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Vokietija nebesipriešins
talkininkams
Lenkai dar tebesiaučia Silezijoj

Varžytinės dėl pirmenybės.

Panedėlio įvykiai duoda pa
kankamai išrodymų, jogei pa
dėtis yra susidėjus taip,
kad
na varžytinės už .pirmąsias sė
dynes.
Didžiumiečiai socialistai pri
ėmė rezoliuciją, kur jie pasi
žada teikti
savo
paramos
“kiekvienam nuoširdžiam ban
dymui pravesti tas sąlygas, ku
rios įteikta londoniškėje konfe
rencijoje“. Tai delei militarinės prievartos,
kuri nūdien
grūmojanti Vokietijai.
Beto, rezoliucijoj išrodoma
jogei priėmimas to ultimatumo
reikiamą tikslą vistiek neatsiek
siąs, jeigu Bavarija griežtai ir
aiškiai nepasisakysianti, kad
ji yra pasirengusi savo civilinę
sargybą paleisti.
Paleisti ją
nevėliau, kaip iki birželio 30
dienos.
SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis ii
Kauno. Kiekvienas darbininką?
privalėtų ji perskaityti. Nona
Jau atėjo Socialdemokrato 4,
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu
meriai.
Gaunamas Naujienų oflMU
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SAN FBANCJSCO, geg. 10.—
PARYŽIUS, geg. 10. — Pra
Šiandie iš San Ųuentin kalėji eitą nedčldienį Paryžiuje buvo
mo paliuosuota John . J. Mc didelė demonstracija. Demons
Namara. Tai yra tas pats Mc tracijoj dalyvavo daugiau kaip
Namara, kur kartu su savo bro , dvidešimt tūkstančių darbinin>liu, James McNamara, 1910, fcų. Artimiausis demonstraci
metais išdinamitaivo Los Ange jos tikslas buvo užprotestuoti
le* laikraščio Times triobėsį, ir prieš karinę* valdžios avantiū
kurie iki paskutinės valandos rą — mobilizavimą kariuome
gynėsi, lead jie nekalti. Organi nės ir rengimąsi prie
naujos
zuotieji Amerikos darbininkai invazijos Vokietijon.
ir pati Sicialistų Partija darė
Demonstracija nustebinta ne
visa, kad McNamarai butų pa- tik valdžia, bet ir patys
jos
Jiuosuoti. Tik paskui, kai pa rėmėjai. Sutraukti tokią mil
sirodė, kad McNamarai tikrai žinišką minią žmonių nieks čia
yra /kalti — organizuotieji šios nesitikėjo. Francijos darbinin
šalies darbininkai su pasi- kų judėjimas pastaruoju laiku
biaurėjimu nuo jų atsigrįžo.
stipriai apardytas, o tam tikroj
John McNamara buvo nutei daly gyventojų dar ir šiandie
stas penkiolikai metų kalėji nėra išgaravęs senasai karinis
mo, o jo brolis James — vi kvaitulys.
sam amžiui. Pirmasai dabar,

■

PARYŽIUS, geg. 10. — šį ry
tą gautosios iš Berti no žinios
oficialiniams Francuzų rate master at Chicago, III., May 11, 1921
liams teikia vilties, jogei Vo as required by the act of Oct. 6, 1917
kietija galų gale visas ultimatu
me suminėtąsias sąlygas priimsianti.

BERLINAS, geg. 10. — Šian
die, reichstago posėdžiui prasi
dėjus, čia tokios nuomonės
reiškiama: talkininkų ultima
tumas, kuris buvo įteiktas są
ryšy su kontribucijos išmo
kėjimo klausimu, bus priimtas.
Panedėly didžiumiečiai sociali
stai ir klerikalai
laike savas
partines konferencijas. Pasek
mėje to, spėjama, jie yra ga
lutinai nusitarę stoti už tai,
kad talkininkų reikalavimai bu
tų išpildyti. Beto, ir demokratų
ir Vokiečių < liaudies partijos
praeitą naktį turėjo ilgų pasikalbėjimų, kur delei to patics
Todėl
klausimo
ginčytasi,
jaučiama, kad opozicija talkininku sąlygoms tolydžio mažėjanti.
Pranešta, kad Vokiečių liau
dies partiją, Dr. Gustavo Stresemano vadovaujama, pagalios
rodanti noro nusilenkti tam,
kas yra neišvengiama.
Beto,
pareikšta, kad ji prisidėsianti
prie didžiumiečių socialistų.
Prisidėsianti, kadangi nenorin
ti griežtai nusistatyti jirieš tas
partijas, kurioms teks valdžios
koalicijoj įeiti.

Dvidešimt tūkstančių darbinin
kų dalyvavo demonstracijoj.

Francuzai šaudo į į minią.
Francuzai kareiviai vakar čia
šovė j būrį Vokiečių, kurie kė
sinosi ant vieno lenko belaisvio.
Du Vokiečiai nušauta, o kelin
tas sužeista.
Kad nuraminus susirūpinu
sius gyventojus, miesto majo
ras paskelbė tam tikrą prokliamaciją, prašydamas, kad gy
ventojai užsilaikytų taikiai ir
talkininkų komisiją pasitikėtų.
Bėgiu dviejų pastarųjų dienų
čia pavojingai sužeista du VdMayeris pergalėjo.
kiečių policistai. Tatai daug
Klerikalų partija pagalios prisidėjo prie to, kad neprienusielnkė Vokietijos ambasa- lankioji Lenkams agitacija padoriaus Francijoje, Dr. Wil- sidarė dar stipresne.
helmo Mayer’o, argumentams.
Vokiečiai užpuolė Lenkus.
'Lodei spėjama, kad ji kaip vie
RATIBOR, geg. 10. — Vakar
nas vyras reikš savo pritarimo
tai rezoilocijai, kuri bus pa prieš auštant Vokiečių žvalgai paliuosuotas. Antrasai dar lai
tiekta siūlant talkininkų reika persikėlė per Oder upę ir įėjo komas kalėjime.
Augštojon Silczijon. Vokiečiai
lavimus išpildyti.
paėmė šešis Lenkus, jų tarpe
True translation filed with the post- vienų, kuris, kaip sakoma, yra

Wirth pakviestas nauja mini
steriją sudaryti

Reichstagas pasirengė talkinin
kų reikalavimus užgirti; busią
blogiau, jeigu Prancūzai užims
Ruhr apskritį.

McNamara paliuosuotas. Demonstracija Paryžiuje
Buvo nuteistas penkiolikai
metų kalėjimo.

Wirth bandys naują minis
teriją sudaryti.

Ebertas buvo pakvietęs socialitą, bet jis atsisakė.

BERLINAS, geg. 10. — Centristų-klerikalų bloko narys ir
finansų ministeris senąjame
ministerių kabinete, Dr. Wirth,
šiandie ėmėsi darbo, kad naują
ministerių kabinetą sudarius,
kuris turės užimti FehrenbahoSimonso kabineto vietą.
Iš ryto, kol dar reichstago
posėdis nebuvo pradėtas, prezi
dentas Ebertas formaliai pa
kvietė didžiumietį socialistą,
Paul Loebą, kad jis ministerių
kabinėta sudarytu. Pastarasai
betgi nesutiko.
’ Visa rodo, kad šį kartą ir vėl
bus sudaryta koalicinis ministerių kabinetas, panašus tam,
kur Verstųlleso taikos sutartį
pasirašė. Jis irgi turės pasira
šyti talkininkų ultimatumą —
kontribucijos išmokėjimo klau
simu.
Iš ryto buvo visų partijų dar
buotojų bendras pasitarimas.
Skelbiama, kad tuo ipačiu metu
Anglai privačiai kreipėsi j Vo
kiečių politikus ir patarę, kad
ultimatumas butų , priimtas.
Kartu jie davę neaiškių priža
dėjimų Vokiečiams.
Vokie
čiams pagrūmota, būtent, jeigu
jie atsisakys talkininkų ultima
tumą priimti — neteksią visos
Augštosios Silezijos.
Jau susidarė partijų blokas,
reiškiąs noro talkininkų ultima
tumą priimti. Jisai susideda iš
didžiumiečių socialistų ir centristų-klcrikalų.
Boto, nepri
klausomieji socialistai irgi yra
pasireiškę, kad ultimatumą rei
kią priimti.
'
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PARYŽIUS, geg. 10. — Kad
parodžius, jogei ji nesiduos pa
lenkti nė vienai ne kitai Augštosios Silezijos gyventojų da
ambasadorių
liai, talkininkų
taryba savo vakarykščiame po
sėdi nutarė stvertis
sekamų
žingsnių, būtent:
1. Reikalauti, kad Lenkijos
valdžia neremtų Lenkus agita
torius.
2. IŠrodyti Vokiečių valdžiai,
jogei talkininkų komisija, kaip
kad Versailleso sutarty nužy
mėta, Augštojoj Silezijoj turi
pilnos galės tvarkyti reikalus
taip, kaip jai išrodo esant ge
riau. Tvarkyti juos tol, kol
augščiausioji talkininkų taryba
nepaskelbs savo nuosprendžio
plebiscito klausimu. Tatai Vo
kiečių valdžia yra reikalaujama
susilaikyti nuo by kokios in
tervencijos Augštojoj
Silezi
joj.
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Komisija jau įteikė savo rapor
tą tautų lygai.
GENEVA, Šveicarija, geg. 10.
— Specialioji tautų lygos ko
misija, skirta
ginčams tarp
Finliandijos ir Švedijos išspręs
ti, kurie kilo dėlei Aland salų,
savo rajjortą jau prirengė ir
įteikė tautų lygos sekretoria
tui. Komisijos raportas
yra
priėlankhs Finliandijai. Ji pa
taria, kad Aland salos butų pa
vestos Finliandijai. Pastaroji
tečiaus turinti duot reikiamų
gvarantijų švedams —- tų salų
gyventojams.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 11, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJA NEPRIPAŽINUS
SOVIETUS.
Užsienio reikalų ofisas skelbia,
kad iki šiol tuo klausimu jis
nieko nedaręs.

LONDONAS, geg. 10. — Už
sienio reikalų ofisas šiandie pa
reiškė, jogei Anglija formaliai
dar nėra pripažinusi Rusijos
sovietų valdžią. Nuo to laiko,
kaip tapo pasirašyta prelimina
rinė prekybos sutartis tarp Ru
Kolčako armijos palaikai
sijos ir Anglijos, 1 pastarosios
padėję sovietų kariuomenę
pozicija esanti ta pati.
sumušti.
Kai buvo pranešta apie dery
bas tarp Rusijos ir Anglijos,
KOPENHAGEN, geg. 10. — atstovų bute buvo pareikšta, jo
Gautomis iš Finliandijos sosti gei visa tai reiškia kaipir pri

Siberijos kaimiečiai kauta
si su bolševikais.

nes Helsingforšo žiniomis, Ru pažinimą sovietų valdžios. Vis

True translation filenl with the postmaster at Chicago, III., May 11, 1921
ta required by the act of Oct. 6, 1917
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True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 11, 1921
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Gyventojai dideliausioj panikoj Roma pasipiktinus Italų nuos
toliais Silezijoj.
bėga iŠ miesto.
ROMA, geg. 10.— Vietos
Lenkų
OPPELN, geg. 10.
spaudoj pradeda reikštis vis
“insurgentų“ jėgos perėjo ru- daugiau pasipiktinimo tais nuo
bežių ir po atkaklaus mūšio pa stoliais, kurių Italai aplaikė mu
ėmė Košei miestą. Gyventojai šių metu Augštojoj Silezijoj.
dideliausioj panikoj bėga iš
RYGA, geg. 8. — Gauta iimiesto.
Vienas kontroles komisijos nių kad šiomis dienomis Tamvaldininkas Prancūzas pasislė bove buvo kilęs maištas. Suki
pė Koscl’io barakuose. Talki- lėliai numalšinta.
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Finliandija gausianti
Aland salas.

Ambasadorių taryba
veikianti.

sų laikraščiai paskelbę bevielinį pranešimą, siųstą generali
niam bolševikų armijos .šta
bui. Jame sakoma, kad mū
šiuose su sukilusiais Siberijos
kaimiečiais sovietų kariuomene
turėjusi tam tikro nepasiseki
mo.
Skelbiama, kad Siberijos kai
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 11, 1921 miečiai gavę sustiprinimo nuo
as required by the act of Oct. 6, 1917 pakrikdytosios admirolo
Kol
čako armijos kareivių.

Lenky “maištininkai”
paėmė Kosel’ą.
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dėlto, diplomatiniu žvilgsniu
tai dar nereiškė pripažinimą.

Meksikos klausimas

išspręsta.

WASHINGTON, geg. 10. —
Šiandie čia autoritetingai pa
reikšta, kad Meksikos klausi
mu valdžios politika jau “labai
gerai nustatyta“. Vis dėlto,
kol kas viešai ji neskelbiama.

PINIGŲ KURSAS.

Plieno darbininky streiko
vadas Maskvoje?

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ...
Belgijos 100 kronų .....
Danijos 100 kronų .......
Finų 100 markių .........
' Francijos 100 frankų ..
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų ..
Lenku 100 markių .....
Olandų 100 guldėnų ....
Norvegų 100 kronų ....
šveicarų 100 krdnų ....
Švedų 100 kropų...........
Vokiečių 100 markių ..

'4

Gal kils generalis
streikas.

ROZENBAUMAS VYKSTA
AMERIKON.

Geležinkeliečiai ir transporto
darbininkai atsisako krauti ir
gabenti importuotą kurą.
________ t
LONDONAS, geg. 10. — Kad
kokios Anglijoje gali kilti gene
ralis streikas. Tai dėlei dabar
tinio angliakasių streiko. Ka
syklų savininkai ir kiti fabrikininkai, matyt, ant žut-lnit ryžasi angliakasių streiką sulau
žyti. Pradėta gabent kurą iš
užsienių. Tik geležinkeliečiai
ir transporto darbininkai visur
atsisako tą kurą krauti bei ga
benti kur reikia.
Kad geležinkeliečiai ir tran
sporto darbininkai yra griežtai
nusitarę padėti savo draugams
angliakasiams, rodo sekamas
faktas:
Glasgovve generalis
streikas
jau paskelbki. Visi
transporto darbininkai
mete
darbą.

BERLINAS, geg. 10. (Žydų
“Forvertso” kablegrama). Iš
Kauno jau išvažiavo į Ameriką
p. Rozenbaumas. Jis bus Lietu
vos’valdžios atstovas Jungtinė
se Valstijose.
—-Pašto susisiekimai tarp
Lietuvos ir Tarybų Rusijos jau
prasidėjo. Taipjau prasidėjo

Paskyrė atstovą
Vatikanan.

WASHINGTONAS, geg. 10.
— Justicijos <lepartamentas ga
vo žinių, kad plieno industri
jos darbininkų streiko (1919
metais) vadas, William Z. Foster, nuvykęs į tarybų Rukus.
Nuvykęs tenai, kad atstovavus
Amerikos darbininkų organi
zacijas taip vadinamoj interna
cionalinėj profesinių sąjungų
Taryboj. Taip bent patys justi
cijos departamento valdininkai
sako.
Vis dėlto, kol kas tikrų žinių,
kad Fosteris butų tarybų Ru
suose, nėra. Justicijos depar
tamentas todėl žada “visą rei
kalą patyrinėti.“

Francija turės savo atstovą
pas papą Benediktą.
PARYŽIUS, geg. 10. — Pa
galios, po ilgų atidėliojimų ir
svyravimų, Francijos valdžia
paskyrė savo
atstovą “pas
šventąjį tėvą Benediktą” — Va
tikane. Jisai yra C. Jonnart,
buvęs Francijos komisionierius
Graikijoje.
Papa Benediktas taipjau neat
sitikęs: jis ir paskyręs savo atšto**ą
Frakcijoje — Cerretti,
savo sekretoriaus padėjėją.

telegrafinis susisiekimas

tarp

Lenkijos ir Tarybų Rusų.
—Lenkų valdžia nesiliauja
persekiojus žydų darbininkų įs
taigas. Varšuvoj policija pa
darė didelių kratų žydų darbi
ninkų organizacijų centruose ir
daug žmonių areštaivo.

HAITI GYVENTOJAI
PROTESTUOJA.

Baltamjam Namui įteikta
memorandumas.
WASHINGTON, geg. 10. —•
Baltamjam Namui ir valstybes
departamentui
vakar įteikta
tam tikras memorandumas.
Memorandumą paruošė ir jį įteikė specialinė tos salos dele
gacija. Memorandume protes
tuojama prieš nederamą šios
šalies okupantų Haiti saloj el
gesį.
Delegacija norėjo pasimatyti
su pačiu valstybės sekretorium
Hughesu, bet pamatyti jį nega
vo.

Važiuoja kongresan ir gabena
si maistą.

VIENNA, geg. 10. — Liepos
10 dieną čia prasidės Interna
cionalinės Moterų Lygos kon
gresas. Bet kadangi Austrijoj
su maistu šiandie labai blogai,
tai kongreso rengėjos perka
NORĖTŲ SUGRĄŽINTI
si maistą ir pačios gabens jį
MIRTIES BAUSMĘ.
Vicnnon. Maisto bus supirkta
tiek, kad jo pakaktų visoms
Nesėkmingas švedų atžagarei delegatėms — kol kalbamasai
Jurininkai užpuolė negrus
vių bandymas.
streiklaužius; keli streiklaužiai
kongresas tęsis.
sumušti.
STOCKHOLM, geg. 10. —
LONDONAS, gcg. 9. — OficiBALTIMORE, geg. 10. •— Bū Nors mirties bausmė Švedijoje aliniai paskelbta, kad liepos
rys streikuojančių
jurininkų geroka valanda, kaip panaikin 4 ar 8 Londonan atvyksiąs Bel
šiandie čia užpuolė
negrus ta, bet atžagareiviai iki šiol da gijos karalius Albertas. Augšstreiklaužius, kuriuos samdyto rė visa, kad ji butų grąžinta. tosios sferos rengiasi prie “iš
jai atsigabeno iš vakarinių Val Parlamento mažuma pakartoti kilmingo pasitikimo.“
stijų, kad jurininkų streiką su nai reikalavo, kad tam tikrais
laužius. Keli negrai įbėgo vie “labai svarbiais atsitikimais“
PEORIA, geg. 10. — šiandie
mirties
bausmė
butų
naudoja

non federalės valdžios triobėčia prasidėjo penkiasdešimts
sin ir ten pasislėpė. Kurie ne ma kaip ir iki šiol. Jų pastan- septintoji metinė Illinois valsti
spėjo pabėgti, sako, gerokai ap- gos nedavė geidaujamų pasek- jos dentistų konvencija. Kon
kulti.
Riaušėms numalšinti Įmių. Atžagareivių reikalavi vencijoj dalyvauja apie tūks
mas atmesta.
teko šauktis policiją.
tantis dentistų.

Muša streiklaužius.

MIESTO IŽDININKAS
SUKČIUS.
Bostonas turėjo gerą
“iždininką.”
BOSTON, geg. 10. — Praei
tą subatą prisaikintieji teisėjai
išnešė kaltinamąjį aktą priey
buvusį šio miesto iždininką,
Thomas J. O‘Daly. Jisai kalti
namas kaipo sukčius,
kuris
miesto pinigus eikvojęs. Sako,
kad tas ()‘Daly išeikvojęs apie
dvidešimt keturis tuksiančius
dolerių. ‘

Nebenori taikos.
Hardingas neprašęs, kad Knoso
rezoliucija butų sulaikyta, bet...

Vakar, geg. 10 dien., užsienio pini
gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip
už 25,000 dolerių, bankų buvo sijai
tomą Amerikos pingaia šiaip:

No. 109

9SBH*
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ninku komisijos žiniomis, Len
kai tuo nepasitenkino ir ėmė
šaudyti į jį.
Krandrzino geležinkelio sto
ty', kur Lenkai užpuolė Vokie
čius ir po tris dienas tverusio
mūšio išvijo juos,
aplaikyta

Lietuvių Dte nraštis Ame

|

Chicago, lU^Sercda, Gegužio (May) 11 dj, 1921

Kaina 3c

Vokietija nebesipriešins
talkininkams.

under the Act of March S, 1879.

Mas

WASIT1NGTON, geg. 10. —
Augsi ų jų valdininkų rateliuose
. $3.98 šiandie be kita pareikšta, jogei
. $0.25 prezidentas Hardingas
nepra. $8.42
$18.00 prašęs, kad Knoxo rezoliucija,
.. $2.30 siūlanti paskelbti taiką su Vo
.. $8.48
. $5.21 kietija butų sulaikyta atstovų
.. $1.60 bute.
Vis deltp, prezidento
. $o.r manymu, nesą
reikalo sku
$35.70
$15.85 bintis. O tai dėlto, kad padėtis
$17.86 Europoje kol kas dar
esanti
?$l«o ' “neaiški.”

I

Auksinai dar
tebėra pigus
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos,
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj,
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
ti pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duodą paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicago ie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j višus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St,
Chicago, TU-
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Kas Dedasi Lietuvoj
---------------------

KAPČIAMIESTIS, Seinų ap.
l’as mus žmones nerimauja,
kad nesibaigia karas su len
kais. Pernai lietai sunaikino
daug derliaus todėl šįmet daug
kam trūksta sėklos. Buvo
kreiptasi 2. Ūkio ministerijon,
bet nieko negauta. Dabartine
tvarka žmones mažai pa ten
kinti. Vieni stambus ūkinin
kai, nors ir ‘laisvamaniai”, ne
apkenčia socialdemokratų ir re
mia valdžios nusistatymą* Jau
senai metas tiem “laisvama
niam” kunigų apynasri iužsimauti. —Jaunas Valdyta.

----

ryba, neturėjo teisės nė rei
kalo panaikinti Valsčiaus Ta
rybos nutarimų. Ji išrinko ko
misiją, kuriai pavedė atkreipti
St. Seimo domę į storkaklių*
savavalę. — Gižietis.

Balsas iš Lietuvos.
ATSIŠAUKIMAS I LIETUVIUS
AMERIKIEČIUS.

met giri metai. Pagyvensime
pamatysime.
Kiaušiai kumpiai ir
šeiminė.
Nors dabar Lietuvoje tik vi
sai susiraukšlėjusios davatkos
tebepasninkauja, o šiaip žmo
nės, nebekalbant jau apie mies
tiečius, beveik visi kaimiečiai
gavėnioje su mėsa valgo( ne;
kunigai “pavelija”), bet, ma
tyt, mėsos daugiau tur negu
anais metais, kuomet pasnin
kaudavo. Štai kad ir dabar
prieš Velykas — kiaušiais, kum
piais, lašiniais ir visokia mėsa
Kauno krautuves linkio linko.
O jau ta “šeimine” (taip va
dinama lietuviškos pilstytu vės
arba — anot žmonių — paleis
tuves degtinė kuri išvaizda ir
skoniu labai panaši į buvusią
rusų “nianapolką”), lai kuone
visos krautuvės užverstos —
visas Kaunas kaip kokia duobe
dvokia... Ir visi piliečiai, —
‘gerbiami” ir “negerbiami” ta
me dvokiančiame skystime šie
met savo sieląs skandino ir
visomis jiegomis l*į Rygą”

Papilė, Šiaulių apskr.
Aukštam Papilės kapinių l>iliakalnėje ilsisi visiems žino
mas rašytojas istorikas Simą-'
GRINKIŠKIS.
n a s Daukantus.
Musų apielinkėje baisiai išDaug jau metų praslinko
naudojami nuomininkai ir pu- nuo jo mirimo dienos, ir net
si ninkai. Nuomų reikalauja užverstas ant kapo to garbaus
di<lelių, patys nežino kiek. Pu vyro didžiulis akmuo pamink
sininkai gi dirba tam, kad jų las pradeda užželti medžiais ir
ponai ant pečiaus šildytųsi. samanomis, tarsi nerėkiamas
Dvaruose Grinkiškio ir Gujenų pats pasislėpti ir drauge pa
žemė dirvonuoja, bet prie jos slėpti musų garbingojo istori
nieks neleklžiamas. O pirktis ko kapą.
'
gali kiek tik nori, bet tik turi
Baliai, vakarai ir Tilmanso
Pečiau Simo Daukanto dar
1(MM) auksinu dešimtinei užmo bai neleidžia mums pamiršti
salė...
’
kėti. Nestebėtina, kad stam nei jo nei jo ka|X).
Kaune Velykų. pirmąją die
bus ūkininkai ir spekuliantai
Paminėti ir pagerbti Simono ną, nors iš priekio krautuvės
žydai superka ir žemes ir miš Daukanto asmeniui 1910 m. ge
visos buvo uždarytos bet ant
kui!. Ar tik nebus taip: kol gužio mėn. J 9 d. yra įsikūru
rąją dieną, tai, anot ruso, “va
prieis musų eilė žemės gauti, si Papilėje draugija vardu: “Si
liai dušą”!... Krautuves atda
tai jau viskas bus spekuliantų mo Daukanto Knygynas Skai
ros, šeiminė languocs žybso...
ir storkaklių rankose.
tykla”, kuri užsibrėžė sau tiks tik buteliai, butelaičiai ir bute
—M. Spirga. lą ptatint liaudies tarpe kultū
liukai, vis su lietuvių tauti
rą, mokslą ir susipratimą, įku niais valstybės ženklais vy
MARIAMPOLĖ.
riant didžiulį nepartinį knygy čiais, Lietuvos piliečius tik ir
ną skaityklą.
žavi, tik ir traukia iš kišenės
Knygynas jau įkurtas, tik
Balandžio 10 <!. įvyko vietos
100-aii'ksinę, nusipirkti šeimi
s.-d. organizacijos narių susi dėl lėšų stokos negali tinkamai nės buteliuką, užgurkti ir už
rinkimas. Išklausyta praner savo veikimo praplėsti, todėl traukti “Lietuva tėvyne musų,
Simo Daukanto Knygyno Skai
tos organizacijos darbuotės. tyklos Valdyba ir kreipiasi į
Kauno miesto šaligatviai už
Svarstyta Partijos padėties klau brolius amerikiečius ir prašo
griuvę, grioviais vietomis kaip
simas ir priimta atatinkama re neatsisakyti sušelpti savo aulšuliniai; na, tai {maukusiems
zoliucija, kuri paisiusia C. komis tą taip svarbų musų
nakvyne. Vakarų ir visokiu
K-tui. Aptarti ir kiti einamie liaudžiai kultūros žydinj.
balių Kaune Velykų laiku, tai
Be to prašo Amerikoje esan
ji klausimai, būtent — orga
ant pirštų nebesuskaitysi: ka
nizacijos klausimas ir savival čių laikraščių Redakcijų neat
riai, karininkai, kareiviai, val
sisakyti siuntinėti savo laikraš
dybių rinkinių kampanija.
tį, kuo bus keikimą šviesa, kul dininkai, darbininkai, klerika
tūra, susidomėjimas bei ben lai davatkos ir t,U ir 1.1, rvis ren
SASNAVA.
,
Vietos buožes vietoj mokyk dradarbiavimas Lietuvoje ir gė, vąkjųųs, kai kurie su vai
los, atidengė antrą smuklę. Amerikoje gyvenančių lietuvių. dinimais,. o su šokiais ir su
Simo Daukanto Knygyno svaigalais tai visi (mat reikia
Mat darbininkų vaikų švieti
mas jiem nerupi, o savuosius Skaityklos Valdybos
riant “šeiminę”)...
Didžiau
jie veža Mariampolėn. •
Pirmininkas J. šliauteris,
sias balius ir vakaras Velykoms
Rokiškis. — Pas pašto sargą
Už Sekretorių A. Sakas,
Kaune tai / buvo Tilmanso salėMasionį daryta krata, ieškota
Iždininkas Pr. Šliauteris,
neištikimybės.
Neištikimybės
Kny-kė Jonė GeSominaitė.
nerasta, bet rasta kažkokia
sukt nebuvo kur. Prie to troš
lenta. Už lentą niilic. vadas jį
kiame tvanke dar ‘‘šeimine/’
pasodino “dievo klėleien”, o
savo smarve publikai visai su
teisėjas nuteisė 3 savaitėm,
suko galvą. 'Keletas kariškių
žmonių aiškiai
sakoma, kad
Ankstybas pavasaris.
pradėjo smarkauti; kilo “skan
tai intrigų darbas.
Kaip paprastai žmones daro, dalas”; kariškiai gyrėsi — šau
—Rokiškietis.
nesurasdami ką kalbėti — pra sią... Raivo parnešta komen
deda nuo oro.— Taip ir aš— dantūroms. Atbėgo kareiviai.
GIŽAI.
pradėsiu nuo Lietuvos oro... Paskelbė, kad “visa publika“
Storkakliai prieš mažažemius.
Gal Amerikoj niekam neįdo areštuota”. Na, ir prasidėjo
Kovo 17 d. Gižuose apskrities
Jei “sodoma ir gomora”. Žmonės
pirmininko įsakymu buvo su mu, koks Lietuvoj oras?
iš- (vakarušninkai-bali ninkai) šo
taip, tai redaktorius
šaukta valsčiaus sueiga svars
kosi kur kas įmanydami bėg
tyti atskyrimą Ožkabalių ir ki brauks apie orą.
šiemet (1921 m.) Ve tykos ti, per spygliuotais drūtais api
tų kaimų nuo Gižų valsčiaus
Lietuvoj nepaprastai anksty pintą tvorą lipti ir į purviną
ir kitus klausimus.
griovį nuo tvoros dribti...
Gižų' valsčiaus mažažemiai bo«. () su Velykomis, lyg kad
išbarė Valsčiaus Tarybą, kad užpirkta — ir pavasaris anks Šauksmas, triukšmas ir cypi
tybas. Pabaigoj kovo mėne- mas, keiksmas, verksmas ir
už mobilizuotus arklius apdė
klykimas!.. Elektros šviesa už
jo mokesčiais neturinčius ark šio taip atšilo, taip gražios die
geso (Kaune tik ligi 12 vai.
lių. Už tai kuriuos iš tų dar nos, kad rodos, lik ims ir už
elektra šviečia, o po 12-tai, li
žininkų išmokėjo pats valsčiaus kukuos gegutė. Pirmą Velykų
gi rytui, tamsu, kaip pragare).
viršaitis, nes pasiųsta milicija dieną (kovo 27 d.) Kaune Lais
milicislai
išimti iš jų mokesčius nerado vės Alėjoj moters švaistėsi bal Tik rytą prašilus
ko iš jų imti. Į užmetimus tomis jukelėmis su giliai ati rankiojo pamėtytus laikrodž
ius, pinigines, žiedus, auska
apskrities pirmininko padėjėjas dengtoms krūtinėms. Ant me rais, o skudurninkai prisirinko
Ž. atsakė, kad Valsčiaus Tary džių pumpurėliai ir mašalėliai
lakiojo. Tik antrą ir trečią skvernų; sijonų padęlkų ir kaba galėjo pasielgti, kaip tin
mašų skurkrašeių...Na, o suim
ka. Valsčiaus Tarybos nariai Velykų dieną trupučiuką atvė
so, bet šiaip visur jautėsi aiš tuosius — sukišo kur kas lilužprotestavo prieš ž. kalbų, J r
>o (o sukišti Kaune yra kur,
vienas jų R., atsinešęs Vals ki pavasario atmosfera. Seni nes vokiečiai spygliuotais dračiaus Tarybos nutarimą, per žmonės potrija, kad busią šieskaitė jį:. ‘Valsčiaus Taryba
nutarė už rekvizuojamų arklių
EXTRA! •
EXTRA!
EXTRA!
neturinčius arklių iki šešių mar
gų paliuosuoti nuo mokesčio”.
Po to jis perskaitė antrą do
kumentą: “Apskrities Tarybos
3140 So. Halsted St.
įsakymas. Apskrities Taryba
Gižų Valsčiaus Tarybos nuta
Pradedant nuo Pancdėlio, Balandžio 18 d., 1921,
rimą .paliuosuot mažesnius nuo
statomi scenon puikus muzikališki veikalai, nuo 18
mokesčio panaikina, o įsako
iki 30 žmonių ant scenos! Naujos scenerijos ir kos
apdėt visus margus vienodu
tiumai kas antra diena! Veikalai mainosi kas antra
mokesčiu”.
•
diena! Didelis ir puikus merginų choras!
Išlindo yla iš maišo. Aps
krities Tarybos storalkakliams
Linksmam praleidimui laiko eikite į Mildų!
nepatiko Valsčiaus Tarybos
Viskas naujas tik kainos senos.
nutarimas mažažemius paliuo
suoti nuo mokesčio. Valsčiaus
Balkonas 17c., apačioj 28c.
sueiga rado, kad Apskrities Ta-

Laiškas iš Lietuvos.

MILDA THEATRAS

tais apipintų tvorų daug paliko, o Lietuvos piliečiai jų nesi skubina išardyti, nes žino,
kad patiems “susigadys”) .. .
Suimtuosius, žinoma, ant ry
tojaus paleido, O tą smarka
vusį kariškį atidavė teisman.
Teismas, jei ras kaltą, nepa
glostys už tokį darbelį; na, o
džiaugkilės savo
piliečiai
“tėvynės gynėjo” darbeliais.
✓

'

,
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Nemuno antpludėlis.
Nors šiemet žiemos šalčio ir
sniego kaip ir nebuvo, bet
prieš pavasarį truputį šalčiui
spustelėjus (vieną dieną buvo
net 12 laipsnių Reomiur. Ne
munas visgi užšalo. Kadangi
lies Kaunu stovi net trys til
tai, lai ledas ilgiau užsilaikė, o
toliau Nemunui išsilaužus,
pradėjo lieti vanduo Kauno pa
kraščius panemuniais. Iš kelių

desetkų namų gyventojai, vandeniui užplūdus, priv< rsti buvo
lipti ant ankšto arba kitur per
sikelti gyventi, Bet tas neilgai tęsėsi; ledui išlužus, vanduo nupuolė ir vėl viskas gcrui.
Kaune stoka butų.
Niekad Kaune nebuvo toks
trukumas (stoiką) butų, kaip
dabar.
Naujaii atvykusiam
žmogui labai sunku gauti bu
tą. Taigi parvažiavusiems iš
Amerikos ir norintiems apsi
gyventi Kaune yra didis var
gas. Naujų butų kol kas nieks
nestato, ir senų, karo apgriau
tų, netaiso, nes labai brangu
medžiaga ir žmogaus darbas.
Tai taip ir vargsta susigrūdę
viens prie kito ir laukia kasžin
ko, kol kažin kada iš kažin kur
kažin kas ateis... - Skriblius.

Priverstas persikelti į
naujų namą, nes šisai, ku
riame esu, turi būt nu
griautas. Todėl, turiu iš
parduoti visa siutų materijolą, už žemesnę kainą,
negu man kainavo. Nau
dokitės šią nepaprasta
proga, nes galite pas mus
įauti geriausiai padary
tus drabužius pagal jūsų
užsakymą ir norą, o mo
kėdami žemesnę kainą,
negu kad už gatavas. To
dėl naudokitės kol yra
proga.

Adolph Mausner
LIETUVIS SIUVĖJAS
3241 So. Halsted St.
Tel. Yards 3857.

Atdara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare, nedėliomis
nuo 9 ryto iki 12 pietų.

Buoavojame
Namus
Flatus ir bungalows. Augštos rūšies materijolas ir
puikiausis unijisty gabių
darbininkų darbas už tokių
žemų kainų, daug pigiau, nei
kuri kita įstaiga pasaulyj
galėtų. Perkame tokiomis
daugybėmis, todėl galime
siūlyt už didelį nupiginimų.
Nebudavok namo, nematęs
mus.
%
District Sales Manager dis
triktams į šiaurius nuo 51
gatvės, į pietus nuo 22-os
gatvės, į vakarus nuo
Wentworth Avė. District
Sales Manager

Stanley Rubey,

Europeao American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaa

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pašportai ir tt.
i

NOTARU Ui AK

Real Estate, I’ankoloK,
Insulinai ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted SI,
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.
TeL Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 *
Tel. Centrui 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 8869.

4021 S. Maplewood Avc.,
Tel.: Lafayette 5284.
Boulevard 6301
P-s Rubey lietuvis. Tele* Pbone
ANTANAS GREDUŠKA
fonuokite arba rašykit jam.
Generalls
Nekainuos nieko, kad gavus
Kontraktorius ir
faktus.
budavotojas.
Budavojame ir taisome.
The Home Builders
1401 W. 47th St., Chicago.
Association,
National Headųuarters
139 North Clark Street
Telephone Rand. 5886.
Pirma lietuviška valgykla
North Sidėje
t
Šiuonii pranešame northsaidiečiains, kad mes atidarėme
lietuvišką valgyklą lietuviams
parankioj vietoj.
Todėl, šios
apiclinkes lietuviai kviečiami
atsilankyti pas mus, o pilnai
kiekvieną užganėdinsime.
A. SABEGKIS ir KAZ. KIČAS >
• 1910 W. Nbrlh Avė.,'
Arti Robey St.

Siūlome
AšTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ,
PENKIŲ METŲ GOLD MORT£AGE COUPON BONDS už
nominalę vertę ir teisingą palū
ki.
Palukis išmokama geg. pirmą
ir lapkr. pirmą kas metai.
Saugų ir gerą investinimą
. siūlome, nepaprastai gerą pelną
nešantį.

P. G. Perich & Company

Investment Securities
1705 Magestic Building
, 22, West Monroe SI.
(
Tek: Dearborn 1466.
Tik ■' 'aprubežiuotam laikui, ’
priimsinve Liberty Bonds už
nominelę vertę.

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?

Reikalauk musų kainos asphalt sto
gams ir murmurinio paviršiaus, stubų ir garadžių stogams.
Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO.,
22nd St. Bridge.

PASKOLOS
Skolina ir surandu
pirmiems

paskolas

ir antriems

Čiams.
Atperku ir pampinu
Kius.
Atperka

tirus.

Įvairių

motgi-

mortgi-

kompanijų

KAZ. GUG1S
Ofisas: 127 No. Dearbom st.
11 lubos.
Telefonas Central 4411

Namai: 3323 So. Halsted st.
Telefonas: Drover 1810

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Raiykt angliikai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Icland Are.
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Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės | J. E. Bruževičiaus aptieki:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, Ui.
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ELIZABETH. N. J.

Peštynės už sekretoriavimų.
Gegužinė.
Balandžio 30 <1. A. Lutvino
smuklėj Šv. Jurgio draugijai
raštinikas J. Butkus sumanė
pašalinti iš tos draugijos kitų
narį, B. Džiova lį. Žmohės kal
ba, kad tarp Butkaus ir Džiovalio nesutikimai buk kilę už
sekretoriavimų draugijai. Buk
Butkus pastaruose rinkimuose
negalėjęs išsiderėti didesnės al
gos ir todėl sumanęs pašalinti
savo konkurentų iš draugijos0,
visai be draugijos žinios.
Tų dienų smuklėje Butkus įteikęs Džioaaliui sekamų “do
kumentų” pasirašymui: “Ba
landžio 30 dienų, 1921 m. Aš
draugas Draugijos šv. Jurgio,
Elizabeth, N. J., Romaldas
Džiovalis, atsiimu nuo Draugi
jos šv. Jurgio {mokėjimų savo
pinigų $3.00, už znokų 60c, už
konstitucijų 30, mėnesinių mo
kesčių už 8 mėnesius $4.00. Vi
so $9.90. Aš ant to savo ranka
pasirašau”.
Džiovalis perskaitęs tokį But
kaus patiektų Mok limentų”, pa
sakęs, kad Butkus yra “bubąs”
ir patį dokumentų įsidėjo į ki
šenių. Tada Butkus pa matęs,
kad bus blogai ir negalėdamas
atgauti “dokumento”, drožė
Džiovaliui į ausį. Bet nė tas
negelbėjo, nes savo “dokumen
to” vistiek' neatgavo.
Matomai Butkus jau iškalno
nujautė, kad taip atsitiks ir kad
reikės daktarui atmokėti, nes
ir savo “dokumente” sutrau
kų padidino ant $2 ir pažymė
jo visų sumų $9.90, vieton $7.90.
Geg. 1 d. įvyko minėtos drau
gijos
susirinkimas,
kuriame
Butkus turėjo atsiprašyti Džio-

valio ir
šų $3.00.

užmokėti daktaro lė

M—11

' duoda arba sunaudoja be jo
kios kontrolės ir išimtinai sulig
paties prezidento
nuožiūros.
Tokių sumų paskyrimas prik
lauso nuo seimų ar parlamento
ir jokiais kitais fondais valtybės prezidentas nesinaudoja.
Visos kitos sumos, kad ir pri
siunčiamos valstybės preziden
to vardu, pavedamos yra pildo
mosios valdžios žinion, nes tik
nuo valdžios galima reikalauti
ir apyskaitų ir tinkamo atsis
kaitymo iš tų spmų. Reikalauti
kokios nors apyskaitos iš val
stybės prezidento neišpuola,
negalima. Tokia yra praktika
kitose valstybėse. Todėl reikia
spėti, kad ir sudėtoji likusi su
ma 1,961,058 auks. bus Uetu
vos valstybės prezidento įteik
ta galutinai ar Lietuvos Gyni
mo Komitetui ar kokiai kitai
Įstaigai, idant priderančios val
džios įstaigos galėtų iš tos su
mos priduoti apyskaitą. Aišku,
jog butų neleistina, kad gy
venantieji kad ir kitoj valstybė
je piliečiai galėtų steigti kokius
nors fondus, kurie butų išimti
noj valstybės prezidento žinioj.
Tokio padėjimo būti negali.
Iš priežasties
paskelbimo
minėto pranešimo apie Tautos
Fondo
suaukotus
pinigus,
“Darbininko” redakcija yra pa
rašiusi
triukšmingų pastabų
“Žandinė begėdžiams,” kuria
me dar kartų primeta prasima
1) iš South Boston, Mass. nytą ant Lietuvos Atstovo mu
jis savo
pranešime'
40,466 auks. lą, buk
2) iš Norvvood, Mass. (“Ge apie būdų Tautos Fondo aukų
pridavimų yra paskelbęs, kad
ležiniam Vilkui”) 20,273 “
prezidentas “gali sunaudoti
3) (nepasakyta iš kur ir
tas aukas valstybiniam darbui
kam
........ 48,500 “
ardyti.” Nieko panašaus Lietu
4) (nepasakyta ir kur ir
vos Atstovo sakyta nebuvo, šie
kam ........................ 12,500 “
Per Politania State Bankų: “Darbininko” ir jo pasekėjų
vargšai negali suprasti, jog vi
5) (nepasakyta ir kur ir
kam ................. 200,(MM) auks. sa savo akcija stato valstybės
prezidentų visai į nedaleistina
6)
“
548,(MM) “
ir netinkamų padėtį, nes auko
7) , “
592,592 “
tojai juk gali klausti (ir šian
8)
“
719,000 “
dien jau gaunami uižklausiduotos ir bendroj formoj, “šau
lių Sąjunga” yra talpinusi apie
gautąsias aukas “Trimite,” o
“Lietuvos Gynimo Komiteto”
gaunamos aukos buvo garsina
mos “Lietuvoje.” Tečiau apys
kaita apima ir išlaidas. Bend
rojo tų išlaidų suvedimo nete
ko matyti- Amerikos lietuvių
visuomenei ypač gali rūpėti,
kaip sunaudotos yra jų duotos
aukos.
Lietuvos Gynimo Komitetui
per Lietuvos
Misijų nuo pat
pradžios jo akcijos buvo pa
siųsta $70,734.14 arba 4,215,768.10 auks., tuo tarpu pasilie
ka Lietuvos Atstovybės kasoje
šių aukų sulig paskutinio pas
kelbimo $2,114.29, kurie (su
lig kurso sudarys apie 130,(MM)
auks.) yra siunčiami artimiau
siu kurjeru.
Tokiu bildu per
Lietuvos Misijų ir dabar per
Lietuvos
Atstovybę bus pa
siųsta išviso 4,345,768.40 auks.
Ik' to iš paskelbto “Darbinin
ke” N. 45 laiško iš Kovo men.
23 dienos N. 240, kursai buvo
parašytas Respublikos prezi
dento konceliarijos viršininko
A. Matulevičiaus • Am. Liet.
Tautos Fondo Centro pirminin
kui K. Urbonavičiui, matyti,
jog iš Tautos Fondo Lietuvos
gynimo reikalams kovo gautos
šios pinigų sumos:
Per Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovę:

2,181,331 auks.

Amerikos lietuvių spaudoje
jau teko matyti reikalavimas,
idant iš visų suaukuotų lietu
vių visuomenės aukų Lietuvos
Gynimo Komitetui,
Lietuvos
Šaulių Sąjungai, Liet- Raud.
Kryžiui butų priduota tinka
moji apyskaita.
Suprantama,
jog tokios apyskaitos paragina
aukotojus ir toliau dėti aukų,
kuomet jis mato jog jųjų sun
kiai uždirbti ir sudėti ant Tė
vynės aukuro pinigai yfa tin

Iš tų sumų, kaip matyt iš to
laiško, Uetuvos Gynimo Komi
tetui tapo perduoti nevisi pini
gai, bet sekant Tautos Fondo
nurodymus Lietuvos Gynimo
Komitetui yra perduoti 200,000
auks.,
o 20,273 auks. įnešta
Krašto Apsaugas Ministerijos
depozitai! “Geležiniam Vilkui.”
Kitos sumos,
kaip pasakoma
tame laiške, “yra įneštos biili
kau ir bus suvartotos gynimo
reikalams.”
Jeigu atskaityti iš tų aukų,
kas Tautos Fondo yra paskirta
“Lietuvos Gynimo Komitetui”
(200,000 auks.) ir “Geležiniam
Vilkui” (20,273 auks.), tai tų
kitų sumų, kurios yra sudėtos
bankan, susidaro 1,961,058 auk
sinai. Šie pinigai, kaip pasako
ma, bus suvartoti Lietuvos gy
nimo reikalams.
/
Kadangi šie pinigai nėra ati
duodami Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, nes tokio atidavimo
nėra prašęs nė patsai Tautos
Fondas, tai reikia spėti, jog
šie pinigai tuo tarpu pavedami
Lietuvos valstybės prezidento
nuožiūrai, kursai ir gali juos
sunaudoti “Lietuvos gynimo
reikalams.” Toksai sunaudoji
mo būdas jau įnėjęs praktikom
kaip tai matoma iš gerb. val
stybės prezidento laiško, rašyto
to paties A. Matulevičiaus ba
landžio 21 dienų Š. m. Lietu
vos Misijos pirmininko vardu.
Ten kalbama apie 18,000 auksi
nų, kurie buvo pasiųsti per Mi
sijų Lietuvos valstybės prezi
dentui nuo J. Pašakamio, kai
po Nuteriotos Uetuvos Draugų
Komiteto pirmininko iš Nor\vood,
MtĮssechusetts.
Apie

kamai suvartojami.

tuos

Dalinai tokias apyskaitas yra
jau pridavusi Vyriausioji Liet.
Raud. Kryžiaus Valdyba; jos
yra paduotos į laikraščius. To
kių pat apyskaitų, supranta
ma, yra laukiama ir nuo “Lie
tuvos Gynimo Komiteto” ir nuo
“Lietuvos šaulių Sujungus.”
Gal būt, kad viena ar kita po
zicija šių visuomenės įstaigų
išlaidų negali būti aiškiai ir
įsakomai nurodyta, bet reikia
spėti, jog visuomenė nerugos,
jeigu tokios pozicijos bus pa

kyta, jog jie yra “sunaudoti
krašto gynimo
reikalams ir
prieglaudų užlaikymui.” Tokiu
budu išeina, jog įneštieji ban
kan 1,961,058 auksinai kaip ir
sudaro atskirų fondų gynimo
reikalams, kurie pasilieka iši
mtinoj Uetuvos respublikos
irezidento žinioj.
Paprastai demokratinėse val
stybėse respublikos prezidentui
skiriamos yra tam tikros, ne
skaitant jo etatų, sumos, ku
rias valstybės prezidentas iš-

Paminėjimui
darbininkų
šventės, Gegužės Pirmosios, L.
S. S. 171 kį). buvo surengusi
tų dienų prakalbas Lutvino sve
tainėje. Kalbėjo C. A. Herma
nas. Publikos susirinko neda ilgiausia. Kalbėtojas aiškino
apie reikšmę ir svarbų Geguži
nės šventės, o paskui — apie
Lietuvos padėtį.
Prakalbose buvo ir nekvies
tų svečių — slaptosios policijos,
kuriai pagelbininku ir vertėju
buvo vietos vaikiščias,
kuris
pats nieko nesupranta ir dorai
nepajiegia vieno sakinio išvers
ti. Policija vienok negavo pro
gos įsimaišyti ir prakalbos už
sibaigė ramiai.
Reikia pasakyti, kad musų
didieji “Laisvės” rrrevoliucionieriai šiose prakalbose nė ne
pasirodė, tupėjo namie, kaip
žvirbliai žagaruose. Tui4>u<
nujautė, kad tokiose prakalbo
se gali birti ir policijos, tad jos
ir pasibijojo.—Jurgių Jurgaitis.

Delei atskaitų reika
lavimo.

pinigus

laiške

mai) kokiems įgi

gynimo

rei-
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I
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kiek gauta ir kaip išleista.
Suprantama,
jog ir Šaulių
Sąjungos organizacija turėtų
panašiai priduoti apyskaitą iš
jos gautųjų iš Amerikos aukų.
Lietuvos Informacijų Biuras

vią pasportų vizų kuopoms
žmonių, keliaujančių iš Ameri
kos per Švediją į Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir (Lenkiją, — jei
gu tik keliaujantieji turės nu
sipirkę bilietus tiesiai į augščiau paminėtus kraštus.

Keliaujantiems per
Švediją.
Švedų konsulatas prašo mus
paskelbti, kad Švedijos valdžia
įgaliojus generalinį Švedų kon
sulų New Yorke duoti kolekty-

Telefonas Pulln.-an 856

DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentifetas
10801 So. Michigan A v., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Siūlom Didele Kombinaciją
Prirengimai Darymui O
3 Skirtingų Rusių e j
PURITY BRAND
v
NAMAMS MAISTINGOS GIROS
PURITYBRAND
Jhihtijfy 1

Rsff**
AlCOHOL'IOn ,
•. *' - H ♦;

SrOPSDANDRUIF
PBOMOTfS
HI’AI.THYSCALP
UJXURIANTHAIR
CONtt Nf. ,111.1

EAD.RICHTERACG

‘BUSH 1 f PMINAl tH00 5
BkOOKLYN
NEVVY0PK '

Aptiekoso
parsiduoda
po>65c.arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusimo
per pafitA
tiesiog iš
labaratorijos.

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
vais- ‘
baženklis.

Mrs. Ą. Michniewicz

DR. YUSKA

■

1900 So. Halsted St
Tol. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija! 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466
Z

Telefonas: Boulevard 7042

Gryniausis Čekiškas prirengimas.

; DR. C. Z. VEZELIS ■

Trys pilni svarai tyriausio čekiško prirengimo
salyklą ir penkios pilnos uncijos tyriausių im
portuotų apinių ir pakelis tyriausi čystyti dre
bučiai. Reguliarė kaina $1.90.

Trys pilni svarai tyriausio naminio prirengi'mo salyklą, keturios pilnos uncijos tyriausių
Oregono apynių ir pakelis tyriausiai čystytų
drebučių. Reguliare kaina $1.35.

Reguliarė kaina keturių $5.75. Specialiai viskas už $4.75
Sacchrometeriai uždarui ir alui, su
nurodymais, specialiai C 4 Ert
dabar
l«vV
Gvarantuotas Suv. Valst. Custom
House spiritas, testeris, C* 4 Ert
0 iki 200 proof
4#
Grynumas brand, Root beer extract, 4 uncijų butelio, užtenka
padarymui 10 galionų

Grynumais brand spalvavimui, 4
uncijų butelis, užtenka
F) H C
300 galonų
wW
Variniai katilai.
Bonkų užkimšimui mašinos.
Koštuvai — statinukes, komai cuknis.
Džiovintų miežių salyklą ctc.

Reikalauk veltui katalogo ir receptu.

Fruktai ir gira spaudžiami už numažintų kainą.

Lietuvis Dcntistas
4712 South Ashland Ave^

arti 47-toa gatvia

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

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.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo vi šoki as ligas moterų, vai

| čiame visur čystuose pakeliuose krasa arba expresu.

Tuo tarpu Uetuvos gynimo
reikalams, būtent Lietuvos (gy
J
nimo Komitetui tapo Amerikos
lietuvių visuomenės sudėta jau
Kirmėlės ženklai
nemaža pinigų suma. Per Lie
tmonfts serganti taj a biauria liga p»*
tuvos Misijų ir Lietuvos Atsto prastai
skundžiasi dideliu pilvo skaudė
vybę jau pasiųsta 4,215,768.40 jimu; jiems rodos, tartum kas J gerklą
auks., siunčiama 130,(MM) auks. kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
skauda, viduriai sukietėję, ausy
Tautos Fondo įsakymu paskir galva
te ūžia, skauda po krutinę.
ta 200,000 auks. ir jeigu dar
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
priskirti tas likusias sumas, na pas mano: išgydysiu visai trumpu
laiku.
l,961,058 auks., kurios yra įne
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
štos nežinia kokian bankan, ir vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.
kurios, kaip galima spėti, bus
DR. DICKSON
atiduotos Lietuvos Gynimo Ko
1645 West 47th Street
mitetui, tai susidarys nemaža Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.
Amerikos lietuvių aukų suma
Lietuvos Gynimo Komitetui,
būtent apie 6,506,826 auk
sinų,
iš kurių sunaudojimo
ir butų svarbu turėti apyskaitų,
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
kad išvengus visokių neteisin
gų primetimų bei .spėliojimų.
tuvoj, — Kaune.
Be šių minėtų sumų, Uetu
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
vos Gynimo Komitetui parsiun
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
čiamos buvo ir kitais keliais
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
įvairios sumos.

SOCIALDEMOKRATAS

per Amerikos Lietuvių Preky
bos Bendrovę aukas
29,269
auksinų ir kitų sykį 17,226 auk
sinų Uetuvos Gynimo Ko
mitetui. Be to> “Darbininke”
num. 46 yra patilpęs iš tos pa
čios kanceliarijos laiškas apie
gautąsias per ku’n. Jul. Čapli
kų aukas 217,700 auks. tam pa
čiam Uetuvos Gynimo Komite
tui. Gali susirasti ir daugiau
tokių siuntėjų. Todėl yra tuomi
dar svarbiau susilaukti apys
kaitos, kad butų žinoma ir

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

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Šilimo vaisto Įdėtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvčpalo.
Rufllos yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gačniau8i ai ypatai.

Gryniausis naminis prirengimas.

Mėgink tris rūšis, kad
patyrus, kuri gira geriau-

AKUftERKA

Naujumo mėlyname pakelyje.

Du 3-svarų kenai gatavai sujungtų salyklos
ir apynių. Nei virt, nei dirbt' nei cukraus.
ReguliarS kaina vieno $1.25.

įmonių nuo kaspininSs kirmėlis, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai Įmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

pasa

Su užregistruotu valsbnženklluSuv. Vftlst.
Putentu Biure.

E. Z. BREW PRIRENGIMAS

kalams yra arba bus sunaudo
Pirk tiesiai nuo savo dealerio arba iš musų vidurmiesčio krautuvės.
ti tie 1,961,058 auksinų. Kiti
iš šių “Darbininko” šalininkų
PURITY MALT EXTRACT C0.,
pasako, jog ir Grinius ir Gal Joe Grein
4A tnetų biznyj prie Randofph ir La ZjaTle
J, PahlS
vanauskas gali tuos pinigus,
Chicago.
kur nori, padėti, bet šie žmonės 130-132 West Randolph St.,
Tel.: Main 84 ir 254.
priguili prie valdžios atsakominIŠDIRBĖJAI, PERKUPČIAI IR KĘTAILEHIAI.
gos prieš Seimą ir nuo jų ga
Agentiį ir deiilerių reikia.
lima reikalauti ir atskaitų ir
prirodymų, o juk iš valstybes
. L/’f; ' • " ■ ‘' - ' L *
■
prezidento tokių apyskaitų ne ■ž
Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
valia prašyti: tat nea ta tinka
visai valstybes prezidento padė
Kam be reikalo kantiti? Mano sp*rialis
gydymo būdas išgydi Jau daug
čiai.

Taip, Lietuvos Misija yra ga
vusi laiškų nuo respublikos
prezidento viršininko A. Matu
levičiaus iš Kovo 23 dienos, š.
m. apie pasiųstas nuo Cambrid-

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

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.
i
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, III.
F=

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

PATRUKĘ ŽMONES.
Meskit raikščius šalyn.
Tukstąpčifli, £U uotrukju, įmonių pasihuosavo nuo potrukio kankinimo ir
nuo raikščių, Naudojant STUART’O
moksliškas LIMPANČIAS PLAPAO
PADUŠKAITES. Tik pagalvok apie
numetimą senų peraikščių. šalinkis
nuo plieninių arba eląstikinių suvar
žymų, kurie trina ir gnyba. Leiskit
mums pasiųst
VELTUI IŠMĖGINIMUI PLAPAO
Nieko nerokuojame dabai’ nei vė
liau. Leiskit mums, prisiųst daugybę
paliudijimu kad pertikrinus, ką PLA
PAO — PADUŠKAITĖS yra padarę
kitiems. Leiskit mums pasiųst savo
knygą apie potrukj, kurioje aiškinama
daugybės dalykų apie šią nepageidau
jamą ligą, apie kurią dar nežinote.
Turime po prisiega paliudijimu iš
visos šalis, kurie tikrai prirodo, kad
PLAPAO — PADUŠKA1TĖS atitaisė
ant visados, ir pavojų prašalino, kuris
buvo žinomas kaipo paeinąs iš “po
trukio”. NELAUK, NE ATI DĖLIOK
nei minutos. Prisiųsk mums savo
vardą ir antrašą ŠIANDIEN. Męs
pasiųsime VELTUI IŠMĖGINIMUI
PLAPAO, taipgi ir knygą apie potrukį. Antrašas:
PLAPAO CO.,
3055 Stuart Bldg.,

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisų 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

Telephone Yards 5332

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

St. Louis, Mo.

Telephone Van Buren 294
1139 Independence Blvd. Chicago

________ ________________________ t___Rez.

Dr. W. Yuszkiewicz

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
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 pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
ETel.: Yards 6666
i
Boulevard 8448

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

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

Chicago.

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.

Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10-—12 dieną.

I ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■į
.

Tel. Canal 65
LIETUVIS

DAKTARAS

■

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

5

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 0 iki 8. ■
Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St? Chicago, Ii!,
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

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

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kam p. Manhfield av
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
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padaryti bile valandą, praneš ! Banda vadovaujama Ameri tų dolerio patriotų pinigais, rių darbininkų streikas tapo
damas adm. Benson ui. Jeigu kos kapitonų O’Neil ir Verdier, kurie įtiksiančius musų unijos pašalintas. Jį pašalino pats val
jis neduoda įsakymų Bensonui, leitenanto Hogers ir Haiti ser narių išmetė gatvėn. Varoma stijos gubernatoriaus įsimaišy
UTHUANIAR DAI&.Y
Gubernatoriui pavyko
Published Daily except Sunday by tai vien dėlto, kad ii* jis nori žanto Lafontant, Jacmel dis- kori traktorių
pinigais. Tatai mas.
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.
samdytojus, kad
trikte (kur niekad nebuivo taip jie daro tik todėl, Ikad savo perkalbėti
sulaužymo jurininkų unijų.
vadinamų Caco, ar “plėšikų”), I tikruosius siekimus pasJėpus. <larbininkų algos “nors tuo tar
Editor P. Grigaitis
pu” pasiliktų tokios, kaip kad
’.... — 30 namų, nužudė Siekimus musų unijų sugriuujos buvo iki šiol. Samdytojai
1739 SO. HALSTED ST.,
SnV
"II m., ti”.
CHICAGO, ILLINOIS.
I pašovė Jaul Bayard ir sudegiPasakyta aiškiai ir trum- nusilenkė ir streikas atidėta.
Dabar liūs sušaukta bendras
' no jo namus, nužudė Landau-1 pai.
PAUL HANNA.
Telephon* Roosevelt 8500
[Speciali Naujienų ir Federuotosios ceur, nušovė Gabrid. Laivyno
samdytojų ir darbininkų įga
Presos korespondencija]
Subscription Rates:
liotinių posėdis, kur bus pada
Tų ponų baimė ap
teismas atsisakė išklausyti liu
$8.00 per year in Canada.
Waslungton. — Varvindama dijimų apie tas piktadarybes.
ryta naujas kontraktas.
$7.00 per year outside of Chicago.
— paikumas?
$8.00 per year in Chicago.
Krauju iš tuksiančio “apsispren
Sausio 3, 1919, kapt. Brown
8c per copy.
dimo” žaizdų, pavergtoji Haiti pavartojo “vandens gydymą”
Duosią dovanų.
[Iš Federuotosios Presos]
Entered as Second Class Matter atslinko į Washingtoną mialKANSAS CITY, Kan. — “Di-»
ant apdeginto raudona geležim
March 17th, 1914, at the Post Office
laikraštis”,
[Iš Federuotosios Presos]
of Chicago, III., under the act of dauti kongreso ir prezidento i St. Pierre kimo. Laivyno teis- ilgiausias Kansas
MASKVA. — Liaudies komi
March 2nd, 1879.
Hardingo paliuosuoti ją nuo mas atsisakė St. Pierre liūdi- * ^,c Kansas City Post, turi kuo
Naujienos eina kasdien, išskiriant nuožmioji militarinčs okupaci- Į jįinij.
pasididžiuoti. Ir ne Ibcreikalo. sarų taryba nutarė duoti tam
nedėldienius. 'Leidžia Naujienų Ben
]Ir\taip eina visų sąrašų tų Miesto valdžia, o ypač pblici- tikrų dovanų visiems tiems dar
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, jos, kurią uždėjo ant tos šalies
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
buvęs prezidentes Wilsonas, bcha^injų nuošmumų, papildytų i03 viršininkas, “per dvi nakti bininkams, kurie pasižymės savo
sutikimo Amerikos žmonių ar
“ vardan dcmdkratjiės.
Kad gul'vojo”, kaip čia padarius, darbe — kaipo gabus ir sąžinUžsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:
jų išrinktų atstovų.
nubaltinus tas piktadarybes, ži- kad Gegužės Pirmą “radikalai gi darbininkai. Dovanos busian
$8.00
Metams
..... . ...... . .............
Senato užrubežinių reikalų nios apiekuriaspradėjo įsi- nesukeltųrevoliuciją”. Irsekčios dalinamos prekėmis. Dar
4.50
Pusei metų
...... .......... ...
Trims mėnesiams............. ... . 2.25 komitetui, prezidentui ir vals gauti į
Amerikos laikraščius mingai.Visi žymesnieji pramo- bininkas gaus tam tikrą dalį jo
1.75 tybės sekretoriui Hughes Hai
Dviem mėnesiams......... .
pereitą vasarą, laivyno depar niečių darbuotojai sukišta į pagamintų dirbinių, su kuriais
Vienam mėnesiui .......... .
. 1.00
ti delegacija įteikė liokiumentą tamentas pasiuntė tyrinėjimo kalėjimus. Tai kas, kad vėliau jis galės elgtis kaip tinkamas.
Chicagoje — per nešiotojus:
Bet tasis teismas iš buvo “šiek tiek nesmagumo”, Trumpai sakant, galės vežti juos
Viena kopija....... —_________ ....... 03 su sąrašu visų Amerikos oku teismą.
Savaitei ..................
18 pantų papildytų nuožmumų^ klausė tik vieną liudytoją ir ta kai reikėjo įrodyti areštuotųjų į kaimą ir mainyti ant tam tik
Mėnesiui
................................... 75 kurie prilygsta tik nedoria'iih
žmonių nusižengimas? Kas — rų maisto produktų bei drabu
da vėl inibčgo iš Haiti.
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, siems nuožmumams anglų Ai
Po pasikalbėjimui geg. 5 d. by tik tie “radikalai” nesukė žių.
paštu:
Metams ...............
$7.00 rijoje, vokiečių Belgijoje ir bel senatorius Ix>dge pakvietė Hai lė revoliuciją!
Pusei metų ..............
4.00 gų Afrikos Congo.
ti delegatus paduoti savo me
Baus provokatorius ir
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Paminėdami
“
tik
kėliau
”
iš
I
Ubagų
rinka
”
.
morialą
užrubežinių
reikalų
jų samdytojus.
Dviem mėnesiams ................
1.50

Amerikos pavergtoji Haiti.
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Vienam mėnesiui ...................

.75 didelio skaičiaus

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)
Metams .:.... *................... -.......... $8.00
Pusei metų ................
4.50
Trims mėnesiams........ .......... 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
įvescKSMr

Jorininky streikas
Kova eina už išlaikymą unijų.
Valdžia grąsina nusileidžiantiems samdytojams.
[Iš Federuotosios Presos]

piktadarybių, komitetui.

kurias papildė prieš gyventojus
prieš nieką neatsaką oficieriai
ir kareiviai, haitiečiai pati uodą
vardus, vietas ir dienas 25 be
reikalingų nužudymų, deginiį»
mų, plėšimų ir užpuolimų.
Gruodžio 10, 1911 m. tarp
Jngt. Valstijų ir Haiti tapo’pa
sirašyta formalinė sutartis, su
lig kurios Jungt. Valstijos ap
siėmė ant Haiti salos stirnų?
liuoti ‘ekonominį išsivystymą
ir gerovę respublikos ir jos
žmonių, sustiprinti jas kredi
tus ir abelnai nustatyti ir pa
laikyti jos finansus ant tvirto
ir stovaus pamato”.

Washington. — Išlikimas
unijų, kurių gyvybei grąsina
Jungt. Valstijų gabenimo tary
Po priedanga tos sutarties,
bos pirmininkas Benson ir pri
vatiniai laivų savininkai, yra prezidentas Wilsonas neužilgo
svaigiausiu pamatu jurininkų
vaziją į Haiti. Nuo to laiko
tūkstančiai gyventojų nužudyti,
Darbo sekretorius Davis lai 100,600 haitiečių pabėgo į ki
kė pustuzinį konferencijų pir tas šalis, kad ištrukus bado ar
ma savaitę streiko, kuris prasi tyronijos, Haiti pinigai patapo
dėjo gegužės 1 d., su abiejų beverčiais, o Haiti valdžia visai
pusių vadovais. Jis ypač dėjo tajK) pašalinta gaujomis Ame
rikos politikierių, kuriuos re
nūs laivų inžinierių uniją su mia Amerikos militarinčs spė
tikti nukapoti algas. Kiekvieną kos, kurių kasdieninis užsiėmi
sykį iš jo pareikalauta, kad mas yra terorizuoti gyventojus,
samdytojai pirmiaus susitaikin kurių kalbos jos nesupranta ir
tų apie darbo sąlygas ir užtikę kurių papročiais jos niekina.
vintų laisvą unijų gyvavimą.
Sekami yra keli (pavyzdžiai
Tečiau admirolas Benson su VVilsono administracijos uždė
savo pagelbininkais nesirūpina tosios ant Haiti “demokratysutaikinti streiką. Per pirmą bės”, ant kurios dabar haitie
savaitę jis laikės visai nepri čiai skundžiasi repubfikonų
klausomai ir nekreipė domės į prezidentui:
darbo departamento pastangas
Pakorimas Ciceron Lacroix,
sutaikinti streiką, kuris pradė sušaudymas Leon Moricet ir
jo valdžiai lėšuoti po $1,000,- kit. spalių ir lapkr. mėn.,
000 į dieną. Tik prašant dar 1918 m.
bo departamentui jis ketverge
Jurininkų nužudymas ir iškopirmą kartą pasimatė su unijų neveikimas gruody,1 1919 m.
vadovais. Bet jis nerodė jo gerbiamo 60 m. senelio Joscph
kio palankumo nors kiek nu Duclero. Po nužudymui juri
sileisti. Tuoj po to jis paskel ninkai sudegino jo namus. Nu
bė, kad streikas yra nepasise šovimas mokytojos ir sudegini
kęs ir kad jis atims kiekvieną mas jos namų tos pačios gru
valdžios laivą iš tų laivų kom pės ir tuo pačiu laiku.
panijų, kurios susitaikins su
Arti Mariu ta pati banda nu
unijomis senosiomis algomis. pjovė galvą aklam žmogui
Tokį
priešingą
Bensono Neis, 25 m. amžiaus ir nupjo
žingsnį darbininkams galima iš vė galvą ivaikui, kuris buvo
aiškinti tuo, kad prezidentas kartu su juo.
Hardingas nereikalavo iš ga
Sausyj, 1919 m., Noailles, tū
benimo tarybos pasilikti neut- li jurininkai ir žandarai užmu
ra-lė tame ginče, Hardingas iš šė invalidą Jean Lūs. Jis sušau
vienos puses leidžia savo admi dyta, jo namai išplėsti ir sude
rolui triuškinti unijas, boiko ginti. Tą ]>ačią dieną ir ta pa
tuojant tas kompanijas, kurios ti banda užmušė Esca Estinfil
elgiasi su darbininkais teisin ir jo du jaunus sūnūs, po to iš
gai, o iš kitos pusės jis leidžia plėšė ir sudegino jo namus ir
darbo sekretoriui laikyti per jo nupjautą kavą.
dienas ir naktis konferencijas
Sausio 25, 1919, jurininkai
ir maldauti unijų, kad darbi ir žandarai išvilko gerb. Aure
ninkai priimtų algų nakapojimą Bayard iš lovos ir jį užmušė;
ir pabloginimą-darbo sąlygų. išplėšę ir sudeginę jo namus jie
Jurininkai gi vien kovoja už privertė jo pačią, mušdami šau
saugumą unijoms. Kada jiems tuvų kulbėmis, nešti dėl žmog
bus užtikrinta, kad darbo są žudžių išplėštąjį turtą.
lygos bus patenkinančias ir
Sausio 20 jurininkai ir žanda
kad nebifs triuškinimo unijų rai užmušė nėščią moterį ir iš
nebus sustabdytas iki nebus plėšė jos namus.
Gruodyj, 1919, jurininkai ir
sutriuškintos, štai kodėl darluininkai nesutinka svarstyti žandarai užmušė Tinhomme
•Saint-Fclix, tada sudegino jo
pirmiausia algų klausimą.
Jeigu prez. Hardingas nori namus; tą pačią dieną ir ta pati
sutaikinti streiką tokiomis sąly banda užmušė seną žmogų Var
gomis, kuriomis leista butų nei ir tada išplėšė ir sudegino
unijoms gyvuoti, jis .gali tai Beauvoir kaimą.

Paskui

tą pavalgymą. Nevedusieji dė
lei to daug nesiguos. Bet kaip
bus su vedusiais —■ jų šeimyno
mis?

L. S. Sąjungoje
BANGOS”

KLAUSIMAS.

šineiždamas socialistus. Pasta
rieji gi neturėdami nuosavo
laikraščio, jokiu kilu budu ne
gali “Laisvės” šmeižtus ir me
lus atremti. Tai buw) svar
biausia priežastis, elei kurios
L. S. S-ga nutarė leisti savo
laikraštį “Bangą” Brooklyne,
ir jis ten būtinai reikalingas
leisti. Taipgi “Banga neinažiau reikalinga ir pačiai L. S.

už šimto ar tūkstančio mylių,

S-gai kaipo organas.

štai pavyzdi*: Chicago* apiclinkėj prieš “Naujienų” išėjimą
socialistinis (judėjimas buvo
pusiau apmiręs, o juk socia
listų laikraščių jau tuomet bu
vo “Kova”, “Keleivis”, paga

Kodėl “Banga” retai išeina?
Girdėt draugus rugojant, ko
dėl “Banga” neišeina peri j odiškąi, — kodėl neišeina bent
kartą savaitėj.
Statant Šitą
klausimą reikia atsiminti, ko
kiose sąlygose “Banga” gimė.
Komunistai, apardydami L. S.
S-gą nusinešė pinigus ir laik
raščio spaustuves mašinas; Są
jungą paliko be nieko — kaip
po ugnelei. Be to ir narių
skaičius stipriai sumažėjo. Čia
vėl ištiko reikalas gynimo Lie
tuvos nuo plėšriųjų lenkų puo-

linus

ir

“Laisvė”.

Kuomet

“Na uijenos” pradėjo išeidinėti,
[Iš Federuotosios Presos]
perdavė savų atsišaukimą pre
[Iš Federuotosios Presos]
tai greitu laiku Chicagos apicAMSTEBDAM.
—
Vienas
zidentui Hardingui ir valstybės
SACRAMENTO. — Californi- linkės socialistai pasirodė stip
profesinių
sąjungų
Internacio

sekretoriui Hughes.
jos atstovų butas 56 balsais riausi ir darbščiausi už visas
Haiti delegacija susideda iš nalo viršininkas Federuotosios prieš 11 andais priėmė bilių, ku kitas lietuvių kolonijas. Na, o
H. Pauleus Sanon, buvusio už Presos korespondentui andais
riuo skinama tam tikrų pabau kodėl “Naujienos” to socialis
be.
k
i
ta
pareiškė,
kad
jeigu
tal

rubežinių reikalų ministerio ir
dų provokatoriams ir jų samdy tinio veikimo nesustiprino ki
buvusio pasiuntinio Jungt. Vals kininkai nenorės ir nemokės
tojams. Minty turima tie provo tose kolonijose!? Todėl, kad
tijose; Slėnio Vincent, buvusio susitarti su Vokietija, Europa
jos perdaug toli, negali įgyli
katoriai,
kurie
siunčiami
į
ata

dar
ilgą
laiką
busianti
tik
“
uba

Haiti senato prezidento, ir Pėrtiek skaitytojų, ir negali tokios
tinkamas
darbininkų
unijas.
gų
rinka
”
.
ceval Thoby, buvusio vedėjo
Nėra abejonės, kad tą bilių agitacijos padaryti, . kaip kad
legacijos Washingtone.
“Jeigu talkininkai ant žjuHĮ- priims ir senatas, o paskui — ant vietos. Taip lygiai su “Ke
Pabaigoj savo memorialo but spirsis pavergti Vokietiją
leiviu”, taip ir su kitais laik
pats
valstijos
gubernatorius
pa

haitiečiai sako, kad Haiti žmo ekonomiškai, — pareiškė jisai,
raščiais. Kur laikraštis išeina,
nės, visoj savo nelinksmoj is — delei to nukentės netik pati sirašys.
ten nuo vietos biznierių ir ap
torijoj niekad nepergyveno to Vokietija, o ir talkininkai. Jie
skelbimus gauna, o skelbimai
Sutinka
dirbti
už
pavalgymą.
kių kankinimų, sunaikinimo, pasielgs išmintingiau, jeigu ims
padengia didelę laikraščio lei
paniekinimo ir skurdo, kokį jie tai, ko jiems gali duot Vokie
dimo lėšų dalį. Tokiu budu ir
[Iš Federuotosios Preeos]
pergyveno pastaraisiais penkiais tija gerumu, nei kad bandys
biznieriai su savo skelbimais
ai>
Greenlee
CLIFTON.
metais. Amerikos valdžia nors išgauti to, kO jie nori, piktu
šiek tiek prisideda' prie leidi
skrity angliakasių padėtis yra mo laikraščio, arba gerinus sa
ir darė labai prielankias sutar mu”.
taip baisi, kad jie sutinka “dirb kant, prie platinimo apšvietos.
tis, bet nė vienos tų sutarčių
ti by kokį darbą tik už paval Dėlto tat reikalinga ir naudin
ji nepildė, kada lik ėjosi vien
Išmintingas žingsnis.
apie naudą Haiti gyventojams.
gymą”. Kone visos kasyklos sto ga leisti laikraštis kiekvienoj
Haiti reikalauja iš Amerikos
vi uždarytos. Valdžia tariasi didesnėj lietuvių kolonijoj.
[Iš Federuotosios Presos]
tuojaus išpildyti šiuos reikala
BOSTON,
2T222 —
Vakarinės duot jiems darbo prie kelių tai-, Brooklynas (N. Y.) yra antra
vimus:
Mass. valstijos dalies gatveka- symo. Duot, suprantama, tik už
1. Tuojaus panaikinti karo
stovį ir karo teismus.
i
ST. PšIBIšEVSKIO
įniršęs sugniaužė kumščius.
2. Tuojaus reorganizuoti
—Pamatys, įsitikins.
Haiti
policiją ir miiltarines
Jį apėmė karštligiškas įkvėpimas. Galva kone
spėkas ir ištraukti Amerikos
truko nuo daugybės minčių, kurių jisai negalėjo
inilitarinę okupaciją.
suvaldyti, todėl kad jos klaidėsi ir šokinėjo nuo
3. Panaikinti 1915 m. sutartį.
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
vieno dalyko prie kito. Viskas, apie ką jisai gal
1. Sušaukti greitu laiku stei
vojo, atrodė jam begalo ilgu sakiniu, supainiotu
giamąjį susirinkimą, su viso
tūkstančiais pridėjimų ir paaiškinimų. Sakinio
(Tąsa)
mis gvaranti jomis rinkimų
turinį jisai negalėjo sugauti. Žinojo, tik, kad vi
laisvės.
i
— Jus suprantate, kas tai yra — metras są laiką ko tai jieško.
užšalusios žemės viršum karsto? Ne, dagi ne
Atsistojo viduryj kambario ir ilgai galvojo,
NEDARBAS DIDĖJA.
viršum karsto. Karstas sutrupės ir sugrius, ir... ko, ypatingai, jisai jieško.
he, he... suprantate, tie gabalai sušalusios žemes
Aa! Todėl, kad reiks pereiti per sodno tvorą,
[Iš Federuotosios Presos]
prislėgs mano kūną...
tai reikia turėti geležinį kriukį, arba ką-nors
WASHINGTON. — Neveizint
Botko tylėjo.
kitą tinkamą.
to, kad kapitalistinė spauda die
Staiga užmiršo apie viską. Jisai jau negalėjo
— jus suprantate tą?
na iš dienos skelbia, jogei nedar
valdyti minčių. Priėjo prie durų ir atsargiai
— Taip, suprantu.
bas mažėjąs, tikrenybėj jis di
jas uždarė. Nesmagus pajautimas šalčio kojb^e
Patylėjo.
dėja. Federalinės valdžios Em-

ŠĖTONO VAIKAI

ployment Service biuras andais

paskelbė, kad balandžio mėnesy
bedarbių skaičius padidėjęs 4%,
palyginant su tuo, koks jis bu
vo kovo mėnesy.
Biuro viršininkas, p. VVade
H. Skinner, bfe kita sako:
“Neveizint abelnosios nuomo
nės. (Taigi tos, kurią skiepija
kapitalistinė spauda), jogei ba
landžio mėnesy nedarbas laips
niškai mažėjęs, musų biuro su
rinktieji skaitmens rodo, kad
balandžio mėnesio gale bedarbių
skaičius padidėjo kokiais 4 nuo
šimčiais”.

Dolerio patriotai.
[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — Visoj ša
ly nūdien varoma stipri kam
panija — “kuodaugiau naujų
trinkėsiu statyti”. Bet tuo pa-»
čiu kartu kelios dešimtys tūk
stančių tos industrijos darbi
ninkų neturi darbo.
Kodėl taip? Tegul atsako
pats Triobesių Statymo Unijos
prezidentas, John Donlin. An
dais jis be kita pareiškė:
“Spaudoj nūdien pradėta dide-

.......... ....... ..........................I

— Tai' jus norite sudeginto satve viloj?

Botko atsistojo ir draugiškai paspaude
Vronskiui ranką.
Vronskis staiga pašoko. Jį apėmė pasiuti
mas ir gėda, kad jisai taip atidengė savo sielos
paslaptis.
Nepasitikėjimas Botku augo. Kad nors, pa
galios, jisai išeitų.
— Manęs nėra ko bijotis, — atsakė sausai—‘ O, kaip jus nuožvalgųs! — Botko nu
sišypsojo. — Daugiau mums tokių. Kaip tik su
tirps sniegas... o lapkričio sniegas nebūna ilgai.
Jau pradeda tirpti.
Vronskis atsiminė, kad jam prisisapnavo
sniegas.
— Sniegas žvilga! — tarė jisai giliai užsi
mąstęs.
— Tas dar netaip svarbu! Bet pasilieka
pėdsakiai.
v Vronskiui atrodė, kad Botko žiuri 4 jį su
paslėptu paniekinančiu šypsojimu, tartum į ko
kį vaikėzą.
— Jus manę, turbūt, skaitote už mulkį?
— jisai užklausė piktai.
— Dieve, koks jus nuožvalgius. Man labai
smagu, kad aš pasipažinau su jumis. Turiu
pranešti jums, kad aš žmogus doras. Iki pasi
matymo. Gordonas greitai užeis pas jus.
• III.
Vronskis buvo labai susijudinęs.
—Atrodo, tas žmogus ištikrųjų mane skaito

naujų triobesių pastačius. Kie vaikėzu., Juokinga!

jį privertė atsiminti.

Batai, batai! Juk jeigu jau eiti, tai reikia ba
tais apsiauti.
Susijieškojo balus, užsidėjo ant kaklo skepe
tą ir užsimąstė apie tą, ką turėjo padaryti.
—Bet, šimts velnių! Iš proto išėjo, ar ką?
Kame gi dalykas? Aš noriu stačiai pakvėpuoti
tyru oru... šičia aš užtrdkšti galiu. Noriu atsi
kvėpti pilna krutinę, nors kartą pilna krutinę.
Kartojo tą nuolat. Jo sielą apėmė neprastas
džiaugsmas, kad nors kartą jisai atsikvėps pilna
krutinę.
Staiga užsimąstė.
Taip! Juk reikia parašyti kelis žodžius Polei,
kad jisai tuojau sugrįš atgal.'
Pradėjo jieškoti popieros ir rašalo, 'bet čia vėl
apie viską užmiršo. Kuomet atsigavo, patėmijo,
kad sėdi uždengęs veidą rankomis.
įsiuto. Juk ne iš proto jisai išėjo! Ant tiek dar
gali save kontroliuoti, idant žinojus, ką daryti.
Išėjo, tartum slėpdamasis, atsargiai nulipo
žemyn ir sustojo duryse. Oras lauke įveik buvo
pavasarinis, šiltas ir malonus. Nesenai, nukri
tęs sniegas tirpo.
Išėjo į gatvę. Mėnulio šviesa jį erzino. Juk
niekas neturi jį matyti. Neramiai apsidairė ap
linkui. Nieko nėra! Prisiklausė. Aplinkui tyla
neardoma nė mažiausiu užimu.
x
Perėjo gatvę ir greitai pasiekė graibę.
Taip, krūmai užtektinai augšti. Jisai galėjo
juose visiškai pasislėpti, žinoma, reikią laikylies tamsesnės vietos. Sunkiai ėjo priekyn prieš
slidų kalną. Kelis kartus vos neparpuolė, o kar

Žinomą, jie netiki, kad aš tą net turėjo atsigulti ant žemės, kad nenupulti

no pinigais ji varoma? Nė vie įvykinsiu savo sumanymą. He, he... Mano, kad
nam nėra paslaptis. Ji varoma aš tik noriu pasigirti.

“Laisvė” nudardėjus į pseudokomunizmo balas, kur ji ir
daugelį buvusių MąjungieČių,
suklaidinus, su savim Miisigabeno. Brooklynas pasiliko be
socialistų laikraščio, su nedi
deliu
skaičium
socialistų:
‘ILaisvė”, kuomet 'buvo socia
listinis laikraštis, buvo įgijus
Brooklyno apielinkėj nemažai
skaitytojo; bet dabar ji virto
keikūnų organu, kurs prisiden
gęs “proletarų diktatūros” la
pu tik tvirkina ir klaidina savo

Ar “Banga” reikalinga?
Daugelis draugų yra tokios
nuomonės, jog geriau butų, kad
išeitų mažiau laikraščių, o daž
niau ir geresniu turiniu; todėl
ir į “Bangą” žiuri kaipo į pa
mestą kūdikį. Tečiaus taip
manydami draugai
(klysta,
laikraštis daugiausiai
įgijo
skaitytojų toje apielinkeje, ku
rioj jis išeina. Tuo jis priside
da prie pakilimo apšvietos, ir
<hiug padeda agitacijai, t. y. at
lieka tą darbą, kurį jokiu budu
negali atlikti laikraštis , išeinąs

haitiečiai

> I Į ■■

1921

(Bus daugiau)

intensyviai savo energiją ir pi
nigus aukojo. Tokiose sąlygo
se gimė “Banga”. Be šių blo
gy aplinkybių, didelė dalis
draugų labai šaltai atsineša
link “Bangos”, daugelis net ne
užsiprenumeravo jos. čia vėl
išliko nedarbas, kurs irgi ne
mažai pakenkė iš finansines
pusės. Taip dalykams esant ar
gi galima norėti, kad “Banga”
perijodiškai kartą į savaitę iš
eidinėtų?
Nenuostabu, kad
toks neperiodinis
“Bangos”
ėjimas nepatenkina draugų. Jis
ir negali patenkinti.» Ir laikraš
tis negali daug nė skaitytojų įgyti. O kol neįgis pakankamo
skaičiaus skaitytojų, negalės
savęs išsivaduoti, nei negalės
dažniau eiti, nei, pagalios, ne
galės pageidaujamos naudos
atnešti.
Todėl draugai jeigu norim,
kad “Banga” save išsivaduotų,
kad neštų dvasinę naudą, suremkim petys į petį, sukeiki m
tam tikrą kapitalą, kad galėtu
me padaryti “Bangą” savaiti
niu laikraščiu. Tas butf nesun
ku atsiekti, jei tik energingai
dirbsim. Kas galėdami, paskolin-kim, kas paaukauk i m; at
eina sezonas piknikų, tat ven
kim piknikus “Bangos” fondui;
tsišaukim į draugijas ir t. p.
Tčgul kiekvieno sąjungiečio
nuo šiandien būna oba'lsis: Au
kotam “Bangos” fondui. Yra
draugų, kurie pirko Lietuvos
Laisvės bonus, kurie aukojo
desė įkais Lietuvos šauliam.
Argi jie nepaaukotų, ar nepa
skutinių, bent penkinę “Ban
gos” fondui? Bukim L. S. Sgos nariais netik vardu, bet ir
darbu. — J. S. Pruselaitis.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofiaaa

Miaato Ofiaaa

3323 S. Halsted SI. 127 H. Dearbirn St.
Tel. Bouhvard 1310

Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas .ir Chirurgaa
25 East Washingtpn St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rėzidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. i A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nerišliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St„ Chicago, IIL

Šėrėją, Gegužio 11 d., 1921
J.
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CHICAGOS
::
ŽINIOS
::
L.
’
RUBSIUVIV

SUSIRINKIMAS.

Pėtnyčioj, gegužės 6 d., uni
jos salėj, 1564 N. Robey st., įvy
ko rubsiuvių unijos lietuvių
269 skyriaus mėnesinis Susi
rinkimas.

interesuotieji Degučio nubaudimu, tad jie ir nubalsavo jo
nebepriimti į pildomąją tary
bą. Tuo susirinkimas ir užsi
baigė. — Rubsiuvys.
Statytojų bosų sąmokslas
išeina aikštėn.

AMERICAN LINE

kas bus i>avestas United States

Užvakar tapo patirta, jog bu
vęs teisėjas George A. Trudte
yra išmokėjęs $17,350 darbi
ninkų vadams, statant Stalelaike teatrų. Tas buvo daroma,
kad galėjus daugiau išnaudoti
darbininkus. Dabar kaltinama
150 Clucago Contracting Team
Ovvners Association narių, ku
rie sąmokslingai
išnaudojo
darbininkus ir tuo pačiu sykiu
kenkė tveriamam darbui.
Senatorius John Dailey parei
škė, jog beveik kiekvienas uugščiau suminėtos organizuo
tos narys bus teisiamas kaipo
kriminalis prasižengėlis. Bus
nekliudomi tik tie, nariai, kurie
viešai iškelia tos draugijom Iri
bausme
su sąmokslą. Taipgi

Buvo skaitytas protokolas, bu
vo išduoti ir priimti įvairių vei
kusių komisijų raportai. Buvo
skaitytas laiškas nuo Socialis
tų partijos, kviečiantis lietuvių
lokalų dalyvauti Soc. partijos
rengiamam piknike
birželio
mėnesy.
Buvo skaitytas
“Grievance
Board” išteisinimas J. Degučio.
Kiek laiko atgal J. Degutis, iš
buvęs apie 12 savaičių be dar
bo, buvo susiradęs darbą mo
teriškų rūbų neunijinėj dirbtiih
vėj. Tada tam tikri “žmones”, tų,-kon trak torių, niateriolo pakurie jau nuo senai kursto lo- rupintojų ir kitų.
Vienas liudininkas,
kuris
kale kivirčius, pasirūpino De
gutį apšaukti “skebu” ir atimti dirbo su vežimu ir dabar jau
jam balsą ant pusės metų. Da nebe narys tos draugijos tvirtibar unijos draugiškas teismas, na, jog jis yra išmokėjęs šini“Grievance Board” peržiūrėjęs tus dolerių tos
kaltinimus ant J. Degučio, ra n inkams, kad nepavairytų jo
do, kad jis niekame nėra per nuo darbo. Esą laikas nuo laiko
žengęs unijos konstitucijos, jį būdavo pranešta jam, kad jo
išteisino ir sugrąžino nario tei vieton ateina kitas <larbinin
ses. Tada ir šis susirinkimas kus ir jis turės pasitraukti, jei
39 balsais prieš 28 irgi pripa gu nesuliks’užsimokėti tiek
ar tiek. Ir sutikdavęs užsimo
žino J. Degutį nekaltu.
I • * 1
•«
kėti.
šis susirinkimas nutarė iš
puoštų žuvusių laike didžiojo
rubsiuvių streiko draugų kapus. Tekmabutis užsigrustas nuomi
ninkais.
Ant vietos išrinkta komisiją,
kuri rūpinsis kapų papuošimu
v
Užvakar teismabutis buvo už
ir panaujinimu paminklo.
Ji
turės tą darbą atlikti iki atmin sigrudęs nuomininkais ir na
ties šventės (Decoration Day). mų savininkais. Vieni namų
Lėšas gi turės padengti visi lo- savininkai turi aipskundę nuo
kalai, nes tie draugai žuvo dėl mininkus. kad pastarieji neišsi
krausto; kiti namų savininkai
vi'tų rubaiuyių labo.
Vienas narių įnešė, kad butų yra apskųsti nuomininkų už to
nunuištos algos 10 nuoš. uni kius ar kitokius persižengimus,
reikalauja,
jos biznio agentams. Kitas da 139 apskųstųjų
vė pataisymą, kad algos butų kad prisaikintieji teisėjai (junumuštos tiek, kiek jos buvo ry) juos teistų.
, pakeltos jiems 1919 metais,
įnešimas numušti agentams al

pressmen narių užvakar laikė
savo mitingą, kuriame tarės
paruošti naują algų
ir darbo
Tiesi kelionė
valandų nustatymą. Tasai nau New York — Hamburg
jas nustatymas bus įteiktas A- Parankiausia kelionė lietuviams ir
rūkams
meriean Express kotmpanijai
Dideli ir modemiški duboltavais
gegužio 17 dieną. Jeigu jis
šriubais garlaiviai.
4
taps atmestass tuomet tas daly

Ekspreso darbininkai

nustatys

naujas valandas ir algas.

Hnilroad Boardui
išspręsti.
Kompanija sako, kad buk lai
kinosios darbo valandos ir al
gos nepriimamos.

PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus į lAetuvą ir visur.

*

Manchuria
Birželio 2.

Vaiką pavogė.

Užvakar po dedinit vakare
du vyrai pavogė
Herman
Schaeffer, 1615 So. 1 landi n gt.,
devynių mėnesių amžiaus vai
ką. Tuo tarpu jų vaikas rados
prie 3122 Carlisle place namo
ratukuose, o kūdikio motina
buvo pas savo draugę viduje.
Viena moteris pasakojo buk ji
mačiusi\ du jaunus vyrus šalygatviu stumiančius ratukus su
mažu vaiku.

Mongolia
Birželio 16.

RED STAR LINE
New York — Hamburg
Libau — Danzig
j

Poland
Atsišaukite Kompanijos ofisan

14 No. Dearborn St., *
Chicago, III.

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kudl-

Parūpiname

tote
Chicago, III.

10929 S.

PASPORTUS ir LAIVAKORTES važiuojantiems į
Lietuvą ir kitur, Insurance, apdrauda nuo ugnies ir
visose kitose šakose. Musų ofise vienas iš savininkų,
J. P. Waitches, jaunas ir labai gabus lietuvys advo
katas yra pasirengęs visiems Lietuviams teisingai
patarnauti visuose teismuose ir legališkuose reika
luose.
Todėl, nors ir su mažais reikalais kreipkitės į
muši] ofisą, o mes iš savo pusės užtikriname, kad už
ganėdinsime jumis visuose viršminėtuose reikaluose.

E. D. Witkowski,

Gegužio 26.

A.SHUSHO
AKUŠERIU

Naujas kantoras po pardu ATLAS RE ALT Y
COMPANY, 4601 SO. HERMITAGE AVENUE,
CHICAGO, ILLINOIS.
Perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas.

Minnekahda (naujas)
Tik 8-čia klcsa
Gegužio 21-ų

T. Pullman 5432

A. M. Barčus

J. P. Waitches

4601 So. Hermitage Avenue,

Chicago.

Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS
Akis EgMmUnofB Dyką£

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra <
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer.' Ypatinga durna at
kreipiame j vai

kus.
nuo
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si.
Tklephone Yards 4817
Boulevard 6487

(ant kampo, prieš pat Šv. Kryžiaus Bažnyčią)
Tol. Boulevard 6080.

Arba prie vietos agento.

Politikierių Nicholą Millerį
nušovė.

DAUG GREIČIAU.

■ DR. G. M. GLASER
Nicholas Miller, kuris buvo
vndovautojas politikoj ir tur&jo krautuvę užsidėjęs,- nedėlioj
tapo nušautas jo mylimos drau
gės. Moteris paskui gasu nusinuodino.
Miller buvo pcrsiskyTęs su
savo pirmąja žmona, kaip ir ta
moteris, Mrs. Mabel Thomas,
persiskyrus sii
savo
vyru.
Daugiau kaip metai atgal jiedu
užsidėjo krautuvę, kaipo brolis
ir sesuo ir vis lauke progos ap
sivesti. Bet Mrs. Thomas pas
kutiniu laiku pradėjo abejoti
tekėti už Millerio. Miller buvęs
perdaug
skaugirs — taip
skaugus, kad jinai negalėjo nei
žodžio ištarti kitam vyrui iri
viena kur nors išeiti. Del tos
priežasties Mabel Thomas ir
papildžius tą žmogžudystę,
vo veiksmą ji pateisina šventos
biblijos raštu. Būtent prie la
vonų rasta atvožta -biblija, kur
žmogžudė yra storai pabrau
kus Izajaus (Isaiah) 33 pers
kyrą.
Nedėlios vakare moteris, vy
rų nušovus, dar

paraše

savo

gas tapo priimtas, kadangi ir
draugei Mrs. Wright laiškų,
darbininkams algos liko ir su
kuriame jinai nusako kodėl ji
Daugiau
kaip
75,000
Interna

mažintos.
(Tąsa seka ant 6-to ptwlp.)
Tūlas narys atsinešė iškalno tional Order of Raihvay Expagamintą rezoliuciją prieš uni
jos viršininkus. Toj rezoliucijoj
protestuojama kam unijos vir
SIUNTIMAS
šininkai leido nukapoti darbi
LIETUVON
ninkams
algas nuo 5 iki 10
nuoš. Kiji nariai įnešėjams
Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus
paaiškino, kad čia unijos virši
ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu
ninkai nėra kalti, nes algos nu
kapojo ne jie, bet arbitratorius.
pas mus. Milionai auksinų siunčiama j visas dalis Lie
Kada bosai pareikalavo suma
tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.
žinti algas 25 nuoš., unija tam
PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES
i pasipriešino ir kad
i Lietuvą ir iš Lietuvos. PASPORTUS gauname už dykų.
išrišus tuos ginčus, abi pusės
Rašykite ar ateikite ant šio adreso:
sutiko pasikviesti pašalinį žmopavesti jam išspręsti tą
ginčų, Arbitratoriu taj>o pas
136 E. 42-nd Street
LITHUANIAN
kirtus iūlas profesorius, kuris
NEW. YORK, N. Y
ondė, kad algos butų
TRAVEL BUREAU
nukapotos nuo 5 iki 10 nuoš.
Taigi ir protestuot reikėtų ne
unijos viršininkus, kurie (
dėjo
algas dabartinėj
augštumoj,
O BUOAVNVAV
NE<V YCUK N.V
;
bet prieš tą atbitratorių. Bal
lieiM kelione be persėdimo iš New iurku per Libavą
suojant ta rezoliucija tapo at
arba Humburg—Eitkūnus
mesta didele didžiuma balsų.
I LIETUVA
Priėjus prie naujų sumany
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų iri ubų pašto, laivai išplauks
BIRŽ. 22
mų, vienas įneša, kad Degutį
“ESTONIA”
“POLONIA” ........... GEG.18
JULY 6
“
POLONI
A
”
“
LITHUĄNIA
”
BIRŽ.
*1
atšaukti iš pildomosios tarybos,
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
kurioj jis buvo prieš suspenda
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K.
W.
KEMPF,
Gen. VVestern Pa«s. Agent, 120 N. La Šalie St.
vimą. Kįlo karštos diskusijos.
CHICAGO, ILL.
Degučio kaltintojai prisispirę
reikalavo, kad Degutis butų pa
šalintas iš pildomosios tarybos,
nes, girdi, jeigu *‘grievance
CASE AND MARTIN CO.
board” ir išteisino jį, tai loka
Kepėjai
:
lus vistitk galįs to nepaisyti.
Connecticut Pajų
Kiti nariai
išsireiškė, kad
(Pieš)
darbininkai yra blogesni teisė
jai ir už kapitalistinius teismus,
Geriausi visada nuo 1869
nes ir tieji, kada išteisina, žmo
Insteigta 1869 metuose.
gui sugrąžina visas teises, ku
Reikalaukit Case & Martiu’o
rios laike teismo buvo nuo jo
Užsisakyk šiandien ant rytojaus.
atimtos. Bet kad Degutis bu
vo kaltinamas tik kaipo parti
nis priešas, nes mat Jis yra so
cialistas, o jo kaltintojais buvo
Tel. Monfoe 2804
komunistai, tad jie ir kėlė lokj
Iriukšmą prieš d. Degutį.
DR. W. F. KALISZ
Diskusijoms užsitęsus iki vė
laus laiko, didžiuma narių išsi
CHICAGO
skirstė ir pasiliko vien tik už-

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

■

■

Dastatau savo kosluineriains
anglis, malkas ir kitokius daik
tus. Taipgi perkraustau kad ir’
iš tolimiausiai. Dabar turiu sa
vo naują troką. Todėl kam rei
kalingas perkraustytojas, malo
nėsit pas mane atsišaukti, o
aš patarnausiu atsakančiai.
J. LEASES
3327 Aubiiirn avė., Chicago, III.
Phone Yards 879.

J
i
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DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos
Chicaso, Illinois.

NESIRŪPINK!

A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO ĮSTAIGA
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS

Specialistas džiovos

Šviesinęs ir sietinės maudynės.
NAPOLEONO MINTIES MOTERIS.
Didysis Napoleonas savo atsakyme,
kurį klausė moteris, atsakė. “Mano
manymu, ne yra pagražinimu drau
gijos gražuole arba peteliške gady
nės, bet moteriške pasiekusia pusanvžio geriausiojo sveikatoje su sveikais
tvirtais vaikučiais šalip jos.
Labai daug yra moterų sulauku
sios pusamžio, kurios yra skolingomis
savo geros sveikatos Lydia E. Pink
liam Vcgetable Compoundui, tai gar
siai moterų gyduolei nuo ligų. Veik
per penkias dešimts metų ši stebetpia
gyduole sudėta šaknų ir žolių atitaisė
kenčiančių moterų sveikatų.

NerVous ?
Tūkstančiai kentčjusių nuo
nemiegojimo,

Arzumo,

Skilvio nemalimo
galvos skaudėjimo, priepuo
lio, malencholijos — atrado
pasiliuošavimą naudojant

Dr. Milės’ Nervine

Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus
\ Nervuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis
maudynėmis.
VYRŲ SKYRIUS
MOTERŲ SKYRIUS

1527 N. Halsted St.

1550 Clybourn Avė.

Atdara kasdien
Moteris patarnauja
Tol. Lincoln 4424.
Atdara Utarnipkais ir Ketvorgais nuo 9 iki G
Atdara UtaYninkais ir PėtnyČioins nuo 7 iki 6.
Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 9 vai. vakaro. Išskiriant nedeldienius
nuo 7 ryto iki 12 dienos.
Utaminkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 ryto iki G po piet.

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis. •
Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktanj Draugijos.
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
Pirmas numeris jau gatavas.

Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Atskiras numeris 25 centai.

1824 Wabanąia Avė.,

Have jou used Dr. Mllea* Antl-Pal^į Pilis?

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS
‘ Gerai lietuviams žinomas .per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 va), vakarais.
•
į Dienomis: Canal
3110 arba 357
Telephonai:
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4136
GYVENIMAS:
3412
S. Halsted St
TV A
—• - —

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Šviesą ir pajiegą suvedame L senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

A. BARTKUS, Pres.

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

Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Tel. Kedzie 8902'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,
Khmpas 18 ir Halsted St.

dČESH

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 0:80
iki 8:30 vak.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Austin 737

12th STREET
Tel. Pullnean 342

4

Chicago, III.

JDrttffffM

Pasidaryk sau vyn<
Vynuogės, Vynuogės
VynuogėsDžiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamų kainų.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, HL

Moteriškų, Vyrišką ir
Vaikų Ligų.

GYDYTOJAS

Why don’t Y0U try it?
JLtr* vo«r

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS i
Moteriškų ir Vyrišką
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedėlipnds nuo 9—2
po piet.
Telephone^Yards 687

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.,
CHICAGO, ILL.

—bk. š.BiEžis—
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiąas: 2201 W. 22nd St., kampas
I^avitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
•9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
W. 42nd St. Phone lAfayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną._____

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DI DE LIS ISPA R D A VI MAS

Telephone Yards 5834

NEGALIU RĄSTI VIETOS

DR, P. G. WIEGNER

Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj,
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausiai! par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 0 ir nedaliomis iki 4 vai.

Pričmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

'■ Western FurnitureStorageOo f
2810 W. Harrison St.,

Akušerka M. Katauska

ChiSgo, III. L

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti didelį Victrolų gvarantuota 10 metų su daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertės $200.
Išsiųsime C. O. D. visur Sųv. Valst. daleisdami išegzaminuoti
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokia išpardavimas niekuomet
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimų, bus
nuleista $8.00.

Patarnauju dienon- ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas:
3338 So. Halsted St^ Chicago, III
Phone: Boulevard 41£1

.4
4^ Oi

JB
Ejm

Ofiso Tel. McKintey 76

ji

DR. I. H. GINDICH

.

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantuojame
Kalbame visas 1 Gurop iškas kalbas. I
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III. I

Arti 38th Street.

Ii

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)
nužudė Miller ir save rengiasi
nusižiufyti, kur kas randasi,
kaip jų turi palaidoti... Laiške
pasaka, jog vyras peršautas dar
gyvenęs apie 15 minučių ir
prašęs, kad jinai (fovanutų jam.
Mrs. \Vrigbt paėmus jos laiš
kų davė žinių policijai, kuri
panedėlio
vakare įsilaužė į
Millerio namus ir rado du la
vonu begulinčius.
Daugiausia tikintieji nesugy
vena šeimynoje.

bti metodas balsų greitam skai vai Lietuvoj (vestuvėse! Kiek
.... .........
tymui. Norima, kad į keletą smagumo suteikdavo ta nela-J
PARTNFRIII
valandų po balsavimui butų* vintą kaimo muzika!
j
I MIIIllUlliy1
suskaityti ir spaudon paduoti
Šiaip ar taip, birutiečiams
balsai.
ESU VIENAS.
ačiū už pastatymų panašių vei
Reikia
partnerio
į rakandų (fprnikalų.—Atomas.
ture) krautuvę ir dirbtuvę. Turi .tu
Moterių Mary Carnoda, paPIKIETAVIMĄ.
rodė banke 20 dolerių po do- UŽDRAUDft
[Iš Federuotosios Presos]
lerį ir tapo už tai areštuota.
Omaha, Neb. — Bilius už
Sulig numerių pažinta, kad tie draudžiantis pikietavimą, pata
pinigai Dearbom stoties pašto, po įstatymu šioje valstijoje.
kur tapo pavogta $200,0(X>.
I>abar yna platinamos referen
dumo peticijos ir įstatymai gal
Aldermanas
Guy Guernsey būt nebus vykinami iki seka
užvakar padavė sumanymą, mų visuotinų rinkinių. Įstaty
kad butų baudžiami asmenys, mus prieš pikietavinlą labiau
kurie mėto ant kelius gatvių, siai rėmė biznierių asociacijos.
Sulig įstatymų, prasiže.nguh
šalygatvių sudaužytas bonkas,
stiklins, vinis ir panašius daik sieji pikietavime gali buti baiir
tus, nuo $5 iki $200. Alderma džiami užsimokėti nuo .$10 iki
nas pareiškė, jog daugiausia $100 pabaudos ar kalėjimai) ne
automobilių šinų trūksta nuo daugiau kaip 60 dienų, ar gali
primėtytų kely stiklų. Esą pra buti skiriamos abi bausmės —r
eitais metais padaryta nuosto pinigiška ir kalėjimas.
lių $1,000,000 dėlei to neat
sargumo — mėtymo ant kilių LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš
stiklu,c
LIETUVOS NAUJIENŲ

Septyniasdešimta
penktas
nuošimtis moterų, kurios Cir
cuit teisino teisėjo Jesse Baldwin pareikalavo divorso nuo
vasario 15 d. ligi gegužio pir
mai, pasak teisėjo, daugiausia
buvo moterys priklausančios
prie vienokios ar kitokios baž
nyčios. Skaitlinė yra tokia:
mažiau kaip 10 nuoš. netikin
čių, daugiau kaip 40 nuoš. pri
gulinčių prie bažnyčių, o kitos
Apie trisdešimts metų vyras
Reiškia
“šiaip sau žmonos”,
apie du trečdaliai divorsų pa- užvakar nušoko nuo Qlark gt.
imta moterų, kurios eina baž- tilto į upę ir prigėrė. Kas jis
toks, dar nesužinota.
nvčion.

HenryPenfield
užvakar iš
Kooperatyvinės grosernės per- traukė iš ežero dvi mergaites.
(lėtinis areštuotas.
Marga retą Fenn ir Mae Rogers
valtis buvo apsivertė ir jos tik
Marvin R. Marston, Marston laikės valties įsikabinę.
and Co. viršininkas ir distrikto
menadžėris Cooperativc Society
Du vagys užvakar .užpuolė
of America, užvakar tapo are Andersoną Goodman sodos už
štuotas. Jis areštuotas užtai, eigą ir nušovė jos darbininką
kad skaitė
buk
užmokėjęs Frank W. Conelly, kuris turėjo
$1,700 už daiktus,
kurių ta medinę vienų k6-ją ii’ jau buvo
krautuvė nepaėmė. Šita koope 7-1 metų amžiaus.
racija turi daugel grosemių ir
Mrs. Elizabeth Smith Chantik jomis tesirupina.
non, kompanieriaus žmona, 89
Užpakalinės durys
privalėsią metų amžiaus užvakar pasi
mirė.
turėti numeriuose.
Jeigu pereis užvakar paduo
tas sumanymas, tai nuo rugpiučio pirmos kiekvieno
namo
užpakalinės durys turės turėti
savo gatvės numerį, — kaip
kad dabar turi priešakinės. Nu
meriai turės buti nemažesni
per 3 colius ilgio. Reiškia kiek
vienos durys, įeinamos išlauko,
privalės turėti savo numerį.

Vyras apie 30 metų amžiaus užvakar nusinuodino prie
ežero ties Randolph gat.
Jo
kulias randasi namuose po nu
meriu 179 Micbigan aive.

Chicago Garment Manufacturers* Association užvakar iš
sireiškė,
jog buk
majoras
Thonipsonos esąs ne tik ge
riausias miesto majoras, bet ir
Miesto Tarybos
teisminis daiktų pardavėjas.
mitetas
užvakar nuskyrė
DAR APIE “LIETUVIŠKAS
VESTUVES”.

EDMUND SANKUNAS
Mirė gegužio 8 — 7 valandą iš
ryto . Paėjo Suvalkų rėd., Vil
kaviškio miesto, laidotuvės atsi
bus seredoj, gegužio 11 — 9 vai.
iš ryto iš namų 3440 Wallace
St. į Tautiškas kapines. Kvie
čiam visus draugu ir pažysta
mus atsilankyt ir dalyvaut lai
dotuvėse.
Lieka nubudime brolis Jonas

OFISE:
Andrikui Viktorui
Antanavičių Antanui 2
Babris Juozapas 2
Bereneviče Justinas
Budvetis Mrs. G.
Dundulis A. 2
Gutauskas Antanas 2
Kaunetis John 2
Latvis K.
Lukavičei Jonui
Markus Peter 2
Palubinskas Juozapas
Songaila Jonas
Vinčiauskui Juozui
Antanauskis Ton.
Burzdes Jacob
Cvirka Frank J.
Dubinski Stanley
Laureckis Simonas 3
Petrauskis Juozapas
Shukis Antanas
i
Vitauskis Antanas
Austis Jonas
Greitjurgis Wilem
Pikiel K.
Platkavski Stanislav
Ruzella Jonas
Raudzevicius Vincas 2
Rudinsky Tony
Senkauskas Petras
Stanianis Pranciškus
Siušiui Chas
Zadejka Juozas
Washkis Pranas W

Lepumui Juozui
Drobus Antan
Ilennan Fr.

rėti apie $6000.00. Pinigai yra ge
rai apsaugoti. Turi buti geras biz
nierius arba kabinet dirbėjas. Gera
proga geram žmogui trumpoj ateiteityj. Turiu daug orderių išsiunti
mui. Galiu duoti savo biznį išbandy
mui keletą dienų. Veikite tuojau,
nes paskiau gali buti vėlu.
SAM ZINN,
4151 Armitage Avė.,
Chicago.
Phone Belmont 709

ISRENBAVOJIMUI

REIKIA DARBININKO

AUTOMOBILIAI

VYRŲ

PARDAVIMUI Chandler au
tomobilius, taip kaip naujas, vi
REIKIA kriaučiaus prie nau sas perdirbtas. Turi būt par
jo ir seno darbo.
duotas trumpame laike. Galima
MAJESTIC TAILOR,
matyt vakarais.
4215 Archer Avė.
4739 So. Honore St.

REIKIA patyrusių audėjų
prie dailaus vilnonio darbo. Pas
tovus darbas.
SOUTH BEND WOOLEN CO.
South Bend, Ind.

ANT RENDOS

Krautuvė su kambariais
Atsišaukite.
1640 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI saliunas, prie
žastis pardavimo einu į kitą biz
JIEŠKAU darbo bučemėj ir gro- nį.
semėj. Dirbsiu, kad ir už mažą al
900 W. 21 St.
gą nes nepatyręs tame darbe, o no
riu pramokti.
Galiu fordu važiuoti
ir sutaisyti. Kam bučia reikalingas
praneštkite Naujienų Ofisan, pažymin No. 270.
... jiHLĮ—gĮr1 ■ "T.’.'t*/—"BUBU1

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ
REIKIA 2 moterų prie rinkimo skudurų. Gera mokestis.
ALIVIN

2707 W. Boosevdt Road.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI vienas iš didžiausių
bargenų, kuomet nors buvo siūlomas.
Bizniavęs kampas, užimtas kaipo
vaistine, gydytojų ofisai, llrutuvės ir
flatai. Dubeltavų plytų namas. Jšsirenduoja už $250.00 į mėnesį. Kai
na tik $17,000. Pusę cash, likusią da
lį išmokesčiais. Si vieta randasi prie
Wallace gatvės, arti 31-os ir verta
PARDAVIMUI Hudson 1917, 7 pa- $25,000.
sažierių vasarinis automobilius, 5
Cord tajeriai, naujai išmalevotas, inIGNATIUS CHAP & CO.,
žinas perdirbtas veik kaip naujai.
31st & Wallace Sts
Nepraleiskite progos.
Galima ma
tyt nuo 1 iki 7 vak.
E. JANUŠAUSKAS,
NEGIRDĖTAS BARGENAS.
3327 S. Halsted St.
Puiki rezidencija mūrinė, 10 dide
lių kambarių dėl didelės šeimynos ar
ba su mažoms išlakioms galima ant
2 pagyvenimų padaryt. Namas ponaujis, 2 augštų, cimento beismantas,
štimu apšildomas, maudynės ir visi
AR NORI PASTOVAUS DARBO
kiti
parankamai. Namas ant 3 dide
IR GERAI APMOKAMO?
lių lotų .75x165, puikiai medžiais ap
augę, obelis, višnios, grušios, slyvos,
Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di avietės, grapes ir visokiom-s kvietdžiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj koms ir daržovėms, aplinkui apsodin
garsioj javų derlingumu Oneida ta yra labai puiki ir sveika vieta dėl
County, Wis. žemė gera, viskas ką gyvenimo retai kur galima kita to
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin kią vietą rast už tokią pigią kainą,
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. tik už $7,300.00 su mažu įmokėjimu,
Kainos nuo $15 Ir augščiau už akrą. randasi apie Morgan Park. AtsiSu $250 ir lengvais išmokėjimais busi šaukit greitai pas
puikios farmos savininku. Platesnių
J. ZACKER,
žinių ateik šiandie.
3301
So. Halsted St.
LIBERTY LAND & INVESTMENT
COMPANY,
8301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.

NAMAI-ŽEME.

ii

PARDAVIMUI kriaučių šapa labai
pigini ir geroj vietoj lietuviais apgyventoj, nes turiu parduoti greitai.
REAL ESTATE BARGENAS
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
Vienas 5-4 kambarių flatų namas.
tos.
Vienas 4-4 kambarių flatų namas.
2507 W. 47 St.
Rendos $1320.00.
$2,000.00 cash, likusią dalj išmokė
jimais.
GIBSON,
PARDAVIMUI saliunas apgyventas
3356 Parnell Avė.
maišytų tautų ant gatvekarių linijos.
I^abai gražioj vietoj, parsiduos į
trumpą laiką.
Atsišaukite 157 W.
119th SL kampas Wentworth Avė. Iš
Chicagos važiuojant reikia imti 119

State st. karą.
PARDAVIMUI

bučemč

ir

REIKIA moters be vaikų ar grosemė, visokių tautų koloni
ba merginos, kuri galėtų prižiū joj. Priežastį pardavimo —
rėti nesvaiginančių gėrimų biznį patirsite ant vietos.
Atsišaukite Naujienų ofisan pa
6104 So. State St.
žymint No. 269.
Phone Wentworth 7618
PARDAVIMUI grosemė, lie
REIKIA moteres prie dirbtu tuvių kolonijoj, labai puikioj
vės darbo.
vietoj — prie bažnyčios ir mo
GOSLIN MFG. & CUPPLY CO. kyklos.
4541 S. Hermitage Avė.

REIKIA dviejų moterų skir
stymui skudurb. Turi būt patyrę skudurų dijrbiuvčį.
SAIDOWSKI & SON,
1343 W: 15th St.

PARDAVIMUI saliunas su visais
barais, stalais, krėslais, Pool Table,
didelis pečius ir kitkas viskas už
prieinamą pasitilyttią. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.
436 W. 29th St.,
Chicago, III.

REIKIA 25 merginų tarp 16 ir 25
metų senumo lengvam dirbtuvės dar
bui ir spėka varomų mašinų.
Pa
geidaujama, kad butų patyru, bet ne
būtinai reikalinga.
Nuolatinis dar
bas, gera alga.
NACHMAN CO.,
2241 So. Halsted St.

PARDAVIMUI vištoms dratų maži
šmotai, virš 200 ketlėms paduškaičių,
visokio dydžio, dvi geros barbeno kė
dės, barbeno stulpelis, — 1,000 apka
limui lumberio, 6 karštam vandeniui
katilai, geras pianas su suoleliu, pui
kus fruntinės setai, Morris kėdės, su
pamosios. Viskas už jūsų kainą, la
bai pigiai.
3802 South Halsted St.

ŪKĖS! ŪKĖS!
Dabar yra geriausias laikas
pirkti ūkę.

Aš turiu daug ūkių pardavi
mui; visos arti Chicagos mies
to; turiu visokių didelių ir ma
žų su budinkais ir be budinkų.
Ant katrų nėra budinkų, mes
pagelbėsim pasibudavoti ir duo
dame ant lengvo išmokėjimo.
Platesnių informacijų rašyk ar
ba ateik pas
PAUL P. BAUBLY,
1404 W. 18 St.,

Chicago, III.
SAVININKAS važiuoja ant farmos
ir turi greitu laiku parduoti namą
kone už pusę ką vertas 2 augštų mu
ro namas, 4 pagyvenimų po 4 dide
lius kambarius su visokiais vėliausios
m*ados įtaisymais, kieto medžio tri
mingai, porčiai iš fronto ir iš užpa
kalio, raudonų plytų frontas ir visas
šonas, namas ant kampo, šiandien
tokį namą nei už $20,000 nepabudavosi, dabar tik parsiduoda už $11,500
su mažu įmokėjimu. Namas randasi
apie Garfield Boulevard ir Morgan
St. Atsišaukite pas
. J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.

MORTGEOIAI -PASKOLOS
REIKIA PINIGŲ

Parduosiu pirmą mortgečių
su 7%. Priimsiu Liberty Rondsus už pilna jų vertę. Klauskit
P. M. Kaičio.
3301 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 6775

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums

mierų savo

mes

suteiksime

kambario,

o

maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge

MOKYKLOS
MA5TER
5Y5TEM

mo ir Designing, Mokykla.
Musų 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 siuvimo 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, CH1CACO.
Kampas Lake St., ant 44ų lubų.

Motina gamta, matyt, birutiečiams nepavydėjo, nes oras
nedelioj buvo labai malonus ir
REIKIA moters prie dirb
Yonaitė Bessie
PARDAVIMUI mažas garapublikai buvo patogu nueit pa
tuves darbo.
12x18 medinis, lengvai iš
sižiūrėt “Lietuviškų vestuvių”.
JOSLYN MFG. & SUPPLY PARDAVIMUI saliunas su džius
VALENTINE DRESMAKING
narstomas perkėlimui, visai nau
Nežiūrint į tai publikos visgi
COMPANY,
barais. Pardavimo priežastis jas. Parduosiu labai pigiai.
COLLEGES
buvo neperdaugiausiai. Didelis
37
St.
&
Morgan
St.
einu į savo namą.
KUR PADĖT TURTAS.
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
3343 So. Wallace St.,
Aryan Grotto Temple reikalavo Jieško savo brolio Antano Padzuno
1850 N. Wells St.
524 W. 37th St.
Pirmas augštas.
jo Šerai pas mane, taipgi Anelcs
daug daugiau svietelio.
i
___ _________
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Strolaičios, Helenos Zarcučos, visi iš
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
Patsai lošimas, kuriam vado Anykščių. Buvom sykiu Vilniui. Jie
mo,
Designing bizniui ir namams.
vavo gerb. kompozitorius * M. patys ar kas kitas malonės pranešti.
PARDAVIMUI stuba, tikras barge- Vietos duodamos dykai, Diplomai.
parduodu rakandus ir viską,
VYRŲ
nas. Turi būt tuojau parduota 5 Mokslas lengvais atmokėjimais.
Petrauskas, buvo vidutinis. Ži Taipgi
PARDAVIMUI grosernė ir kambariai,
nes važiuoju į Lietuvą. Brolis pasiimk
didelis antaugštis, elektros
dienomis ir vakarais. Panoma, visiems negi įtiksi. Vie savo turtą
bučernė. Pardavimo priežastį šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai Klesos
reikalaukit
knygelės.
REIKIA užveizdos (foreman) prie
J. PADZUNAS,
— pardavimui labai pigiai.
ni sako — nėra gyvumo pas lo 4421 S. Marshfield
patirsi!
ant
vietos.
Tel. Seeley 1643.
Turi
Av., Chicago, III. trumpų kelinių, arti Chicago.
N. SIMON,
,
šėjus, kiti taip, kiti kitaip. Vis
būt patyręs, gera vieta, geram' vyrui.
1827 So. Union Avė.
SARA PATEK, pirmininkė.
5525 So. Kolio Av.
Aprašymus
apie
save
priduokit
ang

dėlto reikėjo geresnių kai kurių
kalboj, adresuojant į Naujienas, pa
JieŠkau brolių Franciškaus ir Al lų
sliekų, '.pavyzdžiui jaunosios bino
žymint
No. 267.
, PARDAVIMUI ar mainymui 2 na
Srebalių, Rietavos par., DaugeAMERIKOS LIETUVIŲ
brolio ir meškos močios-virė- lelių kaimo. Malonėsite patys atsi
mai ant vieno loto, 2 pagyvenimų
PARDAVIMUI
vyriškų
dra

100 VYRŲ REIKIA, štai kur tave
mūrinis ir 2 pagyvenimų medinis;
jos rolėms. Meškos močios šaukti, arba žinanti duokite žinoti.
laime laukia eiti biznin pačiam- ant bužių krautuve. Biznis įdirb geras, toiletai, geroj vietoj ant BridANTANAS SREBALIUS,
save.
Sveikas, ant lauko darbas ir tas i|>cr ilgą laiką. Pardavimo geporto. Parduosiu pigiai arba mai
rolei, man regis, butų tinkamos-1
3125 W. Pershing Rd.,
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
bizi
visuomet.
Mes galime pasta
nysiu ant gero namo So. Saidėj. Prie kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
Chicago, III.
nė buvus panelė Rudauskaitė.
priežastis
savininkas
apleidžia
tyt 100 vyrų smarkiai augančiame
žastį pardavimo ir platesnių žinių nografijos, typewriting, pirklybos tei
Taxi Co. Chicagoj.
Jei turi $400 Chicago.
Vakaro žvaigždė buvo panelė
klauskit pas
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelJIEŠKAU brolio Juozapo Girdžiaus įnešti arba touring karą išmainyt.
S.
SLONKSNIS,
Marijona Rakauskaitė. Jinai Kauno
nos
istorijos, geografijos, politikinės
1804 W. 47th St.
rėd., Raseinių apskr., Kaltinė Apsimoka pirkti naują arba vartotą
3437
So.
Wallace
St.
ekonomijos, pilietystės, dailiarašyssugebėjo išreikšti tai, ką lietu nų miestelio. 7 metai atgal, gyveno taxi cab. Mes išmokinsime tamista
tės ir tt.
prie Morgan St. Malonė biznio veltui ir pastatysime prie dar
vių nuotakos jaučia. Jinai nuo Chicago,
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
PARDAVIMUI labai pigiai iš prie
kite atsišaukti, arba žinantis jį teik bo tuojaus. Musų žmonės abelnai už
4
vąjandai
po pietų. Vakarais nuo 6
takos vaidmeniui, man regis, sis pranešti.
žasties savininkas turi apleisti šitą
dirba $100 į savaitę ir dirba 52 savaiiki
10
valandai.
GIRDŽIUS,
šalį į porą savaičių laiko 2 augštų
ti į metą. Atdara dienomis nuo 10
pilnai atitiko. Stogis nuotakos 130 StateJONAS
St.,
Michigan City, Ind. ryto iki 9 vakaro.
naujas muro namas, 2 pagyvenimų po 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
Nedaliomis iki
DIDELIS
RAKANDŲ
tėvo rolei irgi buvo neblogas.
6 didelius kambarius, kieto medžio
1 vai.
BARGENAS.
trimingai, štimu apšildoma ir visoki
CHICAGO
COMMERCIAL
Nemaža linksmumo publikai JIEŠKAU Prano ir Laurino Rimkų,
Parduodu
savo
gražiausi
ir
vėliau

įtaisymai
vėliausios mados.
Saulės
EXCHANGE,
suteikė teisėjas Grigaą Pilvu- Suvalkų rėd., Mariampolės apskr.,
sios
mados
trijų
šmotu
seklyčiai
se

porčiai
ir
miegami
porčiai
dratais
ap
3607
W.
Roosevelt
Rd.,
Leveskio Mokykla
Preidos valsč, Grabočių kaimo. Tu
tą,
kaurus,
lovas,
stala,
kėdės
etc.
dengti.
Namas
vertas
$13,000,
bet
jzas: už tai kad piršlys “gyvų riu labai svarbų reikalą, meldžiu at
2 floras.
Prirengiamoji ir prekybos dėl
Vartoti tik 80 dienų.
Parduosimo greitu laiku dabar parsiduoda tik už
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
žmogų” pavogė, MtcfĮsinigas!i<s siliepti arba žinanti malonės pranešti.
ant
syk
arba
atskirai.
Taipgi
$200 $8,000, su $3,000 įmokėjimu, likusius
Anglų
kalbų; Grammar School,
ANTANAS RIMKUS,
REIKIA patyrusių uphosterių Victrola už $50 su visais mano rekor rendos pabaigs mokėt. Namas ran
teisėjas” Grigas Pilvūzas nu
High School ir Prekybos daly
802 John Adam St.,
Gera mokestis ir bonai. Bonus dais ir deimanto adata, gvarantuota dasi Cicero, III., arti 12-tos gatvės.
kų. Prirengiama prie kvotimų į
Oregon City Ore.
sprendžia jį pakart po pupos
10 metų.
Galit matyt nuo 9 iki 9 Atsišaukite pas
visas
augštesniasias mokyklas.
mokama 2 kartu į metus.
stiebu. Nuosprendis žiaurus,
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų neJ. ZACKER,
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
JIEŠKAU draugo-kareivio Povylo
dėlioj.
3301 So. Halsted St.
4:00 p p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
KATZ BROS.
bet jis remiamas įstatymais, I Mikšio,
Šiaulių apskričio; persiskyri
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.
2810
W.
Harrison
St.
kurie surašyti didelėj, kai dar-1 me Francijoj.
905 W. 59 St.
PARDAVIMUI ar mainymui pieni
JANKAUSKAS
žinos durys, knygoj. Pagalinus, Į KONSTANTINAS
ninkystės
farma, 160 akerių, Menomi
382 Gregory St.,
PARDAVIMUI
rakandai
AUŠROS MOKYKLOJ
užsistojus už piršlį svočiai iri
nee
Co.,
Mich.
geriausia žemė ir pui
Bridgeport, Conn.
ŠIE SKYRIAI:
kus budinkai, puikus sodnas, upelis
jaunajam, bausmė Isumažjma- i
REIKIA kriaučiaus. Atsi- pigiai, visi po vieną, turi būt —
labai
puikioj
vietoj
ir
daug
lietu

Anglų
r kalbos.
parduoti šią savaitę — va vių. Parduosiu ,su gyvuliais ir nau 2)D Lietuvių
ma ir piršlys su svočia ant ro- |
Šaukite tuojaus.
kalbos.
kalt
žiuoju
Lietuvon.
3)
Aritmetikos,
joms
mašinoms
arba
mainysiu
ant
gučių pasodinti, — išvežami j
832 W. 33rd St.
gero namo. Priežastį pardavimo ir 4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
JOS. BANIS,
skiedrynų. Tuo vestuvės ir už-1 JIEŠKAU apsivedimui nierginos
tematikų.
platesnes žinias gausite pas
5)
Braižymo (plianų pažinimo).
910
W.
32nd
St.
S. SLONKSNIS,
sibaigia.
S arba našlės nuo 24 iki 31 metų. Esu
Laikas brandus, neleisk dykai. Su
3437 So. Wallaco St.
32
metu,
turiu
pferu
darbu,
ir
arorai
vartok naudingai.
Seni ir jauni vy
AS pat iŠ minffo vakaro įstpii- I uždirbu ir biski muzikantus;
Chicago, III.
katra
PARDAVIMUI 4 kambarių puikus
rai ir moterįs
neatidSliodami
dį išsiniešiau neblogiausį. Ma-1 mylStumSt laimingo ir linksmą gyve
REIKIA darbininkų nevedu rakandai, mažai vartoti. Perkantis
pradekite tuoj Aušros Mokykla se
nimą ir civilišką šliubą, meldžiu atsi sių farmų darbui.
tani lietuvių vestuvių pro-1 šaukti
Parmos rakandus, galės ir kambarius nusi PARDAVIMUI 7 kambarių gyveni niausia ir geriausia. Mokiname die
laišku įdedamos savo paveikscesą, ateina j gaivą daug malo- Į lą. Atsakymą duosiu kiekvienai ir Wis. valstijoj. Klauskit M. Ro- samdyt. Galima matyt vakarais po mui namas, maudynė, gasas, elektras, nomis ir vakarais.
fumace, sieteliai; iš priekio ir užpa
6; sub, ir nedalioj po piet.
Prisirašyti galima visada.
nių atsiiniinimų iš gimtosios | paveikslą grąžinsiu.
zenski,
kalio porčiai. $1.000 cash. Parduo
A.
M.
B.,
3001 So. Halsted St.,
J P S
2641 W. 44th St., antros lubos
dama labai pigiai. Brighton Park.
šalies. Kiek smagumo rasda- 1789 So. Halsted St., * Chicago, III.
3301 So. Halsted St.
Chicago, UI.
3500 So. Mozart St.
Brighton Park.

ASMENĮ JIESKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLA

STANIS SEREIKA

tapo gatvekario užmuštas ne.dėlioj 9 vai. vak.. Paliko nu
liūdime savo motiną ir brolius,
brolienę ir savo sūnų ir dukterį.
I>aidotuvės bus ketverge gegu
žio 12, 9 vai. iš ryto iš namų
12230 So. Sangaman St. West
Pullman, III. į Tautiškas kapi
nes. Kviečiame pažįstamus ir
gimines dalyvauti laidotuvėse.
Lieka nubudime,
Motina, broliai, duktė ir sūnūs.

BRONISLOVAS.
GRABAUSKIS
gimęs I jetuvoje,. Amerikoje iš
gyveno 13 mėtų, vedęs su Pet
ronėle Vitartaite. Buvo pasau
linėj karėj Francijoj, priklausė
prie Dr-jos šv. Roko.
Mirė
geg. 9 d., 1921 m., paėjo Kauno
rėd., Telšių apsk., Smilgių kai
mo, 33 metų amžiaus.
Laidotuvės atsibus ketverge
■

fteg. 12 d. iš namų 8 val.ryto i

H

Tautiškas

■

randasi 2214 W. 23 St.

kapines.

Lavonai

Kviečia

I dalyvauti vigus gimines, drauI gus ir pažistamus. Liekasi nuliudusi moteris
Petronėlė Grabauskienė.

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

RAKANDAI

APSIVEDIMAI.
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.......... ...............

