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Siųs kariuomene Silezijon'

Turkų kabinetas rezignavo

Kasyklų savininkai nori
taikos.

I

Vokiečiai ruošas! pulti
Lenkus.

Rengiasi naują pasiūlymų

trycdęšimts

tūkstančių
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Karas West Virginijoj.

[“Eltos”

WILLIAMSO)N, W. Va. geg.

LONDONAS, geg. 22. — Va apskrity yra ramu.

Francija nori taikintis su turkų
nacionalistais

Siys kariuomene Silezijon.

Turky kabinetas rezignavo

Francuzy armijoj neramu.

Jurininku streikas
Norvegijoje.

Maištas Egypte.

PARYŽIUS, geg. 21. — Ga- būrys.

vus pasikartojančių gandų, jo
gei Graikai ruošiasi užimti
Konstantinopolį, Francijos val
džia šiandie pasiuntė Angoron
savo pasiuntinį Henry Franklin Bouillon’ą. Jisai turės de
rėtis dėlei naujos FrancuzųTurkų sutarties. Derėtis su
Turkų nacionalistų vadu, Mustafa Kernai Paša.
Generolas Gourand
vakar
greituoju traukiniu išvažiavo iš
Kairo miesto. Važiuoja Bcyroutan, kad tenai pasimačius
su kenialistų delegacija, kuri
spiriasi idant butų peržiūrėta
toji Francuzų-Turkų sutartis,
SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų J| perskaityti. Num.

Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr.
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5
centus.
Gaunamas Naujienų ofiso,

Kariuomenės siunčiama gražumu, o kur tai nėra gali-

ir į Kairo miestą.
Abiejuose
miestuose’ kilo ytin
rimtas
maištas. Suruošė jį Egypto na
cionalistai.
Kelios dešimtys maištininkų
ir keliolika policistų bei ka
reivių jau užmušta. Kol kas
maištas dar nenugniaužtas.
Maištas kilo praeitą ketver
gę
PROTESTUOJA PRIEŠ ANG
LŲ-JAPONŲ SUTRTĮ.

š ANGAI, geg. 22. — Čia su
žinota, kad Kynų valdžia šio
mis dienomis pasiuntė tam tik
rą notą Anglijon. Protestuoja
ma dėlei bandymo atnaujinti
Anglų-Japony sutartį.
Kynų
valdžia įrodo, jogei tokia su
tartis butų
įžeidimas ir val
džios ir pačių tos respublikos
gyventojų.
Artymiausias tos sutarties tik
slas yra toks: naudoti Kynus.
Naudoti juos visai jų neatsik
lausus. Mat, sutartis daroma
be pačios Kynų valdžios žinįos
ir jos pritarimu.

ma naudoja prieš juos jėgą.
Keliose • vietose jau buvo gin
kluotų susirėmimų su (policija.
Pats jurininkų streikas sam
dytojams nėra baisus: ankščiau
ar vėliau jie streiką sulaužytų.
Bėda tik tame, kad jurininkams
talkoj ruošiasi visi organi
zuotieji Norvegijos darbininkai,
išskiriant
geležinkeliečius ir
pašto darbininkus. Jie yra nu
tarę skefllbti generalį streiką,
jeigu laivų kompanijos neišpildys teisingus savo darbininkų
reikalavimus. Kaip išrodo, toks
streikas neišvengiamas. Dabar
jurininkų streike
dalyvauja
penkiasdešimts tūkstančių dar
bininkų. Jeigu gi bus i>askelbta gcneralis streikas, tai jame
dalyvaus apie du šimtai tūk
stančių darbininkų.
J. R. Coli i us mirdamas pa
liko savo stinografistui Dclla
M. Carpenter apie $3(X),(X) ver
tes turto, kuomet savo pačiai
ir sunams lyginant visai ne
daug teteko.
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Yorktj

atvežė ke-

Policija užpuolė demonstracijĮ.

turiolikų milionų dolerių. Kai , New Yorko policija išardė
streikuojančių jurininkų
kurie sako, kati tai esąs “sovie
demonstraciją.
tų auksas.” Bet kad pinigai
dirbti Šveduose ir turi švedų
NEW YORK,
geg. 22.
valdžios ženklus, tai “kabintis”
Pėtnyčios vakare ties Cunard
prie jo negalima.
linijos stotimi vietos policija
išardė streikuojančių jurinin
Geležinkeliečių konferencija.
kų demonstraciją.
Puolimo
CHICAGO, geg. 22. — Liepos priežastis buvusi tokia: kaž
1 dienų Chicagoj bus nepap kokie provokatoriai ėmę mė
rasta geležinkeliečių konferen tyt akmenimis į policiją. Toji
cija. Konferencijoj dalyvaus gi tuoj pradėjo šaudyti į orą
apie šeši šimtai geležinkelie ir paskui paleido darban buo
čių.
žes. Keli demonstrantai bjau
|» "»W
H
. I .IBI,.III I II 14 IĮ,1,^
riai sumušta.
Sumišimo motu keli streiki
PINIGŲ KURSAS.
vieną
Subatoj, geg. 21 d., užsienio pini- ninkai, sako, apmušę
kaina, perkant jų ne mažiau kaip negi*ą-streiklaužį.
iį.iii

3 25,000

dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $4.00
Austrijos 100 kronų................ $X).2G
Belgijos 100 kronų ............... $8.77'
Danijos 100 kronų ............... $18.20
Finų 100 markių .................. $2.25
Francijos 100 frankų ........... $8.77
Italijos 100 lirų ................... $5.58
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.70
Lenkų 100 markių ............... $0.13
Olandų 100 guldenų ........... 36.00
Norvegų 100 kronų ............... 15.85
Šveicarų 100 kronų ......
$18.03
Vokiečių 100 markių ............ $1.70
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Lietuvoje.
pranešimas

per

Lietuvos

Informacijų Biurą Washingtone]

UŽSIDEGĖ LAIVAS.
NEW YORK, geg. 20. — Va
kar naktį prieplaukos stoty No.
7 užsidegė didelis prekybinis ‘
laivas, Panhandle State. Gais
ro
priežastis — |M'akiurimas
vieno aliejaus kubilo.
Degantį laivą dar spėta išt
raukti, pamario, kur jisai pas
kendo. Nuostoliai dideli.

ANT GEDIMINO KALNO
NĖRA VĖLIAVOS.

VĖL SVARSTYS.

Balandžio 19 d. Vilnius ap
Iš visai patikėtinų šaltinių vaikščiojo sukaktuves atvada
mums praneša, kad ateinančia
vimo iš bolševikų.
Iškilmių
me Santarvės Aukščiausiame
melu nuo Gedimino kalno bu
Tarybos posėdyj bus vėl iškel vo nuimta ‘Vidurinės Lietuvos”
tas ir rišamas Lietuvos pripa
vėliava ir pakabinta Lenkų dvi
žinimo de jure klausimas.
spalvė. Varšuvos Seimo ir Vil
Neabejotino autoriteto pasi
niaus endekų nuomone, lai reiš
remdama, Elta gali pranešti, kę Vilniaus srities prijungimu
kad pripažinimo klausimą Šį Lenkijai. Tačiau
vai. pra
karią žada Taryboje iškelti ir I slinkus, Vilniaus įgulos komen
paremti Prancijos valdžia.
I
danto pulk. Barlickio įsakymu,
Užtikrinama, kad Prancūzi
vėl buvo pakabinta “Vidurinės
jos
ministeris
pirmininkas
Lietuovs” vėliava. Volickiui
Briand esąs visai aiškiai tuo nuo kalno pasitraukus, nežinia
reikalu nusistatęs.
kas nukabino raudoną “Vid.
DARBO IR SOCIALĖS APSAU Lietuvos” vėliavą ir vėl pakabi
GOS DEPART. DARBUOTĖ. no Lenkų. Sugrįžęs pulk. Barlickis antrą kart paliepė nuka
Darbo ir Socialės Apsaugos binti Lenkų vėliavą ir paka
Departamentas gamina projek
binti “Vid. Lietuvos” ir jai sau
tą sustatyti visoms dirbtuvėms goti pastatė sargybą. Vilniaus
privalomų švenčių ir įgyven endekai dėl to pakelė didžiausį
dinti tą projektą įstatymų ke triukšmą. Nežinia, keno įsa
liu. Taip-pat Departamentas kymu dabar “Vidurinės Lietu
rengiasi suruošti visų prieglau vos“ vėliava nuimta, kitos nė
dų vaikų darbelių parodą.
ra.
TREMTINIAI Iš RUSIJOS.
RINKIMAI I ŽYDŲ BEND-

savanorių.
>■ .....
.......... M
kar čia pranešta, kad Anglijos
Bet iš Kentucky
valstijas
BE RUNAS, geg. 22. — Vo kasyklų
savininkai rengiasi kalnų vakar ir vėl paleista ke
kiečių savanorių būriai Augšto- duot naujų pasiūlymų anglia liolika šūvių į žmones, kurie
joj Silezijoj, apie trysdešimts kasių unijos viršininkams. Ko stovėjo netoli Merrimac’o. Nė
tūkstančių vyrų, bėgiu sekamų kie lie pasiūlymai, nieks neži vienas tečiaus nesužeistas.
keturiasdešimts astuonių va no. Pasakyta lik tiek, kad ši
Pasigirdus šaudymui vieton
landų suruoš atatinkamą puo tie pasiūlymai didįjį angliaka atvyko Kentucky valstijos mi
kurią buvo padaręs premjeras limą ant Lenkų. Taip bent skel
sių streiką turbūt užbaigs. Ta licija ir mušeikos turėjo pasit
Briand ir Semi Bei.
Padarę bia jų (Vokiečių)
kvatiera tai reiškia, kad samdytojai lin raukti.
Londone praeitą kovo mėnesį. Neusladte. Puolimas, kaip sa
Kadangi West Virginijos val
Gautomis žiniomis, Graikijos koma, busiąs suruoštas pirma kę daryti ytin didelių nusilei
Neužilgo ten busią pasiųsta du
stija savos valstijinės milicijos
dimų.
karalius Konstantinas graikų
batalionai kareivių.
nei jį spės sulaikyti Berlino val
Angliakasių streikas tęsiasi neturi, tai tvarkai išlaikyti sunepasisekimus Mažojoj Azijoj džia.
jau netoli du mėnesiai. Iki šiol verbuota “piliečiai.”
Jiems
PARYŽIUS, geg. 22. — Iš turįs tikslo pataisyti nauju
Savanorių būriai gavę ginklų tečiaus nedaug buvo
daryta, luotą ginklai ir paliepta žiū
oficialinių šaltinių
gautomis staigiu militariniu pasimojimu ir amunicijos iš tų amunicijos
žiniomis, Anglija jau yra su ir, Anglų pritarimas, užimti sandelių, kurie pagal Vcrsailles- kad streiką užbaigus derybo rėti, “kad butų tvarka.” (Ko
Samdytojai mat nieku kią jie daro “tvarką,” apie tai
tikusi pasiųsti Augštojon Silezi Konstantinofpoilį. Anglija mat juje patapytąją sutartį turi būt mis.
budu nesutiko, kad darbininkų skaitytojai gali patirti iš Fejon du batalionu pėstininkų. norinti pasiimti į savas rankas sunaikinti.
algos pasiliktų los pačios, kaip deruotosios Presos žinių).
Neužilgio gi busią pasiųsta dar tuos didžiai svarbius pasauliui
Šią naktį apie du tūkstančiai kad jos buvo karo metu. Beto,
Angliakasiai tečiauls darban
kryžkelius.
Pasiimti
kadir bavarų išvažiavo Krappitz’an,
du batalionai.
ir kitus darbininkų reikalavi negrįžta. Kompanijos samdosi
Tai esą Anglijos premjero Graikų okupacija atsiremdama, prie Oder upės.
mus jie. nenorėjo išpildyti.
streiklaužius.
Lloyd George’o
pasiūlymas ir tuo pašalinti nuo kelio Italus,
Ratibore Italai apginkluoja
Vis dar bandoma vežti ku
Francijos premjerui Briandui. Francuzus bei Japonus.
tris Vokiečių savanorių būrius. rą iš užsienių. Andais atėjo ke
Padrąsinti
savais laimėji Ratiboro geležinkelio darbinin
Toks pasiūlymas duota po to,
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 23, 1921
li
laivai
su
anglimis
į
Folkesmais
prieš
Graikus,
kurių
ofenkai Fra nei jos premjeras pareiš
kai apginkluoti šautuvais.
tone’ą, Leith’ą, Milddlesboro ir as required by the act of Oct. 6, 1917
kė, jogei vienatinis būdas ple syvą jie sutriuškino (r savo
962 lenkai užmušti.
Porthland’ę.
Tik prieplaukų BERL1NAS NESIUNČIĄS KA
biscito problemai išspręsti yra kavalerijos žvalgus pastūmė
šiandie pranešta, kad nuo ge darbininkai atsisako krauti tą
Lietuvos tremtiniai bus grą
RIUOMENĖS SILEZIJON.
padidinimas talkininkų kariuo penkiolika mylių nuo Smyrnos, gužes 3 dienos, kai prasidėjo
žinami iš Rusi jos balandžio me
menes Silezijoje ir bošai us pa Turkų nacionalistai nūdien at mušis, iki šiol jau esą užmuš kurą iš laivų. Dėlei to daugy
sižadėjo padarytosios su Pran ta 962 Lenkų “insurgentai,” o be. laivų dabar stovi prieplau Sako, kad reguliarinė kariuo nesį šia tvarka:
ties klausimo sprendimas.
kose ir laukia “geresnių laikų.” menė mušiuore su Lenkais
1) Maskva, 40 vagonų, pil
cūzais sutarties ir reikalauja,
1,400
sužeista.
nedalyvaujanti.
nas ešelonas; 2) Petrapilis, 40
True translation filed with the post- kad jiems butų atiduota AlexIš Gogel apskrities Neustadmaster at Chicago, III., May 23, 1921
True translation filed with the postas reųuired by the act of Oct. 6, 1917 andretta prieplauka ir suteikta tan atvežta
BERLINAŠ?
geg. 21. — vagonų, pilnas ešelonas; 3) Kašešiasdešimts su master at Chicago, III., May 23, 1921
lygių tenisų naudotis Bagdado žeistų vokiečių. Ten buvo stip as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 Pusiau ofiicaliniu pranešimu zanius, 20 vag., pusė ešel.; 4)
Rezanius, 20 vag., pusė ešel.;
geležinkeliu, būtent, ttf jo dali rus susirėmimas su Lenkais.
šiandie užginčyta Lenkų tvir 5) Tvejius, 20 vag., pusė ešel.;
FRANCIJOS
MINISTERIŲ
mi, kuri eina per Ciliciją.
Sužeistieji
sako, kad mūšio
tinimai, busią reguliarines Vo 6) Tūla, 20 vag., pusė ešel.;
KABINETAS TARIASI SI
metu užmušta
keli Franeuzų
kiečių armijos kareiviai įėję 7) Viatka, 20 vag., pusė ešel.;
Nacionalistų ministerija pasit
LEZIJOS KLAUSIMU.
Augštojon Silezijon.
raukė, kai Steigiamasai Seimas True translation filed with the post- oficieriai.
8) Permins, 20 vag., pusė ešel.
master at Chicago, III., May 23, 1921
Camenze Vokiečiai iš apgink
Griežtai užginčijus, kad ne 9) Vakarų gubernijos Vitebs
atsisakė militarinį biudžetą as
PARYŽIUS,
geg.
21.
—
Mireųuired by the act of Oct. 6, 1917
luoto traukinio užpuolė Lenkų nisterių kabinetas šiandie lai vienas reguliarines Vokiečių ar kas, Minskas, Gomelis etc., 40
užgiri).
maištininkų būrį. Lenkai pri kė. posėdį ir tarėsi dėl atsaky mijos kareivis nėra dalyvavęs
vagonų.
versta pasitraukti.
Augštosios
Silezijos
mūšiuose,
KONSTANTINOPOLIS, geg.
mo, kurį premjeras Briand tu
Iš Orenburgo, Samanis, Ufos
Kitas
Vokiečių
savanorių
bū

21.— Turkų nacionalistų mi
rės duoti valdžios
politikos pareiškime sakoma, kad “iš
nisterija Angoroj šiandie įtei Kareiviai dalyvauja demonstra rys išvijo Lenkus iš Grossteino, kritikams. Duoti jį atstovų bu antros pusės yra neginčijamai ir čeliabinsko tremtiniai bus
kė savo rezignaciją. Įteikė ją cijoj ir protestuoja prieš Fran- netoli nuo Oppclno. Čia paimta to posėdy, kuris atsilarys utar- įrodyta, jogei Lenkų reguliari siunčiami sanitarinias trauki
cijos militarizmą.
du kolsosvydžiai.
Beuthene, ninke. Spėjama, kad premje nė kariuomene tikrai dalyvavo niais prie pirmos galimybes,
todėl, kad Steigiamasai Seimas
Glewitze,
Košele ir
Gross ras Briand nepasitenkins abel- nesenai įvykusiuose mūšiuose neprisilaikant virš paminėtos
atsisakė taip vadinamąjį mili
BERL1NAS, geg. 21. — šian Strelitze kilo naujos riaušės. nosios politikos išdėstiniu, bet Augštojoj Silezijoj.”
tvarkos.
tarinį biudžetą užgirti.
Dresdeniškis Berlino laik
Turkų nacionalistų vadas, die iš Duesseldorfo gautomis
duos detalingą atsakymą atsto
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
žiniomis,
šimtas
penkiasde

Mustafa Kernai Pašai, kalbė
vui Forgeot’ui, kuris reikala raštis Freiheit korespondentas
SIBIRE.
šimts franeuzų
rezervistų iš
sako,
kad
geležinkeliečiai
va

damas apie tai pareiškė:
vo, kad Francija atmestų lonmetų klesos dalyvavo
Vladivostoke pradėjo eiti lie
“Mes ne europiečiai. Istori 1919
doniškės konferencijos sutartį kar sulaikę dešimt dėžių su
ginklais ir amunicija, siunčia tuvių kalba laikraštis, Vladi
ne Turkijos garbe tame: vesti komunistų demonstracijoje, ku
— kontribucijos reikalu.
ri buvo surengta Francijos
karus kadir be pinigų.”
“Atstovas Forgeot yra pavo ma Silezijon. Beto, jie bandę vostoko Lietuvių Apšvietei
okupacinėj srityj — Pareiny.
sulaikyti ekspresinį traukinį su Draugijos “Arklas” organas,
jingas
žmogus,
”
pareiškė
Gus

Sako, kai demonstrantai bu Samdytojai verbuojąs! streik tavas Harve vienam vietos laik dviem
šitmails einwohner- “Tolimųjų Rytų žinios”. Pra
laužius;
gal
skelbs
generalį
True translation filed with the post- vo psisisegę raudonus kaspi
rašty, La Victoire. Pavojingas wchr’ų, kitaip apsaugos polici džioj laikraštis eis kartą per
master at Chicago, III., May 23, 1921 nus ir dainavę internacionalą.
streiką.
ant tiek, kiek jo a pspi racijos lie jos narių, kurie vykę Augšto mėnesį, vėliau dažniau. Laik
as reąuired by the act of Oct 6, 1917
Protestuota prieš Francijos iniraščio tikslas duoti kuo dau
čia ministerių kabinetą. For- jon Silezijon.
STOCKHOLM,
geg.
22.
litarizmą.
Korespondentas sako,
kad giausia žinių iš Lietuvos gy
geoto
programa
didįjį
musų
Viltis, kad Norvegijos jurinin
susivienijimą galutinai suar (4 n wolinervveluf ai geleži nikeliie- venimo ir teikti skaitytojams
kų streikas bus išspręstas gra
čius atrnušę ir kartu pasiėmę patarimų visais gyvenimo klau
žumu, išnyko. Tolyn santikiai dytų.”
simais.
pirma sulaikytąją amuniciją.
tarp samdytojų ir darbininkų
ATSIUNTĖ 14 MILIONŲ
Anglų kariuomenė malšinanti darosi vis labiau įtempti. Tai
DOLERIŲ.
dėl to,
kad laivų savininkai
nacionalistus.
Generolas Gourand siunčiamas
ALEKSANDRIJA, Egyptas, ėmė verbuotis streiklaužius.
WASITINGTONAS, geg. 22.
Angoron.
geg. 22. — Į šį miestą atsiųs Streikininkai, žinoma, kur gali —Šiomis dienomis Švedijos v:dryžusi
a
.nut i
ta
A.nįĮlijL kariuomenes štreile lauži us

Francija nori pasirašyt
naują sutartį su komalistais.

1

Mušeikos šaudo darbininkus.
22.— Nuo to laiko, kai tapo
paskelbta karo stovis Mingo

duoti.

Sako, vokiečiai esą suverbavę
apie

.

ROMENŲ.

Balandžio 26 ir 27 dd., įvy
ko rinkimai Kaune ir visuose
Lietuvos miestuose ir mieste
liuose į žydų bendromenes, vi
soms žydų partijoms dalyvau
jant.
Tam tikslui buvo vedama la
bai plati propaganda. Jau sąvaitėms pirm to buvo išlipin
ti tam tikri propagandos atsi
šaukimai ir plakatai. Ypač gi
paskutinę savaitę buvo matyt
partijų intensingas darbas. Kas
dien daroma po kelis viešus
mitingus. Miesto teatras ir vi
sos salės grūste prisigrųda žmo
nių. Aiškiai matyti, kad visa
žydų visuomenė labai suintere
suota rinkimais.

Užpuolė traukinį.
Banditai pasigrobė už 70,000
dolerių prekių.
BUFFALO, N. Y., geg. 22.—
Netbli North Tonawanda dvi
dešimt apsiginklavusių banditų
vakar rytą užpuolė prekinį
traukinį. Grūmodami revolve
riais
mašinistui ir pečkuriui
jie paliepė sustabdyti traukinį
ir pasiėmę už septyniasdešimta
tūkstančių dolerių įvairių pre
kių pabėgo.
Banditai dar nepagauti.

Auksinai
Laikinai Atpigo
Vokietijos markes ir Lietuvos auksinai vakaršiandien nupuolė gana žymiai, ir jų atpigusia
kaina gali pasinaudoti tie, kuriems reikia išsiųsti
pinigus Lietuvon. Kaip ilgai jie bus atpigę —
nežinia. Gal tik dienų-kitą, o paskui vėl pradės
eiti brangyn per kokį mėnesį laiko, kaip buvo
laukiama. Kam reikia siųsti pinigus, tas ge
naus tegul siunčia juos, nesileidžiant į spe
kuliacijų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir-Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilnų gvarantijų 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 Chicagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Liei tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
į
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYKIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Dl.
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apginti sąvo tautines teises, darbininkų žingsnį, atsisakyme savo solidarumo persekioja
gyvenant tokios .valstybės iškrauti iŠ užsienio atgabentas miems Finlandijos darbinin
anglis ir geležinkeliečių atsisa kams, net įgaliodama pildomą
FffM LITNUANIAN OAIAY NKM
ribose,
kurią
kontroliuoja
Published Daily except Sunday by
kymą gabenti tokius anghių ją tarybą paskelbti boikotą
the Lithuanian News Pub. Co., Ine. stipresnė už jas tauta.
prieš reakcinę Finlandijos vald
traukinius.
’ v
Kultūrinė autonomija kaip Yra daug* svarbesniu dalyku, žią. Bet konvencija labai šaltai
Editor P. Grigaiti*
geležinkeliečiai jau yra ša atsinešė linkui Maskvos Inter
1739 SO. HALSTED ST.» tik ir suteikia joms šitokią kaji
progą. Ji reiškia, kad žmo linami iš darbo už atsisakymą nacionalo. 73 balsais prieš 2 ji
CHICAGO, ILLINOIS.
gabenti anglis ir tuo būti ang atsisakė pripažinti įgaliojimus
nės,
priklausantys
tautinei
Telephone Roosevelt 8500
J. T. Murphy iš Anglijos, ku
streiko laužytojais.
mažumai, turi autonomiją liakasių
Publikos prijautimas anglia ris prašėsi priėmimo kaipo to
Subscription Ra te s:
savo kultūros reikaluose, t. kasiams ir praktiškai parodo III Internacionalo delegatas.
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago. y. jie tuos reikalus tvarko
mas. Mažiau kaip dešimt dienų
$8.00 per year in Chicįago.
8c per co*y.
patys, nepriklausomai nuo atgal Daily Herald pradėjo fon Kodėl jie nori karo?
Entered as Second Clasa Matter viešpataujančios
PAUL HANNA.
tautos. dą gelbėjimui angliakasių vaikų
March 17th, 1914, at the Post Office
[Federuotoslos Presos koresp.]
ot Chicago, III., under the act of Tautinės mažumos žmonės ir į tą fondą jau yra sudėta 10,WASIIINGTON. — “Spėkos,
000. Be to fondai kuriami ant
March 2nd, 1879. J
turi
teisės
gauti
apšvietą
Naujienos eina Kasdien, išskiriant
vietų, darbininkai irgi turi sa kurios prirengia prie karo, nie
ned&ldienius. laidžia Naujienų Ben prigimtoje savo kalboje; jie
vo fondą, o daugelis unijų už kad neveikia atvirai. Jos apsidrove, 1789 So. Halsted St., Chicago,
todėl turi savo mokyklas, sideda mokestis, kad pagelbėjus vynioja vėliava apie savo skel
III. ■»— Telefonas: Roosevelt 8600.
kurias jie pays steigia ir val sįvo draugų angliakasių vai biamąjį patriotizmą ir taip pri
Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštų:
do per tam tikrus iš savo kams. Ateina aukų nuo visų kle- sidengę skraiste 100 procentų
Metams .....______ -___ __ — $8.00
Pusei metų .... u___________ 4.50 ta|*po išrinktus įgaliotinius. sų žmonių ir tas parodo, kad ameūkonizmo, germanizmo ar
Trims mėnesiams____________ 2.25
viešoji nuomonė šiame industri anglikonizmo, jie maitina žmo
Dviem mėnesiams .... ......
1.75 Tautinių savo reikalų pa
niame ginče yra angliakasių pu nes propaganda, kad prirengus
Vienam mėnesiui___ _________ 1.00
tenkinimui jie gali apkrauti sėje.
juos prie garbingo karo, kuris
Chicagoje — per nešiotojus:
save
mokesčiais,
reikalau

sukraus jiems milionus”.
Viena kopija__ ___
03
Tečiaus
viename
dalyke
jus
Savaitei __
18 dami už tai, kad valstybė
Kartais ir tokių dalykų išgir
Mėnesiui ____________________ 75
galite būti tikras. Anglijos dar
paliuosuotų juos nuo tokio bininkų judėjimas išeis .stipres sta kongresas. Paprastai tokie
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
pat dydžio mokesčių visos niu, negu kad buvo pirma, po to, žodžiai paeina nuo naujų narių,
paštu:
Metams------------------------ — $7.00
kultūros reika kaip niekurie dalykai trilypėj są kurie dar nesenai yra atvykę iš
Pusei metų ________________ 4.00 valstybės
Trims mėnesiams __________ 2.00 lams; arba jie gali reika jungoj išsiaiškins. Ne, skilimas namų ir gali išreikšti žmonių
Dviem mėnesiams___________ 1.50
nuomonę.
Vienam mėnesiui ____________ .75 laut, kad valstybė iš bendro trilypėj sąjungoj nepakenks dar
Šiame atsitikime tas balsas
bininkų
judėjimui
”
.
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
jo šalies iždo skirtų tam tik
paėjo iŠ vietos, kurią iki kovo
(Atpiginta)
Išrodė,
kad
kongresas
taip
ir
4 d. laikė Martin L. Davey, iš
Metams___________
$8.00 rą sumą į tautinės mažumos
užsibaigs, nepalietęs didžiojo 14-to Ohio Distrikto. Davey bu
Pusei metų _____
4.50
Trims mėnesiams.... ... ..... . ........ 2.25 iždą, proporcionaliai jos di krizio Anglijoj, kada atėjo kavo Wilsono demokratu, kuris įne
Pinigus reikia siųsti pašto Money dumui.
blegrama
nuo
Harry
Gosling
“
ir
Orderiu, kartu su užsakymu.
• I

MAUMSiMO,.

šė į atstovų butą vieną iš pasku
busių Palmerio maišto bilių. Jis
manė tuo užtikrinti sau išrin
kimą. Bet vieton jo tapo išrink
tas jo oponentas Charles L.
Knight.

Šitokį pieną paliuosavimui Robert Williams, prezidento ir
sekretoriaus Anglijos transpor
tautinių
mažumų
sugalvojo
Kultūrinė
to darbininkų, prašanti Federa
pirmiausia, kaip minėjome, ciją pranešti savo nariams Eu
autonomija.
socialistai Austrijoje, kur ropoj ir Amerikoj, negabenti
Eltos pranešimu, Lietuvos tautų klausimas kitąsyk, dė jokių anglių Anglijon, negi ne Knight pasakė viršminėtą pa
daryti nieko, kas susilpnintų An
delegacijos
nusistatymas lei didelio tautinio mišrumo glijos angliakasius.
rėmimui savo priedo prie kari
austrų
imperijoje,
buvo
la

Briukselio derybose esąs
Tada pakįlo Emest Bevin ir nių išlaidų biliaus. Jo priedas
toks: ji reikalauja, kad Vil bai aštrus. Tą pieną paskui pasakė iškalbingiausią prakalbą. reikalauja, kad visa amunicija
nius butų sugrąžintas Lietu priėmė žydų socialdemokra “Virš miliono žmonių daly ir ginklai butų išdirbami vald
vai, bet pripažįsta kultūrinę tų organizacija “Bundas”, o vauja gyvenimo ar mirties ko žios arsenaluose ir dirbtuvėse.
Niekas negali sulaikyti dide
autonomiją Lietuvos pilie dar vėliaus — Rusų Social voje Anglijoje”, sakė jis, “ir lių“pelnų
grobikų nuo veikimo už
susivienijo su samdyto
čiams, kurie vartoja lenkų demokratų Darbininkų par valdžia
jais prieš darbininkus. Ne man karo*’, sakė Knight toliau. “At
tijos
menševikų
frakcija.
kalbą.
dabar svarstyti priežastis kodėl kreipki! savo akis į dirbtuves ir
Kultūrinė
autonomija
yra
Plačioji musų publika tur
trilypei sąjungai nepavyko atsi didžiuosius amunicijos fabrikan
būt dar pirmu kartu išgirsta demokratijos reikalavimas. laikyti. Bet jeigu kas nors blogo tus kiekvienoj šalyje, ir jus pa
kad 100 nuoš. jų šau
apie tokį dalyką, kaip “kul Ir Lietuvoje todėl ji yra mė atsitiko su trilypės sąjungos ma matysite,
kia už karą, kuomet kas nors ki
tūrinė autonomija”. Socia ginama įgyvendinti, kuomet šinerija, jus galite būti užtik tas
turės kariauti, iš ko jie da
rinti, kad tai neatsitiko delei
tenai
demokratija
iškovojo
listams tečiaus šitas termi
kokio nors manymo, kad ang rysis milionus.
sau
vis
daugiaus
teisių.
Kul

nas jau yra senai žinomas.
“Laike 1918 m., pulkininkas
tūrinę autonomiją šiandie liakasių reikalavimai nėra tei Buckner, dalininkas didelės
Kitąsyk pas juos “kultūri
singi.
t
Lietuvoje
jau
turi
žydai
ir
iš
“Ant kiek mus transporto dar amunicijos dirbtuvės, pasakė vie
nės autonomijos” klausimas
savo pardavėjų, kad po už
buvo gana plačiai diskusuo- dalies baltgudžiai; teisybė bininkus apeina, mes tuojaus nam
reikalauja, kad ji butų duo nutarėme, kad mes gelbėsime mokėjimui $2,000,000 Raudona
jamas.
angliakasius netik moraliniai ar jam Kryžiui ir $4,000,000 už ka
ta
ir
lenkams.
Pirmiausia jisii kilo Aus
finansiniai, bet ir pačiu tikruo ro taupomąsias stempas, jo kom
Lietuviai
ilgai
kovojo,
kad
trijoje, o paskui ir kiose ša
ju ir praktišku budu. Mes nu panija tais metais pelnė $129,pasiliuosavus
nuo
rusų
jun

lyse. Socialistai norėjo su
tarėme nekrauti anglių, jeigu 000,000”.
rasti būdą sutvarkyt tauti go, ir pagalios jie to atsie laivas nesiima pilnos kiekybės
nius santykius tokiose šaly kė. Dabar reikia eiti prie anglių. Priežastis tokiam nuta Valdžios darbininkai
kenčia skurdą.
se, kuriose gyvena įvairios to, kad Lietuvos žemėje iš rimui sekama: Anglijos valdžia
bandė
sukrauti
ant
kiekvieno
[Iš
Federuotoslos Presos]
nyktų pavergimas ne tiktai
tautos.
laivo apie 2,300 tonų — užtek . VVASHINGTON. — Atstovų
lietuvių
tautai,
o
ir
kitų
tau

Kaip žinia, socialistai yra
tinai kad laivas galėtų nuplauk buto darbo komitetas laike liu
tų
žmonėms.
griežtai priešingi tautiniam
ti į kokį nors uostą, kad ir Rot- dijimų patyrė, kad Jungt. Val
terdamą, o ten jau nusipirkti ant stijų valdžia moka savo 50,000
pavergimui; jie reikalauja,
kontinento kiek reikia anglių, darbininkų ne daugiau kaip $50,
kad kiekvienai tautai butų
tuo tikėdamosi sulaužyti anglia $60, $70 ir $83 į menesį; kad
pripažinta
apsisprendimo
kasių streiką. Mes nutarėme daugelis valdiškų vietų yra tuš
teisė. Naudodamasi šita tei
krauti kiekvieną laivą, kuris no čios, kadangi nė vienas atsakan
EVELYN SHARP
se, maža tauta, kuriai uždė [Federuotosios Presos koresp.]
ri išplaukti iš Anglijos, apsi- tis darbininkas nenori dirbti už
jo savo jungą galingesnė LONDONAS, bal. 27. — Už skaitydami kad tuo esantis iš tokias menkas algas; kad tokios
tauta, gali pasiliuosuoti, at sikirtimas kasyklų ginče tebe teklius anglių Anglijoj greičiau žemos algos valdžiai atseina mi
siskirdama nuo jos ir susior sitęsia. Paskiausias kasyklų sa išsibaigs. Bet kada mes susekė lionus dolerių netikusiai atlieka
mu darbu; kad valdžios darbi
ganizuodama į nepriklauso vininkų pasiūlymas, kuris nuka me šią valdžios ir laivų savinin ninkai,
vyrai ir moterįs, turi
prigavystę, mes pasakome
mą valstybę. Bet ką turi potų algas virš 17 šilingų į sa ‘kų
arba pilną kiekybę anglių, arba dirbti vakarais prie kitų darbų,
daryti tokios tautos, žmo vaitę, nė kiek nepagerino padė nieko’.
ties. Valdžia siūlėsi padengti ka
nės, kuri negali atsimesti syklų nuostolius per ateinančias “Aš atsišaukiu dabar į jus,
nuo didesniosios tautos ir 13 savaičių. Bet ir tas valdžios kaipo darbininkus, nesuklupdyįsteigt savo atskirą valsty pasiūlymas pasidarė beverčiu, kite Anglijos angliakasių, veik
kadangi prie jo pridėta sąlygą, dami kaipo streiklaužiai savo
bę?
Jų paliuosavimui nuo tau kad angliakasiai turi atsižadėti uostuose. Mes Anglijoje, nežiū
rint skilimo trilypėj sąjungoj,
tinio pavergimo tapo sugal savo reikalavimų nacionalinės atsisakysime dirbti kiekvieną
algų tarybos ir sudėjimo pelnų.
vota “kultūrinės autonomi Susirinkimai tarp angliakasių ir darbą, kuris kuonors kenkia an
jos” reikalavimas.
valdžios tęsiasi beveik kasdie ir gliakasiams. Mes nedarysime
Jeigu gyvenančios tam angliakasiai tikisi priversti val nieko, kad pagelbėjus valdžiai
tikroje valstybėje įvairios džią pripažinti principą, kad vi sulaužyti streiką. Mes atsišau
tautos nėra pakankamai sa industrija turi būti imama kiame į jus parodyti tokį pat
DR. A. MONTVID '
solidarumą”.
skaitlingos, kad kiekviena jų čielybėje, o ne pagal distriktus. Delegatai atsakė griausmin
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Angliakasių pasiūlymas priimti
galėtų sudaryti savarankiš 2 šilingi) nukapojimą į dieną ta gais aplodismentais ir prisižadė25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto,
ką politinį kūną, arba jeigu po atmestas.
jimu remti Anglijos angliaka
Telephone Central 8362
2121
North Westem Avė.
tų tautų žmonės gyvena ne Publikos simpatija vis labiau sius. Internacionalinis sekreto
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
atskiruose plotuose, o susi linksta prie angliakasių. Net rius ant vietos galėjo pranešti, j Rezidencijos tel. Kedzie 7715
maišę vieni su kitais, tai ne priešininkai suvienijimo indus <ad Holandijos ir ypač Vokie;ijos prieplaukų darbininkai jau
Telephone Drover 5052
priklausomybė negali būt trijos (sudėjimo pelnų ir nusta pradėjo
veikti sulig Goslingo ir
tymo
vienokios
algos)
jau
tik
tinkamas būdas 'tų tautų šaltai bekalba, kuomet pirmiau VVilliamso nurodymais.
Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS .
santykiams sutvarkyti. Jon^Į perkūnus siuntė laikraščiuose Konvencija tuo išreikšdama Valandos: nuo
10 iki 8 vai. vaka

kad galėjus pragyventi. Iš tų
50,000 darbininkų, 18,000 yra
Columbijos distrikte, o 32,000
kitose valstijose.
Dabar yra įneštas minimum
algos bilius, kuris nustato mini
mum algą valdžios darbininkams
$3 į dieną, arba $1,080 į metus.

re.

Nedėliomis pagal sutarimo.

3261 So. Halsted St., Chicago, IIL

EXTRA

ftiuoml pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis
lietuvys stogų dengejas. Dengiu
naujus ir taisau senus stogus, o
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. 'žodžiu sakant,
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
pigiai. Patyrimą savo darbo tu
riu per 15 metų.
Taipgi turiu didelį troka perkraustymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai
arba per telefoną.

Budavojame
Namus.

Flatus ir bungalows. Augvedėjai
štos rūšies materijolas ir
J. GEDUTIS,
Buvę A. Petratis Ir S. L. Fabionas
2106 W. 24 St.,
puikiausis unijistų gabių
Siuntimas pinigų, laiva
Phone Roosevelt 8699.
kortės, pašportai ir tt.
darbininkų darbas už tokią
AR NE KIAURAS JUSU STOGAS?
NOTARIJUSAS
Real Estate, Paskolos,
Reikalauk musų kainos asphalt sto žemą kainą, daug pigiau, nei
Insurinai ir tt.
gams
ir murmurlnio paviršiaus, stu809 W. 35th St., Kaiup. Halsted St.
bų
ir
garadžių
stogams.
kuri kita įstaiga pasaulyj
Tel.: Boulevard 611.
Tel.:
Victory
2400
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vok.
GEORGE GREEN LUMBER CO., galėtų. Perkame tokiomis
Ned.i iki 8 po piety.
22nd St. Bridge.
-------------------------------------------------------- f
daugybėmis, todėl galime
1 . .......
. .........Boulevard
.................. 6301
Phone
siūlyt už didelį nupiginimą.
Tel. Randolph 2898
ANTANAS GREDUŠKA
Generalis
Nebudavok namo, nematęs
A. A. SLAKIS
Kontraktorius ir
ADVOKATAS
Inųs.
Ofisas vidurndestyj:
budavotojas.
> District Sales Manager dis
ASSOCIATION BLDG.
Budavojame ir taisome.
19 So. La Šalie St.
1401 W. 47th St., Chicago
triktams į šiaurius nuo 51
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
gatvės, į pietus nuo 22-os
Panedėliais iki 8 vakaro.
gatvės, į vakarus nuo
Namų Tel.: Hyde Park 8395
Telefonas Pullman 856
.......
Wentworth Avė. District
DR. P. P. ZALLYS
Sales Manager
Lietuvys Dentistas
V. W. RUTKAUSKAS
10801 So. Michigan A v., Roseland.
Advokatas
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
29 So. La Salio St. Roo:n 324
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
4021 S. Maplewood Avė.,
Tel. Central 6390 •

Stanley Rubey,
Tel.: Lafayette 965.

V ak.: 812 W. 33rd St„ Chicago
Tel. Yards 4681.

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

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

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

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

>■ . .... ................ ..... . .. —......... .

DR. S. BIEŽIS ”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo ;vieta: 8110
W. 42nd St. \Phono Lafayette, 4988
čysto cane — Beaumo 42 Turi sa Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
vyje 50% sujungtų cukrų. Dešimts
galonų lotas $5.00, pervežimas apmo
kėtas.
Telephone Yards 5834
Pinigai su užsakymu.

VyšniŲ Gojus
TAMSUS MOLASAS

Aleiander Molasses Co.,
ALEXANDER MOLASSES CO.,
Cincinnati, Ohio.

Iš Anglijos angliakasiu
streiko.

reikia duoti progos aprūpin ant angliakasių galvų. Niekurie užuojautą Anglijos angliaka
ti savo tautinius reikalus ir laikraščių net teisina transporto siams, kita rezoliucija parodė

Stogu Dengejas

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

DR. P. G. WIEGNER

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ir nuo 7 iki 9 v. vak.
’ 3325ryto
So. Halsted St., Chicago, Iii.

Mes siūlome

Channel

Chemical

Company^

dirbtuvės, kuri randasi prie

45th St. ir Western Blvd. ,

PO $67.50
Moka $6.00 už Šerą dividendų. Platesnių žinių
kreipkitės arba rašykit

Francis (ibort & Company
INVESTINIMO APSAUGA

707-35 So. Dearborn St.,

Chicago, III.
Ofisas atdaras kas diena ir subutoj nuo 9 iki 5.
Kalbame lietuviškai.

i *'
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West Virginijos karas.
HELEN AUGUR
[Federuotosios Presos koresp.]

Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkūnai

\VILL|AMSON, W. Va., gcg.
19. — Matewan Diena praėjo,
kaip ir pirmosios trįs dienos,
rainiai, su pertrauktu kariavi
mu, kuris tečiaus gali atsinau
jinti bile valandą (Jau atsinau
jino.
Rcd.). Vienatiniais
iniOtikiais buvo sužeidimas šįryt angliakasio Purcy ties
Bawl ir išsprogdinimas vyriausio namo War Eagle Coal
Co. Unijistai sako, kad ckspliozija pagimdė patįs BaklwinFeltz mušeikos, kad tvirtinus
banko prezidento pareiškimą,
jog “agitatoriai turi būti išva
ryti iš miesto.”
Verbavimas savanorių ar-

Į LIETUVA
Laivai ilplaaks kas 14 d. Dideli dviejų šriuhą pašto laivai išplauks
“POLONIA”
JULY 6
“LITHUANIA” .. BIR2. 1 (
S.S.L1TUANIA . LIEPOS 20
“ESTGNIA” ____ B1RŽ. 22 J
Visi laivai turi puikius kambarius trečio* klesoa keleiviam*
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Ageat, 120 N. La SaUe St
CHICAGO, ILL.

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

35 So. Dearbom SU kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų.,
Chicago, III.

žiura valstijos policijos kapito
no Brockus. Laikraščių žinios,
kad buk piliečių armija iš ke
lių šimtų žmonių prisižadėju
si “išvalyti
Mingo pavietą,”
yra labai perdėtos.
Sugrįžęs iš Mattewan ir apiclinkes miestelių
angliakasių
prezidentas
Keeney pasakė,
kad angliakasiai laiko savo lini
jas ir yra pasirengę atmušti
kekvieną užpuolimą.
“Visiems valstijos policijos
bandymams nuginkluoti •''ang
liakasius, bus priešinamąsi, iki
nepaaiškės padėts. Unija ne
išliks savo žoninių malonėj
kasyklų mušeikų ir jų kulkasvaidžių. Mes kovosime iki pas
taros ir mes nemanome pra
laimėti,” pasakė jis.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.
Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
.
Pirmai numeris jau gatavas.

Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė.,

*

Chicago, 111.

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

Laisvės susirinkimu
laimėjimas.

A. BARTKUS, Pres.

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

[Iš Fefleruotosios Presos]

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ

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

CHICAGO.

Telephone Yards 1582

■ DR. J. KULIS

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
AKUŠERKA
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, seuas ir paslaptin
Baigusi Aku
vyrų ligas.
šerijos kolegi ■ 3259 So.gas
Halsted St., Chicago. ■
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hosDr. M. T. Strikol’is
pitalėse.
PaPRANEŠIMAS
sėkmingai pa?
Lietuvys
Gydytojas ir Chirurgas
tarnauja prie
Perkelia ofisų į People Teatrų
gimdymo. Duo
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
da rodą viso
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
kiose
ligose
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
moterims ir
Re*. 2914 W. 43rd Street
merginoms.
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 262

J

Mrs. A. Michniewicz

Dr. W. Yuszkiewicz

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI

GYDAU visokias Jigas vyrų ir mo
3107 So. Morgan SL
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
Chicago, III.
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
ir nuo 5 iki 8 vakare.
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Telephone Van Buren 294
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III. Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago
Phųne: Humboldt 5849

DR. A. A. ROTH

DR. YUŠKA

.

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466
■■■■■■■■■■■I
,j Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

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

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS
1424 So. Halsted SI.
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė
arti 47-toa gatvė*

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
—L-

Tel. Boulevrfrd 2160

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

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street,
CLica'O, iii.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

HARTFORD, Conn. — ConnectiCut valstijos augščiausias
teismas paskelbė nekonstityči
niais ir neveikiančiais Meriden
miestelio patvarkymus, kurie
suteikia miestelio viršininkams
išdavinėti ir nedavinėti leidimų
laikyti susirinkimus gatvėse.
Teisino nuosprendis sako, kad
tokis patvarkymas yra priešin
gas netik valstijos konstituci
jai, bet taipjau ir 14 priedui
prie Jungt. Valstijų konstituci
jos. Tą priedą, prie konstitucijos
jau per kelis metus didieji šim
tą procentiniai patriotai lauži? ir
nė vienam jiems netinkamam
nenorėjo pripažinti konstitucijos
gvarantuotų piliečio — teisių.
Šis teisino priminimas apie bu
vimą susirinkinfl^ laisvės labai
patriotams nepatinka ir jie
tvirtina, kad tai parodo, kaip £ą„
“nelaboji propaganda” pasiekė
ir “musų” teismus.
Tas nuosprendis išneštas by
loje McAlister Coleman, kuriam
neleista buvo kalbėti Meriden
gatvėse, nors keletą dienų prieš
tai toje pačioje vietoje kalbėjo
demokratų kandidatas ' į vice
prezidentus Franklin D. Roosevelt. Colemanui gi prakalbas
rengė Socialistų partija.
šis nuosprendis turbut yra
dar pirmas laike pastarųjų ke
lių metų valstijos teismo nuo
sprendis, kuris paremtų laisvę
susirinkimų ir leistų piliečiams
laisvai rinktis viešose gatvėse.

SVARBIOS RYSTYNES.
Su dainomis
Utarninke, gegužio 24, 1921 m.,
N. Pras. P. šv. Mar. Par, svetainėje
44th ir So. Falrfield Avė.,
’
Pradžia 8:15 vai. va.
Inžanga vaikams 25c., suaugusiems
50c. ir 75c.
Risis Juozapas Bencevičius su Stan
ley Smulskiu, South Park instrukto
rium.
Sveria 223 sv.
Ąntra pora D. Dudinskas su Otto
Propotnik, Bill Jaras su Henrey Gū
rai. Dainuos mokyklos vaikai.
Kviečia Komitetas.

LIETUVIŠKA RAŠOMOJI
MAŠINĖLE
(Typwritcr)
Rašo lietuviškai, angliškai ir
kitose kalbose.
Reikalauk katalogo arba kreip
kis ypatiškai į ofisą.
IIAMMOND TYPEWRITER CO.
lOth floor Security Bldg.,
189 W. Madison St.,
Chicago, 111.

—
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Gegužinis Išpardavimas
1

Subatoje,< Panedelyj ir Utarninke
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Moterims

no

rau

Vyrams

sines po

donos ripsinės

6c
Kalnieriai 3 už

Pagalvėms vir
šai ir uždan
galai darbui

50c

39c

lllllllllllllllllllllllllllllt

Olllllllllllllllllllllllll

3442-3444 South Halsted Street

$1 Ypatingai

$1 Ypatingai'
Bovelnlnių ta vorų; abrusams 17 colių pločio
baltinto, 8 jardai šiame išpardavime už

C4
I -vU

Vaikams čeverykai, mieros 4-8,
tik juodi

I .VU

mieros,

14-15-16 su

Vaikams siutai didelės
trumpomis kelinėmis,

Paklodės storos, LL gerumo, 30 <colių pločio,
nebaltintos, subatoj specialiai
10 jardų "s.

$5.00

$1.00

Turkiški abrusai 18x36 tankaus
audimo, 5 už

Vyrams Balbrigan marškiniai ar kelinės, iigomis ar trumpomis rankovė
mis

59c

$1.00

Specialia vertės kurtinai, kiekviena sekcija 9
colių pločio ir 2VŽ jardo Ilgio. Specialiai sekcija
1 ww

Tinklinės kurtinos 36 colių pločio,
jardas
Mergaitėms dresiukės

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

Spedalumas: Moterų ligos, ir Chirurgija.
1145 MIIAVAUKEE AVĖ.

m

g

Moterims puikus rumbuoti
Siutai

39c

“ $15

Pančiakos moterims artificiališko
Šilko už

50c

Moterims šilkinių siūlų pančiakos
šokių spalvų, kol dar yra

vi 95c

Moterims mažos mieros čeverykai fl**| flfl
ir oxford
H* ■
Moterims vieno šmoto odos,
oxfords

Moterims platieji žiurstai '
už

89c

Vyrams mėlini arba hiekory
overolai

79c

Vyrams tvirtos darbines kelinės,
vertės $3.00, už

I■I v

šliurės visokios mieros, šiame išpardavime

$2.98

69c

Union

fl?

I ■W

Vyrams Union Siutai šiame išpar r’
Telephone Yards 687
davime

79c

Yra likusių sveterių, kurie tiktų pasiųsti Lietuvon
; įsRiiEiiviBiuuim
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
T. Pullman
vakare. Nedėliomis
nuo 9—5432
2
po piet.

*

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

A. SHUSHŪ
AKUSERKA

S*;

OFISO VALANDOS i

NEGALIU RASTI VIETOS

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

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

lestern F urniture Storage Co
2810 W. Harrison St., z
Chicago, III.
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertes $200.
Išsiųsime C. O. I). visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokia išpardavimas niekuomet
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
■tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimų, bus
nuleista $3.00.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių
Specialistas

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

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

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

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

Palengvins akių (tempimu, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karšti, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius.' Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos-vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Askland Avė.
Tel. Drover 9660

Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.

Dr. A. R. Riumanthal
1

AKIU SPECIALISTAS
Akis Egxami*«oj« Dykai

$35

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame į vai
kus. Val.l nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 SL
Telephone Yards 4317
3149 S. Boulevard
Morgan St.,6437
kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS l

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas,'chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir valkų, pagal nau
jausias metodas X~Kay ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St.į netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
į Dienomis: Canal
T.lcphon.1: J N 3,į10
367 ,
) Naktimis: Dr*xel
( 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 8. Halsted St.
VAL. t 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. G. M. GLASER

1

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dienų,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos
Chicago, Illinois.

Tel. Austin 737

Specialistas džiovos

Pasidaryk sau vyną
Vynuoges, Vynuoges
Vynuoges.

Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.

Chicago, III.
’■

.

Jj < ■

;

'

jy ' f.

_____________________________________________________________

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantuojame
Kalbame visas EuropiŠkas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, 111.
Arti 88th Street.

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:

DR. MARYA
DOW1ATT—SASS

Kątik sugrįžo iŠ Califomijos Ir
vii tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St.

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

>
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
11)900 Michigan Ave„ Roselande.
VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:80 vak.

4
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CHICAGOS
ŽINIOS
Svarbus visuotinas lie
viy susirinkimas.
Yra šaukiamas.
Seredoje, Gegužio 25 1921 m.
šv. Jurgio parapijos svetainėje
ant Bridgeporto.
7:30 vakare
Svarbi priežastis: Suv. Vai
prezidentas Warren C. Hardingas yra sutikęs priimti gegužio
31 d. š. m. Baltamjame name,
VVashingtone, — Amerikos Lie
tuvių Delegacija, kuri pristatys
peticija delei Lietuvos pripažini
mo.
Todėl Chicagos Lietuviai,
šiuom galbūt paskutiniu ir svar
biausiu momentu, atmetę į šalį
partijinius nesutikimus, privalo
visi bendrai susieiti ir išrinkti
keletą tinkamų delegatų pasiun
timui Vašingtonan.
šin susirinkiman yra kviečia
mi: valdybos ir pavieni nariai
didžiųjų musų organizacijų, są
jungų, pašelpinių draugijų, kliubų ir Paskolos Stočių, taipgi dvasiškija, profesionalai, biznieriai,
ex-kareiviai ir visi veikėjai.
Lai paskutinis musų žygis iš
gavimui Lietuvos pripažinimo
būna tikrai širdingas ir bendras.
Delei trumpo laiko, vieton at
skirų laiškų, kviečiame visus
šiuomi viešu užkvietimu.
Komitetas.

' l J

1

.

rodžius tokia dora, kati iš pir dainos mokinį šiek-tiek pasmos dienos neatėjo jiems gal pirs. Ir gerai Reiškia katalikai
von bijotis ją vieną namie pa neužmiršta savo partijos kaip
likti. Jie palikę. Ir jinai patar kitokių bendrų taip ir mokinių
navus valandą ar kiek daugiau,
jie remia juos rengdami va
susirinko daiktus ir “sudiev.” karus ir kitokiais budais. Bei
taip įi padarė daugelvie na mes, laisvamaniai, idealistai,
mų.
ką darome su saviškiais? Ar
Paskutinę vagystę jinai pa mes atsimename, (kad lalisvės
mokiniai skursta
pildė praeitą scredą pas M. Mil I mylėtojai
lerius, prie
642 Bitlersvveet Rerlino universitete ir šaukiasi
place. Milleriai pa j ieškojo tar musų paspirties? Ar mes žino
naitės geg. 15 d. Ponia Heil’iene me, kad “aušrininkai” Lietuvo
pasisiūlė utarninkc ir scredoj je veda reikalingą kovą su kle
stojo darban. Už valandos ar rikalais ir kad jiems reikiama
kiek daugiau šeimininke išėjo musų parama? Ar mes girdžiaiš namų. Tarnaitė tuojau pasi ine, kad “aušrininkai” moki
šaukė savo automobilį, darbi niai finansiškų priežasčių delei
ninką ir pradėjo kraustyti vi negali pariodiškai
leisti savo
sus namus, šiuo .sykiu ji su organo “Aušrinės?” Aę nerei
sikrovė automobiliu visus ge kėtų nuims surengti jų naudai

norimus daiktus susikrovė ir
sėdos važiuoti, tai pamosika
vo ranka neva kam sakydama
sudiev tarp durų. Bet gi kai
mynams tas pasirodė nepap
rastu ir jie įsitėmijo autoniobiliaus numerį. Sulig to ponia
Heil ir tapo areštuota.
Kada
jos paklausta kokios priežas
ties delei ji ėmė svetimus daik
tus, ji atsakė nežinanti. Girdi,
mano vyras geras žmogus ir
man namuose nieko nestigauKuomet gi detektivai ją
ja.
areštuodami paklausė ar jinai
3UVUS pristojus pas Millerius
už tarnaitę,
tai ji išdidžiai
dausimu atsakė,
Girdi, kaip
jus turite drąsos mane vadinti
tarnaite!

gelbėdavęs jai vagiliauti. Taip
gi mano, kad daugelis vogtų
daiktų randasi kur-nors kitur,
ne josios namuose. Kaip šiandie
detektyvai atidarys geležiu ias
šėpas,
kur, manoma, rasti
taipgi nemažai vogtų aukskarų.
Jos
vyras
teisinasi,
apie savo pačios darbelius. Ir
nieko
lig
šiol
nežinojęs.
Dabar jis padavė policijai sa
vo namo raktus. Esą jo bran
gus namai nūnai virtę į pra
garų.

nėjo sykis nuo sykio — naudo
jantis proga. Tačiaus jų namai
yra aprūpinti visu kuo, ką tur
tingos šeimynos namai reika
lauja. Pas juos randasi trys tar
naitės ir ponas Heil duodavęs
savo pačiai tris šimtus dolerių
praleisti ant pasrlinksminimo.
O pragyvenimas, drapanos ir to |
Trys vagys subatoj pavogė
lygus daiktai skyrium apmo
iš Chauncy Body Corporation
kami iš vyro kišenes.
krautuvės $300
pinigais ir
To delei daugelis sušuko, jog
$3,000 čekiais.
šitas atsitikimas dar stipres
niu pagrindu paremia faktą,
Namo savininkas John Clark
kad randasi žmonių, kurie turi
subatoj nusižudė buk delei er
kleptoinaniją —- ligą, kuri juos gelio su nuomininkais.
verčia netiesotai imti svetimą
gerą.
Tačiau Dr. C. W. K.
Briggs pareiškė, jog šitos mo

Lietuviu
Rateliuose
rasta. Nes esą kleptomantai va
ters kleptomanija labai nepap

gys mėgsta didžiuotis savo va
gyste, kuomet Mrs. Heil pasi-

i REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterių
taisymui maišų su mašina.
1264 Blue Island Avė.,
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PARDAVIMUI
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NAMAI-ŽEME

PARDAV1MUI bučernė ir groserno
lietuvių ir kitų tautų apgyventa apie
TIKRAI PIGIAI.
linkė, vienatinė bučernė bloke, biznis
įdirbtas per daug metų. Savininkas
važiuoja Lietuvon. Turi būt parduo-1 Parduodu namų 6 flatų, prie 46-os
ir Wood gatvių % bloko nuo gatvetas pigiai ir greitai.
karių linijos, taipgi netoli bažnytinės
P. S.,
ir public mokyklų.
Rendos neša
4624 So. Wood St.
$85.00 j pičnesį ir galima pakelti.
$6,500 labai gerame stovy j ir
PARDAVIMUI barbeme: 2 krėslai, Kaina
gera
vieta,
gasas, vana, namas dar
visi fixture naujos mados, odiniai nesenai statytas.
Savininkas gyvena
krėslai. Parduosiu su bizniu arba 4612 S. Wood St., 2-os lubos prieskis
vienus fixtures. Savininkas eina ke Galima matyt visada.
\
pimo biznin.
Atsišaukite greitai.
4357 So. Honore St.

REIKIA apysenės moters namų dar
bui, apžiūrėt tris y patas ir kamba
rius; vaikučiai nemaži — mažiausis 5
metų. Darbas ant ilgo laiko,, nebesu
našlys. Malonės atsišaukti laišku ar
ba ypatiškai vakarais po penkių, $30
PARDAVIMUI 9 kambarių
į mėnesį, valgis ir kambaris.
PARDAVIMUI barbernė su 2 krės
JONAS GEDVILAS,
lais. Biznis įdirbtas per 22 metu, lie Cottage, gerame padėjime, ren
730 N. St. Louis Avė.
tuvių ir lenkų apielinkčj. Renda ne dos $30 į mėnesį. Kaina $2,500
Arti Chicago Avė.
brangi; gyvenimui 3 kambariai užpa
kalyj. Savininkas eina kitan biznin. savininkas
910 W. 37-th PI.
REIKIA merginos abelnam namų Parduodu greitai.
4422 S. Wood St.
darbui. Turi mokėt angliškai, Gen
namai ir gera alga.
PARDAVIMUI
3442 Douprlas Boulcvavd,
2-os lubos.
resnius daiktus, kokius tik bu koks balius, kad nors truputį
PARDAVIMUI mūrinis namas pen
GARADŽIUS daro gerą
Tel.: Rockvvell 1486.
kių
pagyvenimų po 4 ir 6 kambarius,
vo galima pajudinti.
Apart juos parėmus? Ar nė?.,. Taigi!
nį. Atsišaukite į
vanos, gasas, toiletai. Rendos neša
brangmenių, pasiėmė keturias
Tūlą laiką pašokus, Šv. Gri
Naujienas
No.
290.
$100.00 i mėnesi. Kaina $8,500.00.
REIKTA jaunų merginų kiau
Priežastis pardavimo patirsite ant
lempas, kilimus, kurie
buvo galiaus ir šv. Mykolo chorai,
šinių mušimui. Gera. alga.
vietos. Savininkas ant 8-čio augšto
kurie ir kalbamą balių suren
PARDAVIMUI
Saliunas
ir
iš užpakalio. Brighton Park.
2844 W. 38th St.
šu kanarkomis. Kuomet ji jau gė, buvo išėję šokėjus palinks THE EGGSSEL PRODUCE CO. svetainė; ger\į vietoj, geras

MILIONIERIO ŽMONA PAVO
Policija mano, kad jinai tuGS $200,000 VERTES TURTO. rėjo kokį nors vyrą, kuris pa-

Joseph S. Heil, milionierid
tapo areštuota už vagystę. Apbankicriaus žmona, pėtnyČioj
skaitliuojama, jog ji yra pavo
gus už $200,000 vertes aukskarų, indų ir rūbų iš keleto tur-

NAUJIENOS, Chicago, HL
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BRIDGEPORT

227 N. La Šalie St., 6 fl.
minti lietuviškoms dainelėms.
biznis.
Tel.: Franklin 116.
FARMA PARDAVIMUI.
Bet, deja, kaip vienas, taip ir
3321 Auburn Avenue,
Į šiaurius nuo Milwaukės, 160 ake
antras, chorai mažai galėjo dai
lių, 100 akerių dirbamos ir visa jau
apsėta;
6Q akerių gero miško, vertės
nuoti delei publikos nerimo.
PADAVIMUI Gazinis ir ang [ $4,000 gvarantuojam gal ir daugiau
Žinomi kliubiečiai nušvilpė dai
limis kūrinamas pečius, varto — puikus pagyvenimui namas su 14
kambarių, didelis cementuotas skiepas,
nuotojus ša,i>k(^ami, kad muzi
VYRŲ
tas tik 2 menesiu.
vanduo įvestas į namų, šaltas ir šiltas
ka pradėtų grajinti. Tad chorai
vanduo,
maudynės, taip, kaip ir mies
3321
Auburn
Avenue
Reikia pardavėjų virš 25 metų am
te.
Namas
šildomas fornace, didelė mu
mažai ir dainavo.
žiaus, gražios išžiuros ir pasiryžusio
ro
bamė,
daug
vietos javams ir šienui
dirbti. Galiu išmokint biznio, kuria
PARDAVIMUI saliunas, 524 viskas geriausiame
—Laisvamanis.
padėjime.
Pui
me galės uždirbti $5,000 į metų. Ka
W.
37-th
St.
Pardavimo
prie

ki
kalvė
su
reikalingais
įrankiais,
ko
■—I’1"
I IIM——
da pasirodys savo darbu, tada perkel
ki
tik
reikalingi,
didelis
svirnas,
3
siu vedėjų vieton.
Matykit Mr. žastis, savininkas važiuoja
budinkai
sudėjimui
mašinų
ir
vežimų,
Bearti, 216 N. Michigan Avė., Room Lietuvon.
pašiūrė malkoms sukrauti, kiaulinin
501.

REIKIA DARBININKŲ

Panedėlis, Gegužio 23, 1921
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NAMAI-2EME
BARGENAS.
PARDAVIMUI muro namas, 2 augštų, garo Šiluma, elektros šviesa, gasaSs, 8 metų senas, gerame padėjime.
1 floro gražiausis fruntinis, 5 kamba
riai užpakalyj, 2 floras 7 kambariai i
frontų, į užpakalį 3<> kambariai. Ren
dos $150 į mėnesį. Atsišaukite.
MRS. H. GAREISS,
2932 S. Wallace St.,
Tel. Blvd. 2942

MORTGEClAl -PASKOLOS
REIKIA PINIGŲ

Nelauk iki surinksi tūk
stantį, bet priversk savo pir
mą šimtinę atnešti daugiau
pinigų dabar. Pirk augštos
vertės mortgečius, atnešan
čius nuo 6% iki 10% pelno.
Absoliutiškai saugus investinimas, nėra jokios speku
liacijos. Priimame Liberty
Victory Bondsus už pilną jų
vertę. Pilnesnių paaiškini
mų klausk P. M. Kaičio.
3301 S. Halsted St., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge
kas, vištininkas, 2 dideli sodai gerai

Pranešimai

L. S. S. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks panedėlyj,
gegužės 23 d. Naujienų name. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi Centro K-to
nariai nvalonėkite susirinkti laiku,
nes turime daug svarbių reikalų aptarti.
— J. J. Čeponis, sekr.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos
1-nros kuopos susirinkimas įvyks utarninke, geg. 24 d., 7:30 v. v., “Kardo”
ofise, 1443 N. Paulina St. Bus nomi
nuojama Pildomoji Taryba, tad visi
nariai būtinai atsilankykit.
K. Baronas, Sekr.

L. S. Paskolos Apskričio Bonų par
davėjų svarbus susirinkimas įvyks
antradienį, gegužės 24, 7:30 vai. vak.
šv. Jurgio parapijos svet. 33-čia ir
Auburn Avė. Kviečiami visi vieti
niai ir iš apielinkės kolonijų dalyvaut
nes, turim nuspręst dėl siuntimo de
legato į suvažiavimų Washingtone.
Pirm. J. Poška,
Rašt. E. Statkienė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

KEIKIA pardavėjo. $100.00 į
savaitę. Patyrimas nercifkalingas. Gali pelnyti pardavodanias pasaulyj žinomas korpora
cijos apdraudas.

Matykite Mr. Utes,
*
Room 707 35 S. Dearborn St.

PARDAVIMUI saliunas, labai apžiūrėti, didelė upė teka per farmą,
kurioje yra daugybė žuvių, priešais
geroj vietoj, lenkų ir lietuvių farmą
mokyklų, kaimynai lietuviai. 1
apgyvento], biznis gerai išdirb kuliama mašina, 1 gasolino inžinas
12 arklių spėkos, 1 1 mašina šieno
tas per daug metų. Pardavimo i pjovimui,
1 javų pjovimui, vežimas
priežastis — nesutikimas su , mėšlo kratymui, sėjama mašina, grė
biamoji mašina, 1 dvivagis plūgas, 1
partneriu.
724 W. 31 S.
vienvagis plūgas, 2 akėčios, bulvių sė

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ
BARGENAS.

jama mašina, kasimui bulvių mašina,
diskeris aparimui bulvių ir komų, 1
volas, mašina krovimui šieno ant vožimo, 1 diskeris, 2 dideli vežimai. 2
šlajos ,2 bogės, 1 elaveitieris, mašina
komų kūlimui, malūnas, akselinė, ar
fa, centrofuga, gasolino mntoras, ma
šina drapanų skalbimui, malkų pjovi
mui ir kitoki padarai. 4 geri arkliai,
10 melžiamų karvių. 4 telyčios, 40
vištų, 10 kiaulių. Viskų parduosiu
už $11,000. Inmokėt $5,000, likusius
6 fe ant ilgo laiko. Likau našlė, tad
priversta parduoti kuo greičiausia.
Platesnes žinias suteiksiu laišku.
GEORGE HATDU,
Camey, Mich.

Parduodu savo gražiausį ir vėliau
sios mados trijų šmotų seklyčiai so
tų, kaurus, lovas, stala, kėdės etc.
Vartoti tik 80 dienų.
Parduosime
ant syk arba atskirai. Taipgi $200
Victrola už $50 su visais mano rekor
dais ir deimanto adata, gvarantuota
10 metų.
Galit matyt nuo 9 iki 9
PARDAVĖJŲ
kas dienų ir iki 4 vai. po pietų ne
Gali lengvai padaryt $40 į savaitę dalioj.
,
|l
pridėčkan prie savo reguliarės algos.
2810 W. Harrison S*
Tai yra pardavinėjimas sveikatos ir
mirties insuranco policy, tarpe savo
PARDAVIMUI NAMAS IR
draugų vakarais. Telefonuokit RanRAKANDŲ BARGENAS
SALIUNAS ARBA
dolph 652, Dorchester 9506 bile va
Jauna pora turi parduoti savo 5
ATSKIRAI
karų.
•
kambarių rakandus. Gražiausis gro3200 So. Halsted st.
jiklis pianas su roliais, didelis dubelREIKTA busholm'ano ir kad mokė tavrt springsa phonographas su re
tų prosyt ant Hoffman prosinamos kordais ir gvarantuota daimanto ada
mašinos. Atsišaukite greitai. Pas ta.
Gali grajint visokius rekordus
tovus darbas ir gera mokestis.
ir gvarantuota.
Taipgi, vėliausios
COLUMBIA CLEANNERS AND
mados fruntinės setas, dining setas,
DYERS,
miegkambario setas, kaurai, deven4823 So. Ashland Avė.,
portas, pastatoma ant grindų lempa,
Tel.: Yards 1654.
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
I>aiminga šeimyna, kuri turi pir
sime ant syk arba atskirai už tavo
kus
ūkę (farmą), o jeigu ne pirkus,
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- Į
tai
galima
pigiau pragyvent ant kai
geno. Rezidencija:
mo
nepirkiojant
svareliais
Daugu
1926 So. Kedzie Avė.
mas žino, kad ateina dar didesne be.
t
jr įjerri!a> taigi manydami paPARDAVIMUI Hudson 1918
RAKANDAI ant pardavimo ( gorint savo būvy ateikit pasikalbėt su
m. 7 pasažierių, vasarinis. *5
senu ūkininku į namus Juozapu Grušo
Cord tajeriai, naujai malevotas, 4515 S. Wentworth Avė. Par po No. 3147 So. Halsted St., Chica
go, per visą dieną ii- vėlai vakare pėtinžinas perdirbtas, veik kaip duodama už pirmą pasiūlymą. nyčios
27 dieną Gegužio (May)
Pardavimo priežastis, savinin
M. WAL»ENČIUS,
naujas. Kaina $885. Atsakan
kas
važiuoja
Lietuvon.
119
Washington
St., Hart, Mjchigah.
čiam pirkėjui, duosime lengvo

REIKIA atsakančio virėjo
(Cook). Gera alga. Atsišauki
te:
1947 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

JIEŠKAU savo vyro Jono Aušros,
Šilalės par., Biržlaukio kaimo, apie 32
metų amžiaus, paprastas darbinin
kas, apie 5!6 pėdų augščio, brunais
plaukais, mėlynoms akims, turi juodų
randų ant kairiojo smilkinio. Apleido
mano geg. 9 d. š. m. Patėmiję tokį,
malonėsit pranešt šiuo antrašu:
MARIJONA AUŠRIENfi,
5365 Shields Avė.,
Chicago, III.

mis išlygomis. Nepraleiskite
progas. Apsiimam nemokantį
išmokint važiuot. Afatyt galima
nuo 3 iki 6 vai. vak.
B. JANUŠAUSKAS
3327 S. Halsted St., 3-os lubos

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, namas ir Fordas visai kaip nau
jas tiktai 1 mėnesis kaip vartotas.
Priežastis pardavimo savininkas va
žiuoja į Lietuvą.
M. JAS,
6821 So. Rockwell St.

JIEŠKAI GEROS ŽEMĖS?

APSISAUGOK!
Daug žmonių netenka savo sunkiai
uždirbtų pinigų per neapgalvotą investinimų.
Duosiu pilnas ir teisin
gas informacijas apie visokios rųšies
Šerus, bondsus, mortgečius ir tam pa
našius investinimus.
Klausk P. M.
Kaičio.
3301 So. Halsted St.,
Chicago, III.

MOKYKLOS
MASTERf
5Y5TĘMW
Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
. ' Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo laiku, dienų ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig ‘mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICACO.

Kampas Lake St., ant 4-tq lubų.

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

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėj imsis.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1648.

Balius ir rožės.
Jeigu nori tikrai geros žemės, kur
galima
puikiai gyventi dabar ir
tieji sako, kad jinai esanti la
Buvau atsižalėjęs vaikščioti i
SARA PATEK, pirmininkė.
tuom pat kartu užtikrinti sau gerą
bai Biigabi vagilka, o niekas ki bažnytinių žiponių parengtus
gyvenimą ir senovėj, pasakysiu tei
singai kur gali rasti derlingos žemės.
tas.
balius dėl jų nevykusių muzi
Klausk P. M. Kaičio.
Vagystę jinai
atlikinėdavo kantų, kurie jau keletą sykiij
3301 So. Halsted Str.,
***
AMERIKOS LIETUVIŲ
Chicago, III
ra kokiu budu: Būdavo varto
JIEŠKAU kambario Brighton
laikraštį ir kaip tik sumato, savo tokia muzika ir pastebė
PARDAVIMUI automobilius, Pierce
Park
ar
Bridgeporto
apielinkčj
AR TU TIKI Į BURTUS ?
Arrow,
pirmos kliasos mekaniškamo
kad šian ar ten turtinga šei- tinu tingu. Bet pareitą seredą,
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
Tai
taip yra su mumis visais ant
padėjime. Naujas Beriin body, tin
Pardavimui
—
Town
of
La

su
valgiu
ar
be
valgio
Praneš

kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
įnyna reikalauja tarnaitės, ji geg. 18 d. užgirdęs, kad šis ba
šio pasaulio. Vienas sako taip, o ki
ka pagrabams, arba abelnam patar
nografijos,
typewriting, pirklybos tei
ke, — 6 flatų medinis namas, tas kitaip, tai katro tau vargdieni
navimui.
Parduosiu labai pigiai.
ten ir pasisiūlo imi tokia ar ki lius bus rožinis balius — ba kite, Naujienos No. 291.
sių,
Suvienytų
Valstijų istorijos, abelreikia klausyti? Jeigu jus tautiečiai
AIMSLEE GARAGE
kaip
naujas.
Rendos
$900.00
nos
istorijos,
geografijos,
politikinės
tokia •pavardžia. O tavus tar- lius su rožėmis, negalėjau iš
reikalaujate kokių ūkių, kokioj nebūt' ekonomijos, pilietystės, dailiarašys3205 Aimslee Avė.
mofrtgečiaus $2,000, 5|^%.
valstijoj, tai paklauskit musų rodos, tės ir tt.
Phone Montecello 119.
naitės pareigas eiti, laukia, ka- kęsti nenuėjęs. Del Dievo! tik
o mes Jum be jokių iškaščių duosim
6 FLATŲ BARGENAS.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
da šeimininkai išeis iŠ savo na- įsivaizduokite sau tą gležną,
atsakymą.
Jeigu agentai būdami 4 valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
Parduodu
savininkas
—
PARDAVIMUI Oakland auto
mieste jums garsina farmas, tai mes iki 10 valandai.
mų. Kaip greitai ji viena pasi- raudoną bei baltą gėlę — rožę!
MOTERŲ
mobilius, pirmos klesos padėji Bridgeport, gražiausis 4 kam jums labai norime pranešti, kad su 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
lieka,
taip greitai pasišaukia Ar ji jums nesukelia ypatingai
jokio bendro neturėtumėt, nes nė
barių fialas mūrinis. Kaina jais
REIKIA patyrusių moterų me. Pigiai.
ra legališku tiesų per kitas valstijas
specialį darbininką, automobilį, malonaus jausmo?
$7,500. $2,000 pirks šį namą.
išduota.
Daugelis jūsų, katrie laik
ANTON PALMA JR.,
AUŠROS MOKYKLOJ
susikrauna geresnius daiktus ir
Taigi h* aš buvau sužavėtas skirstymui popierinių atkarpų;
raščius
skaitydami
atrasit kad puikių
Joseph
A.
Kibort,
1819 W. 47th St.
ŠIE SKYRIAI:
yra farmų ant pardavimo bet pirm
išvažiuoja. Vogtus daiktus ji to baliaus, o ypač raudonų ro Atsišaukite tuojau.
3129
So.
Halsted
St.
;
važiavimo
persitikrinkit
ar
tos
farmos
Anglų
kalbos.
1451
So.
Peoria
St.
parsiveždavo namon ir savo vy žių, kurias' mačiau ant kone
2)
Lietuvių
kalbos.
yra
pirktos
tų
agentų
katrie
garsina
Tel. Blvd 9685 '
rui pasisakydavus,
kad buk kiekvieno bernužio ir mergu
jas ar kitaip. Jeigu yra pirktos nuo 8) Aritmetikos.
REIKIA patyrusių merginų
Geometrijos ir kitų Ma
agentų, tai žmogeliau žinok kad kai 4) Algebros,
‘ ’
ji juos pirkus
ant licitacijos. žės krutinės. Ir K. Bičiūno mu
tematikų.
na;
užmokėsi
du
kartu
kiek
ji
yra
verIŠSIMAINO
Tuomet jos vyras parašydavęs zika šiuom sykiu mane stebin skirstymui naujų vilnonių at- PARDAVIMUI bučernė su namu Naujas mūrinis 2 pagyvenimų po 4 ta. Neužsiimkit su tais katrie per
5) Braižymo (plianų pažinimo).
karpų.
Laikas
brangus, neleisk dykai. Su
arba
atskirai.
Biznis
per
daugelį
cambarius
namas
su
visais
naujos
laiškus
jums
daug
prižadėjimų,
pasiujai čekį ant tiek, kirsk ji pasi ti stebino. Muzikantai ir stati
vartok
naudingai.
Seni ir jauni vy
metų,
neša
gerų
pelnų,
lietuvių
ir
ki

1
lo,
nes
jie
jumis
nori
išnaudoti.
Tai
mados
įtaisymais.
Namas
randasi
1
’
Atsišaukite pas,
sakydavo mokėjus
už tuos ir sėdi, kad grajino, tai grajitų tautų apgyventa apielinkė. Savi Jrighton Parke ir lotas South Sido dabar mes jums patariam jeigu jus rai ir moteris visi neatidėliodami
MR. FMLSENTHAL,
gražioj vietoj. Kas turite didelį na norite kokių ūkią arba biznį, tai kreip pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
ninkas važiuoja Lietuvon.
daiktus. Ir taip namuose nebu no, kad ir seniems ndbuvo vie
Atsišaukite Naujienų ofisam pažy mą gražioj vietoj ir norėtumėt rtai- kitės prie musų, o mes jums duosim niausia ir geriausia. Mokiname die
LYONS BROS and CO
vo jokio nužiūrėjimo, iki jos tos sėdėti. Ir kliubiečiai šnekė
mint No. 288.
geriausių patarimą. Jeigu katrie nomis ir vakarais.
nyt, atsišaukite tuojaus pas
755-757
W.
Taylor
St.
Prisirašyti galima visada.
agentai jums pasiūlo žemę neišdirbta
SZEMET & LUCAS,
areštavimui.
jos, kad muzika esanti ytin ge
ir kainuoja daugiau kaip $25.00 uv:
4217 Archer Avė.
3001 So. Halsted St.,
PARDAVIMUI
Grosernė.
Daugiau kaip tuzinas turtin ra.
akerį, tai žinok kad tie yra išnaudo
„Chicago, UI.
REIKIA paty rasių moterių Priežastis, išvažiavimas į Lietu
tojai. Mes esam patys ūkininkai ir
gų šeimyną* kurios buvo ją paBalius buvo
įrengtas Šv.
NUO SVTNINKO
ir jums duosim geriausia
sisamdę kaipo tarnaitę ir ku Jurgio par. salėj.
Mount Greenwood, ties Morgan biznieriai
Jo i>elnas skirstymui skudurų. Gera al- vą.
rodą
už/
dykų,
tiktai rašyk mums dcl
Park, parsiduoda labai ‘pigiai keturi visų informacijų
2002 Canalport Avė.
rios rado savo daiktus Hcilių skirtas Justinui Kudirkai, ku ga, sanitarės aplinkybes.
kaslink ūkių Suvie
lotai 25 pėdos per 125 kiekvienas. Lo
Leveskio Mokykla
nytose
Valstijose.
GUMBINSKY BROS. CO.,
nanhiose, pasakė, jog jie tik ris dabar lavina savo balsą Itatai randasi prie 111-tos gatvės ir
Prirengiamoji
ir prekybos dėl
ONEIDA LAND CO.,
PARDAVIMUI bučernė ir groser Kedzie avė., tik du blokai ąuo gatve2261 S. Union Avė.
suaugusių.
Mokina
Lietuvių ir
pamatę naują savo tarnaitę, ijoje. Nors buvo šokia diena,
McNaughton, Wis.
nė, sykiu arklys ir vežimas, 4 kam- kario ir nuo Rock Island geležinkelio
Anglų
kalbų;
Grammar
School,
kuri vienoj vietoj sakes esanti )et žmonių
susirinko
gana
bariai užpakalyj pagyvėnimui, renda stoties: Mt. Greenvvood. Tai naujai
High School ir Prekybos daly
REIKIA moterų skudurų skir- Į nebrangi. Neša gera pelnų. Lietuvių lietuvių apgyvenama vieta. Parduo PARŲAVIMUI du lotai: ant vieno
“Mary,” kitoj “Hulda Jalm- skaitlingai ir išpirko nemaža
kų. Prirengiama prie kvotimų į
I ir kitų tautų apgyventa, biznis įdiitb- da pats savininkas, kurį matyt galima 5 kambarių stuba vieno pagyvenimo.
visas
augštesniasias mokyklas.
son,” etc., tuojau ją pasitikėję ro>8ių, kurias išsykio pardavi stymui.
Itas per daug metų. Savininką gali- vakarais šiuo adresu*:
Parduoda prieinama kaina, Greitai
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
atsišaukęs, gaus bargeną.
C. GREGORY,
’ma matyt po pietų. Priežastis par
MILLER & COHN,
ir džiaugęsi. Esą ji buvusi to nėjo po dvidešimt centų, o ant
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:80.
Klauskite M. Kodis,
1645 Van Buren St.,
davimo patirsite ant vietos,
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.
1416 Blue Island Avė.
kia sumani, inteligentiška ir iš- galo po dešimt. Tatai ir musų
i
Telefonas Seeley 4614
6816 S. Maplewood Avė.
1801 S. Peoria St., Chicago, III.
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