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True translation filed with the post-master at Chicago, III., May 27, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglijos kareiviai vyksta
Silezijon

Tokią pat rezoliuciją turės (
priimt ir atstovų butas. Jeigu
jis tai padarys ir jeigu pats

Perėjo Meksikos rubožiy. Nenor Trečiojo Inter
nacionalo.
prezidentas Hardingas tą rezo Amerikiečiai kareiviai perėję
Meksikos
rubežių
ir
pasigavę
liuciją pasirašys, tuomet tokia

Tai ‘komunistų okupacijos
konferencija ankščiau ar vė vieną meksikietį; Meksikos valdžia gal užprotestuosianti.
vaisins.
liau turės įvykti.
Delei to, kad atstovų butas
MEXICO CITY, geg. 26. —
KONSTANTINOPOLIS, gcg.
tokią rezoliuciją priims, apie
Čia gautomis Žiniomis, utar- 26.— Kaukazu! grūmoja ba
tai čia nieks neabejoja.
ninkc ties Vcgas’u apie trysde- das. Nors iš paviršiaus žiūrint
Truo translatton filed with the post- šimts amerikiečių kareivių pe gyvenimas ten, kaip sakoma,
master at Chicago, lll.» May 27, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917 rėjo Meksikos rubežių. Gaude “virte verda,” bet* apačioje jau
jie kažkokį Leandro Soria. ku galima sumatyt tai, ką žmonės
ris buk yra nusižengęs šioos vadina “gyvenimo pragaru.”
šalies įstatymams.
Tasai “pragaras”
yra niekas
Tomis pačiomis žiniomis, kita, kaip naujoji komunistų
kaltinamasai pagauta ir grąžin okupacija, kuri suardė norma
lų kaukaziečių gyvenimą. Tą
jama, kad toks posėdis įvyks Vokiečių savanoriai Augštojoj ta į Jungtines Valstijas.
Kadangi tarptautinės teisės komunistų okupaciją nudien
veikiausia 3 ar 4 dienose bir Silezijoj mažai teturi ginklų.
tokių žygių neleidžia, tai Mek skubotai seka viešpats badas..
želio.
sikos valdžia turbūt įteiks ata Kaukaziečiai sako, kad jie sto
Galimas daiktas, kad posė
RAT1BOR, Augštoji Silezija, tinkamą notą Jungtinių Val vi ant vulkano — bado ir skur
dy bus iškeltas ir Mažosios Azi geg. 26. (Rašo Chicago Daily
stijų valdžiai. Prezidentas (>b- do vulkano .Tilo tarpu jis dar
jos
klausimas.
Oficialiniuose
----- ------------------INCVVS
News KOICS
korespondentas Williani regon užsienių reikalų ofisui ramus. Rado tikroje to žodžio
Vokiečių savano
T Nash)
Bet ne
nacionalistų
kontrpasiulymai riai Augštojoj Silezijoj nėra paliepęs visą dalyką tinkamai reikšmėje dar nėra.
kai dėl naujos Francuzų-Tar taip aprūpinti artilerija bei ki ištirti ir, esant reikalui, kreip vienam kaukaziečiui ncpaslapkų sutarties Francijos valdžiai tais karo pabūklais, kaip tikri tis į Jungtinių Valstijų valdžią. tis, kad jis ateina. Birželio ir
liepos mėnesiai, sako, Kauka
esą visai nepriimtini. Naciona no kai kurie talkininkų valsty
zas pamatys tai, “ko dar nie
listai mat reikalauja, kad jiems bių laikraščiai. Buvau -nuvy
kuomet nematęs.” Iki to laiko
butų atiduota Smyrna ir kai kęs į Vokiečių linijas, kurios
kaukaziečių
maisto išteklius
kurios Arabų teritorijos. Tuo eina nuo Krappitzo iki Čeko
turėsiąs išsekti. Tuomet —
bildu jų pasiūlymas reiškia slovakijos pasienio. Būdamas
šeimininkaus komunistai ir jų
kaipir visišką Sevreso sutarties ten aš mačiau tik vienui vieną
pakeitimą, kas betgi yni nega kanuolę, tą pačią nuo Lenkų Kairo mieste prasidėjo genera- padėjėjis, viešpats badas. Tai
dėlto, kad okupacijos metu di
lima be visų talkininkų sutiki atimtą. Boto, mačiau vieną ap
lir streikas.
džiuma derliaus tapo sunai
mo.
ginkluotą vagoną — amatorių
kinta.
'
KAIRO, Egyptas. geg. 26.— Kaukaze tečiaus Ir šiandie gy
įrengtą. Amunicijos Vokiečių
turi labai maža. Arsenalo darbininkai ir gele venimais ne '‘rojus.” Duonos
True translation filed with the post- savanoriai
master at Chicago, III., May 27, 1921 Vienas Italų pulkininkas man žinkeliečiai šiandie
paskelbė svarui mokama penki tūkstan
as required by the act of Oct. 6, 1917
pasakė, jogei jis ' matęs visą generalį streiką.
jis stačiai rublių. Cukraus
Spėjama, kad tai yra pirma- čiai neįperkamas. Svarui reibūrį savanorių, kurie turėję tik
sai ženklas visuotiniam gele kalaujama net dvylika tukpo kelis šovinius.
žinkeliečių
streikui Egypte. stančių rublių!
Visa
tai
rodo,
kad
Vokiečių
Reikalauja, kad Lenkija pasSamdytojai ir valdžia susirū
valdžia savanoriams nepadeda,
• kelbtų karą Vokietijai.
pinę.
negi jinai užmiršta savas pa
KCSINOSI NUŽUDYTI BUL
BERLINAS, gcg. 20.— šian reigas sergėdamas Silezijos pa
VANDERŲIP VYKSTA
GARIJOS KARALIŲ?
sienį.
Visos
pasakos
apie
Vo

die čia gauta tokių žinių iš
LONDONAN.
Lenku sostinės Varšuvos: dė kiečių kariuomenės buvimą
Areštavo daug komunistu.
Silezijoje
yra
tikra
nesąmonė.
• J
v
•l
lei Augštosios Silezijos lenkiš
RYGA, geg. 26.'-- Amerikie
ki džiugų laikraščiai ima grū
tis finansininkas, Washingt<>SOFIA, Bulgarija, gcg. 26.—
moti Vokietijai — karu. Toks
nas D. Vanderlipas. kuris da Praeitą seredą šiame mieste
translation filed with the postPrzegląd Wieczorny reikalau True
master at Chicago, III., May 27, 1921 bar randasi Estonijos sostine- buvo suruošta didelė demonst
ja Lenkų armijos mobilizavi as required by the act of Oct. 6. 1917
racija. Tai buvo tautines šven
mo Vokietijos pasieny.
iniestą ir vyks į Londoną. Ko tės pažymėjimas. Demonstran
Varšuvoje atvirai platina
kiais tiksalis jis vyksta, nesu tams einant pro karaliaus Bo
ma atsišaukimai, kur reikalau
žinota. Žinoma tik tiek, kad riso palocių kažinkas mote
jama
Lenkų šavonorių —
Amerikos konsulate jis naujo bombą, kuri kelis žmones už
“tarnauti Augštojoj Silezijoj.”
pasporto negavo. Reikiamą vi mušė ir kelioliką sužeidė.
Atsišaukimuose Lenkų “insur Petrogrado adrbininkal reika zą jam davęs Anglų konsulis. - Kas metė bombą, nesusekta.
gentų” vadas Augštojoj Silezi laują, kad vadlžioje butų at
ATĖNAI, Graikija, geg. 26. Spėjama tečiaus, kad Jai ko
joj Adbertas Korfanty, vadina stovaujamos visos politinės — Graikija sutinka su talki munistų darbas. Esą, jie turė
mas: “Silezijos Jurgis Vašing
’ partija/.
. . ninkų patvarkymu, kad Kon ję tikslo nužudyti patį Bulga
tonas.”
stantinopolis • ir jo apielinkės rijos karalių, kuris tuo metu
Vietos laikraščio
Morgen
KOPENHAGEN. Danija, geg butų “neitralė zona.**
buvo išėjęs iš savo paločiau*,
Post gautomis žiniomis, Pran 26.— Laikraštis Berlinskc Tikad prisižiūrėjus į demonstra
Amerikiečidr amunicija
cūzų kariuomenė Augštojoj dende šiandie gavo iŠ Finlendiciją.
Airijoj.

lenku nacionalistu spauda smarkauja
Amerika nori sustabdyt
ginklavimąsi

Anglijos kareiviai vyksta
Silezijon.
Keturi batalionai Anglijos kareivių siunčiami į Augštąją
Sileziją.

LONDONAS, geg. 26. — Ke
turi batalionai Anglijos karei
vių esančių Pareiny, šiandie
pradėjo savo žygiuotų Augštojon Silezijon. Tenai jie turės
sustiprinti tuos talkininkų ka
reivius, kurie iš senau yra pa
siųsti. Darbas — taigi karei
vių pasiuntimas j Augštąją Si
leziją — bus užbaigtas dar šią
Beto, šiandie pusiau oficiaJiniai pranešta, kad neužilgio
Angštojon Silezijon bus pa
siųsta dar keturi Anglų karei
vių batalionai, apie penki tūk
stančiai žmonių. Iš kur tie kisiųsta, kol kas nepasakoma.
Vietos laikraštis London Ti
mes gavo iš Rerlino pranešimą.
Sako, kad Bavarijos ministerių taryba pagalios jau susita
rus.
Susitarus demobilizuoti
taip vadinamuosius einwohnewehr’us piliečių sargybą. Ministerių tarylia per dvi dieni
ginčijosi, kol reikiamo susita
rimo atsiekė.

Kreipiasi į Jungtines Valstijas.
PARYŽIUS, geg. 26. — Vakar Francijos atstovų bute vienas atstovas, Noblemaire, kalbedamas apie valdžios užsieninę politiką be kita ytin rimtai
kreipėsi į Jungtines Valstijas,
kad ir jos prisidėtų
prei iš
sprendimo dabartinių painevų
Europoj.
“Busimoji valanda yra Jung

Bailinas nepadeda Silezi
jos savanoriams.

Geležinkeliečiu streikas
Egypte.

Lenky spauda smarkauja.

Maskvai grūmoja su
kilimas.

tinių Valstijų
valanda,” pa Silezijoj evakuavo Myslo\vitz*ą. jos sostinės Helsingforso pra
reiškė jisai. “Tiesa, Jungtinės Miestą užėmė
nešimą. Sako, kad Petragra-

Valstijos padarytąją

Versail- gentai.”

les’jujo sutartį neužgyrė, vis
dėlto, jos turi ko pasakyti. Ko-

rubežiaus, vienas Vokiečių bū
tų padaryti tai, kad kai kurios rys buvo priverstas
pereiti
toj sutarty nužymėtosios są- Čeko-Slovakijon. Iš ten dabar
gaunama prieštaraujančių ži
džiui, kontribucijos mokėjimas nių, būtent, vienos sako, kad
ir nuginklavimo
klausimas. Vokiečiai busią internuoti, ki
Mes todėl žvelgiamės į Jungti tos gi — kad jiems bus leis
nes Valstijas. Žvelgiamės į jas ta grįžti Vokietijon.
tikslu, kad padėlį Europoj pa
darius normalinga.”
Laukiama augščiausios tarybos
posėdžoi.

Francuzų rateliuose nudiep
tokios nuomonės reiškiama:
sutartasai premjerų
Lloyd
George’o ir Birando posėdis
Boulognoj galų gale liks višuoliniu augščiausios talkininkų tarybos posėdžiu. Jame bus
iškeltas kontribucijos ir Augš
tosios Silezijos klausimai. SpeSOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U
Kauno. Kiekvienas darbininkai
privalėtų jį perskaityti. Ntfttt

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

swood, šiandie atstovų

Senatas nori, kad pręzidentas I/atvijos profesinių sąjungų
Hardingas tartys su Anglija ir kongresas atfisakė įstot mas
Japonija — ginklavimosi
kviškių Internacionalam
v» klausimu.

WASHINGTON, geg. 26. —
RYGA, geg. 26.-— čia dabar
Senatas šiandie kaip vienu bal laikoma Latvijos profesinių
su priėmė senatoriaus Boraho sąjungų kongresas, šiandieni
rezoliuciją — pataisą prie to nej sesijoj
pasiūlyta dėtis į
biliaus, kuriuo laivyno reika “Trečiąjį” Internacionalą. Siū
lams paskirta penki šimtai mi- lymas tečiaus milžiniška did
lionų dolerių. Artimiausi* tos žiuma balsų atmestas.
rezoliucijos tikslas — kad pre
Vietoj dėtis prie maskviškio
zidentas Hardingas sušauktų Internacionalo, Latvijos profe
nepaprastą Jungtinių Valstijų, sinių sąjungų kongresas nutarė
Anglijos ir Japonijos įgalioti veikti kartu su amsterdamiškiu
nių konferenciją, kuri surastų profesinių sąjungų Internacio
tinkamų priemonių sumažini nalu.
mui ginklavimosi juroj. Kitaip Kongrese atstovaujama visos
sakant, apribot naujų karinių profesinės sąjungos Latvijoje,
laivų statymą.
Dalyvauja nemažai svečių.

— Jeigu spėti iš to, jog dery to nereikalaujama, ir Vilniaus

teritoriją, Apie Lydą, Gardiną
ar Punską ar kitas vietas nie
ko nesakoma. Rods Vilnius jau
senai visos Lietuvių tautos ta
po pripažintas — ir taip bu
vo pasakyta ir nepriklausomy
bės akte, ir pirmame Steig.
Seimo posėdyje — jog jis yra
Lietuvos sostinė ir mums kaip
ir neišpuola dar prašyti Len
kijos, kad ir ji teiktųsi pripa
žinti tą suverenitetą Lietuvos
Respublikos ant to miesto. Prie
tokiu nusižeminimu priveda .
Iš kitos pusės pačios musų padėtis, kuomet tenka kaimy
delegacijos yra didžiai sunkus nas geruoju vilioti iš musų sos
padėjimas, kuomet jai prisi tinės.
eina tartis su kaimynais, kurie
Su kitu punktu rods yra dar
yra įsiveržę į musų namą, ir
tai dar tartis geruoju. Tenka blogiau. Sulig Versailles sutar
daryti visa eile visokių pažadų, ties Kalipcdos kraštas buvo
siūlyti visokių gerybių, o kai atskirtas, kaipo Lietuvių kraš
mynas tur tiek daug apetito, tas, nuo Vokietijos. Tokio at
skyrimo
reikalavo ir Prūsų
kad jam vis negana.
lietuviai ir neoficialiai ir mu
Kaip matyti iš Lietuvos At sų Taikos delegacija Paryžiu
stovybėje jau gautojo Lietuvos je. Jeigu aliantai yra tą kraštą
delegacijos pareiškimo dėl Vil atskyrę dėl minėtų prašymų
niaus, tai delegacija pasisiuhi- nuo Vokietijos,
tai rods tie
si sueiti su lenkais į artimiau patys aliantai, norėdami pildyti
sią sutartį, tinkanti niekados jų savo Versailles sutartį, privalo
nepulti, neleisti
kitiems ant leisti tam kraštui susilieti su
musų žemės ginkluotis prieš <dsa Lietuva, nes tokia buvo
Lenkiją, tinkanti ant militari- prasmė viso to atskyrimo ir
nės konvencijos, žadanti liuo- rods patsai Clemenseau, kad ir
są tranzitą ir geležinkeliais ir neoficialiai, yra tat pripažinęs.
upėmisrir net nuo jų neimti ne
Tuo tarpu gi šioj sutartyje
tik muito, bet ir didesnės kai sakoma, jeigu taip atsitiktų,
nos, negu kokia bus nustatyta kad alidntų valstybes pripa
Lietuvos gyventojams; toliau žintų tą kraštą Lieti ir-it.' Jei
pažada lenkiškai kalbantiems gu tik Šiandien dar w kokios
Lietuvos piliečiams kultūrinę vertės Versailles sutartis, tai
autonomiją ir tuo tikslu tin šios sutarties nutarimu visos
kanti su aliantų valstybėmis aliantų valstybės, o taq) jų ir
imti Lenkija, kuri tos pačios
galiai! prisižada gerbti padary sutarties tajx) pagimdyta,* pri
tąją tarp Lenkų ir Rusų Rygo valo be jokių sąlygų tą kraštą
je sutartį ir prisitaikyti prie Lietuvai pripažinti. Rods čia
nustatytų šia sutartimi rubežių nereikėjo nė naujų straipsnių
ir t. t. Iš visų vienuolikos tos rašyti, nes jie pamatinai tik
sutarties straipsnių, tiktai dvie silpnina musų poziciją.
juose kalbama apie tat, ko I Tai antroji vedamųjų dery
mes gauname, būtent: “Lenki bų pusė.
ja privalanti pripažinti Lietu
Del bendros musų politinės
vos Demokratinės Respublikos
Suverenitetą ant Vilniaus ir jo akcijos, gal čia bus pravartu
pastabų.
teritorijos” (3) ir “Lenkija pridėti dar keletą
prisižada pripažinti Lietuvos Kai kurie žmonės tvirtina, jog
suverenitetą ant Klaipėdos te ūkininkų šalis nejiegia sutver
ritorijos, jeigu taip atsitiktų, ti stiprios valstybės, jog valsty
dažniausiai yra
jog aliantų valstybės pripažins bės padaras
bų Briusely eisena lenkams
didžiai netinka, juk jų spauda
didžiai nervuojasi ir patys len
kų endekai pačiame Vilniuje
jau ruošiasi ginti Vilnių iki
paskutiniosios, tai galima ma
nyti, jog lietuvių delegacijos
darbas yra atnešęs vaisių. Be
to įsipainiojimas lenkų į visą
Silezijos avantiūrą gali nulem
ti taip, kad jie ne tik neišneš
sveikų kojų iš Silezijos, bet ir
iš okupuotos Lietuvos.

TAFTAS GAUS NAUJĄ
VIETĄ.

Prezidentas Hardingas žadąs
paskirti jį į augščiausį teismą.

WASHINGTON, geg. 26. Sako, kad prezidentas Hardin
gas žada paskirti į augščiausį
teismą, vietoj mirusio teisėjo
White, buvusį Jungtinių Val
stijų prezidentą, William Howard Taft’ą.
Kai kur ir kai kas pakuž
Kunigas nušovė parapijonį. dėjo, jogei prezidentas Hardin
gas apie tai yra pranešęs ir pa
DETROIT, geg. 26. — Vietos čiam Taftui.
lenkų katalikų kunigas, /‘tėvas
Nenor pakeisti žemalpius.
John Kovalsky,” andais čia
BERLINAS, geg. 25.— Dtipnušovė vieną savo parapijonį.
zige laikoma Vokiečių geogra
fų kongresas. Be kita jisai nu
PINIGŲ KURSAS.
tarė nekeisti dabartinių Vokie
Vakar, geg.- 26 d., uŽsk
tijos žemlaipių. Vadinas, Vokie
kalna, perkant ją ne ma
tijos žemlapis turįs likt toks
25,000 dolerių, bankų b
tema Amerikos plngais etai]tpt
pat, kaip kad jis buvo prieš
Anglijos 1 svaras ............... $3.91 didįjį karą. Tai esą daroma tuo
Austrijos 100 kronų........___ $0.26 tikslu, kad jaunojoj Vokiečių
Belgijos 100 kronų ............... $8.48
Danijos 100 kronų ............... $17.95 gentkartėj skiepijus nepakan
Finų 100 markių ,.................. $2.20 tą prieš Franciją. •
Francijos 100 frankų ........... $8.45

S

Italijos 100 lirų ..... ....... ...... $5.40
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
HAVANA, gcg. 26. — čia
Lenkų 100 markių ...... .. ...... $0.18
Olandų 10'0 guldėnų ...r........ $35.00 i gautomis žiniomis, Meksikoje
Norvegų 100 kronų
.... $15.201 ir vėl pradėjo siausti bubonišŠveicarų 100 kronų
koj> plf«aVokiečių 10Q marki

4. t

. >•

.

vai” (4).

teritoriją Lietu stiprios vidurinės klesos nuo-

(Tąsa ant 2 pusi.)

bute

kuris atstovautų vi pareiškė, kad nuo kovo 26 die
nos iki šiol Anglų policija Dub
sas politines partijas.
line ir jo apielinkėse užgriebus
Skelbiama, kad badaujančių daugiau kaip šešiolika tūks
jų demonstracijose dalyvauja ir tančių šovinių, kuriuos airiai
kareiviai. Padėtis labai rusti.
maištininkai
atsigabenę
iŠ
Pranešime dar pastebima, Jungtinių Valstijų.
Spėjama,
būtent, kad padėtis Maskvoje kad amerikiečių amunicijos
yra labai kritinga. Esą, kas Airijoje yra laimi daug. Kokiu
dieną čia laukiama didelio re budu toji amunicija paisidkia
voliucinio sukilime.
Airiją, tai žino tik sukilėliai ir
patys amunicijos dirbėjai-ainerikiečiai.

Amerika nori sustabdyt
ginklavimąsi.
Kaukazu! grūmoja badas.

Taigi dcl šių dviejų straips
nių, kaip reikia spėti, Lenkija
WASH1NGTONAS, geg. 25. turėtų apleisti, nors tiesioginiai
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
/Vashingtone]

Kelioliką įtariamų komunis- tą Klaipėdos

LONDONAS, geg. 26. — Ai lų areštuota.
do darbininkai reikalauja idant rijos sekretoris, Hamar Green-

Mūšio metu tarp Vokiečių ir
pietinio Silezijos organui,

DEL VIS DAR EINANČIU LIETUVIŲ LENKŲ DERY
/ BŲ BRIUSELYJE.

Auksinai
Laikinai Atpigo
Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai vakaršiandien nupuolė gana žymiai, ir jų atpigusia
kaina gali pasinaudoti tie, kuriems reikia išsiųsti
pinigus Lietuvon Kaip ilgai jie bus atpigę —
nežinia. Gal tjk
askui vėl pradės
eiti brangyn per kokį mėnesį laiko, kaip buvo
laukiama. Kam reikia siųsti pinigus, tas ge
naus tegul siunčia juos, nesileidžiant į spe
kuliaciją.
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 pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes
idesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso,
irso, koks tik
yrą 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.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, HL

DEL VIS DAR EINANČIŲ
LIETUVIŲ-LENKŲ DERY
BŲ BRIUSELYJE. ,

(Iš laiškų iš Lietuvos)

Visi dirba Lietuvai
pelnas. Nurodoma į Bulgariją,
kuri laike Šio karo mokėjo nu
stoti daug savo pakraščių, ir
į pačią Bosiją, kuri kad ir prie
bolševikų, besivarydama prie
visokių apsisprendimų ir susi
tarimų, subirėjo į šmotelius.
Be abejonės tame pasaky
me yra daug teisybės. Musų vi
durinė klesa, daugiausiai žy-

dftnige rūpinas, kad butų jai
&ista ir rusų kalba vartoti.
Laukia kito padėjimo.
Patys gi Lietuvos ūkininkai
artai jų vadovai, vis vien ar tai
liaudininkai, ar kr. demokra
tai. paprastai negali nusikra
tyti niio tos socialūs padėties,
kurią jie visuomenėje užima.
Kiekvienas nori turėti savo
žemės gabalą, norėtų būti, iš
kilmingai tariant, “sau žmo
gus,“ kurio dvasinė ideologija
(hir Vydūno buvo pagaminta
ir rasit dėl tos priežasties ga
na lengvai yra nusistatę sutik*
ti, kad tai
lenkiškai kal
nios
ban tieji, gyvenkite sau
gyvensime sau ir išeina tokiu
|nidu, kad iš vienos Lietuvos
gali susidaryti, kaip tat viena
me “Litwa” numery nurodo
ma, ne tik du kantonu, kaip
Vilnius ir Kaunas, kaip lenkai
nori, liet kokie keturi ar dau
giau: ir lenkiškas, ir balt rusiš
kas, ir keli lietuvių, o gal dar
ir žydų. “Litwa” paaria tą
neva Lietuvos kairiųjų grupių
sumanymą, nors ir jai pačiai
jis neaiškus, bet jis pilnai at
sako idealams žmonių, kurie
savo laiku taip buvo įsimylėję j
į obalsį “žemė ir laisvė.’’

Sugrįžęs iš Amerikos P. Ka
siulis iš Navarėnų rašo F. Lažinskiui, Chicagoje:
Dabar pas mus, Lietuvoje,
kaip žinote, yra slinkus padėji
mas Lietuva sunkiai kariauja
su lenkais. Ima į kariuomenę
jaunus vyrus iki 25 m. am
žiaus, yra renkomas aukos ir
bonai pardavinėjami. Dirbame
visi kas ką galime dėl Lietuvos
ne p riklu usomybes,
no rėt la mi
likti tikrai laisvos IJctirvos pi
liečiais. Bet mes turime daug
priešų; daug priešų yra Lietu
voj — tai Lietuvos dvarininkai,
nuo mažiausio iki didžiąusio;
jie visi mus nori pavergti. Bet
aš sakau, kad kas bus, tas bus,
bet Lietuva nepražus.
šiaip Lietuvoj .visko galimu
gauti, nes visko atgabena iš
užsienio, daugiausia iš Vokieti
jos. Auksinių
ir deimaAtinių
daiktų irgi pilna. Mažuose
miesteliuose tokių dalykų, ži
noma, mažiau.

Visuomenes
V draugams Lietuvoje, pagaliaus nutarėme jų paklausyti ir tuoju tikslu užmezgėme santikius su atatinkamais žmonėmis Lietuvoje ir kituose Europos kraštuose. Šitie žmonės yra
tvirtų ir senaį įsigyvenusių finansinių organizacijų atstovai ir jų sutikimas patarnauti
mums visuomenės reikaluose yra užtikrinamas tomis organizacijomis, kurias jie atstovauja.
Taigi, turėdami šituos žmones savo bendradarbiais, šiuomi pareiškiame savo draugams
ir plačiajai visuomenei, kad nuo šio laiko mes pasirengę patarnauti kiekvienam, kas norės
pasiųsti į Lietuvą, arba kas pats norės ten nuvažiuoti, ar savo drąugus iš ten partraukti.
Tie, kurie nori, kad jų pagelba draugams Lietuvoje kuo greičiausiai pasiektų jų drau
gus, turės progos įsitikinti, kad mes dabar, kaip ir lig šiol, ne tik pasižadame, bet ir žiūrime,
kad tas, ką pažadėjome, butų padaryta.

Musų Pinigų Siuntimo Skyrius
yra gerai suorganizuotas ir tinkamai vedamas.
Jj veda nesenai iš Lietuvos pagrįžęs p. J. Laukis, kurio patarnavimu, tikrai žinome, bus
patenkintas kiekvienas. Jis .pasiųs pinigus į Lietuvą, ar- kitur kuo trumpiausiu galimu lai
ku ir važiuojantiems parūpins laivakortes geriausiais laivais, plaukiančiais iš Amerikos ir
j Ameriką.
Savo keliu, mes, po senovei skoliname pinigus kuo mažiausiais palukais ant namų ir ki
tokios nejudomos nuosavybės ir perkame bei parduodame namus ir farmas kuo prieinamiausiomis sąlygomis.
'FITv.lb?■!!$■
-V
Kaip musų senieji draugai jau žino, musų noru yra: Duoti kuo geriausi patarnavimą ir
matyti savo rėmėjus pilnai patenkintus.
Vadovaudamiesi šitąją mintimi, laukiameiš savo buvusiųjų ir busimųjų draugų progos
jiems patarnauti.
Su tikra pagarba,

Nepriklausomybės - sukaktuvių
apvaikščiojimar Naumiestyj.

V. Leveckis ir Naumiesčio
rašo A. Kemežai, Chicagoje:
Vasario 16 d. šventėme trijų
metų sukaktuves nuo paskelbi
mo Lietuvos nepriklausomy
bės. Pas mus, Naumiestyj, ta
diena sekamai buvo pažymėta:
10 vai. ryto susirinko žmonės
pasimelsti į bažnyčią; didysis
altorius buvo eglėms apstatytas
ir žibėjo daug žvakių. Po mi
šių kitas kunigas pasakė pa
mokslą apie Lietuvos nq>riklausomybę. Tada visi sustojo
eilėmis ir išėjo: apie 1(X) karei-j
Kita bldgoji ūkininkų nusis vių, paskui apie 100 prieglau
tatymo pusė ,jog jie mažiau, dos vaikučių, apie 150 visų
kaip kiti sluogsniai pasitiki sa trijų lietuviškų mokyklų mo
vo pajiegomis. Jeigu ūkininkai kinių, apie 200 gimnazijos vai
dažnai pasisako, kad bus taip, kų, pavasarininkų kuopa su sa
kaip Dievas duos, tai nubėgę vo didele vėliava. Paskui juos
nub šio paprasto obalsio veikė i sekė pėstieji šauliai, o raitieji
jai
-dedi*- a.nt kitų. Vi laukCThnt gatvės su daugybe
sa musų delei nepriklausomy tautinių vėliavų. Gaisrininkų Valstijų piliečio M. J. Olgin.
bės kova tur ganėtinai išrody komanda turėjo savo orkestrą Olgin išbuvo šešis mėnesius
mų, jog mes pasitikėjome taip, iš 15 žmonių, kuri visiems iš Rusijoj ir tik nesenai sugrįžo.
bent iš pradžios, rusais, paskui ėjus iš bažnyčios užgriežė Lie- Anglija taipjau jo neįsileido.
Jis yra įjimęs Rusijoj ir para
vokiečiais, toliau analais. fran-|
euzais, o dabar gal atėjo lini

3331 South Halsted Street

tuvos

Himnų,

o

paskui

niai'šij I

ir tada visi pradėjo eiti į priekyvietę. Pavasarininkai turėjo
Manau, jog delei šių momen didelį chorą, vedamą kun. Vetų yra svarbu susirūpinti, kad beliuno ir konservatorijos stu
neišbarščius jau ir to bagažo, dento Kamaičio. Visa demon
stracija, skaičiuje apie 4,(XX)
kurį turime.
žmonių nuėjo į priekyvietę pds
miesto tarybą (kur seniau bu
vo kasa), kur buvo pasakyta
keletas prakalbų, čia prisidė
jo žydų ir vokiečių bendruome
nės su savo tautinėmis vėliavo
mis ir įvairiais sveikinimais. Iš
čia visi ėjo linkui muitinės, o
iš ten į Vinco Kudirkos gatve,
kur sustojo prie to namo, kur
mirė Dr. Vincas Kudirka. Čia
pasakyta kelias prakalbas apie
tą Lietuvos budintoją ir rašy
toją. Tada vėl visi grįžo į
priekyvietę, kur vėl buvo vi
sokių sveikinimų ir prakalbų.
Iš ten nueita prie gimnazijos
ir atgal į prekyvietę, kur de
monstracija ir pasibaigė apie
3 vai. po piet. Kiekvienas na
mas miestelyje buvo papuoštas
vėliavomis, o vakare, kiekvie
name Jange žibėjo po dvi žva
kutes.

ja ant lenkų ar kitų.

LUCKY
STRIKE

šęs knygų “The soul of liussian

revoliutirin”.

gam 8 ir murmurinio paviršiaus, stubų ir garadžių stogams.
Te!.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO.,
22nd St. Bridge.

Pasak Britisli
Vancouver
Colmnbia Federationist, Kana
dos valdžia nutarė sustabdyti
įvažiavimų į Kanadą Jungt.

fMrn h

kETVIRTAS METINIS

Piknikas
Lietuvių Raudonos Rožės Kliubas

Kolegijų socialistų
konferencija.
[Iš Federuotosios Presos]

Ne\v York. — Intercollegiate

vasarinę konferenciją birželio
22—27 ’d., Highland, Ncw
York. Svarbiausias dalykas,
koks bus svarstomas konferen
cijoj, bus “sekamas darbininkų
žingsnis’’. Kalbės daug žymių
kalbėtojų.

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Adresai.
Išgavimui pasų, vizos ai
pasporlų, affidavitų paliudyj
mui pargabenti gimines i

j imu, visokios rųšies dokumen
tų ir atjioškojimui
turtų
bylų vedimui, visados kreip
Socialistai priešinasi karui
kitės j Lietuvos Atstovybės ofi
są ešiuo adresu: Lithuanian Le[Iš Federuotosios Presos]
gation, 1925 F Street, N. W.
Paryžius. — Francuos Socia Washington, D. C.
LIETUVIŠKA RAŠOMOJI
listų partijos kairysis sparnas
MAŠINĖLE
sudarė ccntralinį xįbikiamąjį
(Typwriter)
Persiuntimui pinigų Lietu
Rašo lietuviškai, angliškai ir komitetą neprileidimui prie
karo. Protestuojančiame prieš j von giminėms, nuo ką ro nukitose kalbose.
pienus
pasigriebti I kentėjusiems, arba persiuntiReikalauk katalogo arba kreip valdžios
Ruhr klonį manifeste jie kvie mui aukų Lietuvos vads lybes
kis ypatiškai į ofisą.
HAMMOND TYPEVVRITER CO. čia darbininkus visais galimais reikalams, Lietuvos Gynimo
budais, net ir generaliniu strei Komitetui, Lietuvos šauliams,
lOth floor Security Bldg.,
ku, priešintis naujam karui. Liet. Raud. Kryžiui ir kitiems
189 W. Madison St.,
reikalams, o taipgi visais Lie
Chicago, UL '
Neįleidžia į Kanadą
tuvos valstybės Paskolos reika
lais, prekybos ir pramonės da
AR NE KIAURAS JUSU STOGAS?
[Iš Fcdei-uotosios Presosj

Chicago, Illinois

'Rengia

CIGARETTE

Reikalauk musų kainos asphalt sto

KIRAS

lykais ir

Lietuvos piliečių re-

gist racijos reikalais rašykite .vi
sados šiuo adresu: Lithuanian
Represęntative, 370 Seventh
Avenue, New York City.

Nedėlioj, geg. May 29,1921,

Stickney Park, Grove, III.
Inžanga 50c. ypatai.

Muzika A. I. Nauduzas:

Vartai atsidarys 10:00 vai. ryte, Muzika prasidės 11:00 vai. ryto.
PASARGAa Imkit- bile karą iki 22nd St., ir 22nd St. karu iki
galui linijos. Ten imkit Berwyn, Lyons karą, kurie nuvežš iki Harlem ir Ogden Avės. Ten patiksite narius, kurie nuvežš trokais vel
tui į parką.

Šeimyniškas Vakarėlis
Rengia
A. Ž. V. Draugijėlė,
Subatoj, Gegužės (May) 28 d., 1921
Mildos svet., 3142 S. Halsted St
Pradžia 7:30 vai. vav.
Inžanga 50c.
Taipgi bus ir programas, žaislai, kurį
atliks A. Z. V. D. nariai, bus šokiai prie link
smos muzikos. Busite užganėdinti, atsilan
kiusieji.
Kviečia Reng. Komitetas.

MILDA
814(1 South Halsted Street,
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
.i

Scenon Statomi Puikus
VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvertais ir Subatoms
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.
įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 cento!.

EXTRA

Budavojame
Namus.
Flatus ir bungalows. Augštos rūšies materijolas ir
puikiausis unijistų gabią
darbininkų darbas už tokią
žemą kairią, daug pigiau, nei
kuri kita įstaiga pasaulyj
galėtų. Perkame tokiomis
daugybėmis, todėl galime
siūlyt už didelį nupiginimą.
Nebudavok namo, nematęs
mus.
District Sales Manager dis
triktams į šiaurius nuo 51
gatvės, į pietus nuo 22-os
gatvės
vakarus nuo
Wentworth Avė. District
Sales Manager

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė.,

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz |
vedėjai
Ruv« A. Patratis Ir S. L Fabionas

Siuntimas

pinigų,

laiva-

kortčs, pašportai ir tt

NOTARU USA S
Real Estate, Paskolos,
Insurinat ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Bonlevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i U ta r. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Neda iki 8 po pietų.

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidurnriestyj:
. ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St„ Chicago
Tel. Yards 4681.

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

Tol.: Lafayette 965.

P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit jam.
Nekainuos nieko; kad gavus
faktus.
Jūsų tuščią savastį dėkite į draugi
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis
užmokės už namą.
*
Nieko nekainuos pilni paaiškinimai.

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

pasargos žodis
IOWA STATE
SAVINGSBANK
Kapitalas ir Perviršis—r
$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.

SIOUX CITY, LA.
: Yards 6666
Boulevard 8448
Plione Boulevard 6301

Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akušėras
8203 So. Halsted StM Chicago. i
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 *
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
IB B*B B B ■ ■ BB BB B BBB B B B

ANTANAS GREDUŠKA
Gbneralis

Kontraktorius ir
būdavotejas.
Budavojame ir taikome.

1401 W. 47th St.,

Chicago

NAUJIENOS, Chicago, 111
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Imigrantu vargai.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Apyskaita
Sąrašas daiktų, pasiųstų Amerikos lietuvių šelpti Lietuvos Var
guomenei išdalintų per Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Valdybą.
Eilės Pavadinimas
Nr.
Batų vyrų ..........................................
2.
Batų moterų ............................. ........
Batų vaikų ...... į...............................
3.
Bliuzių vyrų ...................................
4.
5.
Bliuzkų moterų ..............................
Bliuzių vaik; ...................................
6.
7.
Bruslotų..............................................
8.
Cukraus ............... ...............................
9.
Drabužių stor. ..’............................
10.
Drabužių plon....................................
Drabužių vaikų ..............................
10.
12.
Eilučių vyrų ......................................
13.
Eilučių moterų..................................
14.
Eilučių vaikų ...............................
Kelnių virš...........................................
16.
Kelnių apat....... a..............................................
Kalnierių ir muftų.........................
17.
18.
Kepurių vyrų.....................................
Kepurių vaikų ...................................
19.
20.
Kaliošų ............................................ 2,
Kaftonų mėgstu ...,..........................
21.
Konservų ..........................................
22.
įrašinių ...............................................
23.
Marškinių ...........................................
24.
Medžiagos ...................... ....................
Miltu .....................................................
Muilo ....................................................
28.
Ploščių vyrų ............................ ......
l’loščių moterų...................................
29.
Ploščių vaikų ...................................
30.
31.
Paduškų _.............................................
Paklodžių ............................................
32.
33.
Pirštinių .......-................................... Rankšluoščių .................................... •
35.
Sijonų .......-...... -................... ............
36.
Suknelių moterų ...............................
Suknelių vaikų...................................
37.
38.
Skarų ....................................................
Skrybėlių .................................... -.......
39.
40.
Skudurų....... ,........................................
41.
Šalikų..... .............. ................................
šabelbonų ............................................
42.
Užvalkalų ............................................
43.
44.
žakietų vyrų........................................
45.
Žakietų moterų ...............................
Žakietų vaikų .....................................
46.
žekių .....................................................
47.
48.
Valgomų daiktų ...............................
49.
Žiurstų .................................................
Sigarų ..................................................
50.
51.
Visokių mažmožių ..........................
52.
Marios ................................
....
53.

Pieno Kondensuoto ..............................

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Baltinių .................................................
Antklodžių ..........................................
Frenčių ..................................................
Sigarotų ...............................................
Indų vaistų ir perriš medžiagos
Tabokos.................................................
Knygučių ........................................ i.....
Skepetaičių ..........................................
Siūlų ........... ........... _............................
Guzikų .................. .................................
Baltų chalatų ..................................
Medžiagos paklodėms........................

Skaičius

Suma
A auka.
’450

1129
566
... 62
208
1773
105
1618
8 sv.
. 573
451
4820
. 24
241
350
866

u.
4,160
53,190
1,050
32,360
56
85,950
27/060
120,500
2,400
14,460
7,000
34,640
1,875
2,700
42,900
150
80
16,200
190
700
15,670
3,400
1,241
3,440
377,200
154,200
3,600
2,080
72Q
860
120
47,880
33,240
2,930
1,320
> 940
129
1,670
340
20
216,900

. 27
2145
30
2 por
540
.
19 sv.
70 sv.
1038
. 170 arš.
17 pud.
.. 344 šm,
1886
1542
. 90
26
... 18. 43
24
2394
1108
293
44
94
43
*
167 T
68 sv.
2
4892
223,200
4464
3,420
114
22,200
740
9,000
9 dėž.
280
14
1,000
1 dėž.
400
4 maiš.
370
74 yard.
1,152
96 dež.
47,460
2373
6,200
62
900
... 15
1,960
490
600
....................
1.. dėž.
7,820
..................... 1955.. pok.
110
.....................
11 št.
676
. .......... ......... 135
1,168
................ ,.... 146 šp.
110
....................... 22.. tuz.
1,200
......................
12.. št.
2,500
..... ...............
50.. yard.
Viso...................... Auks. 1,724,026

Dėžės, arba baksai, atėjo Kaunan trimis atvėjais: pavasarį, vasarą ir
rudenį 1920 metais. Iš siųstų iš Amerikos dėžių ne visos gautos. Nekurtos
atėjo sulūžusios pustuščios ir visai tuščios; tuščia buvo dėžė su antrašu:
prezidentui Smetonai. Keletas dėžių tokios pat rųšies gautos nuo p. Kau
po. Dar rudenį užklydo 13 gerų dėželių iš Bostono, nesulužusių.

Surašant suskaitant ir įkainuojant nebuvo daryta skirtumo tarp daiktų
nuo Lietuvai Gelbėti Draugijos ir nuo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jų Draugijos ir iš Bostono.

Drabužiai dėžės buvo visokie: nešioti ir nauji, daug drėgffų,"Supelėjusių,
net apipuvusių. • įkainavus to turto, paduotas apyskaitoje, nustatytas Ko
misijos ir siekia truputį daugiau pusės jo tikros vertės. Per Raudonojo
Kryžiaus knygas pereis jis tiltai ant 1920 metų.
Už parvežimą iš Uepojaus Kaunan ir už siuntinėjimą į vietas užmokėjo
Lietuvos Raudonasis Kryžius. Daug išdalinta Kauno biednuomenei daiktų
ne pateko atskaiton, nes ne buvo galimybes praktiškai tą įvykdinti. Džiaugs
mas jų buvo neapsakomas, nors buvo ir nesusipratimų, atspėtų rašte D-ro
Graičiuno.
Visgi, Amerikiečių dovanos buvo tai. didelė paspirtis Lietuvos biednuoneenei, nukentėjusiai nuo pasaulinio karo, ir musų visuomenė su dideliu
dėkingumu prisimena savo užjurinius brolius ir seseris; porą milijonų auk
sinų, įlietų Lietuvoj* gyveniman, turėjo atsiliepti žymiai ant jų gerovės.
Lenkiam už tai žemai galvą prieš Amerikos

Ačiū, šimtą kart ačiū!
tautiečius ir tautietes.

(Pasirašo) R. ŠLIUPAS,
Vyr. Liet. Raud. Kryž. Valdybos Pirmininkas.
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GYDYTOJAS
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.

SOCIALDEMOKRATAS

Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. •
x
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, UI.

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų: gy
venimo vieta 701 W. 31 st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

[Iš Federuotosios Presos]

Ncw York. — EHis IsHand,
kur priimami yra atvykusieji
ateiviai, pasiliks immigra’ntų
atmintyje, kai]>o tikroji “Aša
rų Sala”, nežiūrint kaip jvaiI uis valdininkai ne baltintų aj*
teisintų esančias ant tos salos
sąlygas.
Dabar kaltinimus prieš tą
immigracijos stotį paskelbė ir
New Yorko prekybininkų aso
ciacija, kuri dariusi plašius ty
rinėjimus apie padėtį ant tos
salos, kur pirmiausiai išlipa
immigrantai ir kur įgyjami yra
pirmieji jų įspūdžiai apie Ame
riką.
Ta asociacija tarp kitko kal
tina, kad ant salos nėra tinka
mo štabo, kad valdininkai yra i
netikę, nes menkai apmokami,
stoka namų ir įrengimų, kad
kvarantinos įtaisai ant Foffman salos negali apsaugoti ša
lį nuo atgabenimo užkrečiamų
jų ligų iš Europos, kad visur
viešpatauja kyšiai ir kad delei
tokios padėties laivai turi sto
vėk uoste kelias dienas, pirm
negu gali išsodinti atvežtuosius
I immigantiis, taip kad netik
immigantai, bet ir laivų kom
panijos kenčia delei betvarkės
ant Ellias salos. Susigrūdimas
ant salbs yra toks didelis, kad
immigrantai tankiai turi gulėti
ant plikų grindų.
Jau daug tokių žinių buvo
paskelbta apie tą salą, bet val
džia vis bandydavo viską ištei
sinti. Bet kad dabar kenčia ir
laivų kompanijos ir aplaiko di
delių nuostolių, tad galbūt kasnors bus daroma.

AKUBERKA

!

JĄ

Kurie mažiau uždirba yra

t

NENAUDINGI

Mrs. A. Michniewicz
I Telephone Yards 1532

:

Chemical

Company

Dirbtuvė randasi prie

1 !

•

45th St. ir Western Blvd.

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą
1616 W. 47th SU Tel. Itoul. 16(1
Valandos: 1 iki 3 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Rea. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 262

Moką $6.00 už šėrą dividendų. Platesnių žinių
kreipkitės arba rašykit

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI

Francis Kibort & Company

3107 So. Morgan StM
Chicago, Ilk
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

INVESTINIMO APSAUGA
707-35 So. Dearborn St,
Chicago, III.

Rubsiuviai arti laimėjimo
savo kovos.

Telephone Van Buron 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH

Ofisas atdaras kas diena ir subatoj nuo 9 iki 5.
Kalbame lietuviškai.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 6693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Harry Godfrey
[Federuotosios Presos koresp.]

Ncw York. — Amalgamated
Chlothing Workers po daugiau
I kaip penkių mėnesių lokauto,
'kuriame rūbų fabrikantai grie
bėsi prieš darbininkus bjaurin
siu priemonių, praktiškai lai
mėjo savo pergalę kovoje su
New Yorko Rūbų Fabrikantų
.Asocaicija. Rubsiuvių pergale
delei didelio darbininkų ir jų
viršininkų solidarumo, bet ją
priskubino nesutikimai eilėse
samdytojų, kurie vienas po ki
to pradėjo trauktis nuo pra
žūtingos politikos savo vado
vų. ’

:

B Gydą visokias ligas motorą, vai- į
■
ir vyrą. Specialiai gydo lim- į
■
pančias, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

PO $67.50

i

DR. J. KULIS

LIETUVIS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Mes siūlome

Channel

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

T

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

S DR. J. SARPALIUS

5
1424 So. Halsted St
g Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
5
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

Žmonių palikti'gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj,
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musą vyriausian par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedaliomis iki 4 vai.

<

jj

r..'

Western FurnihireStorageCo
2810 W. Harrison St.,

Galutinas
dizorga-nizacijos
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
aktas samdytojų asociacijoje
delį Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu re
įvyko su pasitraukimo jos pre
kordų ir deimanto adata vertes $200.
zidento William A. Bandler.
Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti
Bandler patraukė į savo “atsi
I pirmiau, noi kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
tF
skyrėlių” judėjimą apie 25 ma
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
žesnius fabrikantus ir paskel
tuojaus.
Veltui pristatome.
Jei atsinošite š; pagarsinimą, bus
bė, kad nauja ir atskira sam
nuleista $3.00.
dytojų organizacija bus įkurta
iš norinčių laikytis iki galo.
Taixdėlto, kad tie griežtinin-*
LOKAUTAS.
kai yra didelėj mažumoj ir jo rio ir asociacijos advokato Įgriebti rūbų industriją. Ta
[Iš Federuotosios Presos]
kiu būdu nenori pradėti tary Harry Gordon, kurie užpildė byla tapo išmesta iš tesimo.
laikraščius kaltinimais “sovie Nauja, bet silpnesnė pastanga
Rymas. — Jau nuo kelių
bų su amalgameitais.
Neformaliniai
pasitarimai tizmo” ir įvairiausios rųšies tapo padaryta užvedant naują savaičių Fiat dirbtuvės, Tu
tarp fabrikantų asociacijos ir radikalizmo prieš amalgamci- bylą, peticija kuriai buvo taip rine, tęsiasi lokautas prieš 15,darbininkų atstovų jau eina ir tus. Fabrikantai taipjau nuo parašyta, kad aplenkus aiškias 000 metalo darbininkų. Kom
panija pasitiki, kad badas pri
neužilgo bus pradėtos forma- latos maldavo teismuose in- kvailybes pirmos bylos.
vers darbininkus nusileisti ir
lės tarybos. Naujoji Bandle- junetionų, daugelį kurių išgavo,
rio organizacija nėra skaitoma bet kurie nė kiek nesusilpnino
Tuo pačiu laiku asociacija grįsti į darbą kompanijos są
svarbių faktorių, kadangi ją darbininkų dvasią.
įsigyjo “patarnavimus” “Ar- lygomis. ,Ji jau pradėjo kvies
sudaro grupė firmų, neatsto
chic” Stevcnson, kuris buvo tis atgal į darbą pavienius dar
Teisminis
ofensivab
taipjau
bininkus, bet niekas darbininkų
vaujančių nė 7 nu oš. marketo.
rodo ženklus susmukimo, pri oficialiniu prokuroru prie Lusk negrįšta iki nebus sugrąžinti
Jų dirbtuvėse dirba daugiau
siartinant galutinam fabrikan komiteto. Jis tapo pasamdytas visi darbininkai.
sia 4,000 ar 5,000 darbininkų.
tų pasidavimui. Tą pačią die kaipo pagelbininkas asociacijos
Lokautas, kuris prasidėjo
ną, kada “griežtininkai” pasi advokatui Gordonui. Neužilgo
pereitą gruodį, iš pat pradžių
traukė iš asociacijos, apeliacijų atėjo senatoriaus Hoses reika Italijos audėjai organizuojasi.
pasižymėjo nesutikimais tarp
[IŠ Federuotosios Presos]
teisinas atmetė reikalavimą pa lavimas ištirti samdytojų kal
samdytojų. Pasitraukimai iš
naikinti žemesniojo teismo pa tinimus prieš amalgameitus.
Milanas. — Italijos audinyfabrikantų eilių įvykdavo nuo
Bet
dabar
Stevcnson
pasišali

latos, kada vienas paskui kitą naikinimą pikietavimo injunc- no. Jis rezignavo, kada sam čių darbininkų federacija ne
paprastai smarkiai auga. Di
fabrikantai darydavo sutartfis tionų.
dytojų laivas pradėjo irti. dele dalis jos narių yra moteTš pat pradžios amalgamei- Taipjau lapo pastebėta, kad
su unija. Pasak amalgameitų
prezidento Sidncy Uillman, iš tai pasisiūlė arbitruoti. Tie I dabar jau daug mažiau šaukia rįs. 1913 m. ta organizacija
pasiūlymai su paniekinimu ta ma apie senatoriaus tyrinėji turėjo 9,052 narius, o dabar jų
dukcija New Yorko markute po atmesti. Samdytojai buvo mus, kada Moses rezoliucija turi 140,000.
pasiekė 50 nuoš.
normalio pasirįžę sutriuškinti uniją ir tapo pataisyta taip, kad į ty
laiko produkcijos.
unijai neliko kito išėjimo, kaip rinėjimus įeitų darbo sąlygos ir
Siųs atstovus Maskvon.
[Iš Federuotosios Preso:;]
Galutinis skilimas įvyko, ka stoti kovon. Tada prasidėjo samdytojų veikimas ir nusista
da fabrikantai pamatė, kad ne bandymas nukreipti bendruo tymas.
Rymas. — Socialistų parti
galima yra gauti patyrusių menės nuomonę prieš darbinin
ja vienbalsiai nutarė pasiųsti
darbininkų kituose miestuo kus. Tas nuėjo taip toli, kad
Net ir New Yorko •laikraš savo atšovus į III Internaciona
se, atlikimui jų darbo. Be to teismuose užvesta bylą už iš čiai pradeda kitaip kalbėti ir lo kongresą, išaiškinti partijos
daugelis fąbrikantų buvo susi ardymą amalgameitų unijos smerkti samdytojų bandymą poziciją linkui Maskvos Inter
viję netikusia taktika Bandle- neva dėlto, kad ji norinti už- sutriuškinti amalgameitus.
nacionalo.

$35

DR. YUSKA

Chicago, III.

$35

1900 So. Halsted SL
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St
Tel. Prospect 8466

y
Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė.,
arti 47-tos gatvės

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St^ Chicago, DL
kampa* 18th St.
Phone Canal 257

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirzrgae
1637 W. 51 et. kam*. Marshfield av.
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 Ud .
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tai. Prospect 1157
6.
T

Telefonas Pulln.an 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas
16801 So. Michigan Avn Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

____________

t

NAUJIENOS, Chicago, llt

Pėtnycia, Gegužio 27, 1921
t

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Apyskaita

Imigranty vargai

Sąrašas daiktu, pasiustų Amerikos lietuvių šelpti Lietuvos Var
guomenei išdalintų per Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Valdybą.
Eilės
N r.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
■ 44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
” 54.
55.
66.
57.
58.
69.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Pavadinimas

Skaičius

Batų vyrų ............. 1............................
Batų moterų ......................................
Batų vaiki; .......................................
Bliuzių vyrų ...................................
Bliuzkų moterų ..............................
Bliuzių vaik; ...................................
Bruslotų..............................................
Cukraus..............................................
Drabužių stor.
............................
Drabužių plon....................................
Drabužių vaikų ..............................
Eilučių vyrų ......................................
Eilučių moterų .................................
Eilučių vaikų ...................................
Kelnių virš...........................................

.. 1129
.. 566
.... 62
208
. 1773
105
.. 1618
8 sv.
... 573
. 451
. 4820
.
24
. 241
. 350
866
Kelnių apat......... ................................................................
. 125
Kalnierių ir muftų .............................. .
27
2145
Kepurių vyrų.....................................
Kepurių vaikų ...................................
30
Kaliošų .............................................:.
2 por
540
Kaftonų mėgstu ...............................
Konservų ..........................................
19 sv.
įrašinių .......................................... .
70 sv.
1038
Marškinių ................................. .........
. 170 arš.
Medžiagos ...........................................
17 pud.
Miltų ............................... .....................
.. 344 šm.
Muilo ............................... -..................
1886
Ploščių vyrų ............................ ......
1542
Ploščių moterų .:.................................
. 90
Ploščių vaikų ...................................
26
Paduškų ................................ -.............
... 18Paklodžių ............................................
. 43
w Pirštinių ............................................ ..
24
Rankšluoščių ....................... .............
2394
Sijonų ...............—.............. ’............
1108
Suknelių moterų ...............................
293
Suknelių vaikų...................................
44
Skarų ....................................................
94
Skrybėlių .................................... -.......
Skudurų..... ..........................................
43
*•
167
Salikų..................... .............. ................
68 sv.
šabelbonų ................................... ........
2
Užvalkalų ............................................
4892
žakietų vyrų........................................
4464
žakietų moterų ...............................
114
Žakietų vaikų .....................................
740
žekių .....................................................
9 dėž.
Valgomų daiktų ...............................
14
Žiurstų .................................................
1 dėž.
Sigarų ..... ■■.......... ............... !................
4 maiš.
Visokių mažmožių ..........................
yard.
74
Marios .................................................
96
dėl.
Pieno Kondensuoto ........................... .
2373
Baltinių ............. i...................................
62
Antklodžių ..........................................
...
15
Frenčių ..................................................
490
Sigaretų ...............................................
1.. dėž.
Indų vaistų ir perriš medžiagos ....................
.....................
1955..
pok.
Tabokos........................... .....................
.....................
11
št.
Knygučių ........................................ u....
.......................
135
Skepetaičių ..........................................
Siūlų ........... -.......... .............................. ........ ................ 146 šp.
Guzikų .................. ................. ............... ....................... 22 tuz.
12 št.
Baltų chalatų ..................................... .....................
50.yard.
Medžiagos paklodėms........................ .... ...................
Viso .................... Auks.
a

Suma
auka.
56,450
19,810
620
4,160
53,190
1,050
32,360
56
85,950
27/160
120,500
2,400
14,460
7,000
34,640
1.S75
2,700
42,900
150
80
16,200
190
700
15,570
3,400
1,241
3,440
377,200
154,200
8,600
2,080
72Q
860
120
47,880
33,240
2,930
1,320
940
129
1,670
340
20
216,900
223,200
3,420
22,200
9,000
280
1,000
400
370
1,152
47,460
6,200
900
1,960
600
7,820
110
676
1,168
110
1,200
• 2,500
1,724,026

Dėžės, arba baksai, atėjo Kaunan trimis atvejais: pavasari, vasarą ir
rudenį 1920 metais. Iš siųstų iš Amerikos dėžių ne visos gautos. Nekurios
atėjo sulūžusios pustuščios ir visai tuščios; tuščia buvo dėžė su antrašu:
prezidentui Smetonai. Keletas dėžių tokios pat rųšies gautos nuo p. Kau
po. Dar^mdenį užklydo 13 gerų dėželių iš Bostono, nesulužusių.
Surašant suskaitant ir įkainuojant nebuvo daryta skirtumo tarp daiktų
nuo Lietuvai Gelbėti Draugijos ir nuo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jų Draugijos ir iš Bostono.
Drabužiai dėžės buvo visokie: nešioti ir nauji, daug drėglTų/kUpelejusių,
net apipuvusių. ‘Įkainavus to turto, paduotas apyskaitoje, nustatytas Ko
misijos ir siekia truput) daugiau pusės jo tikros vertės. Per Raudonojo
Kryžiaus knygas pereis jis tiltai ant 1920 metų.

Už parvežimą iš Uepojaus Kaunan ir už siuntinėjimą į vietas užmokėjo
Lietuvos Raudonasis Kryžius. Daug išdalinta Kauno biednuomenei daiktų
ne pateko atskaiton, nes ne buvo galimybės praktiškai tą įvykdinti. Džiaugs
mas jų buvo neapsakomas, nors buvo ir nesusipratimų, atspėtų rašte D-ro
Graičiuno.
’
•
.
1

Visgi, Amerikiečių dovanos buvo tai didelė paspirtis Lietuvos biednuorr.’enei, nukentėjusiai nuo pasaulinio karo, ir musų visuomenė su dideliu
dėkingumu prisimena savo užjurinius brolius ir seseris; porą milijonų auk
sinų, įlietų Lietuvos gyveniman, turėjo atsiliepti žymiai ant jų gerovės.
Ačiū, šimtą kart ačiū!
tautiečius ir tautietes.

Lenkiam už tai žemai galvą prieš Amerikos

(Pasirašo) R. ŠLIUPAS,
Vyr. Liet. Raud. Kryž. Valdybos Pirmininkas.

GYDYTOJAS
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
1821 Wabansia Avė.,

Chicago, III.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvį.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. •
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, I1L

[Iš Federuotosios

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel.
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 31st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 3654.
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Rilis Island,
Now York.
kur priimami yra atvykusieji

atmintyje, kaipo tikroji “Aša
rų Sala”, nežiūrint kaip įvai
rus valdininkai ne baltintų aj*
teisintų esančias ant tos salos
sąlygas.
Dabar kaltinimus prieš tą
immigracijos stotį paskelbė ir
New Yorko prekybininkų aso
ciacija, kuri dariusi plašius ty
rinėjimus apie padėtį ant tos
salos, kur pirmiausiai išlipa
| immigrantai ir kur [gyjami yra
pirmieji jų įspūdžiai apie Ame
rika.
Ta asociacija tarp kitko kal
tina, kad ant salos nėra tinka
mo štabo, kad valdininkai yra i
netikę, nes menkai apmokami,
stoka namų ir įrengimų, kad
kvarantinos įtaisai ant Foffman salos negali apsaugoti ša
lį nuo atgabenimo užkrečiamų
jų ligų iš Europos, kad visur
viešpatauja kyšiai ir kad dėlei
tokios padėties laivai tuiri sto
vėti uoste kelias dienas, pirm
negu gali išsodinti atvežtuosius
immigantus, taip kad netik
immigantai, bet ir laivų kom
panijos kenčia delei betvarkes
ant Ellias salos. Susigrūdimas
ant salbs yra toks didelis, kad
immigrantai tankiai turi gulėti
ant plikų grindų.
Jau daug tokių žinių buvo
paskelbta apie tą salą, bet val
džia vis bandydavo viską ištei
sinti. Bet kad dabar kenčia ir
laivų kompanijos ir aplaiko di
delių nuostolių, tad galbūt kasnors bus daroma.

Rubsiuviai arti laimėjimo
savo kovos.

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hos* pitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
ginrjdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
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Kurie mažiau uždirba yra

NENAUDINGI
Mes siūlome

Channel

Chemical

Company

Dirbtuvė randasi prie

45th St ir Western Blvd.

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

Mrs. A. Michniewicz
■ Telephone Yards 1582

:
■
|
g
■
■
■
■

DR. J. KULIS

•
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų. Specialiai gydo limpanČias, senas ir paslaptingas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago.

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

Telephone Yards 5332

Francis Kibort & Company
INVESTINIMO APSAUGA
707-35 So. Dearborn St.,
Chicago, III.

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan Stn
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

Ofisas atdaras kas diena ir subatoj nuo 9 iki 5.
Kalbame lietuviškai.

Ilarry Godfrey
[Federuotosios Presos koresp.]

New York. — Amalgamated
Chlotbing Workers po daugiau
| kaip penkių menesių lokauto,
įkuriame rūbų fabrikantai grieI besi prieš darbininkus bjaurin
siu priemonių, praktiškai lai
mėjo savo pergalę kovoje su
New Yorko Rūbų Fabrikantų
Asocaicija. Ritbsiuvių pergalė
dėlei didelio darbininkų ir jų
viršininkų solidarumo, Ik t ją I
priskubino nesutikimai eilėse
samdytoju, kurie vienas po ki
to pradėjo trauktis nuo pra
žūtingos politikos savo vado
vų.

DR. A. A. RŪTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
■ Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.
r .—ry —- =
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS
Žmonių palikti * gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj,
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedaliomis iki 4 vai.

W ■ Western
FurnitureStorageCo
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.

Galutinas
dizorganizacijos
'
1
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti diaktas samdytojų asociacijoje
9
delj Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu reįvyko su pasitraukimo jos pre
kordų ir deimanto adata vertes $200.
zidento Wil4iam A. Bandler. I
UI ■ ■ 1^
Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti
Randler patraukė į savo “atsi
K
pirmiau, nol kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet
skyrėlių” judėjimą apie 25 ma
m m m B nebuvo siūlomas publikai.
Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
žesnius fabrikantus ir paskel
tuojaus.
Veltui pristatome.
Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus
bė, kad nauja ir atskira sam
'
nuleista $3.00.
dytojų organizacija bus įkurta
iš norinčių laikytis iki galo.
Taixdėlto, kad tie griežlinin-4
LOKAUTAS.
kai yra didelėj mažumoj ir jo rio ir asociacijos advokato ! griebti rūbų industriją. Ta
[Iš Federuotosios Presos]
kiu bildu nenori pradėti tary Karvy Gordon, kurie užpildė byla tapo išmesta iš tesimo.
laikraščius kaltinimais “sovie Nauja, bet silpnesnė pastanga
Rymas. —■ Jau nuo kelių
bų su amalgamcitais.
Neformaliniai
pasitarimai tizmo” ir įvairiausios rųšies lapo padaryta užvedant naują savaičių Fiat dirbtuvės, Tu
tarp fabrikantų asociacijos ir radikalizmo prieš amalgamei bylą, peticija kuriai buvo taip rine, tęsiasi lokautas prieš 15,darbininkų atstovų jau eina ir tus. Fabrikantai taipjau nuo parašyta, kad aplenkus aiškias 000 metalo darbininkų. Kom
panija pasitiki, kad badas pri
neužilgo bus pradėtos forma latos maldavo teismuose in- kvailybes pirmos bylos.
vers darbininkus nusileisti ir
lūs tarybos. Naujoji Randlerio organizacija nėra skaitoma bet kurie ne kiek nesusilpnino
Tuo pačiu laiku asociacija grįsti į darbą kompanijos są
svarbių faktorių, kadangi ją darbininkų dvasią.
įsigyjo “patarnavimus” “Ar- lygomis. .Ji jau pradėjo kvies
tis atgal į darbą pavienius dar
sudaro grupė firmų, neatsto
Teisminis ofensivab taipjau cbie” Stevenson, kuris buvo bininkus, bet niekas darbininkų
vaujančių nė 7 nuoš. marketo.
rodo ženklus susmukimo, pri oficialiom prokuroru prie Lusk negrįšta iki nebus sugrąžinti
Jų dirbtuvėse dirba daugiau
siartinant galutinam fabrikan komiteto. Jis tapo pasamdytas visi darbininkai.
sia 4,000 ar 5,000 darbininkų.
kaipo pagelbininkas asociacijos
tų
pasidavimui.
Tą
pačią
die

lokautas, kuris prašiidėjo
ną, kada “griežtininkai” pasi advokatui Gordonui. Neužilgo
pereitą gruodį, iš pat pradžių
traukė iš asociacijos, apeliacijų atėjo senatoriaus Hoses reika Italijos audėjai organizuojasi.
pasižymėjo nesutikimais tarp
[Iš Federuotosios Presos]
teismas atmetė reikalavimą pa lavimas ištirti samdytojų kal
samdytojų. Pasitraukimai iš
naikinti žemesniojo teismo pa tinimus prieš amalgameitus.
Milanas. — Italijos audinyfabrikantų eilių įvykdavo nuo
Bet
dabar
Stevenson
pasišali

naikinimą pikietavimo injuncčių darbininkų federacija ne
latos, kada vienas paskui kitą
no.
Jis
rezignavo,
kada
sam

paprastai smarkiai auga. Di
fabrikantai (tarydavo sutartis tionų.
I t
.
dytojų laivas pradėjo irti. delė dalis jos narių yra motesu unija. Pasak amalgameitų
Iš pat pradžios amalgamei- Taipjau tapo pastebėta, kad
prezidento Sidney Hillman, iš tai pasisiūlo arbitruoti. Tie dabar jau daug mažiau šaukia rįs. 191 <3 m. JA organizacija
turėjo 9,052 narius, o dabar jų
priežasties tų susitaikymų, pro
ma apie senatoriaus tyrinėji turi 140,000.
dukcija New Yorko mankete po atmesti. Samdytojai Buvo mus, kada Moses rezoliucija
pasiekė 50 nuoš.
normalio pasirįžę sutriuškinti uniją ir tapo pataisyta taip, kad į ty
laiko produkcijos.
unijai neliko kito išėjimo, kaip rinėjimus įeitų darbo sąlygos ir
Siųs atstovus Markvon.
[Iš Fedei-uotosios Presos]
Galutinis skilimas įvyko, ka stoti kovon. Tada prasidėjo samdytojų veikimas ir nusista
da fabrikantai pamatė, kad ne bandymas nukreipti bendruo tymas.
Rymas. — Socialistų parti
galima yra gauti patyrusių menes nuomonę prieš darbinin
ja vienbalsiai nutarė pasiųsti
darbininkų kituose miestuo kus. Tas nuėjo taip toli, kad
Net ir New Yorko •laikraš savo atšovus į III Internaciona
se, atlikimui jų darbo. Be to teismuose užvesta bylą už iš čiai pradeda kitaip kalbėti ir lo kongresą, išaiškinti partijos
daugelis fabrikantų buvo susi ardymą amalgameitų unijos smerkti samdytojų bandymą poziciją linkui Maskvos Intervėlę netikusia taktika Bandlę- neva dėlto, kad ji norinti už- sutriuškinti amalgameituBi
nacionalo.

Td. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

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

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118

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

Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland AveM
arti 47-tos gatvės

Tol. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III,

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, Hl.
kampas 18th St.

Phone Canal 257

f

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas k Chirvgaa
1687 W. 51 >t. kamp. Manhfleld ai.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 Ud .
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Td. Prospect 1157

Telefonas Pullnuan 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavys Dentistas
16801 So. Michigan Av., Roselaad.
Valandos: 9 ryto ild 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
- ....--------- • ..
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Darbininkams,
žinoma,
butų daug geriaus, jeigu
r riHik'VS
inday by valdžios stengtųsi mažinti, o
the Lithuanian Newa Pub. Co., Ine. ne didinti karo pavojų. To
dėl jie turėtų per savo orga
nizacijas daryt spaudimą į
1739 SO. HALSTED ST.,
kongresą ir į valdžią, kad
CHICAGO, ILLINOIS.
augščiaus paminėtasai suTelephone Rooseve^ 8500
manymas nepasiliktų ant
Subscription Rates:
popieros, o butų įvykintas
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago. gyvenime.
$8.00 per year in Chicago.
8c per copy.

r-.
'v. ■

Enterod as Second Clasa Matter
March 17th, 1914, at the Post Office
of Chicago, Ilk, under the act of
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, išskiriant
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, GIRIA DAILININKĄ ŠILEIKĄ.
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paltu:
Metams_______—.. $8.00
Pusei metų
. ...............
4.50
Trims mėnesiams
-------- - 2.25
1.75
Dviem mėnesiams------1.00
Niensiat mėnesiui---------Chicagoje — per nežiotojus:
Viena kopija---------- ---------------- 03
Savaitei .——------------------18
Mėnesiui .—\.... ... .....................
75
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
paštu:
Metams_____ $7.00
Pusei metų ______
4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiams____ ___ — 1-50
Vienam mėnesiui .... ..... ....... — .75

h-

r

Lietuvon ir kitur užsieniuosei
(Atpiginta)
Metams------------------------------ $8.00
Pusei metų ...------------------------4.50
Trims mėnesiams_______ ____ 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
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Nori sustabdyt
ginklavimąsi.

Šileika, ima įgyti tolyn vis gar
sesnį vardą tarpe amerikiečių,
šiuo laiku yra tarptautine
dailės paroda
Pittsburghe,
Carnegie Galerijose, kurioje
dalyvauja įžymiausieji Ameri
kos ir kokių septynių Europos
šalių dailininkai. Ton parodon tapo pasiųstas ir Jono Ši
leikos nupieštasai Žemaitės pa
veikslas. Ir štai kas rašoma
anglų laikraštyje “The Pitts-

“Sunku sau įsivalzdint pui
kesnę senos moters veido
studiją, kaip ‘Žemaitės’, lie
tuvių rašytojos, paveikslas,
kurį nupiešė, Jonas Šileika,
gimęs Uctuvoje, bet gyve
nąs Chicagoje, kur jisai lai
mėjo už savo darbą dovaną
.parodoje. Pagal šį piešinį,
spalvų parinkimą ir veido iš
reiškimą, lai yra ištiesų ža
vinantis paveiksals, vertas
būti įžulnioje vietoje paro
doje, o ne šoniniam kamba
ryje toliausia nuo įžangos...”

ris pereitą rudenį žadėjo tnai apie jūrininkystę niekad
pražydėti raudona revoliuci nebus laužomi laike streiko ir
ja, šiaip taip nusitrynė ačiū kad niekad nepatyrę jurininkai
nebus statomi į patyrusių Vie
menševikų taktikai.”
tas,
afidavitą pasirašę trįs
“Menševikais” tas laikraštis žmonės sako, kad jie ir keli kiti
vadina Italijos socialistus, nors buvo pasamdyti ant laivo Gulf
tai yra aiškus absurdas. Par Maid kaipo vyrėjai ir patar
lamento rinkimuose socialistai nautojai, bet laivui vos išplau
pravedė apie 125 atstovus, o kus iš uosto, jie buvo pristaty
komunistai tiktai 15. Reiškia,
ti prie rulio ir laivo valdymo,
Italijoje socialistų yra beveik nors jie niekad pirmiau nebuvo
dešimtį kartų dauginus, negu
juroje ir jokio nusimanymo
komunistų. Kokiu-gi tad bu apie laivą neturėjo.
du socialistai tenai yra “men
Tokių atsitikimų būna daug
ševikai”, kuomet “menševikas” ir delei to visi laivai, kurie
reiškia
“mažundetis” arba
bandė plaukti su streiklaužiais,
esantis mažumoje?
liko sugadinti. Vienas laivas
Antras dalykas — kaip ga dek i to ir visai sudegė uoste.
lėjo socialistų taktiką “nutrin
ti” revoliucinį krizį? Jeigu Reikalauja tyrinėjimy
Italijos darbininkai priėmė to
kią taktiką, kurios rezultate
Wasbington.
American
krizis praėjo ramiai, ir revoliu
Civil Liberties Union atsikrei
cija neįvyko, tai aišku, kad
pė į darbo sekretorių Davis,
aplinkybės nebuvo prielankios
reikalaudama
ištirti padėti
revoliucijai; nes jeigu aplinky
Alabamos anglių laukuose, kur
bės butų buvusios prielankios
nesenai streiką “suteikė” gu
revoliucijai, tai darbininkai bu
bernatorius, bet tgip neteisin
tų pasirinkę ne taikos, o revo
gai angliakasiams, kad streikas
liucijos kelių. Reiškia, ne tak
vėl gali atsinaujinti. Ištirimo
tika panaikino revoliucinį kri
zį, o jo visai nebuvo gyvenimo reikalaujama todėl, kad Ala
bamos valdžia nieko neveikia,
sąlygose; tiktai karštakošiams
kad pagerinus padėtį.
komunistams rodėsi, kad jau
Laiške sekretoriui kaltinama,
atėjo revoliucija.
kad laike streiko, kuris tęsėsi
“Laisvės” literatai jokiu bu nuo rugsėjo, 1920 iki vasario,
du neįstengia atsikratyti ri uo
1921 m., visa valstijos gale
buržuazinių radikalų protavi buvo mesta prieš angliakasius,
mo. Jie mano, kad' revoliuci kad gubernatorius prisiuntė 11
jos jvykinimui reikia tiktai rotų milicijos ir kati visos an
revoliucionierių noro; ir jie to gliakasių teisės buvo atimtos.
dėl įsivaizduoja, kad, jiegu kur Streikas tapd užbaigtas savaneįvyko revoliucija, tai dėlto, lingu ir vienpusišku guberna
kad revoliucionieriams pritru toriaus nuosprendžiu, kuris vi
ko to gero noro,
ar dėlto, siškai neatsižvelgė į angliakasių
kad jie tapo papirkti, ar dėlto, reikalavimus.
kad juos kas nors suklaidino,
Anglių miesteliai didžiumoj
ar dėl kokios kilos priežasties. yra anglių kompanijų savasti
Žodžiu, revoliucijos klausimas mi. Darbininkai negali įsigy
pas juos yra doros klausimas. ti savo namų, nes jų nepar
Niekuric miesteliai
jieško kaltininkų, dėl kurių duodama.
yra apsupti spigliuotomis vie
revoliucija neįvyko toje arba
lomis, o sargai neįleidžia ir
neišleidžia iš miestelio be lei
na juos ir stengiasi sukelti prieš
dimų. šnipai gaudo kiekvie
juos savo pasekėjų neapykan
nų pritariantį unijai. Delei
tą. Tuo budu jie auklėjo ne to šimtai išvaromi iš darbo ir
protaujančius žmones, o aklus

Jungtinių Valstijų sena
tas nesenai paskyrė $500,000,000 (pusę miliardo dole
rių) laivyno reikalams, tu
rėdamas omenėje padaryti
šios šalies laivyną galin
Ta paroda jau tęsiasi antras
giausiu pasaulyje. Bet už mėnuo
ir pasibaigs, rodos, 31
vakar tas pats senatas kaip d. gegužės.
vienu balsu priėmė rezoliu
ciją, kurioje kviečiama Ang FRANCIJOS DARBININKŲ
PROTESTAS.
lijos ir Japonijos valdžios į
konferenciją su Amerikos
Pirmosios Gegužės šventę fanatikus.
valdžia, idant toms trims Franeijm
-dni’bimidttd * pantttt-1*
valdžioms susitarus sustab dojo tam, kad išreiškus savodyt arba sumažint ginklavi solidarumą su Vokietijos dar
bininkais ir užprotestavus prieš
mąsi jurose.
[Iš Federuotosios Presos]
Toks pat nutarimas turės Briand’o kėsinimąsi sutriuš
būt priimtas ir atstovų bu kinti Vokietijos respubliką. Washington. — Jau trįs sa
Darbininkų unijų komisija Pa
te, idant jisai turėtų vertės; ryžiuje išleido delei 1-ios Ge vaitės jurininkų lokauto pra
ėjo, nežiūrint nuolatinių gandų,
bet manoma, kad atstovii gužės sekamą atsišaukimą4
kad susitaikimas yra arti.
butas pritars tame klausi
Šimtai laivų stovi uostuose.
“Kapitalistine
antantės
me senatui.
Šimtų milionų vertės prekių
(talkininkų) buržuazija nori
Mintis apribot ginklavi kiek galint labinus išnaudo nepristatyta, tuo apsunkinant
•
mąsi kilo Jungtinių Valstijų ti centralių valstybių susmu visa industrijas.
kongrese dėlto, kad ginkla kimą savo klesos interesui. Valdžios nuostoliai, — nuo
stoliai, kuriuos turės apmokėti
vimosi lenktynės praryja be Užmiršdama visus pažadėji žmonės kaip apskaitoma, sie
mus, kuriuos ji davė savo
galo daug pinigų, kas verčia apgautam proletariatui, ji kia imliomis dolerių; nuosto
šalį didinti mokestis savo pi galvoja tiktai apie vieną da liai dar labiau padidėjo, ka
liečiams; o mokesčių didini lyką : kaip patenkinti savo dangi keli laivai, kurie išplau
mas iššaukia žmonių nepa godumą ir naujais plėšimo kė su streiklaužiais, tapo su
sitenkinimą. Augštos mo- žygiais sustiprinti ravo vieš gadinti delei streiklaužių ne
mokėjimo apsoiti su mašino
kestys apsunkina ir darbi patavimą ant darbo pasaulio. mis.
“Nuo pat tos dienos, kada
ninkus ir kapitalistus.
Bet laivų savininkai susilau
buvo pasirašyta Versalio su
Yra klaida manyt, jogei tartis, mes smerkiame ją. kė ir tinkamų pamoką, šeši
kapitalistų valstybės tai jau kaipo pavojų ir naujų karų Anglijos laivai atplaukė į Nor
folk uostų, kad pasiėmus an
“iš prigimimo” esančios to gamintoją!
“Mes smerkiame ją išnau- glių ir nugabenus juos į Ang
kios, kad negalinčios gyven
jo, kaipo išraišką bjauriau liją. Anglijos jurininkai tuoj
ti, negaląsdamos ginklų ir sio militarizmo ir anarchis apleido tuos laivus ir jie dabar
nesirengdamos prie naujų tinio buržuazinio merkanti- stovi uostuose. Anglijos juri
ninkai atsisakė gabenti anglis
karų. Kylanti iš kapitalisti dizmo...”
nio biznio konkurencija, tie Toliaus tas atsišaukijnas ra į Angliją, kada Anglijoj eina
angliakasių streikas. Toks Angsa, skatina vienos šalies ka gina Francijos darbininkus ne
pitalistus kovot prieš kitos imti ginklo į rankas, jeigu val da gerų lekcija Amerikos lai
šalies kapitalistus; bet kon džia dar kartą mėgintų pradėt vų savininkams apie interna
cionalinį darbininkų solidaru
kurencija anaiptol nėra vie karą su Vokietija.
nintelis kelias kapitalistų Šitoks Francijos darbininkų mą, atsisakant šiuo laiku gaben
biznį auginti. Ji nėra net nė ūpas, be abejo, nemažai prisi ti prekes iš Amerikos uostų.
geriausias kelias. Kapitalis dėjo prie to, kad tos šalies val kiet 110 tojų areštuota. Dabar
džia, pagalios, atsižadėjo savo
tai daug lengviaus pasiekia
yra nuteista ar laukia teismo
didelių pelnų, susitardami ir Vokietijon, kad prispyrus ją
panaikindami savo tar nusilenkti karo kontribucijų vimą. Jie atsisako mokėti pa
baudas. Unijos duos pašelpą
pe konkurenciją, negu vary klausime.
tik maitinimui narių šeimynų
dami kits kitą į bankrutą.
ir labai reikalingam tegalimam
NELEMTI
“
MENŠEVI

TIE
O jeigu kapitalistai gali
apsigynimui.
KAI
”
.
Jurininkų prezidentas Furiię
susitarti biznio srityje, tai
kodėl jie negalėtų susitarti “Laisve”, rašydama apie par seth savo dieniniame laiške ga
politikoje? /Jeigu lenktynių lamento rinkimus Italijoje, sa benimo tarybos pirmininkui
Bensonui paduoda trijų žmo
ir kovos gafi išsižadėt atski ko:
nių afidavitą, prirodantį laužy
ri kapitalistai, tai kodėl ne
“‘Padėtis Italijoj liekasi mą įstatymų, kada tas naudo
gali taip pat padaryt ištisos taip jau neaiški, kaip ir bu jama kovai su unijomis. Nors
vo. Revoliucinis krizis, ku- Bcnsonas tvirtino, kad įstatykapitalistinės tautos?"

Iš jurininkų- streiko

Naujas pusike mimas
ant darbininku
vadovu?
Chicago. —. Devyni unijislai,
jų tarpe keli unijų biznio agen
tai, tapo areštuoti ir kaltinami'
metime bombų. Jie tapo areš
tuoti sulig liudijimais Andrevv
Keri’, sakoma, nario 402 lokalo
International Union of Steam
& Operating Enginecrs.
e

Kerr išpažintis buvusi pa
daryta policijos viršininkui
Fitzmorris, bot organizuoti
darbininkai sako, kad tai yra
naujas kovos būdas už “open
shop” įvedimą. Budas, kokiu
laikraščiai tą žinią paskelbė,
niekuric įdėdami net po 7 kolumnas tos “išpažinties” vienoj
laidoj parodo, kad tas visas
dalykas yra iškaĮno suplenuotas.
A rėšiu o t i: J a m es S1 vvcency,
401 lokalo inžinierių unijos
biznio agentas Alberl Peterson,
Ilarry Bartlett, 402 lokalo biz
nio agentas Thomas J. Cotfcoran, Sani Gibson, Joscph Ban
gom, Charles Borigun ir Char
les Bush.
Kerr, kuris , daro kaltinimus,
daugumai unijislų yra neži
nomas. Taipjau nežinoma ar
jis yra tikras unijistas, ar tik
policijos šnipas.
Kerr tapo areštuotas keletą

2. Amerikos lietuviai socia
listai nekartą yra pasisakę už
Lietuvos nepriklausomybę, tik
jų nusistatymas delei tos ne
priklausomybes įsigĮijimo ir
jos išlaikymo skiriasi nuo to,
kokį kitofs musų visuomenės
srovės turi.
3. Proponuojamasai suvažia
vimas, kaip matyt iš Tamstų
pridėto ilgesnio rašto, turi tiks
lo svarstyti ir tokius klausi
mus, kurie mums yra nešvara*
VAIKAI BADAUJA.
tylim.
Paskolos klausimu
[Iš Federuotosios PresosJ
Mihvaukee, Wis. — Sveika LSS nusistatymas Tamstoms
tos komisionierius Buhland jau žinomas: aktyviai dalyvau
sako, kad 5,(MM) lankančių Mil- ti jos sukėlime musų organiza
waukee mokyklas vaikų yra cija, delei daugelio priežasčių,
taip labai nedamaitindami, kad negali.
prisieina parūpinti jiems kasTad, visa tai turint omeny,
die pieno ir krekių laike per
L. S. S. Pildoniasai Komitetas
traukos.
nutaria, kad Tamstų pjoponuojamam suvažiavime Lietuvių
Socialistų Sąjunga nedalyvaus.
Su pagarba,

šprendus laikytis iki gulo. “Jitnce” automobiliai (oimnlibusūliai) daro gerą biznį, kadangi
niekas nevažinėja gatvekariais
ir jie vaigšto tušti. Gatvekarių kompanija užvedė bylą
prieš omnibusų savininkus, kad
pašalinus nuo gatvių ir priver
tus publiką važinėtis streik
laužių operuojamais galvokai
riaia.
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L. S. Sąjungoje

L. S. S. atsisakė dalyvaut
“Antrame Amerikos, lie
tuvių suvažiavime”.

L. S. S. Pildoniasai Komi
tetas gavo nuo Lietuvos atsto
vybes pakvietimą, kad Lietuvių
Spriaftstų Sąįunga clficįiaM
dalyvautų antrame Amerikos
Lietuvių suvažiavime. Gegužės
24 įvyko Pild. Komiteto posė
dis. Pasitarus dėl to kvietimo,
P. K-tas nutarė, kad L. S. S.
jimu bombos ir greitai susi- nedalyvaus, ir geg. 25 pasiuntė
Lfetuvos Atstovybei šitokį aL
mas jai neva apie suokalbius sakymą:
padėti bombas dirbtuvėse ir Lietuvos Atstovybei Amerikoje,
Washington, D. C.
biznio įstaigose.
Policija skelbia jieškanti
“Con” Shea, kuris keletą me Tamstų pakvietimą dalyvau
ti antrame Amerikos lietuvių
tų atgal vedė vežėjų streiką.
suvažiavime, kuris turės įvykti
30 <1. Washingtone, ga
Ilgas gatvekarių darbi gegužės
vome. L. S. S. Pildoniasai Ko
ninkų streikas.
mitetas savo posėdy, gegužės
24 d. nutarė Tamstoms praneš
[Iš Feileiuotosios Presos]
ti, kad:
Albany, N. Y. — Albany ir
1. Pakvietimas gauta vėlokai,
Troy gatvdkarių dhirtrinjijkų todėl atatibkamų tuo klausi
streikas tęsiasi jau šešiolika sa mu žingsnių darytį negalima:
vaičių, galvckarių. kompanijai tais reikalais L. S. S. Pildonia
atsisakant taikintis per arbi- sai' Komitetas turėtų organiza
traciją, o darbininkams ntisi- cijos narių atsiklausti.

S Strazdas, Sekrctoris.

Redakcijos Atsakymai

i

te/'

J. M.

Muchinskui,

.į

skelbti.

Atsiųskite.
O. M. Liberienei. — Savo pa
dėkojimą tamstai reikėjo pa
siųsti * tiesiai tam, kam dėkoji,
ne laikraščiui.

Musų Moterims

*

ST. PSIBIŠEVSKIO

Gordonas iškarto nubalo ir nė žodžio ne
atsakė.
— Ką? Lyg tavo ne toksai sumanymas?
Ko tu taip sumišai? Kodėl neatsakai man? Ar
tavo atvirumas neliečia to sumanymo?
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
Gordonas paniekinančiai šyptelėjo.
— Dieve mano, Gordonai, koks dar tu naiviškas vaikas. Pirmas patiktas nenaudėlis ga
(Tąsa)
Ii deginti ir užmušinėti. Nejaugi tau neatėjo
*— Ir jį įkinkei? — Ostapas nusistebėjęs pa į galvą mintis užveisti koleros ar šiltinių mikro
žiurėjo į Gordoną. — Sveikinu! tarpais, išlik- bų? Neatėjo? Tai įrankis fin dc siecle... Išrųjų, tu esi vertas nusistebėjimo. Aš mačiau tikrųjų, puikus įrankis. I vieną savaitę epijį pereitais metais; jisai buvo baisiai girtas’, ro ■ demija išrakins visą apielinkę.
•
dos, net turėjo baltąją karštligę, ir vis šaukė: Į
Jisai kalbėjo pakuždomis, bet staiga trep
Aš esu aš... Aš iš karto pagalvojau ,kad tu telėjo koja, lupos persikreipė keistu nusišypsoji
ką-nors gali iš jo padaryti... Bet, žinai, mane mu, drebulys apėmė visą kūną.
tas viskas mažai užima. Supranti: aš tiktai dėl
— Šėtonas! — sušuko Ostapas.
etantas •— tiktai delctanlas. ..
— Aš nušausiu tave viduryj dienos, gat
vėj, kaip šunį, jeigu išdrįsi nors žodį ciptelėti.
kaktą. Buvo nepaprastai sujudintas
Gordono lupos apsiputojo .
Rodėsi, štai štai jiedu kai pasiutę šoks viens
— Pasakyk, man Gordonai, —- prisislinko
prie jo arčiau ir piktai nusišypsojo, — ar tik ne ant kilo.
Ostapo rankos drebėjo.
vienas ir tas pats asmuo Okonekas ir Sobkas?
Gordonas pirmas7 atsigavo ir išėjo, nė žo
Žinai, tas garsus Sobkas, kur pereitais metais
sudegino tavo jaują? Sobkas, kursai užmušė džio nepratardams.
tavo miškasargį? Ha, ha, ha... mane tas vis
kas labai suinteresavo, aš pradėjau jieskoli ty
Viešosios durys buvo uždarytos. Gordonas
rinėti ir sužinojau, kad Sobkas tuo laiku sirgo
ir nieko negalėjo padaryti... Man visuomet at turėjo eiti per kiemą ir paskui per sodą.
Nespėjo, vienok, praeiti ne šimto žingsnių,
rodė, kad Sobkas galėtų taip padaryti... Ha, ha,
ha, ■— kaip tavo veidas trūkčioja ir kaip keistai kaip jį pasivijo Ostapas, nusilpęs, uždusęs, ir
konvulsingai pastvėrė jį už rankos.
tu į mane, žiuri...
— Neišeik! Del Dievo, pasilikkic su ma
Ostapas prislinko prie jo dar arčiau.
— Ar kartais nesuklydai dėl jų asmens? nim! Tavyj yra gale, spėka, šalę tavęs ramus;
tik tavyje aš galiu semti gyvasčiai spėką. Aš
Ką?
taip silpnas, o tu mano parama. Mane perse
Gordonas tyliai nusijuokė.
Okonekas kioja baime, kurią tu vienas gali prašalinti. Su
— Tu atspėjai, — jisai tarė
užmušė miškasargį. Sobkas gi mirė po tam grįžk, eiva su manim, ir aš vogsiu, užmušinėsiu,
už dviejų dienų. Bet apie tai niekas nežino ir piešiu, visą apielinkę užkrėsiu mikrobais...
Negalėjo toliau kalbėti, ir vis kartojo tuos
nežinos. Kuomet kas numirs, tai viską galima
užrašyti jo sąskaitom Bet Okonekas buvo ma pat žodžius.
no šuo, mano vergas, — o tas daug reiškia. O
Gordonas dirstelėjo į jį. Ostapas persikei
paskui labai svarbu, kad viskas, kas iš dabar tė, iki nepažinimo. Veidas persikreipė nervišku
pasidarys, butų paskaityta įiobkui.
trūkčiojimu, lupos drebėjo.
Ostapas žiurėjo į Gordoną su augančiu nu— Ne, nenoriu! — pagalios tarė (lonlonas.
užtektinai jau aš prisiklausiau tų plepalų. Tu
*
Tu niekuomet nekalbėjai su manim taip iš visų spėkų stengiesi apmauti mane.
atvirai. Koksai tikslas to tavo atvirumo?
— ne gi, ne! — Ostapas užlaužė rankas.—
— Jokio tikslo nė|u. Bet man rodėsi, kad
aš galiu dabar kalbėti atvirai. Supranti, ką tai Nenoriu aš tavęs apmauti: tu dėl manęs Aleks
andras Didysis, Baironas, Karolius XII!..
reiškia dabar?
Ostapas pažiurėjo į jį su neapykanta.
Gardonas neužganėdintas užsigrįžo ir no
<
—Ir dabar,’žinoma, velionis Sobkas su- rėjo toliau eiti. Ostapas sulaikė jį per spėką.
degins šnitflerio dirbtuvę?
Ostapas kimiu balsu nusijuokė.
f
(Bus daugiau)

ŠĖTONO VAIKAI
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MERGAITftMS SUKNELĖ.—No. 1019

Šitokiai suknelei mergaitėms ypač
tinka palšai melina taffeta materija.
Rauktelinis sejonėlis gali būt pajuo
siamas kaspinu, o kimono pavidalo
vestukė gali būt tinkamai papuošta
apiplačiu balto organdie kalnierium.
Tokiai suknelei pavyzdys No. 1019
sukirptas mieros mergaitėms nuo 4
iki 14 metų. 8 metų mergaitei reikia
3% jardo materijos 36 colių pločio,
su % jardo kitokios materijos 36 co
lių pločio, ir 2 jardų raukinėlių.
Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdj, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į
konvertą kartu su 15 ceptų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiaip užadresavus: NAUJIENOS,
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattera Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1019.

Mieros ............... metų mergaitei.

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

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofisas

Miesto Ofisas
0

3323 S. Halsted St. 1271. Dearborn St.
Tel. Bc.ulevard 1310

Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
2121 North VVestern Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kodzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted pt., Chicago, 11L

NAU.il
reikia ją taip laikyti nuo trijų si per metų eilę.
Baigiant reikia pasakyti, kad
net iki astuonių savaičių, su
lig ligonio amžiaus ir kokie kaulo pcrlaužymas nėra menk
AULŲ PERLAUŽIMAS
kaulai sulaužyti.
Juo senes niekis ir dėlto yra svarbu vei
nis ligonis, tuo ilgiau prisieina kiai
Kaulų perlaužimas yra labai surištą kūno dalį laikyti.
bos, nes suvilkinimas tik padi
paprastas ir net kasdeininis ap
dina ligą. Taipgi reikia sekti
Kuomet kaulas yra netik per- gydytojo Įsakymus, kadangi ši
si reiškimas, kuris neretai žinogų palieka ant visados raišu, laužtas, bet ir sutrintas arba tokiuose svarbiuose dalykuose,
Tad nors trumpai banydsiu I Malas išlindęs per odą, tai to- kadir mažas nuklydimas labai
retilkalin- skaudžiai tąsi liepia į gydymo
skaitytojus supažindinti, kas I kiliose atsitikimuose rdilkalingas yra ypatingas gydymas,
atsitinka bilc kokį kaulą
pasekmes, o visą bėdą gydyto
tam tikrai pritaikintas prie
laužus.
jui primetama.
kiekvieno nuotikio. čia nere—Dr. S. Bležis.
Perlaužimų yra keletas
I tai prisieina ir operaciją dary
šių. Kaulas gali būti tik
ti. Tokios sužeidimų rųšįs yra
lęs, visai perlaužt s — tiesiai labai, labai rimtos, reikalau Tarp Amerikos darbi,
arba pražambiai, kaulo dalis jančios daug ilgo ir sumanaus
ninką.
sutrinta į mažus šmotelius ir, gydymo. Kartais net prie ge
pagalinus, gali perlaužto kau riausios priežiūros negalima
Laurencc Todd
lo galas išlįsti net per odą (skū pageidaujamų pasekmių gauti.
[Federuotosios Presos koresp'.l
rą), sudraskant mėsas.
Retkarčiais pasitaiko,
kad
Nukupojir
Washington
Kuomet kaulas tėra tik įski kaulas lūžta visai arti nario, Imas algų daugiau kaip
lęs arba nors ir visai nulauž
irgi nemažai paliečia, ši- I(XM) geležinkeliečių, o galbūt ir
tas, liet perlaužti galai gražiai
atsitikimai yra labai svar- 2,(MM),000 darbininkų, bus pa
susisiekia, tai tokiuose atsiti
nes lieka pažeistas netik i skelbtas geležinkelių darbo ta
kimuose i>uprastai nėra didėlės
kaulas reikalauja rupes- rybos prieš pačią Amerikos
bėdos. Bet kada kaulas būna Itingo gydymo, bet dar reikia
Darbo Federacijos konvenciją,
sutrintas į šmotukus arba išlen gydyti ir daboti patį narį, nes
kuri prasidės birželio 13 d.,
da per odų, tai jau tas padaro j

SVEIKATOS DALYKAI.

nelaimingąjį

dideliu

T. Pullman 5482

Tik vieną sykį metuose pasinaudokite šia nepaprasta proga.

CEVERYKAI IR PINIGŲ
MAINYMAS

Turiu patyrimą
moterų ligose; ru •
Petingai
prižiu-

SuččdyNitc pinigus ir laiką pirkdami rakandus iš musų kratuvės, nc« mes turim būtinai išparduoti per
pildytą šlaką, visokios rudes namų rakandų, setų, stalų, kamodų ir krėslų už pusiau nukirstoms kainoms,
pirmiau® negu kur nors pirkaite, ateikite persitikryti musų ir rasite, jog yra turintis didesnę vertę negu kur
nors kitos krautuvės.
v

I1 kįriu* laike
ligon
1
10929

lr
os.
itate St.
Chicago, III.

1

iwanvnnnaBn»noi

Dr. A. R. Blumenthal
AKIU SPECIALISTAS
Akla Egiaariaaoja Dykai

Kaip matote šiame paveikslo yra setas susidedantis iš trijų šmotų, skūra apmuštas
pirmesnė kaina buvo $155.00, dabar parsiduoda už

t

šita

kėdė

buvo

$2.75

$79.50
tholmometer. Ypatinga doma at.
kreipiame į vai
kus. Val.i nuo 9 ryto Ud 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena.

]|

parduoda

S

me po f

4649 8. Ashland Avė. kamp. 47 81

Uliiliti 1,. MV
f.i'į0

kitaip narys palieka štyvas, nc‘ligoniu, bcsilanksto kaip reikia ir žmo Denver, Colo.

Tas pačios tarybos paskelbtas
reikalaujančiu ypatingos ir ati gus nustoja kaip reikiant val
aktas greit permaine galimą to
džios priežiūros, be kurios pa dęs ranką ar koją. Sitokis rai
ną konvencijos, pastatydamas
sekmės tankiai būna labai ap šumas netik kad daug nesma-l
geležinkeliečių klausimą pricverktinos.
gumų daro, bet tankiai !priver-| kyn ir nustumdamas į užpaka
Luždamas kaulas veik visa Čia nustoti savo pirmesnių dar-1 lį Federacijos politiką. Orga
da mažiau ar daugiau pažeidžia bo ir, suprantama, suteikia ne-| nizuoti darbininkai susiduria
aplinkines dalis: sudrasko rau pabaigtus vargus. Tečiau tol su valdžios, kaipo išreiškėjos
menis, kraujagysles, sausgysles, galima išvengti, išėmus labai Į nusistatymo privatinio organi
nervus ir net, tūluose atsitiki retus atsitikimus, jeigu nuo Į zuoto šalies kapitalo, nusispreiimuose, pačią odą. Tokiu budu pirmos dienos iki jjabaigai gy-Į dimą kiek galint Į žemesnį sto
jau pasidaro didelė žaizda, (fytojas atatinkamai rūpinasi Į vį pastatyti darbininkus ir gal
nors ir ne visados iš pavir tuo nariu ir jeigu ligonis pilnai I inis • padaryti juos bejiegiais^
šiaus matoma, su kuria reikia pildys visus jo įsakymus.
Tai nėra vien puolimas aiiktilReikia
pasakyti
keletą
žo-|
mokėti tinkamai apseiti, nes ki
gų, tai puolimas ant visų <lartaip iiadaroųia daugiau blogo,
įbininkų organizacijų ir ant unimą
kojos
ar
rankos
dėlei
pernegu gero. Užtat perlaužto
jizmo dvasios. Denverio kon
kaulo gytfymas kadir be sunkių huižimo kaulo. Nors tai neda- vencija turi silrasti budus kaip
komplikacijų, nuo pat pradžios ro didelio keblumo, ypatingai pažadinti ir įkvėpti pasitikėji
iki pabaigai turi būti labai su su ranka, bot kuomet koja mą 10,(MM),000 darbininkų, ku
manus, rūpestingas ir pritai trumpesne kokį colį, tai visgi riuos dabar puldoma ekono
kintas prie kiekvienos kimo nėra labai malonu kas žingsnį miniai. Pusė tų darbininkų
dalies, jeigu norima gauti ge šlubčioti. Tokis su trumpė ji- yni Federacijoj ir nepriklauso
mas ypatingai daugiau kaip mose unijose, o kita pusė yra
rų j>asckmių.
Perlaužus kaulą, ypač kur puses colio, neretai būna pa neorganizuota. •
tėra tik po vieną kaulą, kaip sekmė netinkamos priežiūros
Geležinkeliečiai kalba apie
kojos, augšeiau kelio, rankoj arba neklausymo savo gydyto
aiigščiau alkūnės, arba kur yra jo patarimų. Kaip ten nebū streiką. Tai priklausyjs dau
ir po du kaulu ir abudu per tų, bet visgi prie moderninių giausia ant kiek geležinkelių
laužti, tai pirmių pirmiausia ne įtaisų ir vartojant dabartinius darbo taryba nukapos ją al
reikia judinti tos vietos, net ir tanių sulaužynio gydymo bu gas. Jeigu laiko' Federacijo?
tos kūno dalies, kame kaulas dus, žymus sutrumpinimas yra konvencijos blis daromas strei
perlūžo, nes judinant arba ban nuodėmė, kurią sykį papildžius ko balsavimas, tai negali būti
dant nemokančiai kaulus su jau vargiai begalima atitaisyti. jokios abejonės, kad kanvenoiKada perlaužtas kaulas pil ja parems geležinkeliečių nuo
dėti daug blogo padaroma, su
draskant mėsas aplinkui per nai suauga, vieta būna taip sprendį. Geležinkeliečiai įgaus
laužtą vielą. Sudėjimas per tvirta, kaip buvo pirma periau- jau. senai reikalaujamą pripa
žinimą, priimant juos į pildo
laužto^. kaulo reikalauja ta m
tikro jjinojimo ir pažinimo ana nai sveikas tarsi nieko nebūtų mąją tarybą ir netik Gompertomijos, be ko niekas negali atsitikę. Vienok kartais ęsti sas, bet jei kas kitas užimtų jo
tikėtis gerų darbą atlikti. Su ir taip: perlaužimo vietoje pra- vietą, turės prisiimti ant savęs
dėjus kaulus tinkamai, paskui rečiais truputį paskausta, dilgsi, atsakomybę pasakyti Hardingo
dažnai prisieina įdėti tą kūno o ypač mairiaties orui ir kuo- administracijai, kad darbinin
dalį į gipsą arba šiaip jau ko net esti šlapia, lyja. Bet ši kų’ judėjimas daugiau nebesi
kiu nors budu suristi taip, kad tas laikui bėgant mažėja ir il trauks atgal, bet kad jis kovos
tie sudėti kaulai negalėtų išeiti gainiui visai išnyksta, nors iš tose pocizijose, kuriose jis da
j
iš vietos. Surišus tą kūno dalį imtinuose atsitikimuose tęsia- bar yra.
Geležinkeliečiai daug pasimo
kino laike pastaroji! trijų savai
čių iš jurininkų patyrimo su
gabenimo taryba. Jie matė,
kaip veltui jurininkai malda
vo gabępimo tarybos duoti pro
gą, apsvarstyti iškalno sąlygas
naujos ’ sutarties sekamiems
metams. Jie matė, kaip gabe
Kuomet perkate porą čeverykų, tai norite gauti
nimo taryba laukė veik iki
gerus ir pigiau kaip galint.
paskutinės dienos prieš per
traukimą ryšių tarp laivų sa
Mes negalime parduoti jums čeverykų, bet mes
vininkų ir jurininkų, kad su
GALIME pasiųst jus pinigus už žemiausią kainą.
šaukus “’konfcrenciiiją”, kurioj
Kuomet norėsite pirkti markių, ateikite, kad paty
prsidėjo vien išklausyti Bensorus musų kainas.
.
1
no ultimatumo unijoms pasi
duoti. Jie matė, kaip prezi
dentas atsisakė klausyti rei
Foreign Exchange Department
kalavimų įsimaišyti. Jie ma
tė, kaip darbo sekretorius, ma
Atdara utarninko ir subatos vakarais. Kitoms die
tomai, be galės ar susižinoji
nomis nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
mo, laike ilgus pasitarimus apie
darbininkų sąlygas, kada gabe
nimo taryba vedė prieš darbi
ninkus begailestingą kovą vi
somis valdžiai prieinamomis
priemonėmis.
Taigi geležinkeliečiai atvyk?
į Denverio konvenciją liuosi
Visų žmonių bankas
nuo pasitikėjimo Hardingo vai'
džiai. Jie žino, kad jų išliki
mas yra juose pačiuose ir ji
pačių drąsoje. Jie alkrei|>s domę pusės miliono angliakasiv
į tą aktą/kad dar galingesnėj
12th STREET
spėkos negu kfld prieš geležiu
Tel. Kcdzie 8902
keliečius, yra renkamos Irius
kibimui angliakasių organiza
3514-16 Roosevelt Rd.
cijos sekamą pavasarį, kadu
Arti St. Louis Avė.,
sutartis tarp kasyklų savininCHICAGO, ILL.
■
kM ir uniJlJ pasibaigia. Jeigu

■ i A. SHUSHO
AKUSERKA

Seklyčios stalas geltono arba raus
vo mahogani dailiausio darbo, kai
nuoja po $45.00. Par-* fi* O
siduoda tik po

Telephone Yards 4817
Roulevard 6487

1UIIIII1IIIIIIIUI

į DR. G. M. GLASER
Pianai ir grojykliai, pianai geriau
sios StcKer išdirbystes apdirbti iš
nvahogany aržuolo arba vvalnut,
pridedame 50 grojyklių volelių ir 5
kartus nustatome (tune) buvo
$675.00. parduosime

Praktikuoja 30 metai
Ofisasi

aržuolo

3 8149 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!
Moteriškų ir Vyrišku
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi
3 Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
3 vakare. Nedėliomis nuo 10—2
■
po pieL
■
Telephone Yards 687

medžio

$425

DR. M. HERZMAN

ftHltlSUU#

Ant anglių ir geso pečius, mažai
reikalaujantis anglių, pasirinkimas
iš baltų arba mėlynų ir juodų. Vi
sokio didumo. Pra- C K K
dedant nuo

Dailus vežimukas, roges graliai
išpintos, išpuošimais vidus, kainuo
ja $40.00. po $26.50,

$17.00

Gasinis pečius su reguliatoriumi,
tai yra naujausio išradimo pečius,
kuriame kepsnis niekados nesudegs
nes karštis yra nustatomas pagal
reikalingumą kepsnio didumo, par
duodame pradedant

$24.95

Paulowicze Furniture House
Chicago, III

3224-6 So. Halsted St

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
▼Vrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1025 W.
18th St., netoli Fisk St
VALANDOS! Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Telephonai: <
8110 arba 357
| Naktimis: Draxel
x 950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St.
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

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

Specialistas džiovos

Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.
26 rekordai, 300 adalų ir daimanto adaTb vel
tui, visiškai gvarantuojame, kad visą amžį laikys.

Tiktai

Kam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš
taip vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus
visai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographai vertės rcteilerių nuo $200.00 iki $225.00 tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurį
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visoje šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar vvholesale.
Taipgi turime keletą augštds hjšies oda apmuštų seklyčiai sc
tų, kuriuos parduosime už pigiau nei padarymas kainavo.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedėliomis nuo 10 ryto iki
4 po piertj, taip, kad gali ateiti bile laike.
Pristatomo visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi
siunčiame C. O. D.

Moteriškų, Vyriškų h
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880
s,------ —.........................
J
i

Tiktai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted SL

k-r--- :-----

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
NEVY YORK.N.Y ’

*

Tiesi keiioni be persėdimo Ii New Yorko per Libavg
arba Hamburg—Eitkunvs

ILIETUVĄ

Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šriubų pašto laivai išplauks
“POLONIA”
JULY 6
“LITHUANIA” . BIRŽ. 1
S.S.L1TUANIA LIEPOS 20
“ESTONIA” ......... BIRŽ. 22
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St
CHICAGO, ILL.

Darbininkų rezortai
[Iš Fedcruotosios Presos]

Nevy York. — Liepos 1 d.
Blue Motininius kalnuose, Pcnn
sylvanijoj, atsidarys Camp Tamimeiit, darbininkų rezortai.
Tie rezortai bus netik poilsio
vieta darbininkams laike atodogų, bet taipjau ir švietimo
vieta. Tuos rezortus kuria Liaulics švietimo Draugija, 7 E.
I5th St., No’\v York, užlaikanti
taipjau Riiud socialinių mokslų
mokvkla.
v
lt

žemę, taisant kelius ir budavojant namelius ir didžiausius
t dobusius. Bus įvesta elektros
šviesa ir visi patogumai. Taip
jau įtaisyta didelius daržus
žaismėms ir sportui.

Nuo liepos 4 d. iki Darbo
Dienos bus rengiama ten įvai
rus kursai. Lekcijas skaitys
Scott Ncaring, Algermon Lee,
Arthur Gleason, Harry Dana,
Margaret Daniels, Mary Sondder ir kiti. Daugelis darbinin
kų draugijų ir švietimo ratelių
Nupirktas žemės plotas yra mano ten atidaryti savo laiki
■iž 15 m. nuo Stroudsburg, Pa., nes raštines.
>ric dvieju ežerų. Viso yra nu
mirkta 2196 akrai žemės. Žie SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”
ma buvo praleista valant tą

■

DR. P. Z. ZALATORIS

Dirbtuvių atstovai.
2023 So. Ashland . Avė, Kampas 21st St.
$8 vertes rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš šį apgarsinimų

O DHQADWAY

?■■■

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,

jurininkų unijos bus sutriuš
kinto®, jeigu geležinkeliečiai
bus nuveikti, tai visos šalies
organizuoti kapitalistai, val
džios reakcijos pagelba, leng
vai sutriuškins ir angliakasių
uniją. Ir kadangi angliakasiai
yra pamate industrinės pira
mides, tai naikinimas jų orga
nizacijos bus daug nuožmesnis
ir pilnesnis*

■■k.il.............................

Bolševikai neįsileidžia
grįžtančių rūsy.
[Iš Fcdoruotosios Presos]

Rovei is
Rusijos sovietų
valdžios atstovas Maksim Litvinov paskelbė, kad ne vienam
rusui nebus leista įvažiuoti į
savo šalį, jei jis neturės sovietų
atstovo vizuoto pasporto.
Laivas Baltinger atplaukė į
čia su keliais rusai iš Kana
dos, bet sovietų valdžiai atsi
sakius juos įsileisti, kad.angi jįe
neturėjo pasporlų, jie buvo
priversti sugrįsti atgal į Ka-

- ---------

JEI TURI POTRUKJ.
Mėgink šį veltui.

Panaudok prie visokių potrukių, se
nų ar jaunų, didelių ar mažų, o busi
ant to kelio, kuriuorni eidami tūkstan
čio' persitikrino.
Kiekvienas vyras, moteris ar kydikis turinti potrukį, tuojaus turi ra
šyt pas W. S. Kiče, 2134 Main St.,
Adams, N.Y. reikalandamas veltui iš
mėginimui šių stebėtinai stimuliuojanČiij gyduolių. Tik uždekit ant vie
tos ir muskulai pradės stiprėti, vie
nas Su kitu jungtis ir tokiu budu pra

si vėrines naturališkai pradės užsi
traukti ir pasiliuosuosi nuo palaikyto
jų (support), peraikščių (truss) ir
iritaisos (appliance) naudojimo.. Rei
du atbot ir pasiųsk reikalavimų veltui
šmėginimui. Jei jūsų potrukis ir no
vargina, bet kam tai dčvėt visą amžj,

visokius prietaisus?

Kam imti gan

grenos riziką ir panašius pavojus ifi
mažo ir nekalto potrukio, kuris tūk

stančius yra paguldęs ant operacijos
stalo ? Daugybe vyrų ir moterų kas
dien rizikuoja tokiuose dalykuose, ka
dangi jų potrukis nekenksmingas, nei
nesulaiko nuo kasdieninio jų užsiėmi
mo. Tuojaus rašyk reikalaudaims
šių veltui išmėginimui gyduolių, nes
jos visiškai stebėtinos ir prigelbėjo
pasiliuosuot nuo potrukių, taip dide
lių, kam dvi žmogaus kumštys. Ra
šyk tuojau ir mėgink. Vartok žemiau
tilpstantį kuponų.

Veltui nuo potrukio
W. S. Rice, Ine.,
2134 Main St., Adams, N. Y.
Malonėsite pisiųsti visiškai vel
tui gydymo pavizdį jūsų stimuliuo
jančių panaudojimui nuo potrukio
vaistų.
Vardas
Antrašas
Valst. ..

Jf,. i Pi 11
ta milžiniška viso pasaulio in
dustrijų nebūtų panaudojama
spekuliacijos ir eksplioatacijos
tikslams; jeigu ji butų visuo
AGRIKULTŪRA.
menes rankose, tai jos produk
tyvumas
butų kur-kas di
Agrikultūra, plačioje to žodesnis ir išbadėjusios, suvar
džio prasmėje, reiškia ne viengintos
proletariato
minios
tik žemės dirbimą ir augmenų
miestuose butų paliuosuolos
auginimų, bet apima ir visas
iš kietų kapitalizmo nagų.
tas ūkininkavimo Šakas, kurios
Žeme, kurią daugelis musų,
mažiau arba daugiau yra su
dėl savo nežnystės, laiko pur
rištos su žemės ukiu. Kai ku
vinu daiktu ir į ją užsiiman
šiandie agrikultūra yra pa čius žmones žiuri iŠ augšto,
rie žmonės mano, kad agrikul
tūra reiškia išimtinei žemės-matinė šalies industrija, jos yra viso pasaulio motina, mai
įstaigose milionai
knisimą. Toks manymas, ži įvairiose
tintoja, rėdytoją ir globėja.
noma, yra klaidingas. Agri- žmonių randa sau tinkamo už Viši gyvenimo reikmenys, ko
kulturoh mokslas yra vienas siėmimo. Miestų ir visos ša kius tik mes galime įsivaizplačiausiųjų,
giliausiųjų ir lies industrijų augimas ir plėj  | dinti, paeina iš žemes. Žem
įdomiausiųjų mokslų.
Zoo- tojimasis priklauso nuo agri dirbystė yar vienas iš puikiau
teknika (mokslas apimantis kultūros. Agrikultūra rūpina sių ir laisviausių žmonijos už
įvairias naminių gyvūnų rų- kaip kaimų taip ir miestų gy-į siėmimų. Žemdirbys ūkininkas
šis), agronomija, biologija, pa ventojams daugybę baigtų ir, yra kartu ponas ir darbinin
tologija, chemija, fizika, geolo nebaigtų produktų. Galimybės kas; jis darbuojasi niekieno
gija, meteorologija, fiziologi darbininkų miestuose yra ag neraginamas, nespaudžiamas ir
ja, anatomija ir veterinorija - rikultūros pasekmė. Kiekvie nedabojamas. Miesto darbi
tai mokslų šakos, su kuriomis nos šalies progresas ir jo'š gy ninkas gyvena kaip tik priešin
agrikultūros mokinys turi pla venimo gerovė mažiau arba gose sąlygoje; žiaurus bosas
čiai susipažinti. Be to, apla daugiau priguli nuo žemdirbys jo ponas, surukusi tvanki dirb
mas žinojimas mokslo pagrin tes. šalyse, kuriose agrikultū tuvė jo vieta. Jis yra niekas
dų ir pedagogijos yra būtinai ra yra augštai pakilus, tenai daugiau, kaip tik paprasta pre
reikalingas tam, kuris mano yra labiau ištobulintos ir visos kė kapitalisto rinkoj. Jis, ver
tapti toje profesijoje mokytoji’ kitos industrijos, darbo spėkos čiamas gyvenimo sąlygų, par
geriau organizuotos ir produkaugštesnese mokyklose.
tyvingumas šimteriopai dides duoda savo darbo spėką fab
Agrikultūra yra civilizacijos nis, negu tų šalių, kuriose žem rikantui ir gauna atlyginimą—
pagrindas.
Praeituose am dirbyste visai mažai tesirūpi algą, kurią išmaino ant kitos
žiuose, kuomet žemdirbystė nama. Tokios šalys paprastai prekės — gyvenimo reikmenų.
dar nebuvo praktikuojama, įgabena nemažai žalios me Toks yra skirtumas tarp ūki
žmonių gyvenimas buvo nepa džiagos iš kaimynų valstybių ninke ir miesto darbininko.
stovus. Jie laiks nuo laiko, gy ir pastarosioms grąžina baig
' -—A. Dvylis.
venimo aplinkybių verčiami, tus produktus, imdamos už
TRAUKIA TEISMAN
turėdavo kilnotis iš vienos vie
juos didelių pelnų. Tas reiš
VALDŽIĄ.
tos kiton. Žemdirbystės atsi kia, kad visos didžiosios pa
radimas pagamino naujas są
saulio rinkos ir prekyba ran
[Iš Fedoruotosios Prcsos]
lygas žmonijos gyvenime,
dasi jų rankose, žodžiu, tos
įvykusios permainos suteikė
valstybės valdo pasaulį. Jeigu
žmogui naujos rūšies užsiėmiorge Kaminsky iš Union mies
telio, kurio vardas taųx> įtrauk
tas į valdžios paskelbtą “slaIštikimas Gydymas
kerių” listą, pasisamdė advo
Pasitarimas rūpestingai slaptas
katą pr mano užvesti bylą prieš
valdžią ir pareikalauti atlygin
DR.B. M. ROSS
ti nuostolius, kokius padare
Specialistas
jam įtraukimas jo vardo į są
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
rašą. Jis yra biznierius, vedęs
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomis.
ir turi keletą vaikų. Jis yra 31
m. amžiaus. Jis sako, kad iš
35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
jo niekad nebuvo reikalaujama
iki 5-tų lubų,
Chicago, III.
užsiregistruoti ir niekad netu
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
rėjęs su armija ar laivynu to
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki
kių reikalų, kad jis užsitar
1 po piet Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.
nautų įtraukimą jo vardo į
r.------------- _------------------------------------------_ _
__-------- ,----------k
“slakerių” sąrašą.

Ūkininkų Balsas

KONFISKUOJA SIUNČIAMAS
KNYGAS.

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligas ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

[Iš Fedoruotosios Presos]

CHICAGO.

Mihvaukee. — Kad valdžia
užlaiko cenzūrą ant visų siun
čiamų į Jungt. Valstijas, ypač

Kiekvienos Merginos Troškimu

Yra - Padaryti Gerą Pajų
Nekurie žmonės sako, jofcei padarymas sluogsniuotos, priimnos ir
lengvai suvirškinamos pajaus plutos yra “artistiškumas”.
Gal ir buvo kada,

šiandien ir be jokio patyrimo mergina gali

padaryti geriausią pajui plytą.

Tik du dalykai yra reikalingi.

receptas — kuris telpa čionai.

Ir Mazola, kuri parsiduoda kiekvienoj

Geras

groserio krautuvėj.
Mazola taip gerai yra pritaikyta padarymui kramšaus pįjąus,
kad net ir tos, kurios tik pirmu sykiu bando, yra užtikrintos, jogei bus
sluogsniuota ir kramši pluta.
Švelnus skystis Mazolos yra aiškus liudijimas, jog ji yra 100%
čystas daržovių aliejus ir pilnai atsakantis užganėdinančioms pasekmėms.
Padaryk šitą išbandymą tu pats šiandien: nusipirk blėšinę Mazolos
savo groserio krautuvėj ir išbandyk šitą receptą sudarymui geros
pajaus plutos.
TRUPI SLUOGSNIUOTA PAJAUS PLUTA

Žiupsnis druskos
i puoduko Mazolos .
šaltas vanduo
SumaišykM&zola su miltais ir druska gerai, pridėk užtektinai
šalto vandens palaikymui krūvoj (apie vieną ketvirtdalį puoduko)
ir tuoj išvoliok, i arbatinio šaukštuko baking powderio galima
pridėti, jeigu reikalinga.
2 puodukai miltų

• )

Mazola parsiduoda visose ge
resnėse groserio ir delicatessen’o
krautuvėse po pusę kvortos, kvortą,
pusę galiono ir galioną mieros blešinėse.

UŽTIKRINAME:
Jeigu jūs nebūsite galutinai
užganėdinti kokybe ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvininkas
sugrąžins jums pinigus.

Kaipo

pagarsinta

buvo

šiame laikraštyje pereitį sa
vaitę, kad mes padėjome iš

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašyki angliškai dėl informacijų.

pardavimui visą dry goods

staką pirkta nuo Goldsteino,
krautuves,

departmentines

4805 13 SO. ASHLAND AVĖ.

__ ___________________________ ~.—-__ 1__ _____________________ .

*

vertės $50,000, kurį parda-

•

vojame už >/2 kainos, že

LIETUVIAI PARDAVĖJAI

miau telpa keletas sampelių

Juzė Martinkus, pirmos grindys No, 26. I
Berta. Rajūnas, naminis skyriuj No. 103,
Emilija Dagis, moteriškų drabužių No. 94.
Ceverykų Departamente.
Stove Kanus No. 11)7.
Margaret Balton No. 162.

V NUfACt Ali
ZJVIUUAU

ant kurių padarysite sutaupymą.

Kam ^Ust> savo audekliniame siute?

Kuomet gali nusipirkti Palm Beach už $14.75
Palm Beach siutai vėsus.

>r $18.75

Gražiai atrodo, — pasipuošimui. Tikrai šie geros vertės, kurie turi patraukti kiekvieną išmintingą žmogų,
kurio svarbiausia mintis šiose karštose dienose, gauti geriausią siutą, be jokių šukavimų, o tinkančių, naujos
mados ir kokybės.

GOLDSTEINO VISAS MARŠKONIS STAKAS, LININAS, BLANKETAI, KURTAINAI, LOVOMS PAKLODAI PARDAVIMUI Už TREČDALIO NUMUŠIMĄ.
Baltintas muslinas, vieno jardo plo
čio minkšto baigimo, tinkantis lo
voms papuošimui. Goldsteino kai
na buvo 18c. jardas. Specialiai
musų kaina
4 9*X>A
jardas
I fc
Vilnoniai siūlai germantenvn arba
puikus S'axony siūlai, visokių
spalvų; Goldsteino kaina 29 cen
tai. Musų kaina,
lOp
špuliukė
• ■ ®V

Nebaltintas muslinas vieno jardo
pločio, gražių lygių siūlų, tankiai
suausto; Goldsteino kaina 16c.
Musų kaina jardas

10V2C

Indams šluostyt abrusai 17x34;
baltinti, gerai sugeria; nešuntanti
raudoni kraštai, tokia, kuri Goldstein parduodavo 22c. 4 9 LA A
musų kaina vienas
.I“

LATAS 3
Parduosime savo krautuvėj už paaukavimą. Dabar jūsų laikas gau Baltos dresčs chiffon audeklo, li
ninio, tūlos jūreivių mados, kitos
ti tikrų bargeną.
leisais apvadžiotos; mieros iki 16
— Goldsteino kaina iki $14.98, mus
kaina laike šio išparda- CO OE
LATAS 1
vimo po
Baltos dreses Georgette Crepe de
LATAS 4
Chine, tinkančios graduation. Mie- Dresiukės mažoms taipgi ir paū
gėjusioms mergaitėms, baltos, ver
ros iki 16 metų. Jų kaitės iki $5.00. Musų spe4 Offi
na iki $24.98, už
cialo kaina po
N* I ■UU
LATAS 2

LATAS 5

Kotai, siutai ir dreses kelių rūšių,
iš kurių pasirinkt galima, visi tam
sių spalvų. Tūli šie kotai yra ru
deniniai, vertės iki
$22.75, už
_______

$5.35

--------------- n--------- ——
j Mihvaukce,knygų ir konfis
kuoja • komunistines knygas,
parodo atėjimas pranešimo
Heinrich Bartel, vokiečių sa
vaitraščio Vor\vaerts redakto
riui, kad jam siųstos iš Vienuos
septynios knygos tapo konfis
kuotos New Yorko uosto ko
lektoriaus.
Visas konfiskuotąsias kny
gas galima pirkti vietos san
krovose. Tarp konfiskuotųjų
knygų yra Kairiškio parašyta
knyga prieš komunistus.
Badavę dvi apeliacijas.
[Iš Fcderuotosios
lis
r ederuotosios Presos]
rrcsosj

Minneapoliš. — Wonderland ;
teatro injunetiono* byloje tapo
paduotos dvi apeliacijos ir ke
turi nuteisti dhrbininkų vado
vai tapo paleisti už kauciją iki
apeliacijų nagrinėjimo. Jie bu
vo nuteisti šešiems menesiams
kalėjimo už paniekinimą teis
mo, nepaisant teismo išduoto
injunetiono prieš pikietavimą
ir rašymą apie tą teatrą. Jie
visi jau išbuvo po 65 dienas
kalėjime.

Specialia pirkta šiam pardavimui
— 200 porų leisinių kurtinų tvirto
Nottingham tinklinės baltos ir ecru; naujos patrinos — parduosi
me senų laikų kaina — d* 4 OQ
pora už
I įDv
Kūdikių vežimėlių blanketai; balti
su šviesraudoniais ar mėlynais kra
štais; geriausios vertybės; Gold
steino kaina 29c. Musų
kaina vienas
I vv

GOLDSTEINO DRESĖMS AUDINIŲ

Goldsteino Stakas
Gatavi Drabužiai

Veistos šilkines ir Georgette, švie
sių ir tamsių spalvų kaileliais pa
puoštos ar embroideriais yra di
delių mierų; jų kaina vertės iki
$12.00, musų kaina
C9
tiktai
I

Sumanus pirkėjai!
Nepralieskit
šio stebėtino bargeno.

Balto linino baigimo uždangalai
18 colių pločio, Goldsteino kaina
50c. jardas, musų kaina
jardas
Mercerizuoto satino 36 colių, kokių
margumų tik norit, daugiausia
juodų. Goldsteino kaina 69c. jar
das, musų kaina —
jardas
Spalvuoto Organdies pastovaus
bargeno, 38 colių pločio.
Gold
steino kaina 89c. jardas,
musų kaina jardas
Puikios kokybės dresems gingham,
27 colių pločio, languotas ir lygus
spalvose. Goldsteino kaina 39c.
jardas, musų kaina
jardas

OEo
fivG

vvG

99A
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John Ruski n
BEST

AND

BIGGEST

CIGAR

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.
I. LEWIS C1GAR MFG. CO.,

Tyrinės priežastį nedarbo
kasyklose.

NEWARK, N. J.

Didžiausia nepriklausoma Cigaru dirbtuvė

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves.
Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

Vokietijoje trūksta namų.

Dortmund. — Pasak munici
palinių biurų Rcino-Westphalijos apygardose vedėjų surink
tų skaitlinių, Vokietijoje trūks
ta 1,200,000 gyvenamų namų.

■ai

817 Blae Island Avė.

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

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.

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

koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main'Str.
Rockford, III.

Dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės,
ūkio, kultūros ir profesinio gyvenimo
laikraštis.
»

Šiaulių Vart. B-vių Sąjungos ir Lietuvos
Savivaldybių organas.

[Iš Fcderuotosios Prcsos]

Topeka, Kan. — Kansas in
dustrinių santikių teismas pa
skelbė, kad jis tyrinėsiąs prie
žastis nedarbo Kansas kasyk
lose. Kasyklų inspektoriai prie
teismo, James Shenvood pra
nešė, kad vidutiniškai anglia
kasiai 1920 m. dirbo 202 die
nas, o 1919 m. 141 dieną.
“Mes turime žinių“, pareiš
kė teisėjai, “kad niekuric ka
syklų! savininkų turi kontrak
tus pardavimui visų anglių,
kiek tik jie gali iškasti, betgi
kasyklos dirba tik tris ar ke
turias dienas savaitėje”.

Ruatta & Serenelli

OOG

•

[Iš FedaruotoMos Presos]

CORN PRODUCTS REFINING
COMPANY,
17 Battery Place, New York.

Pėtnyčia, Gegužio 27, 1921

DMBHKH

mą, kurio dėka jis buvo pri
verstas perkeisti savo gyveni
mo būdą. Iš laukinio bastūno
jis lapo pastovus gyventojas,
pradėjo auginti įvairių rųšių
augmenis, gaminti žemdirbys
tės įrankius ir prijaukintus gy
vūnus panaudojo žemės dirbi
mui. Toks žmogaus gyveni
mo būdas sujungė įvairias
žmonių gimines daiktai), kas

Tel. Monroe 2804

Chtc niO,,

No. 1 ir 2. Kaina 50 centu
TURINYS.
•

♦»
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J. F-is, Naujas darbas ......................................................... 1.
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St. V. Aprūpinkime savo tarnautojus .............................. 8
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J. Fiedžinskis. Šiaulių koperacijos ir savivaldybės kursai 6
P. čiučelis. Aras galiūnas. (Feljetonas) .... ...................... 6
J. Morauskis. Ko trūksta musų savivaldybėms ir kaip
jos turėtų tvarkytis .................................. ;.......... 7
Šiaulių Apskrities Savivaldybės 1921 m. sąmata ........... 9
Šiaulių
Apskritie^ Taryba
;
____
, _______
_____ ..........................
r._._
_______ 10
J. M-is. Miškų valdybos politika ir musų miškų klausimas 11
K. Degutis, žemės kultuvą Lietuvoje .............................. 12
:
Dantis. Laiškai žemės klausimu ...................................... :13
J. Daugėla. Matavimo darbai Šiaulių apskr. 1920 m...... :14
Ūkininkas patarėjas ...................................................... 15
Knisius. Gyvenimo nuotrupos (Feljetonėlis) ................... 16
:
Žinios: koperacija, savivaldybė, kultura-švietimas, ūkis,
16—^22
įvairios...........................
Kronika ............................... .........
...... 22
Teisių skyrius ............... ..............
.... 23
Pranešimai .... ..................... ...........
..... 23
..... 24
Redakcijos atsakymai, šaipokas

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori slysti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra par
siunčiami Lietuvongrei
čiausiu budu ir už piitigy siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^
Kenosha, Wis

Pėtnyčia, Gegužio 27, 1921
mą, kurio dėka jis buvo pri ta milžiniška viso pasaulio in
verstas perkeisti savo gyveni dustrijų nebūtų panaudojama
mo budę. Iš laukinio bastūno spekuliacijos ir eksptioatacijos
AGRIKULTŪRA.
jis (apo pastovus gyventojas, tikslams; jeigu ji butų visuo
pradėjo auginti įvairių rųšių menes rankose, tai jos produk
butų kur-kas di
augmenis, gaminti žemdirbys tyvumas
Agrikultūra, plačioje lo to
tes įrankius ir prijaukintus gy desnis ir išbadėjusios, suvar
džio prasmėje, reiškia ne vienproletariato
minios
vūnus panaudojo žemes dirbi gintos
• tik žemės dirbimą ir augmenų
mui. Toks žmogaus gyveni miestuose butų paliuosuolos
auginimą, liet apima ir visas
mo būdas sujungė įvairias iš kietų kapitalizmo nagų.
tas ūkininkavimo šakas, kurios
Žemė, kurią daugelis musų,
žmonių gimines daiktan, kas
mažiau arba daugiau yra su-1j davė pradžią civilizacijai.
dėl savo ncŽnystės, laiko pur
rištos su žemės ukiu. Kai ku
vinu daiktu ir į ją užsiiman
Šiandie agrikultūra yra pa- čius žmones žiuri iš augšto,
rie žmones mano, kad agrikul
tūra reiškia išimtinai žemės matine šalies industrija. Jos
yra viso pasaulio motina, mai
knisimą. Toks manymas, ži įvairiose
įstaigose milionai tintoja, rėdytoją ir gldbė>jk.
noma, yra klaidingas. Agri- žmonių randa sau tinkamo už Visi gyvenimo reikmenys, ko
kulturoh mokslas yra vienas siėmimo. Miestų ir visos ša kius tik mes galimo įsivaizplačiausiųjų,
giliausiųjų ir lies industrijų augimas ir plė•  I dinti, paeina iš žemės. Žemįdomiausiųjų mokslų.
Zoo- tojimasis priklauso nuo agri1 1 dirbystė yar vienas iš puikiau
teknika (mokslas apimantis kultūros. Agrikultūra rūpina sių ir laisviausių žmonijos už
įvairias naminių gyvūnų rų- kaip kaimų taip ir miestų gy-l’siemimų.
Į
Žemdirbys ūkininkas
šis), agronomija, biologija, pa ventojams daugybę baigtų ir, yra kartu ponas ir darbinin
tologija, chemija, fizika, geolo nebaigtų produktų. Galimybės kas; jis dariniojasi niekieno
gija, meteorologija, fiziologi darbininkų miestuose yra ag neraginamas, nespaudžiamas ir
ja, anatomija ir veterinorija— rikultūros pasekmė. Kiekvie nedabojamas. Miesto darbi
tai mokslų šakos, su kuriomis nos šalies progresas ir- jos gy ninkas gyvena kaip tik priešin
agrikultūros mokinys turi pla venimo gerovė mažiau arba gose sąlygose; žiaurus bosas
čiai susipažinti. Be to, apla daugiau priguli nuo žemdirbys jo ponas, surukusi tvanki dirb
mas žinojimas mokslo pagrin tės. šalyse, kuriose agrikultū tuvė jo vieta. Jis yra niekas
dų ir pedagogijos yra būtinai ra yra augštai pakilus, tenai daugiau, kaip tik paprasta pre
reikalingas tani, kuris mano yra labiau ištobulintos ir visos ke kapitalisto rinkoj. Jis, ver
tapti toje profesijoje mokytoju kitos industrijos, darbo spėkos čiamas gyvenimo sąlygų, per
geriau organizuotos ir produknugštesnėse mokyklose.
duoda savo darbo spėką fab
tyvingumas šimteriopai dides
rikantui ir gauna atlyginimą—
Agrikultūra yra civilizacijos
nis, negu tų šalių, kuriose žem
algą, kurią išmaino ant kitos
pagrindas.
Praeituose am
dirbyste visai mažai tesirūpi
prekes — gyvenimo reikmenų.
žiuose, kuomet žemdirbystė
nama. Tokios šalys paprastai
dar nebuvo praktikuojama,
Toks yra skirtumas tarp ūki
įgabena nemažai žalios me
žmonių gyvenimas buvo nepa
ninke ir miesto darbininko.
džiagos iš kaimynų valstybių
stovus. Jie Įniks nuo laiko, gy
•
—;A. Dvylis.
ir pastarosioms grąžina baig
venimo aplinkybių verčiami,
tus produktus, imdamos už
TRAUKIA TEISMAN
turėdavo kilnotis iš vienos vie
juos didelių pelnų. Tas reiš
VALDŽIĄ.
tos kiton. Žemdirbystės atsi
kia, kad visos didžiosios pa
radimas pagamino naujas są
saulio rinkos ir prekyba ran
[Iš Fedcruotosios Presos]
lygas žmonijos gyvenime,
dasi jų rankose, žodžiu, tos
įvykusios permainos suteikė
Bnghmapton, N. Y. —r Ge
valstybes valdo pasaulį. Jeigu
žmogui naujos rūšies užsiėmiorge Kaminsky iš Union mies
telio, kurio vardas ta]>o įtrauk
tas į valdžios paskelbtą “ste
Ištikimas Gydymas
kenu” listą, pasisamdė advo
Pasitarimas rūpestingai slaptas
katą fir mano užvesti bylą prieš
valdžią ir pareikalauti atlygin
DR.B.M.ROSS
ti nuostolius, kokius padare
Specialistas

Ūkininkų Balsas

jam į trankumas jo vardo į są

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
užnuodijamu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomis.

rašą. Jis yra biznierius, vedęs
ir turi keletą vaikų. Jis yra 31
m. amžiaus.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.

Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų,
Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis ųuo 10 ryto iki
1 po piet. U tarų inkai s ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

jo niekad nebuvo reikalaujama
užsiregistruoti ir niekad netu

b

rėjęs su armija ar laivynu to
kių reikalų, kad jis užsitarIttHHų įtraukimą jo vardo į
“slakerių” sąrašą.
KONFISKUOJA SIUNČIAMAS
KNYGAS.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterų ligas ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ.

Jis sako, kad iš

[Iš Federuotosibs Presos]
CHICAGO.

Mihvaukee. — Kad valdžia
užlaiko cenzūra ant visu siunčianių į Jungt. Valstijas, ypač
V

Kiekvienos Merginos Troškimu
Yra - Padaryti Gerą Pajų

t

Nekurie žmonės sako, jofcei padarymas sluogsniuotos, priimnos ir
lengvai suvirškinamos pajaus plutos yra “artistiškumas”.
Gal ir buvo kada, šiandien ir be jokio patyrimo mergina gali
padaryti geriausią pajui plytą.
Tik du dalykai yra reikalingi. Geras
receptas — kuris telpa čionai. Ir Mazola, kuri parsiduoda kiekvienoj
groserio krautuvėj.
Mazola taip gerai yra pritaikyta padarymui kramšaus pkjąus,
kad net ir tos, kurios tik pirmu sykiu bando, yra užtikrintos, jogei bus
sluogsniuota ir kramši pluta.
Švelnus skystis Mazolos yra aiškus liudijimas, jog ji yra 100%
čystas daržovių aliejus ir pilnai atsakantis užganėdinančioms pasekmėms.
Padaryk šitą išbandymą tu pats šiandien: nusipirk blėšinę Mazolos
savo groserio krautuvėj ir išbandyk šitą receptą sudarymui geros
pajaus plutos.
TRUPI SLUOGSNIUOTA PAJAUS PLUTA
2 puodukai miltų
Žiupsnis druskos
i puoduko Mazolos .
šaltas vanduo
SumaišykMazola su miltais ir druska gerai, pridėk užtektinai
šalto vandens palaikymui krūvoj (apie vienų ketvirtdalį puoduko)
ir tuoj išvoliok, i arbatinio šaukštuko baking powderio galima
pridėti, jeigu reikalinga.

Mazola parsiduoda visose ge
resnėse groserio ir delicatessen’o
krautuvėse po pusę kvortos, kvortą,
pusę galiono ir galioną mieros blešinėse.

UŽTIKRINAME:
Jeigu

jūs

nebūsite

galutinai

užganėdinti kokybe ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvininkas
sugrąžins jums pinigus.

v-

Kaipo

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

pagarsinta

šiame laikraštyje pereitų sa
vaitę, kad mes padėjome iš
pardavimui visų dry goods
stakų pirkta nuo Goldsteino,

departmentines krautuvės,
vertės $50,000, kurį parda
vėj ame už % kainos, že

4805 13 SO. ASHLAND AVĖ.

LIETUVIAI PARDAVĖJAI
Juzė Martinkus, pirmos grindys No. 26.
Berta. Rajūnas, naminis skyriuj No.*103,
Emilija Dagis, moteriškų drabužių No. 94.
Ceverykų Departamente.
Stovo Kanus No. 1V>7.
Margaret Balton No. 162.

i

Ruatta & Serenelli

miau telpa keletas sampelių

817 Bile Island Avė.

ant kurių padarysite su tau
pymų.

Stogu Dengejas

V UI
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Kam susti savo audekliniame siute?
Kuomet gali nusipirkti Palm Beach už $14.75 ir $18.75
Palm Beach siutai vesys.

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

Gražiai atrodo, — pasipuošimui. Tikrai šie geros vertės, kurie turi patraukti kiekvieną išmintingą žmogų,
kurio svarbiausia mintis šiose karštose dienose, gauti geriausią siutą, be jokių aukavimų, o tinkančių, naujos
mados ir kokybės.

GOLDSTEINO VISAS MARŠKONIS STAKAS, LININAS, BLANKE-

TAI, KURTAINAI, LOVOMS PAKLODAI PARDAVIMUI UŽ TREČ
DALIO NUMUSIMĄ.
Nebaltintas muslinas vieno jardo
pločio, gražių lygių siūlų, tankiai
suausto; Goldsteino kaina 16c.
Musų kaina jardas
10/2C

Baltintas muslinas, vieno jardo plo
čio minkšto baigimo, tinkantis lo
voms papuošimui. Goldsteino kai
na buvo 18c. jardas. Specialiai
musų kaina
4 O1Z,^
jardas
I fc -U
Vilnoniai siūlai germantown arba
puikus Saxony siūlai, visokių
spalvų; Goldsteino kaina 29 cen
tai. Musų kaina,
Ifi r*
špuliukė
. i Ow

Tndams šluostyt abrusai 17x34;
baltinti, gerai nugeria; nešuntanti
raudoni kraštai, tokia, kuri Goldstein parduodavo 22c. 4 O
musų kaina vienas
. ■ " ' "U

Goldsteino Stakas
Gatavi Drabužiai

LATAS 2

LATAS 5

Kotai, siutai ir dreses kelių rūšių, Veistės šilkinės ir Georgette, švie
iš kurių pasirinkt galima, visi tam sių ir tamsių spalvų karieliais pa
sių spalvų.

puoštos ar cnvbroideriais yra di
delių mierų;
jų kaina vertės iki

Tūli šie kotai yra ru

deniniai, vertės iki
$22.75, už

CK OC $12.00, musų kaina

[Iš Fcderuotosios Presos]

Topeka, Kan. — Kansas in
dustrinių santikių teisinas pa
skelbė, kad jis tyrinėsiąs prie
žastis nedarbo Kansas kasyk
lose. Kasyklų inspektoriai prie
(eismo, James Shenvood pra
nešė, kad vidutiniškai anglia
kasiai 1920 m. dirbo 202 die
nas, o 1919 m. 141 dieną.
“Mes turime žinių”, pareiš
kė teisėjai, “kad nickuric ka
syklų! savininkų turi kontrakkiek tik jie gali iškasti, betgi
kasyklos dirba tik tris ar ke-

l orias

dienas savaitėje”.

Vokietijoje trūksta namų.

Dortmund. — Pasak munici
palinių biurų Reino-Westphalijos apygardose vedėjų surink
tų skaitlinių, Vokietijoje trūks
ta 1,200,000 gyvenamų namų.

Balto linino baigimo uždangalai
18 colių pločio^ Goldsteino kaina
&0c. jardas, musų kaina
O E f*
jardas
Ev V*
Mercerizuoto satino 36 colių, kokių
margumų tik norit, daugiausia
juodų. Goldsteino kaina 69c. jar
das, musų kaina —
OE^
jardas
OO C
Spalvuoto Organdies pastovaus
bargeno, 38 colių pločio.
Gold
steino kaina 89c. jardas,
EQa
musų kaina jardas
wwv
Puikios kokybės dresems gingham,
27 colių pločio, languotas i» įyjęus
spalvose.
Goldsteino kaina 39c.

99A
CCv

jardas, musų kaina
jardas
—I -

John Ruski n
.'P'.

»

BEST

AND; BIGGEST

M

CIGAR

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.
I. LEVVIS CIGAR MFG. CO., NEWARK, N. J.
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

\

Minneapoliš. — Wonderland ; |
teatro injunetiono byloje tapo Į
paduotos dvi apeliacijos ir ke j
turi nuteisti cterbininkų vado- "
vai tapo paleisti už kauciją iki
apeliacijų nagrinėjimo. Jie bu
vo nuteisti šešiems menesiams
kalėjimo už paniekinimą teis
mo, nepaisant teismo išduoto
injunetiono prieš pikietavimą,
ir rašymą apie tą teatrą. Jie,
visi jau išbuvo po 65 dienas
kalėjime.
Tyrinės priežastį nedarbo
kasyklose.

Sumanus pirkėjai!
Nepralieskit
šio stebėtino bargeno.

T

Badavę dvi apeliacijas.
(Iš Federuotosios Presos]

CO Q7
I

tiktai

--------------- -----------—
i Mihvaukee,knygų ir konfis
kuoja • komunistines knygas,
parodo atėjimas pranešimo
įlcinrich Bartcl, vokiečių sa
vaitraščio Vorwaerts redakto
riui, kad jam siųstos iš Vienuos
septynios knygos tapo konfis
kuotos New Yorko uosto ko
lektoriaus.
Visas konfiskuotąsias kny
gas galima pirkti vietos san
krovose. Tarp konfiskuotųjų
knygų yra Kaulskio parašyta
knyga prieš komunistus.

Specialia pirkta šiam pardavimui
— 200 porų teisinių kurtinų tvirto
Nottinghain tinklinės baltos ir ecru; naujos patrinos — parduosi
me senų laikų kaina — C? 4
pora už
I įDv
Kūdikių vežimėlių Manketai; balti
su šviesraudoniais ar mėlynais kra
štais; geriausios vertybės; Gold
steino kaina 29c. Musų
4QĄ
kaina vienas
I vv

GOLDSTEINO DRESĖMS AUDINIŲ

LATAS 3
Parduosime savo krautuvėj už paaukavimą. Dabar jūsų laikas gau Baltos dreses chiffon audeklo, li
ninio, tūlos jūreivių mados, kitos
ti tikrų bargeną.
leisais apvadžiotos; mieros iki 16
— Goldsteino kaina iki $14.98, mus
kaina laike šio išpardaOE
LATAS 1
vimo po
BaltoH dreses Georgette Crepe de
LATAS 4
Chlne, tinkančios graduation. Mie Dresiukės mažoms taipgi ir paū
ros iki 16 metų. Jų kaiAE gėjusioms mergaitėms, baltos, ver
na iki $24.98, už
■ ■**** tės iki $5.00. Musų spe- <T 4 flO
cialė kaina po
4* ■ «UU

[Ifi FedaruotoMos Presos]

CORN PRODUCTS REFINING
. COMPANY,
17 Battery Place, New York.

buvo

jo

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

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
4.—
—w

Dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės,
ūkio, kultūros ir profesinio gyvenimo
laikraštis. « _
*
Šiaulių Vart. B-vių Sąjungos ir Lietuvos
Savivaldybių organas.

No. 1 ir 2. Kaina 50 centu

TURINYS.
Nuo Redakcijos ........... ........................................................ 1 pusi
J. F-is, Naujas darbas ......................................................... 1
Jer. Morauskis. Musų koperacijos uždaviniai ............... 2
St. V. Aprūpinkime savo tarnautojus .............................. 8
M. Chcisinas. Kokia nauda iš vartotojų bendrovių........... 4
Zeilgeimu (sekta). Revizijos Komisija .......................... 5
J. Fledžinskis. Šiaulių koperacijos ir savivaldybės kursai 6
P. čiučelis. Aras galiūnas. (Feljetonas) .... ...................... 6
J. Morauskis. Ko trūksta musų savivaldybėms ir kaip
jos turėtų tvarkytis ................... ;..........
7
Šiaulių Apskrities Savivaldybės 1921 m. sąmata ........... 9
Šiaulių Apskrities Taryba .............................................. xu
10
J. M-is. Miškų valdybos politika ir musų miškų klausimas 11
K. Degutis. Žemės kultūra Lietuvoje .............................. 12
Dantis. Laiškai žemės klausimu ..................................... 13

J. Daugėla. Matavimo darbai Šiaulių apskr. 1920 m........ 14
Ūkininkas patarėjas ..’....................................................................... 15

Knisius. Gyvenimo nuotrupos (Feljetonėlis) ...................
Žinios: koperacija, savivaldybė, kultura-švietimas, ūkis,
įvairios...........................
16—22
Kronika ................... ........ ,...........
..... 22
Teisių skyrius ........ ........ \............
.... 23
Pranešimai ...................... J..t.........
..... 23
Redakcijos atsakymai, šaipokas
..... 24

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI
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Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. BruževiČiaus aptiekę:
WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.

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

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, BĮ.

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

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

UZ10

CHICAGOS

savo paieigų. Jie yra: Conrod
Adamowski, N. Raclnc avė.,
Horry J. Loose, Irving Parko,
Davis E. Lichtentein ir Sidney
A. WilHams.

statytojus.
KALTINAMI SIAUČIA!

Devyni United Shoc Reptiirmen's asociacijos nariai užkakar tapo apkaltinti neva už są
mokslų. Valdžios agentai ma
no, kad tas jų žygis nupigins
kainas čeverykų ir jų pataisy
mo.
Kaltinamieji yra beveik visi
unijos valdyba ir jie kaltina
mi už daugelį neva prasižengi-1
mų: sąmokslų bombas mesti,
boikotuoti, susitarus nustatyti
kainas, daryti suktybes, kenkti
nepriklausančių prie jų unijos
bizniui, etc.
Ike Sandler, pirmiau buvęs
tos unijos biznio agentas tapo
areštuotas neva už dalyvavi
mų praeito ntaminko bombos
metime į Jacob Noonbamls
krautuvę, prie 3610 W. šešio
liktos. Tačiau jis neprisipažino
prie tos kaltės. Apart jo, yra
kaltinami sekantys asmenys:
A. Yabhimko, viec-prezidentas,
L. M. Levinson, iždininkas, II.
Kramer, raštininkas, L. Fein,
šukos

j>roasitl<'ri tas,

biznio

agentas,

L.

Darob,

Valdžios agentai sako jie tu
ri prirodymų, kad buk keturių
statytojų linijų biznio agentai
nelegaliai paėmę iš kontraktorių $12,000
bestatant Stratford teatrų, prie šešiasdešimts
trečios ir Union avė. Esu, sug
rįžę kontrak toriams čekiai pa
rodų, kada ta suma pinigų bu Raštininkė mergina nusižudė
vus išmokėta kaltinamoms ypaNetekus sveikatos ir neturė
toms.
<
dama pinigų gydytis, manoma,
panelė Emma Aureliu Boldter,
Unijisto laidotuvės.
trisdešimts penkių melų am
žiaus, nusprendė
nusižudyti,
Šiandie bus unijisto Charles
.linai dirbo krautuvėje už raš
P. Stilcs, 2410 Nortlrave., lai tininke ir rasta negyva jos
dotuvės. Sliles yra buvęs Ty- kambary, prie 1211 N. La Šalie
pographical Union No. 16 pre gat. užvakar. Ant jos staliuko
zidentas ir buvo veiklus unijos
rasta viena plečka norkotų, o
darbuotojas
per keturis dė- kita tuščia.
šimts metų'. Jisai pasimirė pe
reitų utarninkų.

STATYTOJAI NEPRIEINA
PRIE SUSITAIKYMO.

Mūrininkai su Associated
Builders jau tarės užbaigti lo
kautų ir pradėti darbų. Bet kaka pradėki įieškoH
PPe
susitaikymo, ptisirodė kas ki
ta. Unijistai davė kontraktoriams beveik viską, kų jie rei
kalavo. Tiktai kontraktorianis
pareikalavus, kad mūrininkai
priimtų dolerį į valandų algoą,
mūrininkai pareikalavo arbitracijos tame punkte. Kontrak
toriai griežtai nuo to atsisakė.
Taip tai ir pasibaigė jų SUSI
rinkimas be geidaujamų
mių. Atstatyti policistai.
Keturi policistai užvakar taatstalyli
už prastų ėjimų

panedėlį išeisią į streiką,
gu jų bosai neatsisakys nuo
pasimojimo
numažinti
nuoš. jų algas. Darbininkui
dirbs prie mažesnių algų.

Smuklėje prie Vųn Burcn ir
California gat. du vyrai susi
barė dėl merginos. Du policis
tai, Leo Ilartranst ir M. C įp
ils, įsimaišė į ju tarpų. Vyrai
šoko ant pojieistų, kurie ėmė
šaudyti. Vyra! pabėgo, bet. sa
ko, viepus pašautas.

lokalo

rašt.,

vakar tapo areštuotas

primetama brošiūros, išdalin begaliu pakęsti.”
tos Gegužės Pirmoj, kuriose
šaukiama nuversti valdžių. Su Bedarbiu ex-kareivių paroda.
ko, buk planuoja jį deportuoti.
Chicagoj randasi daug exšeimynos susimušė
karcivių, kurie sugrįžo iš Pran
Virtuvės.,
cūzų laukų ir dabar be darbo
skursta. Tie vyrai vakar niarName prie 113 W. Chestnut šavo Chicagos gatvėmis įsivil
gat. gyvena
trys šeimynos, kę į uniformas ir nešino iška
■Ridge^uy, Brcsnaham ir Lok- bas “Hire a bėro” (“Samdyki
retz, ir visos naudojasi ta pa te didvyrius”). Parodoj daly
čia viena virtuve. Užvakar po vavo apie 2,500 bedarbių ka
kurie visi šaukė, —
li ia Ridgeąvay užtruko virtu reivių,
vėj pusę valandos ilgiau, negu kad kapitalistai samdytų dar
nutaria jai būti. 'Fuomet ant ban Francijoj kariavusius ■did
ros dvi užsipuolė ant jos. Gir vyrius.”
di, tu perdaug ilgai trinies! vir
Dvi seserys nusižudė
tuvėje. Iš to ir iškilo mušty
nės. Dviems galvos perskeltos.
Mrs. Sudie Rdiner, keturiasdešimts trijų metų amžiaus,
Tapytojas Betts paimtas
4616 VincemiCs avė., ir josios
beprotpamin.
sesuo Miss Adeną May, ketu
Tapytojas
Bert D. Belts riasdešimta penkių metų, už
trisdešimt keturių. metų am vakar pabaigė savo gyvenimus.
žiaus, sykį buvęs priešaky Chi Rasta abidvi į burnas įsikišu
cagos piešėjų, užvakar tapo sius gaso triubąs.
paimtas į Psychopatų ligonbūtį dviejų detektyvų.
Sako, Bankų darbininkai iššauksią
streikų.
buk nesenai jisai jiabėgęs iš
kur
Kaukakee beprotnamio,
Bankų darbininkų unija už
vakar jį ir sugrąžino.
Tapytojas pasakė, jog jisai vakar turėjo susirinkimų, ku
butų savanoriai sugrįžęs savo riame pareiškė, jog ryto arba

JUE SHIMKUS
Generalis, Lietuvis
pardavėjas No. 4

Vyru ir Vaikinų
Vasariniai Siutai
Pigiau, nei šiandien Wholesale kainuoja.
® PIRKOME už di
delį nupiginima nuo
vieno įžymiausio iš
dirbėjo vyrams ir
vaikams drabužių
Chicagoj. Padaro
me sutartį, kad negarsint jo vardo,
bet lėbeliai ant kiekvienos drapanos ir tas paliu
dys, kad drapanos yra augštos rūšies visais at
žvilgiais.
,
: •
Pasiūti Palm Beach audeklo, importuoto Ca
nadian Ilornespuns, tropiško vvorsted*, Panaiua,
Kloth ir niohairs." Single ir double breasted modėlių. Taipgi nauj os sportiškos mados. Daugelis šilko pamušalu, Tamaųs ii’ šviesus rudi, mėlyni ir pilki Taipgi-geriausių dryžų ir languotų
patrini^ Kiekvienas siutas turi ekstra diržų tin
kauti Pii si u to.

JULIUS

NAMON

Generalis lietuvis
pardavėjas No. 10.

D-ras. C. K. Kliauga
įstojo moterystei!.
Taigi musų daktarų kavalie
rių brolija vienu nariu suma
žejo, ir tai, galima sakyt, vie
nu šauniausių savo narių
Dr. C. K. Kliauga.

.Lovola imi versi tėtės
skyriaus mokiniai įteiki savo
klasės perdėti n i vii luhvii
chell vukso laikrodėli.

PRANEŠIMAS.
Visiems JoncRi apgautiems žmo
nėms ir kviečiami susirinkiman, pėtnyčioj, geg. 27 <1., 7:80 vai. vakare,
paprastoj svetainėj, J. J. Elias, 46th
ir Wood Sts.
Yru daug svarbių paaiškinimų. Ne
reikalingi nebus įleidžiami, todėl, atei
dami pasiimkit rasytes (recelpts) ir
šSrus
Kviečia Komitetas.

vii tęs savo praktikavimą po No.

S. L. D. Amerikoj 1-mo Apskričio
Vyrų Choro repeticija bus subatoj,
geg. 28, kaip 8 v. v. Viešo Knygyno
salėj, 1822 V/abansia A v., Northsaidej. Malonėkite visi laiku susirinkti.
— Org. K. VaiČiuftka.

Tol. Pullman 842

Majrcus U. Taft.'

Robert H. Howe.
Oliver C. Wilson.
William F. Knise.
Ilyman Epštein.
Louis T. Herzon.
Charles Beranek.
Otto Bransteter.
John M. Collins.
Andre w Lafin.

Kątlk sugrRo iš Califoraijos ir
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildięnius.

DR. 1. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 MicKigan Avė., Rotelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:M
Iki 8:80 vak.

anai 6222
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

L. L. PASKOLOS STOČIŲ DOMEI.
Chicagos L. L. Paskolos Stočių Ap
skritis specialiame susirinkime Gegu
žės 24 d., š. m., šv. Jurgio par. svet.,
nutarė: paraginti visas Chicagos ii

L BBAZAUSKAlTf
KLIAUG1ENĖ.
niekur jis neiškelia’!
nenužengė. Iš bačelio*
kasos,

melsvos- nkys ----

O

na.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH

ir

trumpai sakant,

stovus šaukiaman Lietuvos Atstovy
bės Suvažiaviman \yashingtone, D
C., Gegužės 30 ir 31 dd.
Taipogi nutarė pasiųsti nuo Ap

kurs buvo
Vestuvių
jaunavedžio namuose, 5522 So.
Aberdeen gvc., dalyvavo visi
kolegos daktarai — išskyrus,
sako tik tuos, kurie buvo pasiskubihę pirmiau apsivesti.
P-lė Kazimiera Brazauskaitė,
o dabar poni Kliaugienė, yra
gimus ir augus chięagietė, o
todėl nenuostabu, kad ji yra
ir ištikima Chicagos patriotė,
— apie tokį
patriotingumij
Naujienų reporteris spėja iš
to, kad dagi patį honey-monų
jaunavedžiai žada čia-pat pra
leisti.

• slcri^io 3 atstovus, Icuriais -vionBalsiad

Telephone Yards G834

liko išrinkti: J. A. Mickeliunas, J. K
Enčeris ir J. J. Elias.

DR. h 6. TC1EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki J 2 ii

ryto b nuo 7 iki 9
vak.
3325 So. Hatated St., Chtcago, III.

•

GARDUS

Aveatcrn universiteto <lenterijos kaip 10 vai. ryto. Visi dainoriui susi

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

PAVYDAS

1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

metų sukaktuvių apvaikščiojimas P.a-

Naujas
Europos Žemlapis

nedėlyj, Geg. 30 d., (Decoration Day).
Ant kapinių programas prasidės 10:30

vai. ryte. Tai bus įvairiausia progra
mas, susidės iš dainų, kalbų ir muzi
Cicero Lietuvių Pust )OS kos. Taipgi, toj pačioj dienoj bus pik
nikas Kapinių naudai A. Biinstrupo
Kliubas praeitų nedeldienį
darže, Leafy Grove.
. — Kviečia KOMITETAS.
rėjo gražų piknikų National

darže, Riversidėj. Diena buvo
puiki, tat ir svečių privažiavo
gražus būrys. Žmones smagiai
linksminos gaiviame pavasario
ore. Be to du kliubai, C. L.
P. ir Liet. Raudonos Rožės,
traukė virvę net per du kartu,
ir abudu kartu laimėjo Raudo
Reikalauja tarybų dėl nusigink noji Rožė
Nobody can beal
lavimo.
ako, ir išthc Red Bose!
tiesų: tai tikri milžinai.
[Iš Fcderuotosios Presos]
Vėlu val<aru žmonės būriais
New York. — No\v Yorko traukė aut namų, dainuodami.
centrais darbo taryba, atsto
;—ExrKoresp.
vaujanti 7<M),.Q0p organizuotų
darbininkų, vienbalsiui priėmė
rezoliucijų
Jungi. Valstijos padarytų ini
ciatyva sušaukimui internacio Cicero. — Lietuvių. Tvirtybes Drau
mėnesinis susirinkimas bus lai
nalinės konferencijos apie ap- gijos
komas nedėlioj, geg. 29, kaip 1 vai
rubežiavimų ginkiavimos. Tų po pietų pas S. Zvibą, 1347 So. 50tl
Avė. Nariai susirinkite'laiku, nes t:;
rezoliucijų įnešė moterų unijų dieną
važiuosimo R. R. Kniubo pik

Pranešimai

nikam

Sekretorių
— Sekretoris.

Naujieną. Knygynas,

rinkite paskirtu laiku, nes pancdSly

skyrių ir sėkmingai praktikuo- reikės dainuoti Tautiškose Kapinėse.
— Sekr. J. Gedraitis.
jatvės
ja Aštuonioliktosios
kolegijoj.
Lietuvių Tautiškų Kapinių devynių

Kandidatų surašė, kaip m a
tote, yra ir žinomas advoka
tas lietuvis, Kazimieras Gugis.
Už jį, be abejo, balsuos ne tik
socialistai ir jiems simpatizuo
jantieji žmonės, bet ir visi lie
tuviai aplamai.

GĖRIMAI.

Nauja, puiki, penkių veiksmų
dramai
Parašė M. Arcibašęv;
D-tėa Daktaro Vincę Kudirkos mė
. Vertė P. K-as.
nesinis susirinkimas įvyks subatoj
Veikiantieji Asmenys:
geg. 28 d. 8 vai. vak. Mieldažio sve
tainėj, 2242 W. 23rd PI. 1Draugai ir.hpetras Izmailovas,
draugės bukite ant laiko», nes bus Lt,,
. v
Elena; j v žmona,---daug svarbių reikalų :>pthrti.
— Pirm. J. Klikunas
Andrius Bagdanovas,
Vanda,
Draugystė Darb. Liet. Sąjungos
laikys mėnesinį susirinkimą šiandie. Juozas Kaminskis, Jos vyras,
;geg. 27, kaip 7:30 v. v. 1). Shemaičio Kunigaikštis Darbeljani,
■svet. 1750 So- Union Avė. Visi su
Jonas, studentas,
sirinkite, nes yra svarbių reikalų.
— Valdyba.
Sonė, gimnaziste,
Ivanovas, poručikas,
Draugystė Gvard. Liet. Kar. Mindaugio No. 1 laikys mėnesinį susirin Kovalenko, karinis gydytojas,
kimą subatoj, geg. 28, 7:30 v. v. D. Mikas, tarnas,
Shem-aičio svet. 1750 So. Union Av.
Nariai susirinkite visi ir laiku, nes Gruzinai muzikantai.
yra svarbių reikalų..
— Valdyba.
Kaip matote šioje dramoje
dalyvauja daug inteligentų. Už
West Side. — T. M. D. 28 kp. mėne
sinis susirinkimas bus laikomas su tat ir kalba tarpe veikiančių as
batoj, geg. 28, 7:30 v. v. Mildažio menų yra graži. Netik lošimui,
svet. Visi nariai būtinai atsilankyki
te, gausite po naują knygą. Taipjau bet ir šiaip pasiskaitymui Pavy
kuopa rengia, išvažiavimą Į Beverly das yra begalo žingeidi knyga.
Ilill birželio 5 d., tatai gausite tikicPakartina kiekvienam, o ypač
tus sau ir draugams bei draugėms.
— Vaidyba.
scenos mylėtojams, įsigyti Pa
vydą. Lošėjai, vasaros metu,
šeimininkas vakarėlis šv. Petronė
jau galėtų pradėti mokintis šia
les draugijos įvyks nedėlioj
d., 6 vai. vak., Mildos svetainėj, 2 Ju dramą, kad sezonui atėjus, ga
bos. Visus draugus kviečiame atsi lėtų scenoje statyti Pavydų.
lankyti.......
— Komitetas,...
110 puslapių. Kaina 50c.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dainų
D-ras C. K. Kliauga jau dve repeticija
įvyks nedėlioj, gegužės 29,
jetas metų kaip baigęs Norlh- Mildos svet., 3142 So. Halsted Str.,

CICERO

X

Arti 88th Street.

“Kardo” piknikas įvyks nedėlioj,
birželio 5 d., černausko darže, Lyons,
III. Pikniko pradžia 10 vai. ryto.
Prorgamas prasidės 4 vai. po piet:
— Komitetas.

D-Tas C. K. KLIAUGA, j

,

' DENTISTAS >
Mea savo darbą gvarantuojane
Kalbame visas EuropiSkas ludeas.'
3804 So. Kedzie Avė., Chicafo, III.

apielinkės Paskolos Stotis išrinkti at

rinkimai artinas

Samuel Block.
Circuit Court.
Swan M. Jonhson.
Samuel II. Hqllami
Christian Meier.
Kasimir Gugis.
Calr Strover.
Dantei A. Uretz.
Mordecai Shulman
Keliam Foster.
Edvvard P. Salliel.
Louis R. Uolines.

DR. MARYA
DOWIATT~SASS.

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.

buvęs kavalierius C. K. Kliau Svarstymas Apskričio reikalų ati
Thompson,
5038 ga įstojo stonan moterystes,
dėta šokančiam susirinkimui.
J. A. Poška, Pirmin.
Kenmorc avė automobilis užPraeitą panedėlį, gegužės 2J
Mrs. ’E. Statkus, Rašt.
mušė.
dieną, jis tapo surištas tainp
riu moterystės rj’Šiu su pane T. M. I). 22 kp. mėnesinis susirin
(ietims Hughes le Kazimiera Brazauskaite. kimas įvyks nedėlioj, gegužės 29 d.
2 vai. po pietų Fellowship svet., 831
ir kili užvakar suėmė keturis
W. <33 PI, Malonėkite visi nariai su
vagis Ciccroje. Manoma, kad
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalų.
jie darydavo užpuldinėjimus
Taipjau atsiimsite sau prigulinčias 2
knygas, nes sekančius 3 mėnesius sUpietinėje ir vakarinėje Cliicaisjrinkimų neturėsime. Atsiveskite ir
gos dalyse.
naujų narių.
— Kp. Valdyba.

Superior Court

Tel. Austin 737

A. ž. V. Draugijėlė rengia šeimy
nišką Vakarėlį subatoj, geg. 28, Mil
dos salėj, 3142 S. Halsted. Pradžia
7:30 v. v.
— Komitetas.

taip toliau.

rinkimai jau čiapat,
jie įvyks panedėlį, birželio 6
dienų. Darbo žmones ir čia
turi žiūrėti, kad nerinktų sa
vo klesos priešų* einančių ka
pitalistinių partijų — rcpublikonų ir demokratų — kditdidatais, kurie išrinkti žiūrės ne
tiek teisybės, kiek savo ponų
piniguočių reikalų. Rinkti rei
kia tik tuos, kuriuos kandida
tais stoto darbininkų klesai at
stovaujanti politinė organizaci
ja, būtent, Socialistų partija,
šiais teisėjų rinkiamis Socia
listų partija kandidatais yra
pastačius šiuos savo narius
juristus:
.*

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 I^afayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Northsaidiečių domėk ~ Chicagos
Lietuvių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos išvažiavimas į Jefferson girias
bus nedalioj, geg. 29. Vis) nariai su
važiuokite gaiviu pavasario oru pa
kvėpuoti. Bus kalbėtojų ir chorų dai
nų,
— Komitetas.

Panelė Auna ftognaz, 3818
S. Lincoln gat. užvakar rasta
be sąmonės prie Canalport ir
S. Halsted gat.

už- uždaro lupas, sielvartos ir var sužeistas.

Jam gai pasibaigia. Ilgiau to aš ne

DR. s. biežis
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS

Grekų kunigas C. II. Demertry areštuotas už mušimų
moters. Jis paleistas po $500
kaucijos.

Policistas Haity Veas suga
vo tris juodveidžius vagis, ku
Ex-karelvis nusižudė
rie buvo įlindę į kelnorę prie
Komunistų sekretorius
John L. Ford, kuris kariavo 3230 S.‘ State gat.
areštuotas.
taip žinomoj Spanų karėj, už
Vežiman įkinkyti arkliai pa
vakar nusišovė Atlantic hotely.
Blase Kuch , 2416 S. Sacra- Jis paliko sekantį raštelį: “Ka sibaidė. Poilcistas Fred Hack
mento blvd.i Koniunistų parti- di i akys užsimerkia ir mirtie juos sulaiko, bet tapo sunkiai

H. (loldstein, jos Cliicagos

L. Carlson ir Joseph Yamusauskis.
Valdžios agentai, girdi, pa
tyrę. kad buk šitie .asmenys tik
ir buvo priežastis, kuri laike
augštas čeverykų ir jų patai
symo kainas. Esą, kuris tos
unijos narys pasitraukdavęs iš
jos todėl, kad ji Bevelijanti im
ti žemesnes kainas už pataisy
mų, tai jie grųsindavę jį išbonibuoti ir tam panašiai.

vieton, kada butų suradęs sa
vo kūrybos paveikslus,
ku
riuos, sako, pavogus jo pati.
Bettso tapybos kūrybą pri
pažino kaipo daila', kuomet jis
dar beveik tebesimokė.
Jisai laimėjo pirmą prizų
Philadelpbijos parodoj. Vėliau
Ncw
Yorko
Art Students’
League išsiuntė jį į Romą tris
metus mokintis prie paskilbusių mokytojų. Jo išlaidos buvo
apmokamos tos draugijos.
Bert Belts yra sūnūs iš uštuonių šeimynos. Jie visi pasi
rodė talentuoti artistai.

Lietuvių Tautiškų Kapinių direkto
riai, komitetai ir visi darbininkai, ku
rio
apsiėmę kokį darbą atlikti
ant kapinių arba pikniko gegužės 30
dieną, priimkit ne vėliau kaip aštun
tą valandą ryto į kapinių ofisų, kad
butų galima pilnai sutvarkyt viską,
kas mums reikalinga tą dieną. Taipgi
nepamirškit atsivesti gerų draugų,
kurio galėtų užimti vietas tų darbi
ninkų, kurių nebuvo galima išrinkti
per visuotiną kapinių bendroves susi
rinkimą.
— Valdyba.

Bridgeportas. — Susivienijimas
Draugijų Administracijų ir delegatų
Bridgeporto kolonijoj laikys savo mė
nesinį susirinkimą gegužes 30, 7:30
v. v., Mildos salėj ant trečių lullįų.
Malonėkit susirinkt visi, nes bus svar
bus,'turimai
bus /tarimai salės statymo reikalu,
taipgi dėl rengimo milžiniško pikni
ko. — Rašt. Frank Bakutis, 2603 W
69th St.
T. M. D. 22-ros kuopos mėnesinis
susirinkimas bus gegužes 29, 2 vai.
po pietų, Fellowsbip svet,, 831 W. 33
Pi. Bus dalinamos nariams knygos:
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoj ir
Lenkų Sąmokslai Lietuvoj.
—- Valdyba.

Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taikų
Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos
Padalinimą
Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi
me atpiginta kaina—
tik po 25c.
Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St,
Chicago, 111.

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkiniu reikalais
eiti į tas sankrova
tos
skelbiasi Naujienose

G

NAUJIENOS, Chicago, DL
. .................... ............................................ ..

Rusu Fabrikantu Aso
ciacija griūva.

ĮIEŠKO DARBO

i

AUTOMOBILIAI

Pėtnyčia, Gegužio 27, 1921

n.

NAMAI-ŽEME

NAMAI-ŽEME.

PARDAVIMUI 1917 Davis PARDAVIMUI Tpe Box, Inner chill PUIKUS BIZNIAVAS KAMPAS
JIEŠKAU vietos prie namų
vartotas, atrodo kaip naujas
. [Iš Federuotoaios Presos]
darbo. Turiu 6 metų vaiką. automobilius 6 cilinderių. Red I mažai
per šoną dedamas lėdas su trijom
3 augštij mūras, akmens priekis,
New York. '— Samdytojų Kam tokia moteris reikAlinga, Steel Continental modelis. Kai durims, mieros 31x42, kaina $30.00. ! krautuvė
ir flatai, garu apšildoma,
matyt
galima nuo 10 ryto iki 7 vak.
na $375. KEDZIE AUTO SHOP,
sąryšis, žinomas kaipo New praneškite laišku.
elektros šviesa, arti 59-os ir Ručine
1739 S. Halsted St., Chicago.
Avė.
Kaina $15,500.00.
Rendos
Ant antrų lubų iš už užpakalio
4257 S. Kedzie Avė.,
Naujienos, No. 296.
Yorkb Rūbų Fabrikantų Aso
$3,500.00 į metus.
[eiti
iš
ėlos.
Tel.: Lafayette 409.
ciacija, rodo ženklus griuvi
DIDELIS BARGENAS 3 augštų
--------------------------r
mūras,
akmens priekis, 5-5 ir 5 kam
mo, iš priežasties sunkumo jų
PARDAVIMUI saliunas, 524 bariai. Garo šiluma, elektros šviesa,
PARDAVIMUI Hudson Super W. 37-th St. Pardavimo prie aržuolinis trimingas. Kainu $9,000.
kovos sunaikinti Ainalganiated
Inmokėt cash $2,000. Balancą $7{i.00
6, atrodo ir bėga kaip naujas. žastis, savininkas važiuoja
Clothing Workers, prieš ku
į mėnesį. Rendos $185.00 į mėnesį.
MOTERŲ
Parduosiu pigiai arba mainysiu Lietuvon.
riuos lokautas tapo paskelbtas
PARDAVIMUI 6 kambarių medinis
namas, konkrete pondamentas, 65 ir
roadster.
25 savaites atgal. Laike pa REIKIA patyrusios moters ant mažesnio
Aberdeen St., kaina $4000.00. Inmo954 W. 95 St.
starųjų kelių dienų daugelis di skudurų skirstymui Duosime
kėt $1600.00 likusius ant išmokėjimo.
Phone Beverly 127
2 augštų, mūrinis, tris pagyvenimai
džiųjų fabrikantų paskelbė sa kambarius ir rakandus.
PARDAVIMUI Saliunas.
ir
Storas, pečiu šildomas, elektros
MAX GABY,
vo pasitraukimą iš asociacijos.
3200 So. Ilalsted St.
šviesa, 3 karams garadžius, rendos

REIKIA DARBININKU

Vienu iš pasitraukčlių yra Sa-

81 — 26th St.,

PARDAVIMUI

Chicago, III.

NAMAI-ŽEME.

JIEŠKAI GEROS ŽEMES?

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

DIDŽIAUSI BARGENAI

5816 So. Winchester Avė., 6 kam
barių gyvenimui namas; akmens fun
damentas, elektros šviesa, fumace,
37’/& pėdų lotas ,aržuolo trimingai ir
grindys, Kaina $5,500. $500 įmoketr*
1847 W. 58th St. 5 kambarių muro
namas ant akmeninio fundamento;
elektros šviesa, karšto vandens šilu
ma, aržuolo visi trimingai, skalbyklos.
Kaina $6,500, discountas už cash.
CAHILL BROS,
5501 So. Ashland Avė.,
Tol.: Prospect 580 <

Mūrinis namas dviejų pagy
venimų 5 ir 6 kambariai, karštu
PARDAVIMUI-už bargeną dviejų
vandeniu apšildomas. Randos augštų
namas, augštas konkryt fun
neša vienąs flatas $65 į mėnesį. damentas, 2 lotai — garadžius.

Imkit Halsted lllth St. karą ir va
neša $181.50 į mčnesį, lotas 82x125, Puiki nauja apygarda 63 St. ir
žiuokite iki galui.
Paeikit Vz bloko
arti 59 ir Morgan, kaina $11,000. In-

Chicago Heights, m.
mucl RosentbaI, kurio dirbtu
Kaina $12,000, į vakarus. Matykit,
mokėt $2,500, likusius ant išmokėji Westem Avė.
vėse dirba virš 5,(MM) rubsiuJ. DAUTER,
PARDAVIMUI baltos ir juo PARDAVIMUI bučernė ir grosemė mo.2 augStų mūrinis, po 5 ir 6 kamba lengvos išlygos.
•
11129
Utica Avė.
REIKALINGA mergina ar dos duonų ir keksų keptuvė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie
vių. Kitu pasitraukėliu yra
rius,
elektros
šviesa,
fumice
šildomas
Ohilp Walcoff & Co., vienas moteris abelnam namų darbui. Bridgeporto apielinkėje. Atsi toj.Pardavimof priežastis — važiuoju ir pečiu, garadžius, 59 ir Carpenter
Dabar geriausias laikas įsigy
St., kaina $6000. Inmokėt $4000, liku
Lietuvon.
dižiausių fabrikantų asociacijoj. Visokį naminiai parankumai, šaukite
sius
per
5
metus
ant
6%.
4500 So. Honore St.
ti lotą už prieinamą kainą.
Daugiau kaip tuzinas! didžių gera mokestis. Atsišaukite
ROSEN,
Naujienos No. 292.
5926 So. Halsted St.,
PARDUODU Co-operative Sojų firmų yra pasirengusios ar
MRS.’A. MILIAUSKAS,
Mes turime keletą puikių lotų
(Linholm,’)
PARDAVIMUI saliunas viso
jau pradėjo tarybas su darbi 1247 S. 48th Avė.,’ Cicero, III.
naujoje lietuvių apygardoje arti ciety of America, šėrus už nu
PARDAVIMUI saliunas geroj vie kių tautų apgyventoj vietoj.
ninkais.
NAMŲ BARGENAI.
63rd S t. ir Western Avė. Gatvės mažintą kainą. Pardavimo prie
toj, gerai biznis įdirbtas. Pardavimo
Pa
Amalgameitų
viršininkai
REIKIA patyrusių ir nepaty- priežastis — likau našlė. Parduodu Pardavimo priežastis, važiuoju 6 kambarių namas su skiepu kaip išblokuotos ir užmokėtos. Pa žastis važiuoju Lietuvon.
naujas;
toiletai,
gasas,
vanos
ir
už

greitai
ir
pigiai.
Kas
norite,
pasi

mano, kad fabrikantų asocia sių moterų ir merginų prie rin
Europon. Parduosiu už pirmą pakalyj garadžius. Parduodu už sibaigus namų statytojų strei šaukit.
naudokite gera proga. Savininkę ra
$1,500.00.
Savininkas apleidžia šalį. kui, už tuos lotus reikės mokėti
Lafayette 4097.
cijos griuvimas paeina delei kimo naujų vilnonių atkarpų.
pasiūlymą.
site ant vietos.
Ty
P. G.,
taktikos samdytojų advokato
2123 S. Ashland Avė.
B. COIIN & SONS,
$200-$300
daugiau.
Taipogi
jei
1701 So. Canal St.
Harry Gordon ir jos preziden
1244 So. Union Avė.
8 kambarių aržuolo trimingai, ce. turi lotą arba namą bile kur ir
mento
skiepas, garu šildomas, du
to VVilliam Ban<|ler. Jie vedė
PIRMOS klesos bekernė (ke
vištininkai,
garadžius ir svirnas 1 ake- nori parduoti kreipkis į mumis.
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė pykla) pardavimui. Labai pigiai.
visą kovą už sutriuškinimą
REIKIA PINIGŲ
ris žemės, geležies tvora, vaisingais Mes tuojaus surasime pirkėją.
REIKIA 2 patyrusių mote geroj vietoj, apgyventa lietuviais ir
unijos ir, manoma, jie panau rį u skudurų skirstymui.
Nelauk iki surinksi tūk
kitataučiais. Biznis gerai eina. Par Galima uždirbt, daug pinigo. medžiais apsodinta, farmos įrankiai
c
ir
augštos
rūšies
namų
rakandai.
Tu

Musų
ofisas
randasi
vidurmiedavimo priežastis, savininkas užlaiko Kreipkitės adresu.
dojo tokius budus palaikymui
stantį, bet priversk savo pir
M. COHEN,
ri būt parduota į trumpą laiką už
du bizniu.
styj
po
antrašu:
fabrikantų kovos lauke, kad I
$5,600.00.
Priežastis
—
pačios
mir

3006 W. 39th St. ’
mą šimtinę atnešti daugiau
2956 S. Union Ąvc.
1008 W. Main St.
tis
—
vyras
išvažiuoja
i
Colorado
privedė asociaciją prie griuvi- į
pinigų dabar. Pirk augštos
Tol.: Monroe 1135.
Springs pas tėvus, $1,000.00 [mokėt, , FRANCIS KIBORT & CO.,
mo.
PARDAVIMUI groserne ir likusius ant ilgo laiko.
Room 707 — 35 S. Dearbom St. vertės mortgečius, atnešan
PARDAVIMUI bučernė Ir groserne
čius nuo 6% iki 10% pelno.
REIKIA merginos mimų dar- geroj vietoj. Biznis įdirbtas per il bučernė, lietuvių ir rusų ko
gus
metus,
lietuvių
ir
kitų
tautų
ap

NENORI BŪTI SU DĖBSO bui, gera alga.
Absoliutiškai saugus dnves3 metų mūrinis namas ant 4 pagy
gyventa. Visas Cash biznis — ma lonijoj. Gera^ įriznis.
NEPAPRASTI
UKLS
BARGEvenimų,
kampas,
modemiškai
įreng

ŠMEIŽIKAIS.
1147 S. Halsted St.
žas creditas. Pardavimo priežastis—
tinimas, nėra jokios speku
MRS. SHAPER,
tas, prie 55 bulvaro. Garu šildomas,
partnerių
skyrimnsis.
NAI PARDAVIMUI MICII.
liacijos. Priimame Liberty
842 Lola n Avė.
rendos neša $1,680.00 į metus — nė
Naujienos No. 293.
97
akerių
;
85
akerių
dirbamos
[16 Federuotosios Preeos]
ra
jokių
išlaidų.
Parduoda
už
$13,Victory Bondsus už pilną jų
Tel.: Sunnyside 6432
500.00. Mažai reikia {mokėt.
PARDAVIMUI
bučrenė
su
namu
visa aptverta, 10 akerių miško, vertę. Pilnesnių paaiškini
San Fi^ancisco.
F^ancisco. — San FraiiFIRST NATIONAL REALTY CO.,
arba atskirai. Biznis per daugelį
gera 7 kambarių stuba, baimė, mų klausk P. M. Kaičio.
736 W. 35th St..
cisco skyrius mašinistų unijos REIKIA šeimyninkės našlė be vai metų neša gerą pelną, lietuvių ir ki-l
DIDELIS
RAKANDŲ
Klauskite P. Borneiko.
arba merginos namų darbui, ma tų tautų apgyventa apielinkė. Savi
šilo, kornams aruodas, didelis 3301 S. Halsted St., Chicago
pasitraukė iš darbininkų tary kų
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt ninkas važiuoja Lietuvon.
BARGENAS.
skiepas, svirnas, viena mylia į
bos, centralinio ryšio San Fran-I nereikia, valgis ir kambaris. Nuola Atsišaukite Naujienų ofisan pažy
PARDAVIMUI
pirmos
kle

darbas.
miestą, % mylios iki bažnyčios,
Parduodu savo gražiausi ir vėliau
mint No: 288.
Cisco unijų, kadangi tos tary tinis
'Atsišaukite.
sios mados trijų šmotų seklyčiai se sos garage 50x130 pėdų ant Vi mylios iki mokyklai, 3 šuli
bos organas I^abor Clarion iš
OREMUS "CHEMICAL
PARDUODU bučemę ir grosernę tą, kaurus, lovaą, stala, kėdės etc. South Side.
Geriausia machi- niai, 1 rezervuaras, 2 vėjiniai
LABORATORY,
Parduosime
su namu ar be. Graži vieta, biznis Vartoti tik 80 dienų.
spausdino Eugene V. Dcbsą
Pasakykit mums mierą savo
1708 So. Halsted St.
gerai eina.
Parduodu, kad moteris I ant syk arba a ta kirai. Taipgi $200 ne shop, battery cbarge ir tai malūnai, spaudimo tankas stušmeižiantį straipsnį, o taryba
kambario, o mes suteiksime
serga, vienam’ sunku apsidirbt.
<| Victrola už $50 su visais mano rekor symo departamentas. Parduo
(
A.
T.,
!
boje,
mažas
sodas
ant
vietos.
dais ir deimanto adata, gvarantuota
reikalaujama pabarti jį, atsisa
siu kartu su namu arba atski Kaina $8,000, geros išlygos. Ra rtiaž-daug apskaitliavę kiek at
8252
Nagle
Avė.,
i
10
metų.
Galit
matyt
nuo
9
iki
9
kė. Mašinistų unija yra viena iš
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
. netoli doning house.
, kas dieną ir fld 4 vai. po pietų ne- rai arba mainysiu ant Chica
šyk
arba
kreipkis
ypatiškai
ar
stipriausių San Frftncisco unidėlioj.
DYS”. Tel. Victory 2400.
gos savasties.
Lcasas ant 5 telefonu.
VYRŲ
2810 W. Harrison S*
PARDAVIMUI bučernė ir gro
GEORGE GREEN LUMBER CO
jumetų, atsišaukit tuojaus.
IIOMESTEAD REALTY CO.,
REIKIA 10 lietuvių vyrų nuo 25 iki sernė. Vieta labai gera ir nuo
22nd St. Bridge
A.
MAŽEIKA,
45
metų
amžiaus,
angliškai
kalbančių
RAKANDAI
ant
pardavimo
Room 1219, 127 N. Dearborn st.
Nukapojo algas.
Parduodu su
ir kurie Chicagoj gyvena nemažiau 3 seniai įdirbta.
1714 W. 95th St.
4515
S.
Went\vorth
Avė.
Par

APSISAUGOK!
Tel.: State 4564.
metus, šį darbą išmokus gąlinva už fixtures.
Phone
Beverly
2400
Daug
žmonių netenka savo sunkiai
dirbti nuo $3,000 iki $5,000 į metus.
duodama už pirmą pasiūlymą.
[Iš Federuotosios Presos]
1715
S.
Canal
St.
uždirbtai pinigų per neapgalvotą inIšmokinsime voltui.
Kreipkitės nuo
Pardavimo p^ežastis, savinin
vestinimą.
Duosiu pilnas ir teisin
Boston, Mass. — Valstijos 9 iki 8:30.
$700.00 ĮMOKANT NUPIRKS
BIZNIAVAS KAMPAS.
gas
informacijas
apie visokios rųšies
kas
važiuoja
Lietuvon.
156 augšto 2 flatų medinį namą, 4
PARDAVIMUI saliuos, lietu
arbitracijos taryba nutarė nu
59-ta ir Morgan 8 augštų 4 flatų
Wm., H. NOVEK,
šėrus,
bondsus,
mortgečius
ir tam pa
namas, 4 ir 4 kambarių. Pečium ap ir 5 kambariai, pečiaus Šilunva, elek: našius investinimus.
Klausk
P. M.
kapoti algas 1,600 darbininvių
ir
kitų
tautų
kolonijoj.
Prie

Išmokėjimai kaip ren
Nat’l Life Bldg.,
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan šildomas, elektros šviesa. Rendos ne tros šviesa.
Kaičio.
da,
$50.00
į
mėnesį.
Kaina
$4,500.00.
Eastern
Massachusetts
Room 348,
kams
žastis pardavimo — pirkau ki dai (fumiture) parduosiu visus sykiu. ša dabar $225.00 į mėnesi. Kaina
3301 So. Halsted St.,
59-os gatvės.
29
So.
La
Šalie
St.
Pardavimo priežastis — išvažiuoju iš $257)00.00. $5,000.00 įmokėt. Išmo- Racino Avė.C.arti
Street Raihvay. Tas nukapotur namą’.
O. ROSEN,
Chicagos. Pigiai. Nuo 5 iki 8 vak. kėjimai.
5920
So.
Halsted St.,
jimas algų veiks nuo gegužės
2900 Lowe Avė.
C. O. ROSEN,
5939 So. State St.,
norinti
PasREIKIA
barzdaskučio,
Matykit Zicterman
5926
So.
Halsted
St.,
2 fl. front.
taip kad darbininkai tu
Pirkti ar parduoti — biznį, namus,
Matykit Zicterman
PARDAVIMUI saliunas. labui
žemę, automobiliui ir kitų smulkesnhj
rės sugrąžinti dalį gautųjų al tovus darbas.
MES GARSINAME TIKTAI
daiktų — sujieškau pirkėją bei par
J. MALALA,
geroj vieloj, lenkų ir lietuvių
gų. Kompanija norėjo neka
BARGENUS.
davėją greitai, ką tik kas nori pirkti
PARDAVIMUI lengvais išmokė
3357 So Halsted St.,
Puikus mūrinis namas Storas ir 3 ar parduoti.
apgyventoj, biznis gerai išdirb
jimais. Priimsiu mažą cash, likusius
poti algas 20 nuoš.
flatai 2 po 6 kambarius ir 1 5 kam
SINKUS
mėnesiais.
Tel. Boulevard 5009.
tas per daug metų. Pardavimo
NUO NAVININKO.
bariai
ant
plataus
kampinio
loto,
ciTelefonuokit
Yards 3654
3020-22 Pamoll Avė., 2 augštų mū
priežastis
—
nesutikimas
su
Mount
Greenwood,
ties
Morgan
mentuotas
basementas,
elektriką,
va

Senatorius išvažiavo Rusijon.
ras, 16 kambarių, elektros šviesa, lo
Pack, parsiduoda labai pigiai keturi tas 50x125. Kaina $6,800.00.
rtos, visi parankamai. Brighton Park.
REIKIA apsukraus vyro.
Gali partneriu. .
724 W. 31 S.
lotai 25 pėdos per 125 kiekvienas. įjo
parsiduoda už .................. $13,000.00

STOCKAI-SEROS

MŪRTGEClAl -PASKOLOS

RAKANDAI

REIKIA DARBININKU

NAMAI-ŽEME,

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Senatorius Joseph I. France iš Maryland šio
mis dienomis išplaukė į sovietų
Rusiją, kad pačiam ištyrus ten
padėtį.
:

ASMENŲ IEŠKOJIMAI

uždirbti iki $100.00 j savaitę ir tai,
Darbas
ne visą laiką dirbdamas,
lengvas, snvagus ir sveikas, Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite greitai.
3241 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių kolonijoj. Turi būt par
duotas trumpame laike, nes sa
vininkas eina kitan biznin.
3415 So. Wallace St.

• REIKIA antrarankio duon
kepio . Geni mokestis,
PARDAVIMUI grosemė ir bučrenė,
lietuvių
kolonijoj, biznis geras. Par
NAUDOKITĖS ŠIA PROGA
8651 Balti mere Avė.
duosiu greitai ir labai pigiai. Su na
Pardavimui 4 pagyvenimų naujas
So. Chicago. III.
mu arba be namo. Už pinigus arba mūrinis namas.
Elektros šviesa,
REIKIA antrarankio virėjo.
Atsišaukit greitai.
KAUNO RESTAURACIJA

ant lengvų išmokėjimų. Priežastis maudynės ir naujausios mados visi
pardavimo — liga. Naujienos num. įtaisymai. PaTduodama pigiai, arba
mainysim ant mažesnio namo, loto
294.
arba kokio biznio. Pardavimo prie
svarbi. Atsišaukite pas
PARDAVIMUI kepykla (ba- žastis labai
SZEMET & LUCAS,
>
4217 Archer Avė.
kery) ir namas. Geras re ta ii

biznislietuvių kolonijoj. Kai
na $10,500 . Reikalauja cash.
JIEŠKAU savo moters Sofijos KunREIKIA vyro dirbti su manim dalį
gienės, kuri prasišalino nuo manęs laiko arba pilną ii; mokintis gerai ap Savininkas važiuoja Europon.
12 d. balandžio, išsiveždama su savim mokamo biznio. Turi turėt $100 cash
2652 W. 47th St.

mergaitę Antose 4 m. Kartu su ja ar Liberty bondsą. Jei nori padaryt
išvažiavo Kazimieras Grigutis, išva didelius pinigus, matykit
žiuodama nuskriaudė mane išsivež
MR ZALOSKY, nuo 4 iki 8 vak.
dama $1000.00. Girdėjau, jog randa
202 S. State St.,
si Chicagoj, norėčiau, kad sugrįžtum
Room 918.
jei nori ir nesislapstyk ,viską dovano
siu. Jei kas patėmijęs praneš, duosiu
$10.00 dovanų.
ANTANAS KUNGIS,
1231 So. 51st Ct.,
Cicero, III.

AUTOMOBILIAI

PRANEŠU, kad našlė K. jau apie
8 metai kaip gyvena su p. S. Bet gal
būt ta ponia našlė nežino, kad tas jos
jaunikaitis buvo vedęs, bet vėliau per
siskyrė. Jis jos neleidžia tekėti už
kito vyro.
X.

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj ir per 10 metų įdirbta. Pardavimo priežastį patirsite ant vietos.
4328 So. Hermitage

PARDUOSIU arba mainysiu
PARDAVIMUI saliunas lie
Chandler automobilių ant Per tuvių apgyventa vieta,
Pardo, Model 16. Norinti pirkti ar davimo priežastis patirsit an t
mainyti, kreipkitės.
vietos.
G. S.,
3249 So. Union Avė.
313 E. 1151h St.

vyro Aleksa Korkur gyvena, ToPARDAVIMUI Hudson, 7 pasažienereikės rūpintis rių automobilius. Parduosiu už gerą
o jei negrįžši, rei pasiūlymą. Taipgi 4 kambarių raMeldžiu prisiųsti kandai (fumiture).
Kreipkitės
TAVO MOTERIS,
8360 Wallace St.,
Naujienos 281.
1-os lubos priekis.

JIEŠKAU savo
sak. Noriu žinot
dėl, kad sugrįžši,
apie persiskyrimą,
kės tai padarytIftiŠkA

JIEŠKAU Adolfo Bulausko, kuris
dirbo pas mane saliune. Todėl, reika
lauju pasiaiškinimo už nemandagų
pasielgimą — laišku ar kitokiu budu
— gal bus galima dovanoti, o jei ne,
tai priverstas busiu warantą išimti.
FRANK POCIUS,
2400 W. 16th St.,
Chicago, III.

tai randasi prie lll-tos gatvės ir
8124 Parnell Avė., 8 kambariu mu
Kedzie avė., tik du blokai nuo gatve- ro cattage, augštas skiepas. Kaina
kario ir nuo Rock Island geležinkelio $2,750.00.
stoties: Mt. Greenwood. Tai naujai
3214 Wallace St., 2 augštų medinis
lietuvių apgyvenama vieta. Parduo
da pats savininkas, kurį matyt galima padalytas į du flatu. Kaina $2,000.
IGNATIUS CHAP & Co.,
vakarais šiuo adresu:
31st & Wallace Sts
C. GREGORY,
West Thirty First State Bank
1645 Van Buren St.,
Building
Telefonas Seeley 4614

PARDAVIMUI Jeffery automobi
lius 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis
viršus, užtikrintam stovyj, visai nau
ji tajeriai. Norinti gero automobilio,
nepraleiskit šios progos.
Matyt galit vakarais.
P. WALBRAITIS,
2428 W. 46th St.
Tek: Lafayette 1329.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj lietuvių apgyvento;
kolonijoj. Biznis įdirbta; per
gražus ir šviesus,
Parduosiu nebrangiai.
671 W. lltli PI.
PARDAVIMUI pusė biznio saliunas
labai geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa, prie pat Stock Yardų, —
biznis geras ir draugas kas atpirks
tas nesigailės. Pardavimo priežastis
einu į didesnį biznį.
4503 So. Laflin St.
'

FOREST SPRINGS., ILL.

Pardavimui mūrinis Kotelis 18 kam
barių, Restauracija ir Ice Cream Parlor su visais Fixtures ir mašinoms.
Gatvekarių ir automobiliu kelias vi
sai pro duris eina, taipgi ir garadžius
10 karų.
Lotas ilgas ir platus; vie
na iš geriausių vietų biznio darymui.
Pardavimo priežastis savininko se
natve.
Reikia
turėt
$10,000.00
MASIULIS & SCHETTER,
PARDAVIMUI 8 flatų muro na
6706 S. Ashland Avė.
mas, murmuro stogas, augštas antTel.: Republlc 908.
augštis ir skiepas.
Atsišaukite ant 8-ių lubų iš prie
kio.
i
2938 So. Union Avė.
EXTRA LIETUVIAMS.
Aš šioje apielinkėje seniai ukininbet ir daugiaus lietuvių pra
NORIU išmainyt lotą ant au- kauju,
dėjo apsigyventi, bet mylėčiau matyti
ir dar daugiaus savo vientaučių ir kad
tomobilio.
ši kolonija liktų tikra LIETUVA. Bet
A. A. WASILL,
ir liks tai faktas, nes jau pradėjom
. 719 E. 89th St.
organizuotis į S. L. A. kuopą, o ir
svetimtaučiai kaip tai lenkai, vokie
PARDAVIMUI mūrinis namas pen čiai nemyli kaimynų lietuvių ir jie pi
kių pagyvenimų po 4 ir 6 kambarius, giai parduoda savas ukes. važiuoja
vanos, gasas, toiletai. Rendos neša kur jų yra daugiaus, nes čia lietuvių
$100.00 j mėnesį. Kaina $8,500.00. buveinė, žemės derlingos. Matyda
Priežastis pardavimo patirsite ant mas, kad lietuvis ir su mažu kapitalu
vietos. Savininkas ant 3-čio augšto gali įsigyti gerą sau ūkį, tai ir kvie
čiu savuosius, kad pasinaudotų ta ne
iš užpakalio. Brighton Park.
tikėta proga, nes jie nori parduoti
2844 W. 38th St.
arba mainyti ant miesto nuosavybių.
Del informacijų kreipkitės prie ukiūki
PARDAVIMUI 120 akerių ūkė; ninko :
apie 40 akerių dirbamos, ant ežero
ANTANAS SHALTIS,
kranto. Nauji budinkai, jauni gyvu
McNaughton, Wjs.
liai ir visi ūkei reikalingi įrankiai.
Parduoda pigiai, nes važiuoja Lietu
$1,000.00 ĮMOKANT NUPIRKS
von. Kreipkitės prie savininko
2
augštų medinį namą, 5 ir 6 kam
L. BELSKIS,
barių.
Pečiaus šiluma, elektros švie
Rhinelander, Wis.
R. 8,
sa. Didelis antaugŠti^ ir skiepas ant
plytų muro fundamento.
Rendos
PARDAVIMUI 14 kambarių $70.00 į mėnesį. Kaina $4,500.00.
Išmokesčiai kaip renda, $70.00 į mė
rezidencija. Elektros šviesa, nesį.
Prie 59-os gatvės arti Ix)we
ąasas ir karštas vanduo. Kai Avė.
C. O. ROSEN,
Savininkas.
na $3,800.
5026 So. Halsted St.,
717 W. 21stSt.
Matykit Zicterman

MOKYKLOS

Puikus mūrinis namelis 2 pagyve
nimų, 4 ir 5 kambariai, beisementas,
arti puikaus McKinley parko, parsi
duoda labai pigiai už ....... $4,800.00
4 šeimynų mūrinis namas, 4 metų
senas Briį^tųn Park. Tiktai $9,000
2 šeimynų mūrinis namas ant 44tos
ir Richmond St. Elektriką, maudy
nės, parsiduoda už ............... $5,800.00
Puikus medinis namelis 6 kamba
rių ir 3 kambariai viršui, 2 lotai arti
lietuviškos bažnyčios Brighton Park.
Parsiduoda pigiai.
Kampinis lotas 40 pėdų platus arti
lietuviškos bažnyčios tiktai $1,350.00
2 lotai priešais lietuvišką bažnyčią,
parsiduoda pigiai.
Taipgi turime daugel kitų namų ir
lotų po visą* Chicagą, o ypatingai
Braighton Parke.
FRANK STASULIS,
4488 So. Fairfield Avė..
Telephone Lafayette 5948

STER
5TEM
mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake St.,*ant 4-tų lubų.

TIKRAI PIGIAI.
Parduodu namą 6 flatų, prie 46-os
ir Wood gatvių % bloko nuo gatvekarių linijos, taipgi netoli bažnytinės
(r public mokyklų.
Rendos neša
$85.00 j mėnesi ir galima pakelti.
Kaina $6,500 labai gerame stovyj ir
gera vieta, gasas, vana, namas dar
nesenai statytas. Savininkas gyvena
4612 S. Wood St., 2-os lubos prieskis
Galima matyt visada.

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.

5717 So. Winchester Avė., puikus
8 kambarių muro rezidencijai Grunti
nė ,valgomasai kambaris, pusryčiams
kambariai, librario ir miegojimui porčiai, bajta maudynė, aržuolo mahogany trimingai, karšto vandens šiluma,
skalbykla, toiletai skiepe, garadžius
dviem karams, 80 pėdų • lotas. Kai
na $9,500.
CAHILL BROS,
55O1 So. Ashland Avė.,
Tel.: Prospect 580
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VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpimo, Designing bizniui ir namanr.’S.
Vietas duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlčs.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, jirmininkė.

ATYDA LIETUVIAMS IR
LIETUVAITĖMS
Atidarėm mokyklą kurioj
mokinant ir prirengiame prie
!)r. of Chiropractis, kas myli
me mokslą ir ant ateities pada
lyti lengvą gyvenimą, atsilankykit, bus parodyta ir paaiš
kinta veltui.
Atdara nuo 9
ryto iki 9 vakaro.
DR. W. YUSZKIEWICZ,
1407 Mihvaukee Avė.
Phone Humboldt 5849.

