenai
■

Bulk Macoroni ir spaghetti . Reguliarė 10c
svaras. Dabar
7#*
svaras
"

Vištoms maistas — tan
kiai deda, nėra žvyrgždų. 100 svarų fl*O
maišelis
'

Saldus komai geros
kokybės, Iowa sudėti
Specialiai
3 kenai
twG

Chili Sauce, mėlynu labeliu. Reguliariai 35c.,
specialiai
už
fcvv

Aprikotai, geros rūšies
už 2 svarus
tiktai
<______________________

Taukai čysti suleisti
Reguliariai 17c. rūšies.
Išpardavime
25c
kaina 2 sv.

Sviestas — visai švie

žias, creamery
svaras

39c

Išparodymas ir specia
lis pardavimas Libby
augštuose ke- 13c
nuošė pienas
■ WV

Telephone Yards 5332 ■

J

Ivory muilas mažas Į
šmotelis.
Specialiai
dabar 5 šmo- 33c
tai

Argo Starch — 3 svarų
pakas, kuknioj ir skal
bimo taupinto- . 4
jas 4 pakeliai
1

U. S. mail laundry mui
las, specialiai
už 6 imtus

25c

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

-... I'

Telephone Van B u ren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

-»

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■*
Colonial konservuotos
vuogos 1 sv.
puodas
Gvv
Sunkist orančių košė
specialiai
OEa
U8 už
fcUG

E. C. Corn Flakes švie
žias stakas, pardavimui
Specialiai
25c
4 pakeliai

Puritan Malt Extract,
Reguliariai $1.25 ver
tės. SpeciaQQm
liai ’
O JI C

Navy pupos rankomis
rinktos Michngan, šia
me išpardavime 9 C p
5 svarai
fcwU

Specialis Išpardavimas
497 Vaiku 2 Keiniu Siutai
$10.00 ir
$12.00 vertės

Tik už

5.95

Tol. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

! DR. J. SARPALIUS :
S 1424 So. Halsted St. i
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. J
| •
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

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

D r. R. Wag,ner

Mano specialia gydymas yra
Chronižkų, nervišku ir moterų UfU
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704
>!

Į

■ —

II.I

Labai specialis pirkimas nuo Standard Mfg. Co. New ,Yorke, suteikia
mums galimybę pasiūlyt šią didelę ir užinteresuojančią •tfertę.
siutas su 2-jomis pamuštomis kelinėms.

miero, gerai pasiūti ir pilnai pamušti.
žu Norfolk modelių.,

Kiekvienas

Materiolas tamsaus mišinio ir kaš-

Kotai suverčiami plytyti ir jungu, dir

Mieros nuo 7 iki 17 metų.

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.

Vii* ii » m————A/

M

žmonių. Kiekvienas, būtent, nesugalvos nieko geresnio'f
rkQtrAv*<yfi liti Vincu
nnai*/*hiaf ai kurie
knrip vnlfi.
pavergtųjų
klesų nnrva
narys lin-lVtiin
lin-Įkaip anarchistai,
valsL7THUAMIAN GAILY IHKWN3
ksta prie to, kad žiurėjus su tybės visai nepripažįsta,
{Ut tirvlkitas ktame tkŲrluft
neapykanta į valstybę, kuo- Savo spaudoje komunistai L. S. S. PILD. KOMITETO
nuomone RadakcŲn
met išnaudotojai vartoja ją, Į labai dažnai peikia socialisTARIMAS.
tų nusistatymą valstybės
kaipo savo įrankį.
Draugai:
REIKIA MOKINTIS.
1789 80. HAISTED ST
klausime,
todėl
išrodo,
kad
Malonaus
jausmo
šių
die

LSS Pild. Komitetas visapu
CHICAGO, ILLINOIS.
nų valstybei neturi nei socia jie nesitenkina vien tiktai siškai apsvarstęs LSS VIII Ra Lietuvių Socialistų Sąjunga
Telephone Roosevelt 8500
listai, nei komunistai.' Jie, valstybės tvarkos pataisymu jono išneštą savo konferencijo jau geroka valanda kaip pažinoma, nemano taip, kaip ir pakeitimu. Bet kartais je, įvykusioje bal. 8 d. 1921 m., siliuosavo nuo taip vadinamų
“1., rezoliuciją prieš “buvusių draugų”. Šiandie mu
|7J)O per year outaide of Chicag*. [anarchistai, kurie sako, kad Į jie nupeikia ir anarchistus (
sų draugams jau nereikia eik
I valstybės visai nereikia, ka- ir tuomet gauni įspūdžio, “Naujienas”, skaito reikalingu voti ir laiką ir jėgas tiems be
esant pareikšti:
Matter dangi žmogaus asmuo nepri- kad jie nepritaria ir visišIntored *a
1. Kad LSS Pild. Komitetas reikalingiems ginčams ir vai
March 171h, 1914,
Office
valąs būti varžomas; bet jie kam valstybės panaikinimui. Į mato toje rezoliucijoje vien as- dams, kurių jie turėjo pirma.
•f Chic*<o, UI*
M*rch End, 187t»
piktinasi tuo, kad kapitalis- Kokia-gi tad yra tikępji ko-1 meninį kai kurių draugų nepasi- Jie, niekieno netrukdomi, gali
Naujienos eina
tenkinimą dabartiniais “Nauije- savąjį propagandos ir apšvie
tai panaudoja valstybės į-Įmunistų nuomonė?
Mdildienius. Lei<
dr*vi, 1789 So. Halatod St, Chicago,
tus darbą varyti.
staigas (teismą, parlamentą, Jų nuomonė yra mišinys nų” vedėjais, nes rezoliucija ne111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
pajiegia nurodyti, kame yra
Tatai ir daroma. Daroma,
ir 1.1.) tam, kad prislėgus ir socializmo ir anarchizmo.
“Naujienų” prasikaltimas prieš vis, dėlto, butų galima daryti
Chicagoje — paltui
išnaudojus
darbininkus. Komunistai nesutinka su LSS.
dar daugiąu. Musų draugai
Metam*
.
<.50 Prieš šitą blogumą taip so tuo, kad žmogaus laisvė bu
2. Kad “Naujienos” visą laiką rengia prakalbas, rengia pra
05
1.76 cialistai, kaip ir komunistai tų pripažinta augščiausiu už rėmė ir remia Liet. Soc. Sąjun mogų vakarus ir šiaip susi
kovoja. Bet jie kovoja ne viską dalyku; jie stoja už vi gą, ir todėl kvietimas LSS. Pild. rinkimus. Tik man dar neteko
Komiteto baikotuoti “Naujie girdėti, kad jie rengtų taip va
suomenės
teisę
vartot
prie

vienaip.
Vien* kopija
, ,, ,
M
nas” yra kenksmingas ne tik pa dinamus lavinimosi vakarus.
gįveltai
, , ,
18
Socialistai sako,jogei vals- vartą ir net patį žiauriau čioms “Naujienoms”, bet ir Liet. Tiesa, chicagiečiai tūlą daiką
•nėšiui..........
76
BavienytoM ValadjeM M fihfcagoj, I tybė turi būt padaryta tokia, sią despotizmą (diktatūrą). Soc. Sąjungai.
juos rengė. Jie turėjo savo
paltas
3: Todėl LSS Pild. Komitetas propagandos mokyklą.
Metam* , , , r r w
|7.(J0 kad ji tarnautų visos visuo Asmuo jų akyse neturi jo

L.S.S. Reikalai

menės reikalui, o ne išnau kios reikšmės (išskiriant, pataria draugams sąjungiečiems
Oriam m«n**lam* , , ,
... . 1.M dotojų tikslams. Bet jie nu jeigu tas asmuo yra jų par neduoti persimesti į LSS susi
Vi«Dam minteivi • , t ■ ■ ■, .75
kirtimams, kurie turi vietos šiuo
rodo, kad to atsiekti bus ga tijos vadas). Šituo žvilgs laikų Naujienų Bendrovėje. To
B^aturon Ir kitur uial*al«*«aa
{Atpiginta)
lima tiktai tada, kada išnyks niu, jie yra grieštas priešin kie susikirtimai grūmoja sukel
Metam*
, i
t >8.00
Pu**i
- - - 4.50 visuomenėje išnaudojimas, t. gumas anarchistams.
ti Sąjungoje kivirčus kaip tik
Trim* mta**i*m* ....... .. ,,
06
Stodami už tokią Visuome tuo laiku, kada didžiausia vieny
Pinigu* reikia riesti paltu Moncy y. išnyks klesų skirtumai. •
Orderiu, kartu *u uisakyma.
Socialistai kovoja už tai, nės tvarką, kur nebebus kle bė reikalinga tarp draugų sąjunkad įvykinus tokią tvarką, sų skirtumų, komunistai giečių.
Pild. Komitetas:
kur klesų skirtumų nebebus; galutiname valstybės klau LSS
K. Liutkus, Pranas Rašketai yra galutinas jų kovos simo išrišime užimą tokią vičius, M. Baltuškienė, M. M.
[tikslas. Bet kas daryti su pat poziciją, kaip socialistai. Račiutė-Herman, T. Matas, J.
valstybe iki to laiko, kol ši Bet praktiškoje politikoje S. Pruselaitis.
M. Jurgelionis, Sekr. Vertėjas.
Svarbiausias skirtumas tas tikslas dar nėra atsiek jų nusistatymas yra kitoks.
tas: kol, vadinasi, visuome Iki įvyks galutina visuo Bal. 8 d. 1921 m.

Kotlel

taip?

tarpe socialistų ir anarchis
tų yra valstybės klausime. nė tebėra pasidalinusi į prie menės sistemos permaina,
Anarchistai,, kaip žinia, šingas viena kitai klesas, ir ■ socialistai, stengiasi page
nepripažįsta valstybės. Jie kol viešpataujančios klesos rinti esamąją sistemą arba
norėtų, kad jos visai nebū stengiasi panaudot valstybę apginti darbininkus nuo jos
tų. Jų idealas yra toks vi darbininkų priespaudai ir blogumų. O komunistai sa
ko : kovot su atskiroms bur
suomenės stovis, kur žmonės eksploatacijai?
gyventų laisvai susivieniję Iki to laiko, socialistų žuazinės valstybės ydpms
tarp savęs ir neturėda- nuomone, galima tiktai ko neapsimoka, taisyt ją nerei
damį ant savęš’ jokių su vot už tai, kad išnaudotojai kia — ji turi būt tiktai su
varžymų arba prievartos. kiek galint mažiaus vartotų griauta.
Pagal anarchistų supratimą, valstybės priemones prieš I Griauti buržuazinę vals ST. PSIBIŠEVSKIO
žmogaus asmuo, jo laisvė ir darbininkus. Kol gyvuoja tybę pirma, negu galima
labas stovi augščiau už vis klesinė valstybė, tai reikia įvykinti socializmo tvarką,
ką; todėl negali būt paken-l kovot prieš tuos blogumus reiškia norėt, kad valstybės |
čiama jokia .organizacija, jos tvarkoje, kurie kenkia visai nebūtų. 0 tai yra
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
kuri varžo asmens laisvę ar darbo žmonėms (militariz- anarchizmas.
mas, darbininkų teisių var Komunistų poziciją galiba kišasi į jo reikalus.
(Tąsa)
žoma
išreikšti
tokiais
K-.. ■■■.■■■i.
d
Socialistai tokiai nuomo žymas ir tt.), ir prieš kenk
Antroji dalis.
arba darbininkiška
nei nepritaria. Jie stato vi smingą prispaustomsioms <džiais:
♦
valstybė, arba nereikia jo
PRISIRUOŠIMAS
suomenę augščiaus, negu as klesoms valdžios politiką.
valstybės. Paviršuti
'
menį. Jeigu asmuo elgiasi Komunistai-gi tuo nesi- kios
žiūrint, tatai išrodo
:
taip, kad kenkia kitų žmo tenkina. Jie nori būt “re- niškai
Vronskis sėdėjo pas pečių ir su beprotiška
nių labui, tai visuomenė tu voliucingesni” už socialistus labai “revoliucinga”, bet iš- nerimastim žiurėjo j ugnį. Kambaryj buvo tam
ri teisės sustabdyti jį. Vi ir sako, kad reikia kovot ne tiesų tai yra absurdas. Ką su, ir balsvas sniego šešėlis, susiliedamas su
, pasakytumėte apie ver liepsnos atspindžiu, tvėrė paniurusį, beviltišką
suomenė apsaugoja asmenį tiktai prieš atskiras ydas jus
.
ir ji todėl gali taip pat rei valstybės tvarkoje arba tę šitokio sakinio: arba so ūpą.
Atsirėmė alkūnėmis į kelius ir uždengė ran
kalaut, kad jisai pavestų jai prieš blogą valdžios politi- Lcialistinė pramonė, arba ne
gomis veidą.
dalį savo darbo arba savo ką, o ir prieš pačią valstybę reikia jokios pramonės?
Geriaus yra turėt kokią- ’ Pole stovės tenai, šalę mano lovos. Ties
naudos. Tuo budu visuome su visoms jos įstaigoms.
galva uždegs žvakę, gal būt, kad į rankas įbruks
nors
(kad,
ir
kapitalistinę)
Bet
ką
reiškia
“
kovot
nė be prievartos apsieiti ne
kryžių... O aš turėsiu žiūrėti į tą viską bespekėj
pramonę,
negu
jokios
netu

prieš
valstybę
”
?
Kovot
agonijoj, užslopinsiu savyje konvulsingą riksmą,
gali, taigi negali apsieiti ir
rėt;
geriaus
yra
turėt
kotodėl kad nebus jau spėkų ištraukti jį iš kruti
be organizacijos, kuri vyki prieš bent kurį dalyką gali
ma tiktai tuo tikslu, kad jį kią-nors valstybę (kad ir nės.
na prievartą jos vardu.
O, kad nors butų galima rėkti I
Valstybė ir yra tokia orga pakeitus arba kad jį panai buržuazinę), negu neturėt
Galbūt, kad verksiu, bespėkis, be pagclbos.
jokios.
Be
valstybės
žmo

kinus.
Ką-gi
komunistai
no,
nizacija. Bet ji reiškia da ir
širdis plakė, tartum kūjis, ir drebulys per
daugiau.
/ ri padaryt su valstybe — pa nės gyveno tada, kada jie bėgo per visą kūną.
dar buvo tiktai laukiniam
Dieve mano! Dieve mano! Jisai atsistojo ir
Žmonių visuomenė jau keist ją ar panaikinti?
svyruodamas vaikščiojo po kambarį.
nuo senų laikų yra pasidali Jeigu jie nori pakeisti val stovyje.
Štai čia, čia... ypač čia, kur aš dabar stoviu,
nusi į klesas, kurių reikalai stybę, tai jie negali sugalvot Kada bus įvykinta socia už kelių savaičių stovės karštas.
prieštarauja vieni kitiems. nieko kita, kaip tiktai tą/ką lizmo tvarka, kada išnyks
Jisai aiškiai matė save: negyvas, sustingęs
visoks
išnaudojimas,
kada
Vienos klesos išnaudoja, o daro socialistai, būtent: ko
kūnas, vaško spalvos veidas su pamelinavusiokitos klesos yra išnaudoja vot už tai, kad įvykinus to visiškai persikeis žmonių mis lupomis ir juodais lankais sale įdubusių akių.
Jį paėmė liguista, beprotiška baimė.
mos. Išnaudojančios klesos kią visuomenės tvarką, kur protavimas ir. palinkimai —
Girdėjo, kaip sušalę žemės grumstai krinta
panaudoja savo tikslams vai nebus klesų skirtumų ir kur tada valstybinė organizacija ant viršaus jo karsto. Girdėjo, kaip po kiekvieno
stybę. Ačiū tam, valstybė delei to valstybė nebus iš gal pasidarys nebereikalin jų kritimo plonos karsto sienos atsako dundėji
darosi ne tiktai visuomenės naudojančių klesų įrankis; ga. Bet tai yra dar tolokos mu, linksta, lūžta. Virš jo žemės sluogsnio metro
stovio! Ji... u!.. Jautė, kaip akys gatavos iššokti,
prievartos organizacija as o kol tokia tvarka dar nėra ateities dalykas.
ir krutino tartum virvėmis suvaržyta, negali
menų apsaugojimui ir suval įvykinta, tai kovot už tai,
Globos kūdikius.
[Iš Federuotosios Presos] '
dymui, o ir klasinės prievar kad valstybės įstatymai bu
Staiga garsiai nusijuokė, pastvėrė bonką ir
is
MASKVA.
— Gautomis
~
‘
tos organizacija, tarnaujan tų kiek galint geresni dar Baku žiniomis,
Azerbadžano
bininkams,
kad
valstybės
ti išnaudotojams.
kar— Tiktai negalvoti, liktai negalvoti!
valdžia šiomis dienomis išlei
Šita antroji valstybės reik įstaigos butų kiek galint do naują patvarkymą, kuriuo to jo nieko nejausdamas.
šmė1 yra ypatingai svarbi. mažiaus pavąrtojamos prieš valstybė prisiima maitinti ir
stiklo.
Nes ji veda prie to, kad vals darbininkus ir tl. — žodžiu, aprengti visus kūdikius — prie —
Valdone mano, šėtono, tu turi būti užga
nuo jų gimimo dienos iki še
tybė padaro saVo priešais ne kovot su valstybėj ydoms ir “šiolikos
metų amžiaus”. Val nėdintas. Ha, ha, ha... Taip dar niekas nemirė!
tiktai anarchistus, kurie ne su valdžios politika.
stybė tatai darysianti “neatsi Aš padegėjas?! He, he, he... Aš — viską sulygi
pripažįsta jokio asmens su < O jeigu komunistai nori žvelgdama j socialinę tėvų pa nanti tiesdarysle. Akis už akį! Taip turi buti!
Taip turi būti!
varžomo, o ir/laugelį kitų panaikint valstybę, tąi jie dėtį”.

ŠĖTONO VAIKAI

i

■I

— P. M.
TAIP IR BUVO.

Kada atsidarė keliai į Lietu
vą, daugelis amerikiečių sku
binosi grįžti “į savo gimtąjį
kraštą”.
Grįžo darbininkai,
grįžo ir inteligentai. Tie gi,
kur dėl kokių nors priežasčių
tai padaryti negalėjo, nemaža
Rimtesnieji Amerikos lietu
viai tuomet sakė: nėra ko sku
bintis. Lietuva, šiaip ar taip,
labai nuvarginta karo. Paga
lios, Lietuvos darbininkų poli
tinė ir ekonominė padėtis te
nai yra daugiau negu bloga.
Vos atsikračiusios svetimųjų
“globos” jaunutės Lietuvos re

Turėjo, bet dabar nebeturi. spublikos valdžia eina ne su
Organizaciniu liaudimi, bet

žvilgsniu tas darbas turi bega
lo didelės reikšmės. Rengti tik
prakalbas ir šiaip pramogų ir
pramogėlių vakarus mums ne
pakanka. Pastarieji parengi
mai, tiesa, duoda pelno. Or
ganizacijos darbas taipjau ne
galimas be pinigų. Tai tiesa.
Bet man rodos, kad ir be tinkamo išsilavinimo, be apšvictos mes taipjau toli nenueisime. Atsiminkime tik “anuos
senus gerus laikus”, kuomet
musų organizacijai priklausė
tūkstančiai narių. Kur jie dajar? Jų nėra. Vieni nuėjo su
Laimėjo kovą.
“buvusiais draugais”, kiti liko
[Iš Federuotosios Presos]
“taip sau žmonėmis”. Jie jo
CANTON.
Vietos audėdai organizacijai, išskiriant
jai pagalios laimėjo savo ko
gal tik pašaipiuos, nebeprivą. Samdytojai buvo nusitarę
dauso.
sumažinti darbininkams algas.
Visa tai įvyko tik ačiū tam,
Darbininkai tuomet metė dar
bą. Negalėdami^ gauti tinkamų cad mes per maža <lomės kreistreiklaužių samdytojai galų )ėme į apšvietos daubą. Pergale buvo priversti nusilenkti. maža rūpinomės! savos pašau-

Socializmas,
komunizmas
ir arnarchizmas

liožiuros pletinimu ir jos gi
linimu. Per maža mes moki
nomės*
Taigi nors dabar, po tų
skaudžių patirimų, kurių esa
me turėję, reikėtų kas nors
daryti, kad apšvietos darbas
pas mus butų varomas sistematingiau.
Draugai, pagalvokite.

josios

naudoto

jais — kunigais ir Lenkų dva
rininkais. Prie tokios tvarkos
sugrįžusiems amerikiečiams gy
venti bus netik sunku, bet sta
čiai nepakenčiama.
Bot entuziastingieji “grįžti į
savo gimtąjį kraštą” amerikie
čiai tų patarimų neklausė.
Grįžo Lietuvon, kuris tik gaĮėjo grįžti.

O ką mes matome dabar?
Daugelis tų entuziastų šiandie
yra sugrįžę Amerikon, kiti jau
grįžta, o tie, kur nebegali grįž
ti, vaikšto Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio ar kurio nors kito Lie
tuvos miesto gatvėmis ir... jieško kelių į Ameriką! Jieško,
tik nebegali surasti. Vieniems
stokoja pinigų, kiti, kudir turi
jų, bet negauna vizų...
Bloga, pikta ir gaila.
• Bet kas delei to kaltas? Pats
žmonių neatsargumas, jų ūpas.
Pirma mat ūpas buvo toks,

Stengėsi užlaikyti savo mintis toj pat vagoj.
Stengėsi įsivaizdinti, kaip jisai atliko savo suma
nymą. Ne! Tiktai ne šiandien! Jisai jau tiek gal
vojo apie tai, kad daugiau negali galvoti.
Mintys tai kirmėles, sako Šopenhauer, jos ga
li pagraužti valią...
Ha, ha... Numirti! Gailėtis dėl neišvengiamos
mirties, dusant, dejuoti, nusiminti, iki paskuti
niam kvapui turėt meilę savo širdyj, bespčkiai
gulėti ir meiliai spausti rankas giminių ir drau
gų... — Kvatojo beprotišku juoku. Ištarti išmin
tingas ir gilias nuomones apie niekingumą visko
žemiško, galbūt dagi atsargiai atsiminti apie posmerlinį busimąjį gyvenimą danguose... ak! ak!
Koksai puikus idealas piliečio mirties!
Sugriežė dantimis.
Ne, aš nenoriu mirti piliečio mirtim, aš trok
štu keršto ir griovimo... Palauk, šunie! Aš meld
žiau tavęs šimto markių; su pinigais aš iš karto
bučiau galėjęs atsigulti ligonbutin, ir nereikėtų
dabar mirti. Palauk tu, begailestingas šunie, da
bar tu man šimteriopai už tai užmokėsi. Aš įtai
sysiu tau brangią illiuminaciją!
Jisai jau matė, kaip baisi liepsna veržiasi iš
po stogo, kaip rūmas dingsta ugnies juroj... Per
langus ir per duris veržiasi dūmų debesiai, nekurį laiką sukasi, tartum abejodami, ir staiga
persikeičia į baisios liepsnos stulpus. /
Karštligė ėdė jo kūną. Dar tas viskas permaža, permenka. Namus iš žemės išrauti ir mė
tyti ugnin, visą pasaulį užlieti ugnim: tik tuomet
jo širdis jaustųsi rami.
Pradėjo lakstyti po kambarį. Jau matė, kaip
visas miestas gaisro apimtas. Žeme nuo karščio
trūksta, iš kiekvieno kampo, iš kiekvieno plyšio
skverbiasi galinga liepsna; plyšiai virsta bedug
nėmis, visa žemė patapo vulkano krateru; visur
plaukia sunkus ugnies upeliai, rydami miškus,
kaimus, miestus; užimąs, triukšmas, dundėji
mas kurtino jį, liepsnos juros akino jį; jisai už
merkė jas ir gėrėjosi begaline griovimo, naiki
nimo orgija.
Sudrebėjo. Jam [Kisirodė, kad širdis atsisky
rė nuo jo organizmo. Jaute ją visur, -girdėjo jos
tvaksėjimą kiekvienam muskule, kiekvienam
kimo nerve: smilkiniuose, galvoj, gerklėj... Štai
ji vėl sugrįžo į krutinę... Ne, vėl gerklėj! Galėtų
išspjauti ją dabar.
Nerimastyj parpuolė unt lovos ir drūčiai su
spaudė krutinę rankomis. Girdėjo savo širdies
tvaksėjimą, jautė,-kaip ji plakė delne, ir jam
rodėsi, kad jisai laiko rankose ką-tai gyvuojantį
savistovia gyvastim, kurs štai -r— štai išspruks,
nulėks... ir gal būt, gal būt riktels!

(Bus daugiau)

kad “dabar Lietuvoj yra daug
progų”. Ir amerikietis, turėda
mas vieną-kitą šimtelį ar tūk
stantėlį, manė, kad jis galės
visą Lietuvą nusipirkti! Taip
nebuvo. Netik kad visos Lietu
vos nenusipirko, bet ir savo
sunkiai susitausotus skatikus
“prašvilpė”.
šiandie jie dejuoja, skundžia
si ir gailisi. Bet jau pervelu.
Pinigai “prašvilpti”, o Lietuva nenupirkta.

Aš sakiau ir sakysiu, kad su
grįžimu į Lietuvą reikia gerai
apsisvarstyti. Reikia a]x>isvarstyti dar ir šiandie. Kasgi iš
musų nenorėtume grįžti j tą
šalį, kur savo jaunatvę pralei
dome, kur tiek daug gražių ir
smagių ‘atsiminimų liko? Bet
kas mus privertė vykti;Ame
rikon? Vargas, persekiojimai.
O šiandie, kaip yra Lietuvoje?
Tas pats.
Vargas ir persekiojimai yra
stipresni už vi^us musų gra
žius atsiminimus. Todėl ir rei
kalinga apsisvarstyti. — V. M.
Nevažiuokite

Akronan.

[Iš Federuotosios Presos]

Organizuotieji
AKRON.
šio miesto darbininkai išsiun
tinėjo tam tikrą pareiškimą vi
sų aplinkinių miestų darbinin
kų unijoms. Prašo, kad jų na
riai ir visi kiti neorganizuo
tieji darbininkai tuo tarpu Ak
ronan nevažiuotų. Vietos fab- '
rikininkai mat veja iš darbo
čionykščius darbininkus, o jų
vieton verbuojąs! kitus, iš ki
tų^ miestų. Suprantama, visa
tai jie daro tuo tikslu, kad vie
tos darbininkų organizacijas
— unijas sugriovus.
Tūkstančiai vietos darbi nin
ku dabar vaikšto be darbo.
Jurininkai gal mes darbą.
[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — Jeigu
Amerikos laivų ir prieplaukų
savininkai būtinai spirsis su
mažinti savo darbininkams al
gas, jurininkų streikas bus ne
išvengiamas. Taip čia andais
pareiškė vienas žymus jurinin
kų darbuotojas. ,
Samdytojai nori sumažinti
savo darbininkams algas net
25 nuoš., o kartti ir darbo są
lygas pabloginti.

Redakcijos Atsakymai.
Wiską Matęs. — “Kores
pondencija“ netinka. Nedėsi
me.
Juozui Stoniui, Lietuvoj. —
I lašinėki te,
i šspausd i n si mc.
Tik žinios turi buti teisingos.
J. Blažavi&ui, Kenosha. —
Apie tai jau buvo Naujienose
korespondencijų. Tą patį pa
kartoti nedera..
Andr. Bakšaičiui. — Negalė
sime suvartot, nes tamstos raš
to mes nemokame skaityt.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofitat

Mitato Ofisas

3353 S. Halsted SI. 127 H. Deirborn SI.
Tel. Boulevard 1310

Tel. Central 4*11

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
rę. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago^ I1L

CHICAGOS
ŽINIOS::
STOKJARDŲ DARBDAVIŲ
PAGIROS.

f siūlytas algas. Paskui dar pri
duria, kad buk ir kiti organi
zuoti stokjardų darbininkai ne■ užgiria tų dalies darbininkų
' streikų. Todėl streikuotojai ga
lį ir darbo nebetekti. Tečiau
darbininkų vadui visai kų kitų
mano. Jie yra įsitikinę,
kad
organizuoti darbininkai pajiegs
išlakyti vsavo pasiryžimų ir kad
visi kompanijos pasimojimai
ir neatsižvelgimas į unijos rei
kalavimus neturės geidauja
mų sėkmių. Dddžiuviinosi kom
panijos bedarbių minia
tik
daugiau paskatins streikuoto
jus kovoti su savo priešu.

Long Istand N Y
Jame keliaus šeši kuluiuninkai. Orlaivis
atveš gėlių
nuo Nc>w Yorko
majoro Hylan, kaip gero linkojinio žengklų Chicagos Pan__ .____
geant .u*
of Progresą.

Dr. A. R. Blumenthal

2a
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Baltic States Bank
veikti 4 d. Sausio, 1921.
1-ai d. Baland. 1921
TURTAS:
Pinigai Spintoje ir
Rezerve .................. $45.912.89
Su Užsieniu Korespor
dentais ir Tranzite 122.849.45
Paskolos ir Diskontai 29.648.79
Bondai ir Investm. 411.169.86

1

NUOMININKAMS NEREIKIA
KRAUSTYTIS.

Vakar Springfielde tapo
leistas biliua, kuris duoda
alininkams galios gyventi
se pačiuose namuose dar
nėnesius.

per-

Kitokie In\c*3tinenlai

ii uo-

Stokjardų samdytojai giria
tliosi, kad buk jie nepaiso sustrei
šešis
kavusių ’ savo darbininkų. Be
darbių minia laukianti užpil
dyti streikicrių vietas. Esu, jie
Vyro užmušėja paleista.
jau pasirinko iš tos alkanos
minios nuo 400 iki 500 darbi
Mrs. Lillian Roytfland, kuri
ninkų. Naujieji darbininkai su Proto neteko dėl brangios nuo
praeito sekmadienio naktį nu
mos priežasties.
tinku dirbti už kompanijos pašovė savo vyrų,
paleista po
R. S. Mahoney užvakar nu kaucija. .Jinai save teisina tuo,
gabeno į Psychopatų ligonbutį. kad jinai padarius tų žmogžu
Jis protų nustojo neturėdamas dystę gelbėdama savo gyvastį.
norėjęs jų užsmaugti.
namo prisiglausti savo žomnai Jisai
ir dviems mažiems kūdikiams. Rowlandąi jau nuo senai nebe
Siūlomo
AŠTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ.
Mahoney praeitų seredų nusi turėjo ramaus šeimininio gyve
PENKIŲ METŲ GOLD MORTsamdę
namų, prie 4723 N. nimo. Dr. RoyVland, kurks turė
GAGE COUPON BONDS už
nominale verte ir teisingų palū
\Vbysple,
ir sulygo mokėti jo $35,000 įplaukų į metus, bu
ki’
$87.50 rendos. Bet kuomet jie vo įsimylėjęs į savo raštinės
Palu kis išmokama geg. pirmą
šešiolikos metų
ir lapkr. pirmą kas metai.
nusikraustė į natijus namus ir darbininkę,
Saugų ir gerą investinimą
juose priėmė gyventi mergai mergaitę. Jo moteris gi perdaug
siūlome, nepaprastai gerą pelną
tę, kuri su jais gyveno pirmes aiškiai visų tai matė.
nešantį.
P. G. Perich & Company
ni uose namuose, tai namų sa
Investment Secųrities
5,000 nesiregistravusių.
vininkas tudjau susirūpino kas
1705 M a gentie Building
per viena ta mergina. Ponia
23 VVeat Monroc St.
Tel.: Dearbom 1466.
Valdžios agentai sakosi esu
Mahoney pasakė, kati jie prisi
Tik aprubežiuotam laikui,
ima mergaitę prie savęs gyven patyrę, jog vienoj Chicagoj esu
priimsim'e Liberty Bonds už
nominelę vertę.
ti, kad palengvinus augštų ven 5,(MM> vyrų, kurie nesiregistradų. Savininkas tų išgirdęs atsa vę karės laiku ir taip išvengę
ke jiems namų. Kuomet mote kareiviavimų. 350 asmenų pa
T. Pullman 5432 ris pasakė tai savo vyrui, vy vardžių busiu paskelbta jau se
ras norėjo nusižudyti. Tečiaus kančio sekmadienio laikraš
policija suspėjo nuo- to jį sulai- čiuose. Gen. Hehnick jau at
šaukė pirmiau paskelbtų žinių,
kad valdžia mokės 50 dol. už
Turiu patyrimą
kiekvienų pagauta “slakerį.”
moterų ligose; rū Komercinis orlaivis atskrenda.
Valdžia nežadėjus tos sumos
pestingai
prižiū
riu ligonę iv kūdi
pinigų mokėti.
šiandie po pietų atskris Cbikį laike ligos.
10929 S. State St. cagon pirmas komercinis orlai
Chicago, Iii.
Field muziejus atidarytas.
vis. Orlaivis pakils šį rytų nuo

5.488.87

Visus Turtas 615.068.86

ATSAKOMYBfi:
Depozitoriams ....... $352.988.58
Kapitalas $200.000.00
Su r plūs ......... 50.000.00
Pelnas ............ 8.344.35
Neuždirbtas
piskontas 8.735.98 262.080.33
Viso

$615.068.86

-------------------- ---------------------------------------------- .------------------ j---------------------
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A. SHUSUO
AKUŠERKA

Baltic States Bankas
YRA GERIAUSIA VIETA PASIDĖJIMUI PINIGŲ, — mokama 4%. Pas
mus laiko pinigus New Yorko Valstija. Lietuvos Misija, Piliečių Sąjunga, Susiv. Liet. Amerikoje
ir kitos Organizacijos. Ant čekių sąskaitų mokame 2%. PINIGUS DEPOZITAMS GALIMA
SIŲSTI PER PAŠTĄ.

altic statės bankas geriausiu kursu siunčia pini
gus Į LIETUVĄ ir kitas šalis su pilna garantija. Iki 1 d. Balandžio į Lietuvą persiuntėm

B
altic statės bankas parduoda laivakortes i Lietu
B vą
BALTIC STATES BANKAS PARDUODA DRAFTUS, KELEIVIŲ ČE
altic statės bankas persamdo saugos dėžutes, $5 me
B
BALTIC STATES BANK atsižymi greitu, teisingu, mandagiu ir drau
suvirš JUMifilionų Auksinų perlaidomis ir arti 2 Milionų Kablegramais.

ir iš LIETUVOS. Kas keliavo su musų patarnavimu, nesigailėjo, be vargo sugryžo į
Tėvynę ir mums rašo padėkos laiškus.

KIUS KREDITO LAIŠKUS ir turi savo depozitus Berline ir Kaune tiems čekiams išmokėti
be trukdymų, — taigi keliaudamas nesivežiok pinigų, nes gali pražudyti.

tams, kur gali saugiai laikyti savo Bonus, Vekselius, visokius brangius dokumentus, apsau
gojimui nuo ugnies ir vagių.
.

gišku patarnavimu

Iškirpkite čia išspausdin* tą kuponą, įrašykyte
savo adresą, parašykite,
kokių informacijų reikia
ir siųskite
mums,
— tuoj
•.
.
1

KUPONAS
Į BALTIC STATES BANKĄ:
Prfsiųskite man informacijų apie

SIUNTIMAS
LIETUVON
Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus
ir kur greičiau, pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu

pas mus.

Užvakar jau atidarė Field
muziejų. Neatsižvelgiant, kad
oras buvo šaltas, pirmų dienų
aplankė muziejų apie 10,(MM)
svečių. Muziejus talpina
įdomių dalykų ir kiekvienam
svarbus aplankyti..

(čia įrašykite koks reikalas: siuntimas pinigų, lai-

t

Adresas

PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES
į Lietuvą ir'iš Lietuvos. PASPORTUS gauname už dyką.

Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

136 E. 42-nd Street
NEW YORK, N. Y.

Sveikam Kūne Stipri Dvasią.

Mano adresas:

294 EIGHTH AVĖ.,

Telefonas: Watkins 2142

Poi leis tas nušovė vagį Lconard Emmirjęh namuose. Va
gies pavardė dar nesužinota.

ei

žmonės serganti taja bjauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai tnhnpu
laiku.
m Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. W. F. KALISZ
Speciaiuntae: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILVVAUKEE AVĖ.
.

CHICAGO.

giau pasisaugoti.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vąl.
valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Dre

DR. G. M. GLASER j
E

■
■
■
M

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted Stn
Kampas 18 ir Halsted St.

Reikalaukit C ase & Martiri’o

Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

Reikalingi akiniai.

A. BARTKUS, Pres.

Tel. Monrov 2804

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Pieš)
Geriausi visada nuo 1869
Insteigta 1869 metuose.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Praeitais melais Chicagoje
automobiliai užmušė 543 žmo
nes. O šįmet, jeigu taip eis ligi
metų galu, užmuš daug dau
giau. Coroner Petler M. Hoffinan rūpinasi,
kad privertus

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. Z. ZALATORIS

Connecticut Pajų

Policistas John A. Lachd,
kuris subatoj ‘didvyriškai” nu
Detektyvų biuras praeitų niešovė vagį pavogusį tik 30 dol.,
apie
atėmė iš vagių
DR. DICKSON
gausias pakelti algų $120 į me nesį
$150,337 vertės vogto turto,
1645 VVest 47th Street
tus.
Tarp Marshfield ir Paulina gaf. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
783 areštavo, iš kurių arti tris
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.
Buvo paskelbta buk aukska- šimtus, ant ilgiatHar trumpiau,
rai nuprgo. Vakar gi tų daik nuteisė kalėjimam
tų verteivos laikė mitingų. Mi
tinge tarės, kad geriau * išmo
Jacob Sutter & Sons kotfipakėti
bonus
aukso
kasėjams,
ne

nija, tabako firma, areštuota.
12th STREET
gu nupiginti auikskarus.
Tel. Kedzie 8902
Yra prirodymų, jog jinai klas
tingai suėmė iš žmonių daug
Chicagos
bankierio
John
J.
3514-16 Konge vėl t Rd.
pinigų. Tos firmos turtas dabar
Mitcliell sumanymu susibūrė siekia apie <$60,000.
Arti S't. Louls Avė.,
medžiotojų kliubas, Bolsa ChiCHICAGO, ILL.
ca Gun Club, kuris daro mcUžvakar du vaikinai ‘prigėrė
ždiokles arti Los Angeles. Me Columct upėje. Harold Malon
džioklės lauke tapo atrasta alie um t ir Stanley Ivosolski, abudu
jaus srovė, iš kurios
išteka tupėjo šešis metus amžiaus ir
30,000 statinių aliejaus
kas abudu ant kranto bežaisdami
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
, dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
dienų. Todėl dabar patapti to
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
kliubo
nariu atsieina apie
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
$150,000.
Danish Orphan namus už

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

U RUSIJOS
'
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas Bgaą,
vyrų, moterų Ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pieta,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 357
Telephonaii
Naktimis: Dreiel
950 - Drover 4186
SiyEI?MAS: 8412 s- Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2/18

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Detektyvų serženlas TomLegionierių kiluhas vakar ir
šiandie laiko savo mitingų, kur my Mangan itžvakar nušovė
tariasi kaip pagelbėti ex-karei- aptrų vagį, kuris šamlydama’S
norėjo pabėgti. Trys jo drau
viains susirasti darbų.
gai, juodveidžiai, pabėgo.
Sveika tols komisioinieriai tuChicagietis dentistas William
W. Vance tvirtina, kad jo dukTeisėjas Wi11iams nubaudė Mi- terę Miss Marle Vance nunuochigan Central Bailroad gelž- dino jos mylimasai. Ta pany
kelio kompanijų užsimokėti 25 tė mirė praeito balandžio 6 d.
dol. ir antras dvi.po dešimtį. Dabar gi daktarai iškasė jos
kūnų ir ištyrė, kad ji mirė nuo

Kam be reikalo kantėti? Mano sp<dalis gydymo būdas išgydi jau daug Ij
Žmonių nuo k.ispininės kirmėlės, kurie V
buvo nebetekę vilties pasveikti
t l
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie \
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
I J
nuo kitokios ligos; deltogl ir neilsi-

Kirmėlės ženklai

Deimantų savininkai, broliai
Reingoldai išteisinti. NeperĮšųfnai vagys pavogė $200,000 ver
tės apdraustų deimantų. Poli| eija spėjo, kad jie patys iškir
to tų šposų. Bet truko patikimų

DR. M. HERZMAN

Praktikuoja 30 metai
Ofisas •
3149 S. Morgan S|., kertė 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS i
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 9—2
po pieL
Telėphone Yards 687 .

• vakortės ir t. p.)

Milionai auksinų siunčkrfha į visas dalis Lie

tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.

Gyvenimas yra
tuščias, kada prą •
nyksta regėjimą^.
/
M es vartojam
pagerintą
Oph-- ' 'SAf
thsumometor. Ypatlnga doma atkreipiame į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vali.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 8. Ashland Avė. kam p. 47 $4,
Telephone Yards 4317
. Boulevard 6437

.................................. '............... i....................................................................

BALTIC STATES BANK
SBUnBflBB

AKIU SPECIALISTĄ8
Akis Egiamiseoju Dyku j

vakar ištiko gaisras. Penkiasde
šimts našlaičių laimingai išgel
bėti.

Stogu Oengojas
šiuoini pranešu visiems narni; sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengėjus.
Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blokinius 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. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.,
Phone Roosevelt 8699.

Dr. W. Yuszkiewicz

(Tąsa seka ant 6-to pudp.l

John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

JĮTel.: Yards 6666
Boulevard 8448

" DR. V. A. ŠIMKUS ■
jj Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akušėras
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo ■ 3203 So. Halsted St„ Chicago. ■
JJ Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po piettj.
'
r
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Jei dar nepirkai tai pasi
Phone: Humboldt 5849 ,

Ar jau pirkai čeverykus?

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po Nb.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—-9
vakare išskiriant nedėldienius.
----.

Telcphone Yards 5834

OR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas,
8804 So. Kedzie Avė., Chicago, III,
Arti 88th Street.
-Į" ■

Telefonas Pulln.an 85b"1

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

skubink nusipirkti šių savaitę
Akušerka M. Katauska
už labai nužemintas kainas ir
dienon.’ ir naktimis prie
dar su 50 centų dovana su šiuo- Patarnauju
gimdymo ir duodu patarimus mo
mi skelbimu perkant vyriškus ar terims ir merginoms. Antrašas:
1 Duodu žinoti, kad atidariau Infor
macijų Biurą Kaune, po antrašu. moteriškus čeverykus priduoki- 8333 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone: Boulevard 4121
Kaunas, Laisvės Alėja 7-2, Augustinas te šį skelbimų arba kuponų kurį
Skamarakas, Lithuania. Norėdami
gauti žinių, apie judinamąjį ir neju gausite į namus kiekvienas briddinamąjį turtą, kaipo, bankinius, pra geporto gyventojas, ir mokant
DR. C. KASPUTIS
monės arba biznio žinių — informa
cijų, kreipkitės augščiau pažymėtu už čeverykus su tuom kuponu
-—Dentistas—
antrašu prisiunčiant $1.50, arba prie gausite 50c pigiau ant poYos. Ir
8831 S. Halsted St., Chicago, I1L
mano įgaliotinio Amerikoje, pono
Valhndos:—
Frank Martišius, 726 W. 19th Place, tai puikiausiai ant Bridgeporto
Chicago, III., o jis suteiks paaiškini krautuvėj kur laiko geriausius
mą.
ir madingiausius čeverykus, gi
—.....
—
įkainos ir be dovanų pigesnės už ■■■ 1 1
DR. JOHN N. THORJPE kitų toj ąpielinkėj. Visiems ži Tel. Pulhntm 342
Gydytojas ir Chirurgas
DR. I. E. MAKARAS
nomoj krautuvėj pas
1637 W. 51 st. kam p. Marshftdd ai
py«»y»oj«B Ir Chirurgas
TETER BROS. SHOE STORE .£&"'&
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
10900 Michigan Avė., Rosclandeu
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
3415 So. Halsted St.,
Vai. 10 ilęi 12, 2 iki“ 4 ir 6:80
Tel. Prospect 1157
iki 8:30 vak.
Chicago, Ilk

Amerikos Lietuviams.

-LIM 1IM I.

Sam Ethvards, 72 metų- aktoris, vaidino “Bab’o” aktų Blackstone teatre praeitų sekmadienį.

Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skauda, tuomet reikalaukit akinių.

Tel. Austin 737

N-VII HUNO!!, Illu.

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Atvaidinęs tuojau už dangos
nusilpo. Gi užvakar pasimirė.

Tarybos komitetas gatvėms
užvakar paliepė, kad Dvydešinita gatvė butų užvardinta
Cullerton gat. Tai daroma Aid.
luhvard F. Cullerton’o garbei.

Advokatas Frank Comerford
ir jo moteris yra abudu rašy
tojai. Bet juodviejų mintys ne
sutinka. Užvakar jiedu pareika
lavo divorso.
Tilden Technical High school
mokiniai užvakar turėjo atletikos šposų. Jie rengėsi tuo
pasirodyti sekančią pėtnyči
' 4’
kuomet prasidės “Vaikų savaitęs” programas.
Vakar buvo paskutinė diena
taksas užsimokėti. Kurie vakar
dar neužsimokėjo, turės mokėti
1 nuoš. už kožną perlaikytą mė
nesį.

Lietuviu Rateliuose

čus su buvusiais musų clrait- litinius, industrinius, socialigais komunistais, tūkstančiai nius ar ekonominius siekimus
darbininkų paklausė musų par- pravesti”. Ilgai galvoti nereitijos kvietimo ir ėjo demonst- kės, kad visa tai supratus. <čia
motų. Maža to. Demonstrantų taikoma į organizuotąjį darbi*
eilėse matėsi ir tie, kur iki šiol ninku judėjimą. Norima išejinusų partiją kitaip ir nevadino, ti prieš profesines sąjungas —
kaip “parsidavėlių partija.” Tai unijas,
buvusieji musų draugai.
čia
Kapitalo reikalų reiškėjai
mes pasitikome ir nors valan- ruošiasi karau su darbinindelei buvome draugai. Rasi ta-. kais. Jie aštrina savus gink
sai entuziazmas, kur pasireiškė his. Kada generaline ataka bus
apvaikščiojant Gegužės Pirmą, pradėta ir kuo ji užsibaigs, dar
galų gale, piktamjani
brolių pamatysime.
karui kitą krypsnį duos.
Rasi
išmintingesnieji brolių karo ve
dėjai apsidairys ir supras, jo- *
gei musų, kaipo klesos, visų
reikalai yra bendri; kad prieš Susivienijimas Liet. Namų Savinin
kų nuo Bridgeporto turės mėnesin
suderintąją kapitalo jėgą mes susirinkimą seredoje, gegužio 4 d.
turime hendrą proletarinės jė Mildos svet., ant antrų lubų apie 7:80
vai. vakaro; nariai būtinai atvykite,
gos frontą sudaryti.
nes yra svarbių reikalų svarstyti.

Pranešimai

— A. Booben.

Pasididžiuoti sava švente, pa
sidžiaugti tais darbais, kuriuos
paveikėme tos šventes metu.,
galime ir mes, Chicagos lietu
viai darbininkai. LSS. VIII Ra
jono rengtasai masinis susirin
kimas ir demonstracija pasise
kė geriau nei tikėtųsi.

Masinį susirinkimų rengiant
nevienas pamanėme ir pasakė
me: ‘“Kasžin. kaip Čia bus —
CICERO
pasiseks ar ne?“... Del demon
stracijos dar didesnių abejoji
mų butą. Ir ne bereikalo. Bė
Atitaisymas.
giu dviejų pastarųjų metų mu
Praeitos suimtos Naujienose sų organizacija milžiniškų nuo
įdėtoj iš Cicero žinutėj korek stolių turėjo. Brolių karas su
Musų draugai už
toriams neapsižiūrėjimu įsib- draskė jų.
riovč klaida. Ten pasakyta, kad viskų labiau savas frakcines inpelno nuo Liet. Raudonos Ro trygas ir intrygeles pamylėjo.

gynimo Kas bus su musų organizacija,
reikalams likę $27.44, o turėjo kaip reikės pasitikti rytojų —
būt $72.44.* Šiuo tą nemalonią nepaisyta.

žės Kliubo

Lietuvos

klaidų atitaisome. z

Tiesa, tos

frakcijos nežuvo,

III

Sereda, Gegužio 4 d., 1921

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

ATDARA VAKARAIS IR NEDfiLIOMIS.

GRABAM MOTOR CO.,
2429 Michigan Avė.

NAMAI-ZEME

UŽ PUSĘ kainos bargenas 2 augštų
muro namas dviejų ijagyvenimų py 6
kambarius beisementas, rendos $480,
metams greitu laiku parsiduoda tik už
$4000 su $1000 įmokėjimo, likusius
rendos išmokės. Namas randasi apie
Garfield Bbulevardą ir Halsted St.
Atsišaukite greitai pas
J. ZACKER,
8301 So. Halsted St.

KAS PIRMIAU atsineš depositą,
tas palnys $3250. Po mirties savi
ninko, likusiejie iš familijos norėda
mi geritai pasidalit liepia parduot šią
savaitę, $8000 vertės namą tik už
$4750. 2 augštų muro, 2 pagyvepimų
po 5 ir 6 kamabarius, maudines ir
beismentas 7 pėdų ir medinis garadžius.
Namas randasi ant Bridge
porto. AtsiŠaukit greitai pas
J. ZACKER,
8301 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
8 augštų muro namas, 6 pagyvenimų
po 4 didelius kambarius ir beisman52SS
tas po visu namu. Rendos $960.00 me
tams. Namas tikrai vertas $12/)00.
Savininkas apleidžia šitą šalį ir pri
verstas parduot greitu laiku tik už
$9,500.00. Namas randasi West Side
PARDAVIMUI bučernė ir groser- arti I^avitt ir 23rd St. AtsiŠaukit pas
nS; tai yra didžiausia ir gražiausioj
J. ZACKER,
vietoj, ant didžiausios gatvės, ant
3301 So. Halsted St.
kampo didelis biznis daroma ir už
cash. Fixtures tik dveji metai kaip
AR NORI PASTOVAUS DARBO
pirkti ir gražus.
IR GERAI APMOKAMO?
Kreipkitės Naujienų ofisan, po
No. 260.
Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj
PARDAVIMUI saliunas, kartu, pi garsioj javų derlingumu Oneida
anas, registeris ir laikrodis. Dau County, Wis. žemė gera, viskas ką
giausia lietuviais apgyventa.
Par pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
duosiu labai pigiai, arba mainysiu ant gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
grosernės arba bučemės. Pardavimo Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą.
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi
priežastį patirsite ant vietos.
puikios farmos savininku. Platesnių
Atsišaukite.
žinių ateik šiandie.
1942 Canalport Avė.,
LIBERTY, LAND & INVESTMENT
1 COMPANY,
3301
So. Halsted Str.,
PARDAVIMUI barbemė labai pi
Chicago,
III.
giai; biznis išdirbta per 14 metų, ap
gyventa visokių tautų, labai geroj
vietoj.
Savininkas važiuoja Lietu
PARDAVIMUI mūrinis namas, 3
von.
flatai
po 6 ir 7 kambarius. Parduosiu
603 W. 47th St.
pigiai ir ant lengvų išmokėjimų. Gali
pirkti su mažu įmokėjimu, arba mai
nysiu ant bučernės-grosemes arba lo
PARDAVIMUI kriaučių šapa: visi to. Namas randasi 3823 S. Pamell
rakandai ir intaisymai. Biznis išdirb Avė. Atsišaukite pas savininką.
1942 Canalport Avė.
tas per daugeli metų.
Pardavimo
priežastis — savininkas išvažiuoja j
kitą miestą.

Tel.: Calumet 106.
K

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI

JIEŠKAU darbo prie photographo į “Studio”. Esu patyręs
ir visą darbą galiu atlikti kuogeriausiai. Alga nemažiau $25
į savaitę. Atsišaukite Naujienų
ofisan tik laišku pažym. No. 262.

REIKIA DARBININKŲ

« North Side. — Rytmetinės žvaigž
des ir Pasilinksminimo Kliubas laikys
mėnesini susirinkimą ketverge, geg.
5 d., 8 vai. vak., Liuosybės svet., 1822
Wabash Avė. Visi kliubiečiai laiku
susirinkite, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. — J. Matrickas.

NAMAI-ZEME.

MOTERŲ

REIKIA merginos lietuvaitės,
angliškai mokančios, nešiojimui
į stalus valgykloje — restaurante. Valgis, gera alga ir pastovus
Rubsuvių Unijos 269 Skyriaus mė darbas.
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj ge
1841 S. Halsted St.
gužės 6, Unijos salėj, 1564 N. Robey
St.
Pradžia 7:30 vakaro. Malonė
site atvykt visi Unijos nariai, bus
daug svarbių reikalų.
— Sekr. Frank Juozapavičia.

ASMENįl JIEŠKOJIMAI

B. KAUFMAN,

JIEŠKAU savo vyro Stanislovo
(Steve) Klimo, kuris mane apleido
apie 10 metų atgal. Seniau gyveno
Mihvaukee, Wis., dabar nežinau kur.
Jis pats, malonės atsilepti, arba kas
jį pažįsta, teiksis pranešti.
žinot, ar jis gyvas ar miręs.

Norėčia

3725 W. 13th St.
________ Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RAKANDAI

Box 47,

. NORIU tuoj parduoti už paaukavimą 6 kambarių rakandus; yisi augštos rūšie; kaurai, fruntinės, dining
kambario, miegamojo ' kambario se
tai. Misingio lova, indai, grindų ir
stalo lempos, mahogany grojikli-3 pi
anas, victrola, puikiausias Buick Sedan automobilius — bėga ir atrodo
kaip naujas, davenport, ice box, kū
dikiui vežimėlis. Parduosime atski
rai jei tuojaus bus parduoti.
3220 W. Jackson Blvd.
Tel.: Garfield 945.

. Belvvood, UI.
ŪKĖS
MICHIGAN VALSTIJOJ.
120 akerių ūkė: 75 akeriai dirba

mos; budinkai pirmos klesos.

4 ark

liai, 10 melžiamų karvių, 4 telyčios —
visos mašinos geriausiame padėjime.
Didelis inžinas, galima malti ir mal
kas pjauti; kute įtaisyta su visais
parankumais. Parduodama už $11/)00;
įmokėt $6,000. Savininkas belgas, atsišaukit pas kaimyną.
JOHN M. KACHINSKY,
R. Box 2,
Camey, Mich.

PARDAVIMUI
Dešimts tuksiančią

NAMAI-ZEME.

Chicagos darbininkai, kartu
ir lietuviai, šiais metais
savo

WASHINGTON. — Nors ka
ras senai likviduota, nors mu
pažymėjo iškilmingiau nei kuo sų respublikai nebegrumoja
met nors pirma. Neveizint to,
joks išorinis ir vidurinis pa
kad
Socialistų Partija tapo
vojus, bet — karas dar tebe
suskaldyta, kad dar ir šiandie
sitęsia! Karas prieš organizuo
mes priversti vesti piktus gintuosius šios šalies darbinin
kus. Įstatymų leidėjai kongre
se nieku budu nepajėgia atsi
kratyti minties apie “grūmo
jantį pavojų valdžiai“. Kitaip
KAZIMIERAS MATULIS*
sakant “ raudonąjį pavojų“.
Paliko mirtį balu 25 d. 3 vai. p?
po
Iki kokių kraštutinybių eina
pietų, traukinis Wabash ir PennsylVa
nia užmušė.
Palaidotas ant tautiš musų įstatymų leidėjai, rodo
kų kapinių. East Hammond. Velio
nis paėjo Kauno rėd., Novo Aleksan- kadir Poindexterio bilius. Tai
dravo pavieto, Panemunėlio parapijos, taip vadinamas “anti-strike“
Smilgių vienkiemio. Paliko didelia bilius. Juo turima tikslo antme nuliudime moterį Oną ir 3 kūdi
kius: Kazimierą 15 metų, Vinceslavą dėti didelių piniginių pabaudų
8 m. ir Adolpą 9 mėnesių.
ir ilgų metų kalėjimą visiems
Nuliudusi moteris su vaikučiais.
Jiems, kur “žodžiu, spausdin
4909 Barring Avė.,
East Chicago, Ind.
tu ir nespausdintu raštu, sklei
dimu tokių raštų, kur kursto
ma, patarima ar mokinama
pakenkti- ar sunaikinti privati
------ DR. š. ftiEŽIS------ nę bei visuomenės savastį...
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St.. kampas turint tikslo politinius, indus
Leavitt St. Phone Canai 6222.
Va trinius, socialinius ar ekono
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki minius siekimus pravesti”.
9 vd. vakare. Gyveninio vieta: 8110
Gerai įsidomėkite paskutinę
»» • M2nd
T?*->
iiviio Lafayette, 4988
W.
St. Phone
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
dalį sakinio: “turint tikslo poa

PARDAVIMUI du bizniavi lotai
prie 22-os, netoli I>eavitt. Didelė lie
tuvių kolonija. Reikia pinigų budavojimui.
Kreipkitės prie

JOS. F. HARRAST,
' 2118 W. 22nd St.,

MORTGEClAl -PASKOLOS
REIKIA PINIGŲ

ĮVAIRUS SKELBIMAI

181 — 23 Avė.,

AUTOMOBILIAI

KARAS PASIBAIGS, BET
KARAS TĘSIAMA.

PARDAVIMUI pigiai na
mas, nes savininkas eina į di
desnį biznį. Turi būt parduo
tas trumpame laike.
3356 So. Halsted St.

Parduosiu pirmą mortgečių
su 7%. Priimsiu Liberty Bondsus už pilną jų vertę. Klauskit
P. M. Kaičio.
3301 So. Halsted Str.
džiami delegatai nesivėluoti, nes la
PARDAVIMUI namelis (bunbai daug svarbių reikalų randasi ap
Tel. Boulevard 6775
Atsišaukite į Naujienas po Num. galow) naujas, 5 kambarių, su
svarstymui.
— Valdyba.
REIKIA jaunos merginos namų 261.
visais parankumais.
darbui, prie jaunos poros ir kūdikio.
Atsišaukite.
J. SCHMIT,
REIKIA dviejų patyrusių
moterų
skirstymui t atkarpų
Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi junk dirbtuvėj*.
nis posėdis bus Mildos svet. pėtny7425 S. Green St.
čioj, gegužės 6 d. 8 vai. vak. Mel

KAZIMIERA KLIMIENfi,
bet stiprios proletarines Ame4628
So.
Paulina St.,
Chicago, III.
rijos lietuvių darbi ninku orgaWEST SIDE
REIKIA vieno vyro prie žirk
nizacijos mes netekome, AsJIEŠKAU Franciškaus Jotko, lių į geležies atmatų kiemą.
meniškai delei to, rodos, mažai
Betai įvyksta susirinkimai tenukentejome, bet visuomeniš Židikų parap., Kalčių kaimo. Gy
WARSHAWSKYS*& CO.,
T. M. D. 28-tos kuopos, bet ba ku žvilgsniu — musų nuostoliai veno Chicago. Meldžiu atsi
1915 S. State St.
šaukti
arba
jį
žinantį
malonėki

landžio 28 d. buvo galima sa neįkainuojami. Kur butą dau
kyti, pažymėtinas susirinkimė giau “bendrojo takto,” man, te pranešti.
PARDAVIMUI 80 akerių ūkė; 50
akerių dirbamos, 30 akerių miško, 25
lis. Praskambėjo komitetų ra kaii>o socialistui, abejoti neten Jonas Vasiliauskas, Irons, Mich. REIKIA patyrusio bučerio. Kreip
PARDAVIMUI automobilius, akeriai užsėta rugiais, 8 akeriai do
kitės kuogreičiausia ypatiškai.
portas apie rengiamąją gegur ka. Jis buvo musų pusėj. Frakbilais ir 20 akerių užsėta vasarojum
žinę su vodeviliu po atviru cijinis demonas tečiaus nekar JIEŠKAU Antano Duplio, Rietavo WORKERS CONSUMERS ASS’N. 1920 Hudson, vasarinis ir žiemi ir daržovėms, 2 jauni arkliai, 10 gal
parapijos, nes turiu svarbių žinių iš
200'5 W. Lake St.,
nis. Savininkas važiuoja Lietu vijų, 8 kiaulės, ir daug vištų. Paidangum, birželio 5 d. Džiaug tų ir mus privertė išsakyti tai, Lietuvos nuo jo moters Juzefos, taip
duosiu už pusę kainos —t $4,800.
Melrose Park, III.
von.
tasi naujai išleistomis knygo kas nereikėjo pasakyti; vis dėl gi ir laišką.
,4*
Trečdalį jmokėt, d kitą lengvais iŠmoAtsišaukite.
Tel.: Melrose Park 1740.
kesčiais.
Pardavimo priežastį, pa
402 Chicago St
mis “Lenkų Sąmokslas Lietu to, įvykiai anoj pusėj AtlantiPAUL
GUDAS,
<
tirsite
ant
vietos.
Talton, III.
voje,” ir pagalia us perskaityta ko mus neapsvaigino. Mes sa 1627 So. Union Avė.,
Chicago, III.
REIKIA vedusios poros, kurios mo
......
i
------------------------—
Irons, Mich.
Box 33,
laiškas iš Šerno Draugų Būre kėme ir dabar sakome, kad
teris neeina dirbti, kad prižiūrėti na
PADAVIMUI 1918 m. Elgin 5
lio. Reikalas buvo aiškus, tat Europų tegalime pasiekti dau JIEŠKOME Jono Purausko, prane mus. Esu akušerka, tad man priNERASIT NIEKUR TOKIOS
sieina iš namų išeiti.
sėdynių automobilius. Po 4 vai.
tuojau nutarta iš iždo paauko giausia tik savo simpatijomis ar šdami, kad tėtušis ir brolis Juozapas
PIGIOS FARMOS.
Kreipkitės.
mirė ir dabar nėra kam ūkės vesti.
ti $5.00 (nes kuopos iždas yra antipatijomis, o čia turi likti Todėl
galima
matyt.
P. URBONAS,
meldžiame kuo greičiausia par
Parduodu arba mainau ant Chica
menkas), o iš privatiškos kiše musų darbas — stipri ir sude važiuoti.
P. GALDIK,
3313 S. Halsted St.
go nuosavybės puikią farmą už pusę
nės padauginti. K. Katkevičie rinta musų klesos organizacija. Konstancija ir Anelė Purauskaitės,
819 W. 34th St.
to ką verta. Geroj vietoj, ant pui
Žaliapurvių kaimas, Panevėžio apskr..
ne pirma aukojo 2 dol., o kiti
kaus
ežero kranto, arti mokslainės,
Spirakių
paštasylCauno
rėd.,
Tokios stiprios organizacijos
prie
pat
mažo miestelio ir arti di
Lithuania.
PARDAVIMUI 1917 Dodge auto
po 1 dolerį: J. Savnoras, M. mes kol kas dar neturime. Ve
delio
miesto,
prie pat didelio vieške
mobilius. Priežastis — apleidžiu mie
Juzėnas, J. Paunksnis, J. Vil kodėl teko paabejoti!
lio,
lietuvių
kolonijoj,
puiki vieta va
stą. Kaina $395.00. Galima matyt
sarnamiui
(sunvmer
resort). Kas
kas, A. Jorudas, A. Milkinienė,
dieną ir vakarais.
Šiandie tečiaus galime pasi JIEŠKAU savo sunaus Domininko
gaus tą farmą — liks turtingu. Par
M. Miscviče, B. Lenkauskas, džiaugti:
GURSKIS,
davimo piežastis — moteries mirtis.
pirmieji ledui jau Yuochuno. Gyveno Westville, III. pas
šviesių, skaisčių kaurų, pirk
Aš nesu agentas, bet savininkas tos
D. Runkelaitė, M. Januškeviče, pramušti. Pasisekimas masinį tėvą ir žadėjo važiuoti j Chicagą ap tų Jardų
4618 S. Talman Avė.
iš Pullman Com-pany, su pasaulio
farmos.
Klauskit J. Skinder,
lankyt
motiną,
bet
kelyj
prapuolė.
V. Brazauskas, O. Marcinkai- mitingų ir demonstracijų ruo Jisai yra 12 metų, geltonų plaukų, tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoiak»
8301 So. Halsted St., Chicago, III.
tienė, J. Baikis. Viso labo įteik šiant rodo, kad socialistinis Cbi mėlynų akių ir atrodo gana didelis. mi mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias kainas, kokių
ta $20.00 valdybai — šerno cagos lietuvių darbininkų judė Apsirengęs buvo pilku siutu ar over- niekad nebuvo savo žemume. Taipgi
PARDAVIMUI piet-rytinis kampas
kotu. Kas suras tokį vaiką, meldžiu užlaikome visokių kombinuotų gasinių
14-os
ir Union gatvių, 51x100 pėdas.
Draugų Rėmėjams.
jimas auga į gylį ir plotį. Ne- pranešt, o gausit dovanų $6.00.
Kaina
$13,500.00. Trijų augštų mu
pečių, kokios spalvos tik pageidauja
ILLINOIS FARMOS.
ONA
YUOCHUNIENfi,
—L. Bronius.
ro namas, krautuvė, ofisas ir flatai,
te, už numažintą kainą. Cash arba
Mainome ant miesto namų.
užilgio jisai ir vėl turės likti
3400 So. Union Avė.
prfešakis loto. Dviejų augštų muro
lengvais išmokėjimais.
40
akerių,
11
mylių
nuo
Chicagos,
vadovaujanti
vietos lietuvių arba j 222 Clark St., WestVille, III.
3 arkliai, 6 karvės, 300 vištų, ančių, namas užpakalyj. Priimsime $5,000
GEGUŽĖS PIRMĄ PRALEI. darbininkų judėjimo jėga.
pas tėvą.
L. COHEN,
žąsų. Visos reikalingos mašenerijos cash, balansą išmokėjimais.
KOCH & CO.,
DUS.
beveik
naujos. Javai ir daržai užsė
4614 So. Ashland Avė.

Kelios pastabos.

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

JIEŠKAU kaiminkos Egnieškos Ur
baitės, iš Zakaimių kaimo, Naumies
čio par. * Girdėjau jau vedusi, gyve
na Chicago. Labai norėčia susižinot.
Turiu svarbų reikalą.
Ji pati, ar
kas žinot, malonėsit pranešti.
EMILIJA GRUPAITE,
4635 So. Wood St.,
Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU.
JIEŠKAU partnerio — likau vienas
biznyje, tad reikia partnerio. Turiu
rakandų krautuvę ir dirbtuvę. Turi
būt geras biznis man, arba kabinet
makeris. Dabar turiu daug orderių
ant rankų išsiuntinėjimui. Geistina,
kad partneris turėtų kapitalo apie
$5,000 įvestinimui, kuris yra apsaugo
tas. Gera proga padvigubint pinigus.
Atsišaukite telefonu.
SAM ZINN,
Tel. Belmont 709

PARDAVIMUI saliunas, - su
rakandais (fumiture). Parda
vimo priežastis — važiuoju Lie
tuvon.
2900 So. Lowe Avė.
PARDAVIMUI grosemė, pi
giai. Lietuvių kolonijoj, Ateikit tuojau.
8837 Houston Avė.
So. Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių kolonijoj, biznis labai geras.
Pardavimo priežastis — liga.
3201 Aubum Avė.

«-.r
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SIŪLYMAI KAMBARIŲ |
YRA KAMBARYS nuomoti
vienam vyrui kartu su kitu.
Kreipkitės adresu: 545 W. 32nd
St. antros lubos.

PARDAVIMUI saliunas

labai.ge-

ventoj vietoj. 4 kambariai pragyve
nimui, visi elektra apšviečiami, toiletai, vanos ir tt. Priežastį patirsite
ant vietos.
4544 So. Califomia Avė.

ti: 5 akeriai gero sodo, geri visi bu
dinkai. Parduodame iš priežasties
senatvės — nori eiti miestan gyventi.
80 akerių, geri budinkai, lygi že
mė; 9 karvės, 4 arkliai, 400 vištų, žą
sų pulkas, kalakutų pulkas. Visos
mašinos, ūkei reikalingos, javai už
sėta. Mainysiu ant namo mieste ar
ba parduosiu už labai nužemintą kai
ną.
25 akeriai, arti prie mokyklos, di
delis sodas, žemuogių laukas, upelis
bėga per farmą, prie vieškelio. Mai
nysiu ant Chicagos prapertės.
Platesnių žinių kreipkitės
FIRST NATIONAL REALTY CO. i
736 W. 85th St
Tel.: Boulevard 6673.
Klauskit P. Bumeiko.

SU $4,00'0 “CASH” NUPIRKSI
$20,000 NAMĄ.
Pardavimui mūrinis kampinis na4 flatai po 5 kambarius ir Storas su
4 kambariais, vanos ir kiti patogu
mai, užpakaly mūrinis garažius dviem
mašinom, su namu eina ir šalo esan
tis tuščias lotas. Tokį namą nepa
statysi nė už tris kartus tiek, už kiek
parduodama. Pardavimo priežastis
— savininko mirtis.
Klauskit J.
Skinderio,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 6775

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor
ir saldainių krautuvė. Lietuvių ko
DIDELIS BARGENAS ant Bridgelonijoj. Biznis senas ir pelningas.
porto, 4 flatų medinis namas, gaso
Kas* pirks, tas laimės.
šviesa, rendos neša $672.0'0 į metus.
3300 So. Morgan St.
Namas vertas $6,000.00, parduodama
už $8,200.00 — 84th St. ir Emerald
PARDAVIMUI bučemė ir groser- Avė.
KAS TURIT garadžių ant rendos
tarp 31-os ir 84-os ir tarp Lowe Avė. n6 lietuviais apgyventoj gražioj vie
Atsišaukite.
ir Aubum Avė. Meldžiu greitai at toj, prie šv. Jurgio bažnyčios, BizPardavimo
priežasnis gerai eina,
sišaukti.
REALTY CO.,
Savininką rasite FIRST NATIONAL
tis 2 partneriu,
736
W.
35th
St.,
8149 So. Halsted St.,
ant vietos visada.
Tel.: Yards 3282.
858 W. 33rd St
Klauskite Bumeiko.

RANDAI

Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge

MOKYKLOS
MA5TER
5Y5TEM
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.
Musij sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvime skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokejimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

2608 So. Halsted St.,
Tel. Yards 1148.

PARDAVIMUI puiki farma Ilinois
Valstijoj, 78 akeriai visa dirbama; 7
karvės, 3 arkliai, 4 žąsys. 11 kiau
lių, 200 vištų ir visos ūkei reikalin
gos mašinos. Kaina $8,000. Įmokėt
reikia $3,000, o kitus lengvoms išly
goms.
Pardavimo priežastis, va
žiuoju Lietuvon, nes ir ten turiu ūkę.
Z. ZAUGAS,
Box 102,
Edgewood, III.
/---------------

PRANEŠIMAS.
Mylintiems turėti linksmą ir svei
ką gyvenimą ant ūkės, 40 akerių že
mės, visa dirbama ir labai gražioj ir
linksmoj vietoj; prie žvyruoto bulva
ro, tarpe 4 netoli esančių miestų, arti
bažnyčios ir mokyklos. Labai paran
kioj vietoj, laukai lygus ir kviečiais,
[dobilais ir kitais javais užsėta. Nau
jas namas ant 2-jų augštų su 2 mū
riniais skiepais ir geri šešių kamba-*
rių rakandai. Gera didelė gyvuliams
bamė, pašaro ir mašinoms sudėti; ža
liems kornams supilti kubilas, svir
nas, vištininkas, ledaunė, malkinė ir
10 kordų malkų.
Kas norės, galės
pirkti su visu turtu. 3 geri arkliai,
visi geri pakinkai ir įrankiai prie
ūkės darbui. 5 geros pienines karvės,
12 kiaulių, 150 vištų, 150 bušelių ja
vų, rugių 200, avižų 100, komų 400
bušelių bulvių, 10 tonų dobilų, 5 šiau
dų. Bus parduota už teisingą pasiū
lymą. Pardavimo priežastis, savi
ninkas turi apleisti ūmai šią šalį. 1
Platesnių žinių klauskit laišku, arba
atvažiuokite. Jei
~ tamistoms netiks
ši ūkė, čia yra daugiau ir gausite,
kokios tik norėsite.
M. MATULIS,
R. 1, Box 134,
:
Allegan, Mich.
I

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbu; Grammar School,
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į
visas augštesniasias mokyklas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:30.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

AMERIKOS LIETUVIŲ

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

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
9 Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų,
5) Brtdžymo (plianų pažinimo).

Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy

rai ir moterįs visi

noatidėliodami

pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die

nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.

3001 So. Halsted St.,
Chicago, HE

