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Vokietijos pasiūlymai 
nepriimtini

Anglija dalyvaus puolime

Francija nori pasigriebti ir Berliną

Vokietijos pasiūlymai yra 
nepriimtini.

Tokia talkininkų nuomonė, sa
ko Lloyd George. Anglija da
lyvaus puolime ant Vokietijos.

28. — 
George

LONDONAS, bal.
Premjeras Lloyd 
šiandie pareiškė atstovų bute, 
kad Anglijos valdžia turi veik
ti bendrai su kitais talkinin
kais, ant kiek paliečiami yra 
Westphalijos anglių laukai, jei 
Vokietijos kontribucijos pasiū
lymai bus nepatenkinantįs.

“Ne aš galiu pasakyti ar bus 
Vokietijai duota nauja proga, 
ar ne”, pridūrė premieras.

Lloyd George davė tą jiarei- 
škimą, paklaustas ar Anglija 
bus priversta veikti, pirm negu 
atstovų butas galės apsvarstyti 
tą klausimą.

Apie Vokietijos . pasiūlymus 
premieras pasakėt

“Aš labai gailiuos turį* pa
sakyti, kad jie yra visiškai ne 
patenkinantįs ir aš labai norė
čiau, kad galėčiau pasakyti, 
kad jie permainė padėtį.”

“Jie yra nuodugniai studi
juojami, kartu su kitais pasiū
lymais, finansinių ekspertų vL 
sų talkininkų, kurie yra Lon
done,” tęsė premieras. “Todėl 
aš nenorėčiau sakyti galutinos 
nuomonės, bet aš numanau, 
kad visi maino, jog Vokietijos 
valdžios paduoti pasiūlymai 
yra visiškai neužtek tini.”

Premieras tvirtino, kad 
smulkmeniškus pienus okupa
vimui Westphalijos anglių lau
kų egzaminuoja talkininkų ek
spertų konferencija ir kad tų 
ekspertų raportai bus paduoti 
talkininkų konferencijai seka
mą subatą.

Lloyd George pridūrė, jog 
jis abejoja, kad vyriausioji ta
ryba padarytų sprendimą prieš 
panedėlį ar ulaminką.

Jaspar ir Theunys, Belgijos 
užrubežinių reikalų ir finansų 
ministeriai turėjo konferenci
ją su Francijos ministeriu iš- 
liuosuotųjų teritorijų Lou- 
heur ir paskui tarėsi su Angli
jos karo ministeriu Worthing- 
ton ir Indijos ministeriu Mon- 
tagu. Vėliaus Belgijos minis
teriai pasakę “griežčiausiu bil
du, jog jie vienbalsiai nuspren
dė, kad vėliausieji Vokietijos 
pasiūlymai net nėra verti 
svarstymo.”

Reuter agentūra 
jog ji patyrusi, kad 
įsakė ambasadoriui
tone padėkuoti Jungt. Valstijų 
valdžiai už “užtikrinimą, kad 
Jungt. Valstijos neperduos Vo
kietijos kontribucijos notos be 
talkininkų užgiriino.” Francija

28. — 
tebėra 
daryti

pridūrusi, kad ji negali užgirti 
pasiūlymų, ar užmatyti juose 
pamatą galimam susitaikymui.•

Vokietija duotų naujų 
pasiūlymų.

BERL1NAS, bal. 28. — Išlei
stas čia pusiau oficialiais pra
nešimas užsimena, kad Vokie
tijos valdžia sutiktų pakeisti 
savo kontribucijos pasiūlymus, 
jei tai padaryti prašytų Wa- 
sbingtonas ir jei tuo butų at
siektas pamatas susitarimui.
Pasiūlymai dar neperduoti x 

talkininkams.
VVASHINGTON, bal. 

Jungt. Valstijos vįs dar 
nenusisprendusios ką
su Vokietijos pasiūlymais, ko 
nebus gauta žinių nuo taikiniu- 
ky-

Valstybes departamentas 
šiandie paskelbė, kad padėtis 
yra tokia ]Mit, kokia buvo va
kar. Nėgi nieko negalima pa
sakyti ar bus tie pasiūlymai 
persiųsti talkininkams.

Laukiant nuo talkininkų for
malinių pranešimą, valstybei 
departamento ekspertai studi
juoja Vokietijos pasiūlymus, 
gal kad suradus pamatą vald
žios pranešimams, jei ji pano
rės laikyti atdaras duris atei
ties taryboms.

Francijos ambasadoj pasa
kyta, kad jokių instrukcijų dar 
nėra gauta nuo Francijos už- 
rubežinių reikalų ministerijos. 
Betgi iš ministerijos yra gauta 
daug telegramų, kurios bus 
šifruotos tik vėlai vakare 
iki tol negalima pasakyti 
jos paliečia pasiūlymus.

Valstybės sekretorius

at- 
ir
ar

Hu
ghes atsisakė kalbėti apie pa
dėtį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 29, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Franeuzai tebesirengia 
puoliman ant Vokietijos,

Nori pasiekti ir Bėdiną, 
padiktavus ten Vokietijai 

jas taikos sąlygas.

kad
nau-

s

No. 99
Vokietijos pasiūlymai nepriim 

tini, ’

Premieras Briand šiandie te
legrafavo ambasadoriui Jusser- 
rtjnd Washingtone, kad jis pa
prašytų Amerikos valdžios ne
perduoti Paryžiun Vokietijos 
pasiūlymų, kadangi jie skaito
mi visiškai nepriimtinais.

Kartu maršalui Foch duotas 
įsakymas pasiskubinti su prisi
rengimu armijos puolimui ant 
Ruhr klonio panedėlyj, kada 
100,000 Francijos kareivių už
dės štikų kordoną ant Euro
pos turtingiausio industrinio 
distrikto.

šiandie užgirta pienai’, sulig 
kuriais Francijos kareiviai už
griebs Frankfurtą, o Francijos 
laivynas uždės blokadą ant 
Hamburgo ir Bremeno.
Vokietija jau rengiasi prie 

užpuolimo.

PARYŽIUS, bal. 2^. -- 
“Ruhr klonis bus užimtas 
kaip tik pasibaigs vyriausio? 

darybos susirinkimas, gal
būt pabaigoj sekamos sa
vaitės,” sako Marcei Ilutin 
laikraštyj Echo dc Paris.

“Invazija bus daroma, 
jeigu prisieitų tai daryti vienai 
Francijai, be pagelbos talki 
ninku. Niekas neatmainys 
musų nusisprendimo.

“Kad vokiečiai supranta mu
sų nusisprendimo tikrumą, pa
rodo tas faktas, jog jie išgabe
no iš Ruhr klonio visas oficia
liuos popieras ir net pabudavo- 
jo kazarmes dėl musų armi
jos.”

net

ii i. i

Tie nelabieji dėdės.
Suėmė komunistų vadovus be- 
gembleriaujant, o buržuaziškas 
teismas priteisė užsimokėti.

WATEBBURY, Corni. —

Anglijos Angliakasiai at
metė valdžios pasiūlymus.

LONDONAS, bal. 28. — An
gliakasių Federacija šiandie 
didele didžiuma balsų atmetė 
naują valdžios pasiūlymą, ku
riuo valdžia tikėjosi sutaiki iii 
streiką. Valdžia siūlė, kad an-

no šitokią žinią:
“Delei atradimo mažo 22 

kalibro kišeninio revolverio,1 gliakasių algos butų sumažin- 
tapo apkaltintas už nešiojimąsi tos trimis šilingais, kuomet ,an- 
paslėpto ginklo Adomas And-1 gliakasiai sutiko sumažinti al- 
rulevičius, 21 Poplar St., kuris gą 2 šilingais į dieną, 
tapo areštuotas antpuolyj šį
ryt, kaipo užlaikytojas geinb- statinėti c 
leriavimo namo. Tame antpuo- naudojimui, 
lyj areštuoti kiti yra kaltinami bendruomenės įstaigoms 
kaipo lankytojai.

“Andruleviėiaus vietoj poli- pirklybos reikalams.
cistai paėmė kiek pinigų ir Anglių gi trukumas Angli- 
daug kaladžių koziry. Mena-j i^e nuolatos didėja. Nuo pa
mos namo užlaikytojas nieko: nedėlio priseis sumažinti net 
nesakė, kada iš jo atimta revol gatvekarių vaikščiojimą, taip- 
verį. Apkaltinti ir suimti kai- i&u sumažinti ir skaičių trau- 
po lankytojai padavė savo var- klnly.
dus sekamai: Motiejus Sku-1 valdžia darys kad anglia- 
čas, 18 Green St., Petcr Kapic-, kasjaį atmetė ir vėliausį jos

Aleksas | sirodys tolimesnėse tarybose
I

Nedarbas nuolatos didėja, 
nedirba apie 

, arba 8,000 
daugiau, negu pereitą savaitę. 
Naudojanties nedarbu į Ang-

Geležinkeliečiai sutiko pri- 
pri vatiniam 

ligonbučiams, 
. Bet

anglįs nebus pristatinėjami

' kus, 16 John St.j Zidorius Ba-' pasiūlymą, dar nežinia. Tai pa- 
kas, 18 Green St., .
Bliuvas 33 Green St., Tonis . ryio.
Benuskis, 22 Crown St., Teofi- Nedarbas 
liūs Latvėnas, 127 Sunnyside Birminghame 
Avė. ir Walter Mačus, 14 Sun- 100,000 žmonių, 
nvside Avenue.” ' - _ .

Apart to kas buvo tame laik- ’ lij^ atgabenama daugybė pre- 
raštyje parašyta, pridursiu, ■ kių iš Vokietijos.

JUOOAŠIMČIAF PASIGRIEBĖ 
FIUMfi VALDŽIĄ.

IšPARYŽIUS, bal. 28. — 
Fiume pranešama, kad Italijos 
j uodašimčiai nacionalistais, 
fascisti, užgriebė Fiume mies
to salę ir paskelbė, kad mies
tą valdys laikinis direktorių ta s, 
kurio prezidentu bus Rickardo 
Gigante, buvęs miesto mayo- 
ras.

Juodašimčiai po to paskelbė, 
kad buvusieji pereitą nedėldie- 
nį rinkimai yra 
Tuose rinkimuose 
šimčiai pralaimėjo 
vietas buvo išrinkti
tonomijos šalininkai.

panaikinti, 
tie juoda- 
ir į visas 

Fiume au-

Nenori sustabdyti laivyno 
budavojimo.

raštyje parašyta, 
kad suareštuotieji yra, taip sa
kant, Waterburio 
smetona. Adomas
Čius yra komunistų įgaliotas 
vesti bylą su JjSS. 34 kuopa, 
kad atėmus iš jos kuopos par
ką. Andrulevičius jau senai 
nužiūrimas kaipo kazirninkas. 
Pastaruoju laiku jis laikė kar- 
čiamą, Motiejus Skučas yra pa
tentuotas komunistų prakatiu- 
ninkas. Pereitais’ metais jis 
vadovavo Waterburio didžią- 
jame streike lietuvių skyrių. 
Pasibaigus streikui ėjo kalbos, 
kad jis prakariravęs $400 ir 
todėl net ir streiką atšaukęs. 

‘Vėliau pasigesta streiko fomte 
apie $3,000 (vėliąu knygų per
žiūrėtojai neva surado, kad tik 
$863.69 trūksta). Izidorius Ba
kas jau kartą sėdėjo kalėjime 
už komunizmą. Petras Kapic- 
kas yra generalinis “Laisvės” 
agentas.

Teismas priteisė Ancirulevi- 
čiui užsimokėti $50 ir visas 
teismo lėšas. Kitiems priteista 
užsimokėti po $10 ir teismo lė
šas. — Vietinis.

komunistų
Andrulevi-

Howat nestabdys angliakasių 
streiko.

Žinios i§ Vilniaus.
Straž 

šį 1919 m. do- 
“Glos Litwy”

Parapojos kel-

prašyti gerbia-

Vilniaus gyventoją ūpas.

paskelbė, 
Francija 

Washing-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų J| perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
meriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
protestas.

to,NEW YORKAS. — Del 
kad savo notoj kurią balandžio 
20 dieną valstybės sekretorius 
Hughes pasiuntė Kongreso imi
gracijos komisijai, jis labai ne
palankiai atsiliepia apie lietu
vius, Amerikos Lietuvių Pilie
čių centras bal. 21 dieną tele
grafu pasiuntė Washingtonan 
senatoriui LeBaron B. Coliui, 
senato imigracijos komisijos 
pirmininkui, senatoriui Wads- 
svortlnri 
geliui J. 
Bielskio

Tame 
koma:

“Savo

ir kongresmanui Sie- 
O. Sirvydo ir J. J. 
parašais protestą.
proteste tarp kitko sa-

DOKUMENTAS.
Litwy” skelbia 
kuinentą rastą 
arkyve: 
. “Gerbiamam 
bonui:—

Turim garbę
mą kleboną ryto iš sakyklos 
paskelbti žmonėms,, kad daro
mas sąrašas duonai gauti, ir 
duonos gaus tik Lenkijos pilie
čiai. Duonos kortelės yra pa
siųstos su žmonėmis, kompe
tentingais tuo reikalu. Jie turės 
dokumentus su musų komite
to parašais ir jiems yra pa
vesta rinkti parašus, pasirašant 
kiekvienam pačiam savo pa
vardę ir vardą, o kas nemoka 
rašyti, tai už jį tepasirašo koks 
geras padorus žmogus.

Pasirašyti, kad tie, kurie no
ri gauti duonos, nori priklau
syti Lenkijai, bet kurie nenori 
priklausyti Lenki jai, o. kitai 
valstybei, tie žmonės negali 
gauti lenkų duonos. Prašau 
gerbiamą kleboną priimti mu
sų komiteto įgaliavimą išduoti 
nuo savęs lindynių tiems žmo
nėms, kurie galės rinkti para
šus.

Prie šito pridedame pavyz
dį kaip reikia rinkti parašus į 
poperį.

Kluščano parapijos komit.: 
Pirmininkas Cyp Bielievič 

1919 m. gegužes 28 d.
(Priedas)

Į Lenkų Varšuvos Seimą
Čia parašams rinkti priedas: 
“Mes, gyventojai kaimo.... 

Švenčionių apskrities, Vilniaus 
gub. skaičiuje .. .. asmenų, 
prašome prijungti mus Len
kijai, nes kalbąjn ir meldžia
mės namie lenkiškai. Lietuvai, 
kurios užpakaly stovi Vokie
čiai, priklausyti nenorime ir 
noriai nepasiduosime. Prašome, 
iš musų apskrities pašaukti į 
Varšuvos Seimą atstovus. Pa
rašai ............. ”

“Unzer Tog” tuo klausimu 
rašo:

“Kuomet gi bus paskelbti tie 
panašus cirkuliarai, 'siunčiami 
ir dabar tuo pačiu klausimu?”

PARYŽIUS, bal. 28. — Fran
cuos užgriebimas Ruhr klonio 
sekamą panedėli bus, sulig iš
dirbių pienų, pirmu žingsniu 
linkui užėmimo Berlino.

Vokietijos sostinėj franeuzai 
mano prad?tL liaują talkininkų 
konfetinciją ir priversti Vo
kietiją pasirašyti “Berlino 
tartį.” iš kurios Wilsono
punktų tautų Ivga ir visi kiti 
skirsniai, kurie nėra priimtini 
Franci jai ir Jungt. 
bus išbraukti.

Svarstoma tokį 
dtel, kad franciui) 
Versailles sutarties
galima ilgiau išlaikyti. 
Jungt. Valstijų parašo ji neuž- 
veria užtektinų gvarantijų.

Francijos diplomatai, kurie 
remia tą puolimo ant Berlino 
politiką, nori nustatyti naujus 
Francijos rubežius palei Reino 
upę. Maršalo Foch nuomone, 
tai yra saugiausi rubežiai 
Francijaį, , , f

$u-
14

Valstijoms,

žingsnį to- 
nuomone, 

jau nebe-
Be

WASHINGTON, bal. 28. — 
Internacionalinės komplikaci
jos, ypač didėjantis įtempimas 
santikių su Japonija, privertė 
prezidentą Hardingą padaryti 
žingsnį, kad prikalbinus kon
gresą nieko .neveikti sumažini
mui laivyno budavojiino. Pre
zidentas nori, kad netik nebū
tų mažinamas naujų laivų bu- 
davojimas, bet kad kongresas 
nedarytų jokių tarimų apie 
davimą kitoms šalims pasiūly
mų sustabdyti ginklavimąsi. 
Esą delei gręsiančio Japonijos 
atsinešimo prie Amerikos inte
resų Pacifiko vandenyne, delei 
Japonijos nuolatinio didinimo 
savo laivyno ir delei jos neno
ro tartis apie giftklavimos su
mažinimo, Valdžia mano esant 
lepatogiu svarstyti apie gink- 
avimos sumažinimą. -Senato
riai tam pritariu.

PITTSBURG, Kans., bal. 28 
— Alexander Howat, preziden
tas Kansas angliakasių distrik- 
to šiandie atmetė* internaciona
linės unijos reikalavimą atšau
kti streiką Dean Coal and Min
ing Co. angliakasių. Reikalavi
mas atšaukti streiką buvo for
moje ultimatumo, kurį prisiun
tė centralinis angliakasių pre
zidentas John Levvis, varde pil
domojo komiteto. Kartu atvy
ko specialinis komitetas ištirti 
tą streiką. Howat delei to ulti
matumo pareiškė, kad netik 
Dean, bet ir nė vienai kitai 
kompanijai nebus leista atimti 
iš Kansas angliakasių jų teises.

PINIGŲKURSAS.

Reikalauja ištirti drabužių 
pramonę.

WASHINGTON, bal. 28. — 
Senatorius Moses šiandie įne
šė rezoliuciją, kad senato švie
timo ir darbo komitetas pada
rytų plačius tyrinėjimus 
>užių pramonės, 
Yprke.

ypač
dra-
New

Vakar, bal. 28 d., užsienio pini- 
S kaina, perkant jų pe mažiau kaip 

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

Anglijos 1 svaras .... 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos 100 kronų už 
Danijos 100 kronų .. 
Finų 100 markių ......
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų .......
Lietuvos 100 auksinų

i Lenkų 100 markių .... 
’ Norvegų 100 kronų ., 

Olandų 100 guldšnų . 
šveicarų 100 kronų .. 

švedų 100 kronų.....
Vokiečių 100 maakių

...... $8.95

....... $0.27 

........ $7.62 

.... $17.98

....... $2.20

....... $7.61

...... $4.88

....... $1.60
....... $0.18
..... $15.45
...... $84.95
.... $17.45
..... $28.00

m $1.60

notoje kongreso im- 
migracijos komitetui bal. zO 
dieną, valstybės sekretorius 
tarp kitko prisiminė apie lietu
vius, kaipo ‘daugiausia žmones 
iš biedniausių laužymų, didele 
didžiuma kurių yra negeistinos 
rūšies žydai? Mes esame palin
kę manyti, kad šis pareiškimas 
galėjo būti paremtas tik ant 
menkų žinių ar klaidingo pain- 
formavimo apie Lietuvą.

“Lietuvos žmonės ir Lietu
vos kilimo Amerikos piliečiai, 
skaičiuje apie 800,000 šioje 
šalyje, daugelį sykių parodė, 
kad jie yra geistinu priedeliu 
prie bile civilizuotos šalies gy
ventojų. Sąryšyj su Laisvės pa
skola, parinktiniu kareiviavi
mu ir kitomis patriotinėmis 
priedermėmis laike pasaulinio 
karo, jie buvo Amerikos valdi
ninkų pripažinti netik kaipo 
pageidautinas, bet kaipo pavyz
dinis priedėlis prie Jungtinių 
Valstijų gyventojų.

“Lietuviai parodė savo vertę 
pasauliui savo rūpestingumu 
savo šalyje, supratimui vald
žios ir įkūrimu demokratybės. 
Iš karo pelenų ir griuvėsių 
Lietuvos žmonės pabūdavo jo 
nepriklausomą valstybę, išrin
ko steigiamąjį seimą ir įkūrė 
tvirtą ir demokratinę valdžios 
formą, ir nežiūrint puolimų iš 
pusės kaiminiškų valstybių ir 
nežiūrint kliudymo ‘tautų ly
gos ’laike pastarųjų trijų me
tų, jie padarė didelę pažangą 
ir laimėjo pasigerėjimą ir y.ri- 
pažiniąm daugelio demokrati
nių ir progresyvių valstybių, 
didelių ir mažų.“

Kunigas koriku.
DĖS MOINES, bal. 28. — 

Nors penktas “Dievo” prisaky
mas ir sako “Neužmušk”, bet 
kun. Robb pakars du žmones. 
Robby yra netik kunigas, bet 
ir Polk pavieto šerifas ir 
randa pateisinimą, ir nori tą 
korimo “džiabą” būtinai pats 
atlikti, o ne pavesti jį kitam.

[Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

WASHINGTONAS, bal. 26. 
— “Elta” atsiuntė šitokį kab- 
Icgramą apie Vilniaus gyvento
jų ūpą, kaip jis yra pristato
mas laikraščio “Kurjer Polski” 
(Lenkų Soc. Partijos):

“Kurjer Polski” grįžusio 
Varšuvon lenko žodžiais ra
šo: Blogai darosi Vilniuje. 
Redakcijos pilnos skundų 
ant “soldateskos” plėšimų, 
prisidengiant rekvizicijomis. 
Raitelių elgimasis toksai pat 
kaip rusų kazokų. Gyvento
jų nuomonė persikeitė. 
Pradžioje jie buvo palankus 
Lenkijai, dabar jie eina 
prieš Lenkiją. Valdininkų 
endekiški pasielgimai atstu
me žmones. “Odrodzenie” 
mitinguose šaukiama: “ša
lin, svetimieji? ’

Taip kalba įsipykę ant tau- 
tininkų-demokratų lenkų soci
alistai (p. p. s.), bet patys cn- 
dekai tur būt yra kitos nuo
monės apie savo darbuotę Vil
niuje.

RIAUŠES INDIJOJ.

LONDONAS, bal. 28. — Iš 
Bombay pranešama, kad daug 
policistų liko užmušta -Ir ma
gistras ir policijos inspektorius 
tapo sužeisti didelėse riaušėse 
Malegaon miestelyj.

Geležinkeliečių streikas 
Guatemaloj.

GUATfMALA, bal. 28. — 
Visiems Gup teinate* geležinke
lių darbininkams paliepta 
streikuoti, iš priežasties paski- 
rimo tūlo vienos stoties virši
ninku tūlo Marchado, kuriam 
darbininkų unijos nepritaria. 
Traukinių vaigščiojimas apsis
tojo. Miestui gręsia didelis 
maisto trukumas.

šaukia daugiau kareivių.

ATHENAI, bal. 28. — Dar 
keturios klesos atsarginių tapo 
pašaukta stoti Graikijos armi
jom, kad papildžius karinome? 
nę Mažojoj Azijoj.

Apvogė moterį.

Trys vagys atėmė iš Miss 
Alice Burke $800 vertės kailių 
ir brangakmenių.

Auksinai dar 
tebėra pigus

Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos, 
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj, 
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
ti pinigus, geriaus gal pasiųsti Šiandien, nesilei
džiant į spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo-jstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
p*a New Yorke ar Chieagoie. Naujienos yra 

"antu didžiausio Lietuvos banko—Lie- 
:ybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau- 
Čia pinigus ne tik Lietuvon.'l

yra New Yorke ar Chieagoie. Nauj’ienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon,'bet ir į vi-. 
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi- 
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

...........................................................................- ".............................■■■- ....................... -..................  - -A - - - -
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Skaitytom Balsai
(Wt i irs t kitas iiama skpriujo 
nuomones Redakcija ino/m* a)

TAIP ESAMA AMERIKOJE.

plantacijų baronų reikalų gy
nėjai. Jie — visi “savi žmo
nės”.

Kol tie “savi žmonės” spręs 
apie likimą šimto niilionų šios 
šalies piliečių, tol laisvę mes 
turėsime tik ant popieros.

— P. N-s.

Žemės refor 
klausimu

Chlt-ago, III. Pėtnyčia, Balandžio 29,1921

Sakoma, kad Amerika yra 
laisva šalis, kad čia kiekvie
nas pilieti* turi teisės nevar
žomai savas nuomones reikšti 
ir kad vergija jau senai pa
naikinta.

Taip sakoma, bet tikreny- 
l>ėj, pačiame gyvenime, taip 
nėra.
tis”
kur toji laisve yra 
pieros.

Nueikite, tamstos 
dinamas “pietines

“laisvas Amerikos pille- 
nevisur yra laisvas.

tik ant
Kai
po-

va-i taip 
valstijas”.

Nueikite, ir tamstos pamaty
site. Iš paviršiaus ir tenai yra 
tai, ką žmonės pratę vadinti 
laisve. “Visi piliečiai prieš įsta
tymus yra lygus”.

Bet ar taip yra pačiame gy
venime? Toli gražu, ne!

Andais iš Atlantos, Georgi
kos valstijoj, atėjo sekama ži
nia: “Vincent Hughes, galva 
federalinio tirinėjimo biuro, 
paskelbė, jog jis turi prirody
mų, kad ant vienos plantaci
jų pietinėj dalyj Georgia val
stijos yra nužudyta mažiausia 
trįs negrai, žmogžudystes yra 
papildytos prie panašių aplin
kybių, kaip kad ant Williams 
plantacijos, Jasper paviete, kur 
rasta, kad plantatorius nužu
dė mažiausia 11 negrų-vergų”. 
(Nauj.. nr. 96.)

mažiausia 11 neg-
Gerąi įsidomėkite, 
žodis “negrų-ver-

rų-vergų”. 
ką reiškia 
gų”. Įsidomėkite ir tamstos su
prasite, kokios mes turime lai
sves.

Laisvos Amerikos pietų val
stijose žudoma negrai! Negrai- 
vergai... Pasakyta trumpai ir 
aiškiai.

Del tokių nusižengimų ir 
Cbicagoje, ir New Yorke ir ki
tuose “vakarų” bei “rytų” 
miestuose nusižengėliai tem
piami ant kartuvių ar sodina
mi elektros kėdėn. O kaip pa
sielgta su tais plantatoriais? 
Ak, beje, jie nubausti! 
pasodinta kalėjimai!. Bet 
mėnesio-kito jie ir vėl 
laisvi, ir galės elgtis kaip
kami su savo vergais negrais.

Taip esama laisvoje Ameri
koje, ' kur kiekvienas pilietis 
yra “lygus prieš įstatymus”.

Kas čia kaltas? Įstatymus 
mes turime. Juos pildyti pri-* 
valo kiekvienas. Bet taip nė
ra.

Aišku, kas čia kaltas. Kalti 
tie, kur tuos įstatymus vykdo. 
Kalti dabartinės tvarkos šu
lai; tie, kur savo rankose lai
ko valdžios vadeles — repub- 
likonai ir demokratai.

Jie — stambiojo kapitalo ir

Jie 
už 

bus 
tin-

JEI TURI POTRUKĮ. 
Mėgink šį veltui.

Panaudok prie visokią potrukių, se
ną ar jaunų, didelių ar mažų, o busi 
ant to kelio, kuriuomi eidami tūkstan
čiai persitikrino.

Kiekvienas vyras, moteris ar kūdi
kis turinti potrukį, tuojaus turi ra
šyt pas W. S. Rice, 2134 Main St., 
Adams, N.Y. reikalaudamas veltui iš
mėginimui šių stebėtinai stimuliuo
jančių gyduolių. • Tik uždekit ant vie
tos ir muskulai pradės stiprėti, vie
nas su kitu jungtis ir tokiu budu pra- 
sivėrimas naturališkai pradės užsi
traukti ir pasiliuosuosi nuo palaikyto
jų (support), peraikščių (truss) ir 
pritaisos (appliance) naudojimo. Rei
kia atbot ir pasiųsk reikalavimą veltui 
išmėginimui. Jei jūsų potrukis ir ne
vargina, bet kam tai dėvėt visą amžį, 
visokius prietaisus? Kam imti gan
grenos riziką ir panašius pavojus iš 
mažo ir nekalto potrukio, kuris tūk
stančius yra paguldęs ant operacijos 
stalo? Daugybė vyrų ir moterų kas
dien rizikuoja tokiuose dalykuose, ka
dangi jų potrukis nekenksmingas, nei 
nesulaiko nuo kasdieninio jų užsiėmi
mo. Tuojaus rašyk reikalaudamas 
šių veltui išmėginimui gyduolių, nes 
jos visiškai stebėtinos ir prigelbėjo 
fiasiliuosuot nuo potrukių, taip didė
tų, kam dvi žmogaus kumštys. Ra
šyk tuojau ir mėgink. Vartok žemiau 
tilpstantį kuponą.

Veltui nuo potrukio
W. S. Rice, Ine.,

2184 Main St., Adams, N. Y.
Malonėsite pisiųsti visiškai vėl- 

tui gydymo pavizdį jūsų stimuliuo
jančių panaudojimui nuo potrukio 
vaistų.
Vardas ..................................
Antrašas .........................................
Valst ...............................................

LATVIAI IR MES.

Ne vienas Amerikos lietuvis 
darbininkas yra skaitęs laik
raščiuose ir nuo savo giminių 
Latviuose gavęs laiškų, kad 
ten gyvenimas yra daug sun
kesnis nei musų gimtamjani 
krašte, Lietuvoj. Bcto, ir pats 
Latvių darbininkų judėjimas 
be atodairos trempiama. Trem
piama reakcingosios Ulmanio 
valdžios.

Iš to daugelis daro klaidin
gą išvadą, būtent, kad Lietu
vos darbininkų judėjimas turi 
būt kur kas toliau prasisiekęs, 
nei kad yra Latviuose.

Tai yra didelė klaida. Jeigu 
Lietuvių darbininkų judėjimas 
butų iMisiekęs to, kas yra at
siekta Latviuose, Lietuvoje 
šiandie gyvenimas butų visai 
kitoks. Lietuvą pulti nebūtų 
drįsęs netik toks Lenkų dva
rininkų bernas, kaip Želigov
skis, . bet ten nešeimininkautų 
ir patys musų klerikalai, kurie 
nė per nago juodymą nėra ge
resni, kaip grobuonys Lenkų 
dvarininkai.

Mums dar toli šaukia nuo 
musų draugų Latvių. Tai kas, 
kad reakcingoji Ulmanio vald
žia Latvių darbininkų judėji
mą smaugia. Latvių darbinin
kų judėjimas yra pakankamai 
stiprus, kad šituos valdžios pa- 
simojimus atremus. Viena lat
vių socialistų partija turi apie 

narių. O 
profesinėse

leidžia du

kiek jų yra (Latvių 
sąjungose?

Latvai socialistai 
dienraščiu, kelis savaitinius ir
du mėnesiniu laikraščiu. Ir vi
si jie turi skaitytojų. O kelis 
laikraščius leidžia musų .drau
gai Lietuvoje? Vos vieną sa
vaitinį. Bet ir tas turi kauties 
su nedatckliu...

Tie, kur mano, kad Lietu
voj “visa yra geriau“ nei kad 
Latviuose, kurie giriasi Lietu
vos darbininkų . judėjimų, tie, 
vadinas, labai klysta.

— Ne-latvys.

.Naujienų korespondentas 
Kunigas rašo, kad klerikalai ir 
liaudininkai pagalios pradės že
mės reformos klausimą svars
tyti. Bet Naujienų koresp. ne
tiki, kad klerikalai ir liaudinin
kai šitą klausimą tinkamai iš-v 
spręstų. Rinkimų metu žadė
ję ir prasižadėję balsuotojams, 
jie dabar ryžusi “kitu keliu” 
pasukti.

Nieko stebėtina. Ir klerika
lai ir patys liaudininkai (ku
rie, dievai žino, kam ir socia
listo knypkutį prisisegę!) nė
ra Lietuvos biednuomenės, jos 
darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių nusistatymo reiškėjai. 
Jiems ne IJertuvos biednuome
nės reikalai rupi, o tik taip va
dinamųjų “buožių” stambiųjų 
ūkininkų ir dvarininkų, tų 
Lietuvos junkerių ir junkeriu- 
kų.

Gražus klerikalų ir liaudi
ninkų žadėjimai ir tokios pat 
jų kalbos Steigiamam Seime 
yra tik skraiste, kuriu jie tik
ruosius savo siekimus dengia. 
Todėl aišku, kad žemės refor
mos klausimą jie išspręs ne tos 
biednuomenės naudai. Viena, 
jie anaiptol nesutiks, kad žemė 
butų duodama be atlyginimo. 
Antra, padaryti taip, kad 
stambieji Lietuvos junkeriai 
dvarininkai netektų savo 
“ekonominės įtakos”, jie taip
jau nenorės. Pats koresponden
tas mini, kad be visos eiles su-

manymų, kurių turi patys sei- 
— klerikalai 
jų turinti ir 

valdžia. Pasak korespondento,
*valdžia viename savo projek
tų aiškiai sakė, kad turintiems 
400 deš. ir viršaus, paliekama 
175 deš. neliečiamai.”

Pasakyta aiškiai ir trumpai. 
Tenka manyti, kad galų gale 
visa prie to ir nusives. Junke
rių reikalai bus tinkamai ap- 
sergėti. Tuo pasirūpins ir kle
rikalai ir jų talkininkai liaudi
ninkai. Lietuvos biednuomene 
— ji iki šiol nieko neturėjo, ir 
neturės ateity.

Jai teks tik trupiniai nuo 
Steigiamojo Seimo gaspadorių 
ir pačios valdžios stalo.

Ar visa tuo Lietuvos liaudis, 
pirmoj vietoj jos vargingieji 
valstiečiai ir darbininkai, mo
kės ir sugebės pasimokyti — 
parodys ateitis.

toted
LUCKY 

STRIKE 
CIGARETTE

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

MILDA THE ATRAS
3140 So. Halsted St.

Pradedant nuo Panedėlio, Balandžio 18 d., 1921, 
statomi scenon puikus muzikališki veikalai, nuo 18 
iki 30 žmonių ant scenos! Naujos scenerijos ir kos
tiumai kas antra diena! Veikalai mainosi kas antra 
diena I Didelis ir puikus- merginų choras!

Linksniam praleidimui laiko eikite į Mildą!
Viskas naujas tik kainos senos.

Balkonas 17c., apačioj 28c.

PRANEŠIMAS

vininkams, kad aš esu vienatimis 
lietuvys stogų denggjas. Dengiu 
naujus ir taisau senus Stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus., Dedu linas, žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

Taipgi turiu didelį troką perkrau- 
stymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevolt 8699.

Fabionas ir Miekiewicz 
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivo- 

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARU U4AS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki 3 po pietų.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

tĮBB. HHMSRANCr CO, • 
OF AMERICA

29 SOUTH LA SALLE ITRCCT 
CHICAGO. ILL. *

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Mlchigan Avė., Roselaude.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:80 vak.

VISIEMS NARIAMS
Amalgamated Clothing Workers of America

Gegužinis Apvaikščiojimas
Rengia

Chicago Joint Board, Amalgamated Clothing 
Workers of America.

Nedelioj po piety ir vakare, geg. 1,192* 
2-nd REGIMENT ARMORY 

Madison ir Washtenaw Avė.

Po piet programas prasidės ant 2:00.

Kalbėtojai
SIDNEY HILLMAN

Amalgamated Clothing Workers of America prez.
DR. HERBERT C. BIEGLOW

Iš Cincinnati, kaipo šalyj žinomas dabininkų 
judėjime.

Smuiko solo, Aleksandra Žukovskis, koncertų 
rengėjas su Chicago Symphony Orchestra.

Vokaliai solo, Tito Schipa, pirmeilinis lyriškas 
tenoras Chicago Operos. Asosiacijos.

Dainuos, lietuvių, čekų ir lenkų chorai.
Koncertą duos Amalgamated benas.

Didysis baPus ant 8:00 vakare.
Parodyk solidarumą, lai būva didžiausis geguži

nis apvaikščiojimas. Pasirūpink įžangos tikietus 
nuo savo dirbtuvės pirmininko.

CHICAGO JOINT BOARD, A. C. W.
OF AMERICA.

Ypatingas Patėmijimas: Įleidžiami tik su tikie- 
tais — durys atsidarys ant 1:00 po pietų.

įPinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunr/iestyj:
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakaro.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa- 
* siunčiami Lietuvon grei

čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa* 
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel. Central 6390

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

111
JOSEPH C. SOBOL 

Advokatas
154 W. Randolph St.

Room 479 Metropolitan Block
Namu Ofisas Miesto Ofisas
1645 Wabansia Are.
Tel. Haymkt 8869. Tel. Main 2593

809 So. Main Str.
Rockford. UI

APSAUGOK SAVO PINIGUS 
t . I

Kam sukt galvą, kad radus vietą 
tikrai saugiam investinimui, kuris 
atneštą 6% ir daugiau metams 
pelno? Pasiklauskit P. M. Kaičio.

LIBERTY LAND & INV. Co„ 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, UI.
Tel.: Boulevard 6775.

LABAI NEPAPRASTA
$200.00 Viktrola tiktai $35.00.

Gvarantuota dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 800 adatėlių. 
Deimantinė adatėlė.

• NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuvia atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės.
Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą : 

Augštos Kif&ies Victrolas Tiesiok Publikai už bilę kainą, kad išpar. 
davus musų visuotiną sandėlį. •

Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies dvaran' 
t notą Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj prekiuoja. -•

Delko mokėt
“Storage Houses
naujų Vii
tiktai už $85.00,1
kitę, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.

Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jums ateiti, 
nepaisant kur gyvenat.

Mes taipjau turime po ranka apie 20 augštos rūšies tikros 
skaros parlor setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė parduot už bile 
kainą, kad tik juos išbaigus, čia yra tikrai proga gyvenime ir 
mes patariame nepraleisti tai.

Mes pristatome dovanai kur tik nori ir taipjau pasiunčiamo 
C. O. D. Mes laikome atdarą kasdieną iki devynių vakaro, neda
liomis nuo 10 ryto iki 4 po pietų. Mes imame Liberty Bonds.

$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi
neš Šį popierį.

PROGA

musų visą sandeli

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, Ui.

Tiktai Te!.:.Tardą 6666 ,E
Boulevard 8448 / v

! DR. V. A. ŠIMKUS ■ 
j Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago. ■ 

j Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

TAUPYK VARTODAMA MAZOLA

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

Ruatta & Serenelli 
817 Blee Island Ava.

Kiekviena šeimininką gerai žino, jog daugiau-lai likučių pasidaro 
valgių gaminime iš tos priežasties, kad vsus riebalus, kurie atmaino savo 
kvapsni nuo žuvies, cibulių ar kitokių valgių juose keptų, reikia išmesti.

Vien tik tie likučiai sudaro tūkstančius dolerių nuostolių. Kiek
viena šeimininkė ant žemes paviršiaus, kvri dar vartoja senobinį maisto 
•gaminimo būdą, prisideda tam tikrą dali prie tų didelių nuostolių. 
Dalykas yra tame: taukai ir kitokį riebalai atmaino savo kvapsnį nuo 
daiktų verdančių juose (kurie lieka netinkamais kitokių valgių gamini
mui), kadangi jie negali būti užtektyiai užkaitinti, idant prašalinus tą 
vįsą. Jie dega tuoj.

šeimininkės, kurios gamina valgius modernišku būdu, su Mazola, 
apsisaugoja nuo likučių. Valgiai greitai išverda ir apsidengia su tam 
tikros rūšies pluta. Tas apsaugoja valgį nuo primirkime aliejum, ir 
apsaugoja aliejų nuo atmainymo savo kvapsnįo nuo valgio, esančio jame.

Jeigu kepsi Mazoloje, nei lašas nenueis niekais. 
Tas pats aliejus, iškoštas po kiekvienam kepimui, gali 
būti ir Vėl vartojamas iki pat pas
kutiniam lašui. Tas tai ir padaro 
Mazola ekonomiškiausiu 
jum. j

Visose didesnėse 
delicatessen krautuvėse
Mazola puskvortės, kvortos, pusė 
galiono ir galiono mieros blešinėse.

DR. C. K. KLIAUGA
‘ DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

b——oi į ,ii ,

virimo alie-

groccrio ir 
parsiduftda

UŽTIKRINAME:
Jeigu nebusite galutinai už-- 

ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvininkas sugra
žins jums pinigus.

. CORN PRODUCTS REF1NING 
COMPANY

17’Bsttcry Placo, Ncw York.

VISIEMS NAUDINGA.
Kuomet žmones gauna ką nors 

už dyką, o nenori naudotis, tai 
jie tik sau daro skriaudą, o ne 
kam kitam. Arba kuomet gali 
ką pirkti pigiau ir geresnį, o tai 
nepadaro ,tai jie nemoka vertint 
pinigų. Tamstos neatsisakytu- 
met imti 50 centų dovanai ? Su
prantama kad ne!

Tai šią savaitę kiekviena stu- 
bą Bridgeporto apielinkėj gaus 
musų skelbimus, kuriuose yra 
kuponas ant 50 centų kiekvie
nam, kuris nusipirks pas mus 
vyriškus ar moteriškus čevery- 
kus. žinote jog pas mus gausi
te geriausius ant Bridgeporto, 
už žemesnes kainas ir dar kas 
atsineš kuponą ir paduos mokė
damas už čeverykus, gaus 50 
centų pigiau.

Mes laikome tik geriausius ir 
madingiausius.
TETER BROS SHOE STORE 

3415 So. Halsted St
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“Negeidaujamoji lite-
• ratura".

W. FRANCIS AHERN. 
[Specialė Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]

SYDNEY, Australija. — Pa
galios, ir mes turime tai, kas 
vadinama “negeidaujamu”. fcį 
kartę tai yra tik literatura.

Federalinė Australijos vald
žia šiomis dienomis išleido to
kį patvarkymų, kuriuo griežtai 
draudžiama “įvežt Australijon 
by kokių literatūrų,, kur bus 
skelbiama, kurstoma ar pata
riama nuversti Australijos val
džių jėga”.

Del šitokio valdžios patvar
kymo, suprantama, labai rugu
ti negalima: kiekviena valdžia 
juk savųjį kailį gina. Gina 
jį ir Australijos valdžia. Bet 
tai nevisa. Mes turime ir ki
tos rųšies “negeidaujamų lite
ratūrų”. Tegul pats valdžios 
patvarkymas kalba:

“Australijon, beto, draudžia
ma įvešti ir tokia literatura, 
kur raginama nuversti by ku
rios civilizuotos valstybės val
džių**...

Kas yra “civilizuota valsty
bė” — pati valdžia i>asiliekn 
teisės spręsti. O kaip ji spręs 
ar spręstų — pažangiam dar
bininkui ir revoliucionieriui 
tai nėra paslaptis. Jeigu šian
die dar butų išlikus “prie gy
vybės” kruvinoji Rusų caro 
Mikės valdžia — ir jai butų 
prisegta “civilizuotos valsty
bės” titulas...

Tokios “demokratijos” mes 
susilaukėme iš tų, kurie didžio
jo karo metu šimtais kartų 
yra sakę, jogei jie kovoja 
prieš “Prūsų autokratijų” tik 
todėl, kad padarius pasaulį 
saugiu demokratijai!

Kitaip, tokia moky- 
uždaryta. Toks rcika- 
kad kiekviena moky- 
išsiimti leidimų, pats 
nebūtų blogas. Bloga

Ne\v Yorko siuvėjai susilau
kė. dideles paramos iš savo 
draugų, esančių kituose mies
tuose. Iki šiol New Yorko siu
vėjų šelpimui surinkta daib- 
giau kaip milionas dolerių. O 
aukos vis dar plaukia. Išro
do, kad anksčiau ar vėliau 
samdytojai turės pasiduoti.

Pirmos Komunijos 
Siutai $11 

Geriausio mėlyno seržiaus. '

ORKESTRĄ—BENĄ
PERSIKeLIAU

Parūpina visokiems 
reikalams

J. BALAMS
1414 So. 4Mh Coart 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2311

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

GALIMA SIŲSTI LAIŠKUS 
Į RUSIJĄ.

įstatymas taikomas tam, 
‘degalinėmis priemonė- 
uždarius socialistų ir ki- 

darbininkų 
pirmoj vietoj

šiaušias iš visų yra taip vadi- 
namasai* mokyklų įstatymas. 
Tasai įstatymas reikalauja, 
kad kiekviena mokykla būti
nai privalo išsiimti tam tikrų 
leidimų, 
kla bus 
(avimas, 
kla turi 
sava i m i
tečiaus yra tame, kad leidimų 
klausimu turi neribotos galės 
taip vadinamoji apšvietus ta
ryba. Nuo jos malonės pri
klauso, ar mokykla leidipių 
gaus ar ne. Trumpai sakant, 
tasai 
kad 
mis”
tų organizuotųjų 
mokyklas
Ne\v Yorko socialistų mokyklų 
Rand School.

Beakcininkaii pasirinka. Įsta
tymais darbininkų judėjimų 
nepasmaugusi. Reikalinga tik 
prisiminti apie Prūsų “bismar- 
kizmų” ir senosios Bušų caro 
valdžios pasistengimus. Ten 
taipjau įstatymų pagalba ban
dyta darbininkų judėjimų 
smaugti. Ko atsiekė Bismar
kas. ko atsiekė carinis 
mas, to |>aties atsieks ir 
Yorko reakcininkai.

reži-
Ncw

New Yorko siuvėjų 
kova.

[Iš Federuotosios Presos]
NEW YOBK. — NeAv Yorko

[Iš Federuotosios Presos] 

WASHINGTON.
linis Jungtinių Valstijų pašto 
viršininkas Havs balandžio 15 
diena visiems šios šalies paš
to viršininkams pranešė, kad 
“šiuo tamstos esate įgaliojami 
priimti neregistruotus laiškus 
ir atvirutes, adresuotus Euro
pos Rusijon, kuriuos reikalin
ga siųsti per New Yorkų ir 
Angliju”. ■

Tokius pat laiškus galima 
siųsti “tolimųjų rytų (Siberi- 
jos) respublikon — per Ra
mųjį vandenynų”.

Žodis “Europos Busija” rei
kalinga suprasti taip, kad jon 
įeina Ukraina, Gruzija ir Azer
baidžanas.

Laiškai 
siunčiama 
kanjant. (
res]>iiblika” pati Jungtinių Val
stijų valdžia yra tam tikrų su
tartį padarius.

Pirmos Komunijos 
Dreses $3.48 iki $15

Gcnera-

Vyrams
Lisle pan- 

čiakos

25c

Dabar pardavimui pas

r PAK1YENT 5TURE Baltos

^<^442-44 S.HalstedSL^6

Skalbiami kaklaraik- 
ščiai vaikams.....25c.
Vaikams baltos veis-
tės................$1.25

Balti čeverykai ir šliu 
rėš ..........   $1.98

nosinės

Mercerizuotos mer-

ginoms pančiakos da

bar .........................50c.

Vaikams English Wa 
Iker čeverykai $3.98

tarybų Rusuosna 
Anglijai tarpinin- 
su “tolimųjų rytų

EKSTRA SPECIALIAI
Mažos mieros moterims čeverykai, po
ra tiktai....................    $1.00

Uždaryta Nedėliomis visą dieną.

Bridgeport Painting & 
HARDWARE CO.

Malevojam, 
popieruojam ir 
visokius p a- 
gražinimus da 
rom, naujus ir 
senus iš lauko 
ir vidaus—Sto
rus, mokyklas. 
Darbą gvaran- 
tuojam. Gau
kit musų kai
nas pirma, ne
gu duosit kam 
kitam dirbti. 
Dirbam po vi
sas dalis Chi- 
cagos.

Paipgi už
laikome geriau 
šią malevą ir 
sienų popierą, 
brušius, varai- ’ 
šių, hardware 
ir t.t.

BRIDGEPORT PAINTING & 
HARDWARE CO.

3149 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Yards 7282.
J. S'. Ramancionis & T. Motikitis 

Savininkai.

Į Pinigai Iš

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
-------------- -- -

------------------------------------ $-----------

I Telefonas: Drover 7012

Ė DR. G. Z. VEZELIS ;
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Are^ 

■ arti 47-tos gatvis ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■a"

Susirinkimu laisvės 
varžymas.

[14 Federuotosios Presos]

LAWRENCE. — Jeigu tairf- 
stos noriito surengti mashif su
sirinkimų taip vadinamam 
Common’e, būtinai turite dai
nuoti Amerikos himnų, ir dar 
— būti labai, labai ištikimi 
žmonės. Kitaip, teisės laikyti 
Sjliši rinkimų tenai negausite. 
Negausite netodel, kad šito Ku
pliai reikalautų visuomenės 
•augumo direktorius Peter 
Carr. Ne. To reikalauja Ame- 
HkOįĮ I^egiono vietos skyrius. I 
t) jo žodis reiškia daugiau nei 
paties visuomenės saugumo di- 
tvktariaus žodis.

' šiai jums pavyzdėlis. An- 
dals pramoniečių unijos vietos 
byrius tarėsi surengti masinį 
Susirinkimų — amnestijos rei
kalais. Carr paklausė ar vie
tos lietuvių choras, kuris bu
vo sutikęs dalyvauti masinia
me susirinkime, moka ir ar 
norės dainuoti Amerikos him
ną. Pramoniečių skyriaus sek
retorius nuėjo pasiteirautų. 
Bet tuo pačiu kartu prieš ren- 
gtuniųjj susirinkimą “įgriežtai 
užprotestavo” vietos legiono 
komanduotojas, ir mitingas 
laikyti neleista! Visuomenės 
saugumo direktoriui pakako to i 
“griežto protesto”, ir jis ne
laukdamas pramoniečių sky
riaus sekretoriaus atsakymo, 
pasakė, kad mitingų laikyti ne
galima.

Mažų to. Visuomenes saugu
mo direktorius neleido laiky
ti ir kitų panašių sueigų — 
koncertų, kurį taipjau tas pats 
skyrius norėjo surengti, dagi 
prižadėdamas, kad specialiai 
tam koncertui sumokytas cho
ras ir Amerikos himnų dai- I 
nuos.

liuvėjų kova dar tęsiasi. Jau ■ a IHTI7M A Q 
dvidešimts dvi savaitės, kaip ■ LIA 1 1\1 1 1A O
samdytojai daro visa, kad ■ * Pačėdumas turi būt 
Amalgameitų unijų sugriovus. ■ 
Bet jų pasistengimai geidauja- ! 
mų jiems pasekmių neduodu. ■ 
Pradžioj jų buvo manyta, kad J 
darbininkai galės laikytis ne- ■ 
daugiau, kaip tris-kebirias sa-į!' 
vaites. Jie pasiriko., Darbinin-1 ■ 
kai dar iki šiol laikosi* ir kc- J’ 
tina laikytis tol, kol jų rcika- ■ 
lavimai nebus išpiklyti.

Pačėdumas turi būt 
pasargos žodis 
I0WA STATE S 

SAVINGS BANK ■
Kapitalas ir Perviršis— j 

$120,000.00. .
S. E. Cor. Fourth and ■ 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA. . ■

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 BROADW , NEVV YORK N .Y..' TlNEVV YOHK N.Y

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

Į LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų iri ubų pašto laivai išplauks
•ESTONIA” .. GEG. 4 Į

“POLONIA” .... GEG.18 I
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Western Pase. Agent, 120 N. La Šalie St.

CHICAGO, ILL.

“LITHUANIA”
“ESTONIA” ....

BIRŽ. 1
BIRž. 22

4805 -13 S0. ASHLAND AVĖ

LIETUVIAI PARDAVĖJAI
Juzė Martinkus, pirmos grindys No. 26. 
Berta Rajūnas, naminis skyriuj No. 103, 

Emilija Dagis, moteriškų drabužių No. 94.
Ceverykų Departamente. 

Steve Kanų,s No. 167. 
Margaret Balton No. 162.

M *

——— ■ ■■ ■■——————
Dresėms gingham nešuntančios 
spalvos, dryžiais arba klėtkuoti, 
taipgi nešuntančios spalvos žiur
stams gingham1 18c. vertės, da
bartiniame pasirinki- IOIAa 
me jardas lt7

100 ritinių 38 colių audimo, 
gražiausio dresems voiles, švie
sus ir tamsus dugnas, gražios 
patrinos iŠ kurių pasirinkti; pir
miau 69c. vertės, specialiai šia
me išpardavime tiktai 
po vv v

Balti turkish maudynės abrusai 
spalvuotais kraštais. Ekstra 
dideli, reguliarė kaina 69c. šia
me išpardavime vieno 
kaina "t "t U

Foulards 81 colio, tamsiai mė
lynas ir juodas dugnas, gra
žiausios baltos ir spalvuoto 
kombinacijos, geriausias dre- 
sėms dėvėjimas; specialiai šia
me išpardavime jar- EQa 
das po wwv

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE 
f *Cit neverki mano 

mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

. BAMBINO 
ftiučia-liulia.”

Greičiau bčgki | aptieką 
nupilki 50c. bonką

Kenoshos
J Lietuvon

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 lyto 
Res. 2914 W. 43rd Street

, Nuo ryto iki piet. 
Telephone McKinley 262

ir

BAMBINO
tukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die- 

celiaš Valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiaaši”

Arbatinis ši 
girną ir į keli 
užkietėjimą. ________. _______

Motinos! Jcųgu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiekite 
60c. pašto markėmis tiesiog į -

* F. AD. RICttTER & CO 
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, . New York City*

E PC TR
šviesą ir pąjiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba a$t išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

• 1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

KLEIN BROS
Į Halsted a 20 U- St reets

PRISTATOME VISUR

Reakcininkų siautimas.
[Ii Federuotosios Presos]

NEW YOBK. — Reakcingo-’ 
ji New Yorko valstijos legis- 
latura, valstijos gubernato
riaus Millerio padedama, šio
mis dienomis išleido visų eilę 
įstatymų, kurie pirmon vieton 
taikomi organizuotųjų darbi
ninkų judėjimui trempti. Ar-

Baltinto flanelio 27 colių pločio, 
geros kokybės, reguliarė kaina 

19c. Šiame išpardavi- 13c 
me kaina jardas

KUPONAS
Atsineškite šį kuponą, o gau
site gero nebaltinto muslino 
40 colių pločio 22c. 1 1 A 
vertes už ■ ■ **

10 jardų aprubežiuota 
Kuponas.^

Subatoje Tiktai
Musų puikiausis sviestas, šviežiai sumuštas, 
svaras .................. 38V2C

Kas nori siųsti pini- 
. gus iš Kenoshos savo gi

minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^

Kenosha, Wis.
HinniiiiiHiiiiiiniiiiiuiuiii'

Lemon Cream pajai, 9 colių dideli (Moody 
and Waters) po 27c
Roller Skates ballbearings vaikams ir mer
gaitėms, pora už $1.49

3 DIDELI SUBATOJ IŠPARDAVIMAI PO $3

Kadangi pasekmingas New Yorko pirkimas, šią 
kainą $3 yra galima parduoti — veistės moterims ir 
merginoms. '

Padarytos ’georgette, crepe de chine ir tricolet- 
te; overbliuzės užsegamos užkapalyj ir ant šono gu- 
zikais.

Visokiose naujose spalvose — harding mėlynos, 
bisųue, navy, flesh, peach, baltas, honey dew ir juo
das. Tikra kaina $5, $6 ir $7 vertės už $3.

VAIKAMS SIUTAI PO
Kuomet tik pirm daugelio metų galėjai pirkti tokį siutą 
už tuos pinigus! štai tie siutai

Vidutiniai pilki, pavasarinio storuiuo audeklo, gra
žiausiose patrinose; visas puikiausis darnas.

Norfolk modelio, gerai pamuštas trumpos kelinės; 
nuo 7 iki 17 metų, vertės mažiausia $4.50 ir $5 už $3.

PAVASARINĖS SKRYBĖLĖS
Stebėtinas išpardavimas moterims ir merginoms 

naujausių vasarinių kepurių, visokių madų, visokios 
išžiuros 1

Talpinasi Rolling Sailors, “Pokes” pasipuošimui 
kepurės, siaurais Sailor kraštais ir turbans. Apda- 
binta vainikais, lankeliais, ostrich ir šiaip pagrąžini
mais.

Naujų spalvų, kaipo: jade, povo mėlynumo,, ru
dos baltos ir juodos; vertės nuo $4 iki $5.50 ir$3.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS :
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
Gydo visokias ligas moterų, vai- i 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lira- j 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted S't., Chicago. ■

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: .9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III

Telephone Yards 5332 ■

DR. M. STUPNICKI :
3107 So. Morgan StM 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto J 

ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

X C'A. \yCALlcw VU

LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPAL1US :
1424 So. Halsted St.

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■ 
1 Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 

Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
W. 42nd Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Ganai 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield a v
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157



’ha Uthuaniaa mūvi rak

Idftai P. ftrigaitto

CHICAGO^ ILLINOIS.
Talephona Roosevelt 8500

Subseriptfon Ratui
LM per yaar in Caaada. 
.00 par yaar outaida of Chfcafla.

March 17tių 1914, ai tte Port Offloo

drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoje — paltai 
Metama —■

4.50

Vrtnam mteuirt A - -.-j-t UM
Chica<oj« — pu MifotojhM

Viena kopija , , , , 08
Savaitei , , u „ r - 18
Mlnartrt _______ -___75

Valiojau aa fiMeagoj,

97*0*

minėdami , ■ T i i 2.00 
Dviem minuiame » * , , 1.50 
Vienam miauiul , > , .75

(Atpiginto) 
Metams - - - - 18.00

Pinigus reikia siusti palto Money 
Orderiu, kartu au uiaakyma.

Kas su kuo 
bučiuojasi.

Mums, socialistams, nuola 
tos prikaišiojama iš kairio
sios pusės, kad mes esą bur
žuazijos sėbrai. Mes buk 
taikomės su buržuazija ir 
jos valdžioms, veikiame su 
ja išvien ir net “bučiuja- 

mės”.
Šituos priekaištus °kairia- 

sparniai” ėmė ypatingai daž
nai kartot paskutiniu laiku, 
kuomet socialistų partijos 
delegacija atsilankė Wash- 
ingtone amnestijos reika
lais. Socialistai, girdi, nesi- 
sariĄatija žemintis kapitals- 
tų valdžiai ir maldaut jos su 
smyĮėjimo Debsui; jie rodą 
jai savo ištikimybę ir atsiža
dą kovot su ja — kad tik ji 
atleistų jiems jų “griekus”.

Tie elementai, kurie šitaip 
kalba apie socialistus, labai 
tiki Rusijos bolševikais. Jie 
skaito juos tikriausiais dar- 
bninkų užtarėjais ir pavyz
dingiausiais revoliucionie
riais. Bet kaip štiesų elgia
si bolševikai su buržuazinė
mis ir kapitalistinėmis val
džiomis?
Vilniškis “Straž Litwy“ ra- tur,«-

prideramai švęsti Pimąją 
Gegužės, turėdavo išsižadė
ti savo dienos uždarbio.

Bet šįmet yra ypatingai 
svarbu, kad gegužiniai dar
bininkų apvaikščiojimai bu
tų kuoįspudingiausi Jais 
^turi būt pareikšta proleta
riato protestas prieš stip
rėjančią visame pasauly re
akciją iV* militarizmą. Kaip 
tik 1-ji gegužės diena tapo 
paskirta talkininkų įsiverži
mui į Vokietiją, jeigu ši iki 

laiko neispildys ju reika- 
lavmų ctelei karo kontribu- 

ei jos. Už pustrečių metų po 
karo pabaigimo grūmoja 
naujas karo pavojus, ačiū 
tai politikai, kurią v&ia ka
pitalistinės valstybės. Savo 
gegužiniuose apvaikščioji- 
muęse darbininkai turi pa
reikšti, kad jie stoja už pa
saulio taiką ir kovoja prieš 
tą politiką, kuri gimdo ka
rus.

Antras svarbus reikalas 
yra darbininkų klesos vie
nybės sustiprinimas. Nuo to 
laiko, kaip karas suardė so
cialistų organizacijas atski
rose šalyse ir tarptautinį 
tų organizacijų susivieniji
mą, Internacionalą, vienybė 
darbininkų judėjime dar nė
ra atsteigta. Jsai Suskilęs 
į priešingas viena kitai sro
ves, kurios kovoja tarp sa
vęs dažnai smarkiau, negu 
su kapitalistais. Tuo naudo
jasi darbininkų išnaudotojai 
ir nuolatos stiprina savo po
zicijas. Taigi jau laikas, kad 
darbininkai atsimintų, jogei 
tiktai suvienytomis jiegomis 
jie gali iškovot geresni,būvį 
ir galutiną pasiliuosavimą. 
Gegužiniai apvaikščiojimai 
turi jiems priminti tatai.

'■ h i 1 I iii ‘ . H, .t.

vos respiublika priėmė raudo
nąją Pirmosios Gegužes dieną, 
kaipo šalies šventę. Tai buvo 
padaryta, žinoma, ne be tlm 
tikro išrokavimo. Tos šventei 
paskelbimu norėta atimti jai 
revoliucinį pobūdį., Bet tai ne
pakenks jai. Juo daugiaus 
Lietuvos darbininkai susipras, 
tuo revoliucingcsiii bus jų ap- 
vaikščiojimai Pirmosios Gegu
žės.

“DARBININKAS” Už 
LENKŲ PONIJĄ.

h^A**.l*^h‘Z^n.****^«**«**».-- ■
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PENSIJOS UŽSITARNAVU
SIEMS VEIKĖJAMS.

Lietuvos Steigiamajam Sei
mui tapo įteikta sumanymas 
paskirti pensijų ligi gyvos gal
vos garsiajam lietuvių filolo
gui Jonui Jablonskiui ir se
niausiam Lietuvos mokytojui 
Tarnui Žilinskui (sulaukusiam 
80 metų amžiaus). Apšvietos 
minsiterija taip pat rengia pro
jektų paskyrimo pensijos Dr. 
Jonui Basanavičiui, kuris da
bar gyvena Vilniuje ir prižiū
ri (Lietuvių Mokslb Draugijos

EJŽ lėni 
ir antras 
klerikalų organas, Se. Bostono 
“Darbininkas“.

Jisai pilnai pritaria Cbicagos 
“Draugo” išreikštajai nuomo
nei, kad Lietuvos valdžia turi 
prižadėt Briuksclyje nekonfis- 
kuot lenkų ponijos dvarų, idant 
gavus Vilnių.

To negana. “Darbininkas” 
praneša, kad ne tiktai Ameri
kos lietuviai klerikalai užima 
tokią poziciją, o ir Lietuvos 
krikščionys demokratai. Jisai 
sako:

“Kai krikščionys demokra
tai kryptelėjo prie atsižadė
jimo konfiskavimo dvarų bi 
tik gauti Vilnių, tai socija- 
Jistams ir laisvamaniams at
sirado proga prikaišioti pro- 
lenkiškumą, pro-dvariminkiš- 
kunią krikščionims demo
kratams”.
Reiškia, “Naujienos” teisin

gai pasakė, kad tas parsidavi
mas lenkų ponijai yra ne ivie- 
no kun. Bučio sugalvotas, o 
visos klerikalų partijos, Lietu
voje ir Amerikoje, priimtas 
pienas.

Įdomu yra pastebėti tai, kad 
ta agitacija už lenkų ponijos 
dvarus Amerikos klerikalų 
spaudoje prasidėjo kaip tik 
tuo laiku, kada atvyko į šių 
šalį naujai paskirtas “Draugui” 
redaktorius, kun. česaitis. Ma
toma, jisai atvežė tą obalsį 
nuo Lietuvos klerikalų.

Bet “Darfdflinkas” netiesų 
rašo, kad Lietuvos krikščionys 
demokratai tiktai dabar “kryp
telėję” prie atsižadėjimo kon
fiskavimo dvarų, kada kilęs 
Vilniaus atvadavimo klausi
mas. Yra faktas, kad Lietu
vos klerikalai visą laiką prie
šinosi dvarų konfiskavimui.

Lietuvos Seime juk klerika
lai turi absoliučią didžiumą 
balsų (59 iš 112) reiškia, jie 
tenai gali pravesti tokius įsta
tymus, kokius nori. Seimas 
jau ‘darbuojasi” beveik metai 
laiko, bet žemės klausimo ji
sai dar iki šiol 
socialdemokratai 
dalis liaudininkų 
džios reikalavo,
tuojaus jį išrištų, 
visokiais “manievrais 
jį iki šiol.

Dabar-gi klerikalai ėmė at
virai kalbėt, kad dvarų konfis- 
kuot nereikia. Tam progos 
jiems davė derybos dėlei Vil
niaus^ Parduodami Lietuvos 
bežemių ir mažažemių reika
lus, klerikalai dabar randa pa
siteisinimo tame, kad tai esą 
reikalinga Vilniaus atgavimui.

Kaip Judošius, parduodamas 
Kristų, pabučiavo jį, taip kle
rikalai, parduodami Lietuvos 
liaudį, dengiasi tėvynes meilės 
skraiste.

j poniją em? stoti
Amerikos lietuvių

J. Perkūnui Hoosick Falls’e, 
taip jie sumušė Chicagoj 
Bagočių.

“Vyčiai iš to chuliganizmo 
išaugo, tai dabar jų vietų 
užėmė komunistai. Tai yra 
pasekmė tos isteriškos agita
cijos, tų desperatiškų kurs
tymų, kuriuos ‘Laisvė’ be 
paliovos varo prieš socialis
tus.

“Su šiuo ištvirkimu reikia 
(būtinai kovoti, nes kitaip vie
ši musų susirinkimai pradės 
baigtis kraujo praliejimais, 
ir žmonėms bus pavojinga 
į juos lankytis.”
fteiKiei pvicliia-ti, kad tų clm- 

ttganizmų platina tarpe komu
nistų ne tiktai “Laisve”, o ir 
komunistų “kalbėtojai” tokie, 
kaip Jukelis, Daubaras ir kiti. 
Savo “prakalbose” jie stengia
si sukelti neapykantos ir kerš
to jausmų prieš (visus, kas ne
priklauso jų partijai, bet ypa-

tiniai jų išsireiškimai yra to
ne: ‘duokite tiems žalčiams”, 
“nušluokitc tuos išgamas nuo- 
paviršiaus žemes”, vykite lauk 
tuos gyvates iš savo tarpo” ir

Jie, mat, įsivaizduoja, kad 
tokia laukinių žmonių “takti
ka“ reiškia “proletariato dik
tatūrų”.

Lietuvos S.-D. Partijos 
konferencijos nu

tarimai.
Internacionalo klausimas.

šo, kad laike lenkų ir rusų 
taikos derybų Rygoje bolše
vikų delegacijos vadas, Jof- 
fe, pasibučiavo su lenkų de
legacijos vadu, Dąbskiu. Tas 
bučkis buvo ženklas taikos ir 
draugiškumo tarpe Lenkijos 
ir Rusijos, kaip ir antspauda 
ant taikos sutarties.

Joffe atstovavo komunis
tų valdžių, o Dąbski — bur
žuazinių imperialistų val
džią. Komunistų atstovas 
pasibučiavo su imperialistų 
atstovu! Bet mums neteko 
girdėti, kad “trečiasis Inter
nacionalas’’ butų išmetęs 
Joffe iš savo tarpo.

PINIGAI RUSIJOJE.

da-

Gegužinės šventės 
apvaikščioįimas.

Poryt bus 1-ji Gegužės, 
viso pasaulio darbininkų 
šventė, šįmet bus patogu 
apvaikščioti ją, kadangi ji 
pasitaiko nedėldienyje, kuo
met darbininkams nereikia 
eiti į darbą. Kitais metais 
darbininkai, kurie norėdavo

Telegrama iš Londono, 
tuota 25 d. balandžio, sako:

“'Petrogrado, ‘monetny 
dvor, (namas, kuriame daro 
pinigus) pradėjo mušti si
dabrinius pinigus. Dau
ginus kaip tūkstantis darbi
ninkų užimta šituo darbu.” 
Atnaujinus privatinę preky

bų, reikia ir pinigų sistemų su
tvarkyti. Nes vesti prekybų 
be pinigų negalima.

Privatinės prekybos įvedimų 
bolševikai paskelbė nesenai.

O per keletu metų bolševikai 
skelbė, kad jie padarysiu pini
gus visai be vertės, idant juos 
paskui visai panaikinus. Ir 
komunistų laikraščiai gėrėjosi 
tokiu “gudriu” bolševikų pie
nu, manydami, kad tai ištiesų 
veda prie galutino kapitalisti
nės tvarkos pašalinimo. Kaip
gi šiandie išrodo tie nemokšai 
su savo fantazijomis?

. 1-ji Gegužės—Lietuvos šventė.
Lietuvoje yra įsteigta dvi 

valstybinės šventės: 16 diena 
vasario — Lietuvos nepriklau
somybes paskelbimo x diena, ir

ir tautų solidarumo šventė.
Yra gana keistas dalykas,

neišrišo, nors 
ir kairesnioji 
nuo pat pra- 
kad Seimas 

Klerikalai 
” trukdė

KIENO PĖDOMIS EINA.

jam dėlto teks spręsti ir griež
tųjų kovų su kapitalizmu.

5. To sprendimo reikia laukti 
iš vakarų industrinių valstybių, 
kur jau esama ekonominių sųly- 
gų socialistinei revoliucijai ir 
kur gali įvykti galutinoji kova 
už socializmų.

6. Naujas Internacionalas, su
traukęs į savo eiles visų tų kraš
tų socialistinį ir revoliucinį pro
letariatų, vienintelis tepajėgs pa 
kelti galutinųjų kovų tarp darbo 

' ir kapitalo.
7. Tam reikalui neatsako II 

Internacionalas, kurio sudėtyje 
yra opurtunistinių organizacijų.

g. Konferencija skaito reikaz- 
linga remti revoliucines sočiai- 

demokratijos pastangas sudaryti 
aktingų, revoliucinį ir pajSgų 
Internacionalų didiems tarptau
tinio proletariato obalsiams į- 
vykdyti gyvenime.

Visa tai minėdama, Konferen
cija siūlo Partijai 
žiavusių Viennon 
gas sudaryti tokį 
lą- t.

remti suva- 
drg. pastan- 
Internaciona-

Santykiai su komunistais.
Minėdama:
1) kad vyriausias šio socia

listinės revoliucijos momento 
darbininkų klasės uždavinys — 
ligi galo išvesti tų revoliucijų;

2) kad įvykdyti tai galima, 
einant tiktai bendru revoliuci
nio proletariato frontu prieš sa
vo ir svetimų dvarininkų ir kar 
pitalistų kontr-revoliucijų;

3) kad komunistai, klaidingai 
įvertindami revoliucijos eigų ir 
jos budus, siekia šioje revoliu
cijoje partijos diktatūros, kelia 
proletariato tarpe vidaus karų ir 
tuo sunkina revoliucijos* laimėji
mų —

pripažindama tai, Konferenci
ja siūlo Partijos nariams:

1) rūpintis statyti vienų re
voliucinį frontų Lietuvoje, stab
dant tarpusavį karų įvairių pro
letariato sluogsnių;
2) aiškinti proletarų masėms, 

kaip yra reikalinga todua politi 
ka ir kaip žalinga jiems ir revo
liucijos reikalams komunistų 
taktika skaldyti proletarų eiles

1. III komunistų Internacio
nalas yra padaras Rusijos re
voliucijos

2. Toji reyoliucija šiuo tarpu 
negali privesti krašto prie socia
lizmo, nes Rusijoje da nėra rei 
kalingų jaimekonominių sąlygų. 
Politinė gi rievarta negalėjo at
stoti trūkstamų ekonominio vys
tymosi aplinkybių.

8. Antraip, trukdomas rusų 
socializmas nustojo vystęsis ir 
ątsiręmęs į k smulkią ągrąrjąę ir . gaivinti darbininkuos supra- 
nuosavybęi davė pirmykščių ka
pitalizmo formų.

4. Ir III Internacionalas, vyk
damas tokiose sąlygose, nega
lėjo suteilktjį platesnių revoliu- 
cinio proletariato minių. Ne

timų, kad Lietuvoje tuojau gali 
būti įgyvendinta socializmo tvar
ka .

Konferencija nutarė skaityti 
“Socialdemokratą” Partijos or
ganu. Konferencija nurodė, kad

iki šiol laikraštis ne visuomet 
buvo vedamas aiškiai nustaty
ta vaga ir kad Centro Komite
tas pasirūpintų ateity tokį svir 
ravimų pašalinti. Konferencijos 
nutarimai » pamatiniais klausi
mais duoda dabar pilnos galimy
bės tai padaryti.

Konferencija pažymėjo, kad 
laikraštis buvo vedamas nepar 
pakankamai lengvoj ir supran- 
,tamoj formoj ir todėl buvo sun
kiai skaitomas plačiom kaime 
darbininkų miniom. Ateičiai 
reikalinga jis kiek tik galima 
supopuliarinti.Konferencija nu
rodė, kad laikrašty reikalinga 
duoti daugiau vietos klausimams 
iš darbininkų gyvenimo ir pro- 

tęsinio darbininkų judėjimo, f- 
vedus atskirą skyrių. Konfe
rencija primena visom Partijos 
organizacijom ir atskiriems na
riams, kad rūpintųsi nuolatai 
teikti laikraščiui žinių iš savo 
vietos gyvenimo, rūpintųsi jo 
platinimu ir pasiimtų prižiūrėt, 
kad laikraščio pardavėjai tinka
mai atsiskaitytų su administra
cija.

Laikraščiui vesti turi būti su
daryta Redakcijos komisija.

Amerikoj draugams.
Konferencija Išklausė pinigi

nės Partijos apyskaitas, iŠ ku
rios paaiškėjo kad Vangumą lė
šų Partijos darbui patiekė gau
sios ir laiku atsiųstos Ameri
kos lietuvių darbininkų aukos. 
Konferencija nutarė: reikšti mu
sų draugams Amerikoje gilios 
ir širdingos padėkos už suteik
tąją pagalbą už uolų ir rūpes
tingą rėmimą Lietuvos darbinin
kų reikalo ir prašyti jų, kad ir 
ateity neužmirštų to didelio var
go ir sunkumo, kurį tenka apga
lėti Lietuvos proletarams, einant 
šviesesnėn ateitin. %

Del Partijos lesų.
»

Remiant i sapyskaiti(, Konfe
rencija pažymėjo, Ima daugumo 
Partijos lėšų buvo iki sudaroma 
iš aukų. Nuolatinės Partijos 
pajamos sudaro bendroj jos apy
vartoj tik nedidutę dalį. Kon
ferencija skaito, kad tokia padė
tis -yra neleistina ir kad reikia 
daryt visų pastangų savo jėgo
mis sustiprinti Partijos finan
sus.

Tat Konfemcija nutarė: visi 
Partijos nariai privalo regulia
riai mokėti nario mokesnį; Par-

tijos organizacijos turi išnaudo
ti visus joms prieinamus budus 
Partijos lėšoms padidinti, taisy
damos apmokamas paskaitas, 
rengdamos* vakarus, rinkdamos 
aukas, rūpindamos tvarkingu 
Partijos leidinių pardavimu.

Del organizacijos darbo.
Konferencija pažymėjo, kad 

gyvenamasis momentas, nežiū
rint visų sunkumų, pilnai lei

džia vystyti Partijos organizavi
mo darbų. Todėl Konferencija 
kviečia visus Partijos narius im
tis jo su visu uolumu kur tik 
galima kurti naujas partijos 
organizacijas, stiprinti senąsias, 
nuolatai palaikyti sryvų ryšių su 
Partijos Centru.

Partijos Centro Komiteto 
rinkimai.

Į Centro Komitetų Konferen
cija išrinko draugus: St. Kairį, 
J. Puodžiunų, K. Bielinį, J. Pleč
kaitį ir J. Daukšį. Kandidatais 
išrinko: VI. Požėlų, J. Pakalkų 
ir K. Venclaskį
Kadangi drg. Daukšys padavė 

C. Komitetu; pareiškimų, kad 
jis dėl sveikatos stovio ir ypa
tingos savo padėties negali nuo
latai eiti C. K. nario pareigas, 
jo vieton tuo tarpu įėjo pirmu
tinis kandidatas VI. Požėla. Dr. 
Daukšys skaitosi tuo tarpu C. 
K-to kandidatu. — [“S d.”.]

Norį sudaryti “bendrų 
frontų“.

[16 Federuotosios Presos]
SYDNEY, Australija. — Au

stralijos fabrikininkai, sekda
mi savo sėbrus Jungtinių Val
stijų fabrikininkus, skubotai 
ruošiasi sudaryti “bendrų 
frontų“. Prieš kų? Prieš “ne
sveikų ir pasvaigųsį radikalin- 
gumo pavojų”. Tasai “pavo
jus” yra toks: paskutinėmis 
dienomis Australijos 'darbinin
kai pradėjo varyti stiprių kam
panijų. Kampanijų, kad suvie
nijus į daiktų visas profesines 
sujungus. Čia ir tikrasai pavo
jus, čia ir reikalingumas tų 
“bendrų frontų“ sudaryti.

> ■ ■ *■ ■ <

Vienas iš daugelio.

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Andais vie
name tuščiame “lotč|” rasta 
pusgyvis žmogus. Tai bado au
ka. Tokie įvykiai nūdien čia 
nėra jokia retenybė.

ST. PSIBIšEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

VII
Gatvėj Gordonas tuojau užmiršo apie 

atsitikimų. Greitai žingsniavo vyriausiąja mie
sto gatve ir greitai išėjo į vieškelį. Naktis buvo 
šviesi, ir Gordonas girdėjo sniego girgždėjimų 
po savo kojomis. Ir jo galvoje tik buvo mintis 
apie sniegų ir šviesių naktį. Staiga netoli pasi
girdo skambučių balsas, kursai vis artinosi prie 
jo. Mašinališkai peršoko per grabę ir norėjo 
eiti stačiai.

Bet staiga išgirdo balsų: “Gordone, Gor
done!”

Jisai sudrebėjo. Buvo tai Helės balsas. No
rėjo eiti toliau, vienok pagalvojęs pasuko atgal.

— Eik šian, Gordone!
Prisiartino prie rogių.
— A-a!... tu norėjai pasislėpti, kai vagis, 
tavo išvaizda išdavė tave.
Gordonas pasveikino. Greta su Hole rogė

se jisai pamatė Polę.
— Męs buvome pas tave. Norėjome tau 

padaryti siurprizų... — Hole nerviškai nusijuo
kė. — Matėme žiburį languose ir manėme, kad 
tu pasislėpei... Bernus, turbūt, visus atlaidai. 
Visame name nė gyvos dvasios...

Gordonas meiliai šypsojosi ir ramiai per
liuke tų žodžių daugybę.

— Keista, keista! — jisai tik ištarė.
— Na, o kaip su veidu?
Gordonas išgirdo piktų Poles juokų.
— Nesutino? Ne? Na, juk tai buvo tik juo

bet

rę, žemai pasilenkė. Tik dar patčmijo, kad ro
ges nušvilpė toliau vėjo greitumu.

Ir Polė buvo rogėse. Reginiai, viskas tai
kėsi taip, kaip jisai sau prisistatė.

Jisai jautė begalinį . nuilsimą. Atsisegiojo 
apsiaustą ir vis ėjo ir ėjo priekyn. Trumpas 
kelias nuo miesto iki jo sodybai pasirodo be
galo ilgas. \

Pagalios parėjo. Jo kambaryj sėdėjo kažin 
koksai žmogus.Gordonas labai nudžiugo* J ;

— Is kur tu atsiradai, Botko?
Draugiškai pasisveikino.
— Ak, kaip gerai, kad tu atėjai.
— Aš maniau, kad jau laikas. Dabar aš 

grįstu stačiai iš Londono. Bet tu šitam dide
liam name gyveni kaip tikras pustehiinkas.

— Taip. Apart manęs 
senas Motiejus su žmona, 
šoktų į ugnį. Gerbia mane 
tus paveikslus.

— Vadinasi, aš čionai 
įmestas į vandenį?

— Visiškai. Namuose daugybė 
kaborių ir slapyviečių. Gausi kambarį, kuria
me niekas tavęs nesuras. Taipgi mano senu
kai greičiau numirs, negu kam žodį tars.

— Senukė man atrodė labai ištikima. El
gėsi su manim, tartum męs jau butume pažį
stami dešimts metą.

— Aš aprašiau jai tavo išveizdą... Bet pa
sakyk, Botko, kodėl... na, taip, tas paikysta, — 
aš norėjau paklausti, kodėl tu pasirodei taip 
vėlai, o ištikrųjų tu atėjai net peranksti...

— Lyg darbas neina pirmyn?
— Ak eina, bet pamaži,
— O ką tu čia turi?
— Pažįsti Gartmaną?
— Mačiau jį kelis syk 

Londone.
— Taigi. Aš su dideliu

nau jį čionai. Jisai labai mums tinka* Laba 
myli filosofiją ir savo sincgcnyną.

— Taip, taip... Žinau... 0 dar kas?
— Ostapas. Tą tu juk pažįsti. Jisai jau vi 

siškai iš proto išėjo.
— Gordonas truputį pagalvojo.

(Bus daugiau)

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

4 ?ię^ĮN|WRAMCE:€ė.J
. or AMERICA

- — —— ‘ SOUTH LA SALLE CTRSET
CHICAGO. ILL.

Šią didelę kompaniją
• valdo Lietuviai

musų nauja tvirtove
dar čionai gyvena 
Abudu 
labiau,

del manęs 
negu šven-

vistiek kų akmuo

visokių už-

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Elizabcth’e, N. J., komunis
tai sumušė drg. J. Degutį, ku 
ris pastate jų “kalbėtojui” Mi- 
zarai koletų nemalonių jam 
klausimų. Kadangi komunis
tų “kalbėtojas” neįstengė at
sakyt į klausimus ir tuo pa
darė šarma tų savo partijai, tai 
smarkieji “revoliucionieriai”’ 
pavartojo kumščius prieš drg. 
Degutį, atome iš jo auksinę 
plunksnų ir išmetė jį pro duris.

“Keleivis” dėlei to rašo: ;
“Pirma šitokį kovos būdų 

prieš socialistus vartodavo 
klerikalai, 'taip jie sumušė 
kelis socialistus Detroite, taip 
jie atėmė sveikatų draugui

kais.
Vėl Polė nusijuokė nenaturališkai,
— Ne! Tik smūgis buvo persilpnas. O ir 

kaip galėjo toji rankytė, kuri iki šipl dalindavo 
tik

Namu Ofitat Miatto Ofiaat*

3323 S. Halsted SI. 127 N. Burbom SI. 
Te!. Boulevard 1310 TeL Central 4411

malones...
Patčmijo, kad Rele staiga užsimojo bota- 

ir, greitai atšokęs, išvengė smūgio.
— Adieu! tarė jisai ir, nusiėmęs kepu-

labai pamaželi...

Paryžiuj,

vangu parsigabč

DR. A. MONTVID
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. 
Telephone Central 8362

2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos tel. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

8261 So. Halsted St., Chicago, IIL

t
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CHICAGOS
ŽINIOS

Lengvi išmokėjimai, jei norit

$45.00

r ap

onoKozlauskis pašautas

TIKĖTUS
Antanas Čėsna

UŽKVIETIMAS

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

kito

savaites

iizva

Darbininkas

lietu- 
neturi 
jiems

a,; moks 
įdirbimo

Nedėlioj 
j ren

IspaniSkos 
viena

AP VAIKUČIO J IMAS PIRMO 
SIOS GEGUŽES.

Saldy tojai (ref- 
rigerators) kieto 
medžio; 30 svarų 
ledo 
liško 
ejutaupins maistą 
Specialiai dabar 

$10.85

JOE SHIMKUS 
Generalis, Lietuvis 
pardavėjas No. 4

kada nors bu-

$26.75

Kirvį metė ant savo vyro.
Hubert Clark užvakar teis

mo gavo divorsą su savo pačia. 
Jis prirode, kad kada tai jo 
žmona vaikė jį j>o gličią ir lei
do į jį kirviu.

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avc., 

CHICAGO, ILL.

SKAITYKIT IR PI,ATIMKIT 
“N A U JIE N O S”

Dr. A, R, Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Aida Egzamlaaojv Dvkal

William ir Mary Librąry Stalas.
42 colių viršus] gilus stalčius; sto 
ros
čia lentynėle; rudo
gimo. Specialiai

Šaldo ir gydo lengvai ir anti 
ceptiškai.

Vakar detektyvas Otto Rad- 
datz pašovė Antanų Kozlauskį 
prie S. Halsted ir . Canalport 
avė. Vaikinas bandė nuo detek
tyvo pabėgti ir tapo pašautas.

kad uki- 
kenkti tų 

Ūkininkai 
tolesniai bu- 

verteivoms

JUOZAPAS čftSNA.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sukakęs vos 33 mietus amžiaus, 
bąh 2? d., 4:30 po pietų. Velio
nis buvo nevedęs, 'Amerikoj iš
gyveno 12 metų. Visą laiką gy
veno Chicagoj. Iš Lietuvos, iš 
Brekštų, šidlavos valsč.

Lavonas randasi po No. 4501 
So. Paulina St. Laidotuvės įvyks 
Panedėlyj, geg. 2, 8 vai. ryto į 
Šv. Kryžiaus bažnyčią ii' iš ton 

į šv. Kazimiero kapines. Mel
džiame visų'giminių, draugų ir 
pažįstamų dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę brolis Antanas 
ir brolienė, taip jau 3 broliai ir 
sesuo Lietuvoj: Pranciškus, Vin
centas ir Liudvikas ir sesuo Ve
ronika.

Simmon’o dubeltavos lovos.
Plieno rėmai; puikaus walnut bai
gimo, tolydžiais stulpeliais ir sto
rais virbalais; apatinė dalis leng
vai slankioja, kuomi pasidaro pil
nos mieros lova; storas, baltos va
tos matrasas; apvilktas gražiu ere- 
tonne su giliais įlenkimais šonai 
Didžiausios vertės 
vo siulinama,

Kėdės rankomis 
pintos lendrėmis 
užpakalis; plati 
slip sėdynė tik
ros 

odos

$8.75

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki-4 po 
piet. 6 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienon: ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone: Boulevard 4121

Telefonas Pulln.an 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentlstaa 
10801 So. Michigan Av., Roseland. 

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

Nuteistas 10 metu kalėjimai!
Stanley Augusypak 

kar nubaudė dešimčia metų 
kalėjimo. Tas (vyras bandė iš
vogti Mrs. Tilly Friendman 
grosernę, 2829 Ilillaek avė.

Negali pastoti piliečiais, kurie 
, priešinosi kariauti.

Teisėjas Landis užvakar ne
davė Jung. Valst. pilietybės po
pierių tiems, kūne nėjo į ka
rą sakydami, kad jie nesą šios 
šalies piliečiai. 'Taipgi negavo 
pilietybės popierų keletas 
smuklininkų, kurie smugleria-

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Ką tik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
5208 W. Harrisoa St.

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

Stalas quarter sawed aržuolo; 48 
colių, moldinguotais kraštais vir
šus; išleidžiamas iki 6 pėdų, kuo
met atidarai, turtingai tekintos 
kojos ir skustuvai; rudo Jacobean 
baigimo. Specialiai apkainouota šia 
nve^išpardavįme $45.00

NUDEGIMUS
Apvyniok vietą uždedamas apš 

čia i malonaus

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3825 So. Halsted St., Chicago, III.

Išmesta mergina ir jos stinįs ir 
katės.

Keturis metus Miss M. Bam- 
sford gyveno ant chinų skal
byklos viršaus, 1854 W. Madi- 

’son gilt. Su ja kartu gyveno 
trisdešimts šunų ir aštuonioli
ka kačių. Bet užvakar valdžios 
agentai išmetė jos rakandus į 
gatvę, šunis iššaudė, o katės 
pačios kažin kur išlakstė.

Pasak sveikatos pridabotųjų, 
irie ir buvo priežasties jos 

tos “nelaimės” jinai kartu su 
šunimis ir katėmis ant grindų 
•gulėdavus. O kuomet trys jos 
šunis pastipo, tai ji laikė juos 
savo namuose kaipo namų pa
puošimui.

Teisėjas atsisakė teisti vagis.
Teisėjas Frank McMonagle 

užvakar atsisakė teisti du va
gis, Edward Kailis ir Max Ro- 
kosvski,. kuomet jis juos pama
tė. Teisėjas pažino, jog tie pa
tys vaikinai buvo pavogę ir jo 
automobilį bent dvi 
atgal.

■■■■■□■■■■■■■■■■■{■■■■■■■■■■Ji

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos
5 12th STREET —
■ T.l. Kulne 8942 V tlį

DR. C. KASPUTIS 
—- Dentistas— 

3331 8. Halsted St., Chicago, III. 
Valandos:— 

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Telefonas—Boulevard 9199

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iŲ 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piot ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexcl 2880

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą 
PALIKTI STORAGIUJ

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- __ ,
j|, ! vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir JĮ] 

P^Čių,— kaip nauji. |[IM||
western FURNITURE STORAGE CO.

i 2810 W. Harrison St., Chicago, III.
Mes turime parduoti už neužmokšjimą rendos palaikymui dvi- BUIMM I 

i[ j/Hfl dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią iMRjMP Į
' ĮĮĮtfi reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui* I

r***->|p g 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir U
■ 9 užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- fl ' į
a vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame ®
• gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug-

__ Stos rųšies gvarantuotą kalbamąją mačiną. Taipgi, mes turime _
jdjpfflk Kai parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos sčklyčiai sotų, lovų ir 4R& I
■ H karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- KLjl ■ B fl

įįĮĮP flBk duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. k K"gh B Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
■ B ■ B į visas miesto dalis ir anielinkes, taipgi pasiunčiamo C. O. D. ir BlB B į

^^leblžia-ine peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Bv B
Liberty Bondsai priimami. , nr "

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. SavAitdieniais iki 4 vai. po pietų.

Parankus lendriniai fruntinės setai 
Antiąue rudo mahogany rėmai; di
dėli šmotai; puikiausi Queon Anne 
išdirbimo: springsai kraštuose ir 
ant plėškių uždėta; turtingo velou- 
ro upholstery; palaidos paduškai- 
tės; dvi sunburs paduškaitės ir 
sumber rolis 
šmotų siutas 
tiktai

Nedėlioj, Gegužės PfrmąiJ* 
LSS. VIII Rajonas rengia dide- 
į masinį susirinkimą ir de
monstraciją. Susirinkimas 
Įvyks M. Meldažio svetainėj. 
Pradžia lygiai kaip U vai. ry
to. Svetainės durys bus atda
ros kaip 10:30 vai. ryto.

Apie patį masinio susirinki
mo programą skaitytojai ras 
kitoj vietoj. Čia norime pažy
mėti tik tai, kad užsibaigus 
progfanmi 
(suprantama 
maršuos iki 12 ir Blue 
gatvių. Maršuos 
gatvėmis: 23 PI. iki Leavitt, i 
čia iki 18, ja — iki Blue Isianc 
Ir 12 gatvių, kur prasidės visa
tinė visų Chicagos socialisti
nių ir pažangiųjų organizacijų 
demonstraciją.

Maršuojant LSS. VIII Rajo
nas turės savo beną. Beną su
lis rys žinomasai chicagiečiams 
inuzikininkas, d. J. Balakas.

Tatai, šiuo kreipiamės į vi
sus LSS. VIII Rajono narius ir 
visus pažangius Chicagos lie
tuvius darbininkus 
draugai, visi atvykite 
giamąjį masinį susirinkimą ir 
koncertą Meldažio svetainėn 
(2242 W. 23 PI.), o iš čia — 
visi dalyvaukite <temonstraei- 
joj. Chicagoj. gyvena kelios 
dešimtys tūkstančių lietuvių 
darbininkų. Reikia išjudinti 
juos; reikia, kad kiekvienas 
musų draugas, kiekvienas so
cialistų pritarėjas atsivestų su 
savim bent kelis savo draugus.

Draugai, jus privalote ir jus 
galite padaryti tai, kad Ra j 
rengiamasai apvaikščiojinias 
butų kuosekmingiausis.

Taipjau prašoma, kad musų 
rengiamam apvarkščiojime da
lyvautų 
kolonijų lietuviai 
Nedėli 
kitę musų apvaikščiojime!

—Rengimo Komisija

Kensingtoniškis Lietuvių Po- 
itiškas ir Pašalpos Kliubas 

praeitą nedėldienį turėjo pra
mogų vakarą Strumilo svetai
nėj. Lietuvių Scenos Mylėtojų 
bitelis vaidino J. Zolpio patie
ktą veikalėlį “Našlaičiai.” Išė- 
o neblogai, o kai kurie, kaip 

VI. Dundulienė ir kiti, vaidino 
ikrai gerai. Bet kalbant apie 
lu'bliką, reikia pasakyt, kad ji 
abai neramiai elgėsi. Mat die

na buvo šiltu, tai tėvai atsive-V - t i
<lė ir savo vaikučius, kurio tik
rą joinarkų kėlė? Prisidėjo ir 
šiaip jaunieji, kurie tik šokių 
auke, o vaidinimu irisą! nesiin- 
teresavo. Žmonių buvo nedaii 
giausiai; gal nepakankamai bu
vo išgarsintu

Japara—Kapok (šilko pūkų) mat 
raaai. Tikrai gerinusi miegojimui 
30 svrų sunkumo: iškimšta 
vilkta gražiausiai, CIO C f) 
Speciali kaina

___ Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra* 
nyksta regėjimas.

KEtnEfflE ^e8 vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

’Tg “ patinga doma at-
W kreipiame 1 vai

kus. Vai* nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Buo 9 iki 12 dieną. 

4649 S. Ashland Avė. k a m p. 47 84.
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6437

“LIETUVIŠKŲ VES
TUVIŲ” Miko Petraus
ko Operos 3-jy aktų, ku
rią stato “Birutė”, ne
dėlioję 8 d. gegužio, 
“ARYAN GROTTO 
TEMPLEI Wabash ir 
8 gat., ir kurioms vado
vaus patsai kompozito
rius, galima gauti šiose 
vietose:

“Naujienų” ofise pas 
p-lę M. Jakimiutę.

West Side Press, 2259 
W. 22 St.

J. Šatkausko krautu
vėje, 3423 S. Halsted St.

P. Baltutis & Co., 901 
W. 33rd St.

Universal State Bank. 
J. Kulio vaistinyčioj. 
P. Petaitiene siuvė

ją, 3235 S. Auburn Avė.
Beathoveno Conser- 

vatorijoj 3259 S.Halsted 
St. ir pas Birutės sekr. 
Al. Micevičių, 903 W. 33 
St., Tel. Bul. 3969.

Visos vietos rezervuo
tos, nesivėluokit, nes ap
siriksi!, kaina $2.00, 
$1.50 ir $1.00.

“Birutė”.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUšKA

• Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Būdavo jame Ir taisomo.

1401 W. 47th St., Chicago

400 darbininkų išėjo į streiką.
Vakar keturi šimtai darbi

ninkų, langų šybų dėjejų, išė
jo į streiką. • Šitie > darbininkai 
priklauso prie taip žinomos 
Glazier’s unijos. Pirm tai 
jiems buvo paduotas ultimatu
mas priimti mažesnes algas, 
arba kaip ir ryto netekti savo 
darbo. Darbininkai atsakė į 
tai paskelbdami streiką.

Vaikas užsimušė bežaisdamas.
Arthur Severino, dvylikos 

metų vaikas, žaizdamas su ki
tais vaikais nukrito nuo ketu
rių lubų augščio namo stogo ir 
užsimušė. Jis, pamėgdžiodamas 
žinomo (veikalo “The Mark of 
Zorro” asmenį, bandė nušok
ti nuo vieno namo ant 
bet gi jam nepavyko.

Minių-minios įvairių tautų, 
įvairių rasių ir tikėjimų darbi
ninkų tą dieną, tarytum burtinin 
ko lazdelei pamojus, mes savo 
lūšnas, drėgnus požemius-kasyk- 
las bet tvankius fabrikus ir ga
lingu balsu pareikš:

“Visų šalių darbininkai, vie
nykitės!”

Gegužės Pirmoji — jų šven
tė, jų solidamumo-vienybės šven 
te.

Gegužės Pirmoji — ir musų, 
lietuvių darbininkų, šventė.

Gegužės Pirmą L. S. S. VIII 
Rajonas p. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23 PI., rengia didelį 
viešą susirinkimą — prakalbas 
ir koncertą.

Kad šitoji musų šventė butų 
tinkamai pažymėta, L. S. S. Ra
jonas pasirūpino suruošti puikų 
programą. Progrąmą, kokį re
tai kas ruošia.

Be tinkamų prakalbų, kurias 
pasakys Naujienų redaktorius d. 
P. Grigaitis ir Dr. A. Montvi- 
das, Gegužės Pirmą musų ap- 
vaikščiojinie sutiko dainuoti:

Kompozitorius MIKAS PET
RAUSKAS.

Artistė UNĖ BABICKAITĖ.
' Broliai Briedukai,

Keli Chicagos lietuvių chorai 
ir kiti pasižymėję vietos daini
ninkai.

Beto, musų masiniam susirin
kime ir paskui maršavime daly
vauja d. J. BALAKO ORKES
TRĄ, suprantama, neimdama jo-1 
kio atlyginimo. • 

Programas prasidės lygia) 
kaip 11 vai. ryto (svetainės du
rys atsidarys kaip 10:30.

Inžanga visiem^ dykai.
Užbaigus programui L. S. S. j 

VIII Rajonas dalyvauja Socia
listų Partijos rengiamoj demon
stracijoj, kuri prasidės kaip 1 
vai. po pietų nuo 12 ir Blue 
Island gatvių. Susirinkusieji, J 
kurie norės, galės maršuoti iki I 
Blue Island Avė., kur hus nuim
ta tinkamos fotografijos visų, 
dalyvaujančių toj demonstraci
joj žmonių.

Tatai, kiekvienas Chicagos 
lietuvis darbininkas — kiekvie
nas senas ir jaunas — nedėlioj, 
Gegužes Pirmą, tegul ateina į 
Meldažio svetainę, o iš Čia —I 
visi kartu i didžiąją deinonstra- I 
ciją.

~ L. S. S. VII. RAJONAS.
Sekamą ncdfildienį <— Gegužes 

Pirmoji — viso pasaulio darbi* 
ninku šventė. ,>'■ <

Viso pasaulio, visų ,valstybių 
darbininkai tą dieną eis savo 
švęstų — Gegužes Pirmą.

Jie rengs dideles demonstra
cijas.

Jie rengs masinius susirinki
mus.

Jie tarsis apie savo reikalus.
Jie pareikš pavo protesto šio 

pasaulio gulingiemsiems.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH 

DENT1STAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III 

Arti 88th Street

žmogus ištrauktas iš ežero.
Nežinomo iyyro 'kūną užva 

cas ištraukė iš Winnetka eže 
ro. Lavonas yra apie 45 me 
tų amžiaus.

....Numirė skiepe užrakytas. ..
Užvakar policija rado apie 

aštuoniasdešimta metų senelio 
kūną skiepe, prie 1160 MiltonĮku 
gat., užrūkytą. Per tūlą laiką 
senelis žinomas kaipo 
“Schultz” gyveno tame skiepe 
ir nieks apie jį nesirūpino. Ga
lios kažin kas jį ten užrakino 
ir jis yra įniręs -koks mėnuo 
atgal. Namo satvininkas sako, 
jis paskutiniu laiku senelio ne
bematęs. Bet jam neatėjo į 
galvą kur tas vargšas galėtų 
būti.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišką 
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, £—8 
vakare. Nedėlion.is nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yardrt 687 ‘ ‘

kad
visi susirinkusiej ' 

kurie norėsi
Isianc 

sekomomis

Gerbiamieji ir gerbiamosios:
Meldžiame atsilankyti musų 

krautuvėn, nes bus didelis išpar
davimas, bal. 29 ir 30, visokių 
daiktų pasirinkimui. Kiborto 
vietoj, prie 3356 So. Halsted St. 
Dabar, Matulevskis.

Nedėlioj visi į Meldažio 
svetainę.

Nedėlioj, Gegužės 
LSS. VIII Rajonas rengia dide
lį masinį susirinkimą ir kon
certą. Rengia jį p. Meldažio 
svetainėje.

Masinis susirinkimas ir kon
certas rengiama tam, kad tin
kamai viso pasaulio darbinin
kų šventė, Gegužės Pirmą, pa
žymėjus.

Dienraščio skaitytojai jau ži
no, kad Rajono rengiamam 
a |) vaikščiojime sutiko daly
vauti ir kalbėti pačios gabiau
sios Chicagos lietuvių jėgos. 
Taigi nėra abejonės, kad pro
gramas bU8 geras. Beto, Aštun
to Rajono centralinis komite
tas nutarė, kad rengiamasai 
apvaikščiojinias butų prieina
mas kiekvienam lietuviui dar
bininkui. Prieinamas tuo, kad 
nebus imama įžanga.' Tai dary
ta dėl to, kad daugęlis 
Aių darbininkų daliar 
darbo, taigi ir pinigai 
yra labai brangus.

Todėl kiekvienas Chicagos 
lietuvis darbininkas nedėlioj 
turi atvykti į Meldažio svetai
nę. Kiekvienas senas ir jaunas. 
Kiekvienas, kuris tik nori tin
kliniai savo šventę pažymėti.

Programas prasidės lygiai 
kaip vienuoliktą valandą ryto.

Po programo visi, kurie no
rėti, galės ateiti Socialistų Par
tijos rengiamon demonstraci- 
jon, kur dalyvauja ir IJSS. 
VIII Rajonas. Hy.

Surado pavogtus čekius. •
Bent savaitė laiko atgal ke

turi vagys buvo pavogę $638,- 
000 vertes čekių. Užvakar gi 
tuos čekius rado ant Nickle 
Plato bėgių tarp Devyniasde- 
šimts trečios ir Stony Island 
avė.

DR. M. HERZMAN
1S RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodai X-Kay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

p | Dienomis: Canal 
Talophonal: J 8110 arba 35?

į Naktimis: Diesel 
’ 950 - Drover 4136 

GYVENSIĄS: 3412 8. Halsted St 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Liepė nušauti vagis.
Policijos penlėtinis Hughes 

užvakar vakare išsiuntė pilną 
automobilį policislų, kuriems 
liepę parvežti nušautus tris 
vagis. Mat Hughes įpyko ant 
tų vagių, nes jie ėmė važinėti 
gatvėmis ir sutikę kiekvieną 
žmogų apkraustyti.

SpreUluMSM Moterą ligos ir Cklrorgija 
114$ MJLffAO&JU AT®. CBJ^ASO.

■Ji;-,, t į"*

gretimųjų Chicagos 
darbininkai, 

visi, visi dalyvau-

ojos ir plačia apa- 
mahogany bal-

$24.75
L. Klein, trečias floras.

| ŪKININKAI PRIEŠ “CHICA- 
I GOS BOARD OF TRADE”

Balandžio 27 d. ūkininkai 
buvo nuvykę į Springfieldą 

I prašyti Senato, kad uždraustų 
taip žinomai, Chicago Board 

| of Trade daryti spekuliaciją 
ant javų. Ūkininkai turėjo pa
sikalbėjimą ir su gubernatorių 
Small. Daugiaitsia ūkininkų 
buvo iš centrallnės Illinois da
lies, tečiaus nemaža rados ir 
iš kitų apskričių (counties).

Chicagiečiai, D.. O. Thomp
son ir C. V. Gregory, ūkininkų 
vardu kalbėjo. Pirmasai skait- 
nienais nurodė, jog ūkių pro
duktai daug mažiau pakilę už 
kitokius ūkiams reikalingus 
daiktus. Paskui kalbėjo Grego
ry nurodinėdamas, jog Chica
go Board of Trade (Chicagos 
verteivų organizuotė) randasi 
Illinois valst. tik viena mak- 
liorka, kurią gina teisės. To
liau jis išsireiškė 
ninkai negeidauja 
verteivų bizniui, 
vien tik nori, kad 
tų sulaikyta tiems 
daryti tokią didelę spekuliaci
ją. Nes dabar, kalbėtojo pa
sak, ant kiekvieno javų buše
lio yra perkama ir parduoda
ma penkiasdešimts septyni bu
šeliai spekuliuotų javų. Taip
jau kalbėtojas išsireiškė, kad 
ateity privalo būti nustatyta 
kaina, kokią ūkininkas turi 
gauti už savo darinius ir kokia 
kaina turi gauti nusipirkti tų 
produktų sunaudotojas.

Chicago Board of Trade ša
lininkai pastebėjo, kad perlei- 

I dus ūkininkų reikalaujamą, bi- 
lių butų suardyta rinkos siste
ma.

JULIUS NAMON 
Generalis lietuvis 
pardavėjas No. 10.

PATS MOKĖSIT MAŽIAU UŽ GERUS RAKANDUS.

palaidos paduškai

Labai specialiai 3

$145.00

Apvaikščioiimas 
Gegužes Pir

mos.
vwo pasaulio darbi*



Peoples Cash Markei
MAlIJIKMOl!, Cld.-.u.,,., III Pėtnyčia, Balandžio 29,1921

namal-zeme”Susivienijimo. Am. Liet. Kareiviu 
3-čios Kuopos svarbus susirinkimas' 
įvyks pėtnyčioj, bal. 29, kaip 7:80 v.', 
v. F. Krasauskio svet., 3338 So. Au« 
bum Avė. Visi nariai susirinkite.

—F. Krasauskis, rašt.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME.

29c

15c
18o
12c

Kas norit šviežią ir gerą maistą 
valgyti, tai ateikit pirkt į nvusų di
džiausią ir gražiausiai užlaikomą 
krautuvę pasipirkti. Mes užlaikom 
visokią mėsą ir visuomet šviežią ir 
visokį groserį. Mes parduodam tik 
už cash. Todėl ir viskas pigiau, kaip 
kitur.

Geriausia selykla ir sumalam sv. 7c 
šviežių Arigan apynių svaras .... 50c 
Mažas liesas porkčepas šmotas sv. 26c 
Penėtų jaučių (steam) chuck sv. 
Galn pork shoulder svaras ...........
Veršiena iš pečių graži balta sv. 
Šviežių, katik nuo farntos kiauši

nių doz.....................................

Geriausia cukrus (pure Cane sug-
er) svaras ..................................  8Uc
Ordrius pristatom į namus.

1919 So. Halsted St. kampas 19 PI. 
Tel. Canal 3605.

Pranešimai
Jaunų. Lietuvių Amerikoje Taut. 

Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas nedėlioj, gegužės 1, kaip 1 
vai. po pietų, Mildos svet. Visi na
riai malonėkite susirinkti, kad ben
drai pasitarus apie dalyvavimą Deco- 
ration Day apvaikščiojime.

— Rašt. S. Kunevičius.

S. L. A. 36tos kuopos narių prašo
me įsidomėti, kad susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gegužės 1 d., kaip 2:30 vai. 
po P»etU, Aušros svetainėje, 8-001 So. 
Halsted St., Mokesčiai bus priimami 
ankščiau — 2 vai. — Sekretorė.

T. M. D. 22 kuopa laikys savo mė
nesinį susirinkimą nedėlioj, gegužio 
1 d., lygiai 12 vai. dienos, p. V. Rau- 
buno svetainėj, 4523 S. Wood gatv. 
Visi nariai malonėkite susirinkti pa* 
skirtu laiku, nes turim svarbių daly
kų. Taipgi bus duodamos knygos 
"Lenkų sąmokslas Lietuvoj”.

— Valdyba.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, ge
gužės 1, kaip 1:30 po pietų Onos Ta- 
moliunienės svetainėj, 1447 So. 49 
Avė. Visi nariai malonėkite būti, 
bus svarbių reikalų svarstymui. Taip
gi ir norintys įstoti j musų organiza
ciją, malonėkite atsilankyti.

Už Rašt. M. Kaupas.

Kenosha, Wis. — Nedėlioj, geguži 
1 d., kaip 12 v. dienos šv. Petro pa 
rapijos svet. įvyks svarbus susirinki 
mas antrosios Liet. Laisv. Paskolos 
reikalu. Kviečiama vietos lietuvius, 
kuriems Lietuvos reikalai rupi, kuo- 
skaitmeningiausiaį susirinkti bend
ram pasitarimui. — L. L. Paskolos 
Stoties raštininkas S’. Rolys.

Simano Daukanto dr-ja laikys sa
vo mėnesini susirinkimą nedėlioj, ge-‘ 
gūžės 1, Mark White Sųuare svetainė
je, 1-mą vai. po pietų. Visi nariai 
meldžiami pribūti nes yra daug svar
bių reikalų. — Valdyba.

"Kardo” Vakaras su paveikslais, 
dainomis, monologais, dialogais ir ku
nigų pomokslais įvyks nedėlioję, ge
gužio 8 dieną, Meldažio svet., 2244 
W. 23rd PI. Pradžia 7 v. v. šitas 
"Kardo” vakaras bus nepaprastai žin
geidus: visi kviečiami iš anksto reng
tis. Programui užsibaigus bus šokiai.

— Komitetas.

Roseland.— R. L. D. S. S. Bendro
vės šėrininkų susirinkimas įvyks Pa- 
nedėlyj, gegužio 2 d., 7 vai. vakaro 
J. Stančiko svet., 205 E. 115 gat. Pri
valo visi šėrininkai dalyvauti. Bus ir 
tie įleidžiami svetainėn, kurie tik do
misi bendrovės reikalais, kad ir neturi 
pirkę šėrų. — Direkcija.

, Town of Lake. — Draugystė -Garsus 
Vardas IJetuvaičių laikys savo mėne
sinį susirinkimą nedėlioj, gegužės 1 
d., Davis Suarė Parko salėj, prie 45- 
tos ir Paulina gatvių. Visos narės 
kviečiamos susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstyti, ypatingai 
dėl busimų 10-metinių sukaktuvių.

— Pirm. L. Venckevičienė.

Svarbus Brighton Parko lietuvių su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, bal. 29, 
7:30 v. v. Gramonto svet. 4535 S. 
Rockwell; kampas 45th PI. Tą susi
rinkimą šaukia Liet. Brighton Parko 
Paš. ir Polit. Kliubas, kad apkalbėjus 
vietos reikalus. Burf priimta rezoliu
cijos apie pagerinimą musų apielin- 
kės • * ‘ ‘ _
žinimą. Mes mokame tokius pat tak
sus kaip ir kitų apielinkių žmonės, o 
betgi turime tamsias gatves, apleistas 
ielas, per kiek mtų nevalytas. Tatai 
turime galų gale susitarti ir pareika
lauti, kad miestas, kuriam mes mo
kame taksus, padarytų reikalingus 
pagerinimus. — Komitetas.

— apvalymą, pataisymą, pagra- 
ną. Mes mokame tokius pat tai

West Si d ės Lietuvių Viešojo Kny
gyno delegatų susirinkimas bus laiko
mas pėtnyčioj, bal. 29, 7 v. v. Melda
žio salėj. Malonėkite visi delegatai 
susirinkti, nes yra svarbių reikalų; 
taipjau bus skiriami darbininkai pik
nikui, kurs įvyks gegužės 15 d. Ri- 
verside. — Rašt. L. Giniotas.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugoki! 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

fjbm W«a«cico.
OF AMERICA

CMICAOO. U-L

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtove

_________

S. L. A. Moterų 208 kuopa taiso 
draugišką bankietą rašytojui Šernui, 
nedėlioj, gegužės 1 d., m-ažesniojoj 
Mildos svetainėj. Pradžia kaip 6 vai. 
vak. Vakarienė ir įvairi pramoga. 
Bilietas, 1 dol. asmeniui.

— Rengėjos.

____MOTERŲ(
REIKIA moters ar suaugusios mer

ginos pridabojimui 3 vaikučių — ma
žiausias 2 Mi metų amžiaus. Geras 
atlyginimas 2-os lubos iŠ užpakalio.

1756 W. North Avė,
E

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI bučemė it grosernė 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per ilgus metus — 
greit parduodama.

Atsišaukite. <
915 W. 82nd St.

AUTOMOBILIAI”

PARDAVIMUI Hudson Super Six 
karas ,išrodo kaip ir naujas, 1918 me
tų. Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju 
į Lietuvą.

Atsišaukite tuojaus.
F. BIELSKIS,

742 W. 31 st St., Chicago, III.
Galima matyti 3 v. po pietų.

Draugystė Darbininkų Lietuvos S'ą- 
4*mgos laikys mėnesinį susirinkimą 
pėtnyčioj, bal. 29, kaip 7:30 v. v. D. 
Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, 
svarstymui yra svarbių reikalų.

— Valdyba.

D-ste Gvardijos Liet. Kar. Mindau- 
gio No. 1. laikys mėnesinį susirinki
mą subatoj, bal. 30, 7:30 v. v., I). She- 
maičio svet. 1750 S. Union Avė. Vi
si nariai susirinkite. Yra svarbių 
reikalų.— Valdyba.

ASMENĮ) MOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Jono Luko

šiaus, Kauno rėd., .Grinkiškio parap., 
Šešėlių kaimo. Amerikoje gyvena 
apie 20 metų. Apie 11 mtų gyveno 
Omaho, Nebr. Malonės jis pats ar 
kas kitas pranešti, busiu dėkingas.

K. LUKOŠIUS,
2916 W. 4Z)th PI., Chicago, III.

JIEŠKAU savo brolio Juozapo Ba- 
bono. Meldžiu atsišaukti; arba 
žįstamieji teiksis pranešti.

BABONAS,
427 — 8th St., 

Moline, III.

pa-

JIEŠKAU Joną ir Antanini Bdda- 
vičius, Antaną ir Kazimierą Medžiū
nus pirmiau gyveno Chicago. Meldžiu 
atšišaukti, nes esame labai sunki 
fiadėjim, iš priežasties karės ir
io brangumo ir ligos. Jų nroi os 

jau dveji metai serga — guli ant pa
talo.

Vilnius, Vitebską No. 2, d. p. 
Michalovvski, 

Atiduot Mortai Medžiunienei.

JIEŠKAU savo vyro Stanislovo 
(Steve) Klimo, kūjis mane apleido 
apie 10 metų atgal. Seniau gyveno 
Milwaukeė, Wis., dabar nežinau kur. 
Jis pats, malonės atsilepti, arba kas 
jį pažįsta, teiksis pranešti. Norėčia 
žinot, ar jis gyvas ar miręs.

KAZIMIERA KLIMIENfi, 
4623 So. Paulina St., Chicago, III.

IZIDORIUS KLIENA.
Gyvenąs 918 W. 34th St., aplei

džia šią šalį, bal. 30, subatoj, po pie
tų, išvažiuoja Lietuvon.

Todėl sakau, sudiev savo giminėms 
ir visiems pažįstamiems.

Good By.

REIKIA TĖVU
ATIDUODU auginimui ant viso am

žiaus 3 vaikus: Vienas vaikas 8 metų, 
kitas 17 mėnesių, o mergaitė 7 metų. 
Žmonės norintieji patapti jų tėvais, 
meldžiu atsišauti greitai. Priežastis 
atidavimo — motina mirusi, o tėvas 
negali išauginti.

ANTANAS ŠAKINIS, 
3406 Union Avė., Chicago, III.
m .T r-——!

RASTA-PAMESTA
Rasta DAMY NEDWAR0 “Hono- 

rable Discharge from the U. S. Ar- 
my” popieros. Atsiimti "Naujienų” 
ofise.

JIESKO PARTNERIŲ.
JIEŠKAU partnerio prie kostu- 

nrdersko vyriškų ir moteriškų kriau
čių biznio. Turi būt siuvėjas, paty^ 
rimas nereikalingas. Mylinti eiti to- 
kin biznin, meldžiu atsišaukti greitai. 
Matyt galima visada.

2014 Fowler St. 
2-ros lubos.

JIESKO darbo
JIEŠKAU darbo bučemėj; esu per 

daug metų patyręs tą darbą ir varto
ju 5 kalbas. Jei kam reikalingas to
kia darbininkas, meldžiu pranešti šiuo 
antrašu:

T. R.,
4918 Bering Avė., E. Chicago, Ind. 

Arba Telefonu 650 M.

JIEŠKAU darbo prie čeverykų tai
symo. E$u atsakantis šiaučius. Taip
gi, jei kas norite parduoti čevenrkų 
taisymo šapą, atsišaukite, tiktai Chi- 
cagos apielinkės.

B. R., 
1837 Wabansia Avė., Chicago, III.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 3,000 ar 4,000 ke

turkampių pėdų grindų vieta. Tin
kanti lengvoms mašinoms dirbtuvei. 
Elektroj švisa, prieinama kaina. Tuo
jaus galima u£imti.

3645 So. Halsted St.
Tel.: Yards 1322.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA patyrusių moterų parda

vėjų į dry goods kratuvę. Turi kai 
bėt lietuviškai.

BECK & ELSNER, 
3793 Archer Avė., 

netoli Westem Avė.

REIKIA patyrusių moterų skirsty
mui skudurų ir vilnonų. Nuolatinis 
darbas, gera alga.

Klauskit Rosenberg.
GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 So. Union Avė.

VYRŲ Prieš Parodinė Paroda.
Vartotų karų, kurie bus išstatyti 

vartotų karų parodoj, Coliseum — 
geg. 7 iki geg. 15. Galima matyt da- 
bas

PARDAVIMUI Reo automobilius, 
išrodo kaip naujas ir labai žema kai
na. Taipgi, mainyčia ant Fordo pa- 
sažierinio karo arba troko. Kas pir
mesnis, gaus gerą bargeną.

3158 So. Union Avė.

REIKIA patyrusių audėjų 
prie gero darbo.

SOUTH BEND WOOLEN
South Bend Ind.

co.,

pas
MITCHELL AUTO CO.

VARTOTŲ KARŲ
IŠPARDAVIMAS

Pardavimui ant išmokėjimo 
Iš 100 karų pasirinkimas

PARDAVIMUI Marmon 34, 1917 
metų automobilius su vasariniu ir žie
miniu viršum. Motoras gerame sto- 
vyj. Kaina $1,400.

J. M., 
Tel.: Humboldt.8057 J.

REIKALINGAS patyręs aptieko- 
rius, kuris norėtų atidaryti su manim 
iš pusės aptieką. Turiu labai pui
kią vietą ir duosiu dalį pinigų. Part
neris turi būti registruotas aptieko- 
rius ir turi turėti nors kiek pinigų. 
Atsišaukite laišku arba ypatiškai, 
1739 S. Halsted St., pažymėdami num. 
247.

PAROAVIMUI
Dešimts tuksiančiu

Mitchell Auto Co.
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ PARO

DA PRASIDftS NEDRLIOJ.
DIDELIS PASIRINKIMAS UŽDARŲ 

IR ATDARŲ KARŲ.

1920 Hudson 
Dixie Flyer 
Templar (Cal.

Top) 
Cale 
Drexel 
Dodges 
Apperson 
Willys-Knight 
Marmon 
Kissel 
Reo 
Stephens 
King 8 
Nash, .1920

Scripps-Booth 
VVestcott 
Chummy 
Franklin 
Studebaker 
Overland 
National 
Buick 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Elgin 
Paige 
Oldsmobile 
Chevrolet 
Forde

*

PARDAVIMUI automobilius Au- 
burn Beauty (> — 1920, 5 sėdynių, 
Continental Engine; važiuota 3,000 
mylių. Gvarantuotam mekaniškam 
padėjime. Priežastis, apleidžiu mie
stą. Greit turi būt parduotas.

CHARLES S. SHATAS, 
708 West 18 th. , Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8577.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU IŠ MIESTO

Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
tų iš Pullman Company, su pasaulio 
tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoia- 
mi mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias ;kainas, kokių 
niekad nebuvo savo ženįume. Taipgi 
užlaikome visokių kombinuotų galinių 
pečių, kokios spalvos tik pageidauja 
te, už numažintą kainą. Cash arb; 
lengvais išmokėjimais. *)

L. COHEN, 
4614 So. Ashland Avė.

la-
*a

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PLANAS

Kaina Įmokėt Mėnesinis
Karo mokestis

$200.00 $75.00 $25.00
300.00 100.00 30.00
400.00 175.00 35.00
500.00 200.00 40.00
600.00 200.00 45.00

• 700.00 250.00 50/M)
800.00 800.00 55.00
900.00 850.00 60.00

1,000.00 400.00 65.00
Augščiau apkainuoti karai •

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus sy
kiu arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- 
00, indų, kaurų, lovą, taipgi didelis 
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225 
už $50, su rekordais ir deimanto špil
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti 
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

Pilseno 
barbenau

Apžiurėkit juos. Pilsen, tai busi
moji lietuvių kolonija. Pirkit pakol 
kainos žemos. Ateikite ir miatykit 
mus, koliai ne pervelu.

8 augštų murin. ir 2 augštų m. $5,500 
2 augštų mdinis ir garadžius $3,600 
2 augštų medinis ..................  $8,600
Medinė Cottage ...................... $2,200

augštų mur., skl., 2 aug. m. $5,200 
augštų mur. ir 2 aug. med. $4,600 
augštų medinis ir garadžius $2,500 
augštų medinis .................. $3,400
rendai muro cotthge ........... $3,400

saliunų ir groser- 
” *_i cash, kad 

nupirkus vieną iš parinktų namų.
FORST, SISKA & UCENY, 

1586 W. 18th St. 
Tel.: Roosevelt 8061

PARDAVIMUI nvurinis namas, 
krautuvė, su pagyvenimu ir du pagy
venimai viršuj, taipgi garadžius de 
2 automobilių. Elektra, gazas ir kiti 
parankumai. Augštas cemento ba- 
sementas. Namas ant kampo. Na
mas randasi 8600 S. Lowe Avė. Kai
na $10,000. Morgičius $5/M)0. Duo
siu 6%. Matyt galima po piet.

P. A. ZELNIS, 
2928 Elston Avė., 

Phoųe Monticello 2714. 
PARDAVIMUI 20,000 akerių žemės 

Sawyer paviete Wisconsin, arti moky
klos ir apgyventos vietos; gera, molio 
žemė. Kaina nuo $25.00 iki $35.00 už 
akerį, lengvais išmokėjimais. 

Rašykit.
A. WISE LAND CO., 

Birchwood, Wis.

KAM REIKALINGAS GERAS
* NAMAS!

, Pardavimui geras namas ant dvie
jų, pagyvenimų su nvuriniu beizmon- 
tu, tik 5 metai kaip budavotas. Kreip
kitės prie savininko ant antrų lubų, 
po numeriu 4436 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj, biznis. Parduo
siu pigiai — pusę arba visą. 
Prežastj patirsite ant vietos.

4345 So. Hermitage Avė.

mortgage nerokuojame 
Brokerage 
notary mokestis 
freitų apmokėt 
taksų mokėt

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Pardavi
mo priežastis, — savininkas važiuoja 
į Lietuvą.

Atsišaukite.
1864 Sewer St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas, kartu, pi
anas, registeris ir laikrodis. Dau
giausia lietuviais apgyventa. Par
duosiu labai pigiai. Pardavimo prie
žastį, patirsite ant vietos.

Atsišaukite.
1942 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saldainių ir 
Ice Cream parlor; lietuvių kolo
nijoj, biznis senas ir pelningas, 
kas pirks tas laimės.

3300 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuviais 
apgyventoj vietoj; biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Pardavimo priežastis, 
turiu apleisti Chicagą.

Atsišaukite.
900 W. 21st St., 

Chicago, III.

PARDUODU labai greitu laiku ir 
pigiai Dry Goods krautuvę. Vieta 
gera ir biznis išdirbtas per penkis me
tus, lietuviais apgyventa, Pardavimo 
priežastis, turiu du bizniu — kriaučių 
šapą ir krautuvę.

D. KUBILIUS,
8625 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučemė visokių tautų kolonijoj. 
Biznis cash. Pardavimo prieža
stis — turiu du bizniu. Randa 
pigi. Kreipkitės į Naujienas 
num. 258.
'"PARDAVIMUI saliunas su visais 
barais, krėslais, stalais ir viskas, kas 
tiktai yra už nedidelį pasiūlymą. Par- 
davinuo priežastį pairsite ant vietos.

436 W. 29th St.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 
kitų tautų apgyventoj apielinkėj. Biz
nis išdirbtas per ilgą laiką, ir neša 
gera pelną. Savininkas važiuoja Lie
tuvon.

J. C., .
4535 So. Hermitage Avė., 

Tel.: Boulevard 2858

PARDAVIMUI saliunas greitu lai
ku. Pardavimo prižastis patirsite 
ant vietos

720 W. S5th St.
Tel.: Boulevard 9129.

PARDAVIMUI vyriškų drapanų 
krautuvė. Biznis gerai išdirbtas ir 
ant bizniavos vietos. Pardavimo 
priežastis — savininkas turi apleisti 
Chicago.

1804 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas ir 3-jų 
augštų namas, biznis nuo senai įsteig
tas. Pardavimo prižastis — einu į 
garadžiaus biznį.

6106 So. State St. '

PARDAVIMUI valgykla; išdirbtas 
biznis, renda pigi, lysas ant gerų iš
lygų. Viskas gerai įtaisyta. Par
davimo priežastis patirsite ant vie
tos.

1841 S. Halsted St.

2
2
2
2
2

Taipgi, keletas saliunų 
nių. Visai mažai reikia

KAS PIRMIAU atsineš deposita, 
tas palnvs $3250. Po mirties savi
ninko, likusiejie iš familijos norėda
mi geritai pasidalit liepia parduot šią 
savaitę, $8000 vertės namą tik už 
$4750. 2 augštų muro, 2 pagyvenimų 
po 5 ir 6 kamabarius, maudines ir 
beismentas 7 pėdų ir medinis gara- 
džius. Namas randasi ant Bridge- 
porto. Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI dviejų pagy
venimų medinis namas, po 5—6 
kambarius .maudynės, gasas ir 
elęktros šviesa. Atsišaukite, 2-rų 
lubų 1238 W. 13th St.

PARDAVIMUI a ymui nau
ją mūrinį namą 2 pagyvenimų. Na
mas randasi 6319 So. Talman Avė.

JULIUS VILIOKAS, 
4457 So. Mozart St.

EXTRA.
PARDAVIMUI labai pigiai 4 Iptai 

ir 5 kambarių stuba: garu apšildoma, 
elektros šviesą, toiletas, vana ir kiti 
įrengimai; 2 šuliniai, muro bam’ė ,iš 
kurio galima padaryti vienas pagyve
nimas ir kūtės karvės ir šantės ang- 
linvs. Žemė tvora aptverta ir me
džiais apsodinta, netoli nuo lietuviškų 
kapinių. Norintieji pirkti, kreipki
tės tuojaus, nes trumpame laike turi 
būt parduota. Pardavimo priežastis 
— važiuoju Lietuvon.

VINCAS GAUDIEŠIUS, 
11130 Sąwyer Avė., * ** 

. Mt. Greenwood, III.
Pusė bloko nuo J11 gatv. į pietus

Nei
Nei
Nei

.Nei
iNei____ .
PAKEISK SAVO SENĄ KARĄ.
Tamstos senas karas (ne senes

nis kaip 1912) imamas mainais arba 
Eriskaitomas kaipo r.dalinis cash mo- 

e j imas.
Visi perdirbti Mitchell karai lygiai 

gvarantUojami kaip ir nauji.
Parduodami karai ant laiko. Pirk 

dabar. ,

MITCHELL
DU PARDAVOJIMŪI KAMBARIAI 

2828 ‘ n V . * 2334
Michigan Avė. Michigan Avė.

Perdirbti karai parduodamji abiejose 
vietose.

ATDARA 
DIENOMIS, ? 
VAKARAIS, [ 

NEDEGIOMIS
TEL.: VICTORY 3805

Važinėk kasdieną; mokėk vieną kar
tą į mėnesį.

« --------- ---------------------—

RAKANDŲ BARGENAS.
Pirma negu pirksit rakandus, atei

kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras maha- 
gony fonografas, su dviem sprenži- 
nom, grajija visokius rekordus, pilnai 
gvarantuotas, parsiduoda tik už $55 
su rekordais ir deimantine adata. Da- 
venport pianas. Vėliausios mados 
parlor (fruntinės) setas. Valgomojo 
kambario setas, miegamojo (bed- 
room) setas, karpetai (kaurai) ir ant 
grĮpdų pastatomą lempą, etc., visi 
kaip nauji. Pąrsiduos jums prieina- 
mom kainom. Nepraleiskite šito bar- 
geno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.

UŽ PUSĘ kainos bargenas 2 augšti 
muro namas dviejų pagyvenimų pp i 
kambarius beisementas, rendos $480, 
metams greitu laiku parsiduoda tik ui; 
$4000 su $1000 įmokėjimo, likusius 
rendos išmokės. Namas randasi apie 
Garfield Boulevardą ir Halsted St. 
Atsišaukite greitai pas

J. ZACKER,
3301 So. Halsted St._______

PARDAVIMUI stuba, tikras barge
nas. Turi būt tuojau parduota 5 
kambariai, didelis antaugštis, elektros 
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai 
— pardavimui labai pigiai.

N. SIMON, 
5525 So. Kolin Av.

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit prastų farmų, arba pus- 

tynėse, pakol nepamatysit musų kolo
nijos žemių, čia yra geriąusio ga- 
tunko žemės ir viršija visas kitas že
mes, kokios tik yra pardavinėjamos 
didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj.

čia yra suvirš 400 lietuvių pirkę 
faunas ir yra jau apgyventa 5 kai
mai lietuviais Fountain apielinkėj. 
Skaitlius čia apsigyvenusių lietuvių 
aiškiai parodo, kad yra tinkamiausias 
kraštas ukininkystei. Reikalauk far
mų Katalogo.

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.R. 1,

FARMOS

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

REO
t

PIRM VARTOTŲ 
KARŲ 

PARODOS IŠPAR 
DAVIMAS.

Metine
VARTOTŲ KARŲ 

PARODA
prasidės geg. 7 d., 1921, Colise- 
um.

Pirmesnėse parodose REO 
CHICAGOS BRENCIUS siūlė 
įvairaus pasirinkimo REO MO
DELIŲ. šie karai visuomet 
esti apkainuoti prieinama kaina 
ir visuomet buvo labai reika
laujami.

Ateinančiose dvejose savaitė
se siūlome didžiausį rinkių REO 
ir kitokių išdirbimų karų, už 
priimtiną kainą numažinimą.

Jei manai pirkti vartotą karą, 
dabar yra laikas .pirkti.

Mažas įmokė j imas užtikrins 
tamistai vieną iš šių augštos rū
šies karą. Išmokėjimus galima 
susitaikint pagal sutikimą.

REO MOTOR CAR CO 
OF CHICAGO, INC.

{ 2501 So. Michigan Avė., 
Tel. : Calumet 6050.

Atdara vakarais ir nedėldieniais

- - _____

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, 8 mėnsiai vartoti. Turi būt par
duoti greitu laiku, nes važiuoju Lietu
von. Naujas Victrola ir kiti visi geri 
daiktai. Pardufi^įipę po vieną ar vi
sus ant syk. , Atsišaukite 3108 So. 
Halsted St., 3-os lubos užpakalyj. Ga
lima matyt nuo 5 ‘vai. vak.

NAMAI-2EME.
NEPAPRASTA PROGA LIKTI 

TURTINGU.
Ant pardavimo namas su saliunu 

ant Bridgeporto, pačiame lietuvių vi
dury. Biznis išdirbtas per 25 metus. 
Reikia įnešti $8,000, likusius ant leng
vų išmokėjimų. Pardavimo priežas
tis — moteries liga. -*

Klauskit J. Skinderio
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6775.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančio; 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis. Žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 
Kainos nuo $15 ir aUgŠČiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi! 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY.
8801 So. Halsted Str., 

Chicągo, III.

EXTRA BARGENAS
į 3 augštų muro namas, 6 pagyvenimų 
po 4 didelius kambarius ii’ beisman- 
tas po visu namu. Rendos $960.00 me
tams. Namas tikrai vertas $12,000. 
Savininkas apleidžia šitą šalį ir pri
verstas parduot greitu laiku tik už 
$9,500.00. Namas randasi West Side 
arti Leavitt ir 23rd St. Atsišaukit pas 

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

BARGENAS.
Pardavimui gražus mūrinis namas 

ant loto ir pusės, gražiausioj vietoj 
ant Brighton Parko. Kas greit pirks 
gaus pigiai, nes priverstas parduoti, 
atsišaukit vakarais arba nedėliomis.

ALFONSAS DAMBRAUSKAS, 
4450 So. Washtenaw Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI beveik naujas vieno 
pagyvenimo mūrinis namas, 5 kam
bariai, maudynė, gasas, elektra ir ki
ti parankumai. Puiki vieta laikymui 
naminių gyvulių, pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. Atsišaukite 
pas savininką sekančiai.

4954 So. Tripp Avė., Chicago, III. 
Vienas blokas į šiaurę nuo Archer 

Avė., gatvekarių.

BUSINESS PROPERTY.
PARDAVIMUI mūrinis namas ant 

kampo geriausiame stovyje; 2 krau- 
tuvi ir 8 flatai po 5 kambarius, mau
dynės, elektra. Grosemė ir bučemė 
vienoje krautuvėje, kepykla kito
je. Sklpas ištaisytas su pečiais duo
nos kepimui ir kitkam. Namas kaip 
stovi, su trimis bizniais fixtures ir 
staku, didelis trokas už $16,000.00. 
Visas biznis yra cash daromas. Duo
nos nereikia išvažioti. Auksinė pro
ga vienam, arba dviems, nes biznis be 
skolų ir neša didelį uždarbį. Parda
vimo priežastis — liga* Platesnių 
žinių adresuokit.___

CHARLES URNIK, 
4545 So. Talman.Ave., 

Chicago, UI.

AR TU TIKI Į BURTUS?
Tai taip yra su mumis visais ant 

šio pasaulio. Vienas sako taip, o ki
tas kitaip, tai katro tau vargdieni 
reikia klausyti? Jeigu jus tautiečiai 
reikalaujate kokių ūkių, kokioj nebūt 
valstijoj, tai paklauskit musų rodos, 
o mes Jum be jokių iškaščių duosim 
atsakymą. Jeigu agentai būdami 
mieste jums garsina farmas, tai mes 
jums labai norime pranešti, kad su 
jais jokio bendro neturėtumėt, nes nė
ra legališkų tiesų per kitas valstijas 
išduota. Daugelis jūsų, katrie laik
raščius skaitydami atrasįt kad puikių 
yra farmų ant pardavimo bet pirm 
važiavimo persitikrinkit ar tos farmos 
yra pirktos tų agentų katrie garsina 
jas ar kitaip. Jeigu yra pirktos nuo 
agentų, tai žmogeliau žinok kad kai
na užmokėsi du kartu kiek ji yra ver
ta. Neužsiimkit su tais katrie per 
laiškus jums daug prižadėjimų,pasiūlo 
nes jie jumis nori išnaudoti. Tai da
bar mes jums patariam jeigu jus no
rite kokią ūkią arba biznį, tai kreip
kitės prie musų, o mes jums duosim 
geriausią patarimą. Jeigu katne 
agentai jums pasiūlo žemę neišdirbtą 
ir kainuoja daugiau kaip $25.00 uz 
akeri, tai žinok kad tie yra išnaudo
tojai. Mes esam patys Ūkininkai n 
biznieriai ir jums duosim geriausią 
rodą už dyką, tiktai rašykit mums dėl 
visų informacijų kaslinK ūkių Suvie
nytose Valstijose.

ONEIDA LAND CO.,
• McNaughton,

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų 
mūrinis namas; elektros šviesa, 
šiltas vanduo ir visi įtaisymui.

J. M., 
3024 W. 39 St.

SAVININKAS parduoda ant gero 
bizniavo kampo namą — 89-ta ir 
VVallace St. Prieinama kaina, geros 
išlygos.

Atsišaukite pas savininką
556 W. 39th St.

Tel.: Boulevard 3130.

PARDAVIMUI 2 augštų stuba pi
giai, 6 ir 7 kambariai. Pardavimo 
priežastis, apelidžiu miestą.

Atsišaukite.
1824 Ruble St.

. 1 flatas iš užpakalio.

PARDAVIMUI FARMA.
Nepaprasta proga likti turtingu.
Parduosiu arba mainysiu ant cni- 

cagos propertės farmą, 60 akerių , 
mės, žemė da nedirbta, bet labai leng
va išdirbti, ant puikaus ežero. Bu
vau pirkęs vasarnamiui. Iš priežas
ties moteries mirimo esu 
parduoti greitu laiku. Kas tą fauną 
gaus — bus laimingas.

Klauskit J. Skinderio, 
3801 So. Halsted St., _į!?įcag0’ 1 * 

Tel.: Boulevard 6775.

PIGIAU NEGAUSI NIEKUR
PARDAVIMUI, bargenas, už $į«w 

DVIEJU flatų MŪRINIAI NAMAI, SMetropolitan PI. (tarp Crawfo£ 
ir Harding gatvių), ‘^kSAuot 
tu3 nuo C^Ave^T

’ 2486 N. Kimball Avė., 
Telefonas Belmont 9178.

Garbus Lietuviai, kurie manote apie 
pirkimą žemės ir pagerinimą savo bū
vio, tai dabar geras laikas pasiteiraut. 
Mes patariam kaip geriau jieškot 
ūkių. Netik reikia jieškot ūkių, 
bet teisingų žmonų. O tai 
šiaip. Išeina ūkiškas laikraštis Ame
rikos Ūkininkas iš Lietuvių kolonijos, 
kuris darbuojasi tik dėl ūkininkų ge
rovės. Ten rašykit arba tifsrog at
važiuokit, o nebūsit nuskriausti. Pas 
mus atvažiavusiam aprodom visokiu 
ūkių, o kas panorės pavažiuosim į 
Scottvillės apielinkę, nes netoli nuo 
mus. Mes atidarėm šaką Scottvilėj 
Ir surinkom keletą gerų ūkių ir patar 
nausim geriau negu ten pirmiau buvo. 
Ūkininkas Laikraštis eina jau 4-tai 
mitas ir patarnauja teisingai, da’ nš 
vienas nieko nepasakė blogo, taip 
kaip tūlas išleido porą numenu, 
tik dėl išnaudojim'., surinkęs pinigus, 
pulčgo į Chicago.

Parašyk, o mes prisiusim Ūkininką 
ir farmų listą iš mus puikios tirštai 
apgyventos Lietuvių kolonijos, su pa
garba,

M. WALENCIUS, 
119 Washington St., Hart Michigan

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo 

kambario, o mes suteiksime 
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400. 
GEORGE GREEN LUMBER CO 

22nd St Bridge

MOKYKLOS

Vyrylr Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku Išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, xur kiekvienas gauna geros 
iraktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti Ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICACO.

Kampas Lake St., ant 4-tą lubą.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

v


