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True ranslation filed with the poit-maater at Chicago, III., June 8, 1921
Kada
tie kareiviai vyko į True translation filed with the poet
as re ired by the act of Oct 6, 1917
aster at Chicago, III., June 8, 1921
audros sentrą Silezijoj, vokie ai
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
čių gynimos organizacijų koNEW YORK. — Į čia jau at
Nė vienas Thompsono kandi
mamluotojas gen. von Hoefer
datas nepraėjo į teisėjus.
vyko iš Lietuvos buvęs Lietu
griežtai atsisakė išpildyti franDalyvauja
vien
unionistai
na

vos susisiekimo ministeris V.
I eilių ultimatumą ištraukti sa
BERLINAS,
birž.
7.
—
Iš
riai* Išrinktas Ulsterio
Pirmą sykį
Čarneckis. Jis užimsiąs p. J.
CHICAGO.
vo spėkos iš fronto tarp Krapaugšto anglų autoriteto patir mayoro Thompsono priešinin
kabinetas.
Vileišio vietą i|r busiąs Lietu
pitz ir Košei, kur lenkai tapo
ta, kad Anglų komanduotojas kai aplaikė rinkimuose pergavos atstovu Amerikoj. Politi
nuvaryti keletą mylių atgal,
Silezijoj,
gen.
Henniker,
yra
.
Užvakar
įvykusiuose
Cook
BELFAST,
birž.
7.
—
šian

niu nusistatymu V. Čarneckis
Tečiaus jis prisižada neleisti
prisirengęs
prie
generalinio
,
(cis5jų
rin
ki
mu
o
8
e
laidie čia, svarbiausiame industri yra klerikalas — krikščionių
vokiečiams eiti toliau, “jeigu
ofcnsivo,
kai!
nžslopinns
lenkų
mf
,
jo
repu
-i,
likonų
.
<1emd
niame šiaurinės
Irlandijos demokratų partijos narys. To
lenkai neprovokuos.”
Iš talkininkų valdininkų pa sukilimų, kada tik po itikieruu koalicija pravcsdania visus sa- mieste, atsidarė Ulsterio par dėl jo pasitikime ir dalyvavo
tars savo žodi. Gen. Henniker | vo kandidatus didele daugu lamentas. Parlamentą atidary veik vieni tik klerikalai.
tirta, kad nuo 3,0(X) ikb.4,000
v
vokiečių, kurie buvo paliuo- pranešė savo viršininkams, kad ma balsų. Nė vienas iš TbOmp- ta su didelėmis iškilmėmis, ku
reikalinga yra netikėta ataka, sono republikonų netapo iš rios betgi neįstengė patraukti
suotoje teritorijoje, įstojo sa
kad
Delei to jo žmonių, kurie tikėjosi,
vanoriais į gynimos organiza kadangi Korfanty nebegali su- rinktas j teisėjus.
vąldyU lenkų nuiištininkų ir pricSininklJi
lagery
didelio parlamentas atsidarys birželio
cijas ir kad kiekvienas jų tu
delei pavojaus, kad lenkai ga džiaugsmo. Mat kontroliuoda- 22 d., kada turėjo atsilankyti Vanda Urbaitis ir kiti teisiami
rėjo ginklą kariavimui su len
li sunaikinti kasyklas ir dirb i mi teismus jie gali visai suvar- ir pats Anglijos karalius Jur už išplėšimą pašto. Kun. Gorėk
kais.
“‘■Jįlii tuves.
I žyli ir paties Thompsono vok gis. '
irgi teisme.
Iš anglų šaltinių patirta nu
• v I ••
An^lų valdininkai tikisi ata
• k imą.
raminimui Angšt.
Silezijos
Parlamento atidaryme ir pir
kos už poros dienų, bet franTOLEDO, Ohio, birž. 6. —
pienuojama pastatyti anglų ka
i Chicagos republikonais vado - mame posėdyje dalyvavo 40
euzai bando sulaikyti anglus
reivių garnizuonus visuose ple
‘ t mayoras Thompsonas. unionistų narių, išrinktų gegu šiandie prasidėjo byla 31 žmo
nuo pradėjimo veikimo. Ang-,
kaltinamų dalyvavime
biscito distr kto industriniuose
buvo-^nominavę savo .šąli- žės 24 d. Bet nacionalistai ir gaus,
lai'vis dar mano, kad jie
Toledo pašto išplėšime, kada ta
miestuose*
tengs pasiekti Lenkijos rūbe- ‘ mnkus* 1 as nepatiko I honųy- sinn feineriai nariai parlamen po paimta už $1,000,000 bonų
Laukiama tolimesnio vokie
sono priešininkams republiko- to atidarymą ignoravo ir po
žiu
be
didelio
kraujo
pralieji
ir pinigų.
gas visiems tų kompanijų sker čių, kurie nuolatos stiprėja, mo, bet jie yra prisirengę prie nams ir jie padare koaliciją sėdyje nedalyvavo.
Tarp kaltinamųjų yra sulen
I su demokratais,
pastatydami
dyklų darbininkams visoje ša veržimos, ar tai delei pačių len- didelio mūšio.
Atidarius ]X)sėdį, tuojaus ei kėjusi lietuvaitė Vanda Urbaylyje.
Tai reaiškia reikalavimų j kM P"0’;™- »r k‘,llis Prck'ksaeroplanus ir savo kandidatus kartu su de- ta prie sutvarkymo parlamen tis, kuri buk esanti to plėši
“
Mes
turime
monkrathis ant demokratų tinukapoti algas šimtui tūkstan tais, nežiūrint anglų patarimų, bombas ir mes
duosime
jų
prezidento ir mo sumanytoja, kuni'gas An>kurių ikišiol vokiečiai klausy
kieto. Visi Chicagos laikraščiai, to, išsirinkimo
čių darbininkų.
maištininkams
užtektinai,
jei
sudary fanas Gorėk iš New Chicago,
misistatę paskirimo premiero
Vileišis praneša
Washingtono
Pakeriai reikalauja nukapoti j davo. Tokiame atsitikime ang- jie kliudys ir sužeis nors vie kurie yra griežtai
mui
ministerių
kabineto.
Ind*, Paul Paniek, Stanley Bart; lai pienuoja pastatyti savo kaprieš mayorą Thompsoną, vi
administracijai, kad tarybos su algas visiems darbininkams po Į
ną Anglų kareivį,” pasakė vie
saip rėmė koalicijos kandida
Parlamento pirmininku tapo nikowski ir Alhert Murzyn iš
lenkais atpo pertrauktos ir kad 5c. į valandą, su proporciona- ! reivius visuose miestuose, ko nas valdininkas.
tus ir už juos agitavo. Bet šį išrinktas Hugh O’Heill. Pre- Indiana Harbor, John Epps ir
lenkai briaujasi į neutralį zoną. liu inikapojimu darbininkams kius vokiečiai atsiims.
sykį jų agitacija buvo kiek šva mieru
paskirta Sir
James George Harris iš Chicago ir ki
dirbantiems nuo štukių.
Talkininkų pasitraukimas iš
resne, kadangi jau pirmiau de Craig, kuris tuojau sudarė ka ti.
Reikalavimas sako, kad jei
WASHINGTON, birž. 7. —
šauktų civilinį karą.
Teisme buvo ir krepšys su
lei jų nešvarios agitacijos, ma binetą ir jį paskelbė. Kabine
Lietuvos atstovas J. Vileišis va teisėjas Alschuler neišneš savo
LONDONAS, birž. 7. -r Čia
yoras Thonųnsonas yra užval tas susideda iš premiero, vidaus $400,000 pavogtų iš pašto bokar pasiuntė valstybes sekre nuosprendžio iki birželio 19 d*, gautoji 'Vokietijos nota sako,
toriui Hughes laišką, perser algos nuo tos dienos bus nuka-; kad talkininkų grąsinimas iš- Pueblo miestas jau valomas, dęs keletą bylų prieš nieku- reikalų, finansų, švietimo, ag nQ*Rinkimas teisėjų 'prasidėjo
rius laikraščius.
rikultūros ir
gėdamas apie esanti didelį pa potos. Jei reikalavimas bus iki j traukti kareivius iš Augšt. Si
jieškoma lavonų.
ii darbo ministerių.
vaJ
Sakoma, kad dar
Teisėjų
rinkimai
praėjo
la

Darbo ministenu paskirtas J.r . . . J , .
.
. .
vojų naujo prasidėjimo karia tai dienai atmestas, algos pasi- lezijos, jei vokiečių savanoriai
niekad
nedalyvavo
vienoje
by
latro
ino
afmri
Trairfil
'
vimo tarp (Lietuvos ir Lenkijos liks kaip dabar jos stovi. Jeigu ' nepasitrauks, jra
PUEBLO, Colo., birž. 7. — bai ramiai, kas yra tikra rete M. Andrews.
loje Ohio valstijoj tiek daug
delei Lenkijos “agresyvio im sauvaliai pakeriams nukapo žymas Vcrsailles sutarties.”
Nuslinkus Arkansas upes van nybė. Balsavimuose dalyvavo
(Sulig Anglijos parlamento žymių advokatų, kaip kad yra
jus algas, teisėjas paskui-at
perializmo politikos”
Tą notą įteikė užsienio rei deniui prasidėjo ir smarkesnis palyginamai labai daug žmonių priimtais įstatymais, Airijai ta šioje byloje.
mestų nukapojimo algų reika kalų ministerijai
laiškas tarp kitko sako:
Vokietijos darbas prie miesto apvalymo. — apie puse užsiregistravusių po sdjeikta šiokia-tokia savyProkuroras Bolin paskelbė,
“Svarbiausiu priežastim Jiert- lavimą, tai kompanijos sugrą ambasadorius jr ji yra atsaky Jau prieita prie
geležinkelių jų, kas labai retai būna. Buvo valda* l Kadangi šiaurinė Airija
raukiino tarybų buvo Lenkų žinsią darbininkams nedamo- mu į talkininkų notą. Talkinin bėgių ir šiandie išėjo pirmas renkama 20 teisėjų į apskričio (Ulsteris). nesusitaiko su pieti kad nors kun. Antanas Gorėk
ir buvo teisme, jis šį sykį nebus
(circuit)
teismą ir vienas į
reikalavimas, kad butų leista kėtą algų dalį. Kompanijų rei kai persergėjo Vokietiją, kad traukinis .iš Pueblo.
Jis busiąs teisia
augštesnįjį (superior) teisnią. ' ne Airija, tad abiems šalims ta teisiamas.
dalyvauti konferencijoje atski kalus gina advokatai Carl Ma- savanoriai turi pasitraukti, arIkišiol surasta 55 lavonai, bet
Be rinkimų teisėjų dar buvo' po pripažinta autonomija ir mas . atskirai nuo kitų apkal
rai delegacijai tos Lietuvos da yer ir James G. Condon.
ha kitaip pasitrauks talkininkų
Raudonojo Kryžiaus darbuoto balsuojama apie išleidimą už kiekienas jų turės savo parla- tintųjų.
Tos kompanijos
jau pir kareiviai
lies, kurią laiko maištininkų ge
iš Silezijos miestų,
Beto bus ir* jungtinė
nerolas Želigovskis, kas butų miau, kovo 21 d., išgavo nuka tuo juos palikdami lenkų oku-, jai mano, kad skaičius žavu-, $9,000,000 bonų naujų kalėj i- męnt9šiųjų pasieks 500.
Jie nebus | mų pastatymui ir apie davimą | >jejų parlamentų paskiria taLENKAI SUŠAUDĖ SAVO
lygi ų
pripažinimui iškalno, pojimą algų 8c. į valandą. Bet puvimui.
ryba,
kuri
tvarkys
bendrus
tų
uždyką
mokyklose L .
........ ...........................
OFICIERIŲ.
kad senoji Lietuvos
sostinė joms to nepakanka ir jos rei
Talkininkų grąsinimas skai- kol-kas laidojami, kadangi ke- vaikams
liai
į
kapines
yra
neišbredami.
run
kvedžių.
Čia
kapitalistų
laik
dviejų
šalių
reikalus.
UlsterieVilnius, nebus
atstovaujama kalauja dabar dar daugiau nu- tomas nepakenčiamu” ir paVARSA VA, birž. 4. — Len
Real estate pardavėjų komi-, raščiai parodė savo veidą. Jie*^'^a^ su tuo sutiko ir jau išrmreguliarinių Lietuvos delega- kapoti algas.
I reiškiama,
kad toks žingsnis
’
; 1kad potvinys visi agitavo už išleidimą bonų A0 sa.v?. Par^amcn^Q*
pieti- kų aviatorius lieut. kvanicki
tų ir kad ta neteisingai ŽeliSavo reikalavime jos labai ; padarytų civilinį karą Augšt. tetas apskaito,
miestui yra pridaręs
ręs nuostolių naujiems kalėjimams, bet prie-'
Airija su tuo nesutinka, ji tapo nuteistas karo teismo už
gailiai skundžiasi.
Girdi, jų (Silezijoj neišvengtinu.
paslapčių
nuo $15,000,000 iki $20,(XX),(MM) §jnosi tam, kad mokyklos duo- reikalauja, kad Airijai butų išdavimą karinių
atskira politinė vienata, kuo pelnas labai sumažėjęs ir jos
Nauji mūšiai Silezijoj.
Mieste yra įvestas priversti- tų rankvedžius neturtingiems pripažinta pilna nepriklauso Anglijos agentams ir tapo va
met tai ir yra
svarbiausias, nebegalinčiais išmokėti didelių
mybė ir kad prie Airijos butų kar sušaudytas paskilbusioj
BERLINAS, birž. 7. — Iš nas darbas ir kiekvienas svei- vaikams.
tarp kitų, klausimas, kurio ap dividendų
savo dalininkams.
Bet piliečiai kitaip pažiurėjo prijungtas ir Ulsteris, kuris to Varšavos citadelėj. Dar keli
svarstymui ir yra sušaukta Fermeriai irgi mažai gauna už Oppeln pranešama, kad lenkų kas žmogus turi dirbti prie ap
oficieriai yra areštuoti ir lau
pagelba trijų valymo. Su valymu skubina-1 į tą dalyką. Jie atmetė bonus visai nenori).
konferencija.”
gyvulius, taip kad nebegalima maištininkai,
kia teismo.
ginkluotų traukinių ir artileri
Laiškas pareiškia, kad ži juos dar labiau aplupti. Mėsos jos, užpuolė Silezijos miestus masi todėl, kad nors kiek ap-: kalėjimams statyti, o priėmė
nios iš Lietuvos parodo, jog kainos irgi esą negalima dau- Košei ir Kandrzin, bet tapo at- sidirbtus prieš vėl ateisiant kar- mokyklų davimą rankvcjlžių.
KAREIVIAI UŽPUOLĖ
i ščiams, kad tuo nors kiek už-1
—-------------------- --------Lenkai briaujasi į tautų lygos Į giau pakelti. Tik vieni darbi-.
STUDENTUS.
mušti.
Maištininkai užėmė jb6gus už akių galimam išsip- ’
nustatytą tarp Lietuvos ir Že- nlnkai, girdi, gauna dideles al- i1 Kattbwitz
geležinkelio stotį.
| lėtojimui ligų. Gridbiamąsi ir
CORK, Airijoj, birž. 7. —
ligovskio spėkų neutralį zoną. gas — vidutiniškai net • po
Anglų kareivių komanduoto kitų medikalinių priemonių.
PEKINAS, geg. 5. — *Keli
Anglijos kareiviai suėmė dau
Toks "agresyvis Lenkijos ka $21.24 į savaitę! Tai vidutiniš jas Silezijoj, gen. Hunneker
Bet saviems'viršininkams apie giau kaip 100 Airijos respubli šimtai studentų, ’ mokytojų ir
o kadangi daugelis
reivių veikimas Vilniaus apy ka alga,
Nuostoliai
$25,000,000.
...
v.
.
. ; įsakė „vokiečių komanduotojui
algų nukapojimą ne negalvoja. konų armijos narių susirėmi kitų, kurie bandė pasimatyti
Hocfer s^tal,(lyti vokicčių
gardoj” ir pagimdė/‘pavojingą gauna k.ck augšte»n? alRQ< ta>
' DENVER, Colo., birž. 7. —
me Mill gatvėje, kuriame 3 su premieru apie neišmokėjikiek gi uždirba tie, kuire gau
padėtį.*’
CHICAGO.
—
175
geležinke1 veržimąsi. Jis grąsino iŠtrauk- Vanduo
Arkansas upėj jau
sinn feineriai liko užmušti ir mą algos, buvo užpulti karei
na žemiau vidutiniškos algos?
i ti visus talkininkų kareivius iš nuslūgo. Bet potvinis visgi pri- hai užvakar padavė prašimą ge- 12 sužeista. Anglų nuostoliai vių prie ministerijos vartų. Ke
To kompanijos nedrįsta paša
jų laikomų miestų ir leisti už iki Kansas linijai nuostoliai ležinkelių darbo tarybai, kad ji buvę maži.
li žmonės, jų tarpe medikaliimti lenkams, jei vokiečiai at Apskaitoma, kad nuo Pudblo I mtkapotų algas ir jų darbinindirektorius ir
Anglų spėkos vedė apsupa nes mokyklos
iki Arkansas linijai nuostoliai kams, kaip kad ji yra nukapo- mąjį judėjimą dideliame plo švietimo vice-ministcris, tapo
naujins savo atakas.
True translation filed with the postFrancuzai evakavo Pless. Vo siekia $25,000,000. Bet gyvas-1 jl,sį algas kitų geležinkelių dar- te, kada jos susikirto su sinn sunkiai sužeisti.
master at Chicago, III., June 8, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 191T kiečiai prisibijo, kad lenkai už čių, išėmus Pueblo, žuvo paly bininkams.
fei neriais.
Klausinėjamas
konduktorių
ims tą miestą.
Negalėjo pasiteisinti — išlaikė
ginamai mažai.
unijos
prezidento,
Pere
MarSušaudė
tris
žmones.
Pasiųstoj šiandie Londonan
10 metų beprotnamyj.
notoj Vokietijos valdžia tvirti Rengia raportą apie Debsą. ųuctte geležinkelio prezidenMėsos trustas prašo nukapoti
DUBLINAS, birž. 7. — čia
MILWAUKEE, Wis., birž. 5.
_______
į
tas
Alfred
prisipažino,
kad
jis
na,
kad
Augšt.
Silezijoj
gręsia
algas 100,000 darbininkų po 5c.
i
tapo vietos kalėjime sušaudyti —ro dešimt metų
išbuvimo
kilti didelis civilinis karas, jei
WASHINGTON, birž. 7. — ’ atvyko į Chicago privatiniu va- trįs žmones. Du jų buvo nu
į valandą, pradedant nuo
Atsisako pasitraukti iš užimtų talkininkų kareiviai neatsteigs Generalinis prokuroras Dau-' fionu, kurio vien pertaisymas teisti už užmušimą konstabe- beprotnamyj, ’William Stasibirželio 19 d.
gberty šiandie pradėjo rengti kelionei kainavo $4,500. Alfred lių, o trečias, konstabelis, su naki (kitomis žiniomis — Stapozicijų ir Silezijos. Nauji mu- t»ojaus tvarkos,
sinskis) tapo pagalios paliuoCHICAGO. — Vakar mėsos
šiai siaučia.
Prancūzai sulaikė vokiečius. savo raportą prezidentui Har- taipjau pripažino, kad nors gė šaudytas už užmušimą Daunla- suotas. Stasinski negalėjo teis
t rustas
penkios didžiosios
LONDONAS, birž. 7. — Lon- dingu! reikale paliuosavimo ležinkcliai nori nukapoti algas vin magistro. Pirmą sykį nuo me susikalbėti ir pasiaiškinti,
gyvulių
skerdyklų
OPPELN, birž. 7. — Pirmie- don Times gauta iš Oppeln pa- Eugene V. Dobs. •__________ i darbininkams, jie visai nė ne- pereitų metų, neleista publi kadangi jis nemokėjo anglų
i mano apie nukapojimą milžikompanijos
padavė teisėjui ji Anglijos kareiviai,
Airijos (nedėlio žinia sako, kad kariakai žiūrėti žudymo.
kalbos, tad teisėjas paskaitė jo
I niškl*
savo viršininkams.
Alschuler, federaliniain arbit- infanterijos pulkai, kurie pere- (vimas tarp vokiečių ir lenkų L~nTMTr’TT IZTTUO A C
veblenimus beprotiškumo žy
KlIVlUrV HUKoAo.
I Jie pradėsią apie tai galvoti tik
ratoriui Chicagos distrikte, rei , jo lenkų maištininkų nustaty-1 tęsės ncdėiloj ant Klodnitz upės,
Vynas
nuodai.
me ir pasiuntė jį į beprotnamį.
v i birželio
i *"7r7’ n<1., > užsienio
M : * pini* s 'tada
* * ka(1a
darbininkų
algų
kalavimą, kad jis nukapotų al- tą liniją Augšt. Silezijoj, vakar iki kur vokiečiai nustūmė len- Vakar,
, ,
.
*
*x
Pereitą savaitę, po 10 metų gy
perkant ją Ae mažiau kain klausimas busiąs išspręstas,
apsistojo Gleivritz. Jie kontro-^us suimtoj. Vokiečių tikslas ui kaina,
PARYŽIUS, birž. 5. — Vie venimo beprotnamyj, jis išgir^
25,000 dolerių, bankų baro ska£ I
--------------------------------------Ii uos tą miestą ir dabos jame yra paliuosuoti Gleiwitz, prie tema Amerikos pingaie iiaips
- besikalbančius
(True translation
filed with the post- nas Paryžiaus savaitraštis sako, do lankytojus
a
SOCIALDEMOKRATAS.
tvarką
ir
ateityj.
I
kurio
vokiečių
patroliai
atėjo
$3.78 master at Chicago, III., June 8,’<1921. kad keliosdešimt
rekrutų iš jo prigimta kalba. Jis jiems
Anglijos 1 svaras ...
Musų draugų laikraštis U
’’’’ $0*23
by the net of Oct. 6, 1917
Austrijos 100 kronų
Kada batalionas kareivių, su nedėlioj po piet.
1921 m. klcsos mirė, nusinuo išaiškino dalyką. Padaryta ty
Kauno. Kiekvienas darbininkas pilnu laukų
100 frankų .....
$7.98
apsiginklavimu,! Tuo laiku franeuzų kareiviai Belgijos
diję vynu. Jiems visiems buvo rinėjimai ir kalinį paleista.
Danijos 100 kronų ....
... $17.30
privalėtų ji persk «itytt Nnm.
įėjo į Gross Strehlitz, į šiaurva- pastojo kelią vokiečiams, o iš Finų 100 markių .....
.... $1.92.
įleista serumo
apsaugojimui
Jau atėjo
Socialdemokratas
Francijos 100 frankų
..... $7.98
karius
nuo
Glciwitz,
jis
susi(
Oppeln
skubiai
vyksta
anglų
MUNICH,
Bavarijoj,
birž.
7.
nuo
tyfo,
bet
daktarai
nepaaiš
Italijos 10'0 lirų ........
.... $4.77 .
PITTSBURGH, Pa., birž. 7*
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14,1
dūrė su lenkų
avanpostais. patruliai parėmimui franeuzų* i Lietuvos 100 auksiną
Bavarijos
piliečių
gvardija,
....
$1.55
kino, kad per 48 valandas po — Kįlęs McKeesporte gaisras
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. j
100 ‘markių ..
.... $0.10 einwohnerwehr, nutarė sava
Lenkai atkreipė į stotį kulkasžinia priduria, kad galbūt tų j 'Lenkų
įleidimui tų vaistų išgertas al pridaro nuostolių McKeesport
Olandų 100 guldenų ...
.... $83.30
1 ir 2. Visi parsiduoda po 51
I valdžius, bet kada pasirodo kareivių pasirodymas privertė Norvegų
100
kr
100 kronų .
... $14.75 noriai nusiginkluoti iki birželio koholis darosi mirtinais nuo Tin Plate kompanijai daugiau
centus.
|'anglai, lenkai pasitraukė ir jų ^vokiečius sulaikyti savo verži-j. Norvegų
" ■kronųj .......
švedų įoo
... $22.30 30 d., kaip to reikalauja talki
dais, ir jie neužilgo
išsigėrec i kaip už $2,500,000. Apie 1,500
Gaunamai Naujienų oflaa.
.
.
.
. .
Šveicarų 100 kitonų .
.. $17.05
J *
daugiau nebematytą.
inąsi.
Vokiečių 100 markių ..
Vyno ir nusinuodiję.
.... $1.55 ninkų ultimątumo sąlygos.
darbininkų .liko be darbo.

KOALICIJA LAIMĖJO.

Gresia naujas lenku-lietuviu karas

Anglai puls lenkus?

ATSIDARĖ ULSTERIO
PARLAMENTAS.

Čarneckis atvyko,

Prasidėjo lietuvaitės byla

Kapos algas skerdyk
lų darbininkam

Vokiečiai atmetė franeuzų
ultimatumą
GRISIA ATSINAUJINIMAS
LIETUVIŲ-LENKŲ KARO.

1

Po potviniui.

i

Reikalauja nukapoti algas.

NORI NUKAPOTI ALGAS11
SKERDYKLŲ DARBININ
KAMS.
Vokiečiai atmetė franeuzy

Bavarai nusiginkluos.

Didelis mušis Airijoj.

i

NAUJIENOS, CMwq. UI

1 gegužės šventė
Šakiuose.

tų, kad musų “načalstvos”
smegenys dar teberugsta senu,
caro laikų raugu.
Vakarų “kiniečių teatre” vėl
susirinko didelė žmonių minia.
Teatras buvo prikimštas; dide
lis žmonių būrys pasiliko gat
vėj dėlei vietos stokos. Susi
rinkusių tarpe vyravo’proleta
rai su savo šeimomis, bet daug
buvo ir inteligentų. Be lietu
vių girdėjosi ir lenkų kalba.
Teatro salė buvo papuošta eg
lėmis, gėlėmis įr 'raudonomis
vėliavomis su gražiais para
šais. Man ypatingai patiko
obalsis: “Mokslas ir susiprati
mas tai tikra proletarų galė.”
Prieš vaidinimų draugas Če
pinskis kalbėjo apie menų ir
teatro reikšmę proletarų sųmonei ir kultūrai kelti. Buvo
pabrėžta, kad kilnus proletarų
tikslai, jų pilna dramatizmo
kova už pasiliuosavimų, jų ga
lingas obalsis “visi už vienų ir
kiekvienas už visus” įkvėps
naujų dvasių į menų ir teatrų
ir sutvers stiprių ir sveikų pro
letarų kulfurų.
Prakalbai išsibaigus buvo
pastatyti scenoj du veikalėliu:
“Žingsnis į šviesų” iš netoli
mos praeities — tragingos -mu
sų jaunimo imtynės su rusų
žandarais už proletarų ir kar
tu- už viso krašto laisvę. Ant
ras veikalas buvo komiško tu
rinio. Proletarai ir nq>roletarai vaidintojai puikiai atliko
savo roles ir patenkino publi
ka. Vaidinimam
pasibaigus
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi
iki dienai išaušant.
Šakiečių draugų tarpe buvo
pakilus, širdingas, šiltas ir jau
nos gyvybes ūpas.
A n z e 1 m a s.

“Būriai bolševikų agentų ir
kareivių spiečiasi Persijoj ir
kitoje dalyse vidurinių rytų,
kur jie įveda sovietų valdžių...
Nors didieji dvarai yra dalina
mi,
gera tvarka viešpatauja
prie liolševikų valdžios.
Su
Amerikos firmomis elgiamųsi
gerai, jų nuosavybės ir prekia
vimo patogumai pasilieka ne
paliesti.”
Keletu mėnesių atgal buvo
prisipažinta, kad visi 'buvęs
Persijoj Anglijos kareiviai pa
sitraukė linkui Persijos užta
kos, Mesopotamijoj. Dar vėliau
atėjo
smulkesnių žinių apie
draugiškumo ir bendro gyni
mos sutartį tarp Rusijos ir
Persijos valdžių. Bet abelnai
buvo manoma, kad minimoji
Persijos
valdžia yra senoji
itionarchistinC valdžia.
Iš paminėtų dviejų žinių da
bar pasilieka tik viena abejone,
būtent, ar visa Persija, ar tik
jos dalis yra po sovietų val
džia. TečiatB svarbiu dalyku
yra, kad Turkijos nacionalis
tų misija iš Angoms išvažiavo
į Tegeranų — Persijos sotsinę.

šakių padangės darbinhikai
puikiai apvaikščiojo šiais me
tais viso pasaulio darbo žmo
nių šventę — 1 gegužės. Vie
tinės žemės ūkio darbininkų
profesines sąjungos valdyba,
draugui Grybui vadovaujant,
paruošč Šventės planų ir pro
gramų ir atliko visus reikalin
gus formalumus. Buvo numa
tyta pradėti darbininkų švente
iškilminga darbininkų procesi
ja su raudonomis vėliavomis
su tam tinkamais parašais
svarbiausiomis Šakių miesto
gatvėmis. Po procesijų turėjo
įvykti viešas mitingas šakių
susirinki
rinkoj, o vakare
mas taip vadinamame “kinie
čių teatre Bet vietinė Sakių
valdžia
apskrities viršininkas ir komendantą matomai
gavę tam tikrų instrukcijų iš
centro, manifestacijos neleido
ir užgynė jiapuošti miestų ir
Anglijos angliakasiai nesutiko
mitingo vietų raudonomis vė
priimti vąldžios siūlymų — už
liavomis. Ot ir pssinxlė tikras
baigti streikų.
reakcinis musų krikščioniškos
valdžios veidas, jos baime ir
[Iš Federuotosios Prosos]
neapykanta darbininkų. Iš vie-'
nos pusės danbininkų švente
. LONDONAS, birž. 3.— Ang
skelbiama kaip visos tautos
liakasių unijos viršininkai šian
šventė, iš kitos pusės daromos
die galutinai atmetė valdžios
pastangos tos šventės apvaikšsiūlymų, kad butų užbaigta
čiojimas trukdyti!
streikas.
Angliakasių darbuotojai sa
Mitingas prasidėjo pirmų va
ko, kad valdžios siūlymas jiems
landų. Susirinko apie tūkstan
yra nepriimtinas.
tį žmonių — ne tik darbininTai reiškia, kad didysis ang
kai-socialistai, bet ir visa ta
liakasių streiką^ tęsis. Kų da
minia, kuri išėjo iš bažnyčios.
bar darys valdžia, niekis nežino.
Mitingų atidarė profesinės Su
Kiek
laiko atgal premjeras
jungus Valdybos vardu drau
Lloyd George angliakasių uni
gas Gri4wis, trumpais bet karš
jos darbuotojams pagrūmojo,
tais žodžiais kviesdamas susi
jeigu “abi užinteresuoti
kad
rinkusius priderančiai prisidė
PAUL HANNA
pusi nesutiks užbaigti streikų
ti prie viso pasaulio darbinin
[Fedoruotosios Presos koreep.]
derybomis” —- valdžia išleisiankų šventės. Po jo kalbėjo Stei
WASHIN-GTON. — Kaip įvy t i patvarkymų
apie verstinų
giamojo Seimo socialdemokra
tų frakcijos narys Vincas Če kiai artimuose rytuose pasle arbit racijų . Bet ar valdžia tai
pinskis. Jis padarė istorinę ap piami nuo Amerikos publikos, darys —-^isunku numatyti.
žvalgų pasaulio darbininkų ju parodo Associated Press žinia
dėjimo nuo pirmojo internacio iš Angoms, Turkijoj, datuota
nalo įsteigimo dienos 1864 me geg. 25 d.
“Nacionalinis
susirinkimas
tais iki pastarųjų laikų. Pa
New York •— Hamburg
pasiuntė
misija
į
Tegeranų,
pasakojo kada ir kokiomis ap
Libau — Danzig
linkybėmis buvo paskelbta 1 kad pasirašius sutartį su naują
gegužės, kaipo viso pasaulio ja Persijos sovietų valdžia.”
Yra aišku, kad Angoms ko
proletariato solidarumo šventė.
9
x
respondentas
mane,
jog
Jungi.
Tiesi
kelionė
Toliau kalbėjo apie antrųjį in
ternacionalų ir jo suirimo prie Valstijose kiekvienas žino, kad New York — Hamburg
žastis ir apie būtinų reikalų Persijoj yra įsikūrusi sovietų Parankiausia kelionė lietuviams ir
rusams
proletaram sutverti naujų in valdžia. Betgi pirmiau net už Didelį ir modemiški
dubeltavais
nebuvo aniė tai
ternacionalų. Nes nesant darbi siminimo
šriubais garlaiviai.
ninkų tarpe pilno susipratimo išspausdinta ir jeigu valstybės
ii* vienybės sunku bus jiem departamento valdininku ži
Tik 3-rčia klesa
laimėti kovoje ne tik už darbo nojo apie tai, jie neskaitė nau
Birželio 30
žmonių paliuosavimų, bet ir ųž dingu paduoti tų žinių publivisos žmonijos paliuosavimų
Kokį nors manymų, jog An
nuo karo, vargo, bado, kruvi
Liepos 14.
goms
korespondentas
bus
pa

no žvėriškumo ir išnaudojimo.'
Pagalios draugas Čepinskis pa daręs klaidų, išsklaido kita ži
Birželio 16.
liete ir opiausius musų krašto nia, išsiųsta tų pačių diena iš
Atsišaukite Kompanijos ofisan
reikalus — * taikos būtinų rei Tifiiso, Kaukare, ir išspausointa
Amerikos
laikraščiuose
uV
kalų, žemes klausimų ir rinki
14 No. Dearborn St.,
nežimioj
vietoj.
Tifiiso
žinia
mus į savivaldybes. Jis kvietė
Chicago, III.
tarp
kitko
sako:
Arba prie vietos agento.
darbo žmones eiti iš vieno vi
sais tais klausimais su social
demokratais. Čepinskiui pabai
gus, kalbėjo dar keli draugai
darbininkai apie reikalų darbi-.!
įlinkam spiestis į organizacijas,
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie
kad apsišviestų ir susiprastų.
tuvoj, — Kaune.
Jie ragino darbininkus nesi
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
liauti kovojus už savo kilnius
skaitytojas į<ali įsigyti So<;ialdciiiokl*atžl SRVO

Sereda, BirSeHo, 8.

Unijos šelps bedarbius.

European American Bumu

[Iš Federuotosios Prosus]

Butte Dai
NEW YOBK
ly Bulletiu redaktorius Wil
liam F. Dumi bedarbių susi
rinkime pareiškė, kųd “Monta
nos ccnt ratinės darbininkų ta
rybos kuria komitetus šelpi
mui bedarbių, ir ant kiek ga
lima mažinimui vargo.” T5e
komitetai rūpinasi išgauti iš
unijų pagelbų bedarbiams, kad
nereikėtų jiems kreiptis prie
privatinių šelpimo draugijų,
kurios tik atitraukia bedarbius
nuo unijų ir darbininkų judė
jimo. Dumi taipjau pasakė, kad
šiaur-vakarių ūkininkams gręsia bankrotas, nes ]>er tris me
tus javai neuŽdcrėjo, o šiemet
nors ir užderėjo, bet ūkio pro
duktų kainos yra taip mipigę,
kad ūkininkai nebegali išsiver-

Fabionas ir Mickjewjcz
vedėjai
Buvę A. Petratis Ir S. L. FaMonaa

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt
NOTARU UI A 8

8140 South Halsted Street,
Chicago, UI

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus
VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius i savaitę:

Panedėliais, Sercdoms, Ketvergais ir Subatoms

AMERICAN LINE

Minnekahda (naujas)

,

"

Manchuria
Mongolia

SOCIALDEMOKRATAS

ir .šventus

tikslus.

užbaigė

draugas

Grybas. Jis primine susirinku-Į

sioms apie kruvinas darbinin
kų aukas kovoje už laisvę, apie
draugus, atidavusius savo gy
vybę už pavergtųjų paliuosavi
mų. Tų kovotojų vargai ir
kraujas padarė tai, kad darbi
ninkų klasės susipratimas di
dėja jų susiorganizavimas ir
galybe auga. Žuvusių atmintis
pagerbta kepurių nusiėmimu.
Visa minia ramiai ir labai
rimtai klausė kalbėtojų, ne vie- I
nų sykį išreikšdama jiem už
uojautos delnų plojimu. Mi
tingas tęsėsi apie pustrečios
valandos ir pasibaigė be jokių
Incidentų. Kokiam galui buvo
pastatyti ant rinkos ginkluo
ti kareiviai- ir milicininkai?
kTur būti tik tam, kad parody-J'

mieste nuo Naujienų platintojų-ag-entų.
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, III.

Real Eatate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th
Kamp. Halated SL
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdien*
Vak.i U tar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.i iki 8 po pietų.

Tel. Randolph 2898

Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

A. A. SLAKIS

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

ADVOKATAS
Ofisas vidunrieatyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5
pietų
Ponedčliais iki 8 vi
Namų Tel.: Hyde Park 8895

*

GYDYTOJAS

Talso prekybinius laivus
MASKVA
Visose jurose

Mėnesinis laikraštis.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos.

VA So. I.a Šalie St. Room 824

Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.
Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai

yra 1,506 tinkami laivai. 732
jau tapo pasiųsti į taisymo do
kus. Žėglinių valčių yra 9,466,
iš kurių 582 yra taisomos. Tai
symas Kaspijaus laivyno daro
progresų.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Ave^

Chicago, III.

Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 88rd St, Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. 8OBOL
Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593
Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,
Tel. Haymarket 8869.

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

1 \
i».■

!4>
J* .

1

'* t

* WJ

1^

L.

Kontraktorius ir
budavotojaa.
Budavojame ir taisome.

S

Sovietu valdžia valdo
Persiją?

RED STAR LINE

1921

1401 W. 47th St,

Chicago

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų mufuotojas ant
Bridgeporto, noa galiu patarnauti,
kaip didesniam taip ir mažesniam
darbe.
WM. DAMBRAUSKAS,
817 IV. 34<h St., Chicago.
' Tel Rlvd. 9336

\ Pasidaryk sau vynų

Battery Park Buiktyųg. yn Maritime Buildiug.TTr.

Nespekuliuok. Bet Investyk!
TARPE SPEKULIACIJOS IR INVESTINIMO YRA DIDELIS
SKIRTUMAS.
Jeigu nori spekuliuoti, tai mes nieko negalime jums siūlyt. Bot jeigu nori investinti saugiai ir pelningai, tai mes turimo jums vieną iŠ geriausių progų.
Mos nenorime, kad jus tiktai musų žodžiui tikėtumėt. Mes jums net nei nurodome
100,000 kostumerių, kurie jau gauna dividendus kas pirmą dieną kiekvieno mėnesio į
kuriuos jus galėtumėt kreiptis. B.et mes norime kad jus jdčtumėt savo pinigus ant
6 nuošimčio eumulative ir participating preferred stock’o
THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION
kuri priguli Henry L. Doherty & Company, visiems žinomą Investment prie 60 WaJl
Street, New York.
Kaina |100.00 už šorą, $100.00 par value mokama iškalno arba ant išmokesčio.

Vynuogės, Vynuogės
i Vynuogės.

Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
ųž prieinamų kainų. •

COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, III.

YRA SAUGU.
Battery Park, The American Gatevvay, yra apsuptas dideliais namais, kurių verte
kįla augštyn kas metas ir atneša didelį pelną jų savininkams Tarpo geriausiai apmokarnų namų yra Šie
BATTERY PARK BUILD.-MARITIME BUILD.-CHESEBROUGH BU1LD. CO.
Šio namui No? 19, 21 & 23 Pearl Str. No. 22, 24 Whitehall Street ir kiti, kurie
randasi po num. 8 State Street Reaįty Corporation; Battery Park Land Corporation ir
Sohtli Forry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GATEWAY REALTY
CORPORATION. Jų vertė yra $5,259,500.00.

YRA PELNINGA.
6% Comulatlve Nuošimtis yra mokamas mėnesiniais išmokesčiais, kuriuos gausite
kas pirmą dieną kiekvieno mėnesio. Apart to dar gausi sekančius dividendus: Ant
kiekvieno įmokėto Dolerio už Šerą ant Com-mon Stock’o 50 centų už Šerą bus mokama
kiekvienam savininkui preferred stock’o. Pavyzdžiui, jeigu Common Stock’o bus mo
kama po $4.00 už šėrą į metus-gi už Preferred Stosk dividendų bus mokama $2.0/) į
metus. Pridedant reguliarį nuošimtį 6% į metus pasidarys $8.00 už šėrą arba

.. 8 PROCENTUS I METUS.
Mokama Preferred stockholderianvs.
x
Pelnas dabar gvarantuoja, kad bus galima mokėti 0xtra 2% dividendų.
gali kilti augštyn.

k

Pelnas

TŪKSTANČIAI JAU UŽSIRAŠĖ.

Tuktaučiai žmonių jau užsirašę išpildydami žemiau paduotą kuponą. Mes nesiuntinėjama jokių agentų. Kiekvieną dieną pašta ateina daugybės kuponų nuo žmonių, kurie
pennatę ką reiškia ši proga, skubinasi gauti aplikacijas, kad butų gulima palikti
nariais.
i
Jiegu esi užsiinteresavęs šiuo saugiu ir pelningu kapitalo įdėjimu, tai išpildyk žeminvi p:uluotQ kuponą ir pasiųsk arba ypati&lcai atsilan’
GUAGĖ INVESTORS DE3FA.KTMENT of HKNEY E. UO

’

FEĄRIi STREET, NEW YQRJK. Mes turime expextų visų tautų su kuriais galėsite
susikalbėti ir jie pilnai juŲvs išaiškins.
ATSIMINKITE: Kad skaičius Šerų yra aprubežiuotas. Jie labai greitai paisiduos.
Gali nusipirkti juos dabar, paskui negausi! Kas pirmesnis, tas geresnis, tai
rašyk tuojau.
JEIGU SUŽINOSI, TIKRAI ĮDĖSI PINIGUS.
, Pamąstyk —- Saugus įdėjimas kapitalo, kuris moka 8%

FOHEING LANGUA8E IMMESTOR DEPT.

//

_______

HENRY L. DOHEBTY&CO
12 PEARL

STREET NEW

YORK

Manndžcris

PARAŠYK IR
PRISIUSK

ŠITĄ KUPONĄ

ŠIANDIE

Foreign Language Investor Department
iry L. Doherty & Company
Peąrl Street, New Y'ork.
Nepadarant man jokių lėšų rpalųnėkite
prisiųsti pilims informacijas apie Jūsų “Auk
sinę Progų Investnyento propozicijų.
Vardas, pavardė ......................... ........................
Gatvė Į ..... a.......... .........................................................................................

Valstiją .
(Naujienos)

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

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

NAUJIENOS, Chicago, I1L
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

n.

cibuliai $1.00 ir $1.50 kreitas
v

-i-v-

,1

i

;

spinkai 25c. dėžė; saldus komai
$6.00 ir $6.50 statinė: tamėtos
$6.00 ir $6.50 kreitas.

Sgp****

■f"!

r sulotos galvose $3.00 ir $3.50 OrilATI/r |fl 7CM|f| AO
kreitas; lapuose 25 ir 35c dėžė;; VLIiR I f Lj JU LlIvIvLAv
.grabai $1.50 ir $1.75 svaras

Oliver Wen<lell Holtnes žnvčjančiame iiuMiKuioejirne
pasikalbėjime pnu
prio "profesoriaus
nu'
proiCNŲnuuN

puarytinio stalo”, nurodė neklaidingą

ženklą metų Kenumo. Yru pararė! lė
ki trys brūkšniai tarp antakių. Gali
me patirti pirmų ligos • ženklą visai
aiškiai.
<Kuomet moteris kenčia strėnų skau
dėjimą, nerviškumą, skausmų kanki
nimą ir tos negales daugiau krinta
ant moterų, todėl aišku, kad jai reikia
gyduolių. Kokią kitą gydiiolę gali pa
lygint arba naudot jei no Lydia E.
Pinkliam Vegetable Compoundą, kuris
per pusę šimtmečio yra patirtas, kad
yra natūralia pasigydymas nuo pana
šių negalių.

Stogu Dengejas

LIETUVOS LAISVES
BONAI IR JĮĮ VERTĖ

A.SHUSHO

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

kai daro, būtent, tą, kad jie dir
ba už juokingai mažas algas. Su
VISUOMENĖS ŽINIAI.
tikdami dirbti už begalo mažas
algas, Vokietijos darbininkai tik
Direktoriai Chicago, Mutual
nuskriaudžia sąve ir tuo nei
Casualty Company turi už garbę
Vokietijos stiprumas. — Vo kiek nepagelbsti šaliai. Anaiptol,
Daugelis žmonių žingeidauja,
pranešti, jog Birželio 1 d., 1921
kietija, padariusi taiką “be kon šalis nuo to ilgainiui turės blė- kokia galėtų būti šios valandos m. išpirko Commonwealth Life
J. GEDUTIS,
vertė Lietuvos Laisvės Bonų, Insurance Company Illinois kor
tribucijų“ su talkininkais, tapo dies.
2106 W. 24 St„
Phone Roosevelt 8699.
priversta sutikti išmokėti di Skolinimas pinigų Europai.— kuriuos ne vienas norėtų par poraciją, suorganizuotą 1909 me
džiausią kontribuciją talkinin Amerika iki šiol yra paskolinusi duoti.
tais, įkapitalizuotą artt $100,000,Spręsti apie Lietuvos laisvės
kams. Iki liepos pirmos dienos įvairioms Europos šalims dau00 su inšiurencu veikmėje arti
talkininkai turės gaut nuo Vokic giaus kaip 10,000,000,000 dole bonus yra gana sunku, kada tik $500,000.00 ir geru štabu agen
JAU AT
tijos 12,000,000,000 (dvyliką mi rių. Atgauti tuos pinigus rai nežinome, kiek kitų skolų tų if manadžerių, kurie yra gerb
PIGO
lijardų) auksinių markių, o už atgal, Amerika greit nesitiki. yra jau padariusi Lietuvos val tiniTr^veiklųs vyrai. Tas duoda
keturių mėnesių dar 38,000,000,- Anglija ir kitos skolininkes ša džia prieš pasiimant šią pasko nariams it policy nuosavuotoNėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkor000 (trisdešimts aštuonis mili lys trumpo laiko paskolas be- lą iš Amerikos lietuvių. Girdė jams Chicagos Mutual Casualty
tes stačiai j Hamburgą, Eitkūnus, Licpojų ar Kauną.
jardus) markių, viso padarant abejo padengs ilgo laiko pasko jome, kad Lietuvos valdžia bu Company progos gauti Life InPašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon
šiais metais 50,000,000,000 (pen loms. Bet to negana. Ameri vus kiek tai pasiskolinus iš Vo surance’ą per jų nuosavą kom
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar
kiasdešimts milijardų) markių. ka turės dar daugiaus skolinti kietijos ir kiek tai iš Anglijos
paniją.
lietuvaitė kreipkitės tuo jaus šiuo antrašu:
Vėliaus pagal noro talkininkų pinigų Europai. Franci ja gaus ir kiek tai milionų skolinga esanSekanti yra viršininkai ir di
Vokietija jiems dar turės mokė atlyginimą iš Vokietijos dau- ti Amerikai už karės medžiagą, rektoriai Commonwealth Life In
ti 82,000,000,000 (aštuoniasde- giausia bonais negreit išmokėti- šitos viso paskolos, jiegu jos surance Companijoj: R. J. RuhLITHUANIAN
136 E. 42-nd Street
šimts du milijardu) markių. Pir nais. Francijos finansai negali yra užtrauktos, iš eilės stovėtų ler, prezidentas; N. II. Ernest,
NEW YORK, N. Y.
TRAVEL BUREAU
mus įmokėj imkis Vokietija jau būti pataisyti iš 5 nuošimčo ant aukščiaus paskolos iš Amerikos sekretorius; David Adler, vice
pradėjo daryti ir nėra abejonės, | Vokietijos skolos, nors tas penk- lietuvių (Lietuvos Laisvės pa- prezidentas; Bruno Kreivis, 2SIŲSKITE
kad šiais metais ji sumokės lau- • tas nuošimtis sudaro gana dide- skolos—dolerius). Jeigu tai tie ras vice-prezidentas; G. Feinkiamus jos 50,000,000,000 mar-1 lę sumą. Todėl Francija turės sa, tai apskritai pirmesnės pa- stein, pagelbininkas sekreto
TELEGRAFU
kių. žinoma tas sumokėjirhas ‘ arba iš naujo skolintis pinigų iš skolos galėtų numažinti galibus pavidale paskolos iš Vokieti-1 Amerikos, arba užstatyti Ame- mybę atidavimo vėlesnių pasko- riaus ir pagelbininkas kasiejos ateities pelnų pramonėj ir pre • rikoj Vokietijos bonus, arba|lų. Tas jau butų atpiginimų riaus; viršiausia medikalis egzaminuotojas, Dr. G. II. Mammen.
kyboj. Apsiimdama mokėti to-1 tuos bonus parduoti taip, kad Lietuvos laisvės bonų vertybės.
kią didelę kontribuciją, Vokieti- j užmetus ant Amerikos naštą pi Svarbiausia betgi Lietuvos
NAUDOTO IR NAUJO
ja užtrauks didelį morgičių arba nigų išreikalavimo iš Vokietijos, laisvės bonų yra yra tame, kad
LUMBERIO PIGIAI
<J BwOAbWAY
N f V > < RK S'.Y
hypoteką ant savo šalies tveria- Amerika veikiausia su pastaruo jų išleidimas buvo menkai ap
Durims, langams, plaisteriui lente
Tiesi'kelionė
be
persždiMo
ii
New
Yorko
ger Libavą
lės, stogui popiera.
mosios galės ir nuošimčius beto ju pienu nesutiks, bet šiaip pi- galvotas ir nepraktiškas. Pasi
arba Hamburg—Eitkūnus
CARR BROS WRECKING CO.,
rodo, kad jie išleisti buvo tik
mokės ne savo žmonėms, bet nigus skolinti turės,
I LIETUVA
3003-39 So. Halsted St.,
talkininkams.
| Jiegu skolininkės šalys Ameri- kaipo popierėliai — popierinių
Laivai
išplauks
kaa
14
d.
Dideli dviejų Irlnbų palto laivai Išplauks
Tel.: Yards 1294.
"ESTONIA” __ BIRŽ. 22 (
S.S.LĮTUANIA LIEPOS 20
Tokios sunkios kontribucijos (kos paskolintų pinigų neišeikvos pinigų spausdinimo naujovišku
“POLONIA”
JULY 6 )
“ESTONIA” ............ AUG. 3
Tel.
Yards
145
niekad dar nebuvo užkrauta nei įvairiems kariškiems reikalams, pavyzdžiu. Jie žada nuošimtį,
Vtoi
laivai
turi
puikius
kambarius
trečios klesos keleiviams
JOHN J. ZOLP,
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
ant vienos šalies. O vienok dau įvairioms peštynėms ar avantu- —bet jų nuošimtis visai nėra
Real Estate — Paskola — Insurance
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 12fl N. La Salto St,
gelis mano ir yra įsitikinę, kad roms, tai Amerikos paskolos tu aprūpintas, ir nežinia iš kur jis Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.
CHICAGO, ILL.
Vokietija galės pilnai apmokėti rės prisidėti prie biznio pageri bus paimtas. Beto, nėra užtik Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė.,
uždėtą ant jos kontribuciją. nimo kaip Europoj, taip ir Ame rinta ar pampinta jokio fondo
Chicago.
Toks manymas yra žinoma dide rikoj. Skolindama pinigus Ame daliniam bonų atpirkimui. O
lis Vokietijos, Vokiečių ir jų rika tyrės žiūrėti, kad pasko tas stato į keblų padėjimą dau
pramoninės galės išaugštinimu. lintieji pinigai niekais ten ne gelį žmonių, kurie sudėjo pasku
tinį liuosą skatiką į Laisvės pa
Ir taip didelį “kreditą“ Vokie nueitų.
skolą Pagalios menka taksacičiam atiduoda ne kas kitas kaip
ja Lietuvos kapitalo ir ūkės da
jų didžiausias priešas, Francija.
Pradėsi taupymo accountą šiame seniausiam© ir geriausiame valstijiniame banke šioj
Pastebėtina, kad Francija pati į
Bedarbė Amerikoj su kievienu ros nuoskaudos ir pamatinei
apielinkėj.
savo galę netiki. Francijos pre mėnesiu dar vis auga didyn. paskolos sumai.
Viską krūvon sudėjus Lietu
kyba, pramonė ir finansai yra Daugelis pramonių yra apmiri
> /v.”
biisiai blotfamė padėjime, ir to mo stovyje ir negreit ketina pra vos bonus reikia ‘skaityti gana
dėl visos franeuzų viltys laukia dėt didesnį veikimą. Darbinin menku “investmentu”. Indėtus
išganymo iš*Vokiečių. Be pini kai, kurie yra pratę tik vienos į Lietuvos laisvės bonus pinigus
gų nuo Vokietijos Francuzai nei pramonės darbą dirbti, turi ga reikia veikiau skaityti kaipo au
svarstyti ne svarsto apie savo na didžiai kęsti, jeigu jų pra ką dabartinei Lietuvos valdžiai,
finansų pataisymą. Nors mažiau, monė yra sunkiai krizio užgau o no kaipo “investmentą“.
—KI. Jurgelionis.
bet visgi iŠ dalies Vokiečių kon ta. Vienok, tie darbininkai, kū
Perkelk savo accountą liepos 1 d. nenustojus nuošimčio.
tribucijoms nori pasiremti ir ne moka lengviau prisitaiky;
Anglija ir Italija. ‘
prie naujų darbų, ir dabar gidė
PoČios Vokietijos finansai ži tų gauti darbo pramonės srity
noma negali būti geri. Ištikrų- se. Rods dabar galima butų gau
Pagelbėjimui savo giminių ir draugų darbymetyj. Yra svarbu, kad javai butų surinkti
jų jie yra baisiai blogi. Vokieti ti sekančių darbų:
Vakar Chicagos marketo kai
jos valdžia savo finansų patai
urnai, kad nuostolių neturėjus — ir tas reiškia didesnę pagelbą ir daugiau išlaidų.
Ant farmų
nos
buvo
ant
tūlų
dalykų
sekasymui rods nieko geresnio neiš
Prie kelių taisymo
Siųskite pinigus tėvynėn dabar, per šį Tvirtą Valstijinj Banką. Greičiausia persiun
mos:
randa tik spauzdinti vis dau
Prie geležinkelių tiesimo.
Sviestas
creamery 31c.,
čiame už žemiausią kalną.
‘
giaus ir f-dąugiaus popierinių
Geležinkelių karšapėse
centralizuotas 31c., kaina retaimarkių. Nuo to finansai, žino
Prie ledo išdirbimo
leriam 34c., spausts 36c.
ma, nesitaiso. Anaiptol, jie turi
Prie akmenų skaldymo
Kiaušiniai — švieži pirmieji
eiti'blogyn, kadangi su pasidau
Prie plytų išdirbimo
22l/z ir 23’/6c., paprastai pirmie
ginimu popierinių markių turi
Vėjiniuose malūnuose
pulti ir puola markės kursas, o
Prie cemento išdirbimo ir ce- ji 20 ir 21 c., maišyti lotuose
21 ir 22^c., extra sudėti balto
su markės kurso puolimu blogė
Po valdžios priežiūra
mentavimo
medžio dėžėsna 28 ir 29c., mar
ja Vokietijos prekyba su užsie Prie gatvių grindimo
giukai 18 c., purvinukai 19c.
1112 West 35-th Street
niais. Vokietija, rods, galėtų
Prie skalinaičių rezgimo
Gyva paukštiena —kurkęs 30
greičiaus pataisyti markės kur
Prie mielių išdirbimo
są, jeigu apdėtų didesniais mo
Prie gerylų išdirbimo ir par c., vištos 26c., gaidžiai 13c., an
Turtas virš $6,000,000.00
tys
25c.,
žąsys
15c.,
pavasari-1
kesčiais kapitalą.
davimo
niai žąsiukai 23c.
I
Didžiausias Vokietijos stipru
Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.
Prie gatvekarių
Negyva
paukštiena
—
kurkęs
mas šiandie yra jos industrijoj ir
Prie automobilių taisymo
25c. ir 30c., vištos 27 ir 28 c.,
jos darbininkų pasiryžime dirbti.
Prie pienininkystės
Daugelis pranešimų nusako, jog,
Dabartiniuoju laiku po trupu gaidžiai 15 ir 16c., antys 28 ir
I
nežiūrint į nepalaimas, Vokieti- tį pradeda gerintis darbai kėlio 30c., žąsys 23 ir 25c.
Bulvės — šiaurinės baltosios
jo* pramonė yra tvirčiausia pa- se pramonėse. Taip eina pasistatyta ir yra pasiryžusi konku-1(gerinimas pramonėje pančiakų 70 ir 90c. 100 svarų, šviežios
tuoti su visų kitų šalių pramo- Į mezgimo ir vilnonių daiktų au $3.00 ir $3.25 už 100 svarų; sal- Į
nėmis. Anglijoj, sakoma, da- * dimo. Pasigerins, taipgi, dar- džiosios bulvės $2.50 ir $3.50
bartiniuoju laiku įvairiose var- bai batų siuvimo pramonėje, šil- bamperis.
žali fnik tai — obuoliai $5.00
žytinėse įvairiems elektros ir in- kinių daiktų audimo pramonėje,
Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšie/
žinerijos darbams padaryti be-'o taipgi tairų pramonėje. Blo- ir $9.00 statinė; $3.00 ir $3.50
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tjfc $35.
veik visuomet laimėjimais buna'giau darbai eina ir eis geležies dėžė; vyšnios $2.50 ir $3.00 dė
26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel
Vokiečių inžinieriai, gvarantuo-'pramonėje, saldainių išdirbystė- žė; lemonai $7.00 ir $7.50 dėžė;
tui, visiškai gvarantuoj ame, kad visų amžį laikys.
dami ir pigesnį ir geresnį darbą je> popieros pramonėje, fonogra- orančiai $4.00 ir $6.00 dėžė; pyKam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš
už Anglų inžinierius. Vokieti- fų išdirbystėje, pianų išdirbys- čės $2.00 ir $2.50 kreitas.
taip
vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus
Uogos
—
agrastai
$3.00
ir
$3.jos konkurencija yra baisi ir An- įgje> spaustuvėse, stock yarduovisai naują 1921 styliaus gvarantuoti Phonographai vertės rctėilcglijos ir Amerikos kapitalistams. se> žaislų išdirbystėje, rašomųjų 50 už 24 kortų dėžę; avietės
rių nuo $200.00 iki $225.0Z) tik už $35.00 su rekordais ir adatomis
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurj
$7.00 ir $9.00 24 kvortų dėžė;
Spaudoje čia ne vieną sykį bu-’ mašinerijų išdirbystėje.
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visojo šiaurinėje Ameri
vo pažymėta, kad Vokiečių darbi
koje ant trijų sykių pas retailerius ar vvholesale.
Apskritas visų darbų pasige- žemuogės $2.00 ir $2.50 16 kv«oi>
i V
ninkai bent šioj valandoj yra rinimas yra laukiamas ne anks tų dėžė.
Taipgi turime keletą augštos rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosim© už pigiau nei padarymas kainavo.
žalios daržovės — asparagai
Tiktai
geriausi viso svieto darbininkai. čiau s kaip rugsėjo mėnesyj.
Tiktai
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedeliomis nuo 10 ryto iki
$1.50 ir $2.00 sekcijai; batviniai
Jie, suprasdami sunkų šalies pa
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bile laiko.
—KL Jurgelionis.
$4.00 ir $4.50 statinė; salierai
dėjimą, netik sutinka dirbti il
Pristatome visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi
siunčiame
C. O. D.
gesnes valandas, bet ir dirba su 1 AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS? $5.00 ir $5.50 kreitas; kopūstai j
visu uolumu be tinginiavimo. Reikalauk musų kainos asphalt sto- $3.50 ir $4.00 kreitais; žyduoliai
NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Tai duota daug garbės Vokieti- gamai ir marmurinio paviršiaus, stu- kopūstai $1.25 ir $1.50 kreitas;
Dirbtuvių atstovai.
2023
So.
Ashland
,Avė. Kampas 21st St.
morkos
$4.00
ir
$4.50
statinė;
jos darbininkų klesai. Ji beabe- bų ir gar^
i?
Tel.: Victbry 2400
$8 vertės rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.
agurkai $2.5 Oir $3.00 dėžė; ža-J
jo bus Vdkitijos išgelbėtoja. Tik
GEORGE GREEN LUMBER CO.,
ieji cibuliai 75 ir $1.00 dėžė;
vieną klaidą Vokietijos darbinin22nd St. Bridge.

Pastabos apie biznio
eiseną.

T. Pullman 5482

AKUSĖRKA
i-.

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

Dr. A. R. Blumenthal 1
AKIŲ SPECIALISTAS
Akto Egiamiaaoiu Dykai

LAIVAKORTĖS

į

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra ■
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame j vai
kus.
9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si.

Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

^=DR.HERZMAN^B

p ini aus

Iš RUSIJOS
Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- 1
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniikas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 1D—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal*
8110 arba 857
Tąlephonai:
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 Metai
Ofisas
4729 8o. Ashland Avė., 2 labos

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyriška ir

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 10 vai
valandos ryto iki i'vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Sakyk
TAIP

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT-—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
▼41 tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison SL

SIŲSKITE PINIGUS DABAR

Marketo Kainos.

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

Canal 257
Naktinis T ei. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare,
Nediliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted St„
Kampas 18 ir Halsted St.

Central Manufacturlng District Bank

'PAPRASTA

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

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

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

PROGA

Tel. Canal 6222

* DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt SU.
CHICAGO.

H
FT

$3

Valandos: 9:80 ryto ild 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.
Telephonn Yards 5884

OR. P. G. WIEGNER
* ’
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Serėcla, Birželio, 8, d., 1921
jam Internacionale Anglijos Tamstų organizacijos Pildo- škiai P. P. S. jai pritariant ir joje nesu užtektinai faktų. Ad
Aiškus dalykas, kad tei- Baltgudija. 2,000,000;
trade-unijonistus (kurie nebu masai Komitetas, mes turime net remiant. Jog Želigovskio vokatas Parker paduos apelia
• ’singai ^elgėsi tos partijos, Azerbeidžanas 1,500,000;
valdžioj dalyvavo savo žmonės, cijų. Distrikto prokuroras Par
<.7THUAM!AN
Armėnija 1,300,(XX) (Šitų re vo nėkiek radikalesni ui da pasakyti tiek:
PubUahed Daily axc«pt Suaduy by jj kurios stojo už priėmimą ulLietuvių Socialistų Sąjunga kaip A. žaštovtas. Jog iš tos ker paprašys gubernatoriaus
bartinius “darbiečius”), Fran
-Įtimatumo. Jeigu ulimatu- spublikų bolševikai sudraskė); cijos
proudhonistus (kurie net visuomet darė, kų galėjo, kad imperialistų komedijos buvo suteikti Mooney pardodį. Kaip
mas butų buvęs atmestas, Tolimųjų Rytų respublika buvo socializmo priešai) ir savo veikimų derinus su bro norima padaryti “vietos žmo distrikto prokuroras, taip ir
tai Francijos kariuomenė 2,(XX),(XX).
Vokietijos lusalliečius (kurie liškų jai organizacijų veikimu. nių valdžių“, palaikomų lenkų teisėjas Louderback pripažįsta,
butų įsiveržusi į Ruhr ap Pasak “Rosta“, sovietinės stojo už tai, kad valdžia turi .Tam jinai yra susirišus su So durtuvais ir markėmis iš Var kad Mooney ir Billings nėra
. CHICAGO, ILLINOIS.
respublikos valdo 95% seno remti darbininkų organizaci cialistų Partija Amerikoje.* Sa šuvos. Jog tiek kartų gavome kalti, bet jie nenori padaryti
skritį,
tai
butų
suparaližaTelephone Roosevelt 8500
sios Rusijos teritorijos ir 80% jas). Kodėl jisai taip darė? To vo veikimų norime derinti it iš P. P. S. žmonių ir Varšu precedento, kuris galėtų pa■ vę visą Vokietijos industri senojo
dėl, kad jam viqų-pirnia rūpė su Lenkų Socialistų Susivieni voj ir Vilniuj aiškių pasaky liuosuoti iš kalėjimų ir kitus
gyventojų skaičiaus.
Subscription Rateai
ją ir gal butų dar iššaukę
$8.00 per year in Cauada.
mų pripažinti ir palaikyti tų nekaltus žmones.
jo masinis darbininkų judėji jimo veikimu.
$7.00 per year outside of Chicago. karą tarpe Vokietijos ir
Draugai, vis dėlto, Tamstų valdžių, kiek kartų turėjome
mas. Jisai sakydavo, kad “vie
BABELIO BOKŠTAS
$8.00 per year in Chicago.
8c per copy.
nas žingsnis darbininkų judė nusistatymas tuo tarpu mums progos su jais susitikti. Aklas, Policistas nušovė streikierį. •
GALVOJE.
Francijos. Todėl socialde[18 Federuotosios Presos]
jimo yra svarbesnis, negu tu yra neaiškus. Jį ypač temdo be jokių sųlygų Vilniaus sei
Entered aa Second Class Matter■ mokratai (didžiumiečiai) ir
PH1LADELPH1A,
Pa. — Vie
March 17th, 1914, at the Post Office
Tamstų organizacijos Pildomo mo rėmimas taip pat buvo la
zinas
geriausių
programų
“
.
“
Laisvės
“
Vabalas
užsimanė
social
nas streikieris tapo nušautas
of Chicago, III., under the act of' nepriklausomieji
jo Komiteto autorizuotasai pa bai reikšmingas.
i
--------- -- <—
iškoneveikti Amerikos Socialia
March 2nd, 1879.
Red Poland. Mes,
“Musų įsitikinimu, visa Že ir vienas unijos viršininkas pa
Naujienos eina kasdien, išskiriant demokratai gerai padarė, stų Partijų ir tuo tikslu para NUO MĖNULIO NUKRITO. reiškimas
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben balsuodami šį kartą išvien
suprantama, nuoširdžiai įverti ligovskio avantiūra yra prie šautas ilgame 25,(XX) darbinin
šė straipsnį po antrašu “pradrovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
kų streike Cranip laivų būda
su klerikalais ir buržuazi žuvusios vilties partija“. Bet “Amerikos Lietuvis“ sako, name draugų Lenkų kovas dėl monė lenkų imperialistų sie vo
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8500.
j imo yarduose. Streikieris
savo gimtojo krašto atvadavi kimams vykdyti, ir ginti len
kad
Lietuvoje
nesu
nė
karo
kų
jisai
išvedė
tame
straipsniais
liberalais.
Užsisakomoji Kainai
mo ir siekimosi to, ko visi mes kų-dvarininkų reikalus Lietu Michael Joyce, 22 m., tapo nu
stovio,
ne
kitų
dalykų,
delei
I
nyje?
O-gi
tų,
kad
Socialistų
Chicago je — paltu:
O komunistai atliko stam
$8.00
Metams------------- —— ----Socializmo. Kas voje. Dalyvavimas toje avan šautus policisto. Boilermakerių
siekia mes
kurių
socialistai
kelia
protes

Partija
ateityje
ketina
pavir

4.50 bią kvailystę, pasipriešinda
unijos sekretorius Stanley RaPusei metų ..... ....
sti stambia spėka, su kuria ko tus. Štai kokį pamokslų jisai buvo kaizerizmas ir carizmas, tiūroje reiškia norų atiduoti tajski tapo pašautas unijos ofiTrims mėnesiams---- -------- . 225
1.75 mi ultimatumo priėmimui. munistams bus sunku kovoti! jiems išdrožia:
Dviem mėnesiams
visi tai žinome. Žinome, nes ir Lietuvos rytų darbininkų ir
1.00
Vienam mėnesiui
mums, lietuviams socialistams, demokratijos reikalus į reak
Jie atsidūrė vienoje kompa- i Vabalas mano, kad “menše
tono Kleingucnther.
“
Reikalauja
sugrųžinti
lai

Chicagoje — per neiiotojus:
prieš tų despotizmų teko ko cijos rankas“.
vikai
iš
Socialistų
Partijos
“
su

nijoje
su
atžagareiviškiauVisi metalo darbininkai re
Viena kopija-------- ------- 03
svę žodžio, spaudos ir susi voti. Jisai ir mus ir Jus, drau Toks yra Lietuvos Socialde
radikaliniais ele
Savaitei ..._______ -.........
18 siąja Vokietijos partija, na sivienys su
rinkimų, bet nenurodoma gai, slėgė. Bet mes žinome ir mokratų Partijos pareiškimaĮs mia streikų.
Mėnesiui ............ ...
...... —. 75
mentais
iš
Darbo
Partijos
ir
cionalistais (kurie atvirai farmerių lygos. Didelį žingsnį faktų, kur ir kuomet'ta lai tai, kad nuo kurio laiko Len- apie tų partijų (P. P. S-), ku
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
Organizavimo kampanija.
agituoja už monarchijos su linkui tokios susivienijimo ji sve buvo varžoma. Jei bu
paštui
rių Jus,. draugai, baltinate. Ne
[Iš Fcderuotosios Presos]
Metams »—..........
- $7.00
vo
varžoma
laisvė
žodžio
S.)
elgęsis
buvo
toks,
kurį
tikėti jais (Lietuvos socialde
SAN DIEGO, Cal. — San
Pusei metų 4.00 grąžinimą).
sai jau dabar mato tame, kad
spaudos
ir
susirinkimų
lai

Trims mėnesiams -------------- - 2.00
Čionai verta bus pastebė socialistai veikia kartu su ke laikinosios valdžios, prieš joks savo klesos reikalus su mokratais) mes neturime pa Diego pavieto unijų taryba pra
Dviem mėnesiams...............—. L50
prantantis darbinrnkasnsociali- mato. Viena, vietoj gyvendami dėjo smarkių
organizavimo
Vienam mėnesiui
,...... .75 ti, kad Francijos komunistai “darbiečiais” ir farmeriais kulsušaukimų seimo, nekaltin
jie lengvai susisiekia su P. P.
Kampanijoje nau
Lietuvon ir kitur uisieniuosoi
šitame punkte visai prasi turos dirvoje, steigdami laik kime naujos ministerijos, organizacijos Pildomojo Ko S. žmonėmis ir,todėl gali jų kampanijų.
dojami lapeliai, vieši susirin
(Atpiginta)
raščius. Sako:
jei
neturime
faktų.
Jei
esa

miteto autorizuotasai pareiški veikimų sekti. Antra, iki šiol kimai ir skelbimai laikraščiuo
Metams---------------------------- $8.00 lenkė su Vokietijos komunima
prirodymų,
praneškite,
“štai Minnesotoj jie įstei
Pusei metų ..... ......................4.50 I stais.
mas visa tai ryžusi nubaltinti. nieks dar neįrodė, kad Lietu se, kad pažadinus darbininkus
Francijos komunis
Trims mėnesiams_____ —.— 2.25
tuomet
ir
mes
prisidėsimo
gė
dienraštį
‘
'Daily
Star
’
,
OkJuo norima užginčyti tai, kas vos socialdemokratai 'butų už organizuotis. Labor Temide,
Pinigus reikia siųsti palto Money tai patarė reichstagui pri
prie
protesto.
”
lahomoj ‘Leader’į, Montanoj
Orderiu, kartu su užsakymu.
visiems Lenkų socialistų judė sikrėtę tos rųšies šovinizmu, darbininkų namuose, bus įkur
imti
ultimatumą,
ir
kada
ce
‘Butte Daily Bulletin’, Wisnežinome, kas pasidaro jimų sekantiems žmonėms se kokiuo didžiojo karo metu už tas didelis knygynas ir skai
reichstagas priėmė ultima- consine, šalę Mihvaukec su Mes
“Amerikos (Lietuvio“ redak nai žinoma. Socialistų organi sikrėtė kai kurie kitų valsty tykla.
* -a
Taikymosi
I tumą, tai Francijos komu- ‘Leader'io gyvuoju Sheboy- torium, bet išrodo, kad augš- zacijai —- šį kartų Lenkų So bių socialistai (pav., Vokieti
I įrištai karštai pasveikino ši gano ‘Telcgram’, Seattle jie čiaus cituotuosius žodžius pa cialistų Susivienijimui 4— toks joj, Belgijoj ir tt.) Vadinas,
politika.
tą jo žingsnį (nutylėdami turi ‘Union Record’, o Chi- rašė žmogus, kuris, iki šiol bu darbas yra ir bergždžias ir ne faktai kalba prieš P. P. S., bet Musų Moterims
garbingas.
Jus, draugai, sakote, kad apie
Talkininkų ambasadorių tečiaus, kad jų vienminčiai | cagoj steigia ‘Workers Daily vo ant menulio ar Marso.
SUKNIA No. 1025.
Kalbėti
apie
visus
Tamstų
jų
buvusi
“
sudaryta
dvidešim

Jisai, pasirodo, visai negirtaryba pasiuntė Vokietijos Vokietijoje balsavo prieš).
“Vis tai dienraščiai. Patys,
organizacijos Pildomojo Ko to šimtmečio legenda
(A
atstovybei Paryžiuje laiškų, O vienos ir antros šalies ko vieni socialistai tų dienraš
miteto
pareiškime
suminėtuo

Ims
metų (t. y. kuomet
kuriame ji pripažįsta, jogei munistai priklauso juk į tą čių nieku bildu nepejiegtų skutinių
jau buvo susirinkęs seimas) sius dalykus skaitome esant been creatcd), kad “Lenkų SoVokietijos valdžia parodė “trečiąjį
internacionalą”, užlaikyti. Bet bendrai susi juvo suimtas vjsas profesinių bereikalingu: apie lai nekartų cialislų Partija buvo laisva nuo
savo tikrų pasiryžimų išpil kuris visiems savo nariams dėję su farmeriais ir dar- sųjungų centras; kad profesi jau buvo minėta Amerikos so šovinizmo”!
«
bieČiais jie juos užlaiko...” nių sųjungų laikraštis yra už cialistų spaudoj. Čia tenkinsidyti prisiimtąsias pareigas diktuoja vienodą taktiką!
Jums, draugai, rodosi, kad
mės
tik
tuo,
būtent,
koks
yra
daromas
kiekvienų
kartų,
kaip
Komunistų
organo
literatas
pagal taikos sutartį, Po laiš Taigi, nors su buržuazine
Lenkų Socialistų Partijos nu pači ta vimas vienos-kitos Len
tiktai
jisai
pasirodo.;
kad
nuo

tvirtina,
kad
Socialistų
Partija
kų Socialistų Partijos manife
ku pasirašė Francijos mini- valdžia socialistams daž
sistatymas
Lietuvos
klausimu.
sutraukusi visus ryšius su latos daroma pas darbininkų
stų frazės pateisina tos parti
sterių pirmininkas, Briand. niausia tenka kovoti, bet, “marksizmu
“ ir žuvusi kaipo judėjimo veikėjus kratos; kad — Kovo mėnesy, 1921 m., Len- jos darbus. Pakartojame: tai
Tai yra pirmas atsitiki kaip šitas pavyzdys rado, iš revoliucinė spėka”, bet ji ga yra draudžiami priešingų val
negarbinga.
mas nuo to laiko, kai kilo pa to anaiptol neišeina tokia linti išlikti, ,ir ne tiktai išlik džiai organizacijų Nuvažiavi S.) vyriausia sekretoris M- Nicsaulio karas, kad Vokietijos taisyklė, kad^ būtinai reikia ti, o ir pasidaryti taip stipri, mai, ir t. t 'O gal tas redakto dzialkovski pasiuntė laiškų cijos Pildomojo Komiteto au
Socialdemokratų Par
torizuotojo pareiškimo tonas
priešai kame-nors pripažįsta j visuomet eiti prieš visa, kad jogei kairiaspurniams butų rius visai neskaito jokių laik Lietuvos
tijai.
Kviesta
taipjau
bendrų
.
yra toks, kuris verčia mus ma
jai gerus norus. Matyt, jau daro valdžia. , Tokia akla keblu atsilaikyti. Jisai perspė raščių?
akcijų daryli. Delei ’ šito kvie
ja savo vienminčius:
nyti, kad savo nusistatymu Jus
ne tiktai Anglijos, o ir Fran-. taktika gali prie tam tikrų
timo Lietuvos Socialdemokra
mažai ar visai nesiskiriate nuo
“Reikia stovėt ant sargy
tų Partijos G e n t r. Ko m icijos valdžia suprato, kad sąlygų patarnauti atžagarei
Lenkijos Socialistų Partijos (P.
tetas be kita pasakė:
taikymosi politika geriaus viams, o ne darbininkams. bos, sekti permainas ir drū
P. S) Tokiam atvėy bendra
čiai laikyti savo rankose
apsimoka, negu keršto poli Socialistų taktika turi būt darbininkų laivo vairų. Jam Pildomojo Komiteto atsaky “...Mums butų labai svarbu akcija butų negalima, bent tuo
Lenkų Socialistų Susi
išsiaiškinti, kokia yra pačios
tika.
daug išmintingesnė, negu reikės plaukti per milžiniš mas
vienijimui Amerikoje.
P. P. S. tikroji pozicija LictuTad, turėdamas omeny tai,
toks paviršutiniškas radika kų bangų stichijų”.
vos-Lcnkijos santykių klausi- kas jau pasakyta, Lietuvių So102.5
lizmas.
Atžagareiviškas
Tai taip užbaigė savo pa
Gegužes mėnesy LSS. Pi Įdo mų. Turime atvirai pasisakyti,
Sąjungos P i 1 d o m a-

LSS. santykiai su Lenkais.

radikalizmas.
Siauro proto žmonėms ro
dosi,. kad juo griežčiau ko
voji prieš valdžią, tuo esą
geriau,
“revoliucingiau”.
Bet ištiesų tai užsispyrimas
eiti prieš valdžią kad ir čia
dar taip karštais gali būt vi
sai nepraktiškas. Net jei
gu ta valdžia yra grynai
buržuazinė.
Štai jums pavyzdys. Kuo
met nesenai talkininkų val
džios pastatė Vokietijai ul
timatumą delei karo nuosto
lių atlyginimo, grumodamps
užimti ginkluota jiega Ruhr
apskritį, tai Vokietijoje kilo
klausimas, išpildyti jį ar ne.
Po karštų diskusijų žymi di
džiuma balsų reichstage iš
sireiškė už tai, kad talkinin
kų ultimatumas butų priim
tas, ir įgyvendinimui šito
reichstago nutarimo tapo
sudaryta dabartinė Wirth’o
ministerija.
Iš kurių-gi pa trijų susida
rė ta reichstago didžiuma?
Iš visų, išskiriant dvi. Prieš
talkininkų ultimatumo priė
mimą ir prieš Wirth’o kabi
neto rėmimą šitame klausi
me balsavo tiktai nacionalis
tai ir komunistai; o visos ki
tos partijos — buržuazinės
socialistinės — balsavo už.

mokslų p. Vabalas.
mavai Komitetas gavo .laiškų kad P.' P. S. nusistatyme Lie
Jisai ryžosi parodyt, kad So nuo Lenkų Socialistų Susivie tuvos klausimu ir išviso užsie
cialistų Partija esanti “be vil nijimo sekretorio Zigmanto ninės politikos srity mums daž
ties partija”, o parodė, kad ji Piotrovskio. Lenkų Socialistų nai nesisekdavo susekti tos de
turi prieš save gana gerų atei Susiv. Pildomojo
Komiteto mokratijos linijos, kuri skiria
tį; tuo tarpu kad komunistai, vardu Piotrovskis mus kvietė P. P. S. nuo Pilsudskio impe•
f
NAUJOSIOS VALSTYBĖS. pasak jo, turį buF ant sargy dalyvauti jų organizacijos su
bos, idant nepražudytų tų “po važiavime. Beto, kartu su kvie
“Turime dar daugiau pasa
zicijų
“
,
kurias
jie
šiandie
lai

timu mums atsiųsta ilgesnis kyti. Kuomet iš P. P. S. pusės
Rusijos valdžios telegramų
agentūra “Rosta-Wien” paduo kų. Pradėjo, vadinasi, su “ale pareiškimas — Raudonoji Len buvo keliama ir remiama “di
da, kiek žemės ir gyventojų liuja“, o pabaigė su “amžinų kija. Pareiškimų yra autoriza džiosios Lietuvos“ mintis, kai
vęs Lenkų Soc. Susiv. Pildo- po reale Šiai dienai politinė
turi sovietų Rusija ir atsiskylę tas savo minčių nesuta- masai Komitetas Artimiausis koncepcija, mums gana sunku
rusiosios nuo Rusijos valsty
bės. Pagal tas skaitlines, ma valiojantis barškalas turi drų- to pareiškimo tikslas —• stip buvo atskirti, kuo galų gale
žųjų tautų atsimetimas nuo sos pasakoti apie “ryšius su riai šovinistinę Lenkijos Socia- skiriasi tuo klausimu P. P. S.
nuo lenkų-dvarininkų Lietuvo
Rusijos sumažino jos teritori marksizmu“! Kų jisai žino apie
je. Dar tolinus einant, mums
jų septyniais šimtais tūkstan
čių (700,()()()) ketvirtainių vior gal “Laisvė“ išleido Pruseikos Susivienijimo sekretoris nepa visuomet dėjosi galvon, kad
stų ir trimis dešimtimis milio- parašytų knygų apie . “Karolių sitenkino tik kalbamuoju pa P. P. S. pasisakydama dėl Lie
nų (30,000,000) sumažino jos Marksų“, ir to laikraščio ben kvietimu, bet kartu prašė, kad tuvos santykių arba ir vysty
dradarbiai dabar delei to įsi męs pareikšt ūme savo nuomo dama Lietuvoje savo veikimų,
gyventojų skaičių.
statydavo tautinį
Naujosios valstybės turi po vaizduoja, kad jie esu kompe- nę apie tos organizacijos Pil paprastai
tiek teritorijos ir gyventojų: tentiški kalbėti apie Markso domojo Komiteto autorizuolų klausimų priešaky klausimų
Suomija (Finlendija) 300/- mokslų. Bet užtenka bent ant jį pareiškimų, kitais žodžiais Lietuvos darbininkų reikalų.
000 ketvirtainių viorstų ir 3,- greitųjų peržvelgti tų Prusei- Lenkijos Socialistų Partijų — Jog ir sudarymas tautinės so
ko raštų, kad’ įsitikinus, jogei LSS. Pildomasai Komitetas cialistines organizacijos Vilniuj
500,000 gyventojų;
Estonija 40,()(X) ketv. vior- jisai niekuomet nėra studija savo posėdy, gegužės 24 d., (Polska Partija SocialislycznO'
vęs Markso veikalų ir neturi 1921, nutarė tų prašymų paten
stų ir 1,500,(XX) gyventojų;
Latvija 40,(XX) ketv. viorstų apie juos jokios nuovokos. Jo kinti. LSS. Pildomojo Komite kinimu neapsiėjo be aiškios ir
“Karolius Marksas” yra betvar- to sekretoris Lenkų Socialistų
ri 2.OOO,OOO gyventojų;
sekretoriui Z.
Lietuva 70,(XX) ketv. viorstų kiškai pagaminta kompiliacija, Susivienijimo
“Sekdami P. P. S. veikimų
neverta sudilusio dvylekio.
Piotrovskiui pasiuntė šitokį
ir 4,500,000 gyventojų;
per abi Lenkų okupaciji, mes
Jeigu Vabalas turėtų bent laiškų — atsakymų:
Lenkija 140,0(X) ketv. vior
Drg. Zygnriint Piotrowski, matėme, kaip P. P. S. ypač postų ir 15,(XX),000 gyventojų šiek-tiek išmanymo apie mark
litiniai-tautiniais klausimais be
(reikia pastebėt, kad tai yra sizmų, tai jisai suprastų, kad
tiktai dalis Lenkijos — ta, ku- tie faktai, kuriuos jisai pažy Sekr., 959-963 Mi(waukee avė., veik nieltur nėątsirybodavo nuo
okupantų valdžios jr noriai sė
mi savo straipsnyje, yra kaip Chicago, 111. •.
ri pirma buvo po Rusija).
Drauge: — Tamstos laiškų davo savo sėkla tokion dirvon,
Sovietinės respublikc^, cs- tik marksistinės taktikos trium
kuria prieš tai nulrešdavo lenančios po Rusijos bolševikų fas. Jeigu socialistai sugeba Lietuvių j įSųdiidifltų
gavo. kų-nacionalistų ir reakcininkų
valdžios kontrole, turi visos pritraukti prie bendro darbo Pildomasis Komitetas
.darbas.
kartu 140 milionų gyventojų, plačias radiikalinio darbininkų
Dėlei Tamstos kvietinio da ’ “Ypač daug munls pasakė
ir farmerių judėjimo minias,
kurie dalinasi taip:
Susi apie P. P. S. Želigovskio avan,91,025,000 lai jie eina lygiai tuo keliu, lyvauti Lęnkų Socialistų «««*
kuriuo ėjo pats mokslinio so vienijimo suvažiavime ir pri-' tiura.
gyventojų;
“Mes esame įsitikinę, kad ji
cializmo įsteigėjas. Marksas dėto ilgesnio pareiškimo (Red
Ukraina 32,000,000 gyv.;
juk stengėsi palaikyt Pirma- Poland), kurį yra autorizavęs buvo sugalvota ir vykdoma aiTurkestanas 7,000,000;

j

Į

s a i K o mite tas nutarė Tam
stų organizacijos suvažiavime
nedalyvauti.
Dėkodamas už
Tamstų pakvietimų, jis tečiaus
skaito reikalingu dar kartų pa
reikšti: Amerikos lietuviai so
cialistai visa širdimi norėtų užmegsti artimesnių su draugais
lenkais ryšių. Vis dėlto, pirma
nei tie ryšiai bus užmegsli, mes
turime arčiau pažinti vieni ki
tus. Turime išsiaiškinti.
Draugiškai,
St. Strazdas.
LSS. Pildomojo Komiteto sekr.

Namu budavotoju
streikas.
[Iš Federuotosios Presos]

LAWRENCE, Mass. — Nors
Amerikos Darbo Federacijos
vadovai patarė vietos strei
kuojantiems namų budavotojams užbaigti streikų ir grįsti
į darbi) tokiomis sųlygomis, ko
kias tik jie gali išgauti, strei
kas vistiek tebesitęsia. Namų
budavotojai griežtai atmetė
kontraktorių

siūlomas “opcn

shop“ sųlygas. Streikieriai pa
reiškia, kad jei samdytojai nc-

Grakšti lengvutė ir labai patogi
vasaros karštose dienose merginoms,
suknelė.
Ji susideda iš trumpo plačiai su
raukto sijono ir ant viršaus užleidžiamos bluzes kimono styliuje.
Tokiai, suknelei pavyzdys No. 1025
sukirptas m-ieros 36, 38, 40 colių per
krutinę 36 colių suknelei reikia 4%
jardo 36 colių pločio materijos.
Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą,
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
konvertą kartu su 15 centų (pašto
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums,
šiain užadresavus: NAUJIENOS.
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted
St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, BĮ.
Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdi No. 1025.

Mieros ----------- colių per krutinę

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

DR. A. MONTVID
streikas tęsis visų vasarų.

Pripažįsta, kad Mooney
nekaltas, bet nenori
paleisti.
[Iš Federuotpsios Presos]

SAN FRANCISCO. —
sėjas Louderback atmetė rei
kalavimų atnaujinti Mooney
bylų, pasiremdamas techniniais
dalykais. Jis sako, kad petici-

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu
25 East Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8862
2121 North Westem Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tęl. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
.
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, UL

6
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ba atlyginimas tokioms ypa sc Valstijose, skelbiamos žinios
“Vaikai nustokite
toms, kurios prieš ir karo lai apie areštus bei kitas baiseny
bereikalingai peštis
ku buvo sužeisto kareivio už bes tarybų Rusuose esančios
yra užtektinai BAMBINO
laikomos. Tokios užUaikomos grynų gryniausiu prksinumyljum abiem P
“Tai užsienio spaunlos
ypatos turi įteikti pilnus ir ai nias.
melai”
sakoj koresponden
Delei atlyginimo išgavi škius prirodymus Jog jos bu tas. Melai, kuriubs fabrikuoju Kūdikiai mėgsta JĮ f
ištiesti, ir ant kiek užlaiko
mo tarnavusiems Ame vo
Jie prašo dauginusi
valdžios
mos. Šios ypatos gali, aiškiai ir skleidžiu tarybų
rikos kariuomenėje. prinodžius, kad jos buvo už
Net ir ihftžyčiai žino, kad
laikomos, gauti atlyginimų:
Tebėra kalėjime.
Daug Lietuvių jaunuolių pa našlė, vaikai ir užlaikomi tė
[Iš Federuotosjos Fredos]
saulio kare kariavo po Ameri vai, jei kareivis yra žuvęs ar
SAN QUENTIN, Cal.
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti
kos vėliava. Vieni neteko gy I nuo sužeidimo ar nuo ligos
Priešingai pasklidusioms nese
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį į
vasties, kiti sveikatos. Kai-ku- I karės tarnystėje.
lengvai, taoiauš tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50o. arba už 60c.
nai žinioms, kad buk Dr. Mary
rie jų neturėjo jokių Ameri
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiume tiesiog iš laboratorijos.
Taip vadinamas “Compen- Equi tapusi paliuosuota iš Mc
kos pilietybės poperių.
[sation”, atlyginimas, yra Suv. NeilI salos kalėjimo, ji vis dar
F. AD. RICHTER & CO.
šių jaunuolių vardai turė I Valst. valdžios mokamas apart
3rd Avenu* & 35th Street*
Borovgh of Brooklyn, New York City
tebėra kalcji’ine ir neturi jo
tų būti minėtini ir todėl pra Į Karo Riziko Apdraudos. Atlykios žinios, kad ji bus paliuo
šoma visų tų, kurie tarnavo I ginimas yra mokamas atsitisuola. Ji sėdi kalėjime už per
po Dėdės Sam6 vėliava (arba Į kus mirčiai prieš arba po pa- žengimų špionažo įstatymų.
apie juos žino) pranešti Lietu liuosavimo iš kariuomenės,
vos Atstovybei Amerikoje: var betgi priežastis mirties turi būt
dų, pavardę, adresų, kokioj da- nuo sužeidimo gauto arba li
lyj kariuomenės, kur, ir kaip gos pagautos tarnystėje, o ne
ilgai tarnavo ir t. p., kad jų per savo kaltę.
vardus įtraukus į sąrašus Ame
Atsitikus mirčiai kareiviui,
rikos lietuvių, kurie dalyvavo arba prieš arba po palluosavipasauliniame kare.
mo ar rezignacijos, jei mir
1 -gS eie'I
3L| gJ 1
1Bii ir Jį
B fl
|
A
JMHIJ
Be to butų naudinga žino ties priežastį yra nuo sužeidi
4*7
- '4*
ti, kiek musų jaunuolių žuvo mo gauto arba ligos pagautos
H
> * W ’ V " J ■i
f. 1 pi VM
mūšių laukuose, kiek liko be tarnystėje, parvirta mokestis
sveikatos ir, apskritai, kiek vra mokama kas mėnesis jo
yra nukentėjusių delei šio ka našlei per jos visų gyvastį arro, idant jie arba jų giminės | ba iki ji apsives, ir tokiems jo
gautų ir tinkamų atlygiUiinų. (vaikams, kurie neturi 18 metų
Taigi prašome pranešti apde ir yra neapsivedę, nepaisant
PRANAS BUTĄ
tuos, kurie patys jau negali ir jie buvo jo užlaikomi ar
Mirė 1918 Francuzijoj. Lavo
nas parvežta ir palaidotas birž.
Kepėjai
pranešti, t. y., kurie žuvo ka ne. Mėnesinės mokestys karei
4
d.,
1921,
ant
Hillside
kapinių,
ro laukuose.
,
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)
vio tėvui ar motinai yra mo
Melrose Park, Ui.
Velionis paėjo Kauno rčd.,
Didžiojo pasaulio karo lai kami tiktai jei jie ištiesti bu
Telšių apskr., Navarenų vulsč.
Pajai, kurie yra pripažinti geriausiais šalyje.
ku daug lietuvių kareivių, taif> vo jo užlaikomi ir tiktai per
Atkeliavo šion šaly n 1910 m.
turėdamas 23 metus mažiaus.
lygiai Suv. Vals. piliečių kaip kiek laiko reikalas užlaikimo
Užsisakyk
Reikalaukite
Kariuomenėn įstojo 1917 m.
tęsėsi.
ir tokių, kurie nebuvo tada Suv.
BroHs K. Butą,
šiandien ant rytojaus.
Case & Martin’o
Melrose
Park,
III.
Vals. piliečiais, buvo apsidrauVisų tų, kuriems priklauso
*
dę savo gyvastį Karo Riziko arba Karo Riziko Apdrautla,
Apdraudos Skyriuje (Bureau irba atlyginimas, y/a prašomi
of \Var Risk Insurance), Wa- kreiptis šiuo adresu: Represensbington, D.
nuo $1,000 iki tative of Lithuania, Juridinis
Šviesą ir pajiegą suvedame i eonus ir naujus namus, taipgi
$10,000. Ištikus mirčiai, ap Skyrius, 1925 “F” Street, Ndirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
draudę galėjo gauti jų gimi W., VVashington, D. C.
nės, kuriems patys kareiviai
Iki šiol dahg kas iš lietuvių
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
ANTANAS ADOMAITIS
yra paskyrę.
nereikalauja priderančio jiems
Persiskyrė su Šiuo pasauliu
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
birž.
3 d. Automobilius sužeidė
vienoj ar kitoj formoj atlygi
ir už 26 vai. mirė Sv. Antano
Sulig įstatymų, sekamos ypa
nimo už kareivių mirtį arba
ligonbutyj. Velionis buvo.6 me
tus legali gauti apdraudos pi
tų, 1 men. ir puses senas.- Lai
sužeidimų, nes nežino nė kur
nigus: tėvai, tėvų tėvai, patė
dotuves atsibus sęredoj, birž. 8
nė per kų kreiptis. Kiti pave
d. iŠ namų 2147 W. S}2nd PI. 9
viai, tėvai po teismu, |>ati ar
vai. į Aušros Vartų bažnyčių, iš
dę yra savo reikalų vedimų
vyras, vaikai, vaikų vaikai, vai
bažnyčios
į šv. Kazimiero kapi
šiaip advokatams ar kitiems
nes.
Meldžiame
giminiij ir pažįs
kai po teismu, broliai, sese
■ 12th STREET
asmenims. Lietuvos Atstovy
tamų atsilankyti ir dalyvauti
rys, nevieno tėvo*, vaikai, bro
Tel. Ked^e 8902
laidotuvėse. Lieka nuliūdę tč
bė yra pasirengtai visiems pa
vai
liai po teismu, seserys jx) teis
dėti, ypač kareivių giminėms,
Domininkas ir
mu, dėdė, teta, brolėnai, bro3514-16 Roosovell Rd.
Marcele Adomaičiai.
gyvenantiems Lietuvoje.
Arti Kt. Louis Avė.,
liaduktes, švogeris, švogerka ir
K VILEIŠIS
•
CHICAGO, ILL.
tokia ypatų, kurios sautikiai
Lietuvos y Atstovas Amerikoje
prie apdrausto kareivio buvo
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
M. M. ŠLIKAS
- ■
........
■
' —■
kaipo tėvo sautikiai per metus
Juridinio Skyriaus Vedėjas.
Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Ar
nori
gaut
už
prieš
ar daugiau laiko prieš karei
Birž. 3, 1921.
Kam be reikalo kentėti 7 Mane spe
vio verbavima, ir tokios ypakarinę kainą?
cialia gydymo būdas jšgyd* jau daug
tos vaikai apdraustos ypatots
žmonių nuo kasplninės kirmėlės, kurie
Bungalows,
dviejų
flatų,
pačios ar vyro tėvai, tėvų tė
buvo nebetekę vilties pasveikti
ofisams
namų,
teatrų,
ligonTūkstančiai žmonių nežino, kad jie
vai, tėvai j)o teismu.
•
turi
viduriuose kirmėlę, ir gydosi Visai
bučių arba garadžių. .
Yra daug tokių apsidraudu
nuo kitokios ligos; deltogi. ir netisi[Iš Federuo tosios Presos]
Taupyk pats savo pinigus gydo.
sių lietuvių; kareivių, kurie ta
nurodymu
VVASHINGTON. — Kuomet pasinaudojant
po karo lauke nukauti ir ku
Kirmėlės ženklai
patarnavimu,
perkant
spė

organizuoti
darbininkai
verčia

rie paliko ar vienų ar kitų
žmonės serganti taja biauria liga pa
prastai
skundžiasi dideliu pilvo skaudė
kų
ir
auginant
organizacijų
aukščiau pažymėtų ypatų, ku mi yra priimti algų nukapojijimu;
jiems
rodos, tartum kas j gerklę
riems priklauso gauti apdrau mų, samdytojams tvirtinant, Namų Budavojimo Draugi- kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausykad pragyvenimo brangumas
dę llž JŲ gyvastį.
'w
ūžia, skauda po krutinę.
Niekados nebuvo pirmiau
Kai-ku rionis ypatoms jau nuolatos puola, faktas yra tas,
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
jšmokama už tokių kareivių kad kainos neužilgo vėl pra žmonėms siūloma panašus na pas mane: išgydysiu visai trumpu
gyvastį kiekviena mėnesį po dės kilti ir už metų laiko jos patarnavimas įsigijime ar taiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
$57.50 už $10,000 apdraudos. bus daug augštesnės, negu kad ba nusipirkime materijolo ir ryrų
taip ir motoru. Patarimai dykai.
.Yra ir tokių ypatų, kurioms jos yra dabar. Tokį pareiški pasibuclavojimo sau namo.
DR. DICKSON
priklauso gauti jų giminės pa mų kongreso komitetui davė
1645 West 47th Street
skirtų apdraudę, betgi kurie 'ar Yale universiteto profesorius
Tarp
Marshfield
ir
Paulina
gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
nežino kur kreiptis, ar kokiu Irving Fisher, liudydamas apie
Nedėliomis
nuo 10 iki 12 diena.
Žengk prie telefono
---------------------------------------------- ---------------------------- ---------i------------e-,-------------------------------------------------budu tokių apdraudę pareika reikalų pakelti algas valdžios
Pašauk National Headlauti, ar jiems yra paskirta darbininkams. Jis prirodė, kad
gauti.
Lietuvos Atstovybės per pastaruosius šešis metus, ąuarters, 5886 Randolph,
Ištikimas Gydymas
139
N.
Clark
St.,
Kooms
Amerikoje Juridinis Skyrius delei nupuolimo dolerio perka
Pasitarimas rupestihgai slaptas
1709-12
arba
pašaukiu
Disgali tokiems žmonėms tarpi mosios vertės, kiekvienas se
DR. B. M. ROSS
k
ninkauti
reikale
išgavimo natorius pražudė ant savo al triet Sales Manager,
Specialistas
jiems priklausančių apdraudos gos $17,567. Jeigu alga kurių
• Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
darbininkų nebuvo pakelta per
užnuodijimu, inkstų, puslčs šlapimo ir visokiotnis
šešias
metus, 4021 S. Maplewood Avė.,
nreipiamiems yra p atarti na pastaruosius
privatinėmis ligomis.
visados, kur galima, suteikti kiekvienam t lokiam darbiniu- Lafayette 965. .
35 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
nuo Bureau of War Risk In k ui reikėtų pridėti ant kiekvie
k
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorly
iki 5-ti} luby^
Chicago, III.
surance gautus laiškus ir raš no tais metais uždirbto dolerio
tus. J iems, kurie tikrai mano, po $2.31, kad atlyginus už pa
DVIPEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Išmokės tamstai uždarbį,
kad jiems savo giminės žuvu brangimų pragyvenimo. Vald musų namų veikimas, kuris
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto, iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
žios
darbininkas,
kuris
1913
sios kare buvo aprašyta ap
padaromas ant konservaty- 1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.
b
draudė, betgi kurie neturi tam m. gavo $1,000, dabar turėtų vio pamato.
tikrų prirodymo raštų, yra pa gauti, remiantis pakįlimu pra
CHARLES MESKIS
„.-a1.-',. .. ................. -J.,
tartina pavidale prašymo kreip gyvenimo, $2,808 į metus. Jis
Pardavėjas, 2116 S. 48th
Tel. Monroe 2804
tis prie Lietuvos Atstovybės ragino pakelti, algų ir įvesti Ct. Cicero, III., Tel: Cicero
v
DR. w. f. kalisz
Amerikoje, Juridinio Skyriaus, kilnojamųjų skalę, taip kad al 1361.
Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
reikale ištirimo. Jokiame pra gos kiltų ar pultų sulig kįli1145 MILWAUKEE AVĖ.
CHICAGO.
šyme yra patartina paduoti kuo mu ar puolimu perkamosios
pilniausiai informacijas apie dolerio vertes.
žuvusį karėje, kaip tai: jo var
Ne ryto
Sako,
kad
‘
‘
užsienio
spauda
dų, pavardę, adresų, kokioj daGYDYK JSIPJOVIMĄ
THE
HOME
BUILDERS
meluoja.”
lyj kariuomenės buvo, kada
Naudojant antiseptiškų
% ASSOCIATION
įsirašė, ar’ buvo paimtas ka L()N1X>N, birž. 3.— Mask
National Headųuarters,
darbininkų
riuomenėn, kada tapo užmuš viškis Londono
Rand. 5886,
dienraščio Daily llerald kores
tas ir t. t.
Apart apdraudos yra Suv. pondentas savo laikraščiui iš’ Rooms 1709-12 City Hali
Šaldo ir gydo lengvai ir
Sųuare Bldg.
jogei užsienio
Valst. valdžios mokama taip ten praneša,
greitai.
139 N. Clark St.
vadinamas “Compensation” ar- spaudoje, ypačiai gi Jungtinė-

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje atsišaukimas.

r•

Pamėginkite naujo

m—r

I Ha air.glatraotu vtdsbaženklla Suv. Valst.
Patentu Biurą.

Nanjamo mėlyname pakelyje.

AKUtERĘA

Visos tvirtos, gemalus užmufiančios ypatybes Siame vaisto idėtos,
BU priemaiša priimniai švelnaus
kvčpalo.
Rufffes yra moai paveikiantis
pleiskanų pašalintojus — begaliniai
pulkus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gabiau
siai ypatai.

Baigusi Aku
šerijos kolegių
ją; ilgai prak
tikavusi PennRllvanljos hospitalėse.* Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
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Aptiekoso
parsiduoda
po65c.arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusimo
per pafity
tiesiog iŠ
labaratorijos.

Mrs. A. Michniewicz

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisasi
8149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniški} Ligų.

Būtinai
i reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad balų
INKARO
valsbaženklls.

PATRUKĘ ŽMONES.
Meskit raikščius šalyn.

Tūkstančiai bu potruklu žmonių pasiliuosavo nuo potrukio kankinimo ir
nuo raikščių, naudojant STŲART’O
moksliškas LIMPANČIAS PLAPAO
PADUŠKAITES. Tik pagalvok apie
numetimų senų peraikščių. šalinkis
nuo plieninių arba elastikinių suvar
žymų, kurie trina ir gnybu. Leiskit
mums pasiųst
VELTUI IŠMĖGINIMUI PLAPAO
Nieko nerokuojame dabar nei vė
liau. įleiskit mums, prisiųst daugybę
paliudijimų kad pertikrinus, ką PLA
PAO — PADUšKAlTfiS yra padarę
kitiems. Leiskit mums pasiųst savo
knygą upio potrukį, kurioje aiškinama
daugybės dalykų, apie šią nepageidau
jamą ligą, apie kurią dar nežinote.
Turime po prisioka paliudijimų iš
visos šalies, kurie tikrai prirodo, kad
PLAPAO — PADUšKAlTfiS atitaisė
ant visados, ir pavojų prašalino, kuris
buvo žinomas kaipo paein i s iš “po
trukio”. NELAUK, NEAT1 DĖLIOK
nei minutos. l’risiųsk mums savo
vardą ir antrašą ŠIANDIEN.
Mes
pasiųsime VELTUI IŠMĖGINIMUI
PLAPAO, taipgi ir knygą apie po
trukį. Antrašas:
PLAPAO CO.,
3055 Stuart Bldg.,
St. Ix>uis, Mo.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

OFISO V ALANDOS l

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—R
vakare. Nedaliomis nuo 10—2
po piet.
Telephone Yards 687

AR NORI NAMO?

Stanley Rubey,

Turime taupymo skyriy.

Klauskit apie tai!

nilenfhok&i

■
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DR. J. KULIS

:

:

LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
H Gydo,visokias ligas moterų, vai- i
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- S
H
pančias, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted St„ Chicago. i
ra■■>■■■■■■■*■■■■■■■

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lletuvys 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
‘ Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Telephone Yards 5832 l

i DR. M. STUPNICKI Į
3107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto j
ir nuo 5 iki 8 vakare.
L'LHI—»------:----------- :-------------- .. ■!'?"

Telephone Van Euren 294
Rez. 1189 Indcpendcnco Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU

AR MANAI APIE NAMUS?

Pranašauja kainy kįlimą.

■ Telephone Yards 1532

S

8

.

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. 81 st St., kampasUnion Avė., Tel. Yards 8654.

’

ELEKTRA

■>

PERSIKĖLIAU

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-oš gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 1) ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų,

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

F

DR. YUSKA

1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospcct 8466
j,-...... . ...... ............... —j-—..
......
tf

!"■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
0 Telefonas: Boulevard 7042
j DR. C. Z. VEŽELIS I
Dr.GYDAUW.visokias
Yuszkiewicz
Sį
ligas vyrų ir mo B
Lietuvis Dentistas
t

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

Daktaras Petras Šimaitis
Napraphath’us
’
Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai.
p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.
Vakarais pagal susitarimą.
528 S. Ashland Blvd.,
Kampas Harrison St., Chicago.

4712 South Ashland Ave^

arti 47-tos gatvės

r

Tel. Boulevard 2160

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

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

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kantp. Marshfield av<
Valandos: iki 9 prto, nuo 8 iki
4 Ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
,5į

—rr>'gaįHi.,a

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas
10801 So. Micbigan Av., Roseland. s
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

—
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NAUJIENOS, Chicago, III

W

žudys yra nuteistas pakarti šio
menesio septynioliktą, bet jo
gyvastis norima išgelbėti priro
dymu, kad jis
yra nesveiko
proto. Karta tas jiems nepa-

\ Sereda, Birželio, 8, d., 1921
9

No. 16 uždavinio atsakymus toks:
Buvo trys eglės ir keturi varnai.
Teisingų atsakymų atsiuntė: Z.
Sinkutis, Bronė BitaUtieno, Apolonija
MOTERŲ
11( PARDAVIMUI Jeffery automobiSarktenė, Kazimieras Jurkša, K. Trakliūs 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis
šelis, J. Butkus, Aldona Pocius iš
REIKTA moteries
_______ ar _merginės
__________
na- viršus, užtikrintam stovyj, visai nauPhoenixville, A. J. Gnižinskas iš Johnmų darbui — kambarius apžiūrėti ir (ji tajeriai.’. Norinti gero automobilio,
ston City, III.
retkarčiais “Vž
■ ’ vbaro pabūt. Vaikų nepraleiskit Šios progos.
Matyt galit vakarais.
No. 17 uždavinio atsakymas toks: nėra.
P. WALTERAITIS,
M.
UFFORT,
Cbicagietis
Harry Roma* Kiškis bėgo miškan tik iki vudurio
2423 W. 46th St. '
1905 Canalport Avė.
noff nuvyko į Pucblo, kur pot- (nes toliau jis butų bebėgęs iš miško).
Tol.: Lafayette 1329.
IA tą
minklę teisingai
atsakė tik
„•
1 1 •
i
V
v
|
vų IIUIUVIV
uunitiifiu
UlHlIKt!
T
vymo delei daug Žmonių ŽUVO, vienas Zenonas Sinkutis, Chicagoj.

REIKIA OARBININKĮJ f

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

STOCKAI-SEROS

PARDAVIMUI grosernė geroj vie
toj lietuvių apgyventa. Renda pigi,
biznis įdirbtas per daugelį metų. Par
duosiu pigiai—turi būt parduota grei
tu laiku.
PLAKATEVICZ,

NAUJI VAKARINES KA
NADOS ALIEJAUS
LAUKAI.

3221 So. Lime St.

jPhone Blvd. 6041.

Parduodame už paaukavimą $2,000
dividendais išmokant staką gvarantuotą 58 šuliniai tuoj bus pradėti
FOTOGRAFIJŲ GALERIJA
gręžti
laukuose. Gera par
greitai turi būt parduota Photo Stu- davimo Canados
priežastis.
Naujienos
*1
REIKIA moterų prie siuvimo svetedio kuri randasi Chicagos priemiestyj. No. 299 arba tiesiaiRašyk
PARDAVIMUI
6
pasažierių
1917
kreipkitės
prie
rių. Geros darbo sąlygos.
Biznis geras ir senai išdirbta vieta.
Hudson
už
$4-75.00.
Gerame
stovyje,
A.
J.
SPAITLOING
BROS
I.ietuviv}
lenlctą
iv
nuatrijokų
pavapiM.
A..
VOSBURGH
olcst-ra tiv jeriai.
prezidento ir E. M. Craiįg, kon54 La Šalie St .
jos.
Atsifiaukę sužinosit
pardavimo
Room 1611,
I’. MATHEAU,
misioj apielirrkdj
gyvenančių
Phone
Boulevard
800
North Side. — Vaikų Drąugijėlė
priežastį.
Kreipkitės
Naujienos
308.
U So. La Šalie St.
3360 Wallacc St.
Bijūnėlis tėvų susirinkimas įvyks se- ------------ ------------------- ■-—— ------------------- ------------------------i .
draugiškumo ir artiniinosi' prie savo genčių.
redoj, birž., 8 d., 8 v. v., LiuosybCs
susitaikymo. Todėl manoma,
svet., 1822 W. Wabansia Avė. Yra
Cbicagicčia i,
Jacikobson, kviečiami tėvai ir motinos į šį susi
kad bus prieita prie arbitraeirinkimą, nes nuo šio susirinkimo pri
PARDAVIMUI automobilius Buick
jos dėl nesusitaikymo statytojų Webdc, Boebm ir Cupta, kurie klausys
Bijūnėlio dr-jėlės ateitis.
VYRŲ
1918—D45, 5 pasažierių.
Pasakykit mums mierą savo
tapo nuteisti penkiais metais
algų nustatyme.
—Valdyba.
1569 N. Hoync Avė.
ŽMONfiS, KURIE PIRKO arba par- kambario, o mes suteiksime
Tel.: Humboldt 2590
ir užsimokėti
po
Abi pusės suminėjo nemažai kalėjimo
davė propertes per Liberty I^and &
Town
of
Lake.
—
Balto
Dobilo
L.
Invest. Co. ofisą, visada uždirbo pi maž-daug apskaitliavę kiek at
vardu, kurie butų atatinkami $3,000 neva už pataikavimą P. Kliudąs laikys priešpusmetinį susi
nigų.
Pasakysiu kodėl Klauskit P. M. sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
------------------------------------------<
----arbitraeijos darymui. Tarpe jų Vokietijai — bandymą indus rinkimą pėtnyčioj, birž. 10, 8 v. v. $5,000 Į METĄ AR NE IN
Kaičio,
PARDAVIMUI Maxwell 5 pasažie
TERESUOJA?
sako, Kliubo svet, 4558 So. Marshfield Avė.
rių, 1917, automobilius, labai pigiai— 8301 So. Halstcd Str., Chicago, III. DYS”. Tel. Victory 2400.
buvo suminėti teisėjai Landis sukelti prieš Angliją,
Visi nariai malonėkite susirinkti, bus
važiuoju į farmų.
GEORGE GREEN LUMBER CO
ir Cnrpenter ir buvęs teisėjas užvakar atsisakę nuo pernagri- daug naujų darbų. Atsiveskit ir nau
CHAS REDECKE
Reikia
pardavėjų
arba
su
plačia
22nd St. Bridge
jų draugų kliubui nuo 18 iki 28 metų.
1435 So. 49th Court,
Cicero, III.
W. M. McEwen. IŠ tų trijų, nejinio jų bylos.
—Sekr. Walter Sharka, 4512 S. paŽinčia žmonių, kad susijungus su Matyt galima nuo 6 iki 10 vai. kas
manoma, bile vieną sutiktų!
Talman Avė.
vakaras; sub. nuo piet, ned. per dieną.
PARDAVIMUI namas lietuvių apiegerai žinoma instaiga ir pašvęstų vi
Chicaga busianti centru iškontraktoriai paimti už taikin
Tel.: Cicero 8027.
linkėj. Vienas blokas nuo lietuviškos
PASARGA
bažnyčios. Saliunas iš priekio, nėra
są arba nors dalį laiko pardavojimui
toją. Bet kuomet statytojų dar dirbime orlaivių. šitą prana
ŽMONES, KURIE SIUNČIA PINIlyso. Jmokant tik $3,500, likusius
buotojas Kearney
suminėjo šauja Charles S. Bieman. Gir
investmentus, kurie neš didelį uždar
lengvais išmokėjimais.
Kreipkitės gus Lietuvon per musų ofisą, yra už
PARDAVIMUI
2
automobiliai,
—
Norintieji pasigarsint j sekamos die
Pasakysiu kodėl. Plauskit
teisėjus Caverly, McDonough di, buvo laikas, kuomet For nos Naujienas, turi priduot savo pa bį ir tame pat laike yra saugus. No Dodge — 1919 ir Hupmobile, — 1920 prie savininko. 40th ir Halėm Avė., ganėdinti.
P.
M.
Kaičio.
yra gerame stovyje. Parduosiu N. E. kampas, Lyons, III.
ir McKiniey, tai kontraktoriai, das ir kiti stovėjo su, automo skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va rime žmonių, kurių draugai pripažįs abudu
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Berwin 1162 W.
greitai
ir pigiai, nes važiuoju Lietu
karo.
von. Atsišaukit rytą nuo 8 iki 11 v.
sako, pasipriešino turėti bile | bilių industrija, kaip kad da
ta
jų
gabumus
darbo
atlikimui
ir
tik

J. MEILUS
kokį lankytoją, kuris laikys bar stovi orlaivių išdirbystės. Pardavimai savasčių, biznių, auto
306
E,
43 St., Room 19
PARDAVIMUI—šiaur-rytinis kam
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- rą jų nusistatymą. Jei gali prirodyt
Ateity orlaiviai užlipsią tran- mai,
balsavimo ofisą.
Phone
Kenwood
6852.
pas
36-th ir Wallace, 2 augštų, 11
apsiveiiimai, asmenų jieškojivAR NORI GAUTI $25 už ma
flatų,
Rendos $2,346. Kaina $18,000.
Konferencija dar ir vakar sportacijos darbą. x
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka- mums, kad gali padaryt biznį, mes
Priimsime
nuo
2
iki
$3,000
cash.
Li

žą patarnavimą. Paklausk P. M.
mi.
tebesitęsė ir jinai, sako, tęsis
padarysimo užsiganėdinantį sutarimą,
kusius mažais mėnesiniais išmokėji
Kaičio,
mais. Lietuvių apielinkė.
kol bus prieita prie susitaiky
Tulas vagis neva cigarų agen Klaidos padarytos paskelbime, turi kaip comišino ir tt.
G.
E.
BUSH,
3301 So. Halsted Str.,
mo.
tas Įsiprašė j Henry Hasterlik būt atitaisytos į 24 vai.
PARDAVIMUI 4 kambarių, visai
Tel.: Vincennes 2013—vakarais.
Room
—
24
'T-*Chicago, III.
nauji rakandai. Perkantis rakandus,
namus, prie 5121 Ingleside avė.
gali
gauti
ir
kambarius
ant
rendos.
127 N. Dcarborn St.
Atsišaukite nuo 6 v. v., subatomis ir
TARPTAUTINIS SOCIALISTŲ ir paskui surišę namų tarnai
ŪKEI ŽEMĖ WISC. IR
nedėliomis nuo 12 v. pietų.
tę
ir
pavogė
už
keletą
tūkstan

PIKNIKAS.
A. M. B.
MICH.
AKUŠERKA M. BANIĖNfi
čių dolerių vertės daigtų iš tų
2641
W.
44th
St.
Brighton
Park.
po antru vyru
VAITKEVIčIENft
Visų tautų socialistai rengia namų.
640 akerių neišdirbtos žemės Wisc.
šiuomi pranešu savo kostumerkoms
ir
Mich. po $20 ir $25 už akerį, po 20
milžinišką pikniką sekantį sek
MA5TER
kad gyvenusi po num. 8336 S. Hals
ar 40 akerių plote; arti geležinke
REIKIA
KELETOS
Vyskupas
Edwin
Holt
Hu

ted St., dabar atidariau ofisą po ųum*.
madienį, birželio 12 d., Riverlio visa kietmedžio žemė. Tel.: State
5Y5TEM
3113
So.
Halsted
St.
Tel.:
Boulvard
4564.
ghes,
atvykęs
iš
Bostono,
užva

VYRŲ
v»ew darže- Bus išpildytas di
PARDAVIMUI Saliunas.
3138.
HOMESTEAD REALTY CO.,
Vyrų ir Moterų Rūbų nirpikar
ragino
metodistus
kunigus
delis ir įvairus programas. Be
8200 So. Halsted St.
Priimsime keletą vyrų į smar
127 N. Dearbom St. Room 1219

STATYTOJAI ARTI SUSITAI
KYMO.
Tarimasis tarp Thomas Kcar- 7pranešti apie chicagicčių /gimii- L*
ney, Builidng Trades Council nes, kurios tenai gyveno. Dau

Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ

ĮVIIRįĮS SKELBIMU ~

NAMAI-ŽEME.

RAKANDAI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

to bus įruošta ir lietuvių sky
rius su lietuvišku programų.
Kalbės drg. P. Grigaitis ir dai
nuos lietuvių socialistų chorai.
Piknikas bei jo programas bus
įdomus ir svarbus darbininkų
klesai. Tatai lietuviai darbinin
kai išanksto rengkities prie to
didelio pikniko ir nepraleiskite
progos jame būti.

apsivesti. Girdi, koks kunigas
gali būti “neženotas?” Kąpi jis
gali kitus mokyti doraus šeimininio gyvenimo,‘ kuomet
pats būdamas nevedęs, neturi
patyrimo apie jį.

Daugiau kaip dešimt tiilkstančių Chicagoj gyvenančių da
nų nedėlioj buvo susirinkę į
Biverview Parką, kad paminė
Policistas nušovė žmogy.
jus Danų nepriklausomybei
*/
Michael SValsh panedeJy ta- dieną.
įm) nušautas policisto Michael
C. MerriamJiedu susimušė
Carl Millies, šešiolikos metų
balsavimo vietoj, prie 209 W. vaikinas, 2303 W. Penkiolik

Kefuriasdešimts septintos gat., tos avė., subatoj norėjo prailg
kuomet balsavimas

jau buvo ti automobilį

užsibaigęs. Sako, buk Walsb
sudavęs policistui ir perbloškęs jį ant šaligatvio. Policistas
revolverį
ir paleido , keturis • šūvius į
Walhs. Vienas šūvis mirtinai
jį sužeidė. Policistas Merrinan
truputį patardytas ir paleistas.
Kai- kurie baisiai pasipiktino
tokiu beširdžiu
policisto pa
sielgimu ir kad jis už tai ne
baudžiamas.
Agituoja prieš darbininkų
organizacijas.
Vakarykščiai Chicagos didlapai paduoda žinių,
kad,
girdi, karo laiku neorganizuo
ti darbininkai gavę didesnes aitą padarę raštinių darbininkai,
kurių algos rugsėjo mėn. 1920
m. buvę 16.67 nuošimčius di
desnės negu kovo mėn. 1918m.
Šitą pareiškė tūlas H. B. Smith
pri rodydamas
parinktomis
skaitlinėmis.
Vienais marškiniais pabėgo iš
ligonbučio.
Vienomis apatinėmis drapa
nomis apsirengęs,
Clarence
Harvey, juodveidis vagis, išbė
go iš ligonbučio, bet policistai
jį prisivijo ir suomė. Jis tapo
peršautas subatos naktį ir pa
guldytas į apskrities ligonbutį,
ant antrų lubų, nuo kur jis iš
šoko pro langą, kuomet jo sargas, policistas, nusisuko pa
duoti jam vandens.

ir staiga mirė.

Seknjadieny daktarai ištyrė ii4
rado? jog jo mirties priežastis
persi bėgimas.

Nežinomas vyras, apie šešias
dešimts metų amžiaus nedėlios
vakare tajio užmuštas gatvekario, prie 119-tos ir La Šalie
gatvių.

UŽDAVINYS No. 18.
Nagi, žaislininkai ir žaislininkės,
laikykitės! ypač tie ir tos, kur turi
pramuštą galvą visokioms matemati
koms. Pažiūrėsime, ką jus padary
site su šituo uždaviniu No. 18. Ve
jis:

Traukinys No. 1 išeina iš Chicagos
į Nęw Yorką 10 valandą ryto, dary
damas po 30 mylių per valandą. Trau
kinys No. 2 išeina iš New Yorko į
Chicagą 12 valandą dienos, darydamas
po Į0 mylių per valandą, taigi po 10
mylių daugiau nei traukinys No. 1.
Katras tų dviejų traukinių bus ar
čiau prie New Yorko, kai juodu kelyj
susitiks, — greitasis traukinys No. 2,
ar lėtesnysis No. 1?
Tolumas nuo
Chicagos į New Yorką yra 912 mylių.

Gene Geary byla dėt nušovi
mo smuklininko Recko vėl pa
imta j Supreme Court. žmog-

JIEŠKAU savo dėdžių, Andriejų ir
Martino Krauzo. Taipgi brolio Jono ir
Onos. Mieli mano, atsišaukite, nes aš
jūsų jieškau vardan savo motinėles
Onos Lam sargienės.
Jonas Lamsrag'is. IV klasės, šviekšnos progini., Tauragės apskr.
,

LITHUANIA,

APSIVEDIMAI.

100
Teisingai tą uždavinį išrišo: Adomas
Subačius iš Florence, Mass., Zenonas
Sįnkutis, Miss A. Sausaitė, Alek šližas iš Chicagos, Aldona Pocius iš
Phoenixville, Pa.

sų žmonės padaro virš $100.00 į

mo ir Designing, Mokykla.

Chicago, III.
PARDAVIMUI saliunas labai gra
žioj apielinkej, maišytų tautų, prie
gatvekarių linijos, W. 119 ir Wentvvorth Avė. Graži svetainė ir vasari
nis daržas. Pigi renda, parduodu pi
giai— einu į kitą biznį.

nių kreipkitės į vyriausią ofisą.

PARDAVIMUI pečius anglimis ir
gasu kurianamas. Parduodu pigiai,
nes važiuojame ant farmų ir tokis
mums netinka.
3821 S. Auburn Avė.

CHICAGO OOMMERCIAL
EXCH?ANGE
Independence State Bank Bldg.
8159 W. Rąosevelt Rd.
Rm. 329-31

PARDAVIMUI šdliiinas lietuvių ko
lonijoj. Biznis senas 10 metų. Taippri
sykiu parduosiu ir namą. Mūrinis
1 šeimynai, 4 kambarių, ir 2 lotai;
Važiuoju laetuvon.
856 W. 122 St. .

52 savaiti į motą. Platesnių ži

Atdara kas diena nuo 10:00 iki
9:00 vak.

'Ieško kambariįi '

REIKIA kambario vienam vy
rui Bridgeporto apielinkėj. Pra
neškite greitai.
s F. TVER.
557 W. 36th St.

4503 S. Wood St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa; nau
jų darymui, valymui ir taisymui. Biz
nis geriausiai įdirbtas tarpe Chicagos
lietuvių, žingeidaujantįs klauskite W.
Mankus, Naujienų ofise, tarpe 6 Ir 8
vai. vakare.
»—•— ------------------------------------- —....................... ..

............ iįi ■■■■■■—...................... ............ .

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir
lenkų apgyventoj, puikioj vietoj ir
geras biznis. Savininkas eina kitan
biznin. Taipjau trokas išvežiojimui
alaus.
1082 N. Marshfield Avė.

NEPAPRASTAS BERGE
NAS ŪKEI ŽEMĖS.
Pardavimui Michigane

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.

REIKIA DARBININKŲ

Atsišaukite.

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY,
1718 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

AGENTŲ REIKIA LIFE
INSURANCE.

LIFE
INSURANCE CO.,

pCOMMONWEALTH

9330 Brandon Avė.

saliunas,

visokių

REIKIA patyrusių geležies ;autų kolonijoj. Biznis senas, 15 me
atmatų jardan vyrų ir prie žirk tų. Parduosiu pigiai.
900 W. 21 St.
lių. J
LANSKI,
PARDUODU bučernę ir grosernę
pri^ daikto arklys ir vežimas. Lietu
3465 So. Lawndalo Avė.

REIKIA patyrusių merginų spėka
Labai gera propozicija, nes kiek
varomų mašinų darbui. Gera alga,
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50
nuolatinis darbas.
ENGLANDER SPRING BED CO. iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit
8931-61 Lowe Avė.
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

REIKIA patyrusių moterių
skudurų sortavimui. Gera alga.

sišaukite.*
JOE PAULAUSKAS, '
3000 S. Union Avė.

431 S. Dearbom St.,
Room 911-912
Tel.:t Wabash 8415.

viais ir kitataučiais tirštai apgyven
ta — 4 kambariai pragyvenimui, ren
da nebrangi. Matyt galima po plot
—savininkas važiuoja Lietuvon.
1801 S. Peoria St.

NORIU pirkti saloono fixtures.
Atsišaukite nuo 5 iki 8 v. v
Lafayette 5679
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REIKIA 2 patyrusių moterių REIKIA patyrusio vyro dirbti su
PARDAVIMUI kriaučių Storas. Ron
skudurų sortavimui. Gera alga. Elektrine kėlimo svirčia (erane).
da
pigi, darbo užtektinai — senų ir
WESTERN IRON & META L co. naujų.
A. LEVER,
Parduodam labai pigiai— tu
1503 S. Halsted St.
riu
du
bizniu.
2707 W. Roosevelt Rd.
8750 So. Kedzie Avė.

'A !; “ ■ v ■

Tel. Seeloy 1648.
SARA PATEK, plrmlalnkė.
■a*

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinamai angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirldybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:
1)
2)
3)
4)

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs_ visi neatidėliodaml
pradėkite
tuoj
Aušros Mokykla se
EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą niausia ir geriausia. Mokiname die
6 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius. nomis ir vakarais.
Prisirašyti galima visada.
Namas gerame stoVyje, renda $80.00
3001 So. Halsted St.,
J mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
lipsiu kaip pirmą įmekėjimą. Atsišau
Chicago, UI.
kite tuojau pas
SZEMET
LUCAS
VYRAI IR MOTERS, mokinkite s
4217 Archer Avė.
barbeno amato dienomis ar vakarais.
Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet
FARMOS MONTANA VALSTIJOJ. mokinantės
amate. Išmokę uždirba
Norintieji pirkti farmą Montana
nuo
$12
iki
$15 į savaitę.
valst., matykite mane, nes esu atva
International
Barber College,
žiavęs. Kreipkitės: John J. Real
653
West
Madison St.,
Estate 4601 S. Marshfield Avė. Su
Chicago,
III.
teiksiu Žinias. Žemė gera, tinkanti li
nams, kviečiams ir kitokiems javams.
320 akerių. Kaino. $3,000. Yra ir dau
giau ant lengvų išlygų. Adam Balukeviez,
Prirengiamoji ir prekybos dėl
Webaux, Mont.
Box 270,
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbų; Grammar School,
PARDAVIMUI — BARGENAS
High School ir Prekybos daly
2 flatų muro namas po 5 kamba
kų. Prirengiama prie kvotimų i
rius, toiletai, gasas—kaina $4,000. Da
visas augštesniasias mokyklas.
lį įmokėt.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
M. H. TAFT,
4:00 p p. Vak.! 7:30 iki 9:30.
5100 S. Kedzie Avė.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

Leveskio Mokykla
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PARDAVIMUI bučernė ant
gero bizniško kampo. Biznis
gerai eina. Pigiai.
5101 S. Ashland Avė.

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namam®.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimai s.
Klesos dieeomia ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.

PARDAVIMUI didelis namas 32x60
pėdų ant dviejų lubų: geras cementi
nis beismentas; pirmos lubos tinka
visokiam bizniui: krautuvės, duonos
keptuvės ir taip toliau — ant antrų
lubų puiki didelė svetainė su geru stei
čium—parsiduoda labai pigiai. Puiki
proga geram žmogui.įgyti pigiai di
delį namą. Kreipkitės ’ ypatiškai ar
per laišką
LIETUVIŲ KOOP. BENDROVE
1134 State St., DeKalb, III.

JIESKO DARBO

pio. Atsišaukite
2935 W. 25th St. <

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 sąlygą.
Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus Ir didžio iš bet kurios
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL,
97 akerial Žemės; 85 ak. dirbamos,
visa aptverta. 10 akerių miško, ge 190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampai Lake Si., ant 4-tą labų.
ra, 7 kambarių stubą» barnė, s»ilof kornam aruodai, didelis skiepas, svirnas,
mylia nuo miesto, % mylios iki baž
VALENTINE DRESMAKING
nyčiai, M mylios į mokyklą; 3 šuli
niai, 1 rezervoras, 2 malūnai, spaudi
COLLEGES
mo tankas stuboje, mažas sodas prie
vietos. Kaina $8,000. lengvi išmokė-1 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Velia St
jimai. Rašykit, Naujienos 304.

PARDAVIMUI saliunas visokių
tautų apgyventoj vietoj; biznis ge
rai eina. Pardavimo priežastis —
partnerių nesutikimas. Atsišaukite,
PARDAVIMUI mūrinis namas, 2
2900 So. Ix)we Avė.
flatų 6 ir 6 kambarių; vanos gasas
elektra, garu šildomas, aržuolinės grin
ir trimingai. Rendos $70.00 į mė
PARDAVIMUI saldainių krau dys
nesį.
Taipgi lotas už pusę kainos.
REIKALAUJA DAUG
tuvė
labai geroj vietoj, arti Atsišaukit telefonu: Beverly 2315 ar
AGENTŲ.
ba po dvyliktos iki 7 vakare ypatiskai.
Tiktai nuo 2 iki 8 valandų dienos mokslainių. Pardavimo prie
6936 So. Talman Avė.
darbo uždirbant' nuo $25.00 iki $75.00 žastį patirsite ant vietos.
į savaitę. Atsišaukit kasdien nuo
J. MIKOLAITIS,
9
iki 11 ryto ir nuo 7 iki 9 vakaro.
JIEŠKAU darbo į duonos kep Nedėliomis
4614 S. Wood St.
nuo 10 ryto iki 8 po piet.
PUIKUS mūrinis namas netoli nuo
tuvę, mokintis. Dirbsiu už dy Klauskit P. W. Baksevicz
lietuvių bažnyčios Cicero, III. Namas
ką. Atsišaukite Naujienos 306. 3301 So. Halsted St., Chicago, III. PARDAVIMUI barbernė, 3 balti ant dviejų florų, trijų flatų ir puikus
su gazu, elektra, maudynėmis
crėslai, 6 kambariai pragyvenimui. Storas,
ir
visais
kitais naujos mados intaisyRenda pigi.
J IEŠKO darbo barbernė j ant visa
mais.
Parsiduoda
labai pigiai. Atsi
3258 S. Morgan St.
dos arba vakarais
A
šauk prie savininko.
Reikiant pašaukit.
V. B. VILLOVICIUS
A. DAPKUS,
PARDAVIMUI saliunas. At 666 W. 18th Street, Chicago, arba
REIKIĄ pirmrankio duonke
• 4736 So. Honore St.
1439 S. 49th Court,
Cicero.

REIKIA šeimyninkės našlė be vai
kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas.

1

pastatysime dirbti tuojau. Mu

REIKTA kriaučių prie seno ir
naujo darbo.

No. 15 buvo sunkokas uždavinys.
Iš keturių devynių (9 9 9 9) padaryt
100, žinoma, ne lengvas daiktas. Tas
uždavinys net du kartu buvo pakarto
tas, bet vis tiek senieji žaislininkai
kone visi suklupo jį berišdami. Pa-galbon jiems atėjo keli nauji žaislo
mėgėjai, ir tuo budu kietasis riešutas
perkastas. Kaip paprastai, juo pai
nesnis galvosūkio dalykėlis atrodo,
tuo jis paprasčiau išrišamas.
Tas
pat ir su šiuo uždaviniu No. 15: iš
9 9 9 9 padaryt 100 visai lengva, sukuopus tuos skaitmenis šitaip:

9:9=

cab. Mes išmokinsime biznio Ir

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės tarp 35 ir 40 metų. Kad ir
lenkė, bile tik paeitų iš Lietuvos, ar
ba kad mokėtų lietuviškai. Esu 40 me
REIKALINGAS duonkepis — prie
tų amžiaus, turiu gerą darbą visam duonos ir keksų. Kreipkitės tuojaus
amžiui. Malonėkite sų pirmu laišku šiuo adresu:
prisiųsti savo paveikslą. Ant parei
223 Cassidy Avė.
kalavimo grąžinsiu.
(prie kampo Benton St.)
G. W.
JOLIET, ILL.
720 S. 4th St., Kansas, City, Kansas.

MOTERŲ

nes juk devyniosdešimt devyni ir devyni devintdaliai ir yra šimtas, Didžiuma betgi žaislininkų atsiuntusių
atsakymus išriša jį dar šitaip:

touring karą į mainus ant taxi

savaitę ir visuomet užsiėmę per

UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI.

99 9/9 = 100

Ponia Faetisch
nepersenai
buvo apsirgus užuomaršos liga
— amnesija. Bet kuomet jai
parodyta jos sūnūs, jinai atga
vo savo atmintį. Praeitą subatą vėl ji ją nustojo.

JEIŠKAU Jono Melnikonio, Užubalių kaimo, Pabiržės par. ir Pabiržės
valsč., Kauno rėd. Turiu svarbių ži
nių iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukt »nt
šio adreso.
JOHN VAISIUKAS,
Box 92.
Centralia, I1J.

kiai augančią
taxi
•
» Cab Co. Jei
turi keletą šimtų dolerių arba

PARDAVIMUI medinis namas, 2
pagyvedimų, 5—6 kambarių. Rendos
neša $28.00 mėnesiui. Kaina $2,200.00.
Namas randasi 3737 Emerald Avė. Sa
vininkas gyvena.
3405 So. Halsted St.„
2 fl. front

-ik * ‘

-iį1' '4, l

•

J tv,‘ '

SKAITYKIT IR PLATINKTT

hhhhbh

