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True translation filed with the postrkyti su Lenkų “insurgenmaster at Chicago, III., May 12, 1921
ų”1 vadu Adėlbertu Korfanty,
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
užsibaigė tuo, jogei karinis vei
Visi svarbesnieji įstatymai da
kimas tapo sustabdytas.
Pasak pranešimo, tapo su ta r bar bus priimami visatiniu bal
Nori manžu dinastiją grąžinti. Devyni tūkstančiai darbininkų
savimu: atžagareiviai
ta, kad “insurgentai“ pasitrauks
metė darbą; daug dirbtuvių
nepatenkinti.
iki demarkacijos linijų, kurios
jau uždaryta.
Tien Tsin, geg. 11. — Kynų
bus sutartos ir nužymėtos, ir
Tarsis užsienio politikos, bend

Popieros darbininką
streikas.

Nauja reforma Švedijoj. Kyntį monarchininky
mukslininkavimas.

pasiliks ten iki tol, kad taikiniu

STOCKHOL.M. geg.

11

die monarchininkų

rateliuose

Lenky-Lietuvių derybos
atnaujinta.

ir

ro gynimosi ir kitais
NEW YORK, geg. 11. — Dineišspręs ną, [Rašo Chicago Daily News
M
klausimais.
dysai
popieros
darbininkų
strei

Aukštosios Silezijos klausimą. korespondentas Ibd O’Flahcr- Jaunųjų kynų darbuotojai turi
Švedijos
riksdagas pakankamai įrodymų, kad mo kas jau prasidėjo. Apie devyni
Tuo bildu, industrinė srytis, ku tyl.
I
'
............ M
. GENE VA, Šveicarija, geg. 11.
mete
manžų di tūkstančiai darbininkų
rią užėmę Lenkai, jų rankose, (parlamenla-i'i didele didžiuma narchininkai nori
— Finansinė tautų lygos komi
balsų priėmė naują įstatymą •- nastiją grąžinti. Ir Tien Tsine, darbą. Mete jį šiandie.
ir pasiliks.
sija gegužės 20 d. laikys savo
visatinio bdsavimu įsiūlymą. ir Pekine ir kituose didesniuo
Streikas
paskelbta
todėl,
kad
posėdį Londone, kad patikrinus
Francuzai susirėmė su' Lenkais. Tasai įstatymas yra toks: visais se centruose monarchininkų
popieros trustas atsisakė dar raportą tos komisijos, kurį bu
True translation filed with the postOPPELN, geg. 11. — Apie svarbesniais vidaus ir išorinės lizdai knibždėti knibžda. Trum bininkų reikalavimus išpildyti. vo skirta padėčiai Austruose
master at Chicago, III., May 12, 1921
v*d l/i:i pai sakant, sąmokslininkauja- Popieros darbininkų unija rei
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 šešias mylias atstu nuo Gros- polit'kos kl lusi'.nais
misti gyven ma kiek galima.
cbowitz miesto Francuzų karei daba: turės
kalavo, kad darbininkams butų
J autų lygos sekretoriatas ga
Vienas jaunųjų kynų darbuo padidinta algos 10 nuoš.
viai turėjo artilerijos mūšį su tojų. Pavyzdžiui, jeigu bus
Bet vo telegramą iš Belgų sostinės
Lenkų “insurgentais“. Į Pran norim t kokį n< rs nauji ir svar tojas. kuriam teko — pripuola trustas apie tai ir girdėti neno
Briuselio.
Pranešama, kad
Sutikimas besąlyginiai priimti
cūzų ugnį Lenkai atsakę kelio bų patvarkymą pravesti, tai mu bildu — vienan monarclii- rėjo. Vietoj darbininkų reika
Lenkų ir Lietuvių delegacijos
reikalavimus jau įteikta prem
mis mažomis lengvosios artile riksdagas, karaliaus pritaria ninkų rateliu įeiti, sako, kad lavimus išpildyti,
samdytojai savo posėdį atnaujinusios. Jos
jerui Lloyd George’ui.
rijos kanuolėmis. Kelioka len mas, turės leisti jį Visatinam savo pienus pravesti monarchi- ryžosi dar labiau apkapoti jų
Wirth sudarė koalicinį
sutikusios bendrai tartis, kaip
ninkai
norį
už
mėnesio-kito.
piliečių
balsavimui.
Jeigu
pi

gvai
sužeistų
Prancūzų
karei

algas.
Apkapoti
jas
net
30
nuo
kabinetą.
ir kokiu badu užbaigti kilusį
LONDONAS, geg. 11. — Vo
vių jau atvežta į šį miestą. Iš liečiai ji užgins, jis liks įstaty Jeigu bandymas pavyktų, ant šimčių ir pailginti darbo valan
ginčą ir susitarti tų dviejų val
kietijos ambasadorius Anglijoj,
kitų miestų taipjau atvežta tam mų, jeigu neužgirs — bus at Kynų sosto busiąs pasodintas das — įvedant devynių valan stybių užsienio politikos klau
BERLINASį
geg.
lt.
—
NauDr. Sthanier, šiandie įteikė
vaikiščas “dangaus karalaitis” dų darbo dieną.
jamjam Vokietijos kancleriui, tikras skaičius sužeistų Pran plūdęs.
simu, dėl sudarymo organiza
Anglijos premjerui Lloyd Geor
cūzų. Atvežta kariniais auto Kad toks įstatymas butų pra Hsuan Tung. Jisai yra “teisėtaDr.
Julius
VVirth,'praeitą
naktį
Unijos nutarimu dirbtuvėse cijos bendram gynimuisi nuo
ge’ui besąlyginį Vokietijos su
mobiliais.
vestas, tam daugiausia pasidar sai Kynų sosto paveldėtojas“ —
į
reichstage
pareikšta
kaipir
papalikta pečkuriai ir kiti būtinai išlaukinio priešo ir pieno, kurin
tikimą talkiniųkų reikalavimus
jau
du
kartu
sodintas
ant
jo
bavo
socialdemokratų
atstovai
išpildyti. Reikalavimus kontri- ' si tikėjimas, kuomet jisai (rei Italai ir Vokiečiai puolą Lenkus reiksdage. Prie socialdemokra ir vėl abdikavęs (atsisakęs nuo reikalingi darbininkai. Jie ten įeitų tam tikros ekonominės
sąlygos.
bucijos išmokėjimo kla ilsini u chstagas) užgyrė ministerijos
BERL1NAS, geg. 11. — Vie tų prisidėjo ir ūkininkų atsto jo). Pirmą kartą tasai “dan bus laikomi, tol kol kompani
nutarimą. Nutarimą
priimti
jos nesiverbuos streiklaužius.
LONDONAS, geg. 11. —“Vo talkininkų ultimatumą, įtdikjtą tos laikraštis Berliner Zeitung vai. Įstatymui priešinosi tik gaus karalaitis“ Kynų impera Jeigu samdytojai ims verbuotranslation filed with the pontkietija galutinai priėmė talki kontribucijos išmokėjimo klau gavo žinių, kad ties Kandrzin miesto buržuazijos bei stam torium buvo paskelbtas, kai jis tis streiklaužius, ir tie darbinin True
master at Chicago, III., May 12, 1921
geležinkelio kryžkelių, Augšto- biųjų ūkininkų atstovai. Pasta turėjo tik du metu amžiaus.
ninku reikalavimus kontribuci simu.
kai bus ištraukti. Keliose dirb as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
joj
Silezijoj,
Italai
ir
Vokiečiai
Tai
buvo
tada,
kai
mirė
buvusi
rieji reiškia didelio nepasitenki
jos išmokėjimo klausimu ii
Trumpai imant, talkininkų
tuvėse tatai padaryti jau ban UŽGYRĖ FRANCUZŲ-TURKŲ
Dagblad Kynų karalienė, “dangaus ka
praves juos be jokio išsisuki reikalavimai yra tokie: iki bir puola Lenkus. Mušis tebesitę nimo. Stockho'lmo
SUTARTI.
dyta, tik nepavyko.
sako: “Socialistų darbuotojo ralaičio“ motina. Per tris me
nėjimo ir vilkinimosi.“ Taip želio 1 dienos Vokietija turi iš sia.
Išrodo, kad darbininkų kova Nacionalistų susirinkimas AnBrau t ingo siekimams
tenka tus jisai “valdė” keturis šimtus
šiandie po pietų atstoaų butui mokėti vieną bilioną markių
milionų
gyventojų.
Tai
buvo
bus laimėta. Kcjios didelės goroj priėmęs ją su kai-kuriokreipti ytin
rimto domesio.
pareiškė premjeras Lloyd Geo ($238,000,000) auksu, kas rei
Šveduose jo idėjos pradėta vy juodžiausios Kynų imperijai kompanijos, kaip ^skelbiama,
rge.
kėjo išmokėti gegužes pirmą:
mis pataisomis.
dienos.
Mąndarinų
ir
kitų
ata

jau
padariusios
naują
su
kinti.
Bet
tatai
reiškia
nieko
savo
Premjero pareiškimas, kad patraukti tieson tuos Vokiečiu
daugiau, kaip primityvę demo tinkamųjų valdininkų saviva darbininkais sutartį.
PARYŽIUS, geg. 11. — Už
Vokietija sutiko talkininkų ul armiojs oficierius ir kareivius,
kratiją. Jo manymu, riksdagas liavimas pasiekė čiukurio. Tuo
kurie
didžiojo
karo
metu
yra
sienio reikalų ofisas šiandie ga
timatumą priimti,
pasitikta
pasipiktino
netik
Kynų
biedyra
niekas
daugiau,
kaip
eks

vo žinių, kad Turkų nacionalis
ytin stipriu krykštavimu bei ap kriminališkus darbus atlikę; Juodašimčiai užpuldinėja sočinuomene, bet ir augštųjų sferų
pertų
sueiga,
kurios
uždavinys
pilnai
pravesti
kariuomenės,
alistus ir komunistus.
tų Steigiamasai Susirinkimas
lodismentais.
paruošti įstatymo smulkme žmonės. Vaikiščas i mporatolaivyno ir orlaivių nuginklavi
Angoroj ratifikavo - Francuzųrius liko pa j uokos simboliu.
nas.
Visa
kita
spręs
tamsios
“Kad Vokietija pilnai sutiko mą ir išmokėti $31,416,000,000
ROMA, geg. 10. Rinkimams
Valdžios Uždaro dideles laivą dirbtuves. Turkų sutartį, kad butų sustab
Kilo revoliucija,
talkininkų sąlygas priimti, apie kontribucijos..; Kontribucija turi besiartinant susirėmimai tarp ir nepatyrusios piliečių minios.
dyta karinis veikimas Galicijo
rankas
tai aš pranešiau ir augščiausiai būt mokama tam tikromis da nacionalistų ir socialistų bei ko Joms pavedama pati svarbiau vairą pasiėmė į savo
je. Sutartis priimta ' su tam
talkininkų tarybai“, tęsė prem limis — apie 476,000,000 do^ munistų darosi vis dažnesni ir sioji sprendėjo rolė. Minios va respublikos prezidentas JuanLONDONAS, geg. 11. — Dė tikromis pataisomis. Vis dėl
Vaikiščas
i
mperatorius
Ši-Kai.
dinas
spręs
pačiais
svarbiasiais
jeras.
rių kas metais. Reto, Vokieti griežtesni. Nacionalistai (juo-;
lei angliakasių streiko padėtis to, kokios tos
pataisos, čia
paimpriverstas
abdikuoti,
ir
musų
valstybinio
gyvenimo
Anglijoj darosi labai rusti. Ša nieks nežino.
Premjero kalbą pertraukė ja turi mokėti 26 nuoš. nuo dašimtiškos Fasciti organizaci
tas
belaisvėm
Per
penkis
ųietiis
klausimais.
*
ly jaučiama didelė stoka kuro.
vienas atstovų buto narys, Ho- visų tų prekių, kurios bus siun jos nariai) kur gali, ardo so
jisai
buvo
uždarytas
viename
Daugelis mažesniųjų dirbtuvių
cialistų susirinkimus ir užpul Toliau laikraštis įrodo, jogei
DUBLINAS, geg. 10. — Miliratio Bottomley. Jis premjerą čiamos į užsienius.
1917
mePekino
palociuje.
Bet
visa
tai
reiškia
nieko
kita,
kaip
jau
užsidarė.
Dabar
rengiamąsi
tarinė policija šiandie areštavo
alklausė, ar Anglijos valdžia Naujasai minfeterių (kabinetas. dinėja kalbėtojus. Pa v., praeitą
sukelė
tais
monarchininkai
uždaryti didžiausias visoj Ang žymų Anglų rašytoji, Erskine
petnyčią Cittadella’oj ir Padua “palinkimą bolšcvizman.”
griuvo.
Naujojo ministerių kabineto nacionalistai užpuolė socialistų
lijoj laivams statyti dirbtuves, Childers. įtaria jį esant sinn
mą “kontribucijai atgauti ak
Prekyba su tarybų Rusais.
Tuomet
“
dangaus
karalaitis
“
priklausančias Vickers Ship- fein organizacijos darbuotoju.
susirinkimus-prakalbas. Pasek
tą“. Premjeras atsakė, kad ne. sąstatas yra sekamas:
dar
kartą
pasodinta
ant
sosto.
Dr Wirth — kancleris ir už mėje to šeši žmonės 'užmušta
RYGA, geg. 11. — Prekyba
building and Inginicring kom
Po to premjeras perskaitė tą
Vis
dėlto,
šį
kartą
jo
viešpata

ir kelios dešimtys sužeista. Pa- su tarybų Rusais prasideda. Ap vimas buvo trumpas: už sa panijai. Dirbtuvės busiančios
LONDONAS, geg. 8. — Va
pareiškimą, kurį čia gavo Vo sienio reikalų ministeris.
Gustav Baucris (didžiumie- dua’oj nacionalistai kėsinosi skaitoma, kad balandžio mene
uždarytos gale sekamos savai kar naktį čia pasimirė W. Prie
kietijos ambasadorius Sthamevaitės
laiko
monarchininkų
tis socialistas ir buvęs Vokieti darbininku biurą padegti. Pa- sį per Latvijos ir Estonijos. prie
tės. Jeigu taip bus, tai dar pus še Greene, krutomųjų paveiks
ris ir kuris buvo per
maištas
susmuko.
“
Dangaus
plaukas tarybų Rusuosna nuve
antro šimto tūkstančio darbi lų išradėjas.
jam (Lloyd George’ui) tuoj jos kancleris) — vice-kancle- sikesinimas nepavyko.
karalaitis
“
ir
vėl
abdikavo.
žta apie trysdešimts penki tūk
ninkų neteks darbo.
ati- ris ir iždo ministeris.
Dabar ve, monarchininkai ir
stančiai tonų įvairių prekių.
Braun (klerikalas) — ūkio
Apskaitliuojama, kad visoje
STARKE, Fla., geg. 10. —
darant.
vėl
sąmokslininkai!
j
a
—
nori
Iki šiol per Estonijos bankus
ministeris.
Anglijoje
dėlei
angliakasių Būrys baltveklžių Šiandie už
“
dangaus
karalaitį
“
grąžinti.
Bėdino nota.
tarybų Rusai išvežę užsienin
Schffer (demokratas) — teistreiko kas dieną atstatoma puolė Bradford paviėčio kalė
Kokiuo
tikslu?
Kad
dar
dau

apie 40,000,000 auksinių rub
nuo darbo apie penkiolikę tuk- jimą ir paėmę iš jo vieną neg
Pareiškimas yni sekamas: singumo ministeris.
giau išnaudojus ir taipjau iš
lių.
Robert Sbmidt (socialistas)
rą — pulinčiavo jį.
“Pildant reichstago t nutari
naudotą ir pa vergtą
Kyniją.
—
darbo
ministeris.
Gegužės
26
dieną
120,000
mą sąryšy su talkininkų reika
Tarybų Rusai vedą prekybą Nors ir dabartinė Kynų respub
Gen.
Groener
(socialdemo

darbininkų
mes
darbą.
lavimų už gegužės 5 dieną,
ir per Juodosios juros prie likos valdžia nekam tikusi, bet
kratas)
—
transportacijos
mi

mano valdžios aš esmi paliep
plaukas. Iš Maskvos praneša daryti tai, kas daryta prie mo
nisteris.
KRISTIANIJA,
Norvegijoj,
tas josios vardu pareikšti, jogei
ma, kad Novorosyskan atvyko narchijos, ji negali. Kynų res
Giesbert
(klerikalas)
—
paš

geg.
12.
—
Kad
kokios,
jeigu
naujoji Beri i no , valdžia yra
Įienki prekyniai laivai. Atvežta publikos valdininkai dabar gan
to
ir
telegrafo
ministeris.
laivų
savininkai
nenorės
savo
nutarusi:
daugiausia ūkio padargai.
na tam tikras metines algas.
Andrės Hermos (klerikalas) darbininkų reikalavimus išpil
Pinigai, kuriuos jie surenka iš
“Pirma, be jokių sąlygų pra — maisto kontroliuotojas.
dyti, gegužes 26 dieną Norve
vesti tas pareigas, kurias yra
Gradneur (didžiumietis soci gijoj kils ‘ visatinis streikas. Vyrai, pilvas bus nereikalingas. gyventojų, atiduodami valdžios
iždan. Pirma būdavo kitaip:
nužymėjusi kontribucijos ko- alistas) — vidaus reikalų mini Taip vakar nutarė Norvegijos
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
valdininkas atiduodavo valdžiai
misija.
steris.
profesinių sąjungų federacija?
PARYŽIUS, geg. 10. — Medi
nai dar nėra labai pakilę, bet šiomis dienomis jų
“Antra, priimti ir be jokių
Gessler (demokratas) — ap
Generalinis streikas skelbia kų akademijoj daktaras Victor tik tą, kas likdavo nuo jo “ekkaina pradėjo kilti, ir gal dar kils kokį mėnesį
sąlygų pravesti tas gvarantijas, saugos ministeris.
ma tik tam, kad padėjus strei Pauchet vakar davė įdomią lėk spensų”. Pasipriešinti valdi
ar kitą, taigį, kam reikia siųsti pinigus, geriaus
kurias kontribucijos komisija
G i Ibersch m id t (di dž i u m ie t is kuojantiems jurininkams, ku riją. Be kita jis pareiškė, jo ninkui, įrodyti jo klaidas tuo
tegul pasiunčia šianden, nesileidžiant į spekulia
stato sąryšy su kalbamųjų pa socialistąs) — rekonstrukcijos rie jau geroka valanda kaip me gui pilvas žmogui yra netik met hieks nedrįsdavo.
ciją.
Ve* tuos “senus gerus lai
reigų pildymu.
ministeris.
tė darbą ir kurių reikalavimai nereikalingas, bet ir pavojin
kus“ ir norima grąžinti, šian
“Trečia, priimt ir be jokių
dar ir šiandie nėra išpildyti.
ga*. “Ateities mokslas gal su die tečiaus Kynija jau ne ta,
Nauj’ienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
sąlygų pravesti kariuomenės, True translation filed with the postStreike nedalyvaus tik gele ras priemonių, kaip tą organą
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
kas ji buvo 10-15 metų atgal. O
laivyno ir orlaivių nuginklavi master at Chicago, III., May 12, 1921 žinkeliečiai, ugnagesiai ir ligo pašalinti“, sakė Dr. Pauchet.
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus paas reąuired by the act of Oct. 6, 1917
todėl monarchininkų pasimojimo reikalavimus.
ninių darbininkai.
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
mai busią tinkamai atremti.
“Ketvirta, priimti ir be jo
Jeigu streikas kils, tai jame
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
kių sijlygų pravesti karinių nu
dalyvaus apie šimtas dvide
PINIGŲ KURSAS.
KOBLENZ, Vokietija, geg.
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
sižengėlių baudimą, d taipjau
šimts tūkstančių darbininkų.
11. — Čia tokios nuomonės
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Vakar, geg. 11 dien., užsienio pini
pravesti visus tuos taikos suta
reiškiama:
Franci
ja
by
kokia
kaina, perkant jų ne mažiau kaip
sumas pagal pigiausio, dienos kurso, koks tik
rties punktus, kurie iki šiol dar
Charlie Chaplinas turėjo “pir gų
už 25,000 dolerių, bankų buvo akai kaina nori pasigrobti Rultr ap
yra New Yorke ar Chicago ie. Naujienos yra
M
i! »
-r
Talkininkai ir Lenkai tuo klau
tomą Amerikos pingals šiaip:
mą tikrą nelaimę.“
skritį. Esą, jeigu Vokietija jos
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
simu padarę tam tikrą sutartį;
LOS ANGELES, geg. 12. —
Anglijos 1 svaras ...
$8.99 reikalavimus ir priims, ir tai ji
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
“insurgentai“ laikys
Austrijos 100 kronų
$0.23
Paskilbusis amerikiečių komi
jieškos
iprogų,
kad
savus
sieki

Belgijos 100 kronų ...
$8.35
jienos. siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir J vi
SOCIALDEMOKRATAS.
internacionalinę srytį.
kas, “krutomųjų
paveikslų
Danijos
100
kronų
....
$18.00 mus puavesti.
Musų draugų laikraštis ii
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
$2.30
Finų 100 markių .....
žvaigžde,“ vakar turėjo “pir
Kauno. Kiekvienas darbininkai
Franci Jos 100 frankų
$8.32
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
TOPEKA, geg. 10. — Iš įvai
LONDONAS, geg. 11. — mą tikrą nelaimę”. Darant
Italijos
100
lirų
.....
.
$5.21
Skyrių.
privalėtų ji perskaityti. Num Central News šiandie gavo iš bandymus, savo studijoje, jis
Lietuvos 100 auksinų
$1.65 rių valstijos vietų gamta prane
Jau atėjo Socialdemokrato 4, Lenkų sostinės Varšavos prane padegė savo... kelines ir gan
Lenkų 100 markių ...
$0.1 ” šimų, kad stiprus lietus, kur
$35.70
Olandų
100
guldSnų
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu- šimą, kad derybos, kurias vedė rimtai apsišvitino kojas.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Norvegų 100 kronų .
$16.45 siautė bėgiu dviejų pastarųjų
menai.
$17.85 dienų, ūkininkams didelių nuo
šveicarų 100 kronų .
1739 So.,Halsted St.,
Chicago, III
Už kokios savaitės “musų
specialioji talkininkų komisija
Švedų 100 kronų ....
$23.55
Gaunamas Naujienų ofise.
plebiscitui Augštojoj Silezijoj Čalis” ir vėl busiąs sveikas.
Vokiečių 100 markių
$1.65 stolių pridarė.

kų taryba galutinai

Mūšiai Silezijoje esą sustabdyti

Išpildė
talkininky
•I I ■
reikalavimus.

i

Užgyrė naująjį ministeriy
kabinetą.

I

14.

Reakcijos pasiauba
Italijoj.

Anglijai stokoja kuro.

Skelbia generalj streiką
Norvegijoje.

Auksinai
pradėjo kilti

Mūšiai Augštojoj Silezijoj
esą sustabdyti.

NAU3IMNOS, Chicago, lū.
•

Kas Dedasi Lietuvoj

•

•

risono Adino Bohi, Viktoro
Hugos ir kitų.
Pinigai ir raštai prašomi
siųsti šiuo adresu:
Joniškio Jaunimo Altruistinei
Draugijai “Žingsnis”, Dr-jos iž
dininkui Vincui l^reikštui Jo
niškis, Šiaulių-apskr. Lithuania.
Joniškio Jaunimo Altruistinės
Draugijos “Žingsnis” Valdyba:
Pirmininkai), Ed. Levinskas,
Nariai: St. Viliunas, Vincas
Preikštas.

numai, — tarp mirties patale
gulinčio ligonio ir jo artimųjų,
Piliečiui Gedvilai iš nakties namiškių, — įvyksta svarbiapavogė arktį, žmogelis pėdo sia vien dėl to, kad nėra tin
mis atsekė vagį į j>ačius Eže kamos vietos palaidoj i litui mi
rėlius. Kreipėsi į milicijos nuo rusiojo kūno: mirusį be “spavadą, bet ponas “nuovada” iš vednes”,
vijo jį laukan, pridėdamas ru kapinėse neprima, liepia laisišką: “ubiraisia k čortu”. Lau (loti “už grovelia”, bet toje
pė ateiti tik apie 11 vai.,—mat menkoje vietelėje “už griovė
Areštavo teismo paleistus.
nuovada dar nebuvo išsimie lio” tiek jau priguldyta lavo[Iš Fcderuotosios Presos]
gojus. Tuomet žmogus, gavęs nų kad darosi net šlykštu.
Todėl Joniškio Jaunimo Al
nuo komendanto kareivį, sura
New York. — Prie durų teis
truistinė
Draugija
“
Žingsnis
”
,
do savo arklį, žmonės kalba,
mo buto, už minutes po jų pakad delei ištvirkusios milicijos Jonišky (Šiaulių aps.) sumanė. liuosavimo dėlei stokos priro
valdžiai prisieina nustoti pasi įsteigti laisvas kapines, kad tu dymo, du žmones — Edjvvurd
tikėjimo. Laikas, oi laikas va rėjus galimybės išvengti minėtų Lindgren ir Israel Amter, tapo
blogumų, nors Joniškio apylin išimojo areštuoti.
lyti tą šlamštą.
Pas mus buvo atvykęs V. Rei kėje. Bet deja, tam svarbiam ir
Jiedu buvo kaltinami “krimi
kalų ministeris ir pagavo pati bivtinaių reikalui trūksta lėšų... nalinėj anarchijoj”, bet teismas
Taigi šiuo ir pasiryžta kreip juos paleido. Einant iš teismo
apskrities viršininką, kad jis
žmonėms nemoka už šieną ir tis Į Amerikos laisvųjų pažiū juos pasekė detektivai ir prie
rų žmones maldaujant aukų. durų vėl juos suėmė. Kada jų
avižas. — A. Žansparnis.
Broliai! Mes šaukiamės į advokatas paklausė ko pasi
DAUGAI (Alyt.)
Jus visus, kuriems tik brangi remdami jie tai daro, detektilaisva — laisvos krikščionybės
Turime valdišką malūną su —anti-klerikailnė idėja, nuošir
Sevėros Gyduoles urfaiko
tartoku. Bet jį valdžia be var džiai prašydami iš Jūsų pagal-'
šeimynos sveikata.
žytinių išnuomavo vietos žyde bos; mes pasitikime, kad Jus:
liui, nors valsčius pats norėjo musų augščiau išdėstytą rei\ Atgaivinkite
I
tą malūną perimti. Dabar mo-1 kalą įvertinsite ir, kiek galėda- I
kame brangias kainas už malu- mi, pagelbesitc* Dažnai Jus |
Sava nervus.
|
nę.
.1 aukaujate gana gausiai įvai- E
Musų valsčiuje p. M. parda-! riems Lietuvos valstybės rei- j Jeigu jaustite pavargis, aržus, nėr- £
vineja vietos žmonėmą įvai-; kalama. Čia irgi aukausite j v uotas, lengviai sujudintas, jaustas u
rius daiktus, gautus iš Kauno svarbiam ir būtinam reikalui i į I nuo triunksmu, negalite miegoti — |
Turime soc. Jūsų aukos su didžiausiu dė- J tada nepadarisite giariaus imdamas •
apsaugos skyrių, bet rublis kingumu bus smulkiausia iš- |
skirsto minėtoji panelė ir tai už dėstytos laikraščiuose: bus pa
pinigus. Kodėl taip?
rodyta, kas jas suėmė ir kur
—Neveikias.
Sykiu su šiuo kreipiamės į
«
t
visus Amerikoje gyvenančius
LIETUVIŲ STUDENTŲ
(Severo Nervoton), tam tikrus gyaltruistus arba altruizmo idė
dulos dėl tokiu negalą. Jie nutilda
SVEIKINIMAS PROF.
nervus, atneia ramų ir pastiprinanti
jos šalininkus, taipgi nuošir
miegą ir atgaivin norvu eystemą.
BEZZENBERGERIO.
džiai prašydami paaukauti mu
Prekė $1.25. Gaukite nuo aava
aptiekoriaus.
Reikalaukite Severo.
Neimkite kitokiu.
Karaliaučius, IV. 16 (Elta). sų Joniškio Jaunimo Altruisti
nei Draugijai “Žingsnis”, al
Volfo agentūros pranešimu,
W. F. SEVERĄ CO.
slaptą patarėją prof. Bezzen- truistinio turinio raštų, k. a.:
CEDAR RAP1DS, iOWA
bergerį dcl 70 metų sukaktuvių Tolstojaus, Henri Džordžo, HaEžERfiNŲ PADANGĖ.

SEVERA’S
NERVOTON

nuo jo 'gimimo dienos, studen
tas Antonaitis lietuvių kalba
s veikme*
nriimičiirį *stiwh‘juojančių lietuvių ir Kauno vals
tybinės gimanizijos vardu prof.

pelnus lietuvių kalbotyrai. Svei
kintojas be kitko dar pasakė,
kad tas profesoris buivęs aplan
kęs lietuvių liaudį jos grinčiosc,
norėdamas pasiklausyti, kaip ji
kalba, palsižiurėti, kaip įsitai
sius ir kaip gyvena.
Tad to profesorio pavardė
busianti amžinai surišta su lie
tuvių mokslu.
Atsakydamas, prof. Bezzcnberger pareiškė: “Aš stengiaus
rasti ryšių tarp Lietuvos ir Vo
kiečių. Aš turėjau laimės drau
gauti su daugeliu lietuvių.
Dirbdamas ilgus savo^ metus
mokslo darbą, aš pamilau lie
tuvių tautą ir išmokau ją, jos
visumoj aukštai vertinti. Lietu
vių tauta dabar pradeda savo
plėtotę. Aš linkiu, kad ta plė
totė butų sėkminga ir ivasinga
ir kad mokslo atžvilgiu ryšys
tarp Lietuvos ir Vokiečių liktų
ir politiniu ryšiu ir kad mes ga
lėtum pasidžiaugti lietuvių tau
tos palankumu ir meile.”

Balsas iš Lietuvos.
Atsišaukimą?. į Amerikos lais
vųjų pažvalgu visuomenę!
Nors Lietuvoje ir garsinami
gražus demokratizmo obalsiai,
bet pačiame gyvenime toli gra
žu taip nėra: laisvesnių min
čių piliečiams vis dar nėra ga
limybės vykd'inti
gyveni man
savųjų idealų. Pav., nė su kuo
tiek neįvargina Lietuvos klch
rikalai laisvesnių pažiūrų žmo
nių, kiek su kapinėmis! Dažnai

mų dėlei, per visą savo gyve
nimą neturėjęs jokios su kuni
gų peršamomis “malonėmis”
bendrystes, — mirdamas lyg
ir priverstas yra suveidmainiauti ir tas “malones” priimti.
Nes nckiekvienas pajiegia per
nešti visus tuos maldavimus
ir ašaras savo artimijjų-namiškiij, prašančių “prisiimt** -kuni
gų' Ir visi tie aštrus nemalo-
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■ ŠIPKORTES i
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias
Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauną ar Liepo
ją. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už
DYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS' LIETUVON PI
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:
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vai atsakė “Ne , jūsų reikalas”
ir dar pastūmėjo advokatą. De
ki to advokatus padavė prieš
vieną dvtektivų skundą.
Tik. už valandos po areštavi
mui detektivfti nuėjo į kitą teis
mą ir ten gavo naujus vata li
tus prieš areštuotuosius.
Moterų taikos kongresas.
[Iš Federuotottios Presos]

Geneva.
Trečias Moterų
Internacionalinės Taikos Lygos
internacionalinis kongresas bus
laikomas Viennoje nuo 10 iki
16 birželio. Pirmininkas Ly
gos prezidentė Jame Addams iš
Chicago. Paskui nuo rugp. 1
iki 15 d., Salzburg, Austrijoj,
bus įkurta vasarinė mokykla
apie internacionalizmą.

AR JUS NORIT SVEIKO
KŪDIKIO?
Jeigu taip, tai turit duoti jam
tinkamą maistą. Sveiki kūdikiai
yra pasidžiavimu ir linksmybe
kiekvienos motinos — ir tai yra
privalumas, kad kiekvienas kū
dikis butų sveiku.
Jūsų kūdikis turi būti tinkarmu pradėtas maitinti maistu
kuris padaro jį linksmu ir svei
ku jeigu ne, tai jis bus silpnuo
liu kiek metų vėliaus.
Ant puslapio 5 šio laikraščio
šiandien jus rasit apgarsinimą
apie Bordens Ekigle Brand Su
tirštinto (condensed) pieno. Iš
kirpkite
kuponą
Y
t
• • • pasiųskite
• ♦ ... ... > _ Bor•_
den kompanijai, o ji prisius
jums už dyką nurodimus kaip j j
vartoti kartu ir “Kūdikių Gero
vė” knygą.

SUSTOK — ŽIŪRĖK — IR — KLAUSYK —
I šį patraukiantį pasiūlymą šeši daiktai tik už $6.00.

Budavojame
Namus.
Flatus ir bungalows. Aug
štos rūšies materijolas ir
puikiausis unijistų gabių
darbininkų darbas už tokią
žemų kainą, daug pigiau, nei
kuri kita įstaiga pasaulyj
galėtų. Perkame tokiomis
daugybėmis, todėl galime
siūlyt už didelį nupiginimą.
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,
4021 S. Maplewood Avė.,
Tel.: Lafayette 5284.
P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit jam.
Nekainuos nieko, k4d gavus
faktus.

The Home Builders
K Association,
National Headąuarters
139 North Clark Street
Telephone Rand. 5886.

Rašyk šiandien reikalaudamas virš parodomų daiktų seto, ir kuomet aplaikysi juos, parodyk savo kaimynams ir draugams ir tt. ir lai jie nuspren
džia jų vertę. •
Jei nori persistatyt šiuos augštos vertės daiktus, tikrai buk pirmas pa
sinaudoti proga šio didelio pasiūlymu, o busi musų atstovu.
Dalykai?'yra labai atliekamu, todėl nevilkink. Tik iškirpk šį paveikslėlį,
Pirma lietuviška valgykla
parašyk AIŠKIAI savo vardą ir antrašą, įdėk su 35c. krasos ženkleliais ar
kitokiu budu padengimui persiuntimo lėšų, o mes pasiųsime daiktus tokius
North Sidėje
pat kokie parodomi augščiau ir aprašomi žemiau.
1. Augštos rūšies laikrodis su gegute, veik brangiausio ir ilgai laikan
Šiuomi pranešame northsaičio medžio, gražiausio rankų darbo išmarginto, kuomi pasidaro brangesniu.
Geriausio išdirbimu. kaipo nustatymas laikymo teisingai laiko, kurį ir laiko, diečiams, kad mes atidarėme
kurį reguliuoja svarumas ir gvarantuojame, kad užteks amžinai.
lietuvišką valgyklą lietuviams
2. Automatiškas plaukams kirpti. Nusikirpsi plaukus pats sau, pana parankioj vietoj.
Todėl, šios
šiai kaip kad šukųojiesi.
3. Geležinkelio mados laikrodėlis, sidabriniais nikeliniais viršeliais, gra apiclinkės lietuviai kviečiami
žiai nupališiuotas, ir išmargintas. Nikelio jo viduriai taip nustatyti, kad
laiko teisingai laiką ir gvarantuojamas daugeliui metų.
kiekvieną užganėdinsime.
4. Paauksuotas žiedas su vardo ir pagardės pirmomis raidėmis.
5. Baromčteris, npuj: usiai patvirtintas išradimas, kuris parodo orą vie A. SABECKIS ir KAZ. KIČAS,
ną dieną iš kalno, kuomet maža moteriškė išeina per duris, prieš grąžų orą,
1940 W. North Avė.,
ir prieš lietu moteris nepasirodo, ir vietoje moters išeina su lietsargiu, Iš
vidaus ant durių thermometeris, kuris nurodo temperatūrą. Tokis puikus
Arti Robcy St.
daiktas be kurio nei vienas nčgali apsieiti.
6. Puikiausia pasižymėjimui knygelė, apdaryta gražiais odos apdarais
su veidrodžiu ant apdarų.
Tai yra puikiausis daiktas, kurį kiekvienas
AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
turi turėt.
Nei vieną iŠ paminėtų daiktų neparduodame atskirai, kadangi Šis kliuReikalauk musų kainos asphalt sto
bas siūlo, tpdel mes galime parduoti už tokią žemą kainą, kad pasiekus vi gams ir marmurinio paviršiaus, stusus ir jei atrasi, kad jie neverti dvigubos kainos nei musų kaina, grąžinsime bų ir garadžių stogams.
pinigus, šis daiktų setas tikrai patrauks taniistos draugus ir jie skubinsią
Tcl.: Victory 2400
įsigyti setą, o gal pats norėsi kitą. TODĖL, VEIK TUOJAUS!
GEORGE GREEN LUMBER CO.,
UNION SALES CO., Dept. 470,
22nd St. Bridge.
673 W. Madison S't.,
Chicago, III.

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaa

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
t NOTARIJUŠAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th S't., Kam p. Halsted SI.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.; iki 3 po pietų.
f—1".........
. ........
Tcl. 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. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL'
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tol. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 3869.

J. P. WAITCHES
LAWYER /
Lietuvys Advokatas

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

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

,*

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir
budavotojas.
Būdavojame ir taikome.

1401 W. 47th St.,

Chicago.

Siūlome
ASTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ,
PENKIŲ METŲ GOLI) MORTCAGE COUPON BONDS už
nominalę vertę ir teisingą palUkį.
Palukis išmokama geg. pirmą
ir lapkr. pirmą kas metai.
Saugų ir gerą investinimą
siūlome, nepaprastai gerą pelną
nešanti.
P. G. Perich & Company
Investment Securities
1705 Magestic Building
22 VVest Monroe St.
Tcl.: Dearbom 1466.
Tik aprubežiuotam laikui,
priimsime Liberty Bonds už
nominelę vertę.
I

DR. VAITUSH, O. D.
—C
")— Lietuvis Akių
i Specialistas

C*4-4.^.^4-

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

Pranešimas

Ką=tik Gavome iš Lietuvos

Visiems viengenčiams, kad laikęs aptieką prie 3601 So. Halsted St.,
Ir paskutiniame laike Cicero, dabar turiu aptieką ant Town of Luke
po antrašu:

4559 So. Hermitage Avė., Cor. 46th St.

Ketvergas, Gegužio 12,1921

Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos
Socialdemokratų Partijos.

»

F. A. JOZAPAITIS, R. Ph
Savininkas ir Aptiekorius
Phone Boulevard 7078.

EXTRA!
EXTRA! .
EXTRA!
Šiuomi pranešame jog S. F. Galinis pa
garsėjęs lietuvys-vodevilistas duos savo se
ansą: '
'
. ■
.
PRADEDANT NUO SUBATOS
Geg. (May) 14 d. iki 20 d., 1921,
PANTAGES THEATRE, DĖS MOINES, IA.
Nuo Geg. (May) 22 iki 28 d., 1921,
PANTAGES THEATRE, MINNEAPOLIS,
MINN.
Nuo Geg. (May) 30 iki 4 Birž. (June), 1921
PANTAGES THEATRE, WINNIPEG,
CANADA.
Beto, šiame VAUDEVILLE ROA!il(
SH0W dalyvaus daugelis kitų Internaciona
lų Artistų.
Taigi, lietuviai gyvenantieji viršminetuose miestuose ir jų apielinkese kviečiami
atsilankyti kuoskaitlingiausiai pažiūrėti to
puikaus

Kelias Į Socializmą.
Parašyta Dr. O. Bauer.
Versta iš vokiečių kalbos.
šiame veikale aprašo opiau
sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos
socializacijai. Verta didžiausios domos.
Kaina — 35 centai.

Vokiečių Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų
veikimo Programas.
šioje knygelėje darbininkai
ras daug ko pavyzdingo vedime
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Palengvins akių (tempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšti, atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka'teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atytla atkreipiama |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. N'adšldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47 th SU, kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

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

Steigiamojo Seimo
mokratų Frakcijos

Socialde

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

Self-Reducing
CORSETS

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio,
birželio 23 d. Tai darbininku bal
sas į liaudį jų atstovo lupomis.
Kaina 20c.

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai,
nes nedaug jų turime.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
Chicago, UI

Jei tumistoR pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės niierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimą ap
mokame.
MEMO liyGIENIC-FASBlON INSTITUTE

IMpL M

'

2J Irring Pl.ce

New Y«rk

.y

1 NAUJIENOS, Chicago, UI
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ĮKORESPONDENCIJOS
SO. OMAHA, NEBR.

Domisi Lietuvos darbininkų
padėtimi.
Balandžio 22 d. Armoškos
svetainėj, buvo vietos darbuo
tojų susi nink i mup, sušauktas
tikslu apsvarstyti dabartrinę
vidurinę Lietuvos padėtį ir
ypač padėtį darbininkų Lietu
voje ir jų persekiojimus. Su
sirinkimų sušaukė būrelis tuo
klausimu Ausidomčtjihių žmo
nių, kurie išsiuntinėjo tam tik
rus pakvietimo laiškučius. Su
sirinko gana apštus būrelis

nagrinėjimų. Mooney išrodė
gerai, buvo apdegęs saulės, tik
plaukai jo jau visai žili. Laik
raštininkams jis pasako mažai;
bet pasirašytame pareiškime jis
sako: “Niekas liek daug nepri
Bando atnaujinti
sidėjo prie sunaikinimo žmonių
pasilikjimo teismais, kaip šios
Mooney bylą.
[Iš Federudtosios Presos] '
bombos bylos. Ir kuo ilgiau tę
San Francisco.
Pirmų sis neteisingumas, tuo didesnis
kaitų po to kaip jis įėjo į St. bus susivilimas’’.
Ųuentin kalėjimų liepos 17,
Tečiaus jam liudyti noprisi1918, Thomas J. Mooney buvo
atgabentas į San Francisco ėjo ir jį sugrąžinta St. Qincngeg. 2 d., kad liudijus jo advo- (in,tardymams likus atidėtiems
kuto Byron C. Parker užvesto- iki «egužčs 23 d., kada jo adje byloje, kad privertus teis- yokatai pristatys dar daugiau
mus atnaujinti Mooney bylos •liudytojų.

tų dienų išsikraustė į kitų mies
telį; Linden, N. J., kur juos
mažiau pažįsta. Ten jie ir lai
kė savo prakalbas.
—Sausinikietis.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje Pranešimas

LIETUVOS RAUD()_NAJAM KRY-r Labai gali būti, kad vieną ar kitą
darbą “Lietuvos Raud. Kryžius” at
ŽIUI AUKŲ ATSKAITA.
Susirinkimą atidarė A. Žallieka nepilnai gerai, kad yra truku—\’ Prašalini mul Šių trukumų gepis ir papasakojo apie dabnrti- Žemiau yra paduodama smulkesnė ĮJJĮ
,
riausis
vaistas — tai visuomenės kri
nę Lietuvos politinę ir viduri apyskaitą visų “Lietuvos Raud. Kry- ’ tika, aiški
rimta kritika. Daryti ko
aukų, kurios buvo pasiųstos Liekie
nors
primetimai
paslapčia, panę padėtį, kaip valdžia, prie Į| žiui
tuvos, Misijai arba paskui Lietuvos
kukždomis,
kaip
tat
neretai
daro
šais gyventojų norų, bičiuoliau- Atstovybei, pradedant nuo Sausio ma, neišpuola, nepritinka. yra
Juo
ma
Urnos dienos iki Balandžio 14 žiau yra pateisinamas darbas, kuomet
jasi su Lietuvos priešais dvari dienos.
Praėjusiais 1920 m. iki 1-os
šios jau įsivyravusios ir palai
ninkais ir kaip ji persekioja dienos buvo prisiųsta 14,320.21 dol ir vieton
komos
įstaigos, norima tverti kokia
pasiųsta auksinais 1,327,629, o šiais nors kita
darbininkus.
Pareiškė, kad metais
įstaiga. Toksai darbas la
apturėta 4,106.50 dol. ir pasiųs
bai
panašauja
i darbą tų Lietuvos pi
Vilnius todėl dar nėra atva ta Lietuvos R. Kryžiui 265,738 auksi liečių, kurie delei
tos priežasties, kad
duotas, kad Lietuvos krikščio nai.
tai ar jų laiškas tapo Lietuvos pašprapuolęs ar tai delei to, kad jiems
nims demokartams yra daug Labdarybės darbas — tai šventas toj
prisiėjo
muitas ant sienos užmokėti,
darbas. Rodos prie jo neturėtų bųti
artimesnė Lenkijos ponija, ne ypatingų
iau
smerkia
Lietuvos Valdžią ir išsi
varžytinių. Tečiau ir prie
žada
Lietuvos
Valstybės. Dar ma
gu Lietuvos darbo žmonės. Jis šio darbo atsirado visokių ginčų ir žiau pateisinamas
toksai ' griovimo
varžytinių, kurios trukdo tinkamą
pasiūlė, kati butų išrinkta tani aukų
plaukimą. Esamoji Amerikoje darbas, kuomet kokios nors svetimos
kapitalais norima paremti
tikra valdyba ir kad butų iš “Lietuvos Raud. Kryžiaus Rėmėjų’’ valstybes
Draugija, sulig savo vardo, yra rin kokia nors viena musų valstybės įnešta, varde So. Omahos lie kusi ir už 1920 m. suaukavusi nema staiga, kad sumažinus autoritetą jau
tuvių darbininkų, rezoliucija žai Lietuvos Raud. Kryžiui, tečiau esamosios. Girdi, Amerikos Raud.
pasiteisindama, jog ji veikia sulig Kryžius (American Red Cross) duo
protestui prieš (Lietuvos val Amerikos
čarterio, yra atsisakiusi ne dąs viso ko, kas tik reikia, d-ro Nage
džios nederamų elgimąsi su tik man, kaipo Lietuvos Atstovui vičiaus užlaikomas karo ligoninėms,
Amerikoje, priduoti savo apyskaitą,
darbininkais.
bet ir kaipo specialima “Lietuvos
Eina kalbos iš publikos. Iš I Raudonojo Kryžiaus’’ įgaliotiniui nepridavus yra nė apyskaitos, nė ko
reiškiama tuo klausimu įvai kių
kitų paaiškinimų, kokioms Lietu
rinsiu nubmonių. Ypač musų vos įstaigoms jų Nurinktos lėšos yra

tautininkai spiriasi, kad pareiš

kimas Lietuvos valdžiai butų
atidėtas paskesnio m laikui; jie
net ir reakcijos siautimų Lietu
voje buvo pradėję teisinti. Bet
jiems gerai atsakė P. J. Juze
liūnas, nurodydamas kaip dar
bininkai Uetuvoje yra skrietisusirinkimai ardomi, laikraš
čiai uždarinėjami ir kaip jie
turi kęsti žiaurų su jais valdi
ninkų apsiėjimą.
Po ilgų svarstymų, didžiuma
balsų nutarta rinkti valdybų ir
komisijų, kuri patiektų tokia
rezoliuciją. Pirmininku išrink
ta T. Žarnauskas, sekr. A. Žalpis; rezoliucijos komisijon įėjo P. J. Juzeliūnas, A. Gražis.
F. Binkevičia ir A. Žalpis.
Gerai, kad ir So. Omahos
lietuviai darbininkai pradeda
domėtis Ijetuvos darbininku
padėtimi ir reikšti jiems užuo
jautos. — Lietuvos Atžala.
ELIZABETH, N. J.

Gegužes Pirmosios šventė.
Gegužės 1 d., paminėjimui
visąpasaulinės darbininkų šven
tes — Gegužės Pirmosios, —
L. S. S. 174 kp. buvo surengu
si prakalbas. Kalbėjo d. C. A.
Hermanas iš New Yorko. Pir
miausia aiškino apie reikšmę
Gegužės Pirmosios šventės, o
paskui apie Lietuvos politinę ir
ekonominę padėtį. Savo užda-

ka prakalbomis buvo labai pa
tenkinta. Tik publikos buvo
neperdaugiausia.'
Tai atsitiko
paskleisti lapeliai, raginantys
kelti revoliucijų, tad žmonės
bijojosi eiti į prakalbas, kad jų
ten

neari šluotų*.

Tiesa,

vęis

spėjus prasidėti prakalboms,
pribuvo į svetainę policija su
lietuvišku

šnipeliu,

kuris jai

perpasakojo kas buvo kalbama.
Nors policijai sekant ir gau
dant kiekveinų žodį, kalbėtojui
nebuvo taip smagu kalbėti iv
reikėjo dabotis, kad kur ne
prasitarus ir nedavus progos
policijai įsimaišyti, bet prakalja nieko nelaimėjo.
Tų pačių dienų tautininkų
vadovaujama Giedros Kliuhas
savo kliube buvo surengęs va
karienę, sakoma, kad paken
kus socialistų prakalboms.
Na, o kaip musų “komunistai” praleido tų šventę? 'Jie
taip save diskretlilmo, kad čia
jie nebeteko įtakos. Tad jie

kaipo atskaita L. R. Kryžiaus darbuo
tės. Tuo tarpu L. R. Kryžius Val
dyba yra prisiuntusi sąrašus apturėtų
iš Amerikos daiktų ir pinigų ir nu
rodo, kaip jie yra išdalinami ir kas
šiandien Valdybos yra daroma:
1. Lietuvos Raudonasis Kryžius tu
ri ligoninę kariškiems Panevėžyje su
užkrečiamųjų ligų skyriumi, kur pa
skutiniu laiku telpa šiltines sergantie
ji iš Rusijos grįžtantieji tremtiniai.
2 [steigtas Medicinos Pagelbos bū
rys kariškiems ir civiliams ant fron
to.
3. Belaisviams iš Lenkijos teikia
ma pašalpa pinigais, šiltais rūbais;
sergantiems kariškiams visose ligoni
nėse įvairiomis šventėmis dalinamos
dovanos.
4. Valdžiai padedant steigiama prie
glauda karo invalidams .
5. Rūpinamasi apie karo našlaičius
—vaikus.
6. Kaune L. R. K. turi ligoninę —
kliniką, prie jos, ambulatoriją ir vais
tinę.
Apie tą įstaigą Vyriausias
Amerikos Raudonojo Kryžiaus atsto
vas iš Rygos pasako: kad ši įstaiga
pilnai gali būti perkelta Amerikon,
kur jais savo stoviu neprisieitų gė
dytis.
.
.
7. Kaune prie savo ligoninės L. K.
K. įsteigė kursus akušerėms ir gailes
tingoms seserims gaminti. Jau iš
leista 25 akušerės ir 24 seserys. 1 va
sario š. m. prasidėjo antroji laida.
8 L. R. K. turi savo ambulatoriją ir
Maitinimo punktą Vilniuje dėl grįž-

c
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AKUŠERKA

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

Stogu Oengejas

Mrs. A. Michniewicz
'
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SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sales Corporation (Lie
tuvių Prekybos Bendrovė). 1920 metais Amerikiečiai pasiuntė per
Lietuvių Prekybos Bendrovę su viršum (25,000,000) dvidešimt penkis
milijonus auksinų saviem-s Lietuvon.
ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo skyrius
pasiunčia kas mėnesis suvirš (5,000,000- penkis milijonus auksinų.
Tas liudija, kad Lietuvių Prekylios Bendrovė teisingai ir greitai pa
tarnauja. ,

LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų^ LIETUVON, ir norin
tiems partraukti giminės iš laetuvos.
PADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus važiuo
jantiems Lietuvon, ir iš Lietuvos.

.. Važiuodami Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelionėje
visko gali atsitikti. Geriausiai išsipirkite musų Bendrovės perlaida
(draftai) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvežę pinigus gau
site pašte.
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
Bendrovės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pra
dėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darba daugiau l/)00 darbininkų.
Todėl jeigu nori gauti gera pelnų už savo pinigus, tai pirk Lietuvių
Prekybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas,

nes neužilgu kaina pakils.
Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių
apie laivakortes kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jei patogiau tai kreipkitės į muuų skyrius:

Lithuanian Sales Corp
300 Savoy Theatre Bldg,
Wilkes-Barre, Pa,

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00' vakare
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. vak. Neda
liomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.
*
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H Telefonas: Boulevard 7042

■ DR. G. Z. VEŽELIS Į
Lietuvis Dcntistas
4712 South Ashland Ave^
arti 47-tos gatvia
r/~~...........
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Tel. Boulevard 2160
l

Dr.A.J.KARALIUS

bet nieko neduodąs “Liet. Raud. Kry

Greičiausiai Suteikit Pagelbą
Saviems Lietuvoje

Lithuanian Sales Corp.
3249 So. Halsted St
Chicago, Tel. Yards 6062

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., kampasUnion Avc., Tel. Yards 8654.

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

žiui”.
Yra žinoma, jog į Vyriausiąją “Lietuovs Raud. Kryžiaus” Valdybą įeina
visa eilė garbingų piliečių, kaip tai
Alekna, Steig. Seimo nariai kun. kan.

prašęs šios Rėmėjų Draugijos prisiųs d-rai Ingelevičius, Kažylis, prov. Pr.
ti 10,000 dol sušelpimui grįžtančių iš Valentinavičius in kaip kada dalyvau
Rusijos tremtiniij ,tečiau ant šio pra ja Steig. Seimo narys d-ras E. Drau
šymo, neveizdint atkartojamų, Rėmė gelis. Jokios algos ar atlyginimo už
pašvenčiamą “L. R. Kryžiui” darbą
jų Draugija nėra davusi atsakymo.
jie
neima ir tvirtinti, kaip tat daro
Iš to prisieina padaryti išvadas, jog
pil.
Vaitiekūnas iŠ Brooklyno, jog “L.
“Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rėmė
R.
Kryžius
” yra daktarų “asmenišku
jų” Draugija yra nutarusi nebešelpti
bizniu
”
yra
nieko' nepamatuotu įžeidi
ir nebe remti “Lietuvos Raud. Kry
žiaus” ir butų gerai, jeigu tat taip mu. Pasitikėkime šiais vyrais, o jei
yra, kad ji ir savo vardą pakeistų, gu jųjų daroma negerai, parinkime
kad nebcklaidinus Amerikos Lietuvių kitus, bet įstaigos negriaukime.
Apie savo darbuotę 1919 m. L. R.
visuomenės, nes juk dar nesenai buvo
skelbiama, jog visos šios Draugijos Kryžiaus Valdyba yra išleidusi platų
skyrių surinktos aukos bus priduoda pranešimą formoj’ knygutės. Tokia
pat knygutė ruošiama ir už 1920 m.,
mos “Lietuvos Raud. Kryžiui”.

f

■ DR. V. A. ŠIMKUS ■

PERSIKeLIAU
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Gydytojas

Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.

p

šliupas, d-ras Jurgis
priduodamos. Paskutiniu laiku “Lie d-ras Rokas
Makauskis, toliaus
tuvos Raud. Kryžius“ yra kablejęramu Šaulys ir prov.

r

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
tanČių tėvynėn pabėgėlių.
Visiems aukotojams, kurie yra pri ■Tel.: Yards 6666
davę aukų ar tai per Lietuvos Misi I
Boulevard 8448
jų ar kitais keliais arba stačiai jam
prisiuntę, L. R. Kryžiaus Valdyba iš
siuntinėja per Lietuvos Atstovybę tam J Lietuvis gydytojas, Chirurgas
tikras kvitas. Be to čion patiekia
Akušėras
■
mas gautas pilnasai sąrašas visų iš ,
Amerikos aukų už J920 metus, būtent' ■ 3203 So. Halsted St«» Chicago. M
1920 metais yra gauta iš Amerikos ■Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
2,241,733.05 auksinai.
,
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
Prisiunčiamieji pinigai per Lietuvos
Atstovybę yra tuoi išsiunčiami Lietu
von, be jokio užlaikymo ir visiems au
kotojams tuoj priduodamas pakvitavimas, o reikalaujant ir tam tikri pa
liudijimai, o kuomet tos aukos yra
gautos paties L. R. Kryžiaus, tai be
to prisiunčiama aukotojams ir iš šios
Valdybos pakvitavimas ir padėka.
Amerikos lietuviai! Remkite ir to
šiuomi pranešu visiems namų sa
liau Lietuvos Raud. Kryžių ir siųskite
vininkams, kad aš esu vienatinis
jam aukų per Lietuvos Atstovybę.
lietuvys stogų dengė jas.
Dengiu
Representavite of Lithuania in
naujus ir taisau senus stogus, o
America, 162 West 31st Stret, New
taipgi dirbu visokius blokinius dar
York City.
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant,
Tolinus priduodama 1) smulkesnės
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
Lietuvos Atstovybės Aukų Skyriaus
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
apyskaita prisiųsų Liet. Raud. Kry
riu per 15 metų.
žiui aukų 2) Vyriausiosios Lietuvos
Taipgi turiu didelį troką perkrauRaud. KryžiauszValdybos bendras są
stymui ir kitokiems visokiems pa
rašas daiktų, prisiųstų iš Amerikos rr
tarnavimas. Kreipkitės ypatišlcai
sąrašas gautų is Amerikos 1920 me
arba per telefoną.
tai ir prašome laikraščių, jeigu bus
J. GEDUTIS,
galimu, patalpinti šiuos raštus.
2106 W. 24 St.,
J. Vileišis,
Phone Roosevelt 8699.
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
14 d. Bal., 1921 m.

Jaunos
Reikalauja Prižiūrėjimą
»»
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LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS.
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NAUJAS IR NAUDINGAS PASIŪLYMAS!
DYKAI!

-----

s

DR. J. KUtIS

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vaiH kų ir vyrų. Specndiai gydo limH
pančias, senas ir paslaptin■ ’
gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago.

kokį sugabi motina tik gali suteikti. Daugelis moterių kenčia per
metus skausmą ir skurdą — pasekmės neišmintingumo ir nežine
motinų, kurios turėjo jas prižiūrėti tame laike.
Jei skundžiasi galvos skaudėjimus strėnų skaudėjimu ir pašo
nes, arba jei patėmysit lėtumą minties, nerviškumą arba greitą
užpykimą, tuomet duokite savo dukteriai lengvesnį gyvenimą.
Lydia E. Pinkham Vegetable Compoundas prirengtas ypatin• gai tokiose aplinkybėse esančioms. Jis galima imti apsisaugojimui
kaip ienoms taip ir jaunoms, moterims.
Skaitykite, kaip šios motinos pagelbėjo savo dukterims.

Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound

.

■ Telephone Yards 1532

NUO dvilikos metų mergaites reikalauja visokio prižiūrėjimo,

Guttehburg, N. J. — “Mano duktė Roxbury, Mass. — “Mano duktė lan
silpnyn ėjo, ūmai apsilpdavo, labai ke mokyklą ir labai kentė neregublogai atrodė ir sunkiai kentėjo sa liariškus periodus, skaudamą mėšlun
vo mėnesinius periodus.
Jos mo gį ir galvos svaigimą. Jos periodai
čiutė buvo vartojusi Lydia E. Piųk- buvo trijų mėnesių ilgio, o kaip jie
ham Vegetable Compoundą, kad pa užeina, tai taip nusilpnėdavo, kad
lengvinus gyvenimą ir parūpino vie nepajiegė mokykloj užduotų lekcijų
ną butelį ir jai. Jos sveikata pra atlikti namieje, taipgi negalėjo nei
dėjo taisytis nuo pirmos bonkos; iš sėdėt. Viena maža knygelė buvo'už
viso paėmė penkias ir visiškai atga silikusi mano Ihiškų dėžutėje ir pra
vo sveikatą. Tame laike negalėjo dėjo naudoti Lydia E. Pinkham Vege.lankyt mokyklos, bet dabar lanko. Ji table Compound nuo savo nesmagu
rekomenduoja Lydia E. Pinkham Ve mų. Dabar yra pilnoje sveikatoje irgetable Compoundą savo draugėms ir reguliarė; gali man prigelbėt namų
aš daleidžiu pagarsint šį mano laišką,
kaipo paliudijimą”. — Mrs. Catharine darbą, kuomet ne mokykloj”. — Mr,s.
McGlove, 304 — 24th St., Guttenburg, Victoria G. Spiessert, 74 Bragdon St.,
Roxbury, Masą.
N. J.
Išmintingas dalykas pamėgint.

3303 So. Morgan Street.
Chicago, Dl.
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Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 lyto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262
k.___________________ ___ ________ >

Telephone Yards 5332 ■

i DR. M. STUPNICKI J
®

3

3107 So. Morgan Stn
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |

ir nuo 5 iki 8 vakare.
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Telephone Van Buren 294
Roz. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

STALTIESĖ DYKAI!

NIEKUOMET
PIRMIAU
TOKI DIDELĖS VERTĖS
DALYKAI NEBUVO SIŪ
LOMI DYKAI.

Kodėl nepasinaudoti proga
dabar, kol dar nepervėlu.
Mes turime tik 500 šių ran
kų darbo staltiesių su ar
tistiškais papuošimais. Vie
ną tokių staltiesių- pasiųsime
jums dykai, jeigu jus užsa

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

i DR. J. SARPALIUS :
S
1424 So. Halsted St. !
■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
Nedalioms 10 — 12.
’
Gyvenimo.’Tel. Yards 5093.
llllllllllllllllllll

kysite pas mus keturias kor

tinas ne vėliau kaip į 30 die
nų nuo dabar.
Tik pasižiūrėk į šias puikias
naujos mados iliustruotas
kortinas, kurios ornamentališkai papuoš jūsų langus.
Jos yra vėliausio modelio,
padayrtos taip, kad tik vie
na kortina reikalinga dėl
kiekvieno lanko.
Jų artistiškas papuošimas ir gvarantuotas rankų darbas priduoda joms didelės
vertės. Jos atrodo labai brangios, nei už $15.00 negausite geresnių arba kurios
ilgiau laikytų. Mes jas siūlome jums pagal specialę kainą tik už $2.95 kiek
vieną. Bet jeigu jus užsisakysit ant syk dėl keturių langų, tai sutaupysit 1 dolerį, nes keturias mes atiduosim
jums už $10.80. . Priegtam pridėsime dar PUIKIA STALTIESĘ visiškai DYKAI.
Atminkit, kad šis specialia supažindinimo pasiūlymas tik ant Šio mėnesio.
Todėl siųsk užsakymą tuojaus, o už
tikriname, kad nesigailėsi.
Nesiųsk mums jokių pinigų. Tik pa
KUPONAS’.
siųsk kuponą su 35c. stampomis dėl
Gerbiamieji:
—
Malonėkit
prisiųsti
man ............... kortinas, už kurių
persiuntimo lėšų. Likusius užmokėsi,
persiuntimą
siunčiu
35c.
$10.50
užmokėsiu
po aplaikymui. Aš užsa
kuomet siuntinys ateis į jūsų namus.
kau keturias jų, kad gąlččiau gauti staltiesę dykai.
UNION SALES CO., Dept. 190
Vardas ir Pravardė ..............................
„
2029 W. CHICAGO AVĖ.,
CHICAGO, ILLINOIS.
Adresas .........................................................................................................
Mes gvarantuojame pilną užsiganėdiMiestas ir Valstija....................................................................
„.......
nimą arba pinigus sugražiname.
*
Mik

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

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

f—1

1

1 “

,y

.... .

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
ii.....a.j; ■r.TBg.i-giiT'i sassaa—
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eXM LITHUAN4AN DAŠKY
Published Daily except Sunday by
tho Lithuanian News Pub. Co., Ine.
Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST„
CHICAG0, ILLINOIS.
Telephone Roosevelt 8500

Generalis streikas anąkart kapitalistinio plėtojimosi pe- Wasbingtonas ir kongresas busi
neįvyko dėlto tiktai, kad Į riodą, tai ji turės jį, nežiūrint I užgultas visus smarkumu. Į
1
e
••‘•'IT.
1 4 • Ii judėjimo
mzl" a t
4 4V A lt T1
priekį Bviici
bus pastatyti
darbininkų vadai apsiroka- ar to norės socialdemokratai, užtikiumi žmones, neįniaišyti į
ar ne.
vo, jogei apystovos tokiam ‘ILttfsvėsi” literatas dar ?vo ginimą keno nors interesų. Vis
žingsniui buvo nepatogios. kaip postringauja:
kas bus paremta “žmonių va

Protestų
nepakanka

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c per copy.

Protaujantys Amerikos
lietuviai darbininkai labai
nepasitenkina tąja politika,
Entered as Second Class Matter kurią veda Lietuvos vald
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, IU.» under the act of žia. Jie rašo protestus prieš
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, išskiriant tai, kad ta valdžia persekio
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben ja Lietuvos darbininkų or
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
ganizacijas ir spaudą, ir|
taip pat prieš tai, kad vięšUžsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:
Metams ...»................................... $8.00 I pataikančiosios Seime parti
Pusei metų ---------------4.50 iki šiol neišrišo žemės
jos
Trims mėnesiams........................ 2.25
Dviem mėnesiams ................
1.75
klausimo.
Vienam mėnesiui_____ —------- — 1-00
Chicagx»je — per nešiotojus

Butų gerai, Kad tokių pro-

..03 testų

lia” ir demokratingumu, kad
“Socialdemokratai prisi patiems žmonėms davus teisės
laiko buržuazines doros: jei išspręsti visuotinu balsavimu
gu prasikaltėlį pasmerkia, svarbiausius klausimus.
mirtin, tai prieš nužudymą į Tinkamai prispaudus kongre
gydytojai turi patirti, ar jis są busią įneštas pataisymas prie
sveikas; jeigu pasirodo ser federalinės konstitucijos, lei
gąs, tuomet jį pradeda gydy džiantis nacionalinį referendu
ti ir kada pilnai pasveiksta, i mą. Tas priedas bus paduo
tai jau žudo. Socialdemo tas nubalsuoti valstijų legislakratai lyginai taip nori pasi turoins 1922 ir, 192.3 m., kada
elgti su kapitalizmu — pakol didžiuma legislatorių laiko sa
jis silpnas, pakol pilnai nc- vo posėdžius, kati jos tą priedą
sustiprejęs, jį nejudinti, bet, patvirtintų.
bendradarbiaujant su bur
Sakoma, kad to judėjimo
žuazija, sustiprinti, išvystyti priekyje stovi iždo sektorius
iki augŠčiausio laipsnio, o Mellon ir daugelis netik pažan
jau paskui bandyti versti.” j gesnių senatorių, bet ir kraštu
Taigi, to “L.” literato supra- tinių atgaleivių.
iiim.

kapitalistini*

visuomenes Į

Kotlel

tvarka yra nelyginant jirasikal- I riams

ir

atgulei vlams

senato

tylėjo, jis aštriai pasmerkė
Amerikos palitiką, kuri vis dar
palaiko ekonominę blokadą
prieš Rusiją.
Reed Pasmerkė Hughes ir
Hoover už jų tvirtinimus, kad
Rusija neturi kuo pirkliauti su
pasauliu. Jis tada prihninč
apie Amerikos oficierių, kuris
lankėsi Rusijoje ir kuris “ma
tė krūvų krūvas brangiausių
šiaurės kailių, prirengtų išgabe
nimui ir kad visur reikalauja
ma įnagių, padargų ir įrankių”.
“Kada mes praeityj a tsi saky
davom pirkliauti su žmonėmis,
kurių dora, ar religija, ar val
džia mums nepatikdavo?”—sa
kė Recd “Mes pirkliavome su
nedoriausiai* liukais. Mums
nebuvo skirtumo, ar tas dra
bužis, kurį mes parduodame,
puoš kūną haremo aukos, ar
apgaus tą, kuris klupi prieš
Allah ir maldoje nusuka veidą

teismai atsineša linkui darbi
ninkų, žiuri į tą priedą pesimis
tiškai. Jie nurodo, kad nežiūrint
priedo, liuosa draugija yra
partnerystė, kurioj kiekvienas
narys visu savo asmeniniu tur
tu atsako už visas skolas. To
dėl darbininkų priešai gali pa
sigrobti pavienių unijų1 na^ų
turtą, užvedant bankruto bylas
fcderaliniuose teismuose.
“Jiegu pavienis narys darbi
ninkų unijos turi šioje valstijo
je turto”, pasakė vienas žynius
unijos viršininkas, “jis tegul
skubinasi namo ir paslepia jį,
kur nė šunes jo nesurastų.”
Visi mano, kad bilių prava
ryta tikslu sutriuškinti darbi
ninkų unijas, traukiant jas į
teismus už aplankytus laike
streikų nuostolius Didžiausiu
biliaus rėmėju buvo kun. Renton Wbidden, kuris be kuniga
vimo, yra taipjau turtingas

šinius su vandeniu nėra galima
užlaikyti, nes vanduo prašalino
tą kiauto pievelę, kuri neleidžia
įeiti orui į kiaušinį. Jeig'u
kiaušiniai yra truputį susite
pę, juos reikia nušluostyti su
skarale, pamirkyta acte (uksuse). Perdaug purvinų kiauši
nių nereikia skirti užlaikymui,
nes tokie kiaušiniai greitai gen
da.
Kiaušinių užlaikymui yra
vartojamos įvairios įmonės ar
ba budai, bet apie juos čia nė
ra reikalo kalbėti. Paminėsiu
tiktai du budu, kurie yra pla
čiausiai vartojami tam tikslui.
S o d i u m silicate yra
labai geras vaistas kiaušiniams
išlaikyti. Tos medžiagos gali
ma gauti pirkti' chemikalų
krautuvėj ar aptiekoj. Reikia
daryt šitaip:
1. Pasirūpink penkių galio
nų molinį puodą, gerai išplauk

linkui

kon t rak tori us ir namų

j}

Mckkos.

Mes

savinin

abclnai kapitalistams vome įrankius dėl stabmeldžių kas.

Lietuvos valdžia ir
telis kurį galima bi valandą nu ir biznieriams, dabar taip pa ir, galiu pridurti, medinius mus
Savaitei
............... L.—
Steigiamasis
Seimas
gautų
žudyti. O socialdemokratai tai | rupo žinomu valia”, kad net kalinius riešutus dėl nežinėlio.
. 76
Mėnesiui _____ ________
gydytojai, kurie, I rūpintis pravedimu referendu- Nuo kada prasidėjo šioj šalyj, Ūkininkų Baisas
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, kuodaugiausia. Bet reikia jĮ esą tokie
paštu:
pastebėti, jogei vienų prote ažuot- tuojaus galabinę kapita-|mo, apie kurį pirmiau neno- kad valstybės sekretorius, pri
Metams____________ —....... $7.00
4.00 stų nepakanka.
Jeigu mes lizmą, stengiasi jį pirma sdar vėdavo neklausyti? Iš kur ta dėjus pirklybos sekretorių, ga KAIP UŽLAIKYTI KIAUŠI
Pusei metų ...... ...... .........—
li pasisavinti teisę atkirsti prikNIUS.
2.00
sustiprinti ir išvystyti iki augs- kapitalistų “demokratybe?
Trims mėnesiams ........ ........
norime,
kad
Lietuvos
val

1.50
Dviem mėnesiams.......... —..
Pavasarį ir pradžioje vasaros
yaį — prohilricija. Kapita- lybinius ryšius su 200,000,000
.75
Vienam mėnesiui ........ ........
džia ir Seimas eitų kitokiais čiausio laipsnio.
vištos deda labai dažnai ir dėl
Visuomenės tvarką (kapita- pistai nesusilaukė iš prohibici,- žmonių?”.
Lietuvon ir kitur užsieniuose
keliais, tai reikia pasirūpin listinę ar kitokią) gimdo ne a t- joa tos naudos, kokios tikėjosi,
to kiaušinių kaina žymiai nu
(Atpiginta)
puola. Gi žiemą vištos deda
Metams......................
$8.00 ti, kad tenai sustiprėtų ki-| skirų žmonių norai, kaip jau Bet
Pavojus
unijistu
turtui.
ją
dabar
panaikinti?
.Pusei metų -------4.50
retai, o kartais ir visai susto
Trims mėnesiams........................ 2.25 tokie elementai. Remkime mes pastebėjome augščiaus, o Kongresas ir valstijų legislatu- Massachusetts įstatymai leis
ja dėjusios. Tuomet kiaušiniai
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
Lietuvos socialdemokratus, ekonominio plėtojimosi, eiga, ros griežtai satovi už prohibi- reikalauti iš kiekvieno unijisto stipriai pabrangsta. Taigi kuo
Orderiu, kartu su užsakymu.
atlyginti nuostolius
|o kada šie bus stiprus, tai 0 tąjį ekonomini plėtojimąsi ciją ir net priešinasi jos sušvelmet kiaulinių randasi apščiai
samdytojams.
(jo krypsnį, formą, supratimą ninimui. Tad ve ir reikia
jie sugebės sekmingiaus ko ir t. t.) nustato tam tikri esan- “žmonių valios”, “žmonių bai
ir jų kaina yra žema,'- namų
[Iš Federuotosios Pręsos]
Nusilenkė
vot su įvairiais blogumais lys ekonominiam gyvenime so”, todėl ir reikia nacionali- Boston, Mass. — Darbininkų šemininkes turėtų pasirūpinti
pergalėtojams
Lietuvoje, negu Amerikoje Įstatymai, kurių mes taip pat ni(> referendumo, todėl tai ka- unijos ir jų turtas tapo pasta užlaikyti kiek galint jų dau
negalime perkeisti, kaip ir gam- pitalistai ir politikieriai šauks tyti pavojui! Massachusetts le giau žiemai. Su pagelba tam
gyvenantys žmonės.
tikrų įmonių šviežius kiauši
Vokietijos reichstagas di
Svarbu yra suskubti į pa- tos įstatymų. Gamtos įstaymai, apie demokratybę ir žmonių gisla turos priimto biliaus. Su nius galima gerai išlaikyti nuo
džiuma balsų nutarė išpildy
pav. daro tai, kad po rudens teises. Ir tai visa, kad vien su- lig to biliaus, visos liuosos
gelbą Lietuvos socialdemo ateina žiemą, po žiemos pava?|grąžinus svaigalus!
draugijos gali būti traukiamos aštuonių iki devynių mėnesių.
ti talkininkų ultimatumų,
kratams ypač dabar, kadan saris, po pavasario vasara.
teisman. Nors jau 7 dienos Tokius kiaušinius vėliau gali
idant išvengus talkininkų
praėjo nuo priėmimo biliaus, ma sunaudoti naminiams rei
gi neužilgio įvyks visoje Lie Rudens, žiemos arba pavasario
užėmimo Ruhr apskrities.
Kiaušinius padėtus
bet gubernatorius Cox dar nie kalams.
tuvoje savivaldybių-(miestų mes galime kad ir dar čia taip
Pergalėtieji tuo budu buvo
kuo neparodė, kad jis bilių ve laike balandžio, gegužio ir bir
ir valsčių vyriausybės) rin neapkęsti, bet panaikinti juos
želio mėnesių yra galima užlai
priversti nusilenkti pergalė
tuos.
nėra musų galioje.
kimai. Jeigu savivaldybės
Organizuoti darbininkai tani kyti daug ilgiau,nekaip padėtus
tojų valiai.
pateks į atžagareivių ran Mūsiškiai komunistai yra pa
Liliui smarkiai priešinosi ir ga vėliau.
Iš to tečiaus vargiai turės kas, tai ir centralinėje val našus į tuos tamsius žmones, I
[Iš Federuotosios Presos]
linus privertė pridėti prierašą,
Kiaušiniai paskirti užlaiky
didelio džiaugsmo ir patys džioje jie jausis stipresni; o kurie mano, kad pasaulio gy- Wasluuglon. — “Geriausia kad pavienių asmenų turtas ne mui
turi būti Švieži ir švarus
veninio
nėra
jokios
vidujinės
valdžia,
kokių
Rusija
turėjo.
”
„ tulžiu.Vokietija, kad jeigu paims viršų darbo
gali būti paimtas ar areštuo
tvarkos, ir kurie to_del Įnirtais, |Tilip senal()rius Keed iš Mis. tas, vykinant teismo nuospren ir jei galima nevaisingi. Tokie
ir pildys nežmoniškus per žmonių atstovai, tai atžaga maldomis ir panašiais budais
kiaušiniai, kurie įmerkti į van
souri
apibudino
Rusijos
sovie

dį, paremtą tais įstatymais.
denį neskęsta, nėra švieži ir to
galėtojų reikalavimus, bet reivių įtaka nupuls ir Seime stengiasi pakreipti gyvenimo
tų valdžią. Savo kalboj scBet tie, kurie tyrinėjo tą bi- dėl neturi būti skiriami užlai
ji jieškos progos pasiliuo- ir ministerių kabinete.
bėgį taip, kaip jiems geria uis natc, apie kurių laikraščiai už- lių ir kurie žino kaip valstijos
kymui. Lygiai nuplautus kiau
patinka. Lygiai taip protauja
suoti nuo savo naštos kaip
ir komunistai: jiems rodosi, kad
galima greičiaus ir atkeršy
reikia tiktai “gero noro” ir di ST. PŠIBIŠEVSKIO
Atsisėdo ant akmens.
ti savo skriaudikams. Šie to
ir bus gadelio pasiryžimo
Ne, tokiu budu jisai nieko nepadrys. Geriau,
dėl turės nuolatos būt ant
įima bi kada ir bi kur sugriaut
nematant pereiti per miestą ir leisties uždaryti
sargybos, turės užlaikyt di
kapitalizmą, “peršokt” per ka
valdyboj. Keršto troškimas padaugins jo spė
socializmo
kas... Taip, taip, spėkų jam užteks... Ile, he. .
deles kariuomenes ir t. t.
IDEALISTINIS PROTAVIMAS. pitalizmą, įs
NAUJOJO
SIONO
VIEŠPATS.
tvarką ir 1.1.
Paskui omenyj gimė nesmagios mintys. Dieve
Prūsų pergalė 1870 metais
mano, ar iŠ proto jisai išėjo, ar ką? Juk ant
ant Francijos ir užgrobi Komunistų “Laisvei” labai Socialistai tokį kūdikišką
tilto gali stovėti tūkstančiai žmonių ir žiūrėti,
nepatinka, kad Lietuvos social protavimą atmetą, Jie sako,
amas Elzaso ir Lotaringijos
»• —r"
I<Jdp jisai eis išilgai sienų. Juk čia nėra ne ma
demokratai vienoje savo rezo kad visuomenės gyvenimo bė
Viena kopija ...... —

. 18

Senatorius už pirklybą
su Rusija.

ŠĖTONO VAIKAI

• neišėjo Prūsams

ant gero. liucijoje,

Jeigu ne tas plėšimas, įvy
kęs 50 metų atgal, tai ne-*
butų buvę šio pasaulio ka
ro, kuris pražudė Vokietiją.

priimtoje

partijos gis priklauso ne nuo musų no

tolydine]

baimėj, žiausio pridengimo, kiekvienas gali matyti...

rų ir įsivaizdinimų, o nuo eko kad jie nuluš. Greitai vienok įsitikrino, kad jie
Dieve, Dieve! Nejaugi aš ištikrųjų išėjau iš
nominių reikalų. Ne mintis
proto, kad tas man iki šiol neatėjo į galvą? Ar
Taip jisai pasiekė tiltą.
tveria gyvenimą, o gyvenimas
mano smegenynas galutinai apsilpo? Kam tie
Klausėsi.
Jeigu
dabar
kas
eina
per
tiltą,
tai
nustato mintį? Tai yra pama
visi juokingi atsargumai, jeigu čia mane gali

konferencijoje, tarp kitko sa
ko, jogei proletarų minioms ir
revoliucijos reikalams yra ža
linga gaivinti darbininkuose
supratimų, kad Lietuvoje tuo«- tiniai Markso teorijos dėsniai,
jaus gali būti įgyvendinta so kuriuos komunistai visiškai pa
cializmo tvarka, šitokiame pa mynė po kojomis.
reiškime komunistų organas
mato, žinoma,
revoliucijos
“pardavimą”, '‘oportunizmą”,
Kada Anglijos transporto “social-buržuiziną” ir tt. Ir sa
[Iš Federuotosios Presos]
ir geležinkelių darbininkai ko:
paskutinėje valandoje nuta
Washington. — Čia ateina
“Socialdemokralų partija
rė neiti į streiką angliaka skelbs savo numylėtą obaisį, labai svarbių ir sensacinių ži
sių parėmimui, tai išrodė, kad pirmiau reikia išvystyti nių apie tai, kad rudeniop pra
sidės labai didelė kampanija
kad tenai jau galutinai su kapitalizmą iki augŠčiausio nacionalinį referendumą. Bus
iro sunkiomis pastangomis laipsnio, sustiprinti jį, o jau siekiamąsi
pataisyti
šalies
paskui
paskelbti
jam
kovą
—
sutvertoji vienybė tarpe tri
konstituciją taip, kad butų ga
nuversti jį ir įsteigti “socia
limas referendumas visuose
jų svarbiausiųjų industrijos listinę’ tvarką.”
svarbiausiuose
ginčijamuose
šakų darbininkų. Bet tokia
Taigi, pasak “Laisvės”, jeigu klausimuose.
nuomonė, kaip* dabar gali socialdemokratai
sako, kad
Visose valstijose jau esą or
ma įsitikint, butų buvusi Lietuvoje dar negali būt įgy ganizuojama patylomis organi
vendinta socializmo tvarka, ka zacijos vedimui kampanijos už
klaidinga. *
Anglijos transporto darbi dangi Lietuva dar tėra men referendumą. Tuo organiza
įsipletojusi ekonominiu vimu užsiima daugiausia poli
ninkai vėl rengiasi suteikti kai
žvilgsniu, tai tatai reiškia, kad tikieriai ir biznierių organiza
aktyvės pagelbos streikuo socialdemokratai pirma “vys cijos.
jantiems
angliakasiams. tys” kapitalizmą ir “stiprins” Organizatoriai to judėjimo
Transporto darbininkų uni jį, o paskui jau ims jį versli. pasiliki, kad visi jį rems. Rems
jos viršininkai užvakar kaip Tas barškalas, kuris šitokias fabrikantai dėl savo siekių.
vienu balsu nutarė padėt an nesąmones rašo “Laisvėje”, bu Rems jį ir darbininkai ir ūki
vo per keletą metų socialdemo ninkai, kurie tikisi pagelba re
gliakasiams sulaikyt anglių kratas ir Lietuvos Socialdemo ferendumo suvaldyti gyvulių
gabenimą Anglijon iš sveti kratų Partijos narys; jeigu ji skerdyklas ir maisto gcmblemų kraštų. Paremt anglia sai dar šiandie nėra galutinai rius; rems jį airiai ir vokiečiai,
kasius šitame klausime ke suidiotėjęs, tai jisai turėtų bent kurie tikisi pagelba jo atsiekti
iš tų praeities laikų atsiminti, savo politinių tikslų; rems jį,
tina ir geležinkeliečiai.
kad visuomenės plėtojimąsi ne paglios, tie, kurie nori referenTaigi vienybės ryšiai tar prikahiso nuo atskirų žmonių durno karo klausimams spręspe tų trijų pramonės šakų arba partijų valios. Jeigu vi ti.
darbininkų nėra nutrukę. suomenei yra lemta pergyvi iii Kada viskas bus prirengta,

Vienybė
nesuiro.

Drūčiai laikėsi už krūmų

“Žmoniy valia”.1

Karžtu rv»n.<lc-

ir

niu išdžiovink.

2. Atvirink užtektinai van
dens ir leisk jam ataušti.
3. Kuomet jau vadnuo yra at
aušęs, atmieruok jo devynes
kvortas' ir supilk į aukščiau
minėtą puodą. Po to įdėk
vieną kvortą sodium silicate ir
įgerai išmaišyk.
4. I taip padarytą skystimą

reikia sudėti kiaušinius, paskir
tus užlaikymui.
Kiaušiniai,
kurie neskęsta, turi būti išimti (
ir sunaudoti. Neturint kiaušiai
irių pakankamai ant karto, jų
galima pridėti laiks nuo laiko.
Vienok reikia daboti, kad skys
timas gerai apsemtų visus kiau
šinius. Kiaušiniai turi būti ma
žiausia <lo coliu žemiau nuo
skystimo viršaus. Taip pritai
sytas puodas su kiaušiniais turi
būti laikomas vėsioj ir sausoj
vietoj ir gerai uždengtas, kad
neišgaruotų.
Kalkių būdas. — Jeigu so
dium silicatt nėra galima gau
ti, tam tikslui galima vartoti
kalkins. Aplamai kalbant šis
būdas yra lygiai,., geras kaip ir
pirmasis; vienok pasitaiko, kad
kiaušiniai taip užlaikyti atsi
duoda kalkėmis. Tas būdas yra
atliekamas sekamai:
Ištarpink apie du ar tris
svarus negesintų kalkių pen
kiuose galionuose vandens, ku
ris buvo pirmiau atvirintas ir
atšaldytas.
Palauk kol 'kasi
kiai visai nusės ant dugno.
Gauk švarų molinį puodą ir
sudėk į jį šviežius švarius kiaib
šinius. Tada ant kiaušinių užkad kiaušiniai butų gerai ap
semti. Laikyk vėsioj ir sau
soj vietoj.
Švieži ir švarus kiaušiniai, jei

gerai užlaikyti, gali būti sunau
doti įvairiems namų reikalams: 1
virimui ir kepimui. Jeigu kiau

šiniai buvo užlaikomi su pagel

būtinai jį pateinys.

matyti visas miestas!

Kelinta gali būti dabar valanda? Gal dar nėra
nė dešimtos. Taip, ištikrųjų nėra.
Norėjo eiti toliau, bet nedrįso pasijudinti iš
vietos.
Staiga į galvą atėjo baisi mintis.
Galbūt jau kas-nors
jį patčmijo ir dabar
šliaužia paskui jį, idant suimti. Nusiminė — bet
nieko nebuvo girdėti.
Greitai, vienok, nusiramino.
Tai negalimas daiktas! Juk jeigu jisai turi
karštligę, tai jo nervai taip įtempti ir suerzinti,
kad jisai turi viską girdėti ir matyli.
Netikėtas energijos pribuvimas pridavė jam
spėkų ir drąsos.
Jisai priėjo prie tilto, perėjo laiptais be ypa
tingo sunkumo į kitą pusę ir nusileido žemyn.
Dabar kelionė tapo sunkesnę.
Grabės krantai buvo veik status ir iš abiejų
pusių lygia linija priėjo prie pat namų. Jisai
atsikreipė veidu į sieną ir, laiks nuo laiko stvar
stydamasis už šen ir ten augančių karklų, pra
dėjo pamažėli sunkiai eiti pirmyn.
Spėkos pradėjo jį apleisti. Silpnumas augo kas

ba sodiniu silicate, pirm virs

Drebėjo,
Jisai atsiminė istorijas įvairių prasižengimų,
papasakojimus apie kuriuos jisai skaitė.
Tai
reiškia, kad prasižengėliai, nepaisant į didžiausį
atsargumą, išduoda save kokiu-nors mažmožiu.
Matomai, prasižengimai — tai savo rųšies
liga, todėl kad žmogus, sveikai protaujantis, tu
rėtų apsvarstyti pirm visko ypač tas smulkme
nas.
Bet jisai apsisaugos, šimtą kartų apgalvos
kiekvieną žingsnį ir kuoatydžiausiai apsvarstys
kiekvieną smulkmeną.
Pradėjo atydžiai galvoti.
Taip, reikia veikli su šaltu krauju ir susipratimu: net raudona plytų dulkė, kuri pasiliks ant
jo drabužių, gali jį išduoti.
Jo mintys tartum persiskyrė.
Jautė, kad
greta su jo smegenynu karštligiškai plaka koks
tai kitas smegenynas, baimes draskomas. Idant
lųiraminti ir pergalėti tą kitą smegenyną, jisai
pradėjo kalbeties su savimi.
Reikia ištirti sieną ir pasirinkti vietą, kur bu
tų parankiausiai perlipti j aną pusę.
Pradėjo čiupinėti sieną rankomis, stengdama
sis surasti nors kokį plyšį.
Bet jo energija pradėjo pulti, vėl jisai apsvai
go, ir pajuto tokį silpnumą, kad turėjo atsisėsti.
Paskendo giliame užsimąstyme.
—Aš visiškai negaliu galvoti, negaliu perga
lėti tą apsvaigimą. Išduosiu pats save ant pirmo
žingsnio ir liksiu suimtas pirmiau, negu ką at
liksiu. Minia sudraskys mane į šmotelius.
Paskutinis spėjimas jo prote buvo pilnai gali
masf Jisai jau mate, kaip jį apsupa įsiūtus, go
di minia. Smūgiai krinta aut jo,
bet vienas
smūgis parbloškė jį ant žemes...

iant juos, reikia su adata pra
durti kiautą, iš didžiojo galo.
Tas yra reikalinga, kad išeitų
oras iš kiaušinio verdant. Ki
taip kiaušiniai gali susprogti.
Tokiam kiaušinių užlaikymui
nereikia ne jokio
patyrimo.
Kiekviena namų šeimininkė gą-

Jeigu jisai dabar apalps, jisai tpojaus nupuls
į grabę.
Įtempė visas spėkas ir pagelba nepaprastos
pastangos, pagalios pasiekė sodno tvorą. Tiktai
čionai pajuto tvirtą pamatą po kojomis, užtai
kad tvora nepriėjo betarpiškai prie grabčs. .
Jisai galėjo čia lengviau atsikvėpti. Visu kur
Ne, antru kartu jau jisai nepereis tų kelių. Ne
turės spėkų. Prie lokio nuilsimo jisai neįstengs
nieko padaryti.
Jani pasidarė labai liūdna.
Prisiėjo įtempti
visą energiją, idant sulaikyti norinčias išsiveržti
ašaras.

(Bus daugiau)

kki netingėti. Be to, išlaidos
yra visai menkos.

Kazimieras Giigis
ADVOKATAS
Narnu Ofisas

Miesto Ofisas

3323 S. Halsted $1. 127 I. Dearborn $1.
Tel. Boulevard 1310

Tcl. Central 4411

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
2121 North Westera Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 •
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago, 11L

—--------- -------- ------- ...........................
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Chicago, III.

Ketvergas, Gegužio 12, 1921
■S į lubų, o ant pirmų lubų dabar
niekas negyveno. Čia
I I I P A C* C\ C*
Gia žmogžuzinogzudžiai ir lauke jo pareinančio.
Vakar rytų D’Andrea dar buvo
gyvas, bet gydytojai sakė, jog
' nėra vilties jam pasveikti. Ant
pleciaus policija rado dvi
žmogžudžių skrybėlės pames
tas. Vienoj jų rados įdėta
Du darbininkų vadai dvydešinits
dolerių ir raštelis:
nuteisti.
“Už tuos nupirkite gėlių D’An-

ŽINIOS

Edwin E. Graves, Upholslers
Union vice-prezidentas, ir Roy
IIiii Chicago lokalu No. 111 biz
nio agentas, užvakar tapo nutei
sti nuo metų iki penkių metų
kalėjiman ir po $2,000 užsimo
kėti. Jiedu ir penkiolika kitų
darbininkų darbuotojų buvo
tardomi ir kaltinami no\a už
sąmokslą laike užpereitų ir
praeitų metų rakandų darbi
ninkų streiko. Prisaikintieji tei
sėjai (jury) išklausę jų bylą
rado juos kaltais. Jų skun
dė jai-tardy to j ai, girdi, gavę tik
rų prirodymų, jog buk unijos
darbuotojai laike streiko samdę “specialius” mušeikas streik
laužių mušimui. Esą už kiek
vieną streiklaužio sumušimą
mokėję gerus pinigus — nuo
$25 iki $75. Nubaustieji tuo
nuosprendžiu nepasitenkino —
kreipės prie kito teismo.
Gus T. Kreuger, taipjau uni
jos darbuotojas, rastas nekaltu.
O kiti palikti tolesniajam ta r
dVniui.

TONY D’ANDREA
NUŠAUTAS.'
Devynioliktam warde vėl pakų kivirčų delei. Užvakar link
ti po dvylikai šešiais šūviais
tapo nušautas politikierius ir
darbininkų vadas Tony D’An
drea savo namuose, žmogžud
žiai ėmė jį šaudyti, kada jis

D’Andrea ir Powcrs varės į
aldermaną Devynioliktam wardui. Iš to
iškilo
kivirčai
tarp jųdviejų ir jų šalininkų.
Powcrs’o du šalininkai, Raymond ir Labriolh, tapo nušauti.
Po tuo pasklydo gandas, buk
D’Andrea su savo šalininkais
pasamdę žmogžudžius
Raymondą ir Labriolą nušauti. Ta
tai dabar manoma, kad D’Andreą nušovė keršydami už anų
dviejų gyvastis. Powers, lo
čiau mano, kad buk D’Andrea
greičiau tapo nušautas darbi
ninkų reikalų delei.

kėtus, sako, tas padengtų

tiru

BEDARBIŲ VARGAI.

Iš tūkstančių Chicagoj skurStaučių bedarbių užvakar vicnas, John Molinowski, pasiskun
dė 125 N. Clark got. namuose
“kareivių draugams”.
John
Molinowski buvo kariuomenė
je ir sveikas iš josios pagrįžo.
Bet dabar jį ir jo žmona su ke
turiais vaikučiais bado šmėkla
gąsdina. Vyras jau trys mėne
siai kai tik ph dvi dienas savai
tėj tedirba. Krautuves atsisu
kę tolesniai bargu duoti jam
reikiamų daiktų, namo saviuž
ninkas
varo
iš namų
rendos ne užsimok ėjimą. Badas
ir lietus žiuri į šeimynos akis.
Veltui žmogus vaikšto diena iš
dienos palei Chicagos So. Chicagos ir apielinkės dirbtuves,
darbo niekur negali gauti ir ne
žino, kada galės gauti.

Bus baudžiami už šviesos bei
RŪPINASI PAKELTI TAKSAS

vandens sustabdymą. ..
Namu savininkai, kurie sus
tabdo vandenį arba šviesą nuo
mininkų naudojimui, bus baud
žiami. šian ir ten atsiranda
landlordų, kurie pertraukia ele
ktros bei vandens įvadus į nuo
mininkų gyvenamus kamba
rius, todėl, kad pastarieji iicišsikrausto. Mano, kati tuo nuo
mininkus priversiu išsikrausty
ti. Bet užvakar William H.
Reid, miesto darbuotojas, pa
reiškė, jog tokie landlordai bus
baudžiami nuo $100 iki $5,000,
arba nuo metų iki penkių metų
kalėjimu.

Užvakar Springfield, III. spe
cialia, Chicagą atstovaujantis
komitetas diskusavo klausimą
pakėlimui taksų, kad butų ga
lima varyti miesto darbas taip
kaip
ir praeitais
metais.
A Hermanas Richert laikės įme
ni uonės. kad buk yra reikalas
pakelti taksas iki $1.85 nuo
$100 nuosavybės, Ilarris S. Kceler tvirtino, jog busią pakan
kama $1.66 nuo $100. Dabarti
nis taksų nuostatas yra $1.433
nuo kiekvieno šimto dolerių
vertės nuosavybės.
Už šiuos metus Chicaga ma
no surinkti $30,882,637 taksų
neskaitant išlaidų jų surinki Nusižudė, kad nepalikt nerege.
mui. Išlaidų gi miestas yra
įdėli Boland, 17 metų mer

užėjo ant savo gonko lipti vir reiškia, kad miestui

stigs apie gaite, du metai atgal buvo nus

šun. D’Andrea gyvena ant 3-ių pusseptinto miliono. Taksus pa- tojusi regėjimo. Paskui ji vėl
ėmė regėti. Paskutiniu laiku
Lietuvos R. Kryžiui pasiųstų aukų per Lietuvos jos akys vėl nusilpo ir jinai
abai rūpinos, kad nepalikus
Misiją ir Atstovybę apyskaita.
neregė. Užvakar ji dar šiektiek matydama parsinešė dvi
Nuo sausio 1 d., iki vasario 1 d., 1921 iri. Lietuvos Misija Amerikoje yra
uncijas karbolio, kuri ir išgė
priėmusi aukų iš šių vietų:
rė. Prie to gal dar ją pastūmėjo
CHICAGO. ILL.
. os vestuvių reikalas. Ji buvo
Liet Gelb. Draug.............. .
$2,000.00
Liet. 3 aut Dr-tė .................
55.00 sutarus apsivesti birželio n.ėJaunu Vyrų Kliubas ............
... 250.00 nesy, bet įvaikinąs buvo atide
ATHOL, M A SS.
Lietuvos Vvčiu 10 kuop.......
112.00 gs apsivertimo dieną dėl nedar
FOU1STON, CALIF.
bo priežasties.
K. Juškevičius......................
NAUGATUCK, CONN.
Liet. Gelb. Draug..................
BRADDOCK, PA.
Surinko M. Vitartas ..........
MANCHESTER, N. H.
L. R. K. Visų šventų Parap.

5.00
453.00

33.80
26.60
Viso

Pasiųsta Lietuvon auksinų 196.986.

$2,935.10

Lietuvos Atstovybė Amerikoje yra priėmusi nuo Vasario 1 d. iki Pa
landžiu 13 d. 1921 m., aukų Lietuvos Raudonajam Kryžiui iš sekančių
vietų:
AURORA, ILL.
Vietos Lietuvių aukos ............................
$13.00
CHICAGO, ILL.
.............................. .......
Ccnt. Liet. Taryba................................................................
190.34
S. L. A. 208 Moterų Kp...............................................................
50.00
šv. Jono Ev. Draug......................................................"
5.00
P. Stumbrio ir P. Medžiauskaitės vestuvėse ......
23.00
CORDEL, SASK„ CANADA,
T. Andrvškevicius ..................?....
10.00
K. TORONTO, ONT., CANADA,
.......................... >.....
Surinko J. Klcnavičius ....................
10.40
E. VANDERGRIFT, PA.
Šv. Kazimiero D r-j a
100.00
IIARRJSBURG, ILL.
Aleksandra Marokas ...............
10.00
INDIANA HARBOlt, IND.
Prakalb. Vasario 2 d.............
105.61
KEWANEE, ILL.
F. V. šauklis ...............
5.00
SO. CHICAGO, ILL.
Kareivių 5-tos kp. vak. ..
15.00
SELTZER CITY, PA.
Vietos Lietuviu Aukos .
82.75
VANDERGRIFT, PA.
Amer. Liet. Pašelp. Kliub. . .
168.00
WEST PULIJ4AN, ILL.
Liet Gelb...............................
10.00
WORCESTER, MASS.
Liet. Gelb. Draug....................
250.00
W. FF.ANKFORT HEIGHTS, ILL.
S. L. A. 191 kp.'.................. ........
20.09
NEW BR1TATN, CONN.
Vietinės aukos ................................
94.00
o
$1,171.10
Viso
Tąsių, ta Lietuvon auksinų 68,752.

Koncertas davė $80,060 Airijai.
John McCormack
užvakar
vakare Auditorium teatre davė
koncertą, kurio pelnas buvo
skiriamas Airijos gelbėjimui.
Koncertas atnešė $83,000 įplau
kų. 'Lai pervišijo «r Ncw Yorką. P’.acitą^ketvergą dainuoto
jas
tuo pačiu
tiksli k'«i erlą Ne'v Yorkc,
kur įplaukų
buvo $76,000.
Trumpoj ateity John McCormack rengiasi duoti 'koncertą
Bostone. Koncerto pelnas taip
pat eis Airijos naudai. Užvaka
rykščiai! jo koncertai! atsilan
kė per 4,350 asmenų publikos.

“Mirusio Dvasia.”
Historical Society Chicagoj
sunkiai dirbo du ilgus metus ir
surinko paveikslus visų cliicagiečių kareivių, kurie žuvo
Francuzų laukuose. Dabar ta
organizuoto pabaigė savo dar
bą ir atidarė kareivių paveik
slais iškabytą namą norintiems
jį aplankyti. Užvakar jin nusilankė James Corcoran, Ed\vin,
Wascy and Co. skelbimų rašy
tojas, ir nustebo pamatęs 'ten
pakabintą savo fotografiją,
kurią buvo parašyta: “James
Goreoraų užmuštas veikiančio
Viso aukų Lietuvos Raudonajam Kryžiui yra priimta ir pasiųsta per je armijoje.” Vaikinas , parašė
laišką tai draugijai, kad jinai
Lietuvos Atstovybę Amerikoje, sekančiai:
Nuo pradžios iki Gruodžio 1 d. 1920 m.
mi$13,239.04 saugotųsi gyvenančius už
Priimta ....................... :........ . ....... ..................
... 855,024 rusins laikyti.
Pasiųsta Lietuvos auksinų ..........................
Nuo Gruodi. 1 d. iki Sausio 1 d., 1921 m.
Priinta ............................................................
Pasiųsta Lietuvon auksinų ....... ..................
Nuo Sausio 1 d. iki Vasario 1 d., 1921 m.
Priimta ............................ ............ ...................
Pasiusta Lietuvon auksinu .......................... .'.
Nuo Vasario 1 d. iki Bal. 13 d., 1921 m.
Priimta.... ........ ....... ..........................................
Pasiųsta Lietuvon auksinų ..........................

$1,081.17
... 472,615
$2,935.40
. 196,986

$1,171.10
.68,752

$18,426.71
Viso ...........

1,593,377 auks.

Viso iki Bal. 13 d., 1921 m.
Priimta d o] oriai s $18,426.71.
Pasiųsta Lietuvon auksinų 1,593.377.
J. Vileišis
Lietuvos Atstovas Amerikoje
13-1V-1921 m.

J. Kripaitis.
Aukų Skyriaus Vedėjas.

broliai Gesenbergai
Policijos avakar areštuoti.
gontai mano, kad jie dalyvavo
Dearborn stoties pašto $500,
000 pavogime.

Statytojų lokauto priežasties
delei tapo sustabdytas St. Ma
ry’s mokyklos statymas. 'los
mokyklos pastatymas atseina
$10,000,000.
Daugiau
kaip
(Tąsa seka ant 6-to pmslp.)
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Rašomoji
Popiera

T. Pullman 5432

po 18c. svarus

Kam reikia geros baltos
(bond) rašomosios popieros (nelinuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.
Turime pardavimui didelį
pluoštą rašomosios popieros ir
parduodame labai pigia kaina —
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti popierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą
skyriumai po 8a nuo svaro.

KIEKVIENOS MOTINOS
KLAUSIMAS
Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirtinan
čio maisto jos kūdikiui.
Lietuvė motina iš Brooklyno rašo:
“Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš viską
bandžiau — pagalįaus gydytojas man užrašė

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELBY
MUSIC STORE
Delm&atai,
Laikroditak

KV

Auksytei, Celumbljos OrafonolM Kr
lietuviški
naujausi

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK )

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, šiandien
jis yra pavyzdžiu sveikatos”.

The Borden Company

rekordai.

Borden Building

4137 8. Ashland .
ve.,
Chicago, UI.

New York

Iškirpk Ši kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN

Telefonas Pullman 856

. DR. P. P. ZALLYS
Liet u vys Denttetas
10801 So. Michigan Av., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

10

ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
kudikj sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106

moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kudi
kj laike ilgos.
10929 S. State St.

Oi.AKIŲ
A. R.
Biumentlial
SPECIALISTAS
Akte Egsamlavoln

74:■•MĮ,.

Gyvenimas yra

tuščias, kada pra •
nyksta regėjimas.
3
^es Tartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatiuga doma at
kreipiame i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephona Yards 4317
Boulevard 6487

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois,
SPECIALISTAS!
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. Ncdėlionds nuo 9—2
po piet
Telepbone Yards 687

Vardas ....

DR. CHARLES SEGAL

Adresas .<

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, IILftG.’s.

Pranešimas
Pranešame, kad Darbo žmo
nių Knygyno katalogai 1920 me
tų jau išsibaigė, gi 1921 dar negatavi, todėl kurie negavote
teiksitės atleisti. Dabar Darbo
Žmonių knygyno SANDĖLIS
išaugo į taip didelį, kad ta vie
ta, kurioje dabar yra pasidarė
per ankšta, prisieina j ieškoti di
desnes vietos, kurioje butų gali
ma netik, kad visas Europoje ir
Amerikoje išleistas lietuviškas
knygas sutalpinti, o ir svetini
tautiškų kad nemažai tilptų, tad
dėl tos priežasties reikalinga
;aippat didelio katalogo, kokio
dar lietuviški knygynai niekuo
met neturėjo. Parupinimui to,
reikia daug pinigų. Taipgi dėl
stokos pinigų ir dėlei dar nežino
mos vietos gdli būti, kad ims
laiko apie keli mėnesiai, kol vis
kas bus gatava ir todėl, brangus
Darbo žmonių Knygyno rėmė
jai, turėdami progos pasinaudo
kitę per draugus, kurie gali ypatiškai atvažiuoti, arba patys at
važiuokite,, mes užtikriname,
kad čia gausite knyg-ų, kokių ki
tuose knygynuose negaunate,
jau dabar turime galybę tik-ką
iš spaudos ir jau atgabenta iš
Lietuvos knygų, taipgi laikraš
čiai: “Lietuvos Ūkininkus” 10c.,
“Socialdemokratas” 5c., “Sie
tynas” 30c., “Aušrinė” 30c.,
“Trimitas” 20c. “Mokykla ir
Gyvenimas” 50c. Siųskite užsa
kymus ir kartu pinigus šiuomi
adresu:
J. B. AGLINSKAS,
3238 S. Halsted St., Chicago, fll.

■

i A.SHUSHO
AKUŠERKA
Turiu patyrimą

Specialistas džiovas
Moteriškų, Vyrišku ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
Pirmas numeris jau gatavas.
I

•

Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avc\,

* Chicago, Ilh •» • •

■■ *■•“

Ištikimas Gydymas

Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR. B. M. ROSS
Specialistas
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
užnuodijamu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomis.

35 So. Bearboru St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų.,
Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utaminkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

EL.EKTRA

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Į n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Tol. Monroe 2804

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

DR. M. HERZMAN
U 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 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
3110 arba 357
Telephonai:
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrjžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison SL

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

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

>

DR. W. F. KALISZ
SpeciaIurnas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145- MILVVAUKE’E AVĖ.

CHICAGO.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU. RASTI VIETOS

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj,
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausiai! par
davimo kambarin. Atdara nuo I9 iki 9 ir nedaliomis
iki 4 vai.
f

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Westeni Fur n itureStorage C«

Ofiso Tel. McKinley 76

2810 W. Harrison St.,

Chicago, III.

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolų gvarantuota 10 metų su daugeliu re
kordų ir deimanto adąta vertes $200.
.
Išsiųsimo C. O. D. visur Suv. Valst. daloisdami išegzaminuoti ®
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tekis išpardavimas niekuomet
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite I
tuo jaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šj pagarsinimą, bus '
nuleista $3.00.

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantv.ojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, UI.
Arti 88th Street.

—.J*

Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
1090(1 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:30 vak.

BĮIJ...... ......... JJ!

.J.!'

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

1,600 prie jos dirbantiems dar
bininkams ęlarbas buvo priža
dėtas visai vasarai.

Frank Piano už vakar tapo iš
teisintas. Jis buvo
kalinamas
už nužudymą savo sunaus pra
eitais metais. Buk tėvas nenorė
damas, kad jo sūnūs ištvirktų,

!»
Puiku koncertą taiso Jaunosios Bi' rutės Vaikų Draugijėlė, globojama
SLA. 208 Moterų kuopos. Koncertas
Įvyks nedėlioj, geg. 15, Moldažio sa
lėj, 2242 W. 23rd PI. Durys atsida
rys 6:30, programas prasidės 7:80 v.
v. Kviečiame publiką • skaitmeningai
atsilankyti.
— Komitetas.

Tonw of Lake. — L. S. S. 234 kp.
reguliariųis susirinkimas bus laiko
mas nedėlioj, geg. 15, kaip 10:30 v.
ryto, University of Chicago Settlemente, Club-room.
Visi draugai ir
draugės susirinkite, yra svarbių reikalų.
— Sek. I). Motuz.
Dideles prakalbas rengia T. M. D.
22 kuopa nedėlioj, geg. 15, Raymond
Chapelėj, 816 W. 31 gatvė, arti Halsted. Kalbės adv. K. Jurgelionis te
ma: “I^enkų sąmokslas Lietuvoje”. —
Pradžia 2 va), po pietų. Kviečiame
vietos lietuvius gausiai susirinkti
įžanga nemokama.
— Valdyba.

Lietuviu Rateliuose
NORTII SIDE
Jau kelinti metai kaip gy
vuoja North Sidėj Pirmyn miš
rus choras, kuris turėdamas
būrį dailės mylėtojų, atlieka
savo dalį kultūrinio <larbo. Dai
nininkai tarp savęs sutinka ge
rai, draugiškai. Žinoma, užėjus
savo laiku komunistiniam ūpo
pakilimui, kaip kitose organi
zacijose, taip ir chore buv^
kiek virimo, bet ta manija jau
praėjo ir choras dabar dar tvir
tesnis, negu kada buvęs. Chorą

West Side. — Pirm susirinkimo
draugijos “Lietuvos Ūkininko” bus
įdomus ir pomokomas pasikalbėjimas
Dr. S. Biežio nedėlioj, gegužio 15 d.,
Meldažią svetainėje. Prasidės lygiai
1 vai. po pietų. Po referato bus
draugijos susirinkimas.
Visi nariai
atsilankykite.
— Valdyba.

ASMENŲ JIESKŪJIMAI

KUR PADĖT TURTAS.
Jieško savo brolio Antano Padzuno
jo šėrai pas mane, taipgi Aneles
Strolaičios, Helenos Zarcučos, visi iš
Anykščių. Buvom sykiu Vilniui. Jie
veda <t Dilius. Keletas musų patys
ar kas kitas malones pranešti.
draugų iškeliavo j Lietuvą, ir Taipgi parduodu rakandus ir viską,
kiekvienas jų buvo draugiškai nes važiuoju į Lietuvą. Brolis pasiimk
savo turtą
išleistas. Dabar vėl rengiasi iš
J. PADZUNAS.
'4421
S.
Marshfield
Av., Chicago, III.
keliaut Lietuvon viena musų
gabi dainininkė, draugė Zinkai-

tienė. Jai išleisti rengiamas
draugiškas vakarėlis nedėlioj,
gegužės 15, Viešojo Knygyno
salėj, 1822 Wabansia avė. Pro
gramas susidės iš choro dainų,
solo, duetų etc. Tikimės, kad
publikos susirinks gausiai.

— Dainininkas.

BRIDGEPORT
SLA. 208 moterų kuopa geg.
1 dieną buvo surengusi Mildos
svet. draugišką vakarėlį musų
gerb. rašytojui Dėdei šernui.
Svečių atsilankė virš 60. Gryno
pelno liko $56, kurie tapo pri
duoti šerno Draugų Būrelio
ižd. J. Kuliui.
Ateinantį nedėldienį, geg.
15 dieną, tos kuopos globoja
ma vaikų draugijėlė Jaunoji
Birutė rengia puikų koncertą
M. Meldažio svetainėj. Po kon
certo bus šokiai. Mokytoja S.
Staniuliutė deda visas pastan
gas, kad kuogeriausiai priren
gus vaikučius šiam koncertui.
Visi kviečiami į jį atvykti.

Pranešimai
Town of Lake. — Teatr. Kliubo
“Lietuva” mėnesinis susirinkimas bus
pėtnyčioj, geg. 18, 8 v. v. paprastoje
svet. Visi nartai kviečiami susirink
ti.
— Klimašauskas.

S. L. A. Ex-Kareivių Centro valdy
bos ir kuopų atstovų susirinkimas
įvyks šiandie, gegužio 12 d., J. Ežer
ėlio svet., 4600 So. Paulina St. Vi
si kuopų atstovai būtinai turite atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų apsvarstyt. , — F. Raila, Rąšt.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos
arba našlės nuo 24 iki 31 metų. Esu
32 metų, turiu gerą darbą ir gerai
uždirbu ir biskį muzikantas; katra
mylėtumėt laimingą ir linksmą gyve
nimą ir civilišką šliubą, meldžiu atsi
šaukti laišku įdedamos savo paveikslą.
Atsakymą duosiu kiekvienai ir
paveikslą grąžinsiu.
J. P. S.
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

ba našlės tarp 35 ir 40 metų amžiaus,
kad ir lenkė, kad tik iš Lietuvos. Esu
40 metų amžiaus, turiu gerą darbą.
Malonėkite su pirmu laišku prisiųsti
ir paveikslą. Atsakymą duosiu kiek
vienai ir paveikslą grąžinsiu ant pa
reikalavimo.
G. W.,
720 S. 4th St.,
Kansas City, Kansas.

JIESKO PARTNERIŲ
ESU VIENAS.
Reikia partnerio į rakandų (furni;ure) krautuvę ir dirbtuvę. Turi tu
rėti apie $6000.00. Pinigai yra ge
rai apsaugoti. Turi būti geras biz
nierius arba kabinet dirbėjas. Gera
jroga geram žmogui trumpoj atei•ityj. Turiu daug orderių išsiunti
mui. Galiu duoti savo biznį išbandy
mui keletą dienų.
Veikite tuojau,
nes paskiau gali būti vėlu.
SAM ZINN,
4151 Armitage Avė.,
Chicago.
Phone Belmont 709

JIEŠKO DARBO '
JIEŠKAU darbo bučemėj ir grosernėj. Dirbsiu, kad ir už mažą al
gą nes nepatyręs tame darbe, o no
riu pramokti.
Galiu fordu važiuoti
■ir sutaisyti* Kam bučia reikalingas
iraneštkite Naujienų Ofisan, pažymin No. 270.

MOTERŲ

Mirė.gegužio 10 d., 1 vai. po
piet, 15 mėnesių amžiaus. Lai
dotuvės bus ketverge gegužio 12
d., 12 vai. ryte iš namų Clark
Rd. ir 16 gatvė, Gary, Ind. į
Gary, Ind. kapines. Paliko nu
liūdime tėvus, ir dvi sesutes.
Kviečiame visus pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliudę tėvai
Juozapas ir Barbora

Vilimaičiai

•w

I
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STANIS SEREIKA
tapo gatvekario užmuštas nedelioj 9 vai. vak.. Paliko nuliūdime savo motiną ir brolius,
brolienę ir savo sūnų ir dukterį.
laidotuvės bus ketverge gegužio 12, 9 vai. iš ryto iš namų
12230 So. Sangamon St. West
Pullman, 111. į Tautiškas kapi
nes. Kviečiame pąžįstamus ir
gimines dalyvauti laidotuvėse.
Lieka nuliudime,
Motina, broliai, duktė ir sūnūs.

REIKIA DARBININKŲ |
VYRŲ
REIKIA patyrusių uphosterių
Gera mokestis ir bonai. Bonus
mokama 2 kartu į metus.
KATZ BROS.
905 W. 59 St.
REIKIA agentų ir kolektorių
prie sveikatos ir atsitikimų In
surance. $10 alga ir komišinas,
galima padaryti nuo $6 iki $12
į dieną ir daugiau jei norėsi dirb
ti. Jei esi darbštus atsišauk į
musų ofisą. Agentūros superin
tendentas paaiškins, taipgi. nurodis kaip padaryti pinigų.
CHICAGO MUTUAL
COSUALTY CO.
. 431 So. Dearborn St.,
•
Room 911-912.

AUTOMOBILIAI

NAMAI-ŽEME.

NAMAI-2EME.

Nepamirškite aplankyt būdą No. 7,
Vartotų Karų parodoj, Coliceum, ge
gužio 7 iki 15.
Vartoti) Karų paroda bus atdara
nedėliomis.

AR NORI PASTOVAUS DARBO
Ilt GERAI APMOKAMO?
Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj
garsioj javų derlingumu Oneida
County, Wis. žemė gera, viskas ką
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą.
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi
puikios farmos savininku. Platesnių
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT
COMPANY,
3801 So. Halsted Str.,
Chicago, III.

MITCHELL AUTO CO
išstatys vartotus karus.
Iš 100 pasirinkimas.
Scripps-Booth
Westcott
Chummy
Franklin
Studebaker
Overland
National
Buick
Velie
Chalmers
Maxwell
•
Elgin
Paige
Oldsmobile
Chevrolet
Fords

192O Hudson
Dixio Flyer
Tomplar (Cal.
Top)
Cale
Drexel
Dodges
Apperson
Willys-Knight
Marmon
Kissei
Reo
Stephens
King 8
Nash, 1920

c

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS
Mėnesinis
Kaina
Įmokėt
mokestis
Karo
$75.00
$25.00
$200.00
30.00
100.00
300.00
REIKIA darbininko ukes dar
400.00
175.00
35.00
bui. Patyrimas nereikalingas.
40.00
200.00
500.00
45.00
200.00
600,00
Atsišaukite tuojaus pažymėda
50.00
250.00
700.00
mi, kiek norite gauti į menesį.
55.00
800.00
800.00
350.00
60.00
S. SHERPETIS,
900.00
400.00
1,000.00
65.00
Box 2,
Nadeau Mich.
Augščiau apkainuoti karai
Proporcijoj
Nei mortgage nerokuojame
Nei Brokerage
Nei notary mokeatis
REIKIA patyrusių audė Nei freitų apmokSt
taksų mokėt
jų prie dailaus vilnonio dar Nei
PAKEISK SAVO SENĄ KARĄ.
j Tamstos senas karas (ne senes
bo. Pastovus darbas.
nis kaip 1912) imamas mainais arba
Eriskaitomas
kaipo dalinis cash moSOUTH BEND WOOLEN ėj imas.
COMPANY
Visi perdirbti Mitchell karai lygiai
gvarantuojami kaip ir nauji.
Parduodami karai ant laiko. Pirk
South Bend, Ind.
dabar.
Visi neparduoti karai po geg. 15
d., bus išstatyti pas

PARDAVIMUI

Ketvergas, Gegužiol2, 1921

Mitchell Auto Go.

2328 ir 2334 S'o. Michigan Avė.

MITCHELL

Ir paukšteliai SAVO namą turi,
Ir kožnas žvėrelis SAVO namą turi
— Tai kodel-gi Tamsta SAVO NAMO
turėti negalėtum'?
I Mes parodysime Tamstai, kaip
lengva įsigyti savo namas, atidedant
po keletą centų kožną dieną.
Tamistai laikas pradėti mokėti ran
dą pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa
vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių
ir kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, gražių parkų,
mokyklų ir bažnyčių,. čysto oro, ge
ros transportacijos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tikrais
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
mis yra šios apielinkės: 79-ta gat
vė ir Ashland Avė., 69-ta gatvė ir
Westem Avė.. 63-čia gatvė ir Kedzie
Avė., arba “Parkholme”, “Portage
Park”, “Westfield”, “Westwood”, ir
taip toliau.
Padaryti savo gyveni
mų taip gražiu yra labai lengva.
Mes priimame labai mažus jmolcejimus ir mėnesinės sąskaitas suren
giame be jokių kliūčių. Gaunate
“deed” ir gvarantuotą “title policy”
su gvarancija visoj Amerikoj žinomos
Chicagos Title & Trust Kompanijos. |
Duodame namus kokių tik Tamstos
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
Dabar jau pradejų pagyvenimų.
jomo statyt daug namų.
Kas norite pasinaudoti abelnais
pienais atsišaukite pas mane ypatiškai nes tokiu budu sučėdysi daug pi
nigų. Rašyk arba telefonuok —
ADAM MARKŪNAS
Sales Manager
847 First National Bank Bldg.,
68 W. Monroe St.,
Chicago, III.
Tclephone: Randolph 7400

ŪKĖS! ŪKĖS!

NAMAI-ŽEME

REIKIA 2 moterų prie rinmokestis.

ALIVIN
2707 W. Roosevelt Road.

VAKARAIS,
NEDEGIOMIS

PARDAVIMUI bučemė ir
TEL.: VICTORY 3805
Važinėk
kasdieną, mokėk vieną kar
grosemė, visokių tautų koloni
tą į mėnesį.
joj. Priežastį pardavimo —
patirsite ant vietos.
PARDAVIMUI Hudson 1917, 7 pa6104 So. State St.
sažierių vasarinis automobilius, 5
Cord tajeriai, naujai išmalevotas, in
Phone Wentworth 7618
žinas perdirbtas ų veik kaip naujos.
Nepraleiskite progos.
Galima matyt nuo 1 iki 7 vak.
E. JANUŠAUSKAS,
3327 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė, lie
tuvių kolonijoj, labai puikioj
vietoj • prie bažnyčios ir mo- ,
,,
. ..........................
kyklos.
PARDAVIMUI Jeffry 7 pasažierių
4541 S. Hermitage Avė.
automobilius. Nemokantį, važiuot, iš

PARDAVIMUI saliunas su
barais. Pardavimo priežastis
einu j savo namą.
524 W. 37th St.

mokinsime veltui. Taipgi parmalevosime tokia spalva, kokios pirkėjas
norės. Mašina yra geriausiame pa
dėjime.*
636 W. 18th St. ,
Matyt galima visada.

PARDAVIMUI automobilius
Maryon Kandieji 7 pa. 1917 Con
tinental .6 cyl. 7’N motor reikia
PARDAVIMUI grosemė ir pinigų ir taipgi Studebeker.
bučerne. Pardavimo priežastį
VINCENNES GARAGE
patirsi! ant vietos.
• 7241 Vincennes Avė.
1827 So. Union Avė.
Tel.: Stevvart 37
PARDAVIMUI vyriškų, moteriški)
ir vaikų drabužių krautuvė. Parduo
du greitai ir pigiai. Biznis įdirbtas
per penkis metus.
Atsišaukite greitai.
3625 So. Halsted St.

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ
BARGENAS.

Parduodu savo gražiausi ir vėliau
sios mados trijų šmotų seklyčiai se
PARDAVIMUI barbemė su 3-m tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc.
Parduosim«
Krėslais Lietuvių apgyvento] vietoj, Vartoti tik 30 dienų.
ant
syk
arba
atskirai.
Taipgi
$200
Yra pagyvenimas, parsiduoda pigiai.
Victrola
už
$50
su
visais
mano
rekor

Priežastis liga.
dais
ir
deimanto
adata,
gvarantuota
E. M..
10 metų.
Galit matyt nuo 9 iki 9
810 West 19th St.
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI grosemė
RAKANDŲ BARGENAS’
REIKIA moters be vaikų ar tuvių kolonijoj; biznis labai ffePirma
negu pirksit rakandus, atei
ba merginos, kuri galėtų prižiū ras Parduosiu tuojau.
kite ir persitikrinkite musų dideliame
8655 S. Halsted St.
pasiulijime. $200 saiza tikras maharėti nesvaiginančių gėrimų biznį
gony fonografas, su dviem sprenžiAtsišaukite Naujienų ofisan pa ’
nom, grajija visokius rekordus, pil
nai gvarantuotas, parsiruoda tik už
žymint No. 269.

$55 su rekordais ir deimantine adata.
Davenport $25.00. Taipgi gražus
Player pianas. Vėliausios mados par
lor (fruntinSs) setas. Valdomojo kam
bario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, ' karpetai (kaurai) ir ant grin-.
dų pastatomą lehvpą, etc., visi kaip
nauji. Parsiduos jums prieinamom
1343 W. 15th St.
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
PARDAVIMUI saliunas gražioj
Gyvenimo vieta.
vietoj visokių tautų apgyvento]. Ba
1922 So. Kedzie Avė.,
rai, stalai, krėslai, Pool Table. dideRFTIČTA
dirbtuvės į prleinamą
,is
viskas
kas tiktai
yra už
KEIKIA motoru
moterų airoiuvtb
pasiųlimą.
Pardavimo
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai
ir gramofonas, labai pigiai. Prie
priežastį patirsite ant vietos.
darbui.
žastis
—- važiuoju Lietuvon, Turi
486 W. 29th St.
RELIABLE RUG. MFG. CO.
būt parduota iki geg. 15. d.
K. FILIPAUSKIS,
706-8 N. Cicero Avė.
4625 S. Paulina St.,
. Tel.: Yards 772.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, tirštai lietuviais apgyvento], ge
REIKIA dviejų moterų skir rą pelną neša, 4 kambariai pagyveni
stymui skudurų. Turi būt pa- mui, pigi renda. Pardavimo prieža
stis, patrnerių nesutikimas. Parduo
sim visą arba pusę. 945 W. 33rd St.
SAIIX)WSKI & SON,

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI Chandler au
REIKIA moters j Junk šapą tomobilius; taip kaip naujas, vi
sas perdirbtas. Turi būt par
skirstymui skudurų.
COLUMBIA IRON & METAL duotas trumpame laike. Galima
matyt vakarais.
6136 So. RacineAve.
4739 So. Honore St.

PARDAVIMUI skurinis seklyčios
setas, aukštos rūšies viktorola, pui
kus kauras ir atidaromas devenportas.
Daiktai nauji ir parsiduos už
pusę kainos. Visus ar po viena. Ma
tyti galima iš ryto Jki 12-tai vai., va
kare po 7-nių ir šventadieniais visą
dieną.
718 W. 19th St., 2-roa lubos

i

PARDAVIMUI vienas iš didžiausių
bargenų, kuomet nors buvo siūlomas.
Bizniavus kampas, užimtas kaipo
vaistine, gydytojų ofisai, kratuvės ir
flatai. Dubeltavų plytų namas. Išsirenduoja už $250.00 į mėnesį. Kai
na, tik $17,000. Pusę cash, likusią da
lį išmokesčiais. ši vieta randasi prie
Wallace gatvės, arti 31-os ir verta
$25,000.
IGNATIUS CHAP & CO.,
Slst & Wallace Sts

NEGIRDĖTAS

BARGENAS.

Puiki rezidencija mūrinė, 10 dide
lių kambarių dėl didelės šeimynos ar
ba su mažoms išlaidoms galima ant
2 pagyvenimų padaryt. Namas ponaujis, 2 augštų, cimento beismantas,
štimu apšildomas, maudynės ir visi
kiti parankumai. Namas ant 3 dide
lių lotų 75x165, puikiai medžiais ap
augę, obelis, višnios, grušios, slyvos,
avietės, grapes ir visokioms kvietkoms ir daržovėms, aplinkui apsodin
ta yra labai puiki ir sveika vieta dėl
gyvenimo retai kur galima kita to
kią vietą rast už tokią pigią kainą,
tik už $7,300.00 su mažu įmokėjimu,
randasi apie Morgan Park. Atsišąukit greitai pas
J. ZACKER,
3801 So. Halsted St.

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.,
PARDAVIMUI 8 flatų muro na
Chicago, I1L
mas, murmuro stogas, augštas antaujęštis ir skiepas.

Atsišaukite ant 3-ių lubų iš prie
SAVININKAS važiuoja ant farmos kio,
ir turi greitu laiku parduoti namą
2938 So. Union Avė.
kone už pusę ką vertas 2 augštų mu
ro namas, 4 pagyvenimų po 4 dide
lius kambarius su visokiais vėliausios
JIEŠKAU savo giminių. Aš iš Lie
mados įtaisymais, kieto medžio tri tuvos, Gelažių parapijos, Prūselių
mingai, porčiai iš fronto ir iš užpa kaimo.
kalio, raudonų plytų frontas ir visas
Atsišaukite
šonas, namas ant kampo, šiandien
PETER BRAZDŽIŪNAS,
tokį namą nei už $20,000 nepabuda10737 Indiana Avė.,
vosi, dabar tik parsiduoda už $11,500
Chicago, III.
su mažu įmokėjimu. Namas randasi
apie Garfield Boulevard ir Morgan
St. Atsišaukite pas
J. ZACKER,
Pardavimui Farmos.
3301 So. Halsted St.
160 akerių geros žemės; 70 akerių
ariamos ir geri budinkai. Kaina $5,500

PARDAVIMUI saliunas, prie
Perdirbti karai parduodami abiejose
žastis pardavimo einu j kitų biz vietose.
!
FARMA PARDAVIMUI.
niATDARA
Į šiaurius nuo Milwaukės, 160 ako1
900 W. 21 St.
JIESKAU apsivedimui merginos ar
rfų dirbamos; 100 akerių 100 akerių
DIENOMIS,

REIKIA DARBININKŲ
JUOZAPAS VILIMAITIS, JR.

NAUJIENOS, Chicago, ūl

PARDAVIMUI stuba, tikras barge
40 akerių geros žemės; 25 akeriai
nas. .Turi būt tuojau parduota 5 ariamos
ir geri budinkai. Kaina $2,500
kambariai, didelis antaugštis, elektros
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai
— pardavimui labai pigiai.
190 akerių geros žemės; 100 akerių
N. SIMON,
ariamos;
4 arkliai, 15 karvių, 100 viš
dirbamos ir visa jau apsėta; 160 ake
5525 So. Kolin Av.
tų
ir
geri
budinkai. Kaina .... $113,000
rių gero miško, vertės $4,000 gvarantuojama; puikus pagyvenimui na160 akerių geros žemės; 40 aria- ,
| mas su 14 kambarių, skiepas, vanduo
PARDAVIMUI
labai
pigiai iš prie
$2,400
įvestas į namą, šaltas ir šiltas van žasties savininkas turi apleisti šitą mos.
Kaina
duo, maudynės, taip, kaip ir mieste. šalį į porą savaičių laiko 2 augštų
Namas šildomas fumace, didelė muro naujas muro namas, 2 pagyvenimų po
80 akerių geros žemės; 30 akerių
bamė, daug vietos javams ir šienui, 6 didelius kambarius, kieto medžio
$1,200
ariamos. Kaina .....................
viskas geriausiame padėjime.
Pui trimingai, štimu apšildoma ir visoki
ki kalvė su reikalingais įrankiais, ko įtaisymai vėliausios mados.
Saulės
80 akerių geros žemės; 55 akeriai
ki tik reikalingi, didelis svirnas, 3 porčiai ir miegami porčiai dratais ap
budinkai sudėjįjpųį mašinų ir vežimų, dengti. Namas vertas $13,000, bet ariamos, 2 arkliai, 7 karvės, vienas
pašiūrė malkoms sukrauti, kiaulinin greitu laiku dabar parsiduoda tik už veršis, 20 vištų, geri budinkai ir vi
kas, vištininkas, 2 dideli sodai gerai $8,000, su $3,000 įmokėjimu, likusius sos mašinerijos. Kaina ......... $4,000
Wisconsin Valstijoj.
apžiūrėti, didelė upė teka per farmą, rendos pabaigs mokėt. Namas ran
kurioje yra daugybė žuvių, priešais dasi
Cicero, III., arti 12-tos gatvės.
fahną mokyklą, kaimynai lietuviai. 1 Atsišaukite
JOSEPH VOLANDUS,
pas
kuliama mašina, 1 gasolino inžinas
2829 W. 39th St..
J. ZACKER,
12 arklių spėkos, 1 1 mašina šieno
Tek:
Lafayette 4167
3301 So. Halsted St.
pjovimui, 1 javų pjovimui, vežimas
mėšlo kratymui, sėjama’ mašina, grė
PARDAVIMUI 7 kambarių gyveni
biamoji mašina, 1 dvivagis plūgas, 1
vienvagis plūgas, 2 akėčios, bulvių sto mui namas, maudynė, gasas, elektras,
jama mašina, kasimui bulvių prašina, fumace, sieteliai; iš priekio ir užpa
diskeris anarimui bulvių ir komų, .1 kalio porčiai. $l/)00 cash. Parduo
REIKIA PINIGŲ
volas, mašina krovimui šieno ant ve dama labai pigiai. Brighton Park.
3500 So. Mozart St.
žimo, 1 diskeris, 2 dideli vežimai. 2
Parduosiu pirmą mortgečių
šlajos ,2 bogės, 1 elaveitieris. mašina
su 7%. Priimsiu Liberty Bondkomų kūlimui, malūnas, akselinė, ar-1 PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMĖ
sus už pilną jų vertę. Klauskit
fa, centrofuga, gasolino motoras, ma
šina drapanų skalbimui, malkų pjovi
Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta P. M. Haičio.
/
mui ir kitoki padarai. 4 geri arkliai. mista pagelbėt savo kaimyną ir ta3301
So.
Halsted
Str..
I
10 melžiamų karvių. 4 telyčios, 40 mistos
kaimynas
tamastos,
šir
Tel. Boulevard 6775
\
vištų, 10 kiaulių. Viską parduosiu džia ir sielą.
Stambaus produk
už $11,000. Tnmokčt $5,000, likusius tyvio
kietmedžio
miško,
nu
6% ant ilgo laiko. Likau našlė, tad kirsto dvidešimts metų atgal, parda
Bažnyčia
priversta parduoti kuo greičiausia. vojame po $25 už akerį.
ir
mokykla
arti.
Wisconsin
išdirbta
Platesnes žinias suteiksiu laišku.
GEORGE HATDU,
| žemė turi abelną vertę virš $135 už
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
Carney, Mich.
Pasakykit mums mierą sa
ku.
JONAS P. EVALDAS,
.
kambario, o mes suteiksifhe
Lietuviška Agentūra
(
at
840 West 83rd St.,
Chicago, 111. maž-daug apskaitliavę ki
Tel. Yards 2790
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN

MORTGECIAl -PASKOLOS

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI

Atsišaukit tuojau

Pranešam musų gerb. Kostumeriams, kad dabar turime KELETĄ
nepaprastai GERŲ BARGENŲ, kaip
tai: namai pagyvenimui, biznio na
mai, štorai, saliunai ir tt. Viskiu par
duosime ant tinkamiausių ir paran
kiausių sanlygų.
Galima įmokėti
dalį, o paskui rendos visa išmokės.
Suteikiam paskolas. Klauskite tuojaus Real Estate Dep. vedėjo, J. J.
Krasowski, Vice-Prez.
UNIVERSAL STATE BANK,
3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.
Phone: Boulevard 701.

DYS“. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge

Didelis Bargenas.
Neša rendos $400 į metus 2 pagy
venimų po 6 kambarius; baltos sinkos, maudynės, gasas. Parduodu už
$3,100.
$200' jmokėt, likusius ma
žiau kaip rendą.

. MOKYKLOS
MA5TER
SYSTEM

Prei 33-os ir Emerald Avė. 2 na Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mai po 4 kambarius. Rendos neša
$504 j metą. Parduodu už $3,200 mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
Pusę įmokėt, likusius ant išmokėji
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
mo.
Mes turime didžiausius ir geriau
kirpimo, designing ir siuvimo
Namas su saliunu, 3 pagyvenimų ii sius
skyrius,
kiekvienas gauna geros
biznis. Rendos neša $720 į metą praktikoskur
besimokindamas.
Parduodu už $2,900. $500 įmokėt
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
likusius ant išmokėjimo. Lyso nėra varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuFIRST NATIONAL REALTY CO. riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ’ir pasikalbėti dėl sąlygų.
736 W. 35th St.
Patems daromos sulig mieros, vi
Klauskite P. Bomeiko.
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL
190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

Muro bungalow, maži išmokėjimai
— $50 i mėnesj.
,
South GOth Court, tarpe 16 ir 18
gatvių, 6 dideli šviesus kambariai,
Sun Parlor, viskas kietmedžio, furnace, firę place, book case, perkelia
mas buffet, 3 miegamieji kambariai,
2 porčiai, grįstas antaugštis, fruktams
skiepas, didelis lotas, kaina $8,800.
Grammar mokykla du blokai, High
School 5 blokai, 3 blokai į šiaurius
nuo Metropolitan, Austin Blvd. L sto
ties, Dauglas Parko šakos. Gali eit I ČIA JŪSŲ PROGA NUSIPIRKTI
ir gyvent. Agentą rasite kas dieną
PUIKŲ NAMĄ PIGIAI!
ir visą dieną nedėlioj. Vietos ofisas.
Pardavimui puikus 5 kambarių mu
1627 So. 60th Gourt
ro namas 4 metai kaip statytas, švieWill J. Bell, išskirtas agentas. . įsus iš visų pusių, platus lotas, gesas.
69 W. Washington St.,
elektra, maudynė ir kiti parankumai
Tel.: Central 2579, Randolph 8548 i viduje. Smagi vieta tam kuris myli
'gyventi ant tyro oro. Namas randa
si lietuvių apgyvento apielinkčje
Privažiuojama j visas dalis miesto už
PARDAVIMUI lotas lietuvių ;8 centus. Pardavimo priežastį patir
kolonijoj, Parkholme, Cicero. site ant vietos. Atsilankykite pas sa
vininką sekančių antrašu.
Kreipkitės pas:
4954 S. Tripp Avė.,
Chicago, III.
jbS. ZUPERKA,
Vienas blokas j šiaurę nuo Archei
1344 -r- 50th St.,
Cicero, III.
Avė., gatvekarių.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattcrnų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

