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ir gudų

į vieni kilus lietuvių
nusistatymas.

Tas

bankietas

LENKŲ

TERORAS — GUDŲ ypačiai Vilniaus dirvoje,

įdų vyriausybėms
[Paštu, per Lietuvos Informacijų susitarus.

tarp

Gudų spaudos lauro praneši VILNIAUS LENKŲ AKCIJA,
PRASIDĖJUS DERYBOMS.
mu, Lenkų teroras Gudijoj viš
didėja. Nereti lenkų kareivių
užmušimai gudų-ukininkų. Ne Norėdami .suprovokuoti lie
senai Vilniaus gub. Juratiškio tuvius, Vilniaus lenkai į Brukvalse. Jatovičių kaime lenkų sėlio Konferenciją siunčia atvi
kareiviai, rekvizuodami duoną, rus lietuvių priešininkus: mies
užmušė nėščią ūkininkę; Subo- to prezidentą Bankovteskį, ku
tinsko valsč. Karevčių kaime ris pernai viešai pareiškė, kad
22-ro lenkų pulko kareiviai pa nei pusės valandos nepakęsiąs
jovė ūkininką Joną Marčiką, Lietuvių valdžios Vilniuje, ir
gniaužti.
* kuris juos lydėjo į Ligniškės. Fcderavičių, kuris viešai reika
Apskaitoma, kad šiandie An- į Drauge su teroru lenkai įvai lavo atimtį iš Lietuvių namus
glijoje yra apie penki milionai
Lietuviams pareikšta, jog
riais budais trukdo koperatyvų
Valdžia labiau bijanti sukilimo bedarbių. Angliakasių streikas
darbuotę. Lydos apskrities se jiems draudžiama leisti laikra
negu streiko: organizuotieji
šitą milžinišką bedarbių armi niūnas neleidžia atidaryti gudų ščiai ne lietuvių kalba, nors
darbininkai eina talkon
ją kasdieną vis didina. Ir nėra koperatyvų,
motyvuodamas, toki laikraščiai ėjo jau dveji
angliakasiams.
vilties, kad šitoji padėtis paki kad apskritis turi pakankamai metai. Daroma tai tam, kad
tėtų — bent trumpoj .ateity. lenkų koperatyvų. Tas pats se lietuviai nekliudytų meluoti
LONDONAS, geg. 12. —. Pa Angliakasiai griežtai nusistatę
niūnas neleidžia atidaryti gudų Europai, buk Vilniaus gyvento
dėtis Anglijoje darosi labai rus tęsti savo kovą iki galui. Jų
jų dauguma norinti dėtis su
ti. Industrinis krizis, kurį su pasiryžimą stiprina geležinke mokyklų ne tik valstybes, bet
lenkais.
kūrė
dabartinis angliakasių liečiai ir transporto darbinin nei privatinėmis lėšomis.
Balandžio 20 dieną 5 valan
streikas, išjudino ir tuos bied- kai, kurie kur ir kaip gali eina
Lenkų administracija varžo
ntromenes sluogsnius, kurie iki jiems (angliakasiams) talkon. visas gudų pastangas kultūros dą po pietų p. Hymans atida
šiol laikėsi “bešaliai”. Visoje Jie atsisako krauti iš laivų ir darbo srity. Vilniuj gudai mė rė Belgų Užsienių Reikalų
šalyje jaučiama didelis nerima pristatyti kur reikia
tą kurą, gino įkurti savo teatrą. Sudarė ministerijoje musų derybas su
vimas.
kuris atvežamas iš užsienių ir, trupą ir ruošėsi vaidinti. Repe lenkais. Iš lietuvių pusės daly
ticijos ėjo “Rainis” koperatyvo vavo visa delegacija, išskyrus į
Sąryši su tuo augštosiose reikalui esant, jie galbūt mes
Paryžių išvažiavusį p. Milošį.
sferose nūdien statoma klausi darbą. Q tuomet padėtis liktų bute. Vienos repeticijos metu
įsiveržė policija, surašė proto Lenkų delegacijos pirmininko
mas: ko susilauksime t— ge dar rūstesnė.
Spėjama,
kad angliakasių kolą už neteisėtą susirinkimą, p. Aszkcnazio nėra. Jo vietojo
neralinio streiko ar revoliuci
uždarė koperatyvo butą, ir tuo laikinai dalyvauja Lenkų pa
jos? Delei pirmojo nieks rim streikas Anglijai kainuoja po
siuntinys
Belgijoje- gravas
devynis miliomis dolerių kas- i
tai negalvoja. Streikas
mat
;gyklą, buvusią prie koperatyvo. Sbianskis. Kiti lenkų delegaci
yra toks dalykas, kurį galima dieną.
Tuo melu koperatyvo buvo ko jos nariai
yra Lukaszevvicz,
išspręsti kompromisu, nusilei
True translation filed with the post- peratyvo valdybos ir Revizijos Arciszewski ir Muelstein. Beto
dimu ar visišku jo sulaužimu. master
at Chicago, III., May 13, 1921
posėdy dalyvavo Tautų Sąjun
Kas kita yra sp revoliucija, čia as reąuired by the act of Oct 6, 1917
darė ir tą susirinkimą, pareik gos Kontrolės * Komisijos na
kompromiso nėra. Pastarasai
šdama, kad toliau koperatyvo riai ir iš Tautų Sąjungos Man
klausimas tegali būt išspręstas
to w Denis. P. Hymans, atidary
tjk sumušant savo priešą ar
dimo kiekvienam savo posėd damas posėdį, pareiškė, nesąs
savas pozicijas jam atiduodant.
arbitrą tas, bet tik bešališkas
žiui.
Vis dėlto, dabartinį krizisą
Tečiau, nežiūrint į visas Len tarpininkas. Toliaus pirmininsukurė ne kas kitas,’ kaip ang Turkų sostinė bushnti “neutra
kų valdžios daromas kliutis, į kas išdėstė konflikto svarbumą
liakasių streikas. Tie tūkstan
lus miestas.”
išrišimo reikalavimą.
gudų judėjimas krašte auga. ir jo
čiai darbininkų, kurie išmesta
Vilniuj išleidžiami 5 periodiniai Darbo planas yra studijuoti
gatvėn, išmesta tik dėlto, kad
PARYŽIUS, geg. 12. — šian gudų spaudos organai,
dirba naują medžiagą ir mėginti iš
dirbtuvės pristigo kuro. Iš- die čia gauta iš Turkų sostinės
koperatyvų Sąjunga, taip pat rišti bylą per 10 dienų be formetant juos gatvėn milžiniško- Konstantinopolio Kavas agentiGegužės
ji bedarbių armija Anglijoję jos pranešimas. Sako, kad di Gudų tautinis komitetas. I Gu mulų posėdžiuose.
dar labiau pasididno. Nėra reb dieji talkininkų komiainieriai,1 dų tautinį komitetą kasdien at mėnesio pradžioj turi įvykt ofi
kalo abejoti, kad tai žymiam generolai ir admirolai yra nu silanko pėsti iš tolimiausių vie cialiais posėdis oficialinėms
laipsny padidino ir tų minių ne tarę paskelbti Konstantinopolį, tų pasiimti informacijų, gudų kalboms ir nutarimams.
Musų; delegacijos pirminin
pasitenkinimą, šimtai agitato Bosforą ir Dardanelius esant literatūros ir juridines pagel
kas, p. Galvanauskas, savo praįvai- neutrale zone. Taip busią tol bės.
rių nūdien bastosi po
Iš visų Vilniaus ir Gardino kalbpj iškeldamas tą pat, pa
rius Anglijos miestus ir mieste- kol tęsis karas tarp Graikijos
kampų girdėti skundai dėl me brėžė dar reikalingumą vaisin
liūs, Aitrios jų kalbos vis labdžiaginės padėties, ne? gyven goms deryboms yesti, kad Len
jau t ra ūkia savęspi biednuoPasekmėje to, Graikija nebe
menę. Tuo neramumu užsi- galės naudotis Konstantinopo tojai daug nukentėjo per sep kija įgytų pasitikėjimo ir pildy
krėtė dagi ir rezervistai. O ta liu kaipo savo baze. Maža to, tynis karo ir krašto okupacijos tų savo pasižadėjimus, tai yra,
tai reiškia labai daug. Tad, jei jos veikimas ten busiąs susiau metus. Be to, iš Rusijos kas vykinti Suvalkų- sutartį.
dien grįžta tremtinių šimtai.
gu kokiu nors bildu esamasai rintas iki minimumo. Tai pa
piktas nebus pašalintas — tin darys patys talkininkai. Beto, Išbadėję, išvargę, jie randa sa
vo gyvenimo vietose tik gryną
kamai angliakasiu streikas ir

Graikai turį pasitraukt iš
Konstantinopolio

Bavarija žada tartis su Francija

Krizis Anglijoje.

Graikai turį pasitraukti iš
Konstantinopolio.

nedarbo

klausimas

išpręsta

—

Anglijoje galima laukti visko.
Nė vienam nėra
paslaptis,
kad jeigu šalyje koks nors ne
ramumas kilių, jan butų įtrau
kta ir rezervistai. Rezervistai
yra labai nepatenkinti tuo, kad
valdžia savo prižadų nepildo.
Kai jie buvo pašaukti tarnybon,
valdžia žadėjo teikti reikiamos
jų šeimynoms paramos. Jau
ketvirta sąvaitė kaip rezervistai
savas pareigas eina, bet jų šei
mynos dar ir šiandie nič nieko
negaunančios.
Kad padėtis yra labai rusti,
rodo dar ir
sekamas faktas.
Tam tikra delegacija iš atsto
vų buto kreipėsi į premjerą
Lloyd George
reikalaudama,
kad valdžia nieko nelaukdama
griežtųjų priemonių stvertųsi
Priemonių svetimšalių ir “radikalingųjų elementų“ judėjimui
SOCIALDEMOKRATAS.

lusų draugų laikraštis U
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jj perskaityti. Num.
Jau atėjo Socialdemokrato 4,‘
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu
meriai.
Gaunamas Naujienų Ofise.

savo karinius laivus iš

»r

žemę,

kalbo- Tremtiniai

mosios teritorijos vandenų iš
traukti.
Davinys butų toks: savo ka
riuomenę, esančią Bruso ir Ismido frontuose, Graikija galetų aprūpinti reikmenimis tik
per Rodosi a
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 13, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bavarija žada tartis su
Francija.
Savo miliciją ji norinti pavesti
Francijos kontrolėm

PARYŽIUS, geg 12 — Gauta
iš Bėrimo žinia sako, kad Bavarija bandysianti užmegsti tie
siogines derybas su Francija.
Derybas delei piliečių sargybosmilicijos. Tokį žingsnį ji tečiaus darysianti tik federalinės
Vokiečių respublikos valdžios
pritariama.
Tikrinama,
kad Bavarija
duosianti tam tikrų gvarantijų
Fra nei j ai — pavedant savo mi
liciją Francuzų valdininkų kon
trolėm

Ii* vilto

badauja,

žole.

gyvena

sunkius vargus ir neturi gali
mumo užvesti ūkį, arklius, ir
11. Daugelis serga. Vaikai žū
na. Amerikos dovanos Lenkų
administracijos malone nepasie
kia gudų vaikų.
Bet tai dar nevisa: Lenkų
valdžia įstatymu, žemes ūki
ninkų, ištremtų karo metų į Ru
siją, parduodamos kolonizaci
jos fondui tikslu padovanoti
jas lenkų kareiviams, ši gudų
žemių kolonizacija sukelia didžiausį pasipiktinimą gyven
tojuose guduos, kas kelia judė
jimus ir ginkluotus pasiprieši
nimus.

Užpuolė komunisty par
rijos raštinę.

Patars paliuosuoti Debsą? Deportuoja “negeidau
jamus”.
Prokuroras Daugherty jau ra

toma Lenkų pergale; mūšiai
tebesitęsia.

šąs savo rekomendaciją

BERLINAS, geg. 12. — Tą
pranešimą, kuris čia gauta iš
RreslaU’o, busią Lenkų komisionicrius Augštojoj Silezijoj, Adclbertas . Korfanty, atsiekęs
susitarimo su Francuzų kariuo
menės komanduotoji! gen. Lerondu, susitarimo apie demar
kacijos linijų įsteigimą,
kas
Lenkams duotų progos pasilai
kyti visą tą teritoriją, kurią jie
yra iieinę. šiandie sekė toks
pareiškimas: Vokiečių užsienio
reikalų ofisas tuč tuojaus pa
siųs protesto notą Londonan.
Šiandie po pietų gautomis ži
niomis. Italų kareiviai atėmę
nuo “insurgentų” Plessą. Beto,
“insurgentai” jau esą evakuavę
Hindenburgą.

WASHINGTON, geg. 12. —
Generalinis prokuroras Daugherty šiandie be kita pareiškė,
jogei jis neužilgio parašysiąs
saivo rekomendaciją preziden
tui Hardingui. Rekomendaci
ją Socialistų Partijos darbuo
tojo Dėbso paliuosavimo klau
simu. Kaip žinia, Debsas yra
nuleistas dešimčiai metų kalėji
mo. Nuteistas dėl “maištingos
kalbos”, kurią jis pasakė did
žiojo karo metu.
Čia yra tokios nuomonės:
Daugberty
rekomenduosiąs,
kad Debsas butų paliuosuotas.
Kaip greit tokia rekomenda
cija bus įteikta prezidentui
Hardingui, nieks nežino.

Hardingui.

savęs

Biurų Washingtonc]

paprašyta

Berlinas protestuoja.

tuos Sutartoji paliauba mūšių skai

DARBUOTES PASAKOJIMAI, ryšius, kurie yra jau užsimezgę
praeitą rudenį, Lietuvos'ir Gu— KRAŠTO PADĖTIS.

No.
iii
....... i *•

“■f**-

dar labiau sutvirtino tarp jųjų,

Krizis Anglijoje

Grailtiji* l>iisinr»ti

iinder the Act of March S, 1878.

Chicago* HL, Pėtnyčia,
Gegužio (May)
13 d.,1921
N Į . ■■
■ —I. ..—.. ■

Iš Vilniaus Padangės

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje}

Kėsinosi padėti bombą!

TURINAS, Italija, geg. 12. —
Du aiiarcbistai vakar kėsinosi
padėti bombą prie vienos did
žiausios šiame mieste dirbtuvės.
Kėsinimąsi, nepavyko: bede
dant bombą
ji ekspliodavo.
Vienas pasikėsintojų sudras
kytas, antrasai — povojingai
sužeistas.

Norvegija nauji} paskolą
užtraukia.

Lenkija bando užsiginti.

VARšAVA, geg. 12. — Len
kijos seime premjeras Witos
šiandie griežtai užginčijo, busią
Lenkų valdžia yra dalyvavusi
kilusiame Augštojoj Silezijoj
maište.
Premjeras pranešė, jogei esą
gautas .talkininkų pareiškimas,
kad Lenkija laikytų nuošaliai
nuo Augštosios Silezijos insur
gentų.
“Lenkų valdžia tuo neužinleresuota.” pareiškė premje
ras. “Kilusis
maištas buivo
bendras pačių Augštosios Sile
zijos gyventojų-Lenkų žygis.”

LIMA, geg. 12. — šiandie,
Peru valdžios įsakymu, ant lai
vo Plato pasodinta keli žymus
tos respublikos piliečiai.
Jie
busią deportuoti, kur — nieks
nežino. Tarp dirportuojamųjų
yra ir buvęs tos
respublikos
prezidentas, gen. Oscar Banavides. 1
Spėjama, kad “negeidauja
mieji” busią nuvežti kurion
nors centralinės Amerikos respublikon, o gal ir Australijon,
nes kalbamasai laivas eina
Australiją.

Laimėjo streiką
Argentinos p i rėpi aukų darbi
ninkai laimėjo savo kovą.

New Yorko bankininkai sutikę
BUENOS AIRES, geg. 12. —
skolinti 150,000.000 kronų.
Argentinos prieplaukų darbi

KOPENHEGENAS, geg. 12.
-— Kopenhageno finansininkų
rateliuose gauta žinių, kad Nor
vegijos valdžia kreipėsi į NewYorko bankininkus prašydama
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 13, 1921 paskolinti jai šimtą penkiasde
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 šimts milionų kronų. Sako, kad
bankininkai sutikę.

Sako, su maištu Silezijoj ji
nieko bendra neturinti.

Ir Peru respublikos valdžia
turinti savų politinių nusi
žengėlių.

Santeri Nuorteva esąs
areštuotas.
RYGA, geg. 12. — Gauta Čia
telegrama iš Maskvos skelbia,
kad Santeri Nuorteva esąs are
štuotas ir į kalėjimą įmestas.
Smulkesnių žinių trūksta.
(Santeri Nuorteva amerikie
čiams žinomas kaipo kairysis
revoliucionierius, virtęs bolše
viku ir per ilgesnį laiką buvęs
čia Sovietų atstovo Liudviko
Martenso sekretorius).
ŽUDEIKŲ ORGANIZACIJA
VILNIUJE.

Žydų laikraščio “Forverts’|
berliniškio korespondento pra
nešimu, Vilniuje tapus susekta
slapta žudeikų organizacija, už
plėšimu ir žudymu
Belgijos prieplaukų darbininkai siėmusi

Neduos Anglijai kuro.

nesutiks krauti tą kurą, kur ypač žydų gyventojų. Organiza
cijai, kaip pasirodė, priklausą
bus siunčiamas Anglijon.

daugelis lenkų kareivių.

ninkų streikas užsibaigė. Užsi
baigė pilniausiu darbininkų lai
mėjimu. Samdytojai * turėjo
visus savo darbininkų reikala
vimus išpildyti. Streikas tęsė
si nuo kovo 29 dienos.
BERLINAS, geg. 12. — Augšlųjų sferų rateliuose tokios
nuomonės reiškiama:
Wirth
kabinetas neilgai pasilaikysiąs.

Nesiskubina su taika.
Knox’o rezoliucija “sukliuvo”
atstovų bute.

WASRINGTON, geg. 12. —
Neveizint to, kad talkininkų
reikalavimus Vokietija jau yra
priėmus, atstovų bute visai ne
siskubinama Knox’o rezoliuciją
svarstyti ir priimti ją. Maža
to. šiandie pauškėjo, jogei kai
kurie atstovų buto nariai šitą
rezoliuciją norį jeigu jau ne
visai atmesti, tai bent pataisyti.

GARY, geg. 12. Du nepažįsta
mi piktadariai šį rytą Užpuolė
vietos krautuvninką Frank Ze>
zickį. Zezickis bandė pasiprie
šinti. Piktadariai jį mirtinai
pašovė ir pabėgo.

Skaitykite ir Platinkite

BRIUSELIS, geg. 12. — Bel

gui prieplaukų darbininkai nu-

tarė eiti talkon streikuojan
tiems angliakasiams Anglijoje.
Policija visus partijos doku Jie panaudos visų galimų prie
mentus išsinešus ir vieną
monių, kad nė vienas tonas .an
žmogų areštavus.
glies nebūtų pasiųstas į Angli
ją. Taip nutarus prieplaukų
[Federuotoji Presą].
darbininkų profesinė sąjunga.
LONDONAS, geg. 11. — Pra Nutarus milžiniška didžiuma
eitą nedėldienį vietos policija balsų.

štinę.
Partijos
sekretorius,
Sųdęglpo tryljką miestelių.
,
u,< I ’ » ,
Albert Inkpin, areštuotas. Beto,
išnešta visi dokumentai, pavei
NEW YORK, geg. 12. —
kslai, senų laikraščių kopijos ir Šiandie čią gauta nuo Ameri
dagi pinigai. Ar kada nors visa kos Raudonojo Kryžiniu valdi
tai bus grąžinta, nežinia.
ninku esančių Konstantinopo
ly, pranešimas, kad Francuzų
Sirijoje šiomis dienomis sude
ginta trylika kaimelių. Sude
LIETUVIŲ IR GUDŲ
PINIGŲ KURSAS. gino juos maištingųjų Arabų
BANKIETAS.
gaujos. Francuzų kiriuomeVakar, geg. 12 dien., užsienio pinikomanduotojas
S kaina, perkant jų ne mažiau kaip nės Syrijoje
“Vilniaus“ laikraščio praneši
25,000 dolerių, bankų buvo akai kreipėsi į savo valdžią prašymu
mu, šeštadienį, bal. 16 dieną, tomą Amerikos pingais šiaip:
prisiųsti jam daugiau kareivių.
įvyko lietuvių ir gudų bankie. $3.99
Anglijos 1 svaras ....
. $0.24
Austrijos 100 kronų
tas, kuriame dalyvavo apie 100
ŽYDŲ PAGALBOS
. $8.41
Belgijos 100 kronų ...
abiejų tautų įstaigų ir partijų
$18.20
Danijos 100 kronų ....
KONGRESAS.
.
$2.30
Finų
100
markių
......
atstovų, kurie savo kalbose pa
. $8.41
Francijos 100 frankų
Gegužės 24 dieną Austrų sos
brėžė lietuvių ir gudų vienybę
.. $5.38
Italijos 100 lirų.........
ir pasiryžimą ginti savo šalių
. $1.75 tinėj Vienišoj prasidės viso (pa
Lietuvos 100 auksinų
.
$0.1? saulio žydų pagalbos organiza
I-enkų
100
markių
...
nepriklausomybę nuo pasikėsi
$35.80
Olandų 100 guldenų .
nimų. Visų ūpas buvo kilnus,
$16.7? cijų kongresas. Delegatų, be ki
Norvegų 100 kronų ..
$17.89 ta, laukiama taipjau iš LietuŠveicarų 100 kronų .
kalbos nuoširdžios ir drąsios.
$23 70
Švedų 100 kronų.......
Buvo jaučiama tikrai, broliškas
.. $155 vos ir kitų Baltijos valstybių.
Vokiečių 100 markių

Auksinai
pradėjo kilti
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę, bet šiomis dienomis jų
kaina pradėjo kilti, ir gal dar kils kokį mėnesį
ar kitų, taigi, kam reikia siųsti pinigus, geriaus
tegul pasiunčia šianden, nesileidžiant į spekulia
cijų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir.Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa. sieką Lietuvos negu kięno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Naujienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į visus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus,
~.s, visuomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siunti
untimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
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EXTRA
(Atsiųsta)

Del “Gydytojų ir visokių
daktarų
”.
c*
Dienraštyje ‘'Naujienos” nr.
92-93 tilpo Dr. A. Mohtvido
straipsnis antgalviu “Gydytojai ir visokie daktarai”, kur
autorius gausiai išsiplūsta ant
bevaistinių gydytojų ir aukština .medicinos mokslą. Tame
straipsnyje jis tiesiog įtaria
bevaistinius gydytojus apgau
dinėjime žmonių. O žmonės,
kurie pas bevaistinius jie&ko
pagclbos, išvadina durniais.
Tarp Dr. A. Montvidui nepa
tinkamų gydymo būdų yra pa
minėta Naprapatija, tai už.ją
priseina išsitart. Apie kitus ten
paminėtus gydymo budus ne
esu kompetentiškas kalbėt. Tai
gi čia atseina žodį kitą pasa
kyt apie pačią Naprapatiją.

Butų klaidinga, po draug ir
nedora įtart žmogų prasižengtiname darbe, kuris visa šird
žių troško rast ką gerą kenčian
čiam ligoje. Tuom žmogumi
buvo Dr. O. Smith. Jis pats
buvo medi kalės mokyklos auk
lėtinis. Pats Dr. O. Smith, bū
damas neužvidėtinos sveikatos
ir medicinos moksle neradęs
vilties, leidosi sveikatos jieškot
tyrinėjime. Tam reikalui jis
pašventė devynius metus — tai
aplankydamas Europos moky
klas, ligonbučius, tai tyrinėda
mas kūno audimus laboratori
joje. Čia negali būt kalbos apie
jieškąjimą pinigų, nes reikėjo
ištvermės, didžios valios, kad
nesuklupus beviltyje ką nors
rast, čia reikėjo eikvot turtą
tėvo, kuris sunaus pasišventi
mą širdingai rėmė. Tų devynių
metų tyrinėjimo vaisiumi yra
vienatinė mokykla po vardu
Chicago College of Naprapathy.
Ji atsidarė tik tuomet, kitąmet
jos tėvas. Dr. O. Smith, pradė
jo skint vaisius savo triūso;
kuomet pradėjo išgydyt taip
apšauktus nebeišgydomus li
gonius. . .
Ši mokykla, arba, jos duktė
Naprapatija, žino tą, kad nuo
šalčio, fizinės jiegos, ar netin
kamo maisto kaip kur kūno
audimai netenka Savo norma
lės išvaizdos ir todėl jįe ken
kia tinkamam per juos bėgan
čių nervų veikimui. Pasekmė
je to kimo dalis, arba organas,
į kurį anie nervai keliavo, pra
deda silpt, nes nebegauna to ir
tiek, ką ir kiek anie nervai tai
kūno daliai, arba tam organui
duodavo. Tą kūne apsireiškimą
jaučia^ žmogus ir tą nesmagų
apsireiškimą vadiname liga.
Į šią mokyklą ateina žmonių
su kitur augštoje mokyklose
tinkamomis kvalifikacijomis,
ateina ir be jų. Bet niekas ne
spėja ant lengvų kvotimų, ar
ba apsirinka. Del pavyzdžio ga
lėčiau primint vieną ypatą su
visomis anomis kvalifikacijo
mis, nes tai buvo Illinojaus
valstijoj laisniuolas medikalis
daktaras (neatseina vardas vie
šai minėt), šioje mokykloje
kvotimų neišlaikė. Antras pavyzdis —- žmogus, iš profesijos
chemikas, mokykloje išbuvo
tris metus — vieton dviejų.
I as jau liudija apie kvotimų
discipliną.
Medikaliai žmones daug svar
ias deda ant bakterijų. Naprapatai šiame reikale nekelia
triukšmo, anie vabalai gali ras
tis sveikame *ore ir sveikame
kūne. Pati svarba yra tame,
kad jie savo blogus norus pra
deda vikint tik tuomet, kuo
met kūno audimai pas žmogų
tvarkos netenka. Ir kas tuo
met daryt? Kad indžiau prasi
žengus prieš Dr. A. Montvidą,
pakartosiu

nuomonę čika-

gos Medikalės Kolegijos pro
fesoriaus G. F. Butlero; jis sa
ko, kad sergančio gelbėjimas
vaistais yra remiamas ant vil
ties tiktai, nes negana yra ži
noma apie juos, taigi apie tuos
išgirtus vaistus. Toliaus jis sa

ko, kad naudingiau yra panai
kint sergančio kūne dirvų, ant
kurios bakterijos tarpsta, negu
mėgint ant jų kuprikių nuo
dus.
Aš, kaipo naprapatas, nega
liu iškęst nępridėjęs prie pro
fesoriaus Butlero nuomonės
dar to, kad fizine jiega prigelbet pažeistiems kūno audimams atsigaut ir su tuom bus
nuo anų vabalų dirva atimta.
O kad tą atlikus, yra reikalin
gas tam tikras išsilavinimas,
nes kitaip tik biednas lošimas
išeitų.
Žymus medikaliaine pasau
lyje Dr. Osler ir Dr. Cabot
taipgi sako, kad didžiausiam
daugumui ligų nėra žinomų gy
duolių ir pataria anų užvadavimui gerą priežiūrą.
Ar panašią nuomonę turi,
gerbia ir praktikuoja tie, ku
rie bevaistinius gydytojus no
rėtų skaudžiai baust — aš to
nežinau.
Dr. A. Montvidas nusipasakoja apie pažinimą pas ser
gantį ligos. Ligai bilc kokį var
dą lengva duot, tik kad su iš
gydymu trobelių esama. Kuo
met Dr. A. Montvidas didžiuojasi gabumais diagnoze, tuo
met žymus Jungt. Valst. diag
nostikai ir viršininkas medika
liame štabe prie Mass. ligonbučio Bostone, Dr. Cabot, nu
siskundžia nepasisekimais, nes
padaro tik 53% teisingo diagnozo, o 47% nuklysta.

Budavojame
Namus.

Su nepaprastai nužemintomis kainomis tik vieną sykį metuose
PASINAUDOKITE ŠIA NEPAPRASTA PROGA

Flatus ir bungalows. Aug-

ęJCIRiUUt

unijistų gabių
darbininkų darbas už tokių
puikiausis

daugybėmis,

todėl, galime

siūlyt už didelį nupiginimų.

Nebudavok namo, nematęs
mus.
District Sales Manager dis
triktams į šiaurius nuo 51
gatvės, į pietus nuo 22-os
gatvės, į vakarus nuo
Wentworth Avė. District
Sales Manager

PtHINSUUf

Gešinis Pečius su reguliatorium,
tai yra naujausio išradimo pečius,
kuriame kepinis niekada nesudegs,
nes karštis yra nustatomas pagal
reikalavimv kepsnies galima ant
jo ir virti. Pasirinkimas iš baltai
arba mėlynai cnameluotu^ylšokio
didumo
nuo

Dailus vežimukas,
Ant anglių ir geso pečius, mažai
reikalaujantis anglių, pasirilnkinvas
iš baltų arba mėlynų ir juodų. Višokio didumo. Pra- JER (JO
dedant nuo

rogės

gražiai

ja $40.00
ir po

po $26 50

517 00

f

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Tel.: Lafayette 965.

Phone Boulevard 6301

Seklyčios setai padaryti geltono aržuolo arba rausva mahagani, dideliu rė
mu su skūra aptraukti, ruda meliava arba juoda, iš didžiausio pasisrinkimo pra
dedant nuo $65.00 ir augščiau.

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

kėdė

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktorius ir
būdavotojas.
Budavojame ir taisome.

Aržuolinė

1401 W. 47th St,

Chicago

buvo

Apsauga
Plūs

Plūs

^Dividendai

Siūlome

O——■ — II I
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ADVOKATAS •
Ofisas vidunrdestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 >0 pietų,
Panedėliais iki 8 vi are.
Namų Tel.: Hyda Park 3395

29 So. La Saite St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

4021 S. Maplewood Avė.,

Jūsų tuščią savastį dėkite į draugi
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis
užmokės už namą.
Nieko nekainuos pilni paaiškinimai.

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pašportai ir tt

išpintos, išpuošimais vidus, kainuo

Stanley Rubey,
P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit jam.
Nekainuos nieko, kad’ gavus
faktus.

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

A. A. SLAKIS

kuri kita įstaiga pasaulyj

Perkame tokiomis

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Tel. Randolph 2898

žemų kainų, daug pigiau, nei

galėtų.

Europsan American Bureau

NOTARIJUSAS
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th Stn Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.t Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 3 po pietų.

štos rūšies materijolas ir

(Bus daugiau).
■ ■—

Didžiausias Pavasarynis Išpardavimas
Visokios Rųsies Namų Rakandų

EXTRAI

EXTRAl

EXTRA!

Duodame 50 Uoli dykai.
Seklyčios stalas geltono mahogone
Pianas Marshl Steger & Stark vie arba aržuolo
ni iš geriausių išdirbis- CA9C
siduoda už
čių, parsiduoda už

MILDA THEATRAS
3140 So. Halsted SL
' -t

1

M

V

Pradedant nuo Panedclio, Balandžio JL8 d., 1921,

.

3224-6 So. Hąlsted St.,

statomi scenon puikus muzikaliski veikalai,'nuo 18
iki 30 žmonių ant scenos!

PAWLOWICZE FURNITURE HOUSE
Chicago, III

"

Naujos scenerijos ir kos

tiumai kas antra diena! Veikalai mainosi kas antra
diena! Didelis ir puikus merginų choras!

AŠTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ,
PENKIŲ METŲ GOLD MORTGAGE COUPON BONDS už

nominalę vertę ir teisingų palukį.

Palukis išmokama geg. pirmą
ir lapkr. pirmą kas metai.
Saugų ir gerą investinimą
siūlome, nepaprastai gerą pelną
nešantį.

P. G. Pcrich & Company
Invcstment Securities
1705 Magestic Building
22 West Monroe St.
Tel.: Dearborn 1466.

Tik aprubežiuotam laikui,
priimsime Liberty Bonds už
nominelę vertę.

Linksmam praleidimui laiko eikite į Mildą!
Viskas naujas tik kainos senos.
Balkonas 17c., apačioj 28c.
Ui....

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

MILŽINIŠKAS

..iii.

m

i

n.......
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Pi™ Bodavo

i

“Kumpis su kiaušiniais” yra nuolatinis valgis laike pusryčių.
Priimnus ir minkštas kumpis, sujungtas su gana maistingais kiaušiniais,
sudaro nepaprastai stiprų maistą palaikymui reikalingų spėkų ir ęnergijos pradėjimui naujos dienos darbo.
Padarymui.. puikaus valgio dar priimnesniu, vartokite Mazda
kepimui. Jūs patūmysite didelį pagejinimą skonyje kumpio ir kiaušinių,
arba kitaip sakant, padaro puikiausi valgį ant šeimininkes stalo.
Mazola yra tyras daržovių riebumas.
Kumpis su kiaušiniais
iškepti Mazoloje, netiktai kad pasieks pilną savo gerumo laipsnį, bet
persimainys kokybė ir skonis, kadangi Mazolos skonis yra nepaprastai
priimnus.
Mazola yra labai ekonomiška. Po kepimui žuvies, mėsos, cibulių,
bulvių ar kitokiu kokių nors valgių, jūs galite vartoti tą pačią Mazolą
atgal kopimui arba apkramšinimui. Kvapsnis ar rūšis vieno valgio
nesusimaišys su kito. Vartojant taukus ar sviestą, tas yia negalimu.

PIRMAS

PiknikassuProgramu
Rengia Laisves Kanklių Mišrus Choras ir L. K.
Vyrų Choras, po vadovyste A. P. KVEDARO.

Nedėlioj, Gegužės-May 15 d., 1921
Geo. Chernausko Darže, Lyons, III.
URA, VISI į PIRMĄ PIKNIKĄ!
Kurie mylit tyru oru pakvėpuoti ir pavasario grožybėmis pasi
džiaugti, skambančiu dainelių pasiklausyti ir linksmai laikų praleisti,
— nepamirškit 15 <1. Gegužio; nes dainoriai pasistengs kiekvieną atsi
lankiusį užganėdinti. Bus saldžių gėrimų, gardžių valgių ir saldu
mynų; visokių lietuviškų žaismių ir tt. Pradžia 11 v. iš ryto ir tęsis
iki vėlai naktį. Tikietai tik 35c. Muzika lengvino. Kviečia CHORAI.
PASARGA: Važiuokit bile karais iki W. 22-ros; 22-ra važiuokit
iki galui. Iš čia imkit Lynos Berwyn karą, kuris daveš iki daržo.

Nusipirk blešinę Mazolos šiandien ir išbandyk pats.
Jūsų grocerio ar delicatesseno krautuvininkas parduoda
po pusė pantės, pantą, puse galiono
ir galiono mieros blešinėse. *

Puikus Balius

pasargos žodis
I0WA STATE
SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—
$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Dirbėjas ir Importuotojas go
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Raiykt angliškai dėl inform;

&

x$

Ruatta & Sereneili
817 Elne Island Avė.

UŽTIKRINAME

Rengia

Dr-stė Šv. M. P. Rožančavos

Jeigu jūs nebūsite galutinai už
ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvininkas sugrą
žins jums pinigus.

Nedėlioj, Geg. 15,1921.
Kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus va
karo, nes mes dėsime visas pastagas, kad atsilankiu
sius kuogeriausiai užganėdinus. Visus kviečia.
Vakaro Rengėjos.

CORN PRODUCTS REFINING
COMPĄNY

17 Battery Plac

Pranešimas

New York,

£_j 'Į^***l

Visiems viengenčiams, kati laikęs aptieką prie 3601 So. Halsted St.»
ir paskutiniame laike Cicei'o, dabai’ turiu aptieki} ant Town of Lako

po antrašu:

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi

dirbtuves.

4559 So. Hermitage Aye., Cor. 46th St.
F. A. JOZAPAITIS, R. Ph.,
Savininkas ir Aptiekorius
Phone Boulevard 7078.
.

Waokegano
Lietuviai—

Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

$

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

Boulevard 8448

DR. V. A, ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas n
Akušėras
8203 So. Halsted St., Chicago. ■
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 “
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės } J. E. BruževL
čiaus aptieką:
WAUKEGAN
,
PHARMACY,
1005 Marion Street,

Waukegan, HL

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

8

Pėtnyčia, Gegužio 13, 1921
Dar vieną pašalino.

Biznis pirmiausia

Ūkininkų Balsas

[Iš Federuotosios Presos]

VANDENS REIKALINGUMAS
PIENO GAMINIME.

Pastaraisiais metais buvo pa
daryta daug įvairių tyrinėjimų,
kokią svarbą užima vanduo
pieno gaminime. Bandymų re
zultatai su įvairios rųšies pie
ninėmis karvėmis parodė, jog
vanduo lošia labai svarbią ro
lę. Vanduo sudaro apie 87%
viso pieno; cukrus, riebalai,
varškė, baltymai ir kiti sudėti
niai sudaro likusią pieno dalį.
Armsby, kuris darė bandy
mus su dviem karvėm vasa
ros laike, praneša štai ką: pir
ma karvė, kuri buvo šeriama
šviežia žole, sunaudojo 234 .
svarus geriamo vandens ant
kiekvieno 100 svarų pagaminto
pieno. Antra karvė buvo še
riama sausu pašaru ir reikala
vo 421 svarą geriamo vandens
ant kiekvienų 100 svartj paga
minto pieno.

John Sims.
[Federuotosios Presos koresp.]

Berlinas. — Keli Amerikos
dažylų ekspertai nesenai davė
persergėjimų Amerikos žmo
nėms, kad jei Vokietijos chemikalinės dirbtuves nebus su
naikintos, Vokietija surasianti
gasus ar nuodus, kurie išžudys
milionus žmonių ir Vokietija
galėsianti užkariauti pa'saulį.

Bėrlinas. — Vokietijos komunistų partijos centra'linis
komitetas imšalino Paul Levi,
buvusį partijos pirmininką. Jį
pašalinta dėlei brošiūrėlės, ku
rioj jis protestavo prieš komu
nistų Internacionalo taktiką.
Buvusieji centralinio komiteto
nariai, Zetkin, Dailini#, Huff
man, Brass ir Geyer iižgirė Le
vi kritiką.

nia sunaikinti, tai bent reikia
daboti, kad jų nedori išdirbi
niai nesuteptų švarios Amerikos
žemės.

lis
toasted

Įdomios yra priežastįs tokių
“persergėjimų”. Tuoj po mū
šių paliaubos, kada niekurie
talkininkų rūpinosi nuginklavidažylų industrija. Pasirūpinta
mu Vokietijos, kitos grupės
daug labiau rūpinosi Vokietijos
ties Maycnce užgriebti didesnį
plotą, kad užėmus svarbias Hoechst chemįkalinės dirbtuves.
Ir ne pripuolamai taip atsitiko,
kad anglai užėmė chemikalines
dirbtuves Cologne apygardoj.
Tada prasidėjo industrinis
špionažas.
Francijos dažylų
ekspertai buvo sugauti vagiant
pavyzdžius iš Hoechst dirbtu-1
vės. Juos sugauta naktį imant
laboratorijos fotografijas. Net
direktorius Anglijos dažyfjų <•
Telefonas Pulln.an 856
dirbtuvės buvo sugautas Ho
DR. P. P. ZALLYS
echst pasislėpęs anglų unifor
Lietuvy ■ Dentistas
moje.
j10801 So. Michigan Av^ Roseland.

Antras tyrinėtojas, King, da
rė bandymus su viena karve,
pakeisdamas šaltą geriamą van
denį šiltu. Čia ant kiekvieno
100 svarų pagaminto pieno
karvė sunaudojo 407 svarus
vandens. Karvė buvo šeriama
paprastu pašaru.
* Eckeles darė bandymus su
dviem karvėm kurios duodavo
beveik lygią mierą pieno. Tied
vi karei buvo šeriamos vieno
du pašaru ir užlaikomos vieno
dose sąlygose. Jos sunaudojo
Vokiečiai užprotestavo Pary
nuo 221 iki 273 svarų geriamo
vandens ant kiekvienų 100 sva žiui ir galiaus — hea bėjo nes, l.
cada visi svarbesni dalykai ta-p
rų pagaminto pieno.
io patirti — susilaukė paten
Kiti tyrinėtojai praneša, kad kinimo.
karvės, kurios buvo šeriamos
Vienatiniu sutrukdymu Vo-1
šakniniais augmenimis, buro
kais, bulvėmis, ir 1.1 ir taniais kieti jos industrijai yra, (kadi
buvo duodama joms šlapių fabrikantai turi atiduoti talkigrudų, visuomet atsisakydavo ninkama penktą dalį savo »
gerti vandens. Tas parodo, jog dirbiiųų ir kad reikia gauti
toks pašaras suteikdavo joms negrų kareivių leidimas, kad
ganėtinai vandens.
Tyrinėjimai I^arseno ir jo iš vieno triobėsio į kitą.
draugų parodo, kad ant kiekčia prasideda Amerikos vei
vienų 100 svarų pagaminto pie kimas. Pritariantis besikurian
no, karvės sunaudodavo 4(32 čiai Amerikos dažylų industri
svaru vandens. Jei prie sunau jai laikraščiai su pasitenkinimu
doto geriamo vandens mes pri aprašinėjo kaip po didelių pa
dėsime vandenį, kuris randasi stangų gauta (>avogtus vokiečių
pašare, tai atrasime, kad pie patentus, kaip Vokietijos che
ninės karvės reikalavo viduti mikus papirkta atvažiuoti į
niškai 570 svarų vandens ant Ameriką ir kaip Amerika ren
kiekvienų 100 svarų pagaminto giasi nugalėti Vokietiją. Tie
pieno.
žmonės, kurie rašo tuos straips
Iš čia paduotų skaitmenų mes nius, nemano, kad Vokietijos
matome, kad ne visos karvės dirbtuvės turėtų būti sunaikinsunaudoja vienodą apštį van
dens. Ta pati karvė vieną die svajonė! Bet'jeigu galima bu
na gali sunaudoti daugiau pa tų įtikinti ganėtiną skaičių
šaro ir vandens, kitą dieną ma amerikiečių apie tokio judėji
žiau. Tas daugiausia priklau mo reikalą, butų daug lengviau
so nuo gyvulio ėdrumo, svei pravesti muitus apsaugojimui
kumo ir nuo apšties pagaminto Amerikos dažylų industrijos.
pieno. Kaip ten nebūtų, van Kada tai bus padaryta, kada
dens sunaudojimas lošia labai Vokietijos dažylams bus užda
svarbią rolę pieno gaminime. ryta Amerika ir, kiek galima,
Remdamies augščiau paduoto pasaulinė rinka, tada Amerika
mis skaitlinėmis, mes neapsi galės užimti Vokietjos pasaulinį
riksime pasakę, kad pieninės monopolių ir vėl į padanges iš
karvės, šeriamos žale žole, ža kelti dažylų kainą.
liais javais ir grūdais vasaros
laike, sunaudoja apie 350 sva
Nevv Yorko spaustuvių darbi
rų vandens su pašaru ant kiek
ninkų laimėjimas.
vieno 100 svarų pagaminto pie
no ir prie to dar reikalauja apie
[Iš Federuotosios Presos)
200 svarų geriamo vandenis.
New York.
Spaustuvių
Taigi gera pienine karvė reika
lauja vidutiniškai apie 550 sva darbininkų unija paskelbė, kad
rų vandens ant kiekvieno 100 visose New Yorko spaustuvėse
dabar dirbama 44 vai. savaitė
svarų pagaminto pieno.
Kadangi vanduo lošia tokią je. Tik trįs mažytės spaustu
svarbią rolę pieno gaminime, vės bandė pasipriešinti, bet ir
tai ūkininkai turi pasirūpinti, jos paskui susitaikė.
Dabar New Yorko spaustuvės
kad jų karvėms niekados nestokuotų jo. Pavasarį ir vasa deda visų pastangų, kad gavus
rą, kuomet gyvuliai randasi darbų iš tų miestų, kur dabar
ganyklose, reikia žiūrėti, kad darbininkai streikuoja, ar ku
jie turėtų užtektinai tyro van rių neteko laike presmanų
dens. Tas jų reikalavimas tu streiko užpereitų metų rudenį.
ri būti patenkintas, kitaip ūki
Mokytojai laimėjo streiką.
ninkas turės nuostolių.

LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

iaflm

9 DROA»WAY

N E W Y OR K, N Y..

Tiesi kelioni be persėdimo ii New Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkūnus

I LIETUVĄ
Laivai iiplauks kas 14 d. Dideli dvieju šriubų palto laivai išplauks
“ESTONIA” .......... BIRŽ. 22
“POLONIA” ........ GEG.18 I
“
POLONIA”
JULY 6
“LITHUANIA” ...... BIRŽ. 1 J
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gcn. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St
CHICAGO, ILL.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

[Iš Federuotosios Presos]

Rezignavo išreiškimui protesto.
[Iš Federuotosios

Presos]

Londonas. — Protestuoda
mi prieš trilypės sąjungos nu
tarimą neskelbti generalinio
streiko pagelbėjimui angliaka
siams, visi Londono dislrikto
dokų darbininkai unijos virši
ninkai rezignavo iš savo vietų.
1

Edomnton, Kanadoj. — Edmonton mokyklų mokytojai,
kurie streikavo per dyi savai
tes, streiką pilnai laimėjo ir
visi jų reikajlatvimai tapo {iš
pildyti. Jiegi reikalavo pripa
žinimo mokytojų sąjungos, kolektivinio tarimos ir kad mo
kytojų atstovas butų švietimo
taryboje.

Mrs. A. Michniewicz

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

■ Telefonas: Boulevard 7042

: DR. C. Z. VE2EL1S į

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

▼

“Bankas visiems žmonėms”

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

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

Nepaprastas PirkinysKotų
ir Apsiaustų Vertes iki $5 5 A. Pakšys

—A. Dvylis.

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.

809 So. Main Str.
Rockford. III

Moel $tate Jįank
MIIVVAUKEE AND NOHTH AVENUES

AKUSERKA

S.J.Petrauskas

Pinigų siuntimo skyrius.
Atdara subatomis ir utarninkais iki 8 vai.
vak.. Kitomis biznio dienomis nuo 9 ryto iki 4
po pietų.

jL V ▼

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

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

Lietuvai Reikalingi
Amerikos Pinigai
Gelbėk Lietuvą pasiųsdamas savo giminėms
amerikoniškų dolerių. Tai yra greičiausias per
siuntimas ir daugiau markių gauna. Mes ima
me tik vieną dolerį nuo šimto dolerių vertės. Su
visais kostumeriais vienaip elgiamės — kalbame
lietuviškai.
•
x

PERSIKĖLIAU

Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland

arti 47-to« gatvis

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9-12 ryto
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, I1L
--------------- --------- —

i

-

1 Telephone Yards 1532

:

DR. J. KULIS

■

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J
g Gydo visokias ligas moterų, vai- m
g kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- į
■
pančias, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
S 8259 So. Halsted St., Chicago. 3
iiiiiiiiiiiifniiaii

fifUM

220 Milwaukee AveM
Kenosha, Wis.

$23.75
Turėjome nepaprastą pasisekimą nu
pirkti ir tas daleidžia mums pasiūlyti šį
bargeną. Daugelis madų išstatyta, materių, kokias dėvi šiame sezone; talpinasi velour, polo audeklo, normandies ir veldyne.
Tūlos gražiai aptrimuotos ir gražiai išstičiuotos, kitos rankomis išsiuvinėtos. Vie
nos yra ilgoms rankomis, arba apsiautalo
pavidale ir kitos su diržais. Mieros mote
rims ir merginoms. Vertės $55 už $23.75
MAIŠYTAS ŠOKOLADAS.
Reguliariai $1.50 ir $2.00 vertės, maišyti įvai
rus šokoladai skrynutėse saldainiai, visos rankų
darbo, įvairiais creamais visokiais riešutiniais
viduriais, pasiskyrimui tik subatoj, dėžutų 95c

štai ir tas kuponas apie kurį mes taip daug pasakojome

ŠIS KUPONAS REIŠKIA
50 CENTŲ PINIGAIS KUO
MET PERKATE PAS

THE

PIRMA IR NUSKAITYK 50
CENTŲ NUO SUMOS PIR

TETER BROS.
PORA
MOTERIŠKŲ AI
VYRIŠKŲ MADINGŲ AP
AUTUVŲ.

IŠSIRINKITE CEVERYKUS

KINIO. ŠIS KUPONAS YRA

SHOE
3415 South Ha Isted Street

GERAS

IKI

(MAY) 25, 1921.

GEGUŽIO

Stogu Dengejas
šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengejas.
Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu tinas, žodžiu sakant,
savo darbų atlieku gerai, greitai ir
pigiai. . Patyrimų savo darbe tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį trokų perkraustymui ir kitokiems visokiems na' tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefonų.

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

JEI TURI POTRUKĮ.
Mėgink šį veltui.

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

Telephone Yards 5332 M

j DR. M. STUPNICKI 5
3107 So. Morgan Stn
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Ktn»»»mnnn{|
Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 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,
Panaudok prie visokių potrukių, 807
—
8
vak.
Nedėliotais 10—12 dieną.
nų ar jaunų, didelių ar mažų, o busi
I ant to kelio, kuriuomi eidami tukstan| čia< persitikrino.
į Kiekvienas vyras, moteris ar kudi- ■ ■■■■■■i ■■■■■■■■■■■■«
Tel. Canal 65
I kis turinti potrukį, tuojaus turi ra
šyt pas W. S. Rice, 2134 Main St.,
LIETUVIS DAKTARAS
Adams, N.Y. reikalaudamas veltui išI mėginimui šių stebėtinai stimuliuo
jančių gyduolių. Tik uždekit ant vie
tos ir muskulai pradės stiprėti, vie
1424 So. Halsted SL
nas su kitu jungtis ir tokiu budu prasivėrimas naturališkai pradės užsi ■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
traukti ir pasiliuosuoši nuo palaikyto 5 i
Nedėlioms 10 — 12.
jų (support), peraikščių (truss) ir
Gyvenimo Tel.'Yards 5098.
| pritaisos (appliance) naudojimo. Rei
kia atbot ir pasiųsk reikalavimą veltui «■■■■■■■■■■■■«■■■■Ji
išmėginimui. Jei jūsų potrųkis ir ne
vargina, bet kam tai dėvėt visų amžį,
visokius
prietaisus?
Kam imti ganDR. C. K. KLIAUGA
Antrašas
.............................................
Valst
.........................................................
grinos
ir panašius pavojus iš
Vardas rizikų
.................................................
DENTISTAS
mažo ir nekalto potrukio, kuris tūk
1821 So. Halsted St., Chicago, ffl.
stančius yra paguldęs ant operacijos
kampan 18th St.
stalo ? Daugybė vyrų ir moterų kas
dien rizikuoja tokiuose dalykuose, ka
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9'vak.
dangi jų potrukis nekenksmingas, nei
Phone Canal 257
nesulaiko nuo kasdieninio jų užsiėmi
mo. Tuojaus rašyk reikalaudamas
................................ ■ii"1111
šių veltui išmėginimui gyduolių, nes
jos visiškai stebėtinos ir prigelbejo
Tel. Canal 6222
{jasiliuosuot nuo potrukių, taip dideDR. C. K. CHERRYS
ių, kam dvi žmogaus kumštys. Ra
LIETUVIS DENTISTAS
šyk tuojau ir mėgink. Vartok žemiau
2201
W. 22nd & So. Leavitt Sta.
tilpstantį kuponą.
CHICAGO.
Malonėsite pisiųsti visiškai vel
Valandos: 9:30 lyto iki 12 dieną,
tui gydymo pavizdį iusų stimuliuo
Veltui nuo potrukio
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
jančių panaudojimui
nuo potrukio
W. S. Rice, Ine.,
’
vaistų.
2134 Main St., Adams, N. Y.

Š DR. J. SARPALIUS S

I

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 ild 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Levi, kuris nesenai buvo josios monėmis ir tuoj aus pradės Australijos valstijoj. Kitų siu- KVIEČIA PAREMT NORTH
DAKOTĄ.
pirmininkas ir įtakingiausias va propagandos kampaniją prieš loma uždėti po $2.50 mokės ties
ant kiekiveno unisto Australi
das. Įžangoje prie brošiūros, ku imperijoj federaciją.”
[Iš Federuotosios Presos]
rią jisai išleido, skaitome štai i Esant pavojui, kad šalis ga joj kad tą sumą surinkus.
Fargo, N. D. — North Dėko
li būti įvelta į Anglijos impe
ką:
rialistinius karus, konferencija Anglių baronų vergijoj ta valstijos Darbo Federacija
“Kuomet aš planavau šitą priėmė sekamą įnešimą:
priėmė rezoliucijas, paremianr
brošiūrą, tai Vokietijoje gy
čias visą .industrinį programą,
“Kad mes, kaipo nariai Aus
[Iš Federuotosios Presos]
vavo komunistų partija su tralijos Darbo partijos, prisiža
kokį vykdo valstijos ūkininkų
Scattle, Wash. — “Visas
500,000 narių. Kuomet aš ją j dame pavieniai ir kolektyviai,
valdžia. Federacija taipjau pri
Black
Diamond
miestelis
pri

rašiau savaitę vėliaus, tai ši atsisakyti dalyvauti kokiame
sižada remti North Dakotos
klauso
Pacific
Coal
kompani

ta komunistų partija buvo nors kure už Australijos rubebanką, malūną, grudų svirnus
jai
”
,
pareiškė
kun.
J.
M.
RoQ
.
$7.00 per year outside of Chicago.
sukratyta pačiuose savo pa žių”.
ir namų budavojimo draugiją.
1t*
ĘMr
Šį kartą socialistams taip
$8.00 per year in Chicago.
binson
šio
miesto
kunigams.
matuose, pats jos gyvavimas
Kitas priimtas įnešimas sa “Ačiū Dievui, aš nebesu ant Kitos priimtosios rezoliucijos
8c per copy.
gerai nesiseks. Viena, jų pastatytas po klausimu.
I ko:
ragina visus organizuotus dar
Entered as Second Class Matter partiją suskaldė komunistai;
kompanijos nuosavybės ir ga
March 17th, 1914, at the Post Office
“Gali išrodyt! perdrąsu to
“Kad visas i.šd i ridinąs ginklų liu pasakyti tiesą, nesibijoda bininkus remti Nortli Dakotos
of Chicago, III., under the act of antra, prieš socialistus susi
valstijos programą “kaipo dekiame sunkiaintk krizyje, ko turi būti išimtina industrija
mas likti išmestu iš saivo na
March 2nd, 1879.
mokratijos viltį ir kaipo tikrą
kiame dabar ranįhsi komuni I Australijos valdžios, tuo paša mų”.
Naujięąos eina kasdien, išskiriant organizavo visoje Italijoje
nedėldichiūa. Leidžia Naujienų Ben
apsaugą prieš ekonominį i^stų partija, išeiti"' su šitokia' linant pavienius asmenis, kurie
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, mušeikų gaujos (vadinamiesako, kad visą že
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
jie “fascistai”), kurios už negailestinga kritika. Net | praturtėjo išdirbinėj imu ir par męRobinson
miestely! valdo kompanija
trumpas galvojimas tečiaus davinėjimu karo įnagių’.
Užsisakomoji Kaina:
puola ir suardo socialistų
ir ją išnuomoja mėnesinėmis
turi pasakyti, kad šita kriti
Chicagoje — paštu:
Kalbėję apie tuos įnešimus
NORI SUGRĄŽINTI SENOVĘ.
Metams
........ -—......... —
$8.00 mitingus, sumuša arba kar
ka yra ne tiktai naudinga, o delgatai pabrėžė kad vieton ren nuomomis, taip kad darbinin
Pusei metų ......... —- —
4.50
ir neišvengiama. Turi būt pa gi mosi prie karų ar dalyvavi kas, kuris pasibmlavoja ant tos
[Iš Federuotosios Presos]
Trims mėnesiams.................. — 2.25 tais ir visai nužudo sociali
žemės
namą,
visiškai
priklauso
Dviem mėnesiams .........------ - 1.75 stų kalbėtojus, sudegina so
daryta galas tam nieko nepai mo juose atetyj, Australijos
Washington. — Atstovų bu
Vienam mėnesiui----------------- L00
nuo kompanijos: jam gali bū
sančiam
žaidimui,
kuris
yra
Datibo
partija
rūpinsis
susi

cialistų laikraščių spaustu
to komitetas pradėjo klausinė
ti
pranešta
parduoti
savo
namą
Chicagoje — per nešiotojus:
varomas
su
partijos
gyvavi

draugauti su kitų šalių darbi
Viena kopija
..... ....... .......... — 93 ves ir tt. Pagalios, visos bur
ar iškelti jį bėgyje 30 dienų, ti liudijimų apie Scott bilių,
mu,
su
josios
narių
gyvastim
ninkais, tikslu padaryti karus
Savaitei .... .................
18
ar netekti visų pinigų, kokius kuris siekiasi panaikinti ap
Mėnesiui ________ ___ —------ — 75 žuazinės partijos yra šį kar- Į
ir likimu. Jį turi sustabdyt ateityj negalimais.
saugančio laivų darbininkus ju
tvirtai susivienijusios I narių valią, kuomet tie as Konferencija taipjau aiškiai jis yra į tą namą įdėjęs.
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, tą
Anglįs, už kuriuos Seattle rininkų akto veikimą ant dipaštu:
prieš
socialistus.
mens,
ant
kurių
puola
atsa-|
išsireiškė už apsisprendimo tei
Metams____________ _____ - $7.00
Pusei metų ..............
4.00
komybė, da ir šiandie nenori sę mažomsioms šalims, iš- gyventojai turi mokėti $16 už
Taigi nėra abejonės, kad matyt, ką jie padarė. Partija I reiškė užuojauta Airijai ir pri toną, kainuoja kompanijai iš Bilius parodo, kad dėl juri
Trims mėnesiams -----------2.00
Dviem mėnesiams.......... .......... 1J>O
ninkų nebereikia gero patyri
neprivalo užrištoms akims būt ėmė rezoliuciją, reikalaujančią kasti $5, sakė kunigas.
Vienam mėnesiui ------------------ *75 reakcįja paims viršų šiuose
rinkimuose, bet klausimas, įtempta į bakunistinės spal apsisprendimo teisės Airijai ir “Nors laikraščiai kalba apie mo liudijimų, vien užtenka tu
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
“lifeboat certificate,” kas
(Atpiginta)
ar ta jos pergalė bus didelė. vos anarchizmą. Jeigu Vokie kitoms Anglijos Šalims, taip dideles angliakasiams moka rėti
Metams..................
$8.00
tijoje dar gali būt sutverta jau kad butų ištraukta iš Ai mas algas, vienok jie užslepia leidžia laivų savininkams sam
Pusei ipetų ..........
4.50
Trims mėnesiams ____
2.25
komunistų partija, tai užmuš rijos okupacinė kariuomenė.
tą faktą, kad nė vienas negali dytis visai nepatyrusius darbi
Pinigus reikiasiųsti pašto Money
Konferencija svarstė valdžios dirbti daugiau kaip keturias die ninkus, vieton patyrusių. Bi
tieji vidurinėje Vokietijoje,
Orderiu, kartu su užsakymu.
Hamburge, Reino provincijo sumanymą įkurti 70 dienų lavi- nas savaitėje ir išlikti gyvas. lius taipgi leidžia versti pe6— .
..... . ..
■. (■■■■r •
pilietines Jus turite žinoti, kad ši kasyk kūrins dirbti po 12 vai. j die
je, Badene, Silezijoje ir Per nimos - stovyklas
Amerikos valdžia visgi nė
kareivi jos.
Konferencija tokį la yra giliausia Amerikoje — ną, 7 dienas savaitėje, taipjau
line,
ir
taip
pat
daugelis
tūk

ra perdaug drąsi. Ji labai
PEIKIA LIETUVIŠKĄ
stančių suimtųjų, kurie pata valdžios žingsnį pasmerkė ir virš vienos mylios žemiau ju
norėtų “pasistatyti” prieš
DIPLOMATIJĄ.
po šito bakunistinio pasiuti atsišaukė į Australijos liaudį, rų. Be to angliakasiai turi eiti
Delegacija biznierių iš esan
Europą, tečiaus... Hardingas
kad
ji
neleistų
savo
Simų
į
tas
nuo mylios iki pusantros my čių prie ežerų miestų atvyko
mo aukomis, jie visi reika-l
“
Tėvynė
”
labai
piktinasi
tuo,
paragino kongresą priimti
lauja akivaizdoje paskutinių stovyklas. Taipjau nutarta pra lios iki pasiekia savo darbo vie liudyti parėmimui billiaus. Jie
kad Lietuvos ministerių pirmi
savaičių įvykių: ‘Kad to dau- dėti vesti smarkią kampaniją tą. Nuo 8 iki 10 žmonių už sako, kad būtinai reikia panai
rezoliuciją taikos su Vokie
ninkas, Dr. K. Grinius, pareiškė
mušama kasyklose w kasmet. kintų jurininkų aktą, kad lai
i prieš augantį militarizmą.
tija. Senatas priėmė tokią “Associated Press” atstovui, jo giaus nebūtų!’
Į Australijos organizuotus Dartuninkai gauna $7.50 už 8 vų kompanijos vėl galėtų tin
rezoliuciją; bet pirma negu gei Lietuvos valdžia sutinkanti,
“Pats savaime suprantama, darbininkus išleista atsišauki-, vai. darbą, bet ištikrųių' jie tu
kamai laivus operuoti.
ji buvo paduota nubalsuot kad Vilniuje butų sudaryta ne kad baltojo teroro siautimas mas, kad jie sudėtų $1,500,000; ri praleisti darbe liuobi2 iki 14
atstovų butui, administraci priklausoma valdžia su savo par neprivalo būt skraistė, po ku reikalingus leisti senai projek valandų, įskaitant laiką, kurį Komiteto pirmininkas Greene
‘griežtas jurininkų akto
jos pasiuntiniai pakukždėjo lamentu ir su savo ministeriais. rios priedanga galėtų išsisuk tuojamus darbininkų laikraš ima nueiti ir sugrįšti iš darbo”, yra
priešininkas, tad beabejones
ti nuo politinės atsakomybės
kongresmanams, kad reikią S. L. A. organas sako, kad ši tie gaivalai, kurie yra atsako- čius. Dabar jau yra surinkta papasakojo tas kunigas.
toks Lietuvos valdžios galvos
$750,(MM), bet dar trūksta $1,Dabar angliakasiams grąsj- bilius bus prielankiai rapor
palaukti. Ir rezoliucija ta pareiškimas rodo, jogei pati Lie mingi. Ir taip pat supranta 500,000. Projektuojama įkur nania nukapoti algas nou 28 tuotas.
po atidėta.
ma, kad dūkimas ir keiksmai, ti šešis darbininkų dienraščius iki 32 nuoš. Jie dirba tik apie
tuva abejoja apie savo teises
Didžiųjų ežerų jurininkai
kurie
dabar
kils
prieš
mane,
.
griežtai
tam Diliui priešinasi.
r j Valdžia,. > mat, nenorėjo, prie Vilniaus; jeigu Lietuvos neprivalo būt pamatas tam, —po vieną dienraštį kiekvienoj trečdalį laiko.
valdžia ir neturėtų kitokios iš
kad Amerika paskelbtų tai eities, tai, anot “Tėvynės”, ji ir kad susilaikius nuo kritikos.
Jisai ėjo galais pirštų, sulaikydamas kvėpa
ką su Vokietija tuo laiku, tuomet padarytų geriaus, kad Taigi rajnia sąžine aš krei ST. PšIBIšEVSKIO
vimą, bet čia jį vėl pradėjo sloginti kosulys...
kada talkininkai buvo įteikę nesakytų to viešai prieš pat kon piuosi į partijos narius su ši
Staiga išgirdo už durų kalbesį; nustojo valdyti
tuo išdėstymu, nors skaitant
Vokietijai savo ultimatumą; ferencijos su lenkais pradžią.
save ir sukosėjo; baisus išgąstis jį apėmė, balsas
jį turi širdis plyšti kiekvie
toks Amerikos žigsnis butų
“Rimti ir išmintingi valsty
jo paties žingsnių kurtino jį, tartum lazdos smū
nam, kuris dalyvavo statyme
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
giai...
bių diplomatai”, sako “Tėvy
galėjęs padrąsinti vokiečius
to, kas dabar yrą griaujama. |
nė”, savo politikos planų vie
nenusilenkti talkininkams.
w>j pat (valandoj durys atsidarė, šniokštelė
Tai yra karčios tiesos, Bet:
(Tąsa)
šai
neskelbia,
nes
kiekvienas
jo nuo gatvės aiški šviesa. Vronskis su baime at
Kada vokiečiai priėmė ulti
‘aš tau duodu vaistus, o ne
žino,
kad
kartą
paskelbus
sa

*■ -......... t
šoko atgal.
matumą, tai Washingtone
nuodus’.
Pašoko nuo vietos, apsipylęs šaltu prakaitu.
vo planus ir nusistatymą pa
Duryse stovėjo Ostapas.
“Parašyta balandžio
vėl kalbama apie tai, kad tai našiuose klausimuose, reiškia
Nejusdamas pribėgo prie mažų vartų sienoj ir
IV.
r .
pradėjo juos laužti. Buvo uždaryti.
kos klausimas su Vokietija galutiną bylos pralaimėjimą. d. 1921 m.
Nustebę, nežiūrėjo viens į kitą.
Paul Levi.”
Reikėjo grįžti! Taip, grįžti!
galėsiąs būt greitai užbaig Rimtose valstybėse tokiame
Sustojo, tartum pastyręs. Dabar jam kelias
— Vronski, — staiga sušuko Ostapas.
atsitikime Ministerijos rezig Tai taip atsiliepia buvusia ko
tas.
nuoja, paskelbdamos, kad jų munistų partijos pirmininkas atkirstas. Iš abiejų pusių matėsi namų stogai.
Vronskis atsigavo.
apie
savo
partiją.
Jisai
prana

Jisai
neturėjo
spėkų
grįžti
tuo
pat
kdliu,
išilgai
tokis nusistatymas neatitinka
— Taip... Ostapai! Ąr netiesti?... Aš...
Rusijos valdžia vykina visos tautos nusistatymui. Ta šauja jai galutiną pražuvimą, grobės. Dabar jau jį ištikrųjų patėmys.
Vronskis iš visų spėkų stengėsi suvaldyti
burną kumščia,
naujas reformas. Ištisoje čiau musų Lietuvėlės (!) dip jeigu ji neišsižadės tos takti Pradėjo juoktis, užkimšo
save; vienok jautė, kad jo balsas dreba.
eilėje dekretų ji paskelbia lomatams viskas galima da kos, kurią ji vartojo kovo mė idant nesurikti, ir vėl jį apėmė baisi, slegianti
— Aš išėjau... pasivaikščioti... staigus im
kai-kuriuos' gana: svarbius ryti — visaip sukinėtis, krai nesyje, iššaukdama daugelyje baimė ir nerimastis.
ilsimas...
Vokietijos
miestų
ginkluotus
su

nusileidimus darbininkams. pytis ir be jokios baimės sau
— 'lokiam atsitikime civa pas mane ant
jo išilgai sienos atgal ir pirmyn, su baime žiūrė
kilimus.
ministeriauti.
viršaus, — tarė Ostapas ir, uždegęs degtuką
Jiems duodama laisvė pasi
damas
į
grabę.
Ne,
tai
negalimas
daiktas!
Taip
Vokietijos
komunistų
partija
“Kuomet šitaip Lietuvos
nuėjo prekių.
rinkti darbą ir teisė kilnotis tarptautinė politika yra veda tečiaus ne tiktai nepaklausė sa jisai būtinai nupuls ir paskęs.
Vronskis laikėsi trepu ir sunkiai kvėpavo.
Jisai turi perlipti per sieną, turi! įsiutime su
iš vietos į vietą.
»
ma, tai nenuostabu, kad Lie vo vado patarimo, o dagi nubau
Jam rodėsi, kad jo krūtinė suvaržyta vir
kando
dantis...
dė
jį,
išmesdama
jį
iš
partijos
Tų teisių Rusijos darbi tuvos klausimas tokioje ap
vėmis.
Turi!
už
parašymą
augščiaus
paminė

ninkai buvo netekę prie bol verktinoje padėtyje pastaty
—Štai mes ir atėjom... Lukterėkite šičia,
Suklupo ant didelio akmens ties siena. Nejus
tosios
brošiūros.
ševikų valdžios. Jie turė tas pasaulinės politikos sfero
damas užšoko ant jo, su nežmoniška pastanga meldžiamasai, valandėlę, Aš turiu dar pakaldavo dirbti tą darbą, kurį se....”
pašoko augštyn ir nusitvėrė už krašto... dar keti su tėvu.
viena pastanga ir jisai atsidūrė ant sienos.
jiems paskirdavo valdžia; Ne taip senai “Tėvynė” labai
Dabar reikia labai sergčties! Vronskis
Paskui nušoko ant žemės į sodą.
jeigu darbininkas pasitrauk barė “Naujienas”, kam jos iš
krūptelėjo, pagalvojęs, kad jisai gali vėl apalpti.
Niekaip negalėjo atsigauti. Ėjo toliau.
reiškė tokią nuomonę, kad susi
davo iš to darbo, tai jisai pratę darbininkai negali remti
Stengėsi numalšinti kosėjimą. Tas pasisekė Stengėsi sulaikyti savo atydą ant apsupančių jį
skaitydavosi tokiu pat nusi dabartinę Lietuvos valdžią; o
labai sunkiai. Bet kosulis vis augo, taip kad jau daiktų, žiurėjo į knygas ant lentynos, skaitė jų
[Iš Federuotosios Presos]
dėjėliu, kaip karinis dezer dabar ji pati pripažįsta, jogei Sydney. — Čia pabaigoje ko toliau negalėjo sulaikyti. Sukimšo į burną no vardus, kad pridavus sau nesuvaržytą išvaizdą,
tyras (pabėgėlis). Darbi butų geriau, kad ta valdžia re vo ir pradžioje balandžio buvo sinę; jam rodėsi, kad visos jo gislos smilkenyse net paėmė vieną į rankas ir pradėjo vartyti.
Sugrįžo Ostapas su bonka rankose.
laikoma metinė
Australijos trūksta nuo įtempymo.
ninkai, be to, neturėdavo zignuotų.
— Lukteriate truputį, išsigersime ką nors...
Bet baimės jau nejautė. Jo siela atšipo nuo
Darbo partijos konferencija.
teisės keliaut iš miesto į so
Aš turiu gerti ir nuo tūlo laiko tolydžio geriu.
baimės ir nerimasties.
VOKIETIJOS KOMUNISTŲ
Partijos
prezidentas
W.
H.
džių arba šiaip rinktis apsi
Jeigu dar nėra dešimtos jisai galės išeiti į He, he... Negaliu kęsti blaivybės! Blaivybė!
PARTIJOS IRIMAS.
Lambert, kalbėdamas apie im
Brr... O juk tas gali Ičšuoli gyvastį. Žinote,
gyvenimo vietą.
perijos federacijos ir Anglijos gatvę per valdybos koridorių. Jeigu jau dešim kartą aš buvau girtas; vienas mano draugas —
Tas teises, kurias dabar Musų skaitytojai jau žino, imperijos pastangas labiaus pa ta, tai reiks baladoti į vartus. Negali juk sėdė
dar girtesnis. Mes turėjome pinigų, ir štai mes
sovietų valdžia palengva kad Jungtinėse Vokietijos Ko vergti kolonijas, tarp kitko pa ti visą naktį sodne. Ir paskui, ar nevistick jam, susitarėme važiuoti į Australiją... Jus, žinoma,
ką veikti?
grąžina Rusijos darbinin munistų Partijoje nesenai įvyko sakė:
Nesijausdamas vienok buvo tiek atsargus, nežinote, kad tokiems kaip mes, Australija tai
“revoliucija”: persikeitė visa
“
Tarp
darbininkų
priešų
ei

pažadėtoji žeme... Viskas buvo nutarta! Jeigu
kams, kapitalistinių šalių josios valdyba, iš partijos tapo
na slaptas judėjimas, kuris sie kad stengėsi laikytis tamsoj.
darbininkai jau senai yra išmestas buvusis partijos pir kias! uždėti ant Australijos
Durys valdybos, vedančios į sodą, nebuvo mes būtume tąsyk išvažiavę, nieko nelaukdami!
iškovoję. Bet tai, žinoma, mininkas Dr. Paul Levi, savo žmonių imeprializmo ir despo uždarytos. Jam pasirodė visiškai paprastu daly suprantate? Vertėjo man tik tuojau išvažiuoti
bučiau Įąįmingęsnis žmogus. Bet
ir aš fdabar
'
nerodo, kad kapitalizmas noru pasitraukė iš partijos ke tizmo naštą. Jei jis pasiseks, ku, kad durys neuždarytos. Bet kuomet jisai mes atidėjiome
tidėjiome išvaŽiAvrmą, paskui įprasililaivėįėjo
į
koridorių,
jį
apėmė
baimė.
turi
buvusios
valdybos
nariai
ir
išplėš
iš
žmonių
jų
savivaldos
yra geras, o tiktai — kad
me, ir visas pienas mus atrodė fantastiška...
Juk žemai gyveno teismo sargas...
keletas kitų įžymiausiųjų parti teises ir šalis tada pataps pa
bolševikų tvarka yra pras
Jeigu jisai dabar išeis į koridorių, viskas din- Matote, kas per prakeiktas dalykas toji blaivy
jos vadų. Patyrę šituos faktus, vergta valstija, kuri bus naudo
bė! Reikia viską daryti užsigėrus. O blaivų
tesnė ir už kapitalistinę.
mes pasakėme, kad Vokietijos jama interesuose Anglijos Jr
Staiga jisai atsiminė, kad Ostapas taipgi gy protą palikti filisteriams, pirkliams ir laisva
komunistų partija įra.
Ateinantį nedėldienį bus Tokią nuomonę tečiaus apie ja priešinasi tam sumanymui vena valdyboj; tik jiedu buvo susipykę. Bet... maniams politikieriams...
(Bus daugiau)
rinkimai į Italijos parlamen- tą partiją išreiškia ir Dr. P. visomis jai prieinamomis prie- reikalui prisiėjus, jisai gali paklausti apie jį.
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MERGELĖMS IR MOTE
RIMS DRESĖ.
No. 9576
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ŠĖTONO VAIKAI

Iš Australijos darbininky
suvažiavimo.

Musų Moterims

Grakštus rūbas Iš tafeta ar kitų
vasaros materijų. Pritinka kiekvienai
mergelei ir jaunesnei moteriai. Vęstė
turi truputi drapiruotą apykaklę " ei
nančią žemyn pavidale, gilaus V iki
juosmenio, kame jis sueina po plačia
juosta.
Tokiai dresei pavyzdys No, 9576
sukirptas mieros nuo 36 iki 42 colių
per krutinę. 36 colių mierai reikia 3%
jardo materijos 36 col. platume, su
1H jardo kitokios materijos ir 4%
jardo raukinėlių (plaiting) apvedžiojimui.

Norint gauti tokiai dresei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
škirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j
convertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
iiaip užadrosavus: NAUJIENOS,
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.
-------------------- -----

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9576.
Mieros ...........

colių per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
................................................................-...............................................— —
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(Miestas ir Valst.)

AREŠTUOJA DARBININKŲ”
VADOVUS.
[Iš Federuotosios Presos]

San Pedro, Calif. — Tony
Sokolitch, .kuris tapo paskirtas
žuvininkų unijos sekretoriuj
vieton Robcrt Engdal, kuris ta)o areštuotas kiek laiko atgal
ir apkaltintais kriminaliame
sindikalizme, taipjau tapo areš
tuotas pereitą savaitę. Unijos
nariai kaltina, kad Sokolitch
lapo areštuotus reikalaujant to
samdytojams, žuvininkai strei
kuoja prieš savo samdytojus
uo kovo 6 d. Samdytojai ban
do sulaužyti streiką areštuoda
mi streiko vadovus. Unija
jetgi surinko $7,5(M) ir užstate
už Engdalį kauciją, taip kad se
įasis sekretorius vėl vadovaua streiku.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofitas

Miesto Ofisas

3323 S. Halsfid St. 127 3. Dtarborn St.
Tel. Boulevard 1310

Tel. Central 4411

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS .
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago, I1L
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PetnyČia, Gegužio 13, 1021
(unijistais, jeigu pastarieji pri- jau nebesi randa tose vietose, I
imtų tokias algas prie kv
kurių bu|kur pirmiau gyveno.
'Patai
| z-v j į f zr A
q | mitų
I
j
Vili V AU OkJ i Į8u,ima namus statyti.
“slekerių”
gaudytojai
ėmė
rbejoti su tais vyrais. Rasi jie
Išmetė nuomininkės rakandus. žuvo Francuzų laukuose? KasMary Zajdet užvakar parėjus gi gali žinoti. Herald and Esa
iš darbo rado išmėtytus laukan mi nėr dienraštis pareiškė, kad
savo rakandus. O /vakare užėjo jis netalpinsiąs “slakerių” pa- '
lietus ir viską jos sulijo. Pas vardžių,
kol negausiąs apie
Statytojai bosai nenusileidžia. kui kaimynai sunešė pas save
Užvakar statytojai turėjo pa savo rakandus ir ją su dukte bus suimti kaipo tokie. Nes,
sitarimų su savo bosais. Staty ria priėmė prisiglausti. Jos vy girdi, kiliai galimas
daiktas
tojai reiškė vilties susitaikyti ras tarnauja lenkų kariuonie- “padaryti negarbę” ištikimam
nusileidžiant ūbiems pusėms. nėję, o
nežinojo, Amerikos piliečiui, kuris nete
ji pati
Bet kontraktoriui ir dabar savo kad būtinai
reikia išsikelti, ko gyvasties, kariaudamas, ar
pakartojo, Girdi kompromisų kuomet tai teismas
priteisia. ba dabar kur nors raišas gyve
jokių negalį būti. Darbininkų Tatai valdžios agentas atėjęs ni. Girdi, butų negera, jei to
algos turinčios būt numažin savaip pasielgė su jos geru, kį didvyrį kas įskaitytų į “šla
tos. Kitaip esą negalimas na nors jos ir nebuvo namie. Kai gerių” lįstų.
mų statymas.
Dagi E. M. kurie grasinę namų savininkų
Craig, Building
Contraotion ir bandę išdaužyti jo langus, Pavogė lietuvio automobilį.
Employers raštininkas, pareiš už tokį žiaurų pasielgimą
Louis Strupas už savo autosu
kė, kad buk daugelis kontrak- vargše moteria.
nobilį buvo mokėjęs, sako,
torių linkę
padaryti “oj>en
ris tuksiančius dolerių. Bet nu
shop” — samdyti ne unistus
važiavus jam į Lincoln Parkų,
“Slekerių” gaudymas.
pradėto darbo ĮMibaigimui, —
Paskutinėmis
dienomis lą brangų jo automobilį kažin
kaip kad padarė Clevelande ir
kokie vagiliai pavogė.
Anthony D’Andr&i mirė.
rė, kad toksai žingsnis dar ne paskelbė dvylikę neva slekerių
Anthony D’Andrca, italų dar
pavardžių. Bet pasirodė, kad
buvęs bandytas ir kęntraktovienas iš jų tarnavo Kanados bininkų vadas ir Devyniolikto
riai girdi, uprį susitaikyti bu
kariuomenėje, o kitas vyraą \vardo politikierius vakar kai
1:15 min. po piet Imsi mirė. Už
vakar jį trylika sykių peršovė
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T. Pullman 5482

BKLEWN

ŽINIOS

REIKIA

Patyrusių audėjų prie gražaus vilnono; nuolati
nis darbas, gera alga. Transportacijų apmokė
sime patyrusioms audėjams. Atsišaukite Subatoj nuo 2 iki 4 po pietų. *
,
Room 1854
208 So. La Šalie St.
Tel.: Wabash 6540
arba
South Bend Woolen Co.,
So. Bend, Ind.

darė daug kratų j ieškodama
žmogžudžių ir dabar saugojo
Devynioliktų vardų, kad dau
giau žmogžudžių nepasitaikytų.
Nes, esu, dar du grųsinami
mirtimi.

JOE SHIMKU8
Generalis, Lietuvis
pardavėjas No. 4

Reikalingu Rakandu Išpardavimas

DINING STALAS
William ir Mary ekstra dide
liais moldingų kraštais, viršus
6 pėdų išskeČiam-as; storos ko
jos ir skustuvai; gražiai ište
kintos; tikro aržuolo; rudo Jacobean baigimo

$34.7?

$7.50

Juzė Martinkus, pirmos grindys No. 26.
Berta Rajūnas, naminis skyriuj No. 103,
Emilija Dagis, moteriškų drabužių No. 94.
Ceverykų Departamente.
Steve Kanus No. 167.
Margaret Balton No. 162.

VAIKINAMS

PA VA-

SARINIAI SIUTAI SU
2 KELINĖMIS

*37=
Vėliausios mados vaikinams
double breasted siutai, vilno
niai unfinished worsted, mė
lyni,- juodi ir rudi, dryži, vi
si rankų darbo, gražiausiai
tinka, visokios mieros nuo ’
34 iki 40.

(ATSIŲSTA)

GYDYTOJAS

C1

tth^740

-

$69.75

CO7 CH

nims Ch. Liet. Bendro Laisvės
Komiteto, kurie buvo paskoli
nę pinigus. Likusius gi pinigus
pasiųsti Liet. Raud. Kryžiui.

Praktikuoja 30 metai
Ofisast
■ 8149 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi
Moteriškų Ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 3 po ąrietų, 6—8
yakaro. Nedilionrjs nuo 9—2
po piet.
Tdepbone Yards 687

Praktikuoja 15 metai
Ofiste

*4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. dalcisdami išegzaminuoti
Pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šj pagarsinimą, bus
nuleista $3.00.

skolos Komitetą (išviso buvo
deficito $828.30).
Ch. Liet. Taryba savo pusę
buvo jau senai apmokėjus, t.
y. $410.57. Bet Ch. Liet. Rymo
Kataliku Federacija, kaip pa
prastai taip ir šiame atsitikime,
atsisakė jai pripuolama pusę
nėdatekliaus mokėti. Tada Ch.
Liet. Taryba matydama, kad
asmenys, kurie įsitikėjo garbin
gam darbui Bendro Komiteto ir
buvo iškalno paskolinę pinigus
apdengimui iškaščių liekasi ne
teisingai nuskriausti. Apsvars
tė ir nutarė apmokėti ir antrą
pusę skolos, idant luom už
baigti bereikalingus ir tuščius

■ DR. G. M. GLASER

DR. CHARLES SEGAL

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Liąų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12^¥al. ryto, nuo 2 iki
6 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

' 2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolę gvarantuota 10 metų su daugeliu re/Oi B8® kortIU deimanto adata vertes $200.

Bl KM

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ynatin^a doma at
kreipiame j vaikus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Talephone Yards 4817
Boulevard 6437

M

Hestern Furniitire Storoje Co

BkLj

AKIŲ SPECIALISTAS
Akla Egiamiaaoju Dykai

■imt-* '

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

ILįk

Dr. A. R. Blumenthal

UDi

NEGALIU RASTI VIETOS

Del Chicagos Lietuviu
Tarybos apyskaitos. ir

Skiltyse dienraščio Naujie
nos” “Lietuvos Ūkininko” drau
Tik Subatoj, Headlight overolai
gija ir “Liet. Piliečių Darb.
arba kotai tamsiai mėlyni, tinkami prie^
nA
Kliubas” stato užklausimą Ch.
overolų, mierose 44 iki 50, už $1.79. Vi-Jft | .ęjjj
Liet. Tarybai, — matomai su
šokio dydžio nuo 36 iki 42 po
į "TS?
tam tikra tendencija pakenkti
rimtam ir sutartinam darbiu
jos atstovų.
Reikalas štai kame: Chicagos
Lietuvių Taryba rengė mani
festacijų Auditorium — rug
pjūčio 15-tą d. 1920 m. ir rug
Mėnesinis laikraštis.
pjūčio 20-tą 1920 m. reguliaria
Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
me mėnesiniame susirinkime
l
Jame hus gvildenami sveikatos dalykai.
Ch.
L.
Tarybos
buvo
išduotas
Pirmas numeris jau gatavas.
pilnas Raportas ir atskaita įPrenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai?
plaukų ir išlaidų per finansinę
GYDYTOJAS
Manifestacijų Auditorium ko
1824 Wabunsia Avė.,
Chicago, Iii.
misiją.
Raportas vienbalsiai buvo pri
imtas per susirinkimą. Toks
iniai besvarstant reikalus Ch. L.
Tel. Monroo 2804
Tarybos pasirodo,' kad yra už
DR. W. F. KALISZ
sitraukus skola $417.93 dar
Specialumaa: Moterų ligos ir Chirurgija.
nuo laiko priėmimo Lietuvos
CHICAGO.
1145 MILWAUKEi
„zJJ Misijos vasario 15tą 1920 m.,

3 COLIŲ
STULPELIŲ
MISINGI
NES LOVOS
1 Pažymėtinos
'vertės lovos,
stori
stulpeįlial su gra
žiais
galais;
skersiniai ir virbalai ekstra
stori; satin arba polet baigimo.
Gvarantuota
Ieva, titkai
DRESERIAI
Didelis keturiais štai
čiais; ekstra storasJ
viršus
su diktos
mieros francuziško*
veidrodžiu;!
stiklo
Queen Anne ma
dos; baigimo tam*siai rudai mahogany. Specialiai už
I
• K
DIVAN
SO"FA LOVOS
Stori aržuolo
j rėmai; plieno
{vidurinis sui būdavojimas;
'lengvai dari
nėjasi;
atsi
daro pilnos mieros lova; puikios rū
šies artificial apmušti.
Specialiai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

TMD. rengia įdomias prakalbas

LIETUVIAI PARDAVĖJAI

QUEEN ANNE PARLOR SETAS
Pagabiis 3 šmotų jūsų fruntinen; frėmai artistiško darbo, mahogany bai
gimo. Rankomis pinti lendriniai už
pakaliai ir šonai; gražiai apmušti,
augštos rūšies Bakcrio velouro mali
ni ir mulbery. Specialiai apkainuoti
45 SV. BALTOS VATOS MATRASAS

>•} &

BRIDGEPORT

ty1 *'4805 13'50. ASHLAND AVE^> t

Išmokėjimais

1

Naujienų Bendroves direkto
rių
mėnesinis susirinkimas
įvyks nedėlioj, gegužio 15 die
nų, 10 valandą, ryto. Visi di
rektoriai kviečiami atvykti lai
ku. — J. šmotelis, sekr,

TMD. yni viena kilniausių
lietuvių organizacijų, kurioj žy
di, plėtojasi lietuvių esybė. Jos
nariu gali būt kiekvienas lietu
vis ar lietuvaitė, nežiūrint, ku
riai partijai priklausytų, kokių
įsitikinimų butų. Kėlimas lie
tuvių kultūros, skleidimas apšvietos — yra svarbiausias jos
tikslas. Tiesa, veikimas TMD.
pastaruose metuose iškilus ka
ro vėsidai ir suparaližavus ap
lamai kulturinį judėjimų buvo
beveik apmiręs. Tečiaus praė
jus audrai ir grįžtant prie nor
malaus gyvenimo, sykiu atbun
da ir TMD. Chicagiške. 22 k uo
lia ačiū darbščiai valdybai jau
šiais mėtais keletą kartų pasi
rodė savo realiu darbu. Bet
to dar negana.
x Nedėlioję, gegužio 15, 2 vai.
po pietų, Raymond Chapel svet.
prie 31 ir Halsted st., ji rengia
viešas prakalbas ir paskaitą:
“Lenkų sąmokslas Lietuvoje”.
Kalbės adv. Kl.t Jurgelionis ir
kiti. Bus labai naudinga kiek
vienam lietuviui išgirsti tikrus
faktus iš lenkų dvarininkų są
mokslo Lietuvoje. — S. V. V.

T-?—SS—-SS!

ma $28.75

DINING KEDfiS
Tikro aržuolo, rudo Jacobcan
baigimo; augštas užpakalis;
plati sėdynė; tikros ispaniškos
odos; ekstra tvirta apačia.
Specialiai apkainuota po
*■
DINING
(
STALAS’
Tikro aržuo,lo, golden bai
gimo 42 colių
viršus, 6 pė iškimšti; gražiai susegti; (FP 7 S
das išskeČiaw
mas, storas stulpelis ir kojos puikiausi miegojimui
Per telefoną nei laišku užsakymų
šiame išpardavinepildome.
me tiktai

Naujiena Bendroves
Direktoriams.

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kudikj laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

JULIUS NAMON
Generalis lietuvis
pardavėjas No. 10.

C
M*C 1“ UivU

Lietuviu RaMosa

A.SHUSHO
AKUSERKA

DR. M. HERZMAN
is bosuos

Lak

BįljS R H n

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

fe ;•

Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
yyrų, 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.
VAU: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
Tel. Austin 737

r<:.

DR. MARYA
D0WIATT—ŠASS.
Kątik sugrįžo iŠ CaJifornijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Per šešesdešimts
metų šis geri au
sis pasaulyje
J
valytojas
jaknų ir
skilvio.
zSdfer8*3*

DEL GALVOS SO
PeJIMO, DEL
DEL
KS5ITTLE
arteris SVAIGIMO,
UŽKIETĖJIMO,
^VER
DEL ABELNOS
ŠPILIS.

Reikalaukit tikrojo' C^R1 oj<?i

^ILLSJ

Žymes ant automobiliaus
IaR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
smulkmeniška atskaita į- (apgars. gatv.) ............ •. 19.80
Reikalauk musų kainos asphalt sto
plaukų ir išlaidų.
Jonui Viskontui už išdal.
gams ir m-urmurinio paviršiaus, stuĮplaukos: už tikielus
3.60 bll ir garadžių stogams.
Tel.; Victory 2400
Auditorium .............. $2699.55
A. Pociui už muzikališGEORGE GREEN LUMBER CO.,
įplaukos už memoran22nd St. Bridge.
dum ...............
57.19 kų programa................. 140.00'
Jonui Bagdžiunui už kraViso labo įėjo ,
2756.74
F. Rradchuliui už kėdės
sos ženklelius ir telegr. 13.46
Išlaidos: Renda Audito
Regi m cnt ................. 175.00
rium ............................... $750.00
Uhers ......................... 50.00
Buvo išlaidų viso $2566.40
Už tikielus Auditorium 25.00
Palyginus, išalidų ir įP. J. Mickeliunui.......... 12.73
Už mašiną krutamu pa
Mikniui Dūdai už auto
veikslų ir operatoriui .. 40.00
$2756.74
War tax .................. 246.06 mobilių ........................ 19.00
Išmokčla
$2566.40
12 tikietų Misijos na
Asledros išlaidos .... 98.00
..4................
,
riams ir kalbėtojams .. 13.20
Papuošimas Audito
Liko
190.34
Dr. Jonui šliupui už
. 100.00
rium
Ir tapo pasiųsta per L.
prakalbą ......................... 25.00
Naujienoms už apgarsi
Jonui Dimšai ..........
5.00
nimus .....................
175.96
$190.34
Pociui už pianą ............ 15.00 Kareivą .. ..............
;* Draugui už apgarsini
Sukalektuota prie durų
Chicagos Liet. Bendro
mus ......... ....................... 59.00
per M. Dūdų ir Krukonį .110.00
Komiteto Laisves Paskolos
Už 2000 Memorandum
apie 151, angį. kali). .. 208.50 Liet. Misijos Priėmimui
Viso pasiųsta Liet. Raud.
Naujienoms už apgarsiniMuzikantai, ir automobi
lius (apgnr. galv.)
25.00 ' mus ................................. 43.68 Kryžiui ...................... $330.3 1
Dr. A. L. Graičunas,
Už apgarsinimo lapelius
J. J. Elias ‘ Auditorium
Ch. Liet. Tar. Sekretorius.
89:00 bankieto nuostolius .... 199.25

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

Canal 267
Naktinis Tek Canal 2118

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

=y

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kąmpas
I/eavitt St. Phone Canal 6222. Valandos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
——————— ........

.J..... . „

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 38th Street.
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigun Avė., Roaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:30 vak.

NAUJIENOS,
Chicago, IIL
..
->w«

Pranešimai
Town of Lake. — Teatr. Kliubo
“Lietuva” mėnesinis susirinkimas bus
pėtnyčioj, geg. 13, 8 v. v. paprastoje
svet. Visi, nariai kviečiami susirink
ti.
—> Klimašauskas.
Bridgeport. — “Jaunosios Birutės”
Vaikų Choro extra repeticija bus Subatoj, gegužio 14 d., 7 vai. vakare,
Fellowship Svetainėj. Sekanti repeti
cija Nedėlioj, 1 vai. po pietų. Laimi
reikalinga, kad visi vaikučiai susi
rinktų repeticijoms. Tie, kur esate
pasiėmę tikietų parduoti, būtinai sugrąžinkit pinigus arba tikietus nedė
lioj, 1 vai.
— Mokytoja.
Prakalbos ir krutamieji paveikslai,
rengiami Lietuvos švietimo Draugi
jos, įvyks nedėlioj, geg. 15 d., 8:30
vai. vakare, Raymondo Chapel svet.,
816 W. 31 gat. Kalbės anglų ir lie
tuvių kalba kalbėtojai, bus rodomi
augštos rųšies paveikslai ir pertrau
komis bus dainuojama lietuvių ir an
glų dainos. Inžanga veltui. Visus
m.oįdmame atsilankyti. — Komitetas.

JIESKO PARTNERIŲ.

AUTOMOBILIAI

ESU VIENAS.
Reikia partnerio į rakandų (furniture) krautuvę ir dirbtuvę. Turi tu
rėti apie $6000.00.
Pinigai yra ge
rai apsaugoti. Turi būti geras biz
nierius arba kabinot dirbėjas. Gera
proga geram žmogui trumpoj ateitaityj. 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 Behnont 709

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
REIKIA dviejų moterų skir
stymui skudurų. Turi būt paSAIIM)WSKI & SON,
1313 W. 15th St.
REIKIA

moterų

dirbtuvės

Lake. — Balto Dobilo L.
P. K Ii ubas laikys savo mėnesinį susi- darbui.
rinkimą šiandie, geg. 13 d.. 8 v. v. RELIABLE RUG. MFG. CO.

Pėtnyčia, Gegužio 13, 1921
ISBSi

RAKANDAI

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, tirštai lietuviais apgyvento], ge
rą pelną neša, 4 kambariai pagyveni
Nepamirškite aplankyt būdą No. 7,
EXTRA
mui, pigi renda. Pardavimo prieža Vartotų Karų parodoj, Coliceum, ge
Didelis
išpardavimas
žemiau minė
stis, patrnerių nesutikimas. Parduo gužio 7 iki 15.
tų
daiktų:
lova,
komodė,
pečius, krės
sim visą arba pusę.
Vartotų Karų paroda bus atdara las ir daugiau daiktų, 8 mėnesiai var
943 W. 33rd St.
nedėliomis.
toti. Turi būt parduoti greitu laiku,
MITCHELL AUTO CO. nes važiuoju Lietuvon. Atsišaukite
3108 So. Ilalstdd St., 3-os lubos už
PARDAVIMUI saliunas gražioj
išstatys vartotus karus.
viętoj visokių tautų apgyventoj. Ba
pakalyj.
Galima matyt nuo 5 vai.
Iš 100 pasirinkimas.
vak. Šubatoj nuo piet. Nedėlioj per
rai, stalai, krėslai, Pool Table, dide
lis pečius, viskas kas tiktai yrą už Scripps-Booth
dieną.
1920 Hudson
prieinamą
pasiųlimą.
Pardavimo Westcott
Dixie Flyer
priežastį patirsite ant vietos.
Chummy
Templar (Cal.
436 W. 29th St.
Franklin
Top)
Studebaker
Calo
Overland
Drexel
PARDAVIMUI vyriškų dra National
Dodges
bužių krautuve. Biznis įdirb Buick
Apperson
Volie
Willys-Knight
tas iper ilgą laiką. Pardavimo Chalmors
Marmon
priežastis savininkas apleidžia Maxwell
Kissel
Elgln
Reo
Chicago.
Paige
Stephens
1804 W. 47th St.
Oldsmobile
King 8
Chevrolet
Nash, 1920
Fords

NAMAI-ŽEME,

PARDAVIMUI restauracija, lietu
vių, lenkų ir kitų tautų apgyventoj
apielinkčj, savininkas priverstas par
duoti iš priežasties silpnos sveikatos.
Už labai pigia kainą. Turi būt par
duota į 10 dienų.
Klauskite Nau
jienų ofise Wm. Maukus.

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS
Kaina
Mėnesinis
Įmokčt
Karo
mokestis
$200.00
$75.00
$25.00
300.00

100.00

3X).OO

400.00

175.00

35.00

NAMAI-ŽEME.

NAMAI-ŽEME

AR NORI PASTOVAUS DARBO
IR GERAI APMOKAMO?

NEGIRDĖTAS

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj
garsioj javų derlingumu Oneida
County, Wis. žemė gera, viskas ką
paseįi 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,
8301 So. Halsted Str.,
Chicago, 111.
7

ŪKĖS! ŪKĖS!
Dabar yra geriausias laikas
pirkti ūkę.
Aš turiu daug ūkių pardavi
mui; visos arti Chicagos mies
to; turiu visokių didelių ir ma
žų su budinkais ir be budinkų.
Ant katrų nėra budinkų, mes
pagelbėsim pasibudavoti ir duojlaijie ant lengvo išmokėjimo.
PlateSnių informacijų rašyk ar
ba ateik pas
PAUL P. BAUBLY,
1404 W. 18 St.,
Chicago, III.

BARGENAS.

Puiki rezidencija mūrinė, 10 dide
lių kambarių dėl. didelės šeimynos ar
ba su mažoms išlaidoms galinva ant
2 pagyvenimų padaryt. Namas ponaujis, 2 augštų, cimento beismantas,
štimu apšildomas, maudynės ir visi
kiti parankumai. Namas ant 3 didelių( lotų 75x165, puikiai medžiais ap
augę, obelis, višnios, grusios, slyvos,
avietės, grapes ir visokioms kvietkoms ir daržovėms, aplinkui apsodin
ta yra labai puiki ir sveika vieta dėl
gyvenimo retai kur galimą , kita to
kią vietą rast už tokią pigią kainą,
tik už $7,300.00 su mažu įmokėjimu,
randasi apie Morgan Park. Atsi
gaukit greitai pas
J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 8 flatų muro namas, murmuro stogas, augštas antaugštis ir skiepas.
Atsišaukite ant 3-ių lubų iš priekio.
2938 So. Union Ave.

JIEŠKAU savo giminių. Aš iš Lie
Ir paukšteliai SAVO namą turi,
tuvos, Gelažių parapijos, Prūselių
kaimo.
Ir kožnas žvėrelis SAVO namą turi
Atsišaukite
„
— Tai kodel-gi Tamsta SAVO NAMO
bučemč
ir
grosernė
turėti
negalėtum.'?
PARDAVIMUI
PETER
BRAZDŽIŪNAS,
REIKIA moters į Junk šapą
10737 Indiana Avė.,
Mes parodysime Tamstai, kaip
Pardavimo priežapietinėje dalyje,
skirstymui skudurų.
lengva
įsigyti
savo
namas,
atidedant
Biznis
daroma
apie
Chicago, III.
stis, nesveikata.
COLUMBIA
IRON
&
METAL
i
po keletą centų kožną dieną.
$3/000 j mėnesį. Renda $30.
Visų tų L. S. S. kuopų, kurios yn»
k
—
.......
1 ..1
,
.........
, ,
--------Tamistai laikas pradėti mokėti ran
P.
KELLER,
prisidėjusios prie rengiamojo liepos 4
6136 So. Racine Avė.
dą pačiam sau ir tJuomi išgelbėti sa
4958 Princeton Avė.
d. pikniko, Komisijų susirinkimas
vo
šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių
įvyks subatoi, gegužės 14, Naujienų
160 akerių geros žemės; 70 akerių
ir
kitų
šmėklų, tai reiškia paliuosuoti
SAVININKAS važiuoja ant farmos
name. Pradžia 5 vai. vakare.
KEIKIA merginos į Rcal Es
ariamos
ir geri budinkai. Kaina $5,500
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei ir turi greitu laiku parduoti namą
St. Strazzlas.
tą te ofisą. Geros darbo sąlygos PARDAVIMUI bučernė ir groser
kalauja linksmų vietų, gražių parkų, eone už pusę ką vertas 2 augštų mu
nė lietuvių ir lenkų apgyvento] vietoj,
nrokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge ro namas, 4 pagyvenimų po 4 dide4217 Archer avė.
40 akerių geros žemes: 25 ak erini
turi
būt
greitai
parduota,
nes
parda

ros
transportacijos,
tai
yra
tokių
vie

ius
kambarius
su
visokiais
vėliausios
ariamos
ir geri budinkai. Kaina $2,500
West Sidės Viešasis Knygynas tu
vėjas
turi
eit
i
kita
bizni.
tų,
kur
jūsų
vaikučiai
išaugtų
tikrais
mados
įtaisymais,
kieto
medžio
tri

rės gražų pikniką nedėlioj, geg. 15
REIKIA merginos ant mašinos
ANTANAS MEŠKAUSKAS,
žmonijos draugais. Tokiomis vieto mingai, porčiai iš fronto ir iš užpa
d., National Darže, Riverside. Kurie
190 akerių geros žemės; 100 akerių
4500 Honore St.
dirbti
prie
kelinių
darbo.
Gali
at

mis yra šios apielinkės: 79-ta gat kalio, raudonų plytų frontas ir visas
esate paėmę bilietų pardavinėti ma
ariamos;
4 arkliai, 15 karvių, 100 viš
ve ir Ashland Avė., 69-ta gatvė ir šonas, namas ant kampo, šiandien
lonėkit grąžinti pikniko komitetui. sišaukti, kad ir nelabai patyrusi.- Taip
Westem Avė., 63-čia gatvė ir Kcdzie tokį namą nei už $20,000 nepabuda- tų ir geri budinkai. Kaina .... $13,000
Tikimės, kart piknikan suplauks gra gi reikia patyrusio preserio.
6105 So. Aberdeen St.,
Avė., arba “Parkholme”, “Portage vosi, dabar tik parsiduoda už $11,500
žaus svietelio.
— Komitetas.
PARDAVIMUI
Tel.: Wentworth 3655.
160 akerių geros žemės; 40 ariaPark”, “Westfield”, “Westwood”, ir su mažu įmokėjimu. Namas randasi
Imos.
Kaina .......................... $2,400
Garfield
Boulevard
ir
Morgan
taip
toliau.
Padaryti
savo
gyveni

apie
'■■ .■■■i !.'■□/
Groseris — gyvuoja 18 metų
North Side. — “Pirmyn” Mišrus
Atsišaukite pas
mą taip gražiu yra labai lengva.
į St.
Daroma gerą ir cash
biznį.
choras rengia pasilinksminimo vaka
J. ZACKER,
Mes priimame labai mažus įmokė
80 akerių geros žemes; 30 akerių
rėlį nedėlioję, geg. 15, Liuosybės
simus
ir
mėnesines
sąskaitas
suren

3301
So. Halsted St.
Puikus
kambariai
užpakalyje.
ariamos.
Kaina ...................... $1,200
2328
ir
2334
S
’
o
.
Michigan
Avė.
svet., 1822 Wabansia Avė. Pradžia
giame be jokių kliūčių. Gaunate
Antros durys bizniavo bučernė.
7 vaL vakaro.
Bus puikus progra
“deed” ir gvarantuotą “titlo policy”
VYRŲ
80 akerių geros žemės; 55 akeriai
mas, kurį išpildys geriausi daininkai
su gvarancija visoj Amerikoj žinomos
Frank Plefke.
PARDAVIMUI stuba, tikras barge
ir vietinis choras.
nrogramui pasi
ariamos,
2 arkliai, 7 karvės, vienas
Chicagos Title & Trust Kompanijos. nas. Turi būt tuojau parduota 5
REIKIA patyrusių uphosterių
1803
W.
47-th
St.
Perdirbti
karai
parduodami
abiejose
veršis,
20
vištų, geri budinkai ir vibaigus šokiai ir žaislai. — Komitetas.
Duodame namus kokių tik Tamstos kambariai, didelis antaugštis, elektros
vietose.
Gera mokestis ir bonai. Bonus
širdis trokšta —, vieno, dviejų ir tri šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai sos mašinerijos. Kaina ......... $4,000
ATDARA
.
Wisconsin Valstijoj.
jų pagyvenimų.
Dabar jau pradė — pardavimui labai pigiai.
mokama 2 kartu į metus.
PARDAVIMUI
bučernė ir
Puikų koncertą taiso Jaunosios Bi
N.
SIMON,
jome
statyt
daug
namų.
i
DIENOMIS,
KATZ BROS.
rutės Vaikų Draugijėlė, globojama
5525 So. Kolin Av.
grosernė lietuviais apgyventoj
Kas norite pasinaudoti abelnais
JOSEPH VOLANDUS,
SLA. 208 Moterų kuopos. Koncertas
VAKARAIS,
pienais
atsišaukite
pas
mane
ypatiš905 W. 59 St.
2829 W. 39th St.,
vietoj. Riznis išdirbtas per (tau
įvyks nedėlioj, geg. 15, Meldažio sa
kai nes tokiu budu sučėdysi daug pi
Tel.:
Lafayette 4167
NEDĖLIOMIS
lėj, 2242 W. 23rd PI. Durys atsida
geli metų. Atsišaukite
PARDAVIMUI labai pigiai iš prie
nigu.
Rašyk
arba
telefonuok
—
i
REIKIĄ darbininko ūkės dar
TEL.: VICTORY 8805
rys 6:30, programas prasidės 7:30 v.
žasties savininkas turi apleisti šitą
ADAM MARKŪNAS
Mike Kozak
Važinėk kasdieną, mokėk vienų kar
v. Kviečiame publiką skaitmeningai bui. Patyrimas nereikalingas.
šalį į porą savaičių laiko 2 augštų
—
Sales Manager
2724 W. 18-th St.
tą j mėnesį.
atsilankyti.
— Komitetas.
naujas muro namas, 2 pagyvenimų po
847
First
National
Bank
Bldg.,
Atsišaukite tuoj aus pažymėda
68 W. Monroo St.,
j 6 didelius kambarius, kieto medžio
mi, kiek norite gauti į mėnesį.
Chicago, III.
I trimingai, štimu apšildoma ir visoki
PARDAVIMUI
Hudson
1917,
7
pa

PADAVIMUI saliunas. Prie sažierių vasarinis automobilius, 5
Tonw of Lake. — L. S. S. 234 k p.
Saulės
Telephono: Randolph 7400
j įtaisymai vėliausios mados.
S.
SHERPETIS,
NORIU PARDUOTI 10 Šerų
regullarinis susirinkimas bus laiko
porčiai ir miegami porčiai dratais ap
žastis pardavimo, turiu du biz Cord tajeriai, naujai išmalevotaš, inBox
2,
Nadeau
Mich.
mas nedėlioj, gog. 15, kaip 10:30 v.
dengti. Namas vertas $13,000, bet
perdirbtas veik kaip naujas.
Muro bungalow, maži išmokėjimai greitu laiku dabar parsiduoda tik už The Co-Operative Society of
niu. Savininką galit matyti žinas
ryto, Untvemlty of Chicago SettleNepraleiskite progos.
Galima ma- — $50 į mėnesį;**’
Visi draugai it
mente, Club-room.
tik nedėliomis.
$8,000, su $3,000 įmokėjimu, likusius America, atpiginta kaina
tyt nuo 1 iki 7 vak.
South 60th Court, tarpe 16 ir 18 rendos pabaigs mokėt. Namas ran
REIKIA barbcrio vakarais ir
draugės susirinkite, yra svarbių rei
E. JANUŠAUSKAS,
M. W.,
5101 Union avė.
gatvių, 6 dideli šviesus kambariai, dasi Cicero, III., arti 12-tos gatvės.
kalų.
— Sek. D. Mot u z.
3327 S. Halsted St.
subatomis arba tik subatomis.
Sun Parlor, viskas kietmedžio, fur- Atsišaukite pas
264 E. 150 St.,
Harvey, 111.
naco,
fire
place,
book
case,
perkelia

Iš mokyklos neatsišaukite.
PARDAVIMUI grosernė ir bučer
J. ZACKER,
mas
buffet,
3 miegamieji kambariai,
nė
visokių
tautų,
bet
daugiausiai
lie

3301
So, Halsted St.
V. Laucius,
Dideles prakalbas ręngia T. M. D.
2 porčiai, grįstas antaugštis, fruktams
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis įdirb
22 kuopa nedėlioj, geg. 15, Raynx>nd
732 W. 18-th St.
sklėpas, didelis lotas, kaina $8,800.
tas per daug metų.
Turi būt par
Chapelėj, 816 W. 31 gatvė, arti HalPARDAVIMUI 7 kambarių gyveni
Grammar mokykla du blokai, High
duotas į trumpų laikų.
Savininkas
sted. Kalbės adv. K. Jurgelionis te
mui
namas, maudynė, gasas, elektras,
School
5
blokai,
3
blokai
į
šiaurius
išvažiuoja į Lietuvą. Del platesnių
ma: “Izmkų sąmokslas Lietuvoje”. —
REIKIA PINIGŲ
fumace,
sieteliai; iš priekio ir užpa
REIKIA pirmos klesos paty žinių
nuo
Metropolitan,
Austin
Blvd.
L
sto

pašaukite
DIDELIS RAKANDŲ
Pradžia 2 vai. po pietų. Kviečiame
ties, Dauglas Parko šakos. Gali eit kalio porčiai. $i/MM) cash. Parduo
Tel. Laffayette 1082
Parduosiu pirmą mortgečių
vietos lietuvius gausiai susirinkti. rusio bučerio Gera mokestis ir
BARGENAS.
ir gyvent. Agentą rasite kas dieną dama labai nigiai. Brighton Park.
su 7%. Priimsiu Liberty Bond— Valdyba.
Įžanga nemokama.
geros sąlygos.
3500 So. Mozart St.
Parduodu savo gražinusį ir vėliau ir visą dieną nedelioj. Vietos ofisas.
PARDAVIMUI saldainių (kendžių)
1627 So. 60th Court
sus i\ž pilną jų vertę. Klauskit
krautuve ir Ice Cream Parlor, lietu sios mados trijų šmotų seklyčiai se
2009 S Halsted St.
ČIA JŪSŲ PROGA NUSIPIRKTI
tą,
kaurus,
lovas,
stala,
kėdės
etc.
Will
J.
Bell,
išskirtas
agentas.
vių kolonijoj. Biznis senas, neša
P. M. Kaičio.
PUIKŲ NAMĄ PIGIAI!
Weet Side. — Pirm susirinkimo
Parduosime
69 W. Washington St.,
daug pelno. Vasarai pelningas biz Vartoti tik 30 dienų.
Pardavimui puikus 5 kambarių mu
draugijos “Uetuvos Ūkininko” bus
ant syk arba atskirai. Taipgi $200
3301 So. Halsted Str.
Tel.: Central 2579, Randolph 3543
nis.
ro
namas 4 metai kaip statytas, švie
įdomus ir pomokomas pasikalbėjimas
Victrola
už
$50
su
visais
mano
rekor

3300 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 6775
sus iš visų pusių, platus lotas, gesas.
Dr. S. Biežio nedėlioj, gegužio 15 d.,
dais ir deimanto adata, gvarantuota
EXTRA
elektra, maudynė ir kiti parankumai
Meldažio svetainėje. Prasidės lygiai
10 metų.
Galit matyt nuo 9 iki 9
PARDAVIMUI bizniavas kampas, kas dieną ir iki 4 vai. po pietų ne Pardavimui geras medinis na viduje. Smagi vieta tam kuris myli
1 vai. po pietų. Po referato dup>
gyventi ant tyro oro. Namas randa
draugijos susirinkimas.
Visi nariai
PARDAVIMUI saliunas, prie 8658 So. Union Avė. Tel.: Boulevard dėlioj.
mas
dviejų
pagyvenimų
po
5
si lietuvių apgyvento apielinkėje.
2644.
Flatai
ir
krautuvė.
Taipgi
atsilankykite.
— Valdyba.
2810 W. Harrison St.
žastis pardavimo einu į kitą biz groseris už bargeną. Gerai biznis ei
Privažiuojama
į visas dalis miesto už
kambarinus. Gera vieta reika
8 centus. Pardavimo priežastį patir
na.
Kampas 3759 So. Halsted St.
nį.
lingam žmogui.
site ant vietos. Atsilankykite pas sa
RAKANDŲ BARGENAS
Tel. Boulevard 5965.
Pasakykit mums mierą savo
900 W. 21 St.
A. L., 1520 S. 51 Ct., Cicero, III. vininką sekančių antrašu.
4954 S. Tripp Avė.,
kambario, o mes suteiksime
Pirma negu pirksit rakandus, atei
KUR PADĖT TURTAS.
Chicago,
III.
kite ir persitikrinkite musų dideliame
Vienas blokas į šiaurę nuo Archei maž-daug apskaitliavę kiek at
Jieško savo brolio Antano Padzuno
pasiulijime.
$200
saiza
tikras
mahaPARDAVIMUI
mūrinis
namas,
3
jo šėrai pas mane, taipgi Aneles
Avė., gatvekarių.
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
PARDAVIMUI bučernė ir
gony fonografas, su dviem sprenži- pagyvenimų ir garadžius dėl 10 au
Strolaičios, Helenos ZarcuČos, visi iš
PARDAVIMUI Chandler au nom, grajija visokius rekordus, pil tomobilių. Namas su visais paran
DYS”. Tel. Victory 2400.
Anykščių.
Buvom sykiu Vilniui. Jie grosernė, visokių tautų koloni
nai
gvarantuotas,
parsiruoda
tik
už
DIDŽIAUSIAS
BARGENAS.
tomobilius,
taip
kaip
naujas,
vi

kamais. Mažiau kaip $7000.00 rank
patys ar kas kitas malonės pranešti. joj.
Priežastį pardavimo —
$55 su rekordais ir deimantine adata. pinigių nepriimsiu.
Pardavimui mūrinis namas 6 pagy GEORGE GREEN LUMBER CO
Taipgi parduodu rakandus ir viską,
sas perdirbtas. Turi būt par Davenport $25.06. Taipgi gražus
22nd St. Bridge
venimų, po 4 kambarius už $6,500.00.
2624 W. Wolton St.
nes važiuoju į Lietuvą. Brolis pasiimk patirsite ant vietos.
šis namas yra vertas 9 tūkstančių.
duotas trumpame laike. Galima Player pianas. Vėliausios mados parsavo turtą
6104
So.
State
St.
lor
(fruntinės)
setas.
Valgomojo
kam

Rendos neša $90.00 mėnesiui. Savi
J. PADZUNAS,
matyt vakarais.
PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 ninkas važiuoja į kita miestą, todėl
bario
setas,
miegamojo
(bedroom)
se

Phone Wentworth 7618
4421 S. Marshfield Av., Chicago, III.
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin pagyvenimų po 6 kambarius, pečiumi yra priverstas parduoti greitu laiku.
4739 So. Honore St.
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip apšildomas, elektros šviesa, maudynė,
SZEMET & LUCAS,
JIEŠKAU pusbrolio ir puseserių:
užpakalyj garage dėl 3 automobilių.
nauji.
Parsiduos
jums
prieinamom
4217 Archer Avė.
Antano, Onos ir Marijonos Stulgių.
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant
kainom.
Nepraleiskit
šito
bargeno.
Kauno rėd., Tauragės aspkr., Pagra
PARDAVIMUI saliunas su
mažesnio.
Gyvenimo vieta.
mančio vaisė., Kuturių kaimo.
Gy
PARDAVIMUI 8 kambarių, sun
SZEMET & LUCAS,
1922
So.
Rodžio
Avė.,
barais.
Pardavimo
priežastis
veno Chicagoj, dabar nežinau kur.
parlor, kartšo vandens šiluma, elekt
4217
Archer
Avė.
Meldžiu pačių atsiliepti, arba žinanti einu į savo namą.
Automobilius nuo ugnies,
ra, -gasas.
Skalbyklos ir maudynes.
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan$4,600, cash $2,200.
malonės pranešti.
atsitikimų — sveikatos, gyvas dai ir gramofonas, labai pigiai, Prie524 W. 37th St.
PARDAVIMUI medinis na
5742 So. Throop St.
JONAS BARTKUS,
VyryTr Motery Rubu Kirpi
ties, plėšikų, gatvinių plėšikų, žastis — važiuoju Lietuvon, Turi mas, krautuvė, barnė ir 4 kam
932 W. 19th St.,
Chicago, 111.
iki geg. 15 d.
tornado, langų, putros ir auk- būt parduota
— bargenas 4 fla- mo ir Designing, Mokykla.
K. FILIPAUSKIS,
bariai gyvenimui. Taipgi bu- tų PARDAVIMUI
JIEŠKAU Juozapo Kubiliaus KvatMusų sistema ir mokymo budu jus
muro namas po 4 kambarius. Pe
sybė yra inšiurinama.
4625 S. Paulina St.,
kų parapijos, Gačionių kaimo pirtrumpu
laiku išmoksite viso amato.
černes
įrengimai
(fixture).
Na

čiaus šiluma, elektra ir gasas, garaTel.: Yards 772.
PARDAVIMUI grosernė ir
miaus gyveno So. Boston, Mass. Tū
Mes
turime
didžiausius ir geriau
Patyręs patarėjas visokiuose
6534
So.
Robey
St.
Kaina
džius.
mas randasi Brighton Parke
rių svarbių žinių iš Lietuvos
sius
kirpimo,
designing ir niūrimo
bučernė.
Pardavimo
priežastį
$9,850.
Šaukite Republic 3893.
i nši urminiuose.
J. DUMBRAUSKAS,
skyrius,
kur
kiekvienas
gauna geros
PARDAVIMUI skurini's seklyčios
A. K., 3300 S. Union Avė.
patirsi t ant vietos.
136 W. 108th St.,
praktikos
besimokindamas.
Galime panaudoti keletą a- setas, aukštos rūšies viktorola, pui
PARDAVIMUI ant dviejų gyveni
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
Chicago, III.
1827 So. Union Avė.
kus
kauras
ir
atidaromas
dovenpormų
medinis apcimentuotas namas
BARGENAS
gentų pardavojimui mirties po- tas. Daiktai nauji ir parsiduos už
varomos
elektros jiega.
$1,500 cash nupirks dviejų augštų, prie 53-os gatvės ir Talman Avė
Kviečiame
kiekvineą ateiti by-kulicy.
pusę kainos. Visus ar po viena. Ma 6 ir 7 kambarių namą.
JIEŠKAU savo tėvą Jurgį MiliaRendos Taipgi parduoda namą 6 kambarių riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
tyti galima iš ryto iki 12-tai vai., va $34.00 į mėnesį. Pardavimo priežas elektros šviesą, maudynės ir visi
navičių, Vizbarų kaimo, Sartininkų
MARSHALL SQUARE
kare po 7-nių ir šventadieniais visą tis — apleidžiu miestą. Pirmas flo naujausi įtaisymai. Atsišaukite va- rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
PARDAVIMUI vyriškų, moteriškų
valsčiaus, Tauragės apskrities, arba
Paterns daromos sulig mieros, vi
AGENCY
dieną.
Irn 11 q
šiaip giminių, jai dar gwi, prašau ir vaiki) drabužių krautuvė. Parduo
ras iš užpakalio.
sokio
stiliaus ir didžio iš bet kurios
713 W. 19th St., 2-ros lubos
5428 So. Wood St.,
2213* Marshall Boulevard,
atsiliepti. Lietuva, Raseiniai, Taikos du greitai ir pigiai. Biznis įdirbtas
1824 So. Rublo St.
madų knygos.
Tel.: Republic 4151.
Teisėjo raštinė, Jonas Milianavičius- per penkis metus.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
Tel.; Rockwell 7272
Atsišaukite
greitai.
COTTAGE — BARGENAS
Milianauskas.
190 N. STATE STREET, CHICACO.
PARDAVIMUI
rakandai.
Pa

3625 So. Halsted St.
<
159 akerių, nietų Wis„ farma, 50
$400 įmokant, likusius kaip renda
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
rdavimo
priežastis
—
važiuoju
a.
ariamas, o likusi ganyklos ir miš
PARDAVIMUI automobilius Manupirks naują modemišką 5 kambarių
PARDAVIMUI barbomė su 3-m rion Handley, 1919, 7 pasažierių. kitan miestan. Galite matyti medinę cottage*, cemento skiepas, di- ko. geri budinkai ir įrankiai, gera že
mė, parduosiu už $5,50’0, puse įmokė
VALENTINE DRESMAKING
Krėslais Lietuvių apgyvento] vietoj, Priežastis pardavimo, savininkas va visada.
» *’< i delis lotas, puiki vieta, W. Irving jus:
likusi lengvais, arba galėsim
Park. Tik blokas nuo bažnyčios,
Yra pagyvenimas, parsiduoda pigiai. žiuoja kitan miestan.
COLLEGES
JIEŠKAU apsivedimui merginos Priežastis liga.
F. ZAVECKAS,
Kaina tik mainyt ant Chicagos namo. Savinin
mokyklų ir krautuvių.
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
kas
arba našlės, kad ir su vienu vaiku,
3215 S. Racine Avė.
E. M.,
$4,950.
1818 So. String St.
YONAITES,
nuo 24 iki 31 metų, aš esu 32 metų,
1850 N. Wells St.
MAGNUSON & AMUNDSON
810 West 19th St.
l-mos lubos užpakaly
6938 So. Hermitage Avė.
turtu gerą darbą ir gerai uždirbu,
Fullerton, kampas Millwaukee,
187 Mokyklos Jungt. Valstijose,
PARDAVIMUI automobilius
nerūkau ir nepijokas ir biski muzi
• Tel. Humboldt 2085.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
kantas, katra mylėtumėt laimingą ir
Maryon Handley 7 pa. 1917 Con
mo,
Designing bizniui ir namair.B.
BARGENAS
linksmą gyvenimą ir civilišką šliubą,
PARDAVIMUI grosernė
Vietos
dykai, Diplomai.
tinental 6 cyl. 7’N motor reikia
PARDAVIMUI 6 pagyvenimų mū
PADAVIMUI
5820 S. Claremont
Avė, 6 Mokslasduodamos
tai meldžiu atsišaukti laišku indėdalengvais
atmokėjimais.
rinis namas. Bargenas. Pečium šil
mos savo paveikslą, atsakyma duosiu tuvių kolonijoj; biznis labai ge- pinigų ir taipgi Studebeker.
RAKANDAI
kambarių
medinė
stuha,
conKlesos
dienomis
ir
vakarais.
Padoma, elektra, gasas ir maudynės.
kiekvienai ir paveikslą gražįsiu ant ras Parduosiu tuojau.
reikalaukit
knygėlės.
PIGIAI
VINCENNES
GARAGE
Neša gerą rendą.
crete. pamatas, modemiška.
pareikalavimo.
Tel. Seeley 1643.
8655
S.
Halsted
St.
ANTANAS
PATŠIS,
1637 arba 1641 W. Jeffcrson st
7241 Vincennes Avė.
J P S
Kaina
$4,200.00.
Išmolkes1653 So. Turner Avė.,
1739 S. Halsted St,
Chicago, III.
SARA PATEK, pirmininkė.
Tel.: Stewart 37
čiais.
Tel.: Rockwell 7048
Kliubo svet., 4558 S. Marshfield Avė.
Visi nariai susirinkite, yra svarbiu
reikalų.
Bus priimami nauji nariai
amžiaus nuo 18 iki 28 metų.
— W. Sharko, Rašt.

706-8 N. Cicero Avė.

500.00
200.00
40.00
600.00
200.00
45.00
700.00
50/10
250.00
55.00
800.00
800.00
900.00
850.00
60.00
400.00
. 65.00
1,000.00
Augščiau apkainuoti karai
Proporcijoj
Nei mortgage nerokuojame
Nei Brokerage
Nei notary mokestis
Nei freitų apmokėt
Nei taksų mokėt
PAKEISK SAVO SENĄ KARĄ.
Tamstos senas karas ^ne senes
nis kaip 1912) imamas mainais arba
priskaitomas kaipo dalinis cash mo
kėjimas.
Visi perdirbti Mitchell karai lygiai
gvarantuojami kaip ir nauji.
Parduodami karai ant laiko. Pirk
dabar.
Visi neparduoti karai po geg. 15
d-., bus išstatyti pas

U

Pardavimui Farmos.

Mitchell Auto Co.

REIKIA OARBININKŲ

■MITCHELL

STOGKAI-SEROS

RAKANDAI

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

ASMENŲJlESKOJIMAl

AUTOMOBILIAI

MOKYKLOS

Insurance-Apsauga

APSIVEDIMAI.

