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Klausimas vėl busiąs iškeltas San
tarvės Taryboj

Vokiečiai nori išvyti NERAMUMAS PETROGREADE.
Korfanty,
..4—
4
—
‘
—
padalin Eina didelis prisirengimas, Padėtis esanti tokia pat, kaip

Parkui ji gal busianti
ta tarp Lenkijos ir Vokietijos. kad išvijus iš Augštosios Sile kad buvo prieš pakilimą Kronzijos “insurgentu” vadą
Ko r (anty.

PARYŽIUS, geg. 25. — Pas—
kutinysai sumanymas,
kaip
BATIBO'B, Augštoji Silezija,
spėjama
Anglų
pasiūlytas.
Augštosios Silezijos ginčui iš geg. 21. (Rašo Chicagos Daily
spręsti yra toks:
atiduoti ir News korespondentas Williain
Lenkijai ir Vokietijai tuos aps- E. Nash)“ — Pet visą naktį šio
kričius, kurie pastarojo plebis miesto apielinkėse ėjo šaudycito metu pareiškė noro prik inąsi tarp Vokiečių ir Lenkų,
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
įvykti jau šią sąvaitę, ir reikia lausyti vienai ar kitai besigin šaudytasi kasinių mortarais,
Washingtone]
ir šautuvais.
spėti, jog sulig
Francijos ir čijančiai pusei. Vis dėlto, visa kulkosvydžiais
WASHINGTONAS, geg. 24. Anglijos pažadais, tame posė kalbamoji teritorija (taigi Aug- Trenksmas stačiai pasibaisė
— Paskutiniu laiku vėl tapo dyje bus pakeltas ir Lietuvos štoji Silezija)
bus atiduota tinas.
iškeltas klausimas dėl Lietu de jure pripažinimo klaiihi- specialios komisijos kontro
“Taip kiekvieną naktį” —
vos Rcspub likos pripažinimo. mas.
sako Ratihoro gyventojai.
lėj — trysdešimčiai metų.
Šiuo sykiu jau prie naujos adOder upės tiltą gina du Ita
Sekant šitą sumanymą kalMinisterijos.
Lietuvos Atsto
kamąją komisiją piskirs tautų lų kariuomenės būriai. Jie sto
vybės rupesniu veikiąs Lietu
lyga. Gi kada užsibaigs, nužy- vi už akmeninių barikadų ir
vos valdžios vardu advokatas
mėtasai laikas, Augštosios Sile turi kulkosvydžius. Jiems įsa
MeAdoo yra įteikęs
platesnį
zijos gyventojams ir vėl bus kyta išdinamituoti tiltą, jeigu
raštą Valstybės Sekretoriui ir
duota progos savus geidavimus Lenkai bandytų eiti miestan.
ypatiškam dalykų išdėstymui
pareikšti.
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
Vokiečiai suėmė keturis šimtus
Washingtone]
buvo Vals. Sekretoriaus pri
Atsimainymas nuomonėmis
Lenkų.
imtas gegužės 11 dieną. Sup
WASHINGTONAS, geg. 24. tarp Londono ir Paryžiaus te
rantama, jog iki visas klausi — Gegužės 16 dieną Amerikos besitęsia neveizint debatų at
Ape penkis šimtus mastų
mas nėra išspręstas,
kokių Lietuvių Prekybos ir Pramo stovų bute. Francuzų oficiali- nuo upės stovi Vokiečiai. Tai
nors pozityvių pažadų iškart nės Tarybos vardu tapo išsiun niuose rateliuose todėl reiškia yra jų žvalgai, kurie nūdien
sunku laukti. Paaiškėjo, jog tinėta visiems Senato ir Atsto ma nuomonės, būtent, kad tal liaujasi su Lenkais.
kaip Lietuvos Respublikos, taip vų Bumų nariams, o taip-pat kininkai pradeda susitarti.
Būrys Vokiečių žvąlgų šį ry
ir kitų Baltijos valstybių pri ir Valstybės
Sekretoriui Hu Spėjama, kad Briand laimė?, tą persikėlė per Oder upę, ne
pažinimo klausimas esąs aktu- ghes, tam tikra rezoliucija,
šiandie, kuomet atstovų bu toli Ratiboro, ir užgriebė dvi
alis, kurį administracija šiuo kurioj
reikalaujama,
idant to posėdis atsidaro, mažai te- dešimt kulkosvydžių, keturis
laiku norinti išspręsti.
Amerikos valdžia greičiau nu a bejojama, kad pirma nei po šimtus belaisvių bei daug karo
Gegužės 16 dieną Valstybės skirtų savo konsulus ar konsu sėdis
užsidarys
premjerui pabūklų. Jie sako, kad tuo pa
sekretorius buvo priėmęs kon- linius agentus Lietuvon.,
Briandui bus pareikšta pasiti čiu kartu į jų rankas pateko
gresmaną Walterą M. Chandkėjimo balsavimas.
dvidešimts Francijos kareivių
šiuo
laiku
Lietuvos
žmo

lerį, kursai visų trijų Baltijos
Premjero kalba atstovų bu ir vienas majoras. Jie suimta
nors
respublikų vardu įteikė ilges nėms, kurie tuT kokių
te utaminke, kur jis pareiškė, su visais ginklais, kurių jie tu
reikalų
prie
Amerikos
konsu

ni memorialą dėl visų šių tri
jogei dabartinė padėtis nebū rėjo mušdamiesi Lenkų eilėse
lo,
prisieina
Kelianti
Rygon,
jų respublikų pripažinimo. Vi
tinai reikalauja ginkluotos oku — prieš Vokiečius. Vokiečiai
nes
tik
ten
vra
toksai
konsu

sas tas raštas puikiai nušvie
ant
pacijos Ruhr apskrities, dau turi nedideles pozicijas
las,
o
reikalų
atsiranda
visa
čia visų šių rtspirblikų padėtį
geliui premjero sekėjų nepa kairiojo Oder upės kranto.
daugybė,
tai
dėl
išgavimo
lei

ir stipriai įrodo reikalingumą
tiko.
Vis dėlto, nemanoma,
Rengiasi puolimui ant Gross
dimo
arba
vizos
važiuoti
Ame

jų pripažinimo. Jis buvo W.
kad . tatai reikštų praradimą
Strėhlitzo.
M. Chandlerio ištisai perskai rikon, tai dėl persiuntimo ko daugelio balsų.
tytas Valstybės Sekretoriui, o kių dokumentų ir tt. Parvy
Daroma didelių prisirengi
Premjeras Briand pareiškė,
kusioms
Uetuvon
tiems
lietube to tapo įneštas ir į Atstovų
kad jis patenkintas Wirth’o mų, kad iš Augštosios Silezi
vienis,
kurie
yra
patapę
Ame

Bumus ir tapo atspausdintas
valdžia: ji savus prižadus pra- jos išvijus Lenkų “insurgen
rikos
piliečiais,
lygiu
įbildu
pri

Kongreso Rekorduose gegužės
vesianti — uždarys Vokietijos- tų” vadą, Adclbcrtą Korfanty.
sieina
susisiekti
su
konsulu,
o
17 dienos N. 31, pusi. 1515Silezijos
rubežių,
o taip Žygiuoto nuo Krappitzo davė
kad
nuvažiuoti
Rygon,
prisiei

1520.
jau
žiūrės kaip
nugink tų pasekmių, kad daugiau kaip
na
išsiimti
[>asas
ir
šiaip
pada

Kadangi šiandien Latvijos
ketvirtainių
luoti tuos būrius, kurie yra su keturiasdešimts
ryti
daug
išlaidų,
neskaitant
ir Estonijos jau tapo pripažiisidarę
Augštojoj
Silezijoj. mylių teritorijos jau apvalyta.
jau
sugaišties.
Del
šių
tat
prie

tos de jure, visų valstybių, ku
Tok^ tikslus plebiscito aiškini Visa tai gali susi vesti prie to,
žasčių
ir
dėl
to,
kad
Lietuvos
rios priklauso Tautų Sąjungai,
mas pagalios
galutinai turės kad bus užimta svarbus mies
Respublika
gyvena
jau
suvirs
o Lietuva iki išol nėra pripa
tas, Gross Strehlitz. Neužilgio
atsteigti tvarką Silezijoje.
tris
metus,
kaipo
atskira
ne

žinta, tai kad išlyginus juridi
laukiama sekamo puolimo.
Vokietija
žada
siųsti
maistą.
priklausoma
valstybė,
Tarybos
nę visų šių Baltijos valstybę
Pas Vokiečius dabar
nėra
direktoriatas
ir
yra
sustatęs
padėtį,
Lietuvos Atstovybė
LONDONAS,
geg. 25. — kalbos apie sistematingą ren
tam
tikrą
rezoliuciją,
kuri,
su
Amerikoje yra užklaususi mu
Londone gauta žinių, jogei Vo gimąsi, kadangi jie labai ken
parašu
adv.
J.
Lopatos
kaipo
sų delegacijos Briuselyje, kuo
kietijos valdžia Francijai pra čia delei stokos amunicijos bei
Tarybos
direktoriato
(pirminin

met galima laukti iš Aliantų
nešusi,
kad ji yra palinkusį kitų karinių pabūklų.
ko,
ir
adv.
F.
Bagočiaus,
kaipo
valstybių tokio de jure Lietu
siųsti maistą ir pinigus Augštosekretoriaus
ir
buvo,
kaip
vos pripažinimo, ir ar teisin
jon Silezijon.
ankščiaus
nurodyta,
išsiuntinė

gos yra žinios, jog klausimas
Pirmasai pinigų siuntinys,
ta.
dėl Lietuvos nepriklausomy
kuriuo turės būt išmokėta al . Serbų valdžia persekioja
bės pripažinimo busiąs ^įkel
Tuo tarpu jau
gauta yra gos darbininkams. ' pasiųstas
kroatus.
tas ateinančiame Augščiausios nuo daugelio senatorių ir šiaip šiandie.
VIENNA, geg. 25. — Kadaise
Aliantų Tarybos posėdyje.
atstovų daug atsakymų, ku
Austro-Vengrijos ir kitų di
Nuo Lietuvos delegacijos pir riuose žadama tą klausimą pa
džiųjų valstybių ehgiama Ser
mininko
Ern. Galvanausko remti. kaip tik jis bus įneštas
bija šiandiia ne*l>logcai
moka

Del reikalo Amerikos konsulų
Lietuvoj

Reikalauja Amerikos kon
sulo Lietuvoj.

Represijos Jugo-Slavijoj.

t

toksai kal>lejęranias

iš gegužės 19 dienos;
“Francija ir

. Riaušės Airijoje.

svarstyti,

ir

tai

dar

gal

šios

sesijos metu.

Anglija forma

liai prižadėjo pripažinti de jure
AMERIKIEČIAI VYKSTA
Lietuvos Respubliką artimiau
MEKSIKON.
siame Conseil Supreme posė
dy. Delegacijų pirmininkas Hymans
pilno suverenito pri Mašiniftų unijos darbuotojai
apleido Berliną.
pažinimą yra deklaravęs Tau
tų

Sąjungos vardu gegužės 6

dieną. —Galvanauskas.”
Kaip spėjama iš laikraščių,
tasai Aliantų Tarybos posėdis
dėl Silezijos klausimo turės
SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jį perskaityti. Nnm.

BERL1NAS, geg. 25. — In
ternacionalinės Mašinistų Aso
ciacijos prezidentas, Wiliami
H. Johnson, ir kiti tos unijos
darbuotojai, kurie nesenai ap
leido Jungtines Valstijas, va
kar išvažiavo iš Berlino. Vyks
ta jie Maskvon.
Vyksta tos
valstybės politinę ir ekonominę
padėtį tirtų.

Jau atėjo
Socialdemokratas
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,
MILLIVILLE, N. J., geg. 25.
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. —Vienais vietos žvejys, Wi’I1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 liam Harsog, andais Mauric ucentus.
pėj pagavęs 325 svarų žuvį.
Gaunamas Naujienų ofisą.
Pirmas čia toks atsitikimas.

Sud ejęi r» ti»

valdžios

muitine;

nuostoliai dideli; keli žmonės
užmušta.
LONDONAS,
geg. 25. —
Čia gauta žinių, kad Dubline,
Airijoje, šiandie sudeginta di
delė valdžios muitinė — gra
žia usis ir brangiausia visame
Dubline triobėsis.
Kas padegė, tikrai nesužino
ta, bet spėjama, kad tai sinnfeinerių darbas. Vieni pasako
ja, kad sinnfeineriai slapta įsigąvę į muitinę ir ją padegę,
kiti gi — kad muitinėn mesta
kelios bombos. Tenka palaukti
tikresnių žinių.
Triobėsis sudegė iki pamatų.
Nuostoliai dideli.
Triobešis
valdžiai kainavo apie penkis
milionus dėlerių.
Gaisro metu ant netoli esan
čio nuo muitinės tilto buvo su
sirinkusi
didelė minia žmo
nių, Į juos tuoj imta šaudyti.
Sako, kad keliolika žmonių už
mušta ar sužeista.

r

en>»ti

silpnesnę

nei ji tautą.

štadte;

Krasinas tai užginčija.

Bet kaimiečiai neparduoda jai
grūdas.

to, kad
kaimiečiai atsisako
parduoti grūdus, kuriuos jie
laiką pasėliui.
Neišrodo, kad bolševikų val
džios patvarkymas, grąžinantis
laisvąją prekybą,
nors kiek
butų pašalinęs maisto stokos
pavojų.
Valdžios komisijos, kur bu
vo pasiųstos j arlimesniuosius
kaimus susipirkinėt grūdus grį
žta atga Itušičomis rankomis.
Boto, sov. valdžios viltis gauti
grudų iš Kaukazo taipjau nykslanti. Mat, tenai keli milionai svarų grudų tapo sunai
kinti sukilėlių.

šaudo Petrogrado streiki
ninkus.

Ekonominis Maskvos sovie
tas paskelbė tokį patvarkymą:
visų piliečių šeimynos, kartu ir
pačių sovietų tarnautojų, vi
suose miestuose, išskiriant tik
Maskvą, Petrogradą it Kronštadtą, reikiamo
jiems ištek
liaus nuo valstybės nebegaus.
Tokio ištekliaus gaus tik dar
bininkai ir kūdikiai. Bet nuo
balandžio
1 dienos tasai val
džios duodamasai
ištekliusmaistas sudaro tik vieną svarą
duonos — kartą savaitėj.
Darbininkai bėga iš Mask
vos, kad pasi j ieškojus maisto
kaimuose. Dvi savaitė tam at
gal svaras
duonos Maskvoj
kainavo 1,200 rublių. Šiandie
gi svarui duonos mokama net
tris tuksiančius rublių. Cuk
rus parduodama po ašlunioliką tūkstančių rublių svarui.

RYGA, geg. 25. — Gauto
sios iš Estonijos sostines Rcvelio žinios sako, kad streikas
Petrograde plėtojasi. Sakoma,
kad
darbininkai
reikalauja
duonos ir drabužių. Boto, kad
jiems butų grąžinta tos teisės,
kurias bolševikai atėmė iŠ jų.
Atėmė jėga.
Gautomis žiniomis, “dirbtu
vių distriktas” apstatytas ka
reiviais. Nė vienas žmogus ne
įleidžiama pro kardoną
be
tam
tikrų žymių-pasportų.
Praeitą savaitę bolševikų ka
valerija išvaikė didžiulės vago
nų / dirbtuvės, ReČkino, strei
kininkus. Į streikininkus šau
dyta iš kulkosvydžių. 'Daugelis
darbininkų sužeista.
Gautomis iš Petrogrado ži
niomis, “kairieji komunistai”
tikrina, jogei kalbamoji padė
tis susidariusi
dėlei perdaug
“švelnios pozicijos,”
kurios
laikosi Leninas. Kaip sakoma,
Petrogrado gubernatoris Zinovjevas, karo ministeris Leo
nas Trockis ir kiti 'bolševikų
viršylos nič nieko nedarą, kad
nugniaužus treiką — bent tol,
kol padėtis pasidarysianti gan
bloga. Esą, Trockis kartą pa
reiškęs*: “Tuomet jie ir vėl ga
lės pasišaukti mane, kad iš
traukčiau juos iš balos.”

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 26, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

KARINIS LAIVAS PRIEŠ
TURKUS.

Anglija reikalauja, kad butų
paliuosuota belaisviai, laikomi
Adalijoj.

KONSTANTINOPOLIS, geg.
25.— Anglijoos laivyno valdi
ninkai, esantys šiame mieste,
pasiuntė karinį laivą Adalijon,
kad tuo privertus Turkus ipaTrue translation filed with tho post- liuosuoti vienuoliką belaisvių,
master at Chicago, III., May 26, 1921
as required by the act of Oct 6, 1917 kuriie buvo paimti nuo Anglu
laivo Palatina.

Lenkp ministerija sujudusi
Norinti išvengti su?ikirtimo
su Vokietija.

VARšAVA, geg, 25. — Ga
vus žinių apie tai, kad Vokie
čiai pradėję ofensyvą Augštojoj Silezijoj, ininisterių kabi
netas Inikč

nepaprastų

posėdį.

Mažina išlaidas.
LONDONAS,
geg. 25. —
Šiais metais Anglijos valdžia
yra nusitarus sumažinti savo
išlaidas 20 nuošimčių. Tai da
roma todėl, kad sotausius pi
nigus, kurie Augių valdžia nū
dien labai reikalingi — nuošimčiams ir paskoloms mokė‘L
■ .:■! •

Siautimas juodašimčių
Italijoje.
--- - ------------

t

Fasciti užpuldinėja socialistus
ir komunistus.

ROMA, geg. 25. — Gauna
RYGA, geg. 25. — Gautomis ma žinių, kad įvairiose ivetosc
iš Maskvos
žiniomis,
tasai

STOCKHOLM, geg. 25. —
Visos žinios, kurių čia gauna
ma iš Finlendijos, suko, jogei
neramumas Petrograde kasdie
ną didėjąs. Nepasitenkinimas
visose klesose, o ypačiai dar
bininkuose, pasiekiąs to paties
laipsnio, kaip kad buvo* prieš
didįjį sukilimą Kronštadtc.
Neveizint tų pasikartojančių
žinių,
pramonės komisaras
Krasinas, kuris dabar randasi
Stockholme, sako, jogei pra
nešimai apie grūmojantį Pet
rogradu! sukilimą yra niekas
daugiau, kaip melai, sovietų
valdžios priešų skleidžiami.

Tattęsi dėlei padėties toj teri
torijoj.
Užsienio reikalų ministerio
Sapiehos rezignadija. nepriim
ta. Prezidentas Pilsudskis ir
premjeras Witos paprašė, kad
jisai savo pareigas eitų tol, kol
bus Augštosios Silezijos klau
simas išspręstas.
Diplomatiniuose
rateliuose
gautomis žiniomis, I^enkų val
džia griežtą poziciją užėmus ir
daranti visa, kas galima, kati
PINIGŲ KURSAS.
išvenguis susikirtimo su Vo
Vakar, geg. 25 d., užsienio piniS kaina, perkant jų ne mažiau kaip kietija.
Anglijos 1 svaras ................... $3.96
Austrijos 100 kronų................ $0.26
Belgijos 100 kronų ............... $8.60
Danijos 100 kronų ............... $18.12
Finų 100 markių ................... $2.28
Francijos 100 frankų ........... $8.60
r Italijos 100 lirų........................ $5.45
Lietuvos 100 auksinų ........... $l;70
Lenkų 100 markių ............... $0.13
Olandų 100 guldėnų ........... $35.60
Norvegų 100 kronų............... $15,55
Šveicarų 100 kronij ........... $17.95
Vokiečių 100 markių ........... $1.70

Maskva badaujanti.

miestas yra arti b-ido. Tai dėl

Kfoacijos kaimiečių partijų
andais bandė sušaukti nepap
rastą suvažiavimą. Bet kuomet
Serbų valdžia ]Mityrė, kad su
važiavime be kita busią svar
stoma
ir
“neprikahisomos
Kroacijos klausimas,” tai ne
tik pats suvažiavimas uždraus
ta, bet imta persekioti kroatai
kaimiečiai. Žymesnieji Kroatų
darbuotojai areštuota.

25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

.. .

under tie Act of March S, 1879.

padėjimai pripažint Lietuvos I
Laikys Sileziją per trysdeRespubliką
šimfs mėty.

gautas

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

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje}

True translation filed wlth the post- True translation filed with the post- True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, III., May 26, 1921 master at Chicago, III., May 26, 1921 master at Chicago, III., May 26, 1921 master at Chicago, UI., May 26, 1921
as reųuired by the act of Oct, 6, 1917 as required by tne act of Oct. 6, 1917 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 as required by the act of Oct. 6, 1917

yra

-1

kraštui indų jų nacionalistų

or

ganizacijos “Fasciti“ nariai ir
vėl panaujino puolimus ant so
cialistų bei komunistų.
Gcijoa mieste kažinkas nu
žudė vieną “Fasciti” organiza
cijos narį. Netoli Rimini juo
dašimčiai surengė puolimą, čia
vienas komunistas nužudyta, o
trys sužeista.
Beto, kruvinų
susirėmimų įvyko Syracuze,
Neapoly,
Mantua ir kituose
miestuose.
Sicilijoj geležinkeliečiai pas
kelbė streiką. Paseklbė jį tuo
tikslu, kad užprotestavus prieš
kalbamųjų juodašimčių siau
timą.

Skerdynės Morokoj.
Francuzų kariuomenė nušovu
si keturi? šimtus maištininkų.

MADRIDAS, geg. 25.— Vie
tos laikraščiai šiandie išspaus
dino gautą iš Centą, Morokoj,
žinią. Sako, kad būrys maišti
ninkų, emiro Afbdel Maliko va
dovaujamų, užpuolė Francuzų
kariuomenę, esančią Follaginoj ir Zornale.
Puolikai turėjo penkis šim
tus pėstininkų ir keturis šim
tus raitelių. Visi jie buvę kuogeriausia apginkluoti.
Buvęs
labai atkaklus mušys, kuriame
Prancūzai nušovę arba sužai
dę apie keturis šimtus puolikų.
Vis dėlto maištininkai nusitarę
nepasiduoti, ir muši tebetęsią.
Ir Monako valdonas turi ko
pasakyti.
PARYŽIUS, geg. 25 — Mo
nako kunigaikštis, kuris nese
nai grįžo iš Jungtinių Valstijų,
be kita čia pareiškė, jogei jo
manyihu, patvarią taiką EuroI>oj tegali padaryti — Ameri
ka. “šiandie nuo jos visa prik
lauso,“ sakė Monako valdo
nas.
.■
PARYŽIUS, geg. 25.- Francijos valdžia,
armijos Štabo
Pareiny patariama, šiandie įsa
kė demobilizuoti vedusius ir
turinčius užlaikyti savo šeimy
nas kareivius iš taip vadina
mos 1919 metu klesos.

Auksinai
Laikinai Atpigo
Vokieti jos markės ir Lietuvos

auksinai

vakar-

šiandien 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 pinigų siuntimo įstaiga Ameri, koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilnų gvarantijų už pinigus sjunčiamus
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—Lie
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.

PINIGŲ siuntimo skyrius
1739 So. Halsted St.,
Chicago, m.

Ketvergas, jSegtižio 26f 1921

*#■

I menės luomas yra jau speku įnybos formos ir pati visuome ateivių iŠ Lietuvos (nežiūrint Valstybės sekretoriaus vietą tik
liacijos ir savininko įpročiais nė nėra pribrendusios socializ- tautybės) butų įleista į metus su sąlyga, kad prie pinuos pro
nedaugiau kaip 4,055. Kadangi gos jis Knis sugrąžintas į augšI mo tvarkai .
sugadintas.
Fabionas ir Mickiewicz
čiausįjį
teismą.
1910
m.
ndlnivo
nustatyta
kiek
Vienok tvirta proletarų poli Tarybų Husų praktika turi
vedėjai
Kandidatu
į
augščiausius
tei
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaa
tika, greitas* griežtas ir visiškas pamokinti viso pasaulio, o ypač ateivių gyveno tuo laiku Ame
Tarybų Rusuos šių metų ko apsidirbimas su dvarininkais Lietuvos darbininkus, kaip są rikoj iš dabartinės Lituvo^ ru- sėjus esąs ir senatorius Sut- Ir kuris pagelbėjo naudo Siuntimas pinigų, laiva
kortės, paŠportai ir tt.
vo 28 dieną, valdžios dekretu ir stambiais ūkininkais pa moningai eiti prie socializmo bežių (tada Lietuva skaitėsi herland iš Utah.
jant Lydia E. Pinkham VeNOTARU ŪSAS
>
, getable Compoundą.
paskelbta laisvė prekybos ir trauks tą klasę proletariato re- tvarkos. Pirm, negu imti val Rusijos dalimi; nustatant gi
Real Estate, Paskolos,
Insulinai ir tt.
džią i savo rankas, darbininkai skaičių galimų įleisti ateivių Atmetė priverstiną balpavlmą.
įvedamas valstiečiam natūrali voFib ijos pusė t”...
809
W.
85th
St., Kamp. Halsted Si.
[Iš
Federuotosios
Presos]
Springfield,
Mass
—
“
Gydytojai
pa

ais mokestis (grūdais, šienu,
Su dvarininkais ir stambiais turi apsiro'kuoti, ar gyvenimas aprfendžiama ne pagal skaičių
Tel.:
Boulevard 611.
sako mano vyrui, kad turiu eit ant
Vai.:
9
iki 6 kasdieną
gyvuliais, sviestu, pienu ir t.t.). ūkininkais griežtai apsidirbta, jau yra pribrendęs naujai tvar ateivių kokios nors tautos, o
Boston, A Mass. — Valstijos
operacijos, kitaip,
Vak.i
Utar.
Ket.
ir Sub. iki 9 vak.
busiu ligota ir dau
legislalura almėto bilių, kuris
Tuo dekretu ligi šiol Vuvusi o mažųjų ūkininkų vis lik ne kai.
Ned.i iki 8 po pietų.
giau kūdikių ne
Ir jeigu kapitalistinėj visuo valstybės, nežiūrint tautybės), butų padaręs balsavimą pri
produktų skirstymo sistema patraukta revoliucijos pusėn.
galėsiu turėt iš
silpnumo
atžvil
keičiina ne tik formoje, bet ir Ne lik nepatraukta, bet po ke menėj to pribrendimo da nėra, tad Lietuvos ateivių reikale gal verstinų. Bilius buvo nustatęs
gio.
Atsisakiau
ei Tel. Randolph 2898
esmėje. Nuo spalių revoliuci- lių metų pačių atatupstais pa tai turi kovoti užtai, kad kraš bus.pritaikintas 1920 m. sura $5 pabaudą už ncbalsavimą
ti ant operacijos.
1 jos ligi šiam laikui prekyba eita atgal... prie Kuosos pre to ūkio gamybos formos ir vi šąs, taigi gal bu t buš įleidžia
Mano vyras liepė
A. A. SLAKIS
pamėgint
Lydia
E.
ma
į
metus
tik
4,055
ateviai
sas
visuomenės
gyvenimas
eitų
ADVOKATAS
Tarybų Rusuos buvo visaip kybos. Kodėl?
Pinkham VegetaOfisas vidunzdestyji
Todėl, kad aukščiau savo socializmo pusėn, bręstų socia iš Lietuvos rybų, — ne vien JIS IŠAUGINO ŠIMTUS TUKS
varžoma.
Pereitų metų pa
blo
Compoundą,
ASSOCIATION BLDG.
gal tas pagelbės.
TANCIŲ KŪDIKIŲ.
baigoje da gi buvo tam tikru galvos vis tik negali pašokti. lizmo tvarkai. Toje kovoje lietuvių, bet ir kitų Lietuvoj
19 So. La Šalie St.
Per pirmus ketudekretu uždaryta “Sucharev- Rusų komunistų vadai, paėmę darbininkai patys turi išaugti gyvenančių tautų (latvių, ru
ris mėnesius, galėjau
_
____
visai mažai
Valandos: 9 ryto iki 5 po pi
dirbti,
daugiausia
turėjau
gulėt,
bu

ka” ir kiti Maskvos rinkai. To valdžią į savo rankas, pradėjo ir pasiruošti būt naujo gyveni sų, žydų, vokiečių ir k.).
Borden’s Eagle Brand sutir vau nervuota ir nieko negalėjau val
Namu Tel.: Hyde Park 8395
kiu bildu, laisvoji prekyba ta bandymus įgyvendinti socializ mo šeimininkais. Tat visiems,
štintas pienas pagelbėjo dau gyt, bet mano vyras tankiai primin
kad imčia Vegetable Compoun
po visiškai užstclbta. Miestų mo tvarką Rusuose. Pradėjo kas da to nesupranta, o ypač
ginus kūdikiams 'išaugti svei davo,
Kas
bus
aukščiausiu
dą,
ką
aš ir dariau. Iš mano aštuo
ir armijos maitinimą buvo pa visai teisingai, būtent, panaikin Lietuvos komunistam patar
kais
vyrais
arba
moterimis,
neto
kūdikių,
pastarojo gimimo lai
teisėju.
V. W. RUTKAUSKAS
kas
buvo
lengviausiu,
už ką ir ačiuosiėmusi ant savęs Tarybų val dami patį kapitalistinės tvarkos čiau arčiau susipažinti su padenegus visi kiti prirengti kūdi
Advokatas
ju už Vegetable Compoundą. Reko
džia. Tą darbą ji atlikdavo to pamatą, — privačią nuosavybę.
kiams maistai.
29 So. La Šalie St. Room 824
menduoju savo draugėms, kuomet iš
[Iš Federuotosios Presos]
Tel. Central 6390
kiu budu. Surinkdavo pilnų Užgynė liuosą prekybą, panai tyti ją ne. per revoliucines aki
. Gail Bordcnas pirmas priren girstu skundžiantis negale ar ką skau
Tarp
politi
Vatu
812
W. 33rd St^ Ckicago
Washington.
da.
”
—
Mrs.
M.
Natale,
72
Fremont
nes,
bet
kaip
ji
ištikrųjų
yra.
žinių apie kiekvienų metų der kino visus mokesčius nuo pri
gė šilą maistą kūdikiams dau St., Springfield, Mass.
Tel.
Yards 4681.
lių; išskaitliuodavo, kiek rei- vačius nuosav/bes (nuo žemės, Da patarčiau jiem pasiskaityti kierių ir laikraštininkų vaigšto ginus kaip 60 metų atgal, dėl Sergančios, negalinčios, padard ne
namus ir perskaičius ponios
galinga palikti iš to derliaus gyvulių ir t.t.), paėmė valsty Vienok revoliucinių socialistų gandai, kad į adgsčiausio teis gerovės kūdikių ir nuo to lai laimingus
Natalės
laišką,
kiekviena gali persi
mo
mirusio
vyriausio
teisėjo
valstiečiam (jiem pramisti ir bes nuosavybėn stambiuosius kongreso nutarimus, kokiais ke
JOSEPH C. SOBOL
ko jis buvo pagclba motinoms, statyt kaip Šitie namai tapo atbudaEdward
Douglass
Wbite
vietą
Advokatas
voti
atgaunant
jos
sveikatą.
Kiek

liais
reikia
eiti
į
soicaliziną.
Tie
Bet
ūkini); visa kita imdavo vals- ukius, fabrikus, namus
kada visi kiti maistai nebuvo viena moteris kenčianti panašias ne
154
W.
Randolph St.
nurodytieji keliai buvo ir yra busiąs paskirtas buvęs prezi tinkamais jųjų kūdikiams.
kas iš to išėjo?
tybės reikalam.
Room
479
Tel. Main 2593
gales, turi gerai išmėginti Lydia E.
dentas
Taftas.
To
buk
norė

Namų
Ofisas
Rusai — labiausia atsilikusi venintėliai teisingi.
Senrtas išskaitydavo, kiek
Ant puslapio 5 šito laikraš Pinkham Vegetable Compoundą. Tai
1645
Wabansia
Ave^
jęs pats White ir buk pasisiu čio šiandien jus atrasite ap tikrai vertas valandos.
—Pranas N.
valdžiai turi duoti visokių pro- Europos valstybė. Atsilikusi ne
TeL Haymarket 3869.
(IŠ “Socialdemokrato”). vęs buvusiam prezidentui Wil- garsinimą apie Bordtn’s Eagle
<luktų kiekviena gubernija. ti gamybos sirty, bet da labiau j
sonui rezignuoti, jei jo vieton Brand Sutirštinto (eondensed)
Gubernijos maitinimo komisa proto išsilavinimu, darbininkų
Taftas. White pieno. Iškirpkit kuponą ir pa
J. P. WAITCHES
pasiruošimu
riatas paskirstydavo jo guber ir visuomenės
Apie ateivius Ameri labai paskirtas
LAWYER
rūstavęs
ant
VVilsono
ir
nijai paskirtąjį produktų skai naujas socialistiniam gyvenisiuskit The Bordens Kompani
koje.
—
todėl atidėjęs labai pavojingą jai, o ji prisius jums, dykai
Lietuvys Advokatas
čių tarp apskričių, apskritys niui. Todel, kai komunistai
operaciją,
kad
nedavus
progos
4601 S. Hermitage Avė.
tarp valsčių, valsčiai tarp kai ėmė kurti socializmo tvarką,
nurodymus kaip maitinti jūsų
Pereitais metais darytu vi
Wilsonui skirti teisėją.
Tel.: Boulevard 6080.
mų, o kaimo pirmininkas — visas pavėluotas Rusų gyveni suotinu
kūdikį su šiuo stebėtinu mais
gyventojų
surašu,
atskiriem kiemam: Jonas turi mas susivedė prieš juos ir Jungt. Valstijose viso gyveno
Kiti kalba, kad tos vietos no tu ir taipgi jųjų “Kūdikių Ge
duoti tiek ir tiek, to ir to, Balt kaip sunkus akmuo, pririštas 13,703,987 baltieji ateiviai. Da rįs1 Hughes ir jis sutikęs užimti rovė” knygą. Apg.
Phone Boulevard 6301
rus — tiek ir tiek. Paprastai prie kojos, ėmė juos traukti rant surašą 1910 m. ateivių gy
ANTANAS GREDUŠKA
imdavo viską, kas valstiečiui atgal į barbarų gadynę.
Generalis
veno 13,345,545. Taigi nuo to
SUSTOK
—
ŽIŪRĖK
—
IR
—
KLAUSYK
Nacionalizuotų
fabrikų
ga

likdavo, v— visus “likučius”.
Kontraktorius ir
laiko skaičius ateivių padidėjo
Flatus
ir
bungalows.
Aug

Į
šį
patraukianti
pasiūlymą
šeši
daiktai
tik
už
$6.00.
budavotojas.
Tokiu budu, valstiečiai netu myba visiškai nusmuko. Stam tik 2.7 nuoš. Tokio mažo at
Budavojame
ir taisome.
rėdavo ko parduoti ir už ką busis žemės ūkis iširo. Dirba eivių skaičiaus padidėjimo dar
štos rūšies materijolas ir
1401 W. 47th St., Chicago.
nusipirkti žemės ūkio įrankių, mos žemės plotai sumažėjo ir bebuvo nuo 1850 m., kada pra
puikiausia unijistų gabių
manufaktūros, druskos ir kitų didžiule dalis virto dirvonais. dėta vesti cenzus.
Paprastai
jiem reikalingų produktų. Tą Valstiečiai, kai valdžia pradėjo lame laike ateivių skaičiaus pa
darbininkų darbas už tokią
viską ėmėsi jiems parūpinti iš jų Imti visus likučius, liovėsi didėjimus įvairavo tarp 12 ir 82
žemą kainą, daug pigiau, nei
dirbę daugiau, kaip buvo rei nuoš.
pati valstybė.
Negalima sakyti, kad tokia kalinga jiem patiem pramisti ir
kuri kita įstaiga pasaulyj
šiuoml pranešu visiem? namų sa
Ateiviai
dabar
sudaro
12.9
produktų skirstymo sistema bu pasigaminti sėklų. Vis tiek,
vininkams,
kad aš esu vienatinis
galėtų.
Perkame
tokiomis
nuoš.
visų
Jungt.
Valstijų
gy

lięįuvys
stogų
dengejas. Dengiu
girdi,
kad
ir
šimtus
pūdų
ja

vo niekam tikusi.
Kai paly
naujus
ir
taisau
senus stogus, o
ginti su kapitalistine produktų vų pristatysiu valdžiai, man ventojų. 1Q1O in. jie sudarė
daugybėmis, -.todėl galime
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu ririas. žodžiu sakant,
skirstymo sistema, ji buvo la jokio# iš to naudos nebus. O 16.3 nuoš., o 1850 m. 11.5 nuoš.
siūlyt
už
didelį
nupiginimą.
savo darbą atlieku gerai, greitai ir
bai netolima socialistinei siste duonos ir sėklos vis tiek ne
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
Skaičius ateivių per paskuti
mai. Ypatingai, kai da perei paims.
riu per 15 metų.
Nebudavok namo, nematęs
nius 10 metų .padidėjo 358,412,
Taipgi turiu didelį troka perkrautais metais buvo užginta atistymui ir kitokiems visokiems pa
Valdžia iškarto pažadėjusi kuomet pirmiau tas skaičius
mus.
minėjant produktus naudotis duoti valstiečiam druskos, ma
Kreipkitės ypatiškai
District Sales Manager dis tarnavimas.
arba per telefoną.
ginklo jėga. Agitacijos ir {tik
nufaktūros, žemės ūkio padar prastai nemažiau kaip 1,000.
triktams į šiaurius nuo 51
J. GEDUTIS,
'
rinimo kelias buvo tuomet vie gų, kai fabrikų gamyba nupuo
Illinois valstijoj skaičius sve
gatvės,
į
pietus
nuo
22-os
2106 W. 24 St.,
nintelis būdas paimti iš vals
Phone Roosevelt 8699.
lė, negalėjo išpildyti savo pa tur gimusių 1910 m. buvo 1,gatvės,
į
vakarus
nuo
tiečių visus “likučius”.
žadų ir tuo pat prisidėjo prie 202,314, o 1920 m. 1,204,403,
Wentworth Avė. District Phone Boulevard 491
Tai taip buvo. O dabar žemės
taigi tik 1,843 daugiau, kuo
ūkio slopinimo.
Rašyk šiandien reikalaudamas virš parodomų daiktų seto, ir kuomet apSales Manager
vieton to viso valdžia įvedė na
ASHLAND JEWELRY
laikysi
juos, parodyk savo kaimynams ir draugams ir tt. ir lai jie nuspren
met
skaičius
ateivių
nuo
1900
Tarybų
valdžia
mėgino
visą
tūralinį mokestį ir laisvą pre
džia jų vertę.
MUSIC STORE
bėdą suversti ant / Ententės iki 1910 buvo padidėjęs 237,- .
Jei nori persistatyt šiuos aųgštos vertes daiktus, tikrai buk pirmas pa
kybą.
Deliautal,
sprando, išaiškinti karo vargais. 925. Dabar Illinois valstijoj sinaudoti proga šio didelio pasiūlymo, o busi įpusti atstovu.
4021 S. Maplewood Avė,,
Dalykas
yra
labai
atliekamu,
todėl
nevilkink.
Tik
iškirpk
šį
paveikslėlį,
Lai
kreditai.
Čia jau visai kas kita. Natu- Tame yra nemaža teisybės, bet ateiviai sudaro 18.0 nuoš. visų parašyk AIŠKIAI savp vardų ir antrašų, įdek su 35c. krasos ženkleliais ar
Tel.'! Lafayette 965.
valstijos gyventojų.
ralis mokestis gyvavo pasauly
P-s Rubey lietuvis. Telekitokiu budu padengimui persiuntimo lėšų, o mes pasiųsime daiktus tokius
Auksybl, Columpat
kokie'parodomi
augščiau
ir
aprašomi
žemiau.
Per paskutinį dešimtmetį į
jau baudžiavos laikais. Valstie mų priežastis — tai perdaug
1. Augštos rūšies laikrodis su gegute, veik brangiausio ir ilgai laikan fonuokite arba rašykit jam.
bljos Grafonclaa ir
čiai tuomet turėdavo už savo atsilikęs rusų ūkis, permažai Illinois valstiją atvyko 498,499, čio medžio, gražiausio rankų darbo išmarginto, kuomi pasidaro brangesniu. Nekainuos nieko, kad gavus
lietuviški banjanai
Geriausio išdirbimo, kaipo nustatymas laikyme teisingai laiko, kurį ir laiko, faktus.
pasiruošusi naujam gyvenimui o išvažiavo į savo tėviškes 139,- kurį
reguliuoja svarumas ir gviirantuojame, kad užteks amžinai.
rekordai.
tuščią savastį dėkite į draugi
094. Tad ateivių į Illinois vals
savo ponui — arti, akėti, sėti, Rusų visuomenė.
2. Automatiškas plaukams kirpti. Nusikirpsi plaukus pats sau, pana ją Jūsų
dėl paskolos rašto, ir nuošimtis
kad šukuojiesi.
kirsti ir pristatyti jiem dą kai
Prisiminkim kad ir tai, kad tiją atvažiavo 359,355 daugiau, šiai 3.kaip
užmokės
už namą.
087 S. AaUud
Geležinkelio mados laikrodėlis, sidabriniais nikeliniais viršeliais, gra
negu
išvažiavo.
Jei
skaičius
Nieko
nekainuos
pilni
paaiškinimai.
re^
Chicago, III.
kurių produktų.
darbininkai ir valstiečiai kitaip
kad
žiai nupališiuotas ir išmargintas. Nikelio jo viduriai taip nustatyti,
The Home Builders
laikų ir gvarantuojamas daugeliui metų.
Karo metu vokiečiai Lietuvo nemokėjo žiūrėti į nacionali ateivių nėra ant tiek padidėjęs, laiko4.teisingai
Paauksuotas žiedas su vardo ir pavardės pirmomis raidėmis.
Association,
je taip pat mėgino įvesti pro zuotus ukius ir fabrikus, kaip reiškia, kad tie ateiviai paskui
5. Barometeris, naujausiai patvirtintas išradimas, kuris parodo orą vicNational Headąuarters
duktų rinkliavą. Tą patį daro į “kazionus”. Ir elgėsi su jais, išvažinėjo po kitas valstijas. nų dienų iš kalno, kuomet maža moteriškė išeina per duris, prieš grąžų orą,
prieš lietu moteris nepasirodo, ir vietoje moters išeina su lietsargiu, Iš
139 North Clark Street
Skaičius ateivių PennsyiŲva- ir
ir dabartinė Lietuvos valdžia, kaip su “kazionais”.
Nauja, puiki, penkių veiksmų
vidaus ant durių thermėmeteris, kuris nurodo temperatūrą. Tokis puikus
Telephone
Rand.
5886.
nia
valstijoj
sumažėjo
3.6
daiktas be kurio nei vienas negali apsieiti.
rekvizuodama kas jai reikia ir
Nuo spalių revoliucijos pra
drama.
6. Puikiausia pasižymėjimui knygelė, apdaryta gražiais odos apdarais
nuoš.,
Ohio
padidėjo
13.6
nuoš.,
išduodama orderius.
dedant, kievienas stengėsi maParašė M. Arcibašev;
su veidrodžiu ant apdarų.. Tai yra puiklausis daiktas, kurį kiekvienas
o
Michigano
valstijoj
padidėjo
Tarybų Rusuos valstiečiai tu žiau dirbti, — ir tas buvo la
turi turėt.
Vertė P. K-as.
AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
net
21.9
nuoš.
Nei
vieną
iš
paminėtų
daiktų
neparduodame
atskirai,
kadangi
šis
kliurės dabar atiduoti vaklžiai pa bai lengva. Kiekvienas norė
Veikiantieji Asmenys:
siūlo, todėl mes galime parduoti*už tokią žemą kainų, kad pasiekus vi
Reikalauk musų kainos asphalt sto
Daugiausia Amerikoj apsigy bas
skirtą jiem produktų kiekį, o jo daugiau “įsigyventi”, tas
sus ir jei atrasi, kad jio neverti dvigubos kainos nei musų kaina, gražinsime gams ir marmurinio paviršiaus, sta Petras Izmailovas,
venusių
ateivių
yra
iš
Vokieti

pinigus.
Šis dąiktų setas tikrai patrauks tamistos draugus ir jie skubinsis bų ir garadžių stogams.
taip
pat
buvo
nesunku.
Ir
po
kitus galės išversti liuosoj pre
Elena, jo žmona,
įsigyti
setų,
o
gal
pats
norėsi
kitų.
TODĖL,
VEIK.
TUOJ
AUS!
.
jos,
Italijos,
Rusijos,
Lenkijos,
Tel.:
Victory
2400
kyboj.
trijų metų “socialistinės kūry
Andrius Bagdanovas,
UNION SALES CO., Dept. 470,
GEORGE GREEN LUMBER CO., Vanda,
Ir liuosa prekyba yra labai bos” Tarybų Rusai atsirado Kanados ir Airijos. Kiekvienos
673 W. Mudison SL
Chicago, III.
22nd St. Bridge.
senas daiktas, — j t pasaulyj tuščioj vietoj, kur viskas rei šių šalių ateiviai viršija mijioJuozas K^ninskis, jos vyras,
naą. (Skaitmens yra pagal ša
atsirado dar prieš kapitalizmo kia beveik išnaujo pradėti.
Kunigaikštis Darbeljani,
Nieko nepadėjo visas komu lis, imant naują Europos žemtvarką. Bet Kuosos prekybos
Jonas, studentas,
pamatau dedama privati nuo nistų griežtumas. Kad ir aš lapį, nežiūrint ateivių tauty
Šone, gimnazistė,
savybė, — liuosai galima mai-, triausiomis priemonėmis jie bės. Skaitmens pagal tauty
Ivanovas, poručikas,
nyt tik tai, kas tau vienam | nesukūrė socialistinės visuome bes dar nėra paskelbti). Sulig
Kovalenko, karinis gydytojas,
nės ir dabar patys pradeda vyk tų skaitmenų, ateivių iš Lie
priklauso.
Mikas, tarnas,
Kaip gi tai atsitiko. Jog so dyti tai, už ką pusė metų atgal tuvos gyvena Jungt. Valstijose
Gruzinai muzikantai.
cialistinė Tarybų valdžia, įves- [šaudė ir j kalėjimus sodino. Sa 135,139, o Illinois valstijoj 30,Kaip matote šioje dramoje
dama duonos ir kitų svarbes kysim, socialdemokratai jau 327 (skaitant visus ateivius iš
dalyvauja daug inteligentų. Už
nių produktų monopolį, taip 3-čiam Tarybų suvažiavimui dabartines Lietuvos rubežių.
tat ir kalba tarpe veikiančių as
Panedėlyj, Geg. 30 (Decoration Day).
pat ir žemės ūkio įrankių, bu siūle leisti valstiečiam liuosai
menų yra graži. Netik lošimui,
Ant kapinių programas prasidės 10:30 vai. ryte.
vo panaikinusi privačią nuosa mainyti atliekamus jų produk
bet ir šiaip pasiskaitymui Pavy
vybę. Ar gi ji nesupranta, kad tus, kad tuo pakeltų žemės ūkį. Lenkijos. Kiek lietuvių gyveTai bus ivairiausis programas, susidės iš: dainų,
das yra begalo žingeidi knyga.
parodys tik
grąžindama dabar liuosą preky Tuomet socialdemokratam prf- na Amerikoj
kalbų ir muzikos.
Patartina kiekvienam, o ypač
•kabą, ji grąžina ir vėl tvirtina pa segta vardas “*buržuazijos paka
Kas metai dalyvauja desėtkai tūkstančių žmonių, taip ir šj metą
scenos mylėtojams, įsigyti Pa
likų”,
kontrrevoliucionierių, Ida jie bus paskelbti).
čią privačią nuosavybę?
tikimės, kad dalyvaus dar skaitmingiau. Todėl, kas tik gyvas, važiuo
vydą. Lošėjai, vasaros metu,
Immigracijos bilius, kurį <la
Pažiūrėkim ką komunistai šįmet, 10-tani komunistų kon
kit ant tos didžiausios iškilmės, kurioje tūkstančiai dalyvauja, nei nejau galėtų pradėti mokintis šia
sako tuo klausimu Kom. Inter grese patys komunistai virto bar svarsto kongresas, nustato,
liekti namieje.
dramą, kad sezonui atėjus, ga
nacionalo II-jo kongreso nuta tais kontrrevoliucionieriais, nes kad iš kiekvienos šalies gali bū
lėtų scenoje statyti Pavydą.
ti įleista tik toks skaičius atei
Taipgi, toj pačioj dienoj rengiamas piknikas Kapinių naudai A. Blinstrupo darže, J/jafy
rimuose
Grovo.
Visi ^erai žino, kad šišai piknikas esti vienus didžiausių kuriame tūkstančiai
110 puslapių. Kaina 50c.
vių, kokis yra lygus 3 nuoš.
“Proletariato diktatūros me kybą.
žmonių dalyvauja. Tai yra linksma praleisti laiką.
Ką reiškia ta tragi-komedija? gyvenančių tos šalies ąlcivių.
*
Kviečia KOMITETAS.
tu vargingieji valstiečiai links
PASARGA:- Važiuokit visais karais iki Archer Avė., Paimti Aręįer
prie Iiuosos prekybos ir sieks Man rodos, atsakymas lengvas 'Jas skaičius nustatomas sulig
Avė.
Cicero iki stoties. Paskui Willow Springs karai nuvežš iki vietai.
1739 So. Halsted St.,
laisvės naudotis privačios nuo ir aiškus. Negalima vykdyti 1910 m. surasti. Jei imama pa
Chicago, III.
savybes teisėmis, nes šis visuu-l;socializmo tokioj šaly, kur ga- grindai! 1920 m. surašą, visų
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Rusuose?
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Representative of Lithuania, darbininkams atšaukti streiką
370 -7th Avė,. New York ir sugrįsti į darbą samdytojų
t
tl
siūlomomis algomis, nes strei
šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, o taipgi
ko esą negalima laimėti. Jau
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
nuo trijų savaičių darbininkai
negauna iš savo cen tralinių
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO.,Ine.
Sidauga ir Jurgis Andriolaitis,
ttl
CENTRALIA, ILL.
A. BARTKUS, Pres.
Pranas Jutkus ir P. S. Rindo1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
New Jersey atstovų buto ko šia ir negrįžta į darbą.
Antanas Dėdynas ir Mikolas kas. Aukojo šie geros valios
Jeigu įsikurtų nepriklausoma
Ramonas
surinko Lietuvos žmonėse po $5: Jonas Izokai- misija, Mackay vadovaujama,
Šatrliums $36.25 Išlipo Sekmi- tis, I). Jodickis, P. Mažrimas; ištyrimui valstijos valdininkų unija, tikimąsi, streikas dar
pasmarkėtų, nes pas darbininnių dovaną. Aukojo: V. Pa u- po $2: A. Turkcvičc, B. KošieJAU AT
lauskas $5; P. Višniauskas, J. ne; po $1: ,A. Tugaudis, B. R. lykų. Ji stato republikonų ir kus pakiltų ūpas ir nusisprenPIGO
Pctronaitis ir A. Keturakis po (Yasulis, B. Klapatauskis, P. demokratų partijų bosams sun dimas kovoti ir laimėti. Strci$2; S. Tičkus, S. Sakalauskas, Baltrušaitis, K. Paukuiskis, V. kių kaltinimų. Tarpe daugy kicriams pašalpą moka vietos
Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkorA. Kopūstas, V. Jankus, A. Sa- Grimaila, F. Vaitkus, A. Visec- bės įvairių suktybių Mackay unijos iš savo iždų ir jay su
tes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Liepojų ar Kauną.
kalauskas, M. Žiedelis, P. Vai- kis, B. Jodis, M. Pranis, J. komisija nurodo: kad Jersey grįžę į darbą darbininkai (kur
Susitaikyta
su
unija),
kurie,
de

City
’
ės
policistai
buvo
verčia

tekūnas, J. Kairis, S. Šimkus,; Zvinglis. T. Meškauskis, B.
Pašportus kožnam gaunam, Pinigus siunčiam Lietuvon
uždarbio
į
“kontribucijas” da 10 nuoš. savo
J. Dura, J. Blažis, V. Kopus- Kiaurakis, G. Gedgaudas, V. mi mokėti
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar
tas, S. Petraitis, K. Bakučio- Kiauskis, K. Šečkits, J. Magila, augštesniems perdėtiniams; kad stroikferių fondą.
lietuvaitė kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:
Daugelis
streikierių
dedasi
nis, S. Sbinskis, L. Butautienė Z. StalerisJ. Kavaliauskis, J. keturiems Jersey City policisF. Adomaitis, J. Zinkus, V. Jonas, Ad. Umikis, J. Sidau- tams buvę, išmokėta $8.(XX) iš prie namų budavojimo koope
LITHUANIAN
136 E. 42-nd Street
Zinkus, K. Merunas, J. Klum- Į ga. V./ Alseika, L. Laučius, P. miesto iždinės už “dainavimą”; racijos, kuri sėkmingai lenktiTRAVEL BUREAU
NEW YORK, N. Y.
bis, M. Ramonas, A. Dėdynas: Danusas, P. Raškeviče, O. No- kad Jersey City policija sura niuojasi su kontraktoriais bupo $1; smulkesnėmis $2.25. Pi- rušienė, S. Jodis, S. Budrikas, dus vogtus automobilius pati davojime namų. Darbininkai
nigus siunčiame Lietuvos Mi-, B. Klapatauskas, M. Chaswood. naudoja juos, atsisakydama gauna įminę algą ir dar ko
SIŲSKITE
sijai per Naujienų ofisą.
| j. Avelis, A. Turkeviče, K. La- grąžinti savininkams, nežiūrint operacijos padaromą ploną.
TELEGRAFU
—Antanas Dėdynas.
banauskas, S. Brazdis, R. Zu- jų reikalavimų; kad po pre
($36.25 gauta ir bus pasiųsta kielis, M. Kesulis, F. Anderson, tekstu inspekcijos kcliii/ valdiš
Lietuvos Atstovybei. Naujienų A. Martinko, F. Petrauskis, J. ki automobiliai buvo vartoja
nuvažiavimui į Toledo,
. Stulpelis, F. Barzdis, Joc Stul mi
Admin.)
pelis, J. Preigis, C. Shųiatis, J. Oliio, dienoje kumštynių tarpe
Čepulis, M. šaltis, S. Parvinalis, Dempsey ir Wil tardo. Aplamai
McNAUGHTON, WIS.
J. Pivarunas, J. Baleckas, F. Ncw Jersey nauji valdininkai
Lietuvių ūkininkų kolonija. i Slesoraitis, K. Bladžius, J. Pa- parodė didelius apetitus prie
Išgavimui pasų, vizos ant
automobilių.
Hudson
County
! vilauskis, M. Kantrinas, J. Japasportų, affidavitų paliudyjišerifui
Madigan,
vos
10
dienų
šioje Oneidos apskrityj lie scckas, Vaišnora; po 50c.: J.
mui pargabenti gimines iš
pralslmkus
po
išrinkimo,
liko
tuviai pradėjo kurtis sau ukius Simutis, P. Malakauskas, S.
Lietuvos, patvirtinimui įgalio
nupirktas
automobilius
už
$6,jau nuo kurio laiko. Praeitais Sliesoraitis, P. Perauskis, J.
jimų, visokios rųšies dokumen
300,
kuomet
dar
geras
trejų
metais jie įkūrė dagi savo drau- Jokšus, P. Ostrauskis, L. Šimtų ir atjieškojimui
turtų,
metų
senumo
atuomoibilius
ati

gijėlę, tik dėl asmeninių, kai- kus, T. Gramalas, O. Pakštiebylų vedimui, visados kreip
duotas
kaipo
rankpinigiai
už
kurių elementų užsivarinejimų nė, J. Koviera, K. Rudminas,
kitės į Lietuvos Atstovybės ofi
$500.
ta draugijėle nestčngė sutrauk- J. Valaviče, T; Musteikis, Kazsą šiuo adresu: Lithuanian Lė
ti daiktan visų ūkininkų lietu- ( lauiskis, šešergis. S. Gudas,
Surasti ir parodyti valdinin go tion, 1925 F Street, N. W.
vių.
; Biutžene, A. Simutis, O. Ma- kų suktybes yra geras daiktas. Washington, D. C.
Kadangi čia yra jau būrelis žež\vienė; smulkių aukų surink- Bet to neužtenka. Reikia dar,
II.
Susivienijimo Lietuvių Ameri- i
$3.60, Visiems aukotojams kad tie valdininkai butų nu
Persiuntimui pinigų Lietu
koj narių, iš kitur atvykusių,; tariame nuoširdų ačiū, taip ir bausti. Reikia, kad sava va
kuriems į pirmykščius savo i visiems (Dalyvavusiems laidotu liavimui butų padarytas galas. von giminėms, nuo kam nuPATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietuvon
kuopas priklausyti nepatogu, vėse. Velionis palaidota šv. O ar nubaus juos valdžia? Rei kentėj usiems, arini
per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ (Lithuanian Sales Corpo
tai dabar sumanyta kunti vie- ■ Juozapo kapinėse, Hammonde, kia stipriai paabejoti. Nubaus mui aukų Lietuvoj vivis lybės
ration.
____ _ kuopą.
______
„ ~ 5 • Ind.
Del platesnių žinių apie
ti juos gali tik patys piliečiai. reikalams, Lietuvos Gynimo
tos S.L.A.
Biržielio
d. kaip 2 vai. po pietų įvyks! velionį galima kreiptis į P. Jut- Piliečiai gali nubausti juos se Komitetui, Lietuvos Šauliams,
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia rųnigus perlaidoms,
kamais rinkimais, atiduodamu Liet. Raud. Kryžiui ir kitiems
pas ūkininką S. A. Dementį pir kų, 3716 Beach St.
čekiais ir telegramų. Kas įnėnesis per savo skyrius pasiunčia suvirš
—Viską žinąs.
savo balsus už Socialistų Par reikalams, o taipgi visais Lie
mas susirinkimas, kur ir bus
(5,000,000) penkis milijonus auksinų. Tas liudija, kad Lietuvių Pretuvos valstybės Paskolos reika
kyl>os Bendrovė teisingai ir greitai patarnauja.
tijos kandidatus.
įkurta S.L.A. kuopa. Dėlto vi
lais, prekybos ir pramonės da
si, kurie tik norite būti tos
*
»
/ ♦
MUSŲ PERLAIDAS išmaino ant pinigų visojo Lietuvoje. Taip
lykais ir Lietuvos piliečių re
kuopos nariais, tegul nepamirš
kad
važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Bendrovės drafNepakenčiamas klerikalams gistracijos reikalais rašykite vi
ta atvykti. Kiek žinau, Oneidos
tą, ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite
J. Vileišis yra išgavęs Lietuvos sados šiuo adresu: Lithuanian
apskrity yra nemaža apsigjvcpačtose ir bankose.
t
pripažinimą “de jure” iš Argen •Representative, 370 Seventh
\ nusių lietuvių, tarp jų nemažai
tinos ir Meksikos respublikų. Avenue, New York City.
LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant visų li
yra L.S.A. narių, tat visi jie
Bet ką yra padaręs klerikalų
PAGALBA LIETUVOS
nijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
galės dabar dėl patogumo vie
lingu^ dokumentus ir sutvarkome Incomo Taksus.
auklėtinis “pan Mostowski?”
ŠAULIAMS.
tos kuopon susi mesti. Orga
Nieko.
Pasak vieno Lietuvos
Severos Gyduoles užlaiko
nizacijos reikalais galima kreip
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
Paskutiniu laiku vėl pradėjo Atstovybės ofiso darbininlkų,
šeimynos
sveikata.
Bendrovės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pra
tis į S. A. Dameitį, Box 72, plaukti aukos Lietuvos Šau- “jis yra begėdiškas diktatorius,
dėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1,000 darbininkų.
McNaughton, Wis.
atsilankąs kas dieną po pusva
lams.
Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių
Atgaivinkite
landį
Atstovybės
ofisan
ir
Vasario
l-mos
d.,
1921
'
N
uq
Prekybos Bendrovės Šerų, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas,
— Savo laukus mes jau apnes
kaina pakils nuo Liepos 1 d. iki $8.00.
sėjome ir viskas gražiai žaliuo- ’ m., iki gegužės 23 ’ dienos į- imąs už tai algos $1(X) per mė
sava
nervus.
* — ątaip
f 1kaip
• ibūdavo
t
vLietu• . •’ plaukė:
1
ja,
$3,517.99 ir $500. Lie- nesį”.
SIŲSDAMI pinigus, pirkdami Šerus, arba norėdama daugiau ži
voj pavasario metu. Tik tiek f t u vos Laisvės Paskolos Bonais.
Jeigu jaustite pavargis, aržus, ner*
♦
♦
nių apie laivakortes kreipkitės ypatiškai, arba per laiškus šiuo adresu:
vuotas, lengviai sujudintas, jausiąs
vArgas, kad ūkio produktai la-1 200,000 auks. ir $500. L. L.
“Keleivis” išspausdino ilgą
nuo
triunksmu, negalite miegoti —
bai nupigę.
bušelį P. Bonais, pasiųsta Lietuvon. K. Mockaičio straipsnį “Iš Lie
tada nepadarisite giariaus imdamas
parduodam po 25 centus pie
$190.00 kasoje lieka, kurie ir tuvos darbininkų judėjimo’1’.
no, produktai taipjau kone pus-, bus išsiųsti Lietuvos šaulių Tame straipsnyje K. Mockaitis
dykini eina, o jei ką ūkininkui Sąjupgos Valdybai, kaip tik su stengias pateisinti Lietuvos val
414 Broadway, Boston 27, Mass.
peikia nusipirkti, lai reikia mo- sirinks daugiau.
džios šiaurų elgimąsi su darbi
keti dar brangiau nei praeitais
Amerikos spaudoj buvo da- ninkais.
Vienok pripažinęs
Jei patogiau tai kreipkitės į musų skyrius:
metais.— Vietos ūkininkas.
(ryta šiokių tokių priekaištų aktą, kad dažnai būna gana
i Šaulių Sąjungai, būtent kad ji žiaurių pasielgimų su darbi
Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp.
(Severo Nervoton), tam tikrus gyINDIANA HARBOR, IND. (nenorinti pasiduoti kontrolei ninkais, kad jie dažnai esti
dulee dėl tokiu negaliu. Jie nutilda
3249 So. Halsted St
300 Savoy Theatre Bldg.
nervus,
atneša ramų ir pastiprinanti
: Kraštų Apsaugos Ministerijos, areštuojami ir visai bcreiikalo
miegą ir atgaivin nervu systemą.
Chicago, Tel. Yards 6062
Wilkes-Barre, Pa.
Ex-kareivio laidotuvės.
■ kad jos nariai buk užsiima pa- ilgai tąsomi, K. Mockaitis ša
Prekė $1.26. Gaukite nuo sava
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo,
gelba Žvalgybos skyriui, trukNeimkite kitokiu.
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
A. A. Jurgis Brazas persi- dą Lietuvos piliečių laisvę, ir cialdemokratas” ir kiti priešin
Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. vak. Nedeskyrė su šiuo pasauliu gegu- 1.1. Visi šie priekaištai netur gi Lietuvos dabartiniai valdžiai
W. F. SEVERĄ CO.
liomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.
CEDAR RAPIDS, IOWA
žės 16, 1:30 v. nakties Šv. Mar- prasmes.
elementai laibai daug turi me
garitos ligoninėj. Velionis su-1 įstatymas apie šaulių organi- džiagos šmeižtams”.
NAUJAS IR NAUDINGAS PASIŪLYMAS!
sirgo š. m. sausio 9 d. ir nuo zaciją yra jau įneštas Steig.
Kad kritikavimą valdžios, nu
DYKAI! STALTIESĖ DYKAI!
pat pirmos dienos gulėjo ligo- Seiman ir buvo priimtas pir- rodinėjimą silpnų jos pusių
NIEKUOMET
PIRMIAU
ninėj. Buvo vedęs, žmona gy- muoju skaitymu. Rods šau- Mockaitis vadina
“medega
TOKI
DIDELĖS
VERTĖS
vena Lietuvoj, Raseinių mies- liams rupi pirmiausiai Lietuvos šmeižtams”, tame nieko nuosta
DALYKAI NEBUVO SIŪ
te, ir pats iš ten kilęs. Dalyva- nepriklausomybės apgini mas ir baus, bet kad “Keleivis” iš
LOMI DYKAI.
vo pasaulinėj karėj U menesių
Kodėl nepasinaudoti proga
spausdino tokį straipsnį be jo
dabar, kol dar nepervėlu.
Jeigu kai-kur Šaulių kio iš savo pusės prierašo, tai
ir sugrįžo iš kariuomenės su mas.
Mes turime tik 500 šių ran
sunaikinta sveikata. Sunkesnio Sąjungos nariams pasisekė su tikrai nuostabu...— P. K—as. '
kų darbo staltiesių su ar*
tistiškais papuošimais. Vie
darbo negalėdamas dirbti, o rasti ir atiduoti teismų žinion Sveikatos Skyrius.
ną tokių staltiesių pasiųsime
slaptus
deg
legvesio negaudamas, jis buvo kai-k ii vilios
jums dykai, jeigu jųa užsa
išvažiavę į Rhinelander, Wis. į tindarius arba aiškius Lietu-
kysite pas mus keturias ker
Bostono
namų
tatytotinas ne vėliau kaip i 30 die
miškus, bet ten visai susirgo ir vos nepriklausomybės ardyto
*
nų
nuo dabar.
j
’
ų
streikas.
išgulėjo (langiau ne keturis mė jus, tai tame yra tik jų nuo
Tik pasižiūrėk į šias puikias
nesius. Truputį pasveikęs par pelnas. Kad delei to atsiranda
naujos mados iliustruotas
[Iš Federuotosios Presosj
kortinas, kurios ornanientavažiavo į Ipd. Barborą, kur daug priešingų šauliams, tai
liškai papuoš jūsų langus.
Boston, Mass. — Nuo sau
pirmiau gyveno jo brolis, ir pilnai suprantama.
Jos yra vėliausio modelio,
padayrtos taip, kad tik vie
iš kurio tikėjos gauti paramos;
Norėdama išsklaidyti šiuos sio 20 d. čia tęsiasi • streikas
na
kortina reikalinga dėl
bet brolio jau neberado: lasis įtarimus, šaulių Centro Valdy- 20,000 namų budavotojų, kurie
kiekvieno lanko.
buvo išvažiavęs į Lietuvą. Ve- ba yra prisiuntusi Lietuvos At- sustreikavo, kada samdytojai Jų artistiškas papuošimas ir gvarantuotas rankų darbas priduoda joms didelės
sumanė nukapoti jiems algas. vertės. Jos atrodo labai brangios, nei už $15.00 negausit geresnių arba kurios
lionis nepriklausė ne jokiai pa- stovybei tokį kablegramą:
šnipiniai draugijai, tatai ir ser-; “Šauliai turi pritarimą val Streikas gali privesti prie to, ilgiau laikytų. Mes jas siūlome jums pagal specialę kainų tik už $2.95 kiek
vieną. Bet jeigu jus užsisakysit ant syk dėl keturių langų, tai sutaupysit’ 1 dolerį, nes keturias mes atiduosim
gant ir mirus turėjo juo ru- džios:’ Seimas priėmė pirmuo- kad namų budavotojai gailini t jums
už $10.80. Priegtam pridėsime dau PUIKIA STALTIESĘ visiškai DYKAI.
pintis svetimi žmonės. Rodos,‘ju skaitymu dviem balsam pasitrauks iš Amerikos Darbo Atminkit, kad šis specialis supažindinimo pasiūlymas tik ant šio mėnesio. Todėl siųsk užsakymą tuojaus, o už
tikriname, kad nesigailėsiu
kad jis priklausė Lietuvių Ex- prieš įstatymą apie šaulius. — Federacijos, įkurs nepriklau Nesiųsk
mums jokių pinigų. Tik pa
KUPONAS’.
kareivių organizacijai, bet iš į
šaulių Centro Valdyba.” somą uniją, industrniais pa siųsk kuponą su, 35c. stampomis dėl
Gerbiamieji:
—
Malonėkit
prisiųsti
man ............... kortines, už kurių
jų nesimatė nei vieno prie ser-, Visokias
aukas
Lietuvos matais. . Tas skilimas gali į- persiuntimo lėšų. Ūkusius užmokėsi,
persiuntimą
siunčiu
35c.
$10.50
užmokėsiu
po aplaikymui. Aš užsa
siuntinys ateis į jūsų namus.
kau keturias jų, kad galėčiau gauti staltiesę dykai.
gančio ir mirusio. Kad tinka- šauliams, kaip lygiai Lietuvos vyjkti t<Mlefl|, kad centralinės kuomet
UNION SALES CO., Dept. 190
Vardas ir Pravardė........... .......................................................................... .
mai palaidojus, prisiėjo rinkti ( Gynimo Komitetui, Liet. Raud. unijos atsisakė ' toliau remti
2029 W. CHICAGO AVĖ.,
Adresas ............................................................ ........... .................................
CHICAGO, ILLINOIS.
aukas tarpe vietos gyventoji^ Kryžiui ir kitiems reikalams streiką, o karpenterių unijos
Mes gvarantuojame pilną užsigančdiMiestas ir Valstija.........................................................................................
centraliniai viršininkai patarė nimą arba pinigus sugražiname.
lietuvių. Aukas rinko Jonas prašome siųsti adresu:

1=^1 riK,T
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Dabartinė vieta: ofisas su lįr. Mon
kevičium, 3101 Sq. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietą; gy
venimo vieta 701 W. 31st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

Krislai
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AKU6ERKA
Baigusi Aku- •
Serijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse. Pa■ sėkmingai patarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.

LAIVAKORTĖS

Mrs. A. Michniewicz
■ Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.

PINIGUS

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Adresai.

Teisingų

Greitą ir

3

■9
PERSIKĖLIAU.

J.<MP .J“**

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

J

Telephone Y arda 5332 ■

Mandagų

Patarnavimą

i

Kr

»-■
K.

ii

Lietuvos Atstovybės
pranešimas.

SEVERA’S
NERVOTON

4

r •
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Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Indepepdence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.
v

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPAL1US
1424 So. Halsted St.
Vai. 10 iki 12; 8 ild 5; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Lithuanian Sales Corporation

I

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd SL
Tel. Prospect 8466

H

Telefonas: Boulevard 7U42
7042

Ė DR. C. Z. VE2ELIS
s

Lietuvis Dentistas

» 4712 South Ashland Ave^

arti 47-toe gatvšs

z=
Tel. Boulevard 2160

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

ni.

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

DR. JOHN N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kam*. Marshfieid av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 ik!
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
T

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistaa
10801 So. Michigan Av^ Roeelaad.
Valandos: 9 ryto ild 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
........ ....................... ...... II mm m

į
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Šitas paminklo sudaužy- ardyti, jogei jokios vokiečių gos pavieto angliakasių kovos prirodymų, jis pakartos viešus
MOSI E
kaltinimus repubJikono sena
(mas tai yra gana chardkte- kontribucijos nebegalėtų jų už būvį.
toriaus iŠ Mingo pavięto, WilmiuR LITMUANIIAN
1
ringas
reiškinys.
Jisai
rodo,
|
atitaisyti.
Publlshed Daily ezcept Sunday by
nų mūšio už Blaekberry City liam York, kad gubernatorius
the Lithuanian News Pub. Co., Ine. kad buvusieji bolševikų pa
ir kitas angliaksių kolonijas ir Morgan, apskričio teisėjas Naisekėjai pradeda persiimti
Editor P. Grigaitis
1)0 visų metų didžiausių pastan ley, kasyklų savininkai ir Min
gų užvesti tarybas su kasyklų go pavieto viršininkai yra pa
1739 S0‘ HALSTED ST., neapykantos jausmu prieš
savininkais, 17-to distrikto an- darę sutartį neduoti apsaugos
bolševikus. Jie ima naikinti
CHICAGO, ILLINOIS.
glakasių unijos prezidentas angliakasiams ir pagimdyti to
tą, ką nesenai garbino. Taip
Telephone Roosevelt 8500
KOREKTŪROS KLAIDA.
Frank Keeney išvažiavo į Wa- kių padėtį, kuri reikalautų pri. F" ........ ————
esti visuomet, kada apgauti
shingtoną, reikalauti tuojauti- siuntimo federalinių kareivių.
Subscription Rateai
žmonės pasijunta, kad jie
Kailio dar vienų patvirtinimų
$8.00 per year in Canada.
Tiktai vakar Redakcijos do- nių kongresinių tyrinėjimų
$7.00 per year outside oi Chicago. yra apgauti.
u juo to, jis pakartos valstijos polici
$8.00 per year in Chicago.
me buvo atkreipta į tai, kad Mingo pavieto padėtics\ JSu
8c per copy.
Bet bolševikai ir pristatė straipsnyje “Partija ir klcsa”, išvažiavo kartu distriktb sekresekre jos viršininko pulk. Arnold pa
reiškimą, kad po 48 valandų
Entered as Second Clasa Matter įvairių paminklų. Maskvoje, kuris tilpo “Naujienose” per torius Fred Mooney, valstijos
smarkaus persišaudimo 25 my
March 17th, 1914, at the Post Office
padaryta Darbo Federacijos prez. James lių fronte, jis dar neturėjo ofiof Chicago, III., under the act of pav. jie pastatė paminklą eitą pelnyčių, tapo
March 2nd, 1879.
klaida sekamam sakinyje:
* Riley, angliakasių advokatas cialinio pranešimo apie sumi
pagarsėjusiam
Volgos
srity

Naujienos eina kasdien, ižskiriant
H. W. Houston ir angliakasių
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben je razbaininkui Stenkai Ra“Žemės klausime, pavyz kandidatas į gubernatorius S. šimus. Pulk. Arnold yra ži
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
zinui! Tasai razbaininkas, džiui, krikščionys demokra B. Montgomery, kuris pasak nomas teisingumu su anglia
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
mat, pasižymėjo tuo, kad tai stoja už darbininkų rei prisipažinimo visų republikonų kasiais ir tikiniųsi, kad jis ateis
Užsisakomoji Kaina:
kalus, o ‘Federacijos’ atsto- | bosų, kurie, pravedė į guberna jiems pagelbon.
Chicagoje — paštu:
skersdavo
dvarininkus
ir
de

Metams_______________________ $8.00
Svarbiausi li udijimai bus
vai Seime eina prieš dvari- torius E. F. Morgan, gavo 160,Pusei metų _____________
4.50
gindavo
jų trobas baudžia ninkus.
duoti
apie
”
000 balsų pereito rudenio rin
Trims mėnesiams..... .... -..... — 2.25
Dviem mėnesiams------- 1.75 vos laikais: bolševikai todėl
k linuose, arba beveik du sy Blaekberry City. Kaip tas
Vietoje
“
darbininkų
reika

Vienam mėnesiui.....................
l>00skaito jį dideliu “revoliucio
miestas tapo mušeikų užpultas,
lus” turėjo būti
“dvarininkų kiu daugiau balsų, negu “iš
Chicagoje — per nešiotojus:
bus
papasakota
šokamam
nierių” ir nori, kad žmonės reikalus”, kas tečiaus yra aiš rinktasai” Morganas.
Viena kopija........ ..... -.............
08
straipsnyj.
Savaitei---------------- ,
18 garbintų jo atmintį.
Kad paskudnnuis priėmimų
ku
ir
iŠ
to
sakinio
prasmės.
Mėnesiui
.........
75 |
pereitą
vasarį
senatoriaus
Kada nors Rusijos liaudis
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
Johnson įneštos rczoUiucijqs, Čeverykv darbininkų
paštu:
sudaužys ir šitą bolševikiš PRIKIBO PRIE “PROFESI reikalaujančios
ištirti Mingo
suvažiavimas.
Metams ............................... «... $7.00
JOS”.
ko
komunizmo
šventenybę.
Pusei metų _______ ______ — 4.00
pavieto, bus tuojaus pasiūlyta
I

Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiams ..........
Vienam mėnesiui ..............

2.00
1.50
.75

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

Francuos valdžia
ima atsipeikėt.

(Dėlto, kad “Naujienos” pa senato darbo komitetui liudi
sakė, jogei “Vienybė” skedbia jimai žmonių, kurie mate puošovinizmą, bardama tuos Lie
tuvos advokatus, kurie reika | Prezidentas Keency pasiūlys
lavo ,kad Lietuvos teismuose senatui prirodyti savo tvirtinidar butų leista per dvejus me iną, kad dabartiniai mušiai
tus vartot rusų kalbą, tai ji Mingo paviete, kuriuose už
(Vienybė) ėmė tarkuot advoka- mušta nuo*5 iki 10 žniųnių ir
tų profesiją.
delei kurių gubernatorius pa
“Nauijenos”, girdi, yra ve- skelbė karo stovį, yra pasekme
damos advokato (?), o apie kasyklų savininkų liandymo
advokatus, arba “teisininkus” sutriuškinti unijas toje terito
garsus rašytojas ' Buckle pasa rijoje. Jis pareikš, kad tas
kęs, kad jie esą “nenaudingi puolimas pilnai sutinka su plie
žmonės”. “Vienybė” išdėsto to no trusto United States Steel
rašytojo mintį:
Corporation pasirįžimu kiek
“.. .Klidkivenos
gadynės vienoj jos kontroliuojamo} in
teisdaviai naikina pirmiau dustrijoj ir kiekvienoj vietoj
išleistuosius įstatymu^, ku paversti darbinlink^s industri
rie varžo gyvenimą, ir lei niais vergais, naudojant pra
džia naujus. O paskui iš vedamą šnipų ir mušeikų prie
leistuosius įstatymus naiki vartą ir i>ersekiojimus.
na kiti. Taigi, palčiai istori Bus prirodyta, kad valstijos ir
jos eigbn žiūrint, teisdaviai pavieto viršininkai su kasyklų
nieko kito nedaro, kaip tik savininkais daro viską, kad įvergiją West Virgi
naikina vieni kitų darbų. Už- vedus
tad, advokatų vieną užkabi nijos gyventojams. Kaip vienų
nus, atsilieps visa garbinga
profesija, savo neužtarnau ST. PSIBBEVSKIO
tos garbės ginti.”

Francijos ministerių pir
mininkas pareiškė parla
mente, jogei jisai stengsis
neleisti, kad suirtų talkinin
Lietuvių suvažiavi kų
sąjunga. Tai reiškia, kad
mas Washingtone. p. Briand jieškos kompromi
so su Anglija Silezijos klau
Gegužės 31 d. prezidentas
sime, o ne rems aklai lenkus.
Hardingas ketina priimti lie
tuvių Amerikos piliečių de Tą patį palinkimą prie
legaciją, kuri prašys, kad 1 kompromiso Francijos vald-1
šios šalies valdžia pripažin žios galva parodė ir savo at
tų Lietuvos respubliką. Kad siliepime apie Vokietijos mi
paskyrus tokią delegaciją, nisterių kabinetu. Briand
yra šaukiamas Amerikos lie pasakė, kad dabartinė vokie
tuvių suvažiavimas į Wa- čių valdžia išpildžiusi visus
savo pažadėjimus ir visas
shingtoną.
savo pareigas ir kad todėl ji
Mes nemanome, kad iš ši esanti verta pasitikėjimo.
to pasimatymo su Hardingu Šitokia ministerių pirmi-Į
bus kokios naudos. Jungti
ninko pozicija labai nepatiko
nių Valstijų prezidentas ir
monarchistams ir kitiems
visi jo sekretoriai veikiausia
atžagareiviams; jie aštriai
žino labai mažai apie Lietu
“Vienybės” redaktorių turatakavo jį už tai, kad jisai
vą, o dar mažiaus rūpinasi
iki šiol dar neužėmė Ruhr but labai sunervavo “Naujienų”
tuo, ar Lietuva bus nepri
apskrities Vokietijoje. Bet pastaba apie šovinizmų, kad ji
klausoma, ar bus po svetima
sai ėmė taip be tvarkos šnekėti.
kairioji parlamento dalis, ra Ryžosi jisai parodyti, kad ad
valdžia. Jeigu Hardingas ir
valstybės sekretorius Hu dikalai ir socialistai, parėmė vokatų profesija esanti nenau
dinga ,o nušnekėjo apie “teisghes žino, kad Lietuva ran valdžią.
davius”, t. y. įstatymų leidėjus.
dasi ne Balkanuose, o seno Musų supratimu, Franci Ir parodė jisai ne tai ,kad jie
sios rusų imperijos teritori jos socialistai pasielgė gerai, esą nenaudingi, o priešingai—
joje, tai juodu nepritars Lie užtardami valdžią nuo atža kad jie atlieka labai svarbų
tuvos nepriklausomybei tol, gareivių. Vadovaudamiesi darbą: naikint pasenusius, gy
kol šios šalies valdžia neiš vien savo partijos išrokavi- venimą varžančius įstatymus
ir leist naujus, gyvenimui tin
sižadės minties atgaivinti mais, socialistai'butų galė kančius įstatymus — argi tai
.Rusiją senosiose jos ribose. ję panaudot momentą, kad yra blogas užsiėmimas?
nuvertus Briand’o ministe
• Bet jeigu ir duotų kokių rių kabinetą, balsuojant kar “Vienybė” klysta, manyda
ma, kad “Naujienos” užtaria
rezultatų ta audijencija pas
tu su dešiniaisiais parlamen advokatų Bulotų dėlto, jogei
prezidentą, tai vargiai yra
to nariais. Bet kokia butų jas redaguoja tokios pat,' kaip
reikalo delei to rengti visuo
buvusi to pasekmė? Vietoje jisai, profesijos žmogus. Daly
tiną Amerikos lietuvių suva
Briand’o butų atsistojęs val kas visai ne profesijoje — o
žiavimą Washingtone. Kam
Iš visų “Vienybes”
džios priešakyje Poincare teisybėje.
prisikabinėjlmų prie Bulotos
leisti tiek daug pinigo ir gai
arba kitas koks atžagarei aiškiai matyt užgautos ambi
šinti žmonių laiką?
vis, ir už keleto dienų Fran cijos noras, atkeršyti jam už
cijos kariuomenė butų mar- jo “pasistatymą” prieš p. Sir
vydą, laike pirmutinio jų dvie
Daužo paminklus. šavusi Vokietijon.
Nors komunistai labai jų susitikimo.
.Rusijoje žmonių neramu daug pliauškia apie tai, kad
mas, matyt, tolyn vis labiaus remti buržuazinę valdžią esą
didėja. Sutriuškindama ju “išdavystė”, bet, kaip mato
rininkų sukilimą Kronštad- me, aplinkybės kartais taip Reikalauja federalinių tyrinėji
te, bolševikų valdžia neįsten susideda, jogei ir buržuazi mų Mingo pavieto padėties.
gė numalšinti liaudies nepa jos priešams tenka remti
Hclcn Augiu*
sitenkinimą ir šiandie jisai buržuazinę valdžią. Tokią
[Federuotosios Presos koresp.]
yėl apsireiškia įvairiais bu taktiką, beje, kartais varto
Willianison, W. Va. — Min
dais.
ja ir patys komunistai: lai go pavieto reikalas, kur nuo
Telegramos praneša, kad ke Kornilovo sukilimo, pav. poros metų siaučia aštrus in
Petrograde
darbininkai ar Rusijos bolševikai nerė dustrinis karas, angliakasių
unijos yra įteikiamas Wasliingstreikuoja ir raudonoji ar mė Kerenskio ? •
tonui.
mija pritaria streikininkams. Francijos valdžia tur-but Kuomet anglių kasyklų savi
Jurininkai taip pat juda. Ge jau suprato, kad, eidama ant ninkai vis dar Rūpinasi, kad
gužės 15 d. jie padarė de žūt ar biit, ji gali daugiaus atsigabenus ifederalinių karei
monstraciją, ir laike jos ta pakenkti savo šaliai, negu vių į Mingo pavietų, kad eko
po sudaužytas paminklas ko naudos atnešti. Jeigu, saky nominius klausimus išsprendus
pagelba kulkos ir kad vedus
misarui Volodarskiui, kurį sime, ji butų įsivėlusi į karą
anąmet užmušė socialistai su Vokietija delei Silezijos, unijos viršininkai rūpinasi per
revoliucionieriai.
tai jos finansai butų taip su- statyti visai šaliai istorijų Min-

West Virginijos karas
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[Iš Federuotosios Presos]

St. Louis. — Apie 50,000 0(1menų darbininkų yra atstovau
jama čia taikomoj Bool and
Shoe Workers Union konvenci
joj. Delegatai praneša apie
darbų sumažėjimų čevcrylkų
pramonėj ir kiti jieškoti kito
se pramonėse.
Konvencija priėmė arbitracijos plonų. Ji pareiškė, kad
nors uždaminės (vvholesale)
kainos nupuolė daug daugiau,
kainos sankrovose nupuolė tik
17 nuoš., taip kad perkamoji
verte darbininkų
uždarbio
žymiai sumažėjo ir yra mažes
nė, negu kad buvo prieš karų.
Nepaiso įstatymų.
[Iš Federuotosios Presos]

Minneapolis, Minn. — Valsti
ja turi priėmus minimum al
gos ir maximii'm darbo valan
dų moterims įstatymus, bet
viešbučių ir valgyklų saVitlin-

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
.... ...................................

j
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Vargšas estetikas! O paskui pasislepia Turkijoj
išsėdi tenai ištisus penkerius melus, vis delei
kokios tai fantastiškos minties, kaip aš#pasa-z
kiau... Paskui vėl jį apima karštligė: iš Turki
jos jisai lekia į štralzundų, į keturioliką dienų
perlekia

milžiniškų

atstumų...

He, he,

he....

Ketvc*~'

kai tų {statymų visai nepaiso
ir daugelyje atsitikimų verčia
savo darbininkes dirbti 7 die
nas savaitėje, po 12 vai. į die
nų, o algos joms tapo nukapo
tos iki $10 ir $12 savaitėje, kas
yra daug žemiau, negu įstaty
mais nustatytoji minimum al
ga. Padavus skundų, valdinin
kai atsako, kad jie neturį prie
monių vykinimui įstatymų.

Skaitytoju Balsai
{Ui ikre tkitas itama skyriuj*
nuomones Redakcija neatsako.}

Šelpkime Aušriniu
kus”.

I

Kunigai tatai matydami sa
vo sekėjams “Ateitininkams”
(jiems tasai vardas tikrai ne- tinka) gelbsti pinigiškai. Kuo
met “Aušrininkai” tos malones
beveik nesusilaukia iš niekur.
Kad jiems nors.kas pagelbėtų
periodiškai išleisti *Aušrinę”,
tai ir tas jau daug reikštų.
Galėtų jie per savo organą pla
čiau kalliėti apie savo' oragnizuotės reikalus ir sėkmingiau
varyti propagandos
darbą.
Taip pat turėtų didesnę progą
lavintis ir raštijoj. Daug ir kit
ką reikštų ir lemtų periodiš
kas “Aušrinės” leidimas.
Turint tai omenyj, ar ne pra
vartu butų mums progresyyiams, Amerikoj gyvenan
tiems lietuviams, nors truputį
pasirūpinti “Aušrininkų” rei
kalais? Ar mums nevertėtų

Progresyvių Lietuvos moks
leivių “Aušrininkų”, tilpęs laiš
kas “Moksleivių Keliuose,” pa

surengti

sako mums, jog “Aušrininkai”

Nors daugelis laukia musų au

neišgali leisti savo organo
“Aušrines.'” O kad jų išleidžia,
taitik “išleidžia tada, kad turi
pinigų”.
šitokį pasakymą
mes randame paskutiniam
“Aušrinės” leidiny. Toksai reiš
kinys turėtų skaudžiai atsiliep
ti į laisvai protaujantį žmogų.
Nes Aušrininkai, ta dalis Lie
tuvos moksleivijos, tai sekan
čios kartos Lietuvos valstybės
pagrindas — jie daug lems mu
sų krašto gyvenime. Todėl jie
mums, paakiui einantiems reiš
kia tų patį, ką regreso mėgo*
jams, klerikalams, klerikališka moksleivija’, “Ateitinjnkai”.
“Ateitininkai” stoja už kunigi
jos ir panašius ‘idealus”. Tatai
jais džiaugiasi kunigai ir vi
sokį konservatoriai.
O “Auš
rininkai” priešingai. Jie at
kakliai kovoja prieš juodų kle
rikalizmų ir kitokius musų
brolių arėjų išnaudotojus —
jie rengiasi tvirčiau susiremti
su savo priešu ateity toje ko
vos arenoje.
“Ateitininkai”
pastoja kelių jų tikslams —
jie savo eilėsna gaudo naujus
moksleivius ir visais kitais ga
limais budais trukdo “Aušrihinkaniš” orgamzalyvį darbą.

kų, bet gi mes, rodos, ir galėti
negalime atsisakyti geJHbėfi
“Aušrininkus”, ir dagi taip ma
žai kaip išleidimu mėnesinio
žurnalo “Aušrines”. Progresą
mylinčioms draugijoms ir Pa-

“Aušrinės”

naudai

koks piknikas bei vakaras ir
šiaip sumesti šiek-tick aukų?

vienieins

asmenims

jau senai

buvo laikas atkreipti domę į
tų opų dalyką. Bet lig šiol visi
tyliai gludžiame. Nagi, žiūrė
kime, kuri draugija pirma išeis
su auka “Aušrinės” leidimui.

Musų Moterims
MERGELĖMS IR MOTERIMS
BLIUZE. — No. 1015.

riuomenę su trimis tūkstančiais kareivių ir ap
galėti desėtlūis tūkstančių turkų, o paskui į keturioliką dienų, perlėkti tūkstančius mylių, gu
lėti ant apkasų Fridrielisgallo ir* sapnuoti apie
baltas naktis... O dabar tu bespėkis, surištas,
ir todėl trokšti keršto...
— Ar atkreipei tu kuomet-nors atydos į jo
raštų? Jo, t. y. Karolius XII? Panašus į tavo.
O tu žinai tų, kad jis niekuomet negulėjo su
moteriške — žinai tų? Nežinau, kaip tu...
Helė! be, be, he... Ilele! Buvo tai mistiškas
susižiedavimas, smegenyse užmegstas^ Taip,
rųšis tikro smegeninio ekstazo... Aš nekartų
taipgi patėmijau, kad tu Užmiegi ir pabundi

šitokia iš lengvutes dailiai rašytos
voile materijos siutą “slip-over” bliu
ze yra ir grakšti, ir vėsi, ir labai pa
togi dėvėti kaitriu vasaros metu.
Tokiai bliuzei pavyzdys No. 1015
sukirptas mieros nuo 34 iki 44 colių
per krutinę. Bliuzei 36 colių mieros
reikia 2^ jardo materijos 36 colių
pločio, su % jardo kitokios materi
jos 27 colių pločio.
Norint gauti tokiai bliuzei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip užadresavus: NAUJIENOS,
staiga, net nežinodamas apie tai, kad miegojai... PATERN DEPT., 1739 S. Halsted

Kodėl? Kam? Visa jo viešpatija galėjo sukristi į Tu--vienas tu galėtum užmušti turtingų moterį,
šmotelius, ir jisai nė valandėlei nebūtų pasigai bet už niekų pasaulyj neleistum kanarėlei pa
lėjęs, bet jo fantazijos turėjo įsikūnyti.. .

dvėsti narve iš bado.

— Tu-sakai, kad tai nepasekmingas pavyz
dys? — Neš ne.,. Tu esi vienas iš tokių žmonių,
tu — Aleksandras Didysis, kursai paliepia va
dinti save Dievo sunum ir visiškai rinitai tiki
į savo dievišką kilmę. Tu — Baironas, kursai
trokšta likti Graikijos karalium...
— Kam jus tai darote? Ką? Bet tame ir
yra visa jūsų didenybe, kad jus patys nežinote
—dėl ko, kad pas jus nėra jokių norų. Delio,
tik dėlto jus ir turite tokių milžiniškų, tokių ga
lingą valdžių ant žmonių. Ir aš myliu tų, myliu
labiau visko. Jūsų dalyvis aš likau iš meilės
į tą mistišką, neramų prigimimą, kurį jus turite.
Staiga jisai nusijuokė pašėlusiu, piktu juo
ku.
— Taip, taip, visi jus viens į kitą panašus.
Karolius XII buvo dievobaimingas žmogus, vie
nas iš tokių, kur augščiaų visko stato. teisybę,
ir vienok neturėjo didesnio smagumo, kaip kad
žudyti, piauti, skersti, deginti... Prigimtas pade
gėjas. Padegdavo namus, degino javus ant
laukų. Niekuomet nesijautė smagesnis, kaip
kad iš Štraulžundo rašė savo seseriai, kad iškepinęs kelis tuksiančius žmonių... Ar matei
kuomet-nors jo • miniaturišką mergišką veidų?
Labai panašus į tavo! Baironas juokiasi iš viso
pasaulio, niekina viską žemišką, o tuo pat žygiu
nori likti Graikijos karalium!.. O tu... tu įkal
bi sau, kad delei užganėdinimo kokios tai pra
gariškos teorijos, turi platinti visur griovimų
vipn tik dęjto, kad savyje nešįoji ištisų nelaimių
pragarų ir pasišlykštėjimų i savęs...
Staiga jisai s^eidė stiklų ant grindų ir pra
dėjo godžiai gerti iš burnos.
— Tu nepriklausai musų epokai. Joje nėra
tau vietos, platumo. Prie kitokių sąlygų tu ga
lėtum likti karalium, galėtum pliekti rusų ka

Gordonas sutraukė antakius.
— Užteks! Gana to girto plepėjimo. Aš
išsėdėjau visą naktį, klausydamas tų plepalų be
tikslo, išsėdėjau ramiai, bet dabar užtenka.
— Gana? Tai eik sau po velnių!
Ostapas sudavė kumščia per stalų.
— Ko tu čia sėdi? Ko dar nori? Dabar
jeigu norėtum, galėtum įkišti mane kalėjimai)...
He, he... Tik pamėginki!. Romantikas visuomet
prakilnus, romantikas niekuomet purvinai ne
pasielgs, o tu — Karolius XII, Naujojo Siono
viešpats, galėtum išduoti žmogų užtai, kad jisai
užmušė nekaltų kūdikį! He, he! Erodas užmu
šė tūkstančius vaikų ir jo lavonų suėdė kir
mėles.
Staiga sumišo.
— O kaip tu manai, ar nereikia suprasti tų
kirmėlių perkeliamoj prasmėj? Beja, aš neno
riu tave ilgiau suturėti...
Prigulė ir ėmė žiūrėti į lubas.
— Psichologija' — kvailiausis dalykas visa
me pasaulyje. Na, taip... Vėl atsisėdo. —Da
bar mes vėl galime kalbeli protingai. Ir taip,
prie darbo, ar ne tiesa?
Staiga pasidarė rimtas.
— Atsišaukimų rašė Vronskis?

— Taip, jisai labai geras. — Gordonas už
simųslęs pervedė ranka per plaukus.
— Kas jį platina?
— Okonekas.
Tas. kitr pernai norėjo perplauti tai!
k '
*
\
gerklę?
♦

(Bus daugiau)

St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattera Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.
čia [dedu 15 centų, ir prašau at

siųsti man pavyzdį No. 1015.

Mieros .............. colių per krutinę.

(Vardas ir pavarde)
(Adresas)
(Miestas ir Valst.)

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofiaaa *

Miaato Ofiaaa

3323 S. Haltted St. 1271. Durim St.
Tel. Boulevard 1310

T«L Central 4411

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
2121 North Westcm Ava.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijds tol. Kodzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
8261 So, Halsted SU Chicago, Ilk

KelveFgaš,
rfegužio
2(5,1921
*
_
.

(CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

REIKIA
200 chauferiŲ su karais, arba be kary ir visokiu
Policija buvo
užsiėmimu vyry.

"S tai norėdamas išsitraukti re-, lai, kad toji buk išvarius savo
vnlvnri nnlinic
volverį,
policistas paleidęs ke tris vaikus ir lydinus lauke už

turis šūvius į jį.

Bet vėliau vakar vakare.

pasirodė, jog velionies revol- pašaukta.

veris buvo tuščias.

Policijos

perdėtinis biskį policistų pakTheodore,
Kusch, 931 N.
lausinBjęs, pale&ctC.
Sako, jis Mojant gnt., tapo
užmudtua,

pildęs savo imreigą.,
Velionis buvo tik dvidešimt
SUIMTAS IšSPROGDYTOJAS
aštuonių metų amžiaus, pali
PAŠTO 1918 M.

ko pačią ir du kūdikius.

Du metai atgal tapo išsprogdytas valdžios namas-paštas.
Lig šiol nebuvo žinoma, kas
tai padarė. Bet užvakar polici
jos perdėtinis Fitzmorris pa
reiškė, kad buk tasai piktadaris esą Samuel Gibson, I. W.
W. vadovas. Gibson suimtas.
Fitzmorris sako, kad jis esąs
tikras, kad jie netik turi nuro
dymų, kas padėjo bombą j>o
paštu rugpjūčio 5 d. 1918 m.,
bet jie turį patį bombos pa<lejėją .Tai Gibsoną,
kurį buk
įtaręs nesenai areštuotas Andre\v Kcrr. Verr yra akltinanias už bambų dėliojimą ir jis
jau įtarė devynis asmenis, ku
rie buk taipgi prisidėję prie
šito darbo.
To valdžios namo ekspliozija užmušė keturis
žmones,
daug sužeidė, didelės žalos ir
kitokių nesmagumų tame pa
darė.
Gibson ,yra Inžinierių Unijos
402 lokalo organizatorius ir
pasak angliškų dienraščių esąs
‘'pavojingas” radikalas I. W.
W. valdytojas. Tuojau po na
mo įšs])rog<linimui
jis buvo
areštuotas ir buvo Šiokių tokių
prieš jį nurodymų. Bet gi jų
nepakako, kad primetus jam tą
nusižengimą.

kuomet jo vežimas jį užvirto.

Galime pastatyt tamista vienon Chicagos didžiausion Taxi Cab kompanijon tuojaun. Jei turi locną karą, arba jei gali padaryt sutarimą, kad
pirksi naują ar vartotą taxi cab su $400 įinokėjimu ar daugiau. Jei turi

tourlnĮr kur,. įneš sullltulme priimti pruUti jumH taxl c&b i malnuB.
Pūtyrimas nereikti]inRas — mes išmokinsime taxi cab biznio.
Buk ant save bosu

ir dirbt 865 dienas į metą jei tik nori. Ghauferiai uždirba nuo $75 iki $125
į savaitę. Atdara iki 8 vai. vakaro kas dieną.
Main Office

Andrcw Kunchey, kuris mąnoma nužudė (Leo Sharpe gcg«
6 d„ sužeistas.

AMERICAN TAXIEXCHANGE
Ronm 525, Reapers block
82 W. Washington St.
HARRY ROOK
General Manager.

šešias gatves paplatinf.

Chicagos Plan Commission
užvakar laikė susirinkimą,
kurtame nusprendė paplatin
ti šešias pietines Chicagos da
lies gatves. Kai kurios (bus du
sykius padarytos platesnės.
Tas bus daroma distrikte gu
linčiame tarp Harrison gat. ir
Roosevelt kelio, ir tarp Canal
ir Halsted gatvių.
Harrison
bus paplatintas nuo 66 pėdų iki
80 ar t(M> pėdų. Polk gat. nuo
10 iki 80 pėdų. Taylor gat.
nuo 60 iki 80. Clinton gat. nuo
10 iki 80. Jeffcrson gat. nuo
10 iki 80. Ir Desplaines gat.
nuo 60 iki 80 pėdų. To suma
nymo įgyvendinimui, jei bus
reikalinga, bus pasiųsti Chica
gos delegatai j Washingtoną.
Senelė nužudyta.

Užvakar gaisrui ištikus du
ugnagesiai tapo sužeisti. Gais
ras iškilo Western Shade Cloth
kompanijos name. Žalos pada
ryta už $45,000.
Policistas Frank Enright ne
tyčia nusišovė.

KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGANĖDI
NANTIS REIKIA TEISINGAI PRADĖTI
V

Mrs. Mary Martosčio, 852
Montrosc avė., ir jos sūnūs
gal būt mirs. Kiti septyni sun
kiai sužeisti. Tai pasekmės
dviejų automobilių susiduri
mo.

no juos visus ant

Joseph Cobb, 1842 N. Talinan avė.,
Plumbers* unijos
biznio agentas, areštuotas nė
jo
va už prastą pasielgimą,
automobily rasta paslėptas revolveris.
1

EAGLE BRAND

Sena chicagiete, Miss Ca t Ko
rine Feil,
71 metų amžiau,
Californijoje išplauta iš Pacifiko okeano.
Manoma, kad
žmogžudžiai atėmę iŠ jos pi
Sužeidė septinis
žmones,
nigus nustūmė ją nuo augštų
uolų į siaučiančias bangas, ji kuomet automobilis atsimušė
nai buvo turinga ir, sako, ne į Hobio gatvės gatvekarį.
mažai pinigų turėjo įsisiuvus
į savo drapanas. Savo rakan
dus ji parduodama gavus apie
Teisėjų rinkimai artinas.
$100,000.
Kiti mano, kad jinai papildė
Teisėjų rinkiimai jau čiapat, saužudystę. Nes esą paskutiniu LSS. VIII RAJONO CENTR.
KOM. SUSIRINKIMAS.
jie įvyks panetlėlį, birželio 6 laiku jinai nebemylėjus savo
dieną. Darbo žmonės ir čia gyvenimo.
Panedėlį, gegužės 23 d., Nau
turi žiūrėti, kad nerinktų sa
jienų.
name įvyko LSS. VIII
vo klesos priešų, einančių ka Duonkepiai žada streikuoti.
Rajono cen tralinio komiteto
pitalistinių pQTtijų — republikonų ir demokratų — kondidaDidelių miesto duonkepy k lų susirinkimas.
tais, kurie išrinkti žiūrės ne darbininkai žada iššaukti strei
Organizatoriui drg. P. MillctiVk teisybės, kiek stovo pdnų ką dėl kompanijos pusi mojimo riui neatsilankius, posėdį ati
piniguočių reikalų. Rinkti rei numažinti dvidešimt nuošim darė sekretorius d. J. Čeponis.
kia tik tuos, kuriuos kandida čių jų algas.
Jų kontraktas Tvarkos vedėju buvo d. D. Sut
tais stoto darbininkų klesai at pasibaigia su pabaiga šio me kus.
stovaujanti politinė organizaci nesio. Tatai galimas daiktas
Pereito susirinkimo tarimus
ja, būtent, Socialistų partija. kad su pradžia sekančių mėne
Šiais teisėjų rinkiamis Socia sio prasidės ir jų streikas. Ža skaityta ir juos vienbalsiai pri
listų partija kandidatais yni dantys streikuoti darbininkai imta.
pastačius šiuos savo narius dabar aprūpina 85 nuoŠ. duo
Skaityta laišką nuo Socialis
juristus:
na.
tų partijos, kuriame Aštuntas
rajonas kviečiainas dalyvauti
Superior Court
Soc.
šilčiausia diena iš penkiasde busimoj Cook pavieto
Samuel Block.
partijos konferencijoj birželio
šimt gegužių.
Circuit Court.
19 d., mašinistų svetainėj, 113
/Swan M. Jonhson.
Praeitas utarninkas Chica S. Ashland Avė.
Samuel H. Holland.
goj buvo karštesnis, už pen
Gegužinės
apvaįlkščiojimo
Christian Meier.
kiasdešimt praeitų metų tos rengimo komisija išdavė savo
Kasimir Gugis.
pačios dienos, tai geg. 24 d. raportą, kuris tapo priimtas su
Calr. Strover.
Buvo 93.3 laipsniai šilumos. patarimu, kad tame apvaikšDaniel A. Uretz.
1911 m. tuo laiku buvo 93 čiojime surinktos aukos, $71,
Mordecai Shulman.
butų padalintos pusiau: pusę
Keliam Foster.
pasiųsta Lietuvos
Socialde
E<h\ ard P. Sallicl.
Frank Bonafede, 312 Locusl mokratams ,o pusę palikti Ra
Louis R. Holmcs.
gat., įvažiavo savo automobilį jono ižde.
Marcus H. Taft.
į ežerą ant Main gat. Vaikinas
Nutarta ateinantį rudenį su
Robert H. Howc.
tuo tarpu kalbėjęs apie pas rengti Rajono naudai koncerOliver C. Wilson.
laptingą naktį.
William F. Kruse.
Nutarta ir pavesta vaidybai
Hyman Epštein.
Panytės Čile Claire ir Fran- sušaukti Aštunto Rajono kuoLouis T. Hcrzon.
kie Loomis, iš Holtywood, Cal.,
Charles Bteranek.
Chicagoj areštuotos už prastų
(Tąsa ant 6-to pulsp.)
Otto Bransteter.
čekių mainymą. Juodvi yra ak
John M. Collins.
torės prie krutamųjų paveiks
Andrew Lafin.
lų išdirbinio.
ORKESTRĄ—BENĄ j
Kandidatų sąraše, kaip ma
Parūpina visokiems
Keturi vagys įėję į Led Tettote, yra ir žinomas advoka
reikalams
prie
tas lietuvis, Kazimieras Gugis. ter čeverykų krautuvę,
| J. SALAKAS
Už jį, l>e abejo, balsuos ne tik 3115 So. Halsted gat., atėmė
socialistai ir jiems simpatizuo iš jo $110. Paskui paliepė, kad
t 1414 8o. 4*th Coart
jantieji žmonės, bet ir visi lic- jis pririnktų jiems po porą
Cicero, III.
H Tel. Cicero 2316
čeverykų. Vienas vagių turėjo
tokias dideles kojas, kad krauPolicistas nušovė nekaltą ’ tuvninkas turėjo sujieškoti 12
D’s čcverykus, kuriuos, jis sa
žmogų.
Valgių Gaminimas
ko, išbuvusios pas jį keturis
ir
John Gooney, Singer Se- metus. Mat nieks lig šiol nqpaNamų Prižiūrėjimas
wing Machine kompanijos sa- sisukė pas jį su tokioms dide
Sutaisė .
Amerikos Lietuvaitė
lesmoną, užvakar naktį kaip lėms kojoms.
dvi laikrodžio nušovė policisKiekviena lietuve Seimininkė,
kuri
nori gardžiai pavalgidmti
Užvakar
Chicagoj
svečiavo
tąs rhonias Egan.
Egah yra
savo Šeimyną, privalo turėti sa
nuskirtas sukinėtis apie poli indionų Blaekfeet abazo vadus
vo namuose valgių gaminimo
knygą.
White
Calfjir
kiti
du
i
nelijo-:
cijos perdėtinio
Fitzmorris
nai. Vadas per perkalbėtoją ’ pa
namus. ,
U
Dabartine kaina: apdaryta $1.50
neapdaryta $1.00
Gooney, su savo draugu va sakęs buk baltieji žmonės vi
Reikalaukite tuojau.
žiavo automobily, kuomet tas sada gražiai elgiasi su indipolicistas pareikalavo jų sus jonais.
Naujienų Knygynas
toti. Jie nestoję
Tuomet jis
1739 So. Halsted St.,
t šimtas
žinomų ėmė
ir antras , pol:icistas užšokę ant
Chicago, III.
jų automobillio šou ų ir kuo.
laužtu ; i Mrs. Stelbi (iroch na2153 ' ihvaukee ivc. nžbuk Gooney susij L

Lietuviu Rateliuose

A.SHUSHO
AKUSERKA

Pranešame, kad Darbo žmo
nių Knygyno katalogai 1920 me
tų jau ižsiBaig-6, g;i 14>21 dar n o—

Turiu

moterų ligose; ru-

gatavi, todėl kurie negavote ■
pestingai prižiū
teiksitės atleisti. Dabar Darbo
riu ligonę ir kūdi
kį
laike Ilgos.
žmonių knygyno SANDELIS
10929 S. State St
išaugo į taip didelį, kad ta vie
Chicago, III.
ta, kurioje dabar yr» pasidarė
per ankšta, prisieina j ieškoti di
desnės vietos, kurioje butų gali
ma netik, kad visas Europoje ir
Amerikoje išleistas lietuviškas
AKIŲ SPECIALISTAS
knygas sutalpinti, o ir svetim
tautiškų kad nemažai tilptų, tad
dėl tos priežasties reikalinga
taippat didelio katalogo, kokio
dar lietuviški knygynai niekuo
Gyvenimas yra
met neturėjo. Parupinimui to,
tuščias, kada pra *
reikia daug pinigų. Taipgi dėl
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
stokos pinigų ir dėlei dar nežino
pagerintų
Ophmos vietos gali būti, kad ims
thalmometer. Ypatinga doma at
laiko apie keli mėnesiai, kol vis
kreipiame J vaikas bus gatava ir todėl, brangus kus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nerišliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
Darbo žmonių Knygyno rėmė
4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 St.
jai, turėdami progos pasinaudo
Talephons Yards 4817
kite per draugus, kurie gali ypaBoulevard 6437
------------------------------tiškai atvažiuoti, arba patys at
važiuokite,, mes užtikriname, L■<«■■■■■■■■■■■■■■■!
kad čia gausite knygų, kokių ki
tuose knygynuose negaunate, ■ DR. G. M. GLASER Į
Praktikuoja 30 metai
jau dabar turime galybę tik-ką
Ofisas:
iš spaudos ir jau atgabenta iš ■ 3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinoia.
Lietuvos knygų, taipgi laikraš
SPECIALISTAS:
čiai: “Lietuvos Ūkininkas” 10c.,
Moterišką ir Vyrišką
“Socialdemokratas” 5c., “Sie
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:
tynas” 30c„ “Aušrinė” 30c.,
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 J
“Trimitas” 20c. “Mokykla ir
3 vakare. Nedėlionds nuo 9—2 I
Gyvenimas” 50c. Siųskite užsa ■
po piet.
I
įį
Telephone
Yards
687
1
kymus ir kartu pinigus šiuomi
adresu:
J. B. AGLINSKAS,
DR. M. HERZMAN
3238 S. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. R. Blumenthal

;4Tit

James Harrington, 1307 Marųuette, road, miršta. Jo švainys plaktuku perskėlė jam gal
vų. Muštinės kilo delei pasisa
vinimo šluotkočio.

Pranešimas

T. Pullman 5482

Lietuvė motina iš Clevelando rašo:
“Kad ji neturėjo iisai pieno nei vienam savo kū
dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji išaugi
'

(CONDENSED MILK)
Ji toliau Datėmija:
“Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanas”.
f

GARDŲS

The Borden Company
New York

Borden Building

Iškirpk ši kuponų DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN

10

ir gausi PYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVĖ, kuri paaiSkins, kaip užlaikyti
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in-

GĖRIMAI.

Mes turimo padarę visokių lašų,
su kurių pagelba galima padaryti vi
sokius gėrimus.
Informacijų kreip
kitės.
F. RYSHKUS,
678 Pearl St.,
Easton, Pa.

DR. VAITUSH, O. D.

Lietuvis Akių

strukcijas jūsų kalboje. 0106
Vardas ..... .........................................................

Carier’s LittleLiver Pilis
DEL GALVOS SO
PŠJIMO, DEL
SVAIGIMO, DEL

Per šešesdešimts
metų šis geriausis pasaulyje
valytojas
jaknų ir
skilvio.

-‘Palengvins «kių (tempimų, kuria
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį, atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystų. 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 ild 1 po piet
Ofisas 1553 W. 47th S t., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

ARTER’S IRON PILLS

Reikalaukit tikrojo

Grynų Daržovių.

Į DR. V. A. ŠIMKUS
i Lietuvis gydytojas, Chirurgas

GYDYTOJAS

AkušSras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nerišliomis 10-12 ryto.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams.

Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė.,

...... .

Chicago, III.

...................................... J

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

Dr. R. Wagner

*Tel. Monroe 2804

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

CHICAGO,

Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704
k—...... .
,,. ............... -J

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
3110 arba 357

Telepbonait

Naktimis: Dreiel
950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.i 9—10 ryto ir 8—9 vai, vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas *
1729 So. Ashland Avė., 2 laboa
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliotais nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880
------------

---------------------------------------

■i.ji

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

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

Tel. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą 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
10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 ild 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:30 vak.
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj,
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausiai! par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedėligmis iki 4 vai.

Western FurnitureStorageCo
2810 W. Harrison St.,
i Chicago, III.
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolų gvarantuota 10 metų su daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertės $200. ;
Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti
pinui iu, net kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. 'Atsišaukite
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsilįešite šį pagai iinimą, bus
nuleista $3,0^.

LIETUVIS DENT1STAS
2291 W. 22nd & So. Leavitt SU.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dienų,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
UENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 88th Street

Telephone Yards 5884

DR.cG.WIEGNER

ii |

------ valandos nuo 8 iki 12
iki 9 v« vak.
SU .Chicago, III. (I

NAUJIENOS, Chicago, HL

■be?

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)
pų nepaprastą visuotiną susi
rinkimą greičiausiai galimu
laiku.
Nutarta artimoj ateityj su
rengti Rajono išvažiavimą j
miškus. Išvažiavimas turi būti
su įvairiais
pamarginimais.
Rengimo komisijon įeina dd.
J. Vylia, J. Markus ir A. Kemėža. —Rajono Korerpon.

ROSELAND
Liet. Darb. Ratelio piknikas.

4$udvetis Mrs. G.
Brenčius Antanas
Butavičaitė A.
česnavičiui Antanui
Dubinski Stanley
Dundulis A. 2
Gutauskas Antanas
Herman Kari 2
Herman Fr.
Jukneviče Juozapas 3
Keršulis Joseph
Kūra J.
Kaunetis John 2
Lukaševičei Jonui
Latvis K.
Laureckis Simonas 3
Markus Peter 3
Mackevičius P.
Mikučionis Joe
Mickus Peter
Noksza V.
Packakauskas V.
Palubinskas Juozapas
Rudinsky Tony
Schultz Chas. 2
Shinski Chas.
šešelgis K.
šližis Jonas
Sinkus S.

Nedėlioj, geg. 22 <1., Gardncr
parke buvo Lietuvių Darb. Ra
telio piknikas, kuriame kalbė
jo net trjs kalbėtojai. Pirmojo
neteko man girdėti, tik du pas
kutiniuosius, būtent Andrulcvičių ir Dundulį. Andrulevičius
baigdamas savo galbą išgyrė
Rusijos tvarką, ragino darbi
ninkus šviestis ir organizuotis,
o kuomet leis gyveninio sąly
gos, pasekti Rusijos darbinin
kų pėdomis.
Po jo kalbos dainavo - Kan
klių Mišrus
Choras ir Liet.
Kom. Vyrų Choras, vedami A.
L.
Kvedaro. Reikia pasakyti, kad I niko

Kvederas yra gerai

tuos
chorus ir
daug geriau, negu
Po dainų kalbėjo Dundulis.
Jis pripasakojo gana daug apie
zuperį, bet mažai naudingo
pasakė..
Žmonių buvo vidutiniškai.
Po programų] būreliais žaidė,
šnekučiavosi.
—šapos Vergai.

PARTIJOS ŽINIOS.
NACIONALINĖ PARTIJOS
KONVENCIJA.

• PRANEŠIMAS.
Visiems Jonesi apgautiems žmo
nėms ir kviečiami susirinkiman, pėtnyČioj, geg. 27 d., 7:30 vai. vakare,
paprastoj svetainėj, J. J. Elias, 46th
ir Wood Sts.
Yra daug svarbių paaiškinimų. Ne
reikalingi nebus įleidžiami, todėl, atei
dami pasiimkit rasytes (receipts) ir
Šerus.
Kviečia Komitetas.
S. A. L. Ex-Kareivių Centro susi
rinkimas įvyks ketverge, gegužės 26
d., 8:30 v. v. kareivių raštynėj, 4601
S. Marshfield Avė., Visi kuopų at
stovai būtinai turite atsilankyti, nes
yra daug svarbių reikalų svarstyt.
— Centro Valdyba.

Kopyenclja mažesnė nei prezi

18-tos Gatvės Kolonija. — Lietuvos
Laisvės Paskolos Stoties svarbus su
sirinkimas įvyks ketverge, geg. 26, 8
vai. šemiačio sevt., 1750 So. Union
Av., kampas 18-tos gatv.
Kviečia
me visų vietos draugijų valdybas kaip
ir atskirus asmenis atvykti,. nes yra
labai svarbių reikalų kaip dėl Lietu
vos Laisvės Paskolos, taip dėl Lietu
vos nepriklausomybės pripažinimo ir
tt. Yra ir kitokių svarbių klausimų
svarstymui.
— L. L. P. Stoties Valdyba.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš
LIETUVOS NAUJIENŲ
OFISE:
Andrikui Viktorui
Antanavičių Antanui 2
Antanauskis Ton.
Babris Juozapas 2
Bereneviče Justinas

T. M. D. 22 kp. mėnesinis susirin
VYRŲ
kimus įvyks nedėlioj, gegužės 29 <.
2 vai. po pietų Fellowship svet., 831
Pilną laiką ar dalį paskiriant, gali
W. 33 PI. Malonėkite visi nariai su uždirbt gerus pinigus, su patyrimu,
sirinkti, nes yru daug svarbių reikalų. arba be patyrimo musų užsiėmimo.
Taipjau atsiimsite sau prigulinčias 2 Atsišaukite pas managerį.
knygas, nes sekančius 3 mėnesius su
Room 301,
sirinkimų neturėsime. Atsiveskite ir
Security Bldg.,
naujų narių.
— Kp. Valdyba.
189 W. Madison St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

North Sidės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge ,gegužės 26
d., Knygyno svet., 1822 Wabansia
Avė.
Pradžia 8 vai. vakaro.
Visi
delegatai susirinkite.—Sekr. A. Vilis.

Bridgeport. — Ketverge, 26, ir pėtnyčioj, 27 gegužio įvyksta išeilės 2 ir
3-čia D-ro A. J. Karaliaus prelekcijos iš- socialės higienos. Ketverge
vien tik vyrams, pėtnyčioje moterims.
— Kartu yra kuriama Liet. Higienos
Dr-ja.
Viskas įvyks Mildos svet.,
3142 So. Halsted St.
Lietuviai žingeidaujantys higienos
klausimu kviečiami atsilankyti.
— Komitetas.

Chicagos Liet. Vyrų Choro repeti
cija įvyks nedėlioj, geg. 29, 10 vai.
ryto Mildos salėj. Visi dainininkai bu
kite laiku, turime prisirengti Kapinių
dienai.
— Org. K. VaiČiuška.

a<5

JIEŠKAU savo moters Sofijos Kungienės, kuri prasišalino nuo manęs
12 d. balandžio, išsiveždama su savim
mergaitę Antose 4 m. Kartu su ja
išvažiavo Kazimieras Grigutis, išva
žiuodama nuskriaudė mane išsivež
dama $1000.00. Girdėjau, jog randa
si Chicagoj, nogėčiau, kad sugrįžtum
jei nori ir nesislapstyk ,viską dovano
siu. Jei kas patčmijęs praneš, duosiu
$10.00 zlovanų.

ANTANAS KUNGIS,
1231 So. 51st Ct.,
Cicero, HE

JIESKO DARBO
JIEŠKAU vietos prie namų
darbo. Turiu 6 metų vaiką.
Kam tokia moteris reikalinga,
praneškite laišku.
Naujienos, No. 296,

Brighton Park. — Lietuvos Lais
vės Paskolos Stoties svarbus susirin
kimas bus laikomas šiandie, gegužės
26 d., kaip 8 v. vak., Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėj. Kviečiame vi
sus veikėjus susirinkti laiku, kadan
gi yra svarbių reikalų. — Valdyba.

Northsaidiečių domei. — Chicagos
Lietuvių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos išvažiavimas į Jefferson girias

PETRAS JEČIUS,
Mirė geg. 24, 1921, 12:02 min.
7:30 v. v.
— Komitetas.
naktį. Paėjo iš Lietuvos. Ku
piškio valsč., Palevėnos parap.,
L. L. PASKOLOS STOČIŲ DOMEI.
Dubliškio vienasėdžio. Ameri
Chicagos L, L. Paskolos Stočių Ap
koje išgyveno 12 m. Turėjo am
skritis
specialiame susirinkime Gegu
žiaus 32 metų. Buvo vedęs, pa
žės
24
d.,
š. m., šv. Jurgio par. svet.,
liko moterį Oną ir dukterį Ele
nutarė:
paraginti
visas Chicagos ir
ną 5 m. ir brolį Joną. Lietuvoj
apielinkės
Paskolos
Stotis išrinkti at
paliko du broliu Kazimierą ir
stovus
šaukiaman
Lietuvos
Atstovy
Kostantiną, ir seserįs: Marijo
bės
Suvažiaviman
Washingtone,
D.
ną, Emiliją ir Domicėlę.
C..
Gegužės
30
ir
31
dd.
Laidotuvės bus ketverge, GeTaipogi nutarė pasiųsti nuo Ap
gužio-May 26, 1921, iš namų
skričio
3 atstovus, kuriais vienbalsiai
783 W. 18th St., 3 lubos, Iš už
liko
išrinkti:
J. A. Mickeliunas, J. K.
pakalio, 9 vai. ryto.
Enčeris
ir
J.
J. Elias.
MAAUAAAVn, l|AC4U^ai
pUZ.ĮSltt’
Giminės,
draugai 11
ir pažįstaSvarstymas
Apskričio reikalų ati
mi malonėkit dalyvauti laidotu- 1
dėta
sekančiam
susirinkimui..
vėse. Lieka nuliūdę
i
J.
Ai
Poška, Pirmin.
Moteris, duktė ir brolis.
Mra. E. Statkus, RaŠt.

PARDAVIMUI saliunas, 524
Pardavimui — Town of La»
W. 37-th St. Pardavimo prie-{ke,
6 flatų medinis namas,
žastis, savininkas važiuoja
' kaip naujas. Rcndos $900,0(
Lietuvon.
martgečiaus $2,000, 5^%.
6 FLATŲ BARGENAS.
Parduoda
savininkas —
PARDAVIMUI Saliunas.
Rridgeport, gražiausia 4 kam
3200 So. Halsted St.
barių flatas mūrinis. Kaina
Chicago, III.
$7,500. $2,000 pirks šį namą.
Joseph A. Kibort,
PARDAVIMUI saliunas, biz
3129 So. Halsted St.
Tel. Blvd 9685
nis senas ir labai geras; švedų
ir vokiečių kolonijoj. Pigiai.
3601 W. North Avė.

PARDAVIMUI saliunas, su
pianu, ir kitais įrengimais, pui
kioj vietoj ir geras biznis. Savi
ninkas išvažiuoja Lietuvon. Taip
jau trokas išvežiojimui alaus.
1082 N. Marshfield Avė.

REIKIA vyro mokančio lietu
viškai ,lenkiškai ir angliškai už
perkalbėtoją. Gera mokestis,
trumpos valandos. Kreipkitės
tuojaus šiuo antrašu.
PARDAVIMUI bučemė ir grosemč
3540 S. Halsted St.
libtuvių ir kitų tautų apgyventoj viePardavimo

priežastis — važiuoju

REIKIA barzdaskučid Pas Lietuvon.
4500 So. Honore St.
tovus darbas.
/
J. MALALAj
PARDAVIMUI saliunas viso
3357 So Halsted St.,
kių tautų apgyventoj vietoj.
Tel. Boulevard 5009.
Pardavimo priežastis, važiuoju
Europon, Parduosiu už pirmą
pasiūlymą.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI motorcycle 1919
modelio 2 cilinderių, elektros šviesos,
2 sėdynių su side kariu ir vėliausios
mados įtaisymas. Viskas gerame
padėjime.
F. ANDRIUS,

3255 So. Halsted St.
Tel. Yards 760.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA merginos su apie $500
investinimui gerai apmokaman biznin; amžina proga merginai ar mote
riai virš 20 metų amžiaus.
Matykit Mr. Zalosky, nuo 11 ryto
iki 7 vak.
202 S. State St., Room 918.

2123 S. Ashland Avė.

REIKIA patyrusių ir nepatysių moterų ir merginų prie rin
kimo nauji/ vilnonių atkarpų.
B. COHN & SONS, 1244 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

3857 Šo Kedzie Avė.

Vartoti tik 30 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
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų ne
dėlioj.

2810 W. Harrison S*
RAKANDAI ant pardavimo
4515 S. Wentworth Avė. Par
duodama už pirmą pašildymą.
Pardavimo priežastis, savinin
kas važiuoja Lietuvon.

■■■■■"Ii
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NAMAI-ZEME.
NUO SVININKO
Mount Greenwood, ties Morgan
Park, parsiduoda labai pigiai keturi
lotai 25 pėdos per 125 kiekvienas. Lo
tai randasi prie lll-tos gatvės ir
Kedzie avė., tik du blokai nuo gatvekario ir nuo Rock Island geležinkelio
stoties: Mt. ę/£enwood. Tai naujai
lietuvių apgyvenama vieta. Parduo
da pats savininkas, kurį matyt galima
vakarais šiuo adresu:
C. GREGORY,
1645 Van Buren St.,
Telefonas Seeley 4614

5717 So. Winchester Avė., puikus
8 kambarių muro rezidencija: fruntinė ,valgomasai kambaris, pusryčiams
kambariai, librario ir miegojimui porčiai, balta maudynė, aržuolo mahogany trimingai, karšto vandens šiluma,
skalbykla, toiletai skiepe, garadžius
dviem karams, 30 pėdų lotas. Kai
na $9,500.
CAHILL BROS,
5501 So. Ashland Avė.,
Tel.: Prospect 580

5816 So. Winchester Avė., 6 kam
barių gyveninvui namas; akmens fun
damentas, elektros šviesa, fumace,
3714 pėdų lotas ,aržuolo trimingai ir
grindys. Kaina $5,500. $500 įmokėt.
1847 W. 58th St. 5 kambarių muro
namas ant akmeninio fundamento;
elektros šviesa, karšto vandens šilu

Dabar geriausias laikas įsigy ma, aržuolo visi trimingai, skalbyklos.
Kaina $6,500, discountas už cash.
lotą už prieinamą kainą.
CAHILL BROS,
5501 So. Ashland Avė.,
Tel.: Prospect 580
Mes turime keletą puikių lotų

STŪCKAI-ŠEROS

FRANCIS KIBORT & CO.,
Room 707 — 35 S. Dearbom St.

NEPAPRASTI ŪKĖS BARGE
NAI PARDAVIMUI Midi.
97 akerių; 85 akerių dirbamos
visa aptverta, 10 akerių miško,
gera 7 kambarių stuba, bamė,
šilo, komams aruodas, didelis
skiepas, svirnas, viena mylia į
miestą,
mylios iki bažnyčios,
mylios iki mokyklai, 3 šuli
niai, 1 rezervuaras, 2 vėjiniai
malūnai, spaudimo tankas stuboje, mažas sodas ant vietos.
Kaina $8,000, geros išlygos. Rivšyk arba kreipkis ypatiškai ar
telefonu.
HOMESTEAD REALTY CO.,
Room 1219, 127 N. Dearborn st.
Tel.: State 4564.

■
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MORTGEčIAI-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 rtKIETMEDžIO GRIN
FARMOS.
DYS”. Tel. Victory 2400.
1 akeris Chicagoj, ant 80 streeto, GEPRGE GREEN LUMBER CO
8 kambariai namas, cimento beisman22nd St. Bridge
tas, furnesu šildomas, šiltas ir šaltas

vanduo, sodelis, bamė karvėms, stalernč, garadžius, suros ir saidvokai; par
APSISAUGOK!
duosiu pigiai iš priežasties moteries
Daug žmonių netenka savo sunkiai
mirties.
uždirbtų pinigų per neapgalvotą investinimą.
Duosiu pilnas ir teisin
15 akerių, prie pat Chicagos, prie gas informacijas apie visokius rųšies
gatvekarių ir gelžkelių, geros tvoros šėrus, bondsus, mortgečius ir tam* pa
ir budinkai su sodu. Kainui $4,300. našius investinimus.
Klausk P. M.
Inmokėt $2,00.0, likusius kaip renda. Kaičio.
3301 So. Halsted.St.,
Chicago, III.
80 akerių, 7 mylios nuo Chicagos,
geri budinkai, didelis sodas, javai už
sėti, 3 arkliai, 9 karvės, pulkas vištų,
žąsų ir kalakutų, 30 kiaulių ir visoki
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMĖ. farmos įrankiai. ši farma turi būt
parduota įtrumpą laika už labai že
mą
kainą.
Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali tamista pagelbėt savo kaimyną ir taMA5TER
mistos
kaimynas
tanvistos,
šir
45% akerių, 6 kambarių naiųas, ant
SYSTEM
džių ir sielą.
Stambaus produk- konkryto pamato, nauja barnė, cimcntyvio
kietmedžio
miško,
nu to flioru, sodas, garadžius, svirnas ir
kirsto dvidešimts metų atgal, parda- visi kiti budinkai, ir laukai užsėti, 3 Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
vojame po $25 už akerįBažnyčia jauni arkliai, 4 karvės, vištos ir kiti mo ir Designing, Mokykla.
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta paukščiai. Ir visos farmos mašineri
Musų sistema ir mokymo budu jus
žemė turi abelhą vertę virš $135 už jos. Kaina .......................... $5,500.00
trumpu
laiku išmoksite viso amato.
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš FIRST NATIONAL REALTY CO.,
Mes
turime
didžiausius ir geriau
ku.
786 W. 35th St.,
sius
kirpimo,
designing ir siuvimo
JONAS P. EVALDAS,
Klauskite P. Bomeiko.
skyrius,
kur
kiekvienas
gauna geros
Lietuviška Agentūra
praktikos
besimokindamas.
840 West 33rd St.,
Chicago, III.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
Tel. Yards 2790
NAMAI.
varomos elektros jiega.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė
geroj vietoj. Biznis įdirbtas per il
gus metus, lietuvių ir kitų tautų ap
gyventa. Visas Cash biznis — ma
žas creditas. Pardavimo priežastis—
partnerių skyrimasis.
Naujienos No. 293.

PARDAVIMUI bučrenė su namu
arba
atskirai. Biznis per daugelį
REIKTA bučerio mokančio savo
metų
neša gerą pelną, lietuvių ir ki
darbą ir kad galėtų surinkti ir išvetų
tautų
apgyventa apielinkė. Savi
ti orderius. Gera alga.
ninkas
važiuoja
Lietuvon.
WORKERS CONSUMERS
Atsišaukite
Naujienų
ofisan pažy
ASSOCIATION,
mint
No.
288.
'
117 W. Main St.,
St. Charles, III.
PARDUODU bučernę ir grosemę
Phone 26.
su namu ar be. Graži vieta, biznis
gerai eina.
Parduodu, kad moteris
REIKIA patyrusio. kukoriaus į serga, vienam* sunku apsidirbt.
Lunch Room, gali būti vyras arba mo
A. T.,
teris. Atsišaukiant laišku paduokit
3252 Nagle Avė.,
T>

Pardavimui vieno pagyvenimo
mūrinis namas, 4 metai kaip statytas
su gasu, elektriką, maudynė ir kitais
parankumais. Privažiuojama į visas
dalis miesto už 8 centus.* Atsišauki
te pas savininką.
D. ČfiSNA,
4948 So. Tripp Avė.,
Vienas blokas į Šiaurius nuo Archer
Avė. gatvekarių.

m-—■
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PARDAVIMUI bučemė ir grosemė
geroj vietoj, apgyventa lietuviais ir
dtataučiais. Biznis gerai eina. Par
davimo priežastis, savininkas užlaiko
du bizniu.
2956 S. Union Avė.

netoli doning house.
it tat tzttT

Murinis namas dviejų pagy
venimų 5 ir 6 kambariai, karštu
vandeniu apšildomas. Randos
neša vienas flatas $65 į mėnesį.
Puiki nauja apygarda 63 St. ir
Westem Avė. Kaina $12,000,
lengvos išlygos.

FARMOS FARMOS.
Pardavimui farma lietuvių koloni
joj su didžiausiu sodu, vyšnių, slyvų,
pyčių, obelių ir kitokių vaisingų me
džių. Parduosiu pigiai.
JOE. DRIZA,
R. 1,
Fountain, Mich.

RAKANDAI

PARDAVIMUI seklyčios setas, karpeta, devenportas, springsai ir matrasas. Daiktai visai nauji ir parduo
siu labai pigiai. Visus ar po vienm
Kreipkitės iš ryto iki 12-tai vai. va
karais ir šventadieniais.
' 713 W. 19th St., 2-ros lubos.

toj, gerai biznis įdirbtas. Pardavimo
priežastis — likau našlė. Parduodu
greitai ir pigiai. /Kas norite, pasi
naudokite gera proga. Savininkę ra
site ant vietos.
P G
1701 So.’ Ganai St.

DIDŽIAUSI BARGENAI

NAMAI-ZEME.

PARDUODU Co-operative Society of America šėrus už nu
mažintą kainą. Pardavimo prie
žastis važiuoju Lietuvon.
Pa
šaukit.
Parduodu savo gražinusį ir vėliau
Lafayette 4097.
Musų ofisas randasi vidurmiesios mados trijų šmotų seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc. styj po antrašu:

8249 So. Union Avė.

PARDAVIMUI

Jeigu nori tikrai geros žemės, kur
galima puikiai gyventi dabar ir
tuom pat kartu užtikrinti sau gerą
gyvenimą ir senovėj, pasakysiu tei
singai kur gali rasti derlingos žemės.
Klausk P. M. Kaičio.
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III

ti
PIRMOS klesos bekemė (ke
pykla) pardavimui. Labai pigiai.
Galima uždirbt, daug pinigo. naujoje lietuvių apygardoje arti
63rd St. ir Westem Avė. Gatvės
Kreipkitės adresu.
išblokuotos ir užmokėtos. Pa
3006 W. 39th St.
sibaigus namų statytojų strei
kui, už tuos lotus reikės mokėti
$200-$300 daugiau. Taipogi jei
turi lotą arba namą bile kur ir
, DIDELIS RAKANDŲ
nori parduoti kreipkis į mumis.
BARGENAS.
Mes tuojaus surasime pirkėją.

PARDAVIMUI baltos ir juo
REIKALINGA mergina ar dos duonų ir keksų keptuvė,
moteris abelnam namų darbui. Bridgeporto apielinkėje. AtsiPARDAVIMUI 5 kambarių rakan
Visoki naminiai parankumai, šaukite
dai (fumiture) parduosiu visus sykiu.
gera mokestis. Atsišaukite
Naujienos No. 292.
Pardavimo priežastis — išvažiuoju iš
Chicagos. Pigiai. Nuo 5 iki 8 vak.
MRS. A. MILIAUSKAS,
5939 So. State St.,
PARDAVIMUI saliunas geroj vie
1247 S. 48th Avė., Cicero, III.
2 fl. front.

bus nedėlioj, geg. 29. Visi nariai su
važiuokite gaiviu pavasario oru pa kiek patyrimo ir už kokę mokestį
Del artimesnio susižinokvėpuoti. Bus kalbėtojų ir chorų dai dirbtumėt.
jirno rašykit po antrašu.
nų.
— Komitetas.

A. Ž. V. Draugijėlė rengia šeimy
nišką Vakarėlį subatoj, geg. 28, Mil
dos salėj, 3142 S. Halsted. Pradžia

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI

JIEŠKAI GEROS ŽEMĖS?

Nat’l Life Bldg.,
Room 348,
29 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI 1917 Davis
automobilius 6 cilinderių. Red
Steel Continental modelis. Kai
na $375. KEDZIE AUTO SHOP,
MOTERŲ
4257 S. Kedzie Avė.,
Tel.: Lafayette 409.
R EI K ALINGA s tenogra fė,
mokanti lietuvišką raštą. Kreip
PARDAVIMUI Hudson Super
kitės yphtiškai.
6, atrodo ir bėga kaip naujas.
Fabionas ir Mickeviče
Parduosiu pigiai arba mainysiu
809 W. 35-th St.
ant mažesnio -^roadster.
954 W.. 95 St.
REIKIA patyrusios moters
Phone Beverly 127
skudurų skirstymui Duosime
kambarius ir rakandus.
PARDUOSIU arba mainysiu
MAX GABY,
Chandler automobilių ant For
81 — 26th St.,
do, Model 16. Norinti pirkti ar
Chicago Heights, III. '
mainyti, kreipkitės.

REIKIA barbeno vakarais ir
subatomis per dieną. Mokestis
S. L. D. Amerikoj 1-mo Apskričio
Atsišaukite.
Vyrų Choro repeticija bus subatoj, $20.

geg. 28, kaip 8 v. v. Viešo Knygyno
salėj, 1822 Wabansia Av., Northsaidėj. Malonėkite visi laiku susirinkti.
— Org. K. VaiČiuška.

REIKIA 10 lietuvių vyrų nuo 25 iki
45 motų amžiaus, angliškai kalbančių
ir kurio Chicagoj gyvena nemažiau 3
metus, šį darbą išmokus galimu už
dirbti nuo $3,000 iki $5,000 į metus.
Išmokinsime veltui. Kreipkitės nuft
9 iki 8:30.
Wm., H. NOVEK,

Komitetas turės susirinkim'ą ge-

L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, geg. 26 d., 8 v.
v., Fellowship svet., 831 W. 33 PI.
Malonėkite visi draugai ir draugės
pribūti laiku, nes yra labai svarbus
reikalas. Atsiveskite ir naujų narių.
— Org. A. F. Kazlauskas.

narius.

REIKIA DARBININKŲ |

PRANEŠIMAI.

Pranešimai

Sumanymas, kad Socialistų
partija šiemet nelaikytų kon
vencijos, tapo didžiuma balsų
atmesta. Konvencija nutarta
laikyti Detroite, Mieli., prade
dant suimtoj, bišželio 25 dieną.
dento rinkimų metais.
Partijos praktika, konven
cijos, laikomos ne prezidento
rinkimų metais, visados
esti
daug mažesnės, taigi ir šiemet
ji bus mažesnė:
ji turės ne
daugiau kaip ketuitiasdešimtpenkiasdešimt delegatų.
Konvencijos išlaidų padengi
mas.
Konvencijos išlaidos bus pa
dengtos pinigais,
surinktais
narių mokesniais už taip vadi
namas Convention Stamps —j
konvencijos ženklelius. Ženk- j
lėlio kaina — 50 centų, ir jį
privalo nusipirkti kiekvienas
partijos narys, ir tai ne vėliau
kaip iki birželio 25 d., nes kas
po tos dienos neturės nusipir
kęs konvencijos ženklelio, bus
laikomas kaipo nepilnatėisis
partijos narys.
Tas paliečia ne tik naciona
linės partijos narius, bet taip
jau ir partijai
priklausančių

t

PRANEŠU, kad našlė K. jau apie
8 metai kaip gyvena su p. S. Bet ga
būt ta ponia našlė nežino, kad tas jos
jaunikaitis bUVo vedęs, bet vėliau per
siskyrė. Jis jos neleidžia tekėti už
,X.
S. S. Visų kuopų rengiamo Pik- kito vyro.

išlavinęs 1 gūžės 26 <1., 7:30 vai. vak.
P. S. kuopos kurios nedalyvaus
jie dainuoja
Komiteto susirinkime, neturės teisės
kad pirma. naudotis pelnu.
— B. Kadžius.

Ketvergas, Gegužio 26, 1921
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MOKYKLOS

Kviečiame 'kiekvineą ateiti by-kuAnt pardavimo 2 augštų mūrinis riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
šviesa, namas, 2 pagyvenimų po 4 kamba rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

NAUDOKITĖS ŠIA PROGA
Pardavimui 4 pagyvenimų naujas

I ARDUODU lyučcrnę ir gi<>- mūrinis namas. Elektros
sernę, nauji fixturcs. Vieta di- maudynės ir naujausios mados visi
lx
įtaisymai. Parduodama. pigiai, arba
dele u įpubhska. Biznis dai - maįnySįm ant mažesnio namo, loto
ma cash visokių tautų tirštai arba kokio biznio. , Pardavimo prieREIKIA agentų ir kolektorių apgyventa. Naujienos 295.
žastis la^EMCTL& lucas^^ PaS
prie sveikatos ir atsitikimų In ---------------- :--------------- ---------- -— I
4217 Archer Avė.
surance. $10 alga ir komišinas, PARDAVIMUI bučemė ir gro- —‘
.. —
... -....... .. ——galima padaryti nuo $6 iki $12 šerne. Vieta labai gera ir nuo
----------į dieną ir daugiau jei norėsi dirb seniai įdirbta. Parduodu su PARDAVIMUI 8 flatų muro namas, murmuro stogas, augštas antti. Jei esi darbštus atsišauk į nxtures. '
augštis ir skiepas.
musų ofisą. Agentūros superin
1715 S. Canal St.
Atsišaukite ant 3-ių lubų iš prie________________________________
I
kio.
tendentas paaiškins, taipgi nui
2938 So. Union Avė.
rodis kaip padaryti pinigų.
PARDAVIMUI saliunas, lietu
CHICAGO MUTUAL
vių ir kitų tautų kolonijoj. Prie NORIU išmainyt lotą ant auCOSUALTY CO.
pirkau ki-1 tomobilio.
žastis pardavimo
431 So. Dearbom St.,
tut nam$.
A. A. WASILL,
Hoom 911-912.
2900 Lowė Avė.
719 E. 39th St.
M. MONTVILLE,
608 Ship St.,
St. Joseph, Mich.

*

Paterns daromos sulig mieros, vi
rius, toiletal vidui, gasas ir kiti pa
rankumai. Puikiai įrengtas antaugš- sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
tis. Ant Union Avė., tarpe 31 ir 35 madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
gat. Kaina ............
$3,700.00
190
N. STATE STREET, CHICACO.
>---------------- ;---Geras mūrinis nam*as, 3 pagyveni

mų po 4 kambarius ir vienas penki,
su beismentu ir namukas užpakalyje,
’4 kambarių, rendos neša 70 dol. j mė
nesį, galima gauti dar ir daugiau.
Kaina tik $5,500. Randasi arti Aubum Avė.
Turi būti parduotas greitai, savinincas važiuoja Lietuvon. Namas 3
augštų, ant pirmo; bučemė, be lyso,
r pagyvenimas iš užpakalio; antras
augštas 6 kambarių ir trečias augštas
> kambrių su beismontu ir nauja barnė užpakalyje.
Randasi prie karų
linijos. Kaina tik ............... $3,50’0.00
FABIONAS IR MICKEVIČIA,
809 W. 85th St.,

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING
t
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namanjs.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjim-ais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

