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rijos ugnį prieš lenkus, kurie 
bando užimti miestą. (Lenkai 
atsake laukų kanuolėmis.

Pulk- Bond, Anglijos kontro
lės oficierius, pranešė anglų 
kvatierai, kad jis atidarė artile
rijos ugnį j tarp 2,(XX) ir 3,000 
bandančių paimti miestą lenkų. 
Pulk. Bond turi 200 italų ka
reivių, BteKųpranešė, kad galbūt 
jis negalės ilgai lankytis.

Lenkijos vėliava esanti ant 
Rybni'ko miesto salės, bet ita
lai išvijo sukilėlius ir areštavo 
niekurius jų vadovus.

..  ....   ■■!■>■! ............. .1

Lloyd George paskelbė, kad 
Vokietija atidavė 31,513 kanuo- 
lių, bet tarp 5(X) ir 600 vis dar 

į reikia iš jos gauti' Be to ati
duota 6,000 nepabaigtų dirbti 
kanuolių. Vokietija ikišiol ati
davė 33,000,000 šovinių, 406;- 
000,000 patronų ir 78,125 kul
kosvaidžius.

“Vokiečiai atidavė 3,600,00Q 
šautuvų, bet vistiek dar yra 
daug šautuvų ir kulkasvaidžių 
Vokietijoje, kurie dar nėra 
atiduoti,” sake premieras. £^Te- 
reguliarinės militarinūs or^ini- 
zacijos tebegyvuoja, daryda
mos teisinimąsi, tikslu išveng
ti nusiginklavimo reikalaviinų. 
Jeigu milšiniška mašina, kalta 
už dideli Europos ^įsiginklavi
ntą, nebus sunaikinta, negali 
būti jokios laisvės ir taikos 
gvarantijos Europoje.”

Premieras smulkmeniškai iš
dėstė talkininkų kontribucijos 
sąlygas, pareikšdamas, kad 
jos yra teisingos ir išpildomos.

“Ar jos duos geistinas pasek
mes, pati Vokietija turi nus

pręsti,” pridūrė premieras. 
LONDONAS, geg. 5. — Tą (“Pasaulis nebegali pasilikti ne- 

dieną, kada susirinko vyriau- tikrumo stovyje.” 
šioji talkininkų taryba Londo- Į --------------------------------
ne, buvo atėję gandai, kad Vo- True translatidn filed with the post- į 
i . ... .... • ... r 1 master at Chicago, III., May 6, 1921kietija susitaikisianti. Londonas ag the act of QCk 1917
šiandie vėl gavo žinių, kad Vo- j 
kietija priimsianti talkininkų* 
reikalavimus.

Visi mano, jog jei įvyks su-' 
sitaikimas be tolimesnio Vokie
tijos okupavimo, kad tai pada
rė vien Jungt. Valstijos.

Anglija ir Francija yra la
bai patenkintos Amerikos val
džios nusistatymu. Aiškus Jun
gtinių Valstijų atsakymai Vo
kietijai pagimdė malonų įspū
dį. Iš tos priežasties pas talki
ninkus atsirado <lidelis troški
mas, kad Jungt. Valstijos pil
nai dalyvautų vyriausios tary
boj, ambasadorių taryboj ir 
kontribucijos komisijoj.

Kabinetas tebeina pareigai

BERLINAS, geg. 5. — Nors 
konclerio Fehrenbach kabine
tas vakar įteikė prezidentui 
Ebertui rezignaciją, jis tebė
jo savo pareigas šiandie, pra
šant prezidentui, kad jis pasilik
tų vietoje, iki nebus suorgani
zuota nauja ministerija. Šian
die koalicijos partijos vadovai 
laikė svarbių konferencijų.

Ar dabartinis partijų blokas 
reichstage jiajiegs sudaryti 
naują kabinetą ir jį išlaikyti, 
yra didelio spėliojimo, kadan
gi tokia valdžia gali tik tada iš
silaikyti ir gauti didžiumą rei
chstage, jei didžiumos socialis
tai užlaikys linkui jos “prielan
kų neutralitetą.”

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

Reikalauja 132 bilionu 
markiu kontribucijos

v

Padavė ultimatumą
•

Lenkų gaujos tebesiaučia Silezijoj

Reikalauja 132,000,000,- 
000 markiy kontribucijos

Talkininkų ultimatumas jau ta
po pasiųstas Vokietijai, duodant 
6 dienas priimti jį ar atmesti.

LONDONAS, geg. 5. — Tal
kininkų šiandie pasiųstas Vo- 

ultimatumas reikalau
ja, kad Vokietija kategoriškai 
atsakytų vėliausiai įki gegužės 
12 d., ar ji pildys dar neišpildy
tas sulig Versailles sutarties sa
vo obligacijas, ypač kontribu
cijos mokėjime, nusiginklavi
me, teisime nusižengėlių prieš 
karą ir niekuriuos kituos dar 
neišpildytuose dalykuose).

Jeigu Vokietija atsisakytų 
tai pildyti, talkininkai praneši 
jai, kad jie gegužės 12 d. už4 
ims Ruhr klonį ir griebsis vi* 
sų kitų karinių ir laivyno prie
monių.

Sąlygos Vokietijos mokėjimo 
kontribucijos bus paduotas ry
to talkininkų kontribucijos ko
misijos.

Ultimatumas taipjau pareiš
kia, kad prisirengimas okupa
vimui Buhr klonio tęsis. Ulti
matumas tapo įteiktas Vokieti
jos ambasadoriui Londone Dr. 
Sthamer šįryt. f

Protokolą apie kontribucijas 
įteiks šiąnakt talkininkų kon
tribucijos komisija Vokietijoos 
karo naštos komisijai Paryžiu
je.

Protokolas nustato, kad visa 
suma Vokietijos kontribucijos 
siekia 132,(XX),000,000 auksinių 
markių, atskaitant tą sumą, ku
rią Vokietija jau yra užmokė
jusi, taipjau tas sumas, kurios 
bus kredituotos Vokietijai už 
paimtas valstybes nuosavybes, 
taipjau takias sumas, gautas 
nuo kitų priešo šalių, kurias 
kontribucijos komisija skaitys 
reikalingu kredituoti Vokietijai, 
taipjau keletą kitų atskaitymų, 
kokius matys reikalingu pada
ryti talkininkų kontribucijos 
komisija.

Protokolas taipjau parėdo,. 
kad už visą kontribucijos sumą 
turės būti išleisti bonai, apie 

kuriuos jau pirmiau buvo pra
nešta, užstatant už tuos bonus 
visą Vokietijos valstybės ir jo?

kietijai

Italijos užrubežinių reikalų 
ministeris grafas Sforza ir Ja
ponijos ambasadorius Anglijo
je.

Tuoj ix) pasirašymo tų doku
mentų Francijos ir Italijos de
legatai išvažiavo namo — į Pa
ryžių ir Rymą.
Vokietija priimsianti talkininkų 

sąlygas.

LONDONAS, geg. 5. — v <■ • • «

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

Lloyd George gina 
kontribucijų.

šautuvais ir kulkosvaidžiais.
Francijos, Anglijos ir Itali

jos kontrolės valdininkai bu
vo ignoruojami ir sakoma, kad 
Italij os kareiviai, kurie siuiaro I 
talkininkų garnizoną Gross 
Strchlitze susišaudė kanuolėmis 
su lenkais, kurie bandė paim
ti tą miestą.

Dalyvavę vyriausios' tarybos 
susirinkime valdininkai nesle
pia to fakto, -kad padėtis augšt. 
Silezijoj pasiekė krizį.

Permatoma, kad talkininkų 
karinės spėkos Silezijoj yra 
neužtektinos, kad sustabdžius 
sukilimą.
Korfanty vadovauja sukilimu.

BERLINAS, geg. 5. — Adal- 
bert Korfanty, Lenkijos plebis
cito komisionierius augšt. Sile
zijoj, kuris tapo pašalintas jo 
valdžios ix) ištikimui sukilimo, L 
pasak žinios iš Reuthen, išlei
do proklamaciją lenkų kalboj, 
kad jis prisiima vadovavimą 
sukilimu.

Vokiečių laikraščiai apskai
to, kad skaičius ginkluotų su
kilėlių augšt. 
50,000.

Lenkų

VAŠAVA,
paskelbta,* kad iš priežasties 
padėties augš-t. Silezijoj, rube- 
žius su tuo distriktu tapo už
darytas iš Lenkijos puses.

Vokiečiai Rosenberg apielin- 
kėse, sakoma, organizuoja spė
kas, kad ginuš miestą ir kad 
pradėjus kont r-a taką prieš be
sivejančių lenkų dešinįjį spar
no.

Silezijoj siekia

tvirtinimai.

geg. 5. — Tapo

nuirai.
Italijos spėkos Gros®K, 
vakar atidarS a Hile- T4!

Svarsto budus kovos su 
kapitalistais.

Amerikos Darbo Federacijos 
pildomoji taryba laiko savo 

posėdį.

5.

Lietuvoje

Talkininkai kviečia 
Ameriką.

dalyvauti ją visose tal-Prašo 
kininkų tarybose ir komisijose.

WASHINGTON, geg. 5. — 
Talkininkų pakvietimas, kad 
Amerika butų atstovaujama vy
riausiojoj taryboj ir kitose po 
karinių reikalų įtaigose, tapo 
gautas, kaip paskelbta oficiali- 
niai Baltąjame Name.

Pakvietimas tapo perd*uota)S 
prezidentui Hardingui, per Ang
lijos ambasadorių. Geddes.

Jis prašo, kad Jugt. Valsti
jos prisiųstų savo atstovus į 
susirinkimus
bos ir talkininkų kontribucijos 
komisijos.

Prezidentas dar nėra nusita
ręs ką jis darys su šiuo pak
vietimu-

vyriausios tary-

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

Lenkai tebesiaučia Silezijoj
Užėmė keletą miestų. Yra gerai 
apsiginklavę ir kaujasi su vo

kiečiais ir talkininkų 
kariuomene.

Vokietija tų bonų, sumoje 
12,000,000,000 auks. markių 
turės išleisti birželio 1 d. ir ati
duoti juos talkininkams, bet 
nuošimčius už tuos bonus tu
rės mokėti nuo gegužės 1 d.

Anglijos premjeras Lloyd 
George ir Belgijos užrubežinių 
reikalų ministeris Jaspar pa
sirašė po anglų ir francuzų 
tekstais pirmiausia, paskui 
Francijos premieras Briand,

Kontribucija esanti teisinga 
Vokietija turi ją priimti.

ir

tarybos 
kontribu-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jj perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 4, 
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu
meriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

kad Fran- 
prie nor- 
turės sto- 
Francijos- 
nukreipto-

LONDONAS, geg. 5.-*- Len
kų elementai augšt. Silezijoj 
užgriebė dlalį tos' provincijos ir 
pasiekė Strehlitz.

Miestai Tarnotalitz, Koenigf- 
shuette, Kattowitz, Rybnik, 
Ratibor, Beuthen ir (Lublinitz 
yra rankose lenkų, kurie pasie
kė Odros upę ir eina šiaurva
karių kryptimi linkui Oppeln.

Žinios sako, kad lenkai, už
pykinti žiniomis, jog interna
cionalinė plebiscito komisija 
rekomendavo priskirti priel 
Lenkijos tik Pless ir Rybnik 
apygardas, nutarė užgriebti vi
są distriktą, kur nesenai buvo 
laikomas plebiscitas, kuriame 
laimėjo vokiečiai.

Daily Mail sakosi patyręs, 
kad premieras Briand paprašė 
panedėly atvykusio į čia Len
kijos užrubežinių reikalų mi
ni s terio Sapiehos perduoti pra
šymą Lenkijos valdžiai, kad ji 
pasirūpintų tuojaus Įsufstabdyti 
sumišimus.

Kiek žinoma, Lenkijos kari-

Varšuvos laikraščiai rašo, 
kad Lenkijos valdžia buvo su
kilimo netikėtai užklupta ir 
kad ji deda pastangų įvykinti 
ramumą.

Lenkijos darbininkai lošia 
svarbią rolę sukilime. Žinios 
parodo, kad' apie 100,000 ang
liakasių prisidėjo prie streiko, 
kuris prasidėjo pereitą subatą. 
(Angliakasiai per savo federaci
ją, ‘atstovaujančią 300,(XX) dar
bininkų, pasiuntę protestą 
Lloyd George’ui ’pareikšdami, 
kad federacijos nariai stovi už 

:tai, kad ir augšt. Silezijos in
dustrinis distriktas butų pri

jungtas prie Lenkijos.
Visos ’ darbininkų partijos 

'augšt- Silezijoj tvirtai remia 
Adalbertą Korfanty.

Lenkai nuginklavo italus.
BERLINAS, geg. 5. — Iš prie

žasties besiveržimo lenkų su
kilėlių, mūšiai siaučia dedelia- 
me augšt. Silezijos plote.

Pless ir Rybnik dis trik tai yra 
lenkų rankose. Prancūzai atsi
ėmė iš lenkų Myslovitz-

Mušis siaučia tarp lenkų, vo
kiečių policijos ir talkininkų 
kareivių.

3,000 lenkų einą ant Glewitz.
Lenkų sukilėliai ir Italijos 

kareiviai susirėmė arti Ujest- 
Italai buvo priversti pasitrauk
ti. Visi Italijos kareiviai arti 
Petersgraetz tapo lenkų nugink
luoti.

Prancūzai apginklavo gęle- 
žinkelių darbininkus. Susirėmi
mas ištiko tarp vokiečių ir 
francuzų kareivių laike sargy
bos ant traukinių.

CINCINNATI, geg. 
Svarbius klausimus, kurie pa
liečia šioj valandoj Amerikos 
organizuotus darbininkus, svar
sto dabar Amerikos Darbo Fe
deracijos pildomoji taryba, ku
ri laiko čia savo posėdį.

Be jos, dar namų budavoto- 
jų pildomoji taryba svarsto 
apie namų budavojimo padėtį 
ir siaučiančius visoj šalyje na
mų budavotojų streikus.

Svarbiausi.? klausimas, kokį 
Federacijos taryba svarstys, 
yra tęsimas ir sutvirtinimas ko
vos prieš “open shop” Taip
jau bus svarstoma kaip sėk
mingiau organizuoti darbinin
kus, kad padidinus skaičių Fe
deracijos narių mažiausia iki 
5,000,(XX).

Bus svarstoma ir apie palie
čiančius organizuotus darbinin
kus įstatymus, kokie yra pri
imti, ar paduoti kongresui ar 
valstijų legislaturos. Ypač bus 
daug domės atkreipta j priemo
nes kovos už atšaukimą nieku- 
rių darbininkams kenksmingų 
įstatymų.

j Taryba jau svarstė abelną 
darbo padėtį, spaustuvių darbi
ninkų, rttbsiuvių, namų buda
votojų ir kitų darbininkų strei
kus, ar prieš juos paskelbtus 
lokautus, bet ji nieko neveks 
tame dalyke iki pačios unijos 
neatsišauks prašydamos pagel
bės.

NUKAPOJO ALGAS SPAUS
TUVIŲ DARBININKAMS.

Chicagos darbininkai jau grįš-

Eltos” žinios paštu per Lietuvos 
Informacijų Biurą Washingtone] 

VILNIUS. — “Litva” prane
šimu, Vilniaus miesto magist
ratas paskelbė, jog nuo balan
džio 1d. privalą visi asmens, 
verčiąsi vežiojimo amatų, mo
kėti šiuos mokesnius: nuo kiek
vieno arklio 5(X) markių, nuo 
vežimo 300 markių, nuo ūkinin
ko vežimo 200 markių, nuo 
asenizacijos statines 500 mar
kių, nuo lengvo vežimėlio 150 
markių.

Nauja geležinkelio linija.

TAURAGĖ, III. 24. Jau ba
landžio mėnesį busianti Poze- 
runy gelžkelio linija sujungta 
su Lauksargių. Tuo budu Šiau
liai tiesioginiai galėsią susisiek
ti su Klaipėda ir Tilže, ka$ žy
miai palengvins prekių gabeni
mą. Numanu, kad Abelių — 
Pozerunų gelžkelis žymiai 
gis.

Lenkų užpuolimai.
KAUNAS, UI. 25. Gautomis 

žiniomis, šį m. vasario 17 d. į 
Ryzgunų sodžių atjojo 10-12 
lenkų kareivių. Vieni jų buvo 
iš Švenčionių m., kiti iš Dau
gėliškio. Užpuilė sodžiaus ra
mius gyventojus ir pradėjo 
plakti kardais per galvas, bo
tagais mušti, šautuvų buožėmis 
geliškio. Užpuolė sodžiaus ra
mius gyventojus, moteris, mer
ginas, senius, pradėjo plėšti ru
blis, mantą, laikrodžius, prisi
krovė vežimus grudų, parvilko 
su savim 6 jaunus vyrus į Šven- 
čiortius ir uždarė kalėjimam 
Pirmiausia nukentėjo Anelė 
Kaukienė, 60 melų moteriškė, 
kurią kapojo botagais, Šautu
vo buože daužė į krutinę ir pe
čius, paėmė odą, pirktą ba
tams siūti; Anelę Blaževičienę, 
50 metų botagais per galvą ka
pojo; Vasiliauską Vincentą, se
nuką 70 metų amžiaus, bota
gais kapojo, o jo dukterį Elzbie
tą šautuvų buožėmis ir bota
gais plakė; Izabelę Trapikienę, 
30 metų moteriukę, botagais 
plakė, atėmė iš jos visą mėsą, 
visus grūdus, naują laikrodį ir 
šiaip jau naminius drabužius; 
Veroniką ir Juzę Rastenytės, 
30 ir 25 metų mergaites, kar
dais kapojo, šautuvų buožė
mis daužė ir botagais plakė, 
galvoje skylę pramušė, pakru- 
vino, vienai iš jų koją sulaužė, 
spėjama, kaulą sulaužius; Tere
sę Zaleckienę, 56 metų, mušta Volgos srytį.

at-

iki apalpimo; jos dukterį Jad- 
vigą mušė, kankino, langus iš
mušė, jos namuose; Antano 
Ragaičio išplėšė mėsą ir svies
tą, bei naminius drabužius; 
Mykolą Rastenį, 30 m,. Anup
rą Zaleckį, 25 metų, Reginę 
Pranciškų, 25 metų; Kazimie
rą Trapiką, 27 metų, Juozą Va
siliauską, 90 metų, Martyną 
Blaževičių, 27 metų, nusivarė į 
Švenčionis kalčjiman; smar
kiausiai mušė Mykolą Rastenį 
ir Kazimierą Trapiką, vadinda
mi lietuviu, Lietuvos piliečius. 
Visų žinių spėjama, Mykolą 
Rastenis vargiai pergyvensiąs 
sopulius ir žaizdas — gali mirti 
kalėjime.

Laikrodžius ir naminius dra-v 
bužius, atimtus iš visų suimtų 
asmenų, legioninkai pardavinė
jo Baugeliškyje vasario 20 d.

KAUNAS, III. 30. Kovo 25 
dieną apie 22 vai. (10 vai. nak
ties) lenkai apie 20 žmonių, 
skaičiuje bandė užpulti musų 
sargybas Joniškio miestelyje, 
bet Lietuv ų ugnimi buvo iš
sklaidyti.

Lenkai ardo geležinkelį.
KAUNAS, III. 30. Gautomis* 

žiniomis Lenkų valdžia ardo 
gelžkelį tarp Švenčionėlių 4—{ 
Turmonto. Jie išveža bėgius jr 
kitą medžiagą.

Lenkai sušaudė kunigą.

KAUNAS, III. 30. Gautomis 
žiniomis lenkai kovo 22 d. su
šaudė Žybalų kleboną kunigą 
Lajauską, kuris buvo parapijos 
siųstas Vilniun pirkti bažnyti
nių daiktų. (r, *

KAUNAS, VI. 1. Palangoj! 
atidengta pašto telegrafo įstai
ga.

Lenkai uždarė baltrusių 
mokytojų seminariją.

KAUNAS, VI. 1., Gudų spau
dos biuras pranešimu, Lenkų 
administracija uždarė Baromų

nariją. Išvaikydamas senąįna- 
riją vienas žandaras kreipėsi į 
mokinius lokiais žodžiais:

“Kazusų skaitys gudų knjr- 
gas, gaus kulką j kaktą.”

MASKVA. — Volgos pakraš
čiuose, Kazaniuj, surasta nau
ji kerosino šaltiniai. Kai kur 
darbas jau pradėta. Spėjama, 
kad surastaisiais šaltiniais bus 
galima aprūpinti kerosinu visą

PINIGŲ KURSAS.

LONDONAS, geg. 5. — Tai- 
kininkai elgėsi su Vokietija su 
dideliu pakantrumu, pareiškė 

šiandie premieras (Lloyd George 
atstovų bute, kada jis gynė ir 
aiškino vyriausios 
nuosprendžius apie 
ciją.

Premieras pasakė, 
cija negali sugrįšti 
malinių sąlygų, kol 
vėti po ginklu su į 
Vokietijos rubežių
mis akimis. Jjs pareiškė, jog 
labai svarbu yra, kad Vokieti
ja nusiginkluotų.

“Talkininkai buvo priversti' nes spėkos nedalyvauja Silezi- 
griebtis grieštesnio veikimo de- jos sumišimuose, bet žinios ro
lei Vokietijos abelnos pozicijos do, kad sukilėliai, kurie perėjo 
visame klausime,” sakė pre- Silezijos rubežių, yra gerai or- 
mieras. ganizuoti ir gerai apsiginklavę

Vakar, geg. 5 dien., užsienio pini- 3 kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pingais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $Š.98

Austrijos 100 kronų ........... $0.28
Belgijos l(X0 kronų už ....... $7.97
Danijos 100 kronų................ $18,14

Finų 100 markių .... .............. $2.20
Francijos 100 frankų ........... $7.96
Italijos 100 lirų ................... $4.90

e Lietuvos 100 auksinu ........... $1.55
Lenkų 100 markių ............... $6.13
Olandų 100 guldšnų ........... $35.25
Norvegų 100 kronų ........... $15.37
Šveicarų 100 kronų ........... $17.73
Švedų 100 kronų .....   $23.50
Vokiečių 100 markių .......... « $1.55

CHICAGO. — Arfiitracijos 
taryba nusprendė nukapoti 
Chicagos spaustuvių darbinin
kų algas po $4.35, kaip to rei
kalavo spaustuvių savininkai. 
Delei to nukapojimo algų 12 
didelių spaustuvių pripažino 
darbininkams 44 vai. darbo sa
vaitę ir darbininkai sugrįžo į 
darbą. Vakar tas sąlygas pri
pažino ir visa spaustuvių aso
ciacija — Franklin Typothetae. 
Tuo budu spaustuvių darbinin
kų streikas užsibaigia. Apskai
toma, kad arbitracijos tarybos 
nuosprendis palies apie 12,000 
darbininkų.
Nukapojimas algų New Yorke-

NEW YORK, geg. 5. — Ar- 
bitracijos taryba nutarė nuka
poti dirbantiems prie presų ir 
popieros spaustuvių darbinin
kams algas 12 nuoš. Su tuo 
nuosprendžiu sutiko abi pu

49 UŽMUŠTI AUTOMOBILIŲ.
CHICAGO. — Pereitą, ba

landžio mėn. automobiliais Chi
cagos gatvėse užmušta 49 žmo
nes. Nuo gruodžio 1 d. užmuš
ta 224 žmonės. Pernai gi tuo 
pačiu laiku buiMo užmušta tik 
148 žmonės.

Auksinai dar 
tebėra pigus

lki 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 pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 

z sieką Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. * Naujienos išmaino didesnes pinigų 

šio. dienos kurso, kolcs tik 
Chicagoie. Naujienos yra 

korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nąu- 
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir f vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

sumas

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted Si, Chicago, IR
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Užmirštos vėlės

Balau

EXTRA! EXTRA!

KARDOloasted

EXTRA! EXTRA! ne

Doleris kalba, doleris tyli

ŽODŽIO LAISVE Nor turėti šventadienį

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE

vienas streikas 
“kazokų” — 

praktika paro- 
geriausia strei-

veikfdą “pavyzdingieji piliečiai* 
dar ir šiandie neturi progos pa 
matyti! ! 1

Išrodo, kad doleris kalba ii 
doleris tyli.

Atmušė reakcininku 
pasimojimą.

organizuotuoju ju
Lokalinės atakos'

Dirbsiąs ir Importuotojas ga
rinusių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angliukai dėl informaciji.

Pradedant nuo Pancdčlio, 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! Didelis ir puikus merginų choras!

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

Balkonas 17c., apačioj 28c.

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipiatės į J. E. Bružcvi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street,
Waukegan, UI. - -

JOSEPH C. SOBOL 
Advokatas

154 W. liandolph St.
Room 479 Tel. Main 2593 

Namų. Ofisas 
1645 Wabansia Avc., 

Tel. Haymarket 3869.

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 vakare.
Namų Tel.: įlydė Park 3395

[Ii Federuotosios Presos]

PHILADELPHIA
džio 25 <lieną čia pasimirė se
nas franeuzų darbininkų dar
buotojas, buvęs Paryžiaus ko- 
mumaras d. Michael Durnas.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 33rd S't., Chicago

Kareiviai Kristuj keliauja į “Kardo” vakarų pasižiūrėti naujų kun. Mockaus paveikslų apie savo “šven 
• tus” darbus.

šiomis dienomis Colemano 
byla užsibaigė. Užsibaigė tuo, 
kad augščiausis teismas visus 
miestų valdžių patvarkymus, 
kurie <lraude laikyti gatvėse 
prakalbas negavus policijos 
leidinio, atmetė. Reakcininkų 
pasimojimai, vadinas, nuėjo 
vėjais. Maža to. Visos tos by
los, kur buvo užvestos kituo
se miestuose, dabar turės iHitt 
panaikintos.

Plūs

^Dividendai

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Gcneralis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago

MILDA THEATRAS
3140 So. Halsted SL

(I* F«deruoto«io» Presos]
SYDNEY, Australija. — Or

ganizuotieji Australijos darf)i- 
ninkai šiomis dienomis sukūrė 
taip vadinamą Veikimo Tary
bą. Ji sukurta tais pačiais pa
matais, kaip kad Angluose, tik 
kitus tikslus turi. Anglijos dar
bininkų Veikimo Taryba turė
jo tikslo savąją valdžią pa
lenkti, būtent,- kad Antflų lai
vynas neblokaduotų tarybų Ru- 
rus. Australijos <farbininkų Ta
ryba visai kitą tikslą turi. Ji 
sukurta tam. kad tinkamai 
samdytojų pasamojimus atrem-

Australijos kapitalistai nū
dien ant ŽAit-but ryžasi profe
sines darbininkų sąjungas — 
unijas sugriauti. Prie to jie se
nai rengiasi. Pasinaudodami 
tais įstatymais, kurie buvo iš
leisti didžiojo karo metu, ir 
dabar esančiu nedarbu, Aus
tralijos kapitalistai ruošiasi at- 
viron ir griežton kovon su vi
su šios šalies darbininkų ju
dėjimu 
dėjimu 
prieš darbininkus jau pradėta. 
Suderintoji kapitalo jėga jau 
išėjo prieš jurininkus; Išėjo 
prieš rudos kasėjus ir kitus. 
Bet geidaujamų pasekmių dar 
neturi. Vis ddlto, jeigu dar vie- 
nur-kitur tokios atakos bus su
ruošta, darbininkų padėtis lik
tų ytin kritinga.

Kad vjsa to ncprileidus — 
ve, tam ir Veikimo Taryba su
kurta. Veikimo Tarybai suteik
ta didelės galės. Ji by valan
dą gali generalinį streiką skelb-

PRAKALBOS
Temoje 

^‘DANGUS IR ŽEME DEGA”
2 Pet. 3:10,

Subatoje, Gegužio-May 7 d., 1921 
7 :30 vai. vak.

Davis Sųųare Parke, 45 Paulina, 
Rengia Biblijos Studentai. 

Inžanga liuosa, kolektų nebus.

Iki šiol tam geležinkeliečių 
reikalavimui stipriai priešinosi 
nelik patys samdytojai,, bet ir 
valdžia. Dabar pastaroji jau nu
sileidžia. Uoka lik susitarti su 
samdytojais. Spėjama, kad nc- 
užilgio Australijoj šventadie
niais joks traukinys nebevaikš
čios. )

Europon1 American Bureau 
Fabionas ir Mickicwicz 

, vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortes, pašportai ir tt. 
NOTARIJUŠAS 

Reni Estate, Paskolos, 
InRurinai ir tt.

809 W. 85th ST., Kamp. Halsted SL 
Tel.: Boulevard 611.' 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų.

[Iš Federuotosios Presos]

BOSTON. — Tvarkos ir ra
mumo išlaikytojai Bostone tu
ri seną taisyklę: kiekvieną ar
eštuotą žmogų tuojaus pasta
tyt prieš kapitalistinės spaudos 
reporterius ir nufoto/grafuot. 
Ant rytojaus ir jis ir visi kiti 
“pavyzdingi piliečiai” turi pro
gos prisižiūrėti į nusižengėlio 
paveikslą.

Taisyklė tai taisykle. Bet ve 
kame bėda: tą taisyklę musų 
tvarkos ir ramumo išlaikyto
jai gali išaiškinti ir taip: an- 
dais paaiškėjo, jogei vienas žy
mus miesto vaidiniiukas “pasi- 
skolinęs” apie keturiasdešimta 
tūkstančių dolerių miestui pri
klausančių pinigų. Ir ką sveiki 
manysite? To valdinininko pa

tįs Federuotosios Presos]

HARTFORD, Conn. — šios 
valstijos reakcininkai andais 
gavo stiprų antausį. Per pa
staruosius dvejus metus atža
gareiviai varė stiprią agitaci
ją, taip kad daugely šios val
stijos rničstų buvo pravesta to
kie patvarkymai, kuriais ne 
vienam neleista kalbėti ir reng
ti prakalbas gatvėje: negavus 
tinkamo policijos leidimo. Pra
eitais metais, kol dar šios Ša
lies žmones nebuvo nuo kari
nio kvaitulio atsipeikėję, mie
stų valdžios tai vienur, tai vėl 
kitur bandė areštuoti ir nu-, 
liausti kalbėtojus. Kai kurie, 
neturėdami to, kas reikalinga 
hylai vesti, pinigų, mažesniųjų 
teismų nuosprendžiui pasidavė. 
Vis dėlto, buvo aišku, kad rei
kia kas nors daryti. Kitaip —1 
netik socialistai, bet ir visi ki
ti pažangus darbininkai gatvė
je ir pasirodyti nebegalės.'Kad 
renkcininkų pa si mojimą tinka
mai alnimsiis, tiki "pasrriipino 
taip vadinamoji Civil Liberties 
Union, kurios vyriausioji rašti
nė randasi New York e.

Kai praeitą rudenį Hartford 
miesto valdžios patvarkymu 
buvo areštuotas McAllistca’ 
Colcman, o vėliau teismo ras
tas esant kaltu ir nubaustas 
užsimokėti ♦ dvidešimt penkis 
dolerius, kalbamoji draugija 
pasamdė advokatą ir Colema- 
no byla perkelta į augščiausį 
valstijos teismą.

šitame “Kardo” vakare bus rodomi nauji, pirmu sykiu kun. Mockaus paveikslai—apie kunigus, miniškąs, 
dievus, velnius, popiežius ir jų šventus darbus, šitame “Kardo” vakare dalyvaus šaunus—daininkai, pianis
tai, klernetistai, monologistai, deologistai ir solistai, šitame “Kardo” vakare didesnę dalį programo 
išpildįs —- kunigai ir davatkos. Kunigas Bimba sakys garsų pamokslų apie visokius griekus, zokonin- 
kas Pocijonistas mos prakeiksmų ant bedievių, šitame “Kardo” vakare bus juokų iki ašarų, o ašarų 
iki juokų. Kuris iŠ bedievių šitų vakarų apleis tas griešįs snvertelnai ir sykiu graudensis visa savo am
žių. Todelgi, nė vienas nepamirškit “Kardo” vakaro” Gegužio 8 dienų. Kalbinkit savo draugus, kal
tinkit savo pažįstamus, kalbinkit bedievius ir tikinčius į švento “Kardo” vakarą.

Užsibaigus programui prasidės Grušo orchestros griežimas ir šokiai iki vėlyvai nakčiai.
Inžanga tik 75c. Kviečia visus “Kardo” Vakaro Rengimo Komitetas.

Durnas gyvenimas, kaip žmo
nės sako, buvo tikra pasaka. 
Per ilgus metus dėl jo buvo 
uždarytos kone visų šilkui au
sti dirbtuvių durys. Kaipo ne
palenkiamas darbininkų švietė
jas ir jų organizatorius jis įsi
gijo didelės samdytojų nema
lonės. Jisai pateko ant “juodo
jo listo”. Per metų metus, pa
čių jo draugų užmirštas, jis 
ėjo nuo vienos dirbtuvės dun,: 
prie kitos. Ir visur gaudavo tą 
patį atsakymą: “darbo nėra”... 
Bet Durnas nenusiminė. Kada 
negavo dnrbo kaipo šilko audė
jas, kiek galėjo užsidirbdavo 
kaipo laikraštininkas. Kai ku
rį laiką jis redagavo franeuzų 
darbininkų laikraštį “La Qucs- 
tion Sociale” ir siuntinėjo 
straipsnių bei korespondencijų 

j kitiems darbininkų laikraš
čiams.

Ir sunkios ligos prislėgtas 
Durnas nenusiminė. Iki pasku
tinės valandos jis dirbo didįjį 
paliuosavimo darbą. Vienas jo 
bendras, kuris buvo prie jo 
paskutinėj jo gyveninio valan
doj sako, kad ir tuomet jis 
buvęs smagus. Mirdamas gi 
jis dar spėjęs pasakyti trum
pus, bet daug reiškiančius žo
džius: “Vive la Revolution!”

Tai buvo viena tų Užmirštų
jų vėlių, kurios visuomet, yt 
Šviesi žvaigždute, linksmai šyp
sosi ukanuotame darbininkų 
pasaulio regraty.

NORI “KAZOKŲ”.

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK
Broo-klyno Civic Forumas an- 
dais vienoj mokykloj bandė 

suruošti viešą susiririjdmą. 
Kalbėti buvo pakviestas Com- 
munity bažnyčios kunigas, Rcv. 
John Haynes Uolines. Bet... 
mokyklų taryba kunigui kal
bėti neleido. Tai dėlto, girdi, 
kad tas kunigas esąs “nepa
kankamas amerikonas”. ‘

Kiek laiko atgal ir tokino 
pat bildu neleista kalbėti vie
tos socialistų dienraščio, The 
New * York Call, redaktoriui 
Charles W. Ervinui.

Apsauga
Plūs

[Iš Federuotosios Presos]

MRLiBOURNE, Australija. 
—- Australijos geležinkeliečiai 
jau senai reikalauja, kad šven 
tadieniais joks traukiny^ ne 
vaikščiotų, išskiriant labai ^var 
bius atsilikimus — karo ir ne 
laimės melu.

T. Pullman 5432 

KoM A, SHUSHO 
: AKUSERKA

i Turiu patyrimų
motorų ligose; ru- 
patingai į • 
riu ligonę ir kudi- 

*£3 kl la’2e ligos. 
10929 s‘ State St- Chicago, III.
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tl Ir kitų atatinkamų žingsnių 
daryti. Veikimo Tarybos sąsta- 
tan Įeina sekamų prof. sąjun
gų — unijų atstovai: 1) trio- 
bėsių statytojų, 2) geležies ir 
pHeno darbininkų, 3) viešųjų 
įstaigų, 4) ūkio darbininkų, 5) 
angliakasių, 6) transporto dar
bininkų, 7) geležinkeliečių, 8) 
maisto gamintojų ir pristaty
tojų, 9) spaustuvių darbinin
kų, 10) siuvėjų, audėjų, odos 
dirbėjų ir batų siuvėjų, H) 
dailydžių ir kitų, 12) Įvairių 
dirbtuvių darbininkų.

Tai reiškia, kad Veikimo Ta
ryba atstovauja visų svarbiųjų 
industrijų darbininkus. Jeigu 
tik ji savo veikimą mokės ir 
sugebės kreipti tinkamon pu
sėn, Australijos kapitalistai sa
vas užmačias pravesti veikiau
sia netik kad negalės, bet nė 
nedrįs kėsintis,

Visoje šalyje jau kuriama 
tos Tarybos skyriai.

Uždarinėja kasyklas.
[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY, Australija. — Si
dabro, cinko, švino ir vario 
kasyklų savininkai nutarė už
daryti sayo kasyklas. Samdy
tojai teisinasi, kad šitaip pa
daryti jie buvę priversti: ne
begalį gaminimo išlaidų pa
dengti. Ciirili, darbininkai ir 
visa kita labai brangus, o jų 
irekės nupigo.

'I'ukstančiai darbininkų de- 
ei to tapo išmesti gatvėn.

Siūlome
AšTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ, 

PENKIŲ METŲ GOLD MORT- 
GAGE COUPON BONDS už 
nominalę vertę ir teisingą palū
ki.

Palukis išmokama geg. pirmą 
ir lapk>\ pirmą kas metai.

Saugų ir gerą investinimą 
siūlome, nepaprastai gerą pelną 

nepantj.
B. G. Perich & Company 

Investinent Securitics 
1705 Magestic Buildlhg 

22 West Monroe St. 
Tel.: Dearbom 1466.

Tik apruhežiuotari laikui, 
priimsime Liberty Bonds už 
nominelę v&rtę.

r.tAlA-.LS
Su kun. Mockaus paveikslais, dainomis, monolo 

gaiš, soroms ir kunigų pamokslais atsibus:
Nedėlioję, Gegužio-May 8 dieną, 1921, 

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2244 W. 23rd Place,

Pradžia 7 vai. vak.

[Iš Federuotosios Presos]
BOSTON. — Didieji fabri- 

kininkai ant žut-but nori at
siekti savo — priversti valsti
jos legislaturą priimt taip va
dinamąjį “kazokų bilių”. Ki
tais žodžiais sakant, nori, kad 
Massaehusetts valstijoj butų 
padaryta taip, kaip kad pada
ryta Ponnsylvanijos ir keliose 
kitose valstijose. Pcnnsylvani- 
jos valstijoj 
neapsieina 
kanstabelių. 
dė, jogui tai 
kams laužyti priemonė.

Kad savas užmačias praves
ti, fabrikininkai nepasitenkina 
tik agitacija. Tani tikslui ir 
piningai renkami. Iki šiol jau 
surinkta daugiau kaip šešias
dešimts tuksiančių dolerių.

Nors organizuotieji Naujo
sios Anglijos darbininkai ir da
ro visa, kad pasiulytasai bi- 
lius butų atmestas, bet nieks 
neabejoja, kad fabrikininkai 
savas užmačias praves.

Iškilmingas Apvalkščiojimas ir Pamaldos
Sekmadieny), Gegužio-May 8, 1921

Bažnyčioje vardu Šv. Marijos Panos šidlavos, Liet. Tautos Kataliku
35-ta gatvė ir Union, Chicago, III.

Apeigos prasidės 10:30 prieš piet
‘Iš svetainės į Bažnyčią.

MALONUS BROLIAI IR SESUTES!
šiuomi pranešame, kad atvažiuoja iš Europos, Mazopotamijos ir Azijos, Sirijos Tau-: 

tos Katalikų Bažnyčios; Jo Malonybė Kun. Vyskupas, kaipo pasiuntinys, susipažinti ir 
ir užvesti sandarą su Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčia, katra yra įsteigta jau keli me
tai atgal per Jo Malonybę Kun. Vyskupą S. B. Mickevičių, D. D.

Turite puikią progą delei persitikrinimo ir pamatysite patys savo akimis, kad Lietu
vių Tautos Katalikų Bažnyčia, toji pati, katra įsteigta paties Jėzaus Kristaus ir Jo Apaš
talai pirmutiniai vyskupai; taipgi nepertraukiama Apatšalų eilė turi Lietuvių Tautos 
Katalikų Vyskupą ir tą Bažnyčią ir ištikimai tarnauja Dievui. O Romos bažnyčia šiandien 
tarnauja mamonui, karaliams, ciesoriams popiežiams, kapitalistams ir juodos vertes ku
nigams. . • .

Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčia atgimdo tautos žmones, mokina tikrą Kristaus 
mokslą, veda prie tikrojo išganymo ir laimės ant žemės.

Kadangi dabartinė Romos bažnyčia tamsina tikinčius žmones ir išnaudoja darbinin
kus; atima iš tikinčiųjų sielą, žmoniškumą, meilę artimo ir perdirba iŠ Dievo žmogaus į 
tikrą žvėrį, ką liudija pastarasis atsitikimas.

Kadangi pribuvo į Chicagą Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios Vyskupas ir įsteigė 
Bažnyčią ir pašaukė žmones ją tvarkyti, savyvaldą Bažnytiniame turte, kad apsigynus 
ir nedavus save išnaudoti svetimtaučiam. 3

Taip vadinami Lietuviški Kunigai permatė pavjų, kad ankščiau ar vėliau anų me
lagystės išeis aikštėn; pasikvietė į talką Romos katalikų kunigiją, užvadindami misijo- 
nieriumi, tas pasisekė palaikyti tamsybės lėčyną ant nekuriu žmonių akių.

Malonus! Meskite karalių, ciesorių, ponų vergiją; klausykite vidujinio balso ir su
si jungkite su mumis, taip svarbioj valandoj dėl musų Šiose pamaldose, o apturėsite Die
vo palaimą.

Tegul gyvuoja Dieviška Bažnyčia paremta ant meilės Dievo ir artimo.
Kviečia visus

LIETUVIŲ TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KOMITETAS.

Didelis Balius
Rengiamas 

Lietuvių Kliubų Federacijos 
COLISEUM ANNEXE 

16th St. ir Wabash Avė. '
Nedėlios vakare, Gegužio (May) 8 d., 1921

* Pradžia 6 vai. vakare. ' 
Tikietai po 55 centus ypatai.

• Grieš F. Jereckio orkestrą.

VMegano 
lietiniai-
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[• K 0 R E S P O N D E N CIJ OŠ] Žiuris nestojąs teisman

IIART, MICH. ganizuota iš keturiolikos mu-

Prokuroras siūlus, kad byla 
butų atidėta iki seka

mo rudens.

t

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Mrs. A. Michniewicz

sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi- 
ją; ilgai prak
tikavusi I’cnn- 
silv^hijos hos- 

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

Mining Setus 
imo, keturkampiai

JOE SHIMKUb 
Generalis, Lietuvis 
pardavėjas No. 4

PERSIKĖLIAU
Dabartine vieta: ofisas su Dr. Mon

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

Dr. Pociaus ir p. Žiurio by
la — Resorcino kompanijos 
reikalais — paėmė gan reikš
mingą formą. Balandžio 26 
dieną West Chestery ji turė- 

, Ir pats 
Pocius ir kiti aivyko, tik p. 
Žiurio nesimatė...

Prieš pirmą valandą proku
roras per Pociaus advokatą

Lietuvių Ūkininkų Susivieni- į Vietos lietuviai beno įreng- 
jimas geg. 1 d„ laikė savo mė- tuoju vakaru labai patenkinti, 
nesinį susirinkimą pas K. Va- Ypač tais lietuiriškais 
siliauską. Apsvarsčius Susivier Kai kurie ir pinigus

duota mokėti, kad tik ilgiau griežtų Į j0 būt nagrinėjama, 
vasarą

šokiais.
norėjo

JULIUS NAMON 
Generalls lietuvis 
pardavėjas No. 10.

lietuviškus šokius.
Girdėjau, kati neužilgio bo 

nas ir kitą tokį vakarą įreng
siąs. Butų gerai.

Publikos buvo pilna svotai- pasiūlęs, kad jis bylią mesiąs, 
mė. — Naujienų Skaitytojas. I į ’ ” ’ ,v ’

ROCKFORD, ILL.
Koncertas.

Gegužės 1 d. čia buvo su
rengta šaunus koncertas. Rock-

gijimo reikalus buvo 
sumanymas surengti 
pikniką. Sumanymas priimta 
ir pikniką nutaria rengti lie
pos 3 dieną, parinkus tam 
gražiausią farmą.

Pažymėtina, kad nariai, at
vyko į susirinkimą, neapleid
žia jo iki nepabaigia; kiekvie
nas tartum laukia, ar nesu
manys kas ką nors, kaip ge
riau butų galima užinteresuo- 
ti miesto žmones, kad jie eitų
į ūkius ir pradėtų savarankį fordiečiams pirmą kartą tokį 
gyvenimą. Miesto darbo žmo-j koncertą teko išgirsti. Mat, 
nės šiaip taip gyvena, kol dar- bč kitų vietos dainininkų bu
liai fabrikuose gerai eina, bet vo ir musų kompozitorius Mi- 
nednrbo metu jie turi labai (kas Petrauskas, ir ebieagiečių 
pavargti. O ant ūkio nedarbo mėgiamoji dainininkė, p-lė M. 
niekados nėra, tatai ir duonos Rakauskaitė, žodžiu, koncertas 
kąsnis visados yra.

Lietuvių laikraščių 
apielinkę apsčiai ] 
kurių, kaip Amerikos Lietu
vio, Saulės, Laisvės, Vilnies 
tai pareina po vien, kit, eg-' vani^'ba^ pė^a'^n^inu.

buvo labai puikus.
Tenka pažymėti, kad mums 

?u? ir nesmagumo teko turėti. Čia 
pareina.^ kai i ųa|lrt spauda. Mat, skelbimai 
inVnc I • i i • •i buvo atspausdinti klaidingai. 

. Vietoj padėti Mirgos Draugije-
zenipliorių; daugiau skaitoma 
Amerikos Ūkininkas ir Kelei
vis, o Naujienas tai beveik 
kiekvienuose namuose užtiksi, i

— P. K. I

CHICAGO HEIGHTS, ILI

Pramogų vakaras.

Gegužes 1 d., kad paminėjus

komisijos nario vardas. Bu- 
tųnt, P. Bacevičiaus. Delei to 
turėjo skriaudos ir pati drau
gijėlė ir gerb. Bacevičius. Su
sirado piktos valios žmonių, 
kurie nuėjo ir apskundė poli
cijai. Esą, šitą koncertą tik vie
nas Bacevičius ir rengiąs. Ma
ža ir to. Tie patys gaivalai po
liciją “painformavo”, kad “ten 
ir raudonoji vėliaivn bus”. Su-

I jeigu tik Pocius pasižadėsiąs iir 
pasirašysiąs netraukti tieson 
konstabelį ir detektyvus. Po
nis tečiaus nesutikęs, norėda

mas turėti liuosas rankas kai 
dėl tolimesnio veikimo. Tuo
met advokatai visus pakvietė 
į salę ir tenai už pusvalandžio 
pranešta, kad šiandie bylos ne
bus. Paliepta pribūti ant ryto
jaus.

Bet ant rytojaus prokuroras 
paprašė teisėjo, kad byla butų 
atidėta iki kitos sesijos — se
kamą rudenį. Mat, nesą jų 
svarbiausio liudininko Žiurio...

Tenka pažymėti, kad, kaip 
jau buvo pranešta pirminiu, 
Žiuris yra pralošęs bylą su p. 
Juška. Jis turįs užmokėti Juš
kai 
dar 
čia

NEAPKAINUOTOS VERTĖS MUSŲ RAKANDŲ SEKCIJA
Easy payments

Queen Anne 
Gražiausio išdirbi, 
pjauto aržuolo, rudai Jacobean bai
gimo. 
Stalas 45x60 co
lių viršus; 6 pė
das išskečiamas; 
storos kojos su 
plačiais šonais ir 
franeuziškos h- 
puotos kojos. Spe 
cialiai apkainuo- 
ta šiam’3 išpar
davimo
$52.50

Tokios pat išžiu- 
ros amerikoniš
ko walnuto $62.50

“Ice-King” Ledaunė
Trejų šoninių durių ledaunė, 
du dideli maistui sudėjimai 
ir vienas ledui, vieta 60 
svajų lodo; sandariai atida
lyti; sausas šaltas oras vaik
ščioja; Specia- $24.75

viso pasaulio darbininkų šven- prantama, kad tai buvo melas, 
te, vietos lietuvių benas suren-.Vis dėlto, Bacevičius buvo pa- 

, ge šaunų balių. lokio baliaus šauktas į policijos stotį pasi
lietos lietuviai niekuomet nėra • aiškintų. Ten ir. kaucijos turė- 
turėję. Iki šiol balius rengiant j<> užsistatyti. Beto, policijos 
mes tenkindavomės tik “ar- viršininkas pasakė, kad kol už- 
monika ir “bubinu”. Bet šia- si baigs programas, svetainėj 
me vakare turėjome didelį be- ( stovės policistas. Taipjau už- 
ną. ir dagi ,savo lietuvių beną. drausta prakalbas sakyti, nors 
I ik gaila, kad nebuvo kam pa- apie prakalbas rengėjai nė ne
ną. ir dagi „savo lietuvių beną.1 drausta prakalbas sakyti, nors

Reikia pažymėti, kad benas
galvojo.

Kas įskundė, tuo tarpu sun-. • .. .\ I ...V ......
susiorganizavo tik apie keturi, k U pasakyti. Gal teks sužino- 
mėnesiai atgal. Bet kad turi ti vėliau. Beje, reikia pasaky-
gerą mokytoją (Pavardė ne- t i, kad koncertai! buvo atvykę 
įskaitoma. Red.) iš Rosetando, ir keli vietos amerikonai. Pro- 
ir kad patys muzikantai labai į gramas užsibaigė 10:30 vai. 
energingi žmonės, tai spėjo ge- naktį. Paskui buvo šokiai, 
rokai susimokyti. Benas suor- * —‘Studentas.

Pranešimas
Visuomenei

Mes, FRANK J. SZEMET ir FRANK G. LUCAS, buvusieji nariai A. 
Grigas & Co., prie 3114 So. Halsted St., šiomis dienomis atidarėm 
naują Offisą, naujoj lietuvių kolonijoj, Brighton Parke, prie 4217 
Archer Avė., šalę didžiojo Brighton Park Teatro. Todėl ,gerbiami 
musų kostumeriai, reikale meldžiame kreiptis prie musų, o mes 
stengsimės patarnauti kuogeriausiai.

Su pagarba,

SZEMET & LUCAS, 
Real Estate

Renting, Loans & Insurance
4217 Archer Avė Chicago, III.

BUDAVOJAME NAMUS
Flatus ir bungalovvs. Augštos rūšies materijo- 

las ir puikiausis unijistų gabių darbininkų darbas už 
tokią žemą kainą, daug pigiau, nei kuri kita įstaiga 
pasaulyj galėtų. Perkame tokiomis daugybėmis, to
dėl galime siūlyt už didelį nupiginimą. Nebudavok 
namo, nematęs mus.

District Sales Manager distriktams į šiaurius 
nuo 51-os gatvės, į pietus nuo 22-os gatvės, į va
karus nuo Wentworth a v. District sales manager

STANLEY RUBEY,
4021 So. Maplewood Avė.,

Tel.: Lafayette 5284.
P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit 

jam. Nekainuos nieko, kad gavus faktus.
THE HOME BUILDERS ASSOCIATION,

National Headąjjarters 
139 North Clark Street, 
Telephone Rand. 5886.

Kėdės augštais 
užpakaliais; ran
komis pintų lend
rių atramai, sė
dynė dėžes kon
strukcijos; rudos 
ispaniškos odos 
slip sėnynės

$8.75
Tokios pat ame
rikoniško walnu- 
to viena

$9.50

720 dolerių. Bet iki šiol 
neesą atsilyginta. Taigi, 

jis laukta, tik nesulaukta.

Dreseriai 
Dideli, ke
turių stal
čių; ekstra 
stambus tu 
alėtas; dik 
tas francu- 
ziška stik
lo veidio- 
dls
$68.75

2 colių stulpeliais inising 
io lovos. Lygiais stulpelia 
is; aštuoni virbalai vieno 
colio storio; gvarantuota 

maleva, visokio dyd-

$17.50

Pastabėlės

Kam jie baisus? — Musų 
komunistai sako, kad tik jie 
vieni yra geriausi revoliucio
nieriai ir aršiausi kapitalistų 
bei imperialistų priešai. Esą, 
niekas kitas, tik jie, revoliucin
gieji musų komunistai, “šią ne
likusią tvarką” nuvers.

Kapitalistinio pasaulio diplo
matai visai ką kita mano ir 
sako. Siūkite jums vienas pa
vyzdėlis. Toks kapitalistinio pa
saulio apaštalas, Įkaip Anglų 

premjeras Lloyd .George, kągi 
jis apie musų komunistus sa
ko? Nič nieko! Ale, kur čia — 
jis su svetimosios valstybės 
(Rusuos) komunistais ir su
tartis daro. Žpdžiu, neskaito 
juos esant savo priešais.

XXX
Neteks džiabo. — Kad ko

kios, musų komunistai neteks 
džiabo. Nugi, Rusijos komuni
stai jau susitarė su*kapitalis
tine Anglija. Ta sutartimi bol
ševikai dar vieno “principo” iš
sižadėjo. Jie sutiko nevaryt 
jokios bolševikiškos propagan
dos Anglijoje ir jos kolonijo
se — reiškia, neagituot už re
voliuciją.

Takias pat sąlygas jie siūlo 
ir Amerikai.

Well, well — kas bus? Jei
gu Rusijos bolševikai tikrai 
taip padarys, musų komunis
tėliai neteks džiabo. Dabar 
juk jie visa-ką pradeda ir už
baigia r-r-rcvoliucija. O jeigu 
Leninas imtų ir pasakytų: kal
bėti apie revoliuciją Amerikoj 

liežuvių rinkojneleistina 
butų dideliausis krizis.

XXX
Klausimas. — Kiek pamenu, 

karo metu socialistų laikraš
čiai, Keleivis ir Naujienos daug 
kartų buvo trukdomi pašto, o 
jų leidėjai dagi ir į Washing- 
toną šaukiami pasiaiškintų. O 
kaip buvo su Brooklyno tkei- 
kunėlių laikraščiu? Labai fain!

Su socialistų laikraščiais ir 
šiandie negeriau. Pav., toks Ke
leivis išleidžiamas seredoj, bet 
Cambridge ir kitų visai arti
mų Bostonui miestelių lietu
viai jį gauna tik už 6-7 die
nų. O toks Brooklyno komu
nistų lapas tą pačią dien atei
na! — J. P. Raulinaitis.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

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

3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Simmons dabeltavos lovos.
Plieno rėmai; gražiausio vvalnut bai
gimo,lygus stulpeliai ir stori virbalai; 
apatinė dalis lengvai slankiojasL už
dengta gražiausiu cretonne, plačiais 
apvadais visi šonai. Didžiausia ver
tė, kada nors buvo siū
lyta. Specialiai už

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

Dreseriai
Didele apačia, 
gerai sutver
ta, franeuziš- 
ko stiklo veid
rodis, gražiu j 
se rėmuose; 
baigimo royal 
ketvirtainiai 

pjauto aržuo- 
lo. Labai s pe
dale kainu * .

$18.75

Keturių lovos

a

$26.75
stulpelių

a

Gražiausiai nutekinti stul
peliai; rudo mahogany 
baigimo. Gražus daiktas 
prie miegkambario. Spe
ciali kaina CO/Į 
tiktai f U

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. I. VE2ELIS
Lietuvis Dentistaa 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-toa gatvžs

štai ir tas kuponas apie kurį mes taip daug pasakojome.

ŠIS KUPONAS REIŠKIA 
50 CENTŲ PINIGAIS KUO
MET PERKATE PAS

TETER BROS.
PORA MOTĘRISKŲ AR 
VYRIŠKŲ MADINGŲ AP- 
AUTUVŲ.

Išmainomas ant 50 centų pinigais

SHOE

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Lietuvos Atstovybės Ame 
rikoje adresai,

Išgavimui pušų, vizos ant pas- 
| pertų, affidavitų paliudyjimui 
pargabenti giminėms iš Lietu
vos, patvirtinimui įgaliojimų, vi
sokios rųšies dokumentų ir at- 
jieškojimui turtų, -bylų vedimui 
visados kreipkitės į Lietuvos At
stovybės z ofisą šiuo adresu:

I Lithuanian Legation 1925 F. 
Str., N. W., Washington, D. C.

II.
Persiuntimui pinigų Lietuvon 

giminėms, nuo karo nukentė j tį
siems, arba persiuntimui aukų 
Lietuvos Valstybės Reikalams, 

Lietuvos Gynimo Komitetui, Lie
tuvos šauliams, Liet. Raud. 
Kryžiui ir kitiems reikalams, o 
taipgi visais Lietuvos Valstybės 
paskolos reikalais, prekybos ir 
pramonės dalykais ir Lietuvių 
piliečių registracijos reikalais 
rašykite visados šiuo adresu: 
Lithuanian Representative, 370 
Seventh Avenue, New York Ci
ty.

VOKIETIJOS DARBININ
KŲ VARGAI.

[Iš Federuotosios Presos]
BERL1NAS. — Frakciniai 

kivirčai, kurie sudraskė poli
tinę Vokietijos darbininkų par
tiją, tolydžio persimeta ir j 
profesines sąjungas. Supranta
ma, pasisekimo jie čia netu
ri. O visgi, reikia pasakyti, kad 
profesinių sąjungų darbuotėj 
jie didelių trukdymų daro.

Nė vienam nėra paslaptis, 
kad ekonominė Vokietijos dar
bininkų padėtis dabar yra blo
ga. Prie dabartinių algų bega
lo sunku verstis. Jeigu stiuku 
pavieniems darbininkams, tai 
sunku ir jų, sąjungoms. Jų iž
dai kone ištuštėję. Sėkmingai 
vesti streiką veik negalima. Bet

THE

TETEB? BROS:
3415 South Halsted Street

IŠSIRINKITE ČEVERYKUS 
PIRMA IR NUSKAITYK 50 
CENTŲ NUO SUMOS PIR
KINIO. ŠIS KUPONAS YRA 
GERAS IKI GEGUŽIO 
(MAY) 25, 1921.

■ Telephone Yards 1532 ■

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

59 So. Halsted St., Chicago.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo buvj.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus. /

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

"Tha Liula Nwraa 
for Liula Illa" NUDEGIMUS

Apvyniok vietą uždedamas apš- 
čiai malonaus

šaldo ir gydo lengvai ir anti- 
septiškai.

Vokietijos 
laimi, tai 
jų ištvanir

tai matyti
Kadir dėl

jeigu to neveizint 
darbininkai vistiek 
ačiū tik begaliniam 
inui.

Komunistai visa 
ir suprasti nenori,
menkiausio susikirtimo tuoj 
bandoma šaukti streiką. Nėra 
reikalo aiškinti, kad didžiuma 
tokių streikų pralaimima.

Gali būt, kad po pastarojo 
nesėkmingo bandymo savus sie
kimus pravesti ir patys komur 
nistai praregės. Gal būt, kad
nuo dabar Vokietijos profesi- po dvidešimt dolerių vienas.

nių sąjungų darbuotėn bus 
įnešta ki#f sveikesnė mintis. 
Pamatysime.

/ 0

URIA DARBININKŲ 
BANKĄ.

[Iš Federuotosios Presos]

PHJLADELPHIA. — Orga
nizuotieji vietos darbininkai 
rengiasi atidaryti savo banką. 
Norima sudaryti apie šimtą 
milionų dolerių kapitalo. Tuo 
tikslu pardavinėjama Šerai -

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 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki’piet.
Telephone McKinley 262

Telephone Yards 5332 ■

DR. M. STDPNICll ■
8107 So. Morgan St., 

Chicago, Ui!
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto | 

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—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

j Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

S DR. J. SARPALIUS š
S 1424 So. Halsted St. S
■ Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. ■ 
1 Nedalioms 10 — 12.
Į Gyvenimo Tel. Yards 5093.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
r 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

Tel. Caual C222
DR. C. K. CHERRYS

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

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 at. kam p. Manhfield ar
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

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

A

. 1,1 i... ’
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ikįMjLI|J[I fflMOC komunistų sukilimas buvo jo. Štai ką pasakoja “R.” ko
“bakunistinių razbaininkų” respondentas:

nM LITMUAMIAN DAIMf MKW0
PbUMmkI Daili Šiuriai fe

MthuuįįiJlaini rtb. Gk. Im

TahphoB* RooMiydt 8WU 

Bubacriptiea RatMl

Mareh 17th. 1914, at tha Peat Otfle*

Lridiia Bm-
drav*. 1799 Sa. Halrtad SU Cbkag*. 
III, — Telefonas: Roosevelt 8&V0.

Chicageje <— vaAtaa

1.74

viena kopija 
Savaitei ____ _

darbas (Bakunas buvo ru
sas, anarchistų vadas).

Bet rusų bolševikai, kurie 
kurstė Vokietijos komunis
tus prie sukilimo, pagalios 
taip pat ėmė neprielankiai 
kalbėti apie jį. Kada bolše
vikai pamatė, kad sukilimas 
yra nepasekmingas, tai jie 
pradėjo kritikuot jį, nurody
dami, jogei sukilėliai nebuvo 
kaip reikiant prisirengę, jo
gei jie neturėjo aiškaus pie
no ir nemokėjo pasirinkti 
tinkamą momentą sukilimui.

Vokietijos komunistai no* 
rėjo įtikti savo bosams 
Maskvoje, klausydami jų pa- 

liepimo kelt revoliuciją, o šie 
dabar paspyrė juos į šalį, j 
kaip tik pasirodė komunis-l 
tų silpnumas.

“Štai balandžio 3 d. šių 
mėtų atsibuvusiame, miesto 
salėje, Kauno Spaustuvių

• Darbininkų Prof. Sąj. susi
rinkime vadovavo socil-par- 
davikai sudarę bendrų ®u 
Krikš.-Dem. blokų prieš Prof. 
Sąj. ir jos darbuotojus (fak
tas). Social-išdavikas Puod
žiūnas kiek galėdamas piršo 
savo judošiškų kromelį. Pat 
pradžioje tapo pakeltas klau
simas ar ne nariai gali susi
rinkime dalyvauti. Puodžiū
nas visa savo galia stengė
si prašalinti ne narius, mat 
bijojo, kad neliktų l>e armi
jos.

“Paprašius d. Šaparai,
Ih'of. S»,j. C. . ti. na

riui, balsavime dėl /nekuriu

da-

ap-

(Atpigta)

Trinu mlnetlazna

140 .79

Didelis Lenkų 
apetitas. • : \i

Kad ir pralaimėję plebis
citą Augštoje Silezijoje, len
kai visviena nenori jos išsi
žadėti. Užvakar skaitlinga 
ginkluota jiega netikėtai užr
ėmė visą pietinę Silezijos da
lį, išskiriant keletą stambes
nių miestų. Tarp lenkų bu
rių ir Tautų Lygos kareivių, 
kurie saugojo plebiscito sri
tį, daugelyje vietų įvyko 
kruvinų susirėmimų.

Silezijoje lenkai pasielgė 
panašiai, kaip Lietuvoje. 
Vilnių jie užgrobė irgi po to, 
kai jie buvo pasižadėję Tau
tų Lygai nevartoti ginklo 
prieš Lietuvą, ir po to, kai 
jie buvo padarę su Lietuva 
mūšių paliaubos sutartį. 
Lenkija, kad ir labai katali
kiška, nesilaiko tarptautinė
je politikoje jokių doros ir 
padorumo principų.

Bet ar Lenkijos ponija, 
pagalios, nepasprings, mė
gindama apžioti daugiaus, 
negu gali nukąsti?

Paniekino 
savo tarnus.

labaiRusijos bolševikai 
daug prisidėjo prie sukurs- 
tymo komunistę sukilimo 
centralinėje Vokietijoje. Ne
priklausomieji socialdemo
kratai stačiai tvirtina, kad 
tas sukilimas buvo padary
tas pagal paliepimą iš Mask
vos, — ką pripažįsta h* dau
gelis Vokietijos komunistų 
vadų.

Dr. Paul Levi, kuris dar 
nesenai buvo Jungtinės Vo
kietijos Komunistų partijos 
pirmininkas, išleido tam tik
rą brošiūrą delei to sukili
mo ir joje labai aštriai nu
peikė Maskvą, kad ji prisidė
jo prie jo iššaukimo. Už tą 
brošiūrą komunistų vadasLe 
vi tapo išmestas iš partijos. 
Bet jo nuomonei pritarė vi
sa eilė kitų įžymių komunis
tų veikėjų ir, protestuodami 
prieš Levi išmetimą, jie pa
tys pasitraukė iš partijos. 
Garsioji Klara Zetkin prie 
tos progos pareiškė, kad tas

Apš&alga |
DRĄSI KALBA.

So. Bostono klerikalų orga
nas rašo:

“Mes krikščionys darbinin
kai senai sakėme, kad soci- 
jalistų dirbtinis mokslas yra 
pasenęs, nudėvėtas ir jau 
netinka prio šių dienų dar
bininkų reikalavimų. Dabar 
tų patys pripažįsta...”
Tie socialistai, turie “patys 

>ripažįsta”, kad socialistų mok
slas esąs “pasenęs”, yra, žino
ma, komunistai. Šiandie jie 
niekina socialistus aršinus, ne
gu vyčiai, ir klerikalams iš to 
džiaugsmas.

Bet jeigu 
tiesų, ]

kinimo “N.” Red.), Puod
žiūnas taip smarkiai tam 
priešinosi, kad pagalios per
tikrino Krikš.-Dem., ir d. 
Šapara kalbėti negavo.., * 

“šiame susirinkime buvo 
renkama organizuojama ko
misija, kurių social-išdavikai 
su Krikš.-Dem. Užvaldė ir ko
misijos vietos tarpe tų dvie
jų dangiškų kūnų padalin
ta proporcionaliai”.
Koresix)ndcntas, kuris, ma- 

■ tyt, yra fanatiškas komunistė
lis, stengiasi diskredituot so
cialdemokratus ir meluoja apie 
juos kiek drūtas. Visų-pirma 
jisai keikia juos “social-parda- 
vikais” ir “sociąMšdavjkais”; 
paskui jisai pasakoja, kad jie 
cinų išvien su krikščionimis — 
demokratais “prieš profesines 
sąjungas”. Kas <iel jo keiksmų, 
tai tuščia jų; bet taš “faktas”, 
kad socialdemokratai augš
čiaus paminėtame susirinkime 
ėję išvien su krikš.-dem. ir net

komunistai sakot proporcionaliai pasidalinę su 
tiesą, kad socialistų mokslas N“" .vietomis organizuojamoje 
esąs pasenęs ir nebetinkąs prie Į Ji“, be abejo-
Šių dienų reikalavimų, tai koks 
tuomet yra klerikalų 
Socialistų mokslas 
apie 70 metų atgal, 
čionybės mokslas — 
vyniolika Šimtų metų atgal!

teisės vartot L. D. L. D. vardą. 
Lapelis užvardintas taip: “Ar 

Amerikos Darbininkai Privalo 
Remti Lietuvos Valdžią?” At
sakymui į šitą klausimą yra 
pašvęsta jame tiek rašto, kad 
juo užpildytum beveik visą 
puslapį laikraščio. Ir kokių 
tykų tenai pripasakota!

Ve kaip lapelio autoriai 
rašo Lietuvą:

“Fabrikantai ir pirkliai, 
dvarponiai ir stambus ūki
ninkai, aficieriai ir činovnin- 
kai, spėkų lia toriai maisto 
produktais ir kunigai, lietu
viai buržujai ir žydai bur
žujai — visi jie susidėjo vie
non bendron baltagvardiečių 
sąjungon, kad ašarų ir krau
jo klanuose paskandinti tuos 
visus kramolninkiis, kurie 
nori naujos visuomeninės 
tvarkos, kurie nori lygybes, 
kurie nori panaikinti kapita
liniu fum’lzn T Iniliirnizi ’’

Atmesdami komunistų prašy
mų teisėjai davė sekamų pareiŠ-

plnti, kad toks begėdiškas dar
bininkų mulkinimo darbas ne
būtų dengiamas josios vardu.

(pav. Amerikoje, Anglijoje, 
Francijoje ir t. t.), darbininkų 
klesa taip pat yra numirusi!

Apie Lietuvos kariuomenę 
tas lapelis sako:

“Yra žinių, kad apie 40 
procentų Lietuvos kareivių 
pritaria bolševikam.”
Kas, žinoma, yra kvailas bol- 

ševikuojančiųjų “beibių” įsl- 
vaizdinimas.

Lietuvos darbininkai, pasak 
lapelio autorių, jau “sudaro 
didžiumą šalies gyVentojų” ir 
reikalauja “visai naujos, dar
bininkiškos valdžios, kurioje 
dalyvautų tik darbininkai ir 
sodžiaus biednuomenCT’. čia 
l>at tečiaus lapelis priduria:

“Bet šiuomi laiku darbi
ninkai dar neturi spėkos

- (Kurti niuvo valdžių. Jie tik. 

organizuojasi dar, jie spie
čiasi į unijas, į tikrų darbi
ninkišką partija”.
Darbininkai sudaro “gyven

tojų didžiumų”; jie eina iš
vien su sodžiaus blednuomene, 
kuri, kaip visi žino, yra gana 
skaitlinga Lietuvoje —. vienok 
jie dar neturi spėkos įkurti sa
vo valdžių! Kodėl? Juk jau ir 
apie pusė Lietuvos kareivių 
jiems pritaria — kodcl-gl jie 
neįstengia dar nieko (langiaus, 
kaip “tik organizuotis”?!

Nagrinėt visų to lapelio tu
rinį neapsimoka. Mes manome 
tečiaus, kad skaitytojai turi ga
na gerų nuovokų apie jį jau 
ir iš tų keleto ištraukų, kurios 
tapo paduotos augščiaus. Jį, 
matyt, parašė idijotai, kurie 
ne tiktai nieko neišmano apie 
tai, kas dedasi Lietuvoje, o ir 
nenori nieko išmanyt. Tokius 
dalykus, kad Lietuva jau esan
ti “kapitalistų šabs”; kad dar
bininkai joje sudarų “didžiu
mų gyventojų”; kad, buržua
zijai laimėjus, darbininkų kle
sa turinti “mirti”, — gali pa
sakoti tiktai besmegeniai arba 
šarlatanai, gyvenantys žmonių 
apgaudinėjimu.

L.D.L.D. Reikalai.
Komunistams nepavyko pakeis

ti L.D.L.D. čarterj.

“Laikotarpy prieš visatinius 
rinkimus Socialistų Partija, 
bent šioj valstijoj, (taigi, NeW 
Yorko valstijoj. Vert.) savo ♦ 
platformą pataisė taip^ kad pa
rodžius aiškiai, jog atsiekimui 
savo galutinio tikslo, kalbamo
jo draugijos ir valdžios siste
mų pakeitimo, ji naudos tik 
konstitucijos leidžiamus meto
dus. šitaip pataisyta platforma 
atsiremiant keli partijos nariai 
buvo išrinkti į valstijos Jegisla- 
turą ir jos priimti* kur dabar 
savas pareigas eina, šitaip pa
taisytoji partijos platforma* 
kaip išparodyta prašytojo (Va
dinas, komunistų. Vert.) sep- * 
tintame cerlifikato straipsny, 
pati savaime veiktų paftalini- 
mui arba pasitraukimui iš pra
šymų padavusiojo (t. y. L. Dr 
b. 1). Vert.) narių tarpo kiek
vieno socialisto, kuris prisilai
ko taip vadinamo tiesloginid 
veikimo, taigi, geidaujamų re- 
voliucijų atsiekti prievartos 
įmonėmis. Iš kitos pusės, siūlo 
mojo pataisymo ' (Vadinas to, 
kurį siūlo musų komunistai, 
kad turėjus galimybes pasig
robti į savo rankas L.D.L.D. 
Vert.) reikšmė yra ta: visus 
tokius asincnįs pasilaikyti da
bartinių narių tarpe ir dagi ki
tus panašius asmenįs įsileisti. 
Ištikrųjų, jų prašymo pamata
vime nieko kita įžiūrėt nė [ne
galima. Panašaus pieno musų, 
teismas užgirti negali, negi jis 
gali kokiu nors budu prisidėti 
by vieno j>anašaus pieno pra- 
vedimui.”

Tą savo 
pamatuoja 
kime. Dėti
vietos užimtų (Jis bus paskelb
tas vėliau. Red.) Todėl paduo
du tik tų jo dalį, kuri, mano 
manymu, aiškiausiai šitų klau
simų nušviečia.

Kaip matote, draugai, komu
nistai nepajėgė musų J.. D. L. 
D-jų užgrobti. Taigi dabar jie 
nė mažiausios teisės neturi 
naudotis musų draugijos vardu 
— savos komunistinės propa
gandos skelbimui. Uždrausti 
jiems nauodtis musų organiza* 
cijos vardu mes galime by <lie* 
nų. Bet kol neužsibaigs ta by

Manau, kad Amerikos lietu
viai darbininkai, o ypač Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos nariai, dar nėra už
miršę tai, kų yra atlikę musų 
komunistai, kuomet jie 1919 
metais tą organizaciją suskal
dė. Bet jiems ir to dar nepaka
ko, Jie nusitarė eiti toliau, kad 
savus siekimus pravedus — 
galutinai į savo rankas j>asig- 
riebus visų L. D. L. D-jų ir jos 
turtQ.

Kad ivlsa to atsiekus, komu- 
nlstai sumanė .pakeisti tą čarte- 
rio punktų, kur jiems tartum 
kaulas gerklėje stovėjo. O tas 
punktas yra toks: “Prie Liet. 
Darb. Lit. Drujos gali prigulėti 
tik tie nariai, kurie yra Socialis
tų Partijos arba kitos socialis- 
tiškos organizacijos nariais.”

Bet musų komunistai, kaip 
visiems jau yra žinoma, nuo 
Socialistų Partijos, o kartu nuo 
LSS. ir viso socialistinio judė
jimo atsimetė. Suprantama, ši
taip pasielgdami jie nusižengė 
prieš kalbamąją musų organi
zacijos įstatų punktą*. Vis dėl
to, kad išlipus iš tos “balos,” 
kurion jie pateko, jie nuspren
dė kreiptis į teismą, pareiš
kiant, jogei jie nuo kalbamųjų 
pareigų atsisako. Trumpai sa
kant, jie kreipėsi į Ncw Yorko 
valstijos augščiausį teismų 
(apeliacijų skyrių), pareikš- 
dami, kad vietoj to punkto jie 
siūlo kitų, maždaug tokį: Na 
riais draugijos gali būti visi tie, 
kurie nėra marksizmo princi
pams priešingi.”

Sugalvoję šitokį “išmintin
gų” punktų jie nužemintai val
stijos teisėjų paprašė, kad šie 
išklausytų jų ir prašymų pri
imtų. Bet teisėjai musų komu
nistų prašymą ėmė ir atmetė.

Lietuva, kuri dar neturi be
veik jokios pramonės, jau pa
virto pas tuos lapelio autorius 
kapitalistų šalim, kur šeiminin
kauja fabrikantai ir pirkliai!

Tolinus tame lapelyje skai
tome apie “klesų kovų” Lietu
voje:

“Dvi klesos susikirto Lie
tuvoje mirtinoje kovoje — 
darbininkai ir buržuazija. 
Tarp tų dviejų klesų nega
li būti sų taikos. Laimėji
mas vienos yra mirtis kitai”.
Lietuvoje /viešpatauja bur

žuazija, kaip sako patys lape
lio autoriai; tos buržuazijos 
viešpatavimas, pasak jų, tęsis 
dar gana ilgai. Reiškia, bur
žuazija Lietuvoje tuo tarpu lai
mėjo. Rot laimėjimas buržua
zijos, pagal lapelio autorių 
tvirtinimų, yra mirtis darbi
ninkų klesai!

Taigi, jeigu tas komunistiš
kas lapelis rašo tiesų, tai dar
bininkų klesa Lietuvoje jau 
yra numirus, arba turės tuo- 
jaus numirti... Kitose šalyse, 
kur viešpatauja buržuazija

nuosprendį teisinas 
ilgame savo pareiš-

nes, tuščias burbulas.
mokslas?! Yra žinoma, kad krikščionys- 

atelrado | demokratai Lięjlivoje organi- 
zuoja-visai atskiras darbininkų 
sąjungas. Tų krikščioniškų są
jungų susivienijimas vadinasi 
“Darbo Federacija”. Spaustuvių 
darbininkų profesinė sąjunga 
tečiaus, kurios susirinkimas 
įvyko Kauno miesto salėje, ne
turi nieko bendra su tomis or
ganizacijomis. Todėl yra nesą
monė pasakot, kad tame susi
rinkime buvę kokių tai krikš
čionių-demokratų”. Korespon
dentas, be to, pripažįsta;, kad 
susirinkime neturėjo teisės da- 
lyvaut ne nariai; taigi aišku, 
kad klerikalai negalėjo tenai 
įsiskverbt nė kaiįio pašaliniai 
Žmonės.

Kaip ne kraipo faktus tasai 
korespondentas, <k iš jo apra
šymo visgi galima suprast, jo
gei tame Kauno spaustuvių 
darbininkų profesinės sąjungos 
susirinkime nuo pradžios iki 
galo vadovavo socialdemokra
tai; kad komunistai mėgino pa
sigaut tą sąjungų į savo ran
kas ir tuo tiksliu atsiuntė vie
ną savo stulpą iš Centro Biu
ro pasakyt “spyčių”, bet susi
rinkimas atsisakė klausyt jo; 
kad į organizuojamųjų komisi
jų, kurių išrinko susirinkimas, 
pateko vien tiktai socialdemo
kratai ir jų pritarėjai, o ko
munistų nepakliuvo nė vienas

o frrikš- 
apie de-

KOMUNISTŲ NEPASISEKI
MAI LIETUVOJE.

Lietuvos profesinėse sųj an
gose ilgoką laikų turėjo gana 
didelės įtakos bolševikuoj an
tys elementai, arba komunis
tai. Jiems pavyko paimti į sa
vo rankas profesinių sąjungų 
Centro Biurų, o per jį ir cen- 
tralinį profesinių sąjungų spau
dos organų.

Komunistų šeimininkavimas 
Lietuvos profesinėse sąjungose 
tečiaus padarė joms labai daug 
žalos, kadangi jie visai nepa- 
jiege suprasti masinio darbi
ninkų judėjimo reikalų ir sa
vo neišmintinga taktika atstū
mė darbininkų masas nuo pro
fesinių sąjungų. Pats Centro 
Biuro leidžiamas laikraštis tu
rėjo keletą kartų atvirai pri
pažinti, kad profesinės sąjun
gos beveik neturi darbininkų 
minių. Amerikos komunistų 
laikraščiai todėl apgaudinėja 
savo skaitytojus,
kad profesinės sąjungos Lietu
voje esančios “galingos” ir 
kad Lietuvos dągbininkų klesa 
einanti paskui komunistus.

Šiandie tečiaus komunistų 
įtaka ima pulti jau ir pačiam 
profesinių sąjungų centre, Kau
ne, x kur randasi bolševikMo
jantis Centro Biuras ir tokia 
pat jo leidžiamojo 
redakcija, 
riame iš 
spaudos.

Škotijos
“Rankpelnis”, išspausdino ko
respondenciją iš Kauno, kur 
aprašoma Kauno Spaustuvių 
Darbininkų Profesinės Sąjun
gos susirinkimas. Nors tos ko
respondencijos , autorius ■ stenj 
giasi kiek galėdamas iškreipti 
dalykus ir parodyti visa ką sa
votiškoje šviesoje, vienok iš jo 
aprašymo aišku, kaip diena, 
kad komunistai tame svarbia
me susirinkime visai pralaimė-

skelbdami

laikraščio 
Apie tai mes pati- 

pačių komunjstų

komunistų organas,

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

Mintis, kad jo širdis galėtų šaukti, ^staiga 
jam pasirodė tokia suprantama ir paprasta, kad 
jisai pašoko nuo lovos ir nejudėdamas sustojo 
viduryj kambario.

“Gerk! gerk!” — šmėkštelėjo omenyje.
Ir jisai godžiai gere, kol nesukosėjo; spėkos 

jį apleido, ir jisai parkrito ant lovos.
Staiga pasijuto nepaprastai drūtas. Du metu 

jau nesijautė tokiu. Čiupinėjo savo kūnų, pradė
jo kosėti; bet kosėjimas nebuvo kankinantis, 
lengvas, laisvas. Kosėjo lik dėlto, idant išsiaiškin
ti sau, ar ištikrųjų jisai dabar drūtas ir sveikas. 
Atsikėlė iš lovos.

Keista, kad ji^ii nesijautė visiškai laimingas! 
Rodėsi, kad net truputį ilgėjosi savo ligos. Jau
tėsi tiktai stiprus, ir daugiau nieko. Ištiesė ran
kas, mėtė į šalis, darė gimnastiškus judėjimus. 
Silpnumo nelikome pėdsako.

Jisai nustebi ir tuo pat laiku nusiramino.
Sieloje jisai jautė 

spėkų. Norėjo eiti, taip, 
žinojo kur ir ko.

Išėjo gatvėn, paskui
greitai, bet visiškai nejautė nuilsimo.

Staiga pamatė priešais save didelį senobinį 
namų, kursai pasirodė jam gerai pažįstamas. 
Įtempė atmintį, kad atsiminti. Vaikščiojo aplin
kui, skaitė langus pirmųjų lubų, žiurėjo per lan
gus ir pagalios atsiminė: juk tai miesto valdy
bos namas!

Kiekvienas nervas jame drebėjo ir baimė 
suspaudė gerklę: jisai buvo prie tikslo.

Atsigavo. Jam atėjo į galvą, kad bilc kas 
gali jį lengvai pažinti. Buvo taip šviesu. Sniegas 
žvilgėjo, o mėnulis! — ne! tai nebuvo menulis: 
visas dangus liepsnojo, tartum gaisro apimtas.

Jieš'kojo tamsesnio kampo, bet su baime pa- 
tėmijo, kad nuo namo visiškai nekrito šešėlis.

Ir jisai vaikščiojo nusiminęs priekin ir at
gal, visur girdėjo kąž-kieno žingsnius, jautė ap
linkui save skaitlingų žmonių minių, apsupan
čių jį, norinčių pagauti jį, tartum laukinį žvėrį,

ncĮmprastą pakylimą ir 
kur-nors eiti; tiktai ne

į laukus. Ėjo ilgai ir

Kauno spaustuvių darbinin
kų profesinė sąjunga, matyt, 
yra gana skaitlinga, jeigu tu
rėjo laikyt savo susirinkimą 
miesto salėje; ir ta skaitlinga 
darbininkų organizacija, pasi
rodo, yra vadovaujama social
demokratų, o ne komunistų.

MULKINA DARBININKUS.

Vienas “Naujienų” bendra
darbis prisiuntė mums lapelį, 
išleistų vadinamos “L. D. L. D. 
II Apskrities” ir išplatintų New 
Yorko ir New Jersey’s valsti
jose. Ta organizacija, kuri pa
sirašo po lapeliu, yra ne seno
ji Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija, o komunistiš
koji josios atskala, neturinti

Ne! Žmonių nebuvo. Jo sielų kankino tik 
baimės pagimdytos Šmėklos. Žinoma! Staiga ta
po tamsu; jisai priešais save išvydo storų medį. 
Pasislėpė už jo stuobrio. Bažnyčios bokšte laik
rodis išmušė dešimts kartų.

Dabar prie darbo. Išgirdo švilpinę panakti
nio. Visą jo kūnų apėmė toks baisus drebulys, 
kad negalėjo pasijudinti iš vietos. Pagalios atsi
gavo ir atsargiai įėjo į miesto valdybų. Pasislėpė 
už trepu. Ir staiga išsigando: pa matė šviesų! Da
liai jau jį ištikrųjų suims! Prisiglaudė prie sie
nos; bet siena linko jo stumiama, slinko vis to
liau, atsidarė ir užsidarė paskui jį; girdėjo rakio 
girgždėjimų; jį apėmė jausmas ncapriboto, gry
nai gyvuoliško džiaugsmo.

E^abar jisai lipo tropais pamaželi ir tyliai.
Galų-gale atsidūrė kambaryj užverstam po- 

pieromis. Visur, kiek lik siekia akys, gulėjo krū
vos pageltusių aktų, suverstų viens ant kito. Ant 
grindų jų matėsi taipgi daugybė, taip kad* Ste
pas dažnai suklupdavo ant jų.

lyliai nusijuokė. Jautė didelį norų ga\xiai 
surikti is džiaugsmo; bet bijojosi kad kas neiš-

Dar niekuomet jisai nejautė tokio neapsako
mo džiaugsmo: jo siela pluk tiria vo smagumo 
ekstazėj, ir jisai su vargu tegalėjo susilaikyt ne
šaukęs iš džiaugsmo.

Atsinešė didelę kerosino skardinę, aplaistė 
popieras, o paskui pradėjo mosuoti jąja ir da
ryti didelius lankus. Jautės tartum butų auka- 
davys,1 kursai švęstu vandeniu laistė maldininkų 
minių. Pajuto, kad blokinė tuščia; su beprotišku 
džiaugsmu sviedė jų į šalį, o paskui metė ant

Akiesmirksnyj viskas užsiliepsnojo.
Jį patį apėmė melsvai-žalias ugnies stulpas.
Jį apėmė baimė. Norėjo bėgti, bet spėkos jį 

apleido. Girdėjo triukšmų ir ūžimų; ugnis laižė 
jo drabužius, raistai krito ant jo; jisai ištiesė ran
kas, baisiai suriko ir pabudo.

Apsidairė aplinkui.
Pas pečių sėdėjo nepažįstamus žmogus.

li.
Vronskis pratrynė akis. Ne! Tai nebuvo sap

nas. Ten ištikrųjų sėdėjo koks tai žmogus. Jisai 
buvo taip susierzinęs, kad negalėjo sugaudyti 
mipčių. Tiktai žiurėjo į nepažįstamų nejudamu 
žvilgsniu ir veltui stengėsi atsigauti.

Jų akys susitiko. Nepažįstamas atsistojo ir 
priėjo prie lovos.

— Aš Botko, — tarė jisai meiliai. — Juk jus 
žinote kas aš. Aš baldžiau į duris, bet jus, tur
būt, negirdėjote. Miegojote, turbūt. Tai aš ir 
įėjau palengva!... Kas naujo pas jus? Man pasa
kojo, kad jus sergate.

Vronskis krūptelėjo, išgirdęs Botkos vardų. 
Akicsmirksnyj jisai atsigavo. Jo galvoj staiga 
nušvito, ir jį urnai apėmė baimė.

(Bus daugiau)

Tai aš ir

/ t1 ?? ? ’ S

prezidentas p. A. Petriką ma
ne apskundė, norėdamas atsi
imti LDLD. iždų, tenka palauk
ti. Tad, draugai, bukite kant
rus ir palaukite. Iš musų puses 
visa, kas reikalinga prie bylos,

sidėti kadir tuojaus. Tik musų 
komunistai vis vilkina. Matyt, 
jie ^nujaučia, kad pralaimės, to
dėl, ir šalinasi nuo teismo, į ku
rį jie patys pirmieji nukeliaivo. 
— patraukdami tieson draugi
jos iždininkų. Vargas tam, ku
ris neišmano kų darąs. Taip yra 
ir su musų komunistais.

Draugai, jūsų uždavinj"s da
bar yra kuolabiau sustiprinti 
LDLD. kuopas. Visi užsimokė
kite savo mokesnius už 1921 
metus. Laimėjimas yra užtik
rintas. Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugija yra musų.

—Kaz. Liutkus, 
L. D. L. 1). iždininkas.

Kazimieras Sugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas

3323 S. Halsted SI.
Tel. Boulcvard 1310

Miesto Ofisas

127 N. Dearbom SI.
Tel. Central 4411

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.
Telephonc Central 3362

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

X-Spinduliai. Phono Armitage 2010
Rezidencijos tel. Albany 8710
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Kas Dedasi Lietuvoj |l--------------- IĮ
Iš darbininku gyvenimo.
I’anevėžio darbininkų profesinė 

sąjunga.

Sųjunga turi sekančias sek
cijas (skyrius): 1) metalistų, 2) 
odininkų, 8) statytojų, 4) siuvė
jų, 5) kurpių, 6) duonkepių, 7) 
transporto darbininkų, 8) krau
tuvių tarnautojų ir 9) juodadar
bių. Nmių yra daugiau 1000. 
Svarbiausiu sąjungos rūpesčiu 
dabartiniu momentu yra kova su 
bedarbe. Bedarbių labai daug, 
ir sąjungos valdyboje kasdien 
lankosi ieškantieji darbo. Miesto 
valdyba tuo dalyku nesirūpina. 
Kad bent kiek sumažinus bedar
bių skaičių, sąjunga griebiasi j- 
vairių priemonių. PavyzdŽui, 
Panevėžys dabar yra macos ke
pimo centras žydų Velykoms: 
maca kepama ne tik Lietuvai, 
bet ir Latvijai; tuo užimta apie 
300 darbininkų. Darbo dienos 
.ilgumas nenustatytas. Todėl są
jungos daroma pastangų ,kad su
tvarkyti darbo dieną ir tokiu bu- 
du pritraukti prie to darbo dau
giau darbininkų, duodant bedar
biams nars laikiną uždarbį.. Be
veik visose miesto įmonėse įsi
kūrė darbininkų komitetai. Pa
nevėžio darbo ir socialės apsau
gos inspektorius paskutiniu lai
ku nustatė visoms įmonėms pri
valomas taisykles ( apie jas — 
sekančiam num.) kurios taip kit-’ 
ko numato ir darbininkų komite
tus. Įmonių savininkai prieš ko
mitetus šiausisi, ir šiomis dieno 
mis buvo jų pasitarimas dėl to 
dalyko. Tu r būt, įkurs savo 
“profesinę” sąjungą.

Sąjungos veikimas pastaruoju 
laiku negalėjo išsivystyti dėlto, 
kad negalima buvo sušaukti vi
suotino susirinkimo. Gruodžio 
men. pereitų nuįlų Panevėžio 
komendantas buvo leidęs susi
rinkimus tik sekcijomis ir tai ne
daugiau, kaip po 50 žmonių. Tuo 
tarpu kai kurios sekcijos turi

po 100—200 narių. Dabar tiki
masi gauti leidimų visuotinam 
susirinkimui, kuriam be metinės 
apyskaitos teks svarstyti tokie 
svarbus klausimai, kaip kova su 
bedarbe ir darbininkų koopera
tyvo ir ligonių kasos įkūrimas.

Gyventojų skundai.

Kaunas, IV. 7. (Elta). Lie
tuvos Vyriausybė gauna Len
kų okupuotų Lietuvos kaimų 
skundų, kur prašoma kreipti 
domės į jų vargingą gyveni
mą. Viename Lenkų bkupuo- 
to M. kando pranešime, arti 
200-tų . gyventojų pasirašyta
me, skundžiasi, kad Lenkų 
valdžia rekvizuoja visus gy- 
vulius, javus, lenkų kareiviai 
atima visą maistą, nepalikda
mi nei šeimynoms ko misti. 
Be to, lenkai leidžia gandų, 
kad tas kaimas davęs Lenkų 
valdžiai parašus norįs jai pri
klausyti, tuo tarpu, kai to kai
mo gyventojai. Izrnkų vald
žios įvairiais budais persekio
jami ir. verčiami,, nei vienas 
savo parašo nedavė.

Lenkaiiapie Chardigny.
A..-.., ■—.R,.,, - ..

Varšuva, 1V.-7. (Elta), Len
kų radio prąnc&iųu, balandžio 
5 d. Chardigny buvo Vilniuj, 
pravažiuodamas iš Kalino j 
Varšuvą.

Esą gandų, kad negrįšiąs 
Vilnių. Tautų Sąjungos Kon
troles Komisijos pirmininkas 
vietą apimsiąs Italų pulkinin
kas Bergera.

Laikraščiai praneša, kad 
Chardigny pareikalavęs iš Vil
niaus universiteto rektorio sa- 
tisfikacijos • dėl nepalankios 
manifestacijos. Tikima, kad 
manifestacijoj dalyvavę stu
dentės. Priešingu atveju grasi
nąs Tautų Sąjungos Kontro
lės Komisijos misikelimti į 
Kauną, ir pareiškęs, kad Kon
troles . Komisija nesipriršrn- 

puosianti galimam Lietuvos

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVENGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Imsis gįnklų kovos.
Varduva, IV. 8. (Elta).

radio pranešimu. iš Vil-
Vilniaus dvarininkų są- 
pasiunte Pilsudskiui, Vi- 
Sapicbai, Jlymansut te-

Var-
savos 
niaus, 
junga 
tosui, 
legramas, kategoringai pareik
šdama, jei Vilniaus kraštas bu
siąs atiduotas “Kauno” vald
žiai, visi stosią į ginklų kovą.

Kupiškis. (Auksinų pudui). 
Rugiai 45, kviečiai 75, miežiai 
36, avižos 38, žiriniai 46, vikiai 
34, sėmenys 36, ruginiai miltai 
34, kvietiniai miltai pitlevoti 156, 
bulvės 10, burokai 12, šiaudai ru
giniai 5, šiaudai vasariai 8, 
šienas pievų 13, šienas pel
kių 9, šienas dobilų 20, šienas 
motiejukų 19, sviestas sud. (sv.) 
18, sviestas nesudyt. 15, sėmenų 
aliejus 15, galvijiena 2, aviena 
2, veršiena 1, lašiniai 12, medus 
15, kiaušiniai (deš.) 9, višta 15, 
žąsis 45, antis 35, darbo arkys 
5.000, melžiava karvė 1,800, jau
tis mėsai 15 pud. 1,200 suaugusi 
avis 250, penėtaš kiaulė 10 pud. 
1,800, paršelis iki 1 met. 200,
veršiukas metų 300. Darbi
ninkui dienai be maisto 25, dar-i 
bininkei — be maisto 20.

šakių apskrity:

Šakiai. (Auksinų pudui). Ru
giai 45—55, kviečiai 55—70, 
miežiai 30—40, avižos ^30—40, 
žirniai 40—50, vikiai 30—40, sė
menys 50—60, raudonųjų dobilų 
sėklos 100-—200, motiejukų sek
ios 45—75, ruginiai miltai 40 — 
60, kvietiniai miltai pitlevoti 80 
—100, bulvės 4—8, šiaudai rūgi
ma 6—10, šienas pievų 11—15, 
šienas pelkių 4—6, šienas dobilų 
11—15, šienas motiejukų 8—12, 
sviestas sūdytas 360—420, svies 
tas nesūdytas 360—400, sėmenų 
aliejus 200—280, galvijiena 80— 
120, aviena 80—120, veršiena 40 
—80 lašiniai 280—400, medus I 
(sv.) 6—10, kiaušiniai (deš.) 4 
—8, višta 10—15, žąsis 30—40, 
antis 10—15, darbo arklys 3,000 
—5,000, melžiama karve 1,500— 
2,000, jautis nlSsai pudui gyvo 
svorio 80—100, bulius veislinis 
pudui gyvo svorio 100-—140. !

Darbininkui 
maistą 20—30, 
35, darbininkei 
maistą 15—20,

dienai duodant 
be maisto 25— 
dienai duodant 
be maisto 18—

U. '
Biržų Pasvalio apskrity: >

Pasvalys. (Auksinų pudui) 
Rugiai 46—48, kviečiai 40—100, 
miežiai 30—38, avižos 24—34, 
žirniai 28—35, vikiai 22—28, sė
menys 55—65, ruginiai miltai 54 
—58, kvietiniai miltai prast, 
malti 140—148, grikių kruopos 
120—140, medžių krupos 110 
130, avižų kruopos 115—135, bul 
vės 12—15, runkeliai 8—12, bu
rokai 10—14, šienas pievų 18— 
2$, šienas pelkių 15—20, šienas 
dobilų 18—22, sviestas sūdytas 
(sv.) 10—15 sviestas nesūdytas 
(pud.) 500—550, galvijiena 72— 
78, aviena 86—100, veršiena 78 
—85, lašiniai 220 — 250, kiauši
niai (deš.) 8 — 11, višta 12—20, 
žąsis 38—45, antis 18—25, dar
bo arklys 6,000—10,000, karvė 
melžiama 500—900, suaugusi 
avis 90—150, veršiukas me
tų 250—350, darbininkui dienai 
duodant maistą 18—25, be mais
to 30—40.

Gūdy nepriklausomybės 
šventė.
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KAIP MAZOLA PADARO RIEBIUS VALGIUS
KAINUOJA MAŽIAU

Grynumas ir riebumas Mazolos yra geriausiai ištirtas per tą 
faktą, kad vienas ketvirtadalis iki vieno trečdalio Mazolos reikalaujama 
mažiau, negu sviesto arba tauku tam pačiam kepimui arba apkrumšini- 
mui. Tas reiškia, jogei jūsų keptų valgių, keikų ir pajų plutos bus 
netiktai krąinšios ir riebios ir lengvai suvirškinamos, bet ir padarymas 
kainuos mažiau.

Jūs, nėmatysite jokio pajaus plutos palikusios torielkoj, jeigu 
Mazola buvo vartojama apkramšinimui.

Mazola daryti pajai turi tokią priemnią ir švelnią plutą, taip kad 
gali būti užtikrintas, jogei bus suvalgyta iki paskutiniam trupiniui.

Mazola taipgi sutaupo pinigus, kadangi ta pati Mazola po vartoji
mo kepimui gali būti vartojama ir vėl, nes labai mažai jos susinaudoja. 
Tas yra tikrai galima daryti, kadangi Mazola neatmaino savo kvapsnio 
nuo valgio kepto jon.

Mazola visados užsilaiko šviežia ir saldi, nežiūrint į 
užtaigi jos nereikfrraMT ledo laikyti.

Nusipirk blešinę Mazolos šiandien iš savo grocerio krautuvininko 
ir pabandyk savo virimui ir kepimui. Sykį pabandysi, tai 
niekad be jos nebūsi.

Parsiduoda pusė pantės, pantės, pusė galiono Ir 
galiono mieros blešinėse.

UŽTIKRINAME:
Jeigu jūs nebūsite galutinai už

ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvininkas su
grąžins jums pinigus.

' CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY

17 Battery Place, New York.
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Kg-tik Gavome iš 
Lietuvos

Penkias knygutes nesenai iš
leistas Lietuvos Socialde

mokratų Partijos.

Gudų spaudos biuro
Šimu, Gudų nepriklausomybes 
trijų melų sukaktuves Vilniuj 
švęsta labai iškilmingai. Gudų 
šv. Trejybės vienuolyne ir ka
talikų bažnyčioj atlaikytos gu
dų kalba iškilmingos pamal
dos. Kovo 25 d. įvyko iških 
mingas Gudų Tautos Tarybos

suomonūs darbuotojai, ]>artijų 
atstovai ir įvairių provincijos 
organizacijų delegatai. Gudų 
prieglaudos vaikai padainavo 
eilę tautinių dainelių ir Gudų 
himną. Kovo 29 d. nepriklau
somybes sukaktuves švente 
vaikai ir moksleiviai. Tą dieną 
vakarą buvo gudų spektaklis.

Kiek ankščiau sveikino gu
dus įvairių tautų atstovai: lie
tuvių vardu kalbėjo ■kini. Krau* 
jelis; žydų vardu — d-ras Vi- 
godskis ir lenkų “Atgimimo”

-ji'1. <Vi.Zhf

oro atmainas,
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS
/ NEGALIU RASTI VIETOS

žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj, *
HIH.mII ve*k nauih Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par- 
" davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedėliomis iki 4 vai.

H

$35
Ketlerį Furniture Co.

2810 W. Harrison St., Chicago, III.
Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di

delį Victrolą gvarantuota 10 metų su daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertės $200.

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti 
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargono. Atsišaukite 
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus 
nuleista $3.00.

$35
organizacijos vardu — S. Mic
kevičiaus. Svečių tarpe buvo 
pravėšlavų vyskupas Eleoferij.

Po spektaklio buvo pasi-i 
linksminimas.

Vilniaus gudų laikraštis “Na
ša Dumka” rašo, kad sukak
tuvių šventės metu pirmą kar
tą po amžių pertraukos vol 
pasakytas gudų kalba pamok
slas. Sukaktuvių šventimas pa
darė didelio įspūdžio į visų 
sluogsnių gudus gyventojus. 
Gudų tautinio budimo bruožai.

Gudų spaudos biuro prane
šimu. Vilniaus gudų laikraštis 
“Naša Dumka” straipsny “Iš
eitas kilias” duoda trumpus 
dabartinės Gudų liaudies Res
publikos vyriausybės atsiradi- 
fho ir darbuotės bruožus.

“Kad surinktum musų tau
tines pajėgas, daryta pastangų 
sušaukti 1919 m. lapkričio 12 
d. Gudų Liaudies Respublikos 
Tarybą. Taryba buvo sušauk
ta. Prasidėjo 
partijų 
aiškėjo, 
skyla į 
sparnas
Lenkais, kairysis reikalavo pro-

paruošiamosios 
derybos, iš kurių pa- 
kad Taryba griežtai 
du sparnus. Dešinysis 
laike galima remtis

visišku kairiųjų ir dešiniųjų 
suskilimu:

Kairysis Tarybos sparnas iš
rinko . naują vyriausybę su V. 
Lastovskiu, prieky, dešinysis 
sparnas išrinko iš savo tarpo 
vadinamą “Vyriausią Tarybą” 
iŠ 5 asmenų.

Po arešto ir praleisto laiko 
Minsko kalėjime Lastovski ir 
kiti jo 'kabineto;- taip lenkų

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
<) BttOADWAY NEVY YORK N .V- " *

GEG.18
BIRŽ. 1

“ESTONIA”
“POLONIA”

BIRŽ. 22
JULY 6

Tiesi kelionė be persėdimo ii New Yorko per L i barą 
arba Hamburg—Eitkūnus

Į LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks 

“POLONIA” ...
“LITHUANIA”

Visi laivai turi puikias kambarius trečios klesos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. KEMPF, Gen. Western PaSs. Agent, 12d N. La Šalie St. 
CHICAGO, ILL.

nekenčiamo, nariai nusikėlė į d užsienio didžiųjų valstybių 
užsienį ir ten tęsė Gudų vy- rimtą domesį į gudų proble- 
riausybės darbuotę, nutrauktą mą ir padaryti sutartį su Lie
kavusio Gūdi) vyriausybės va
do, A. Luckcvičiaus, internavi
mu Varšuvoj.

Sulygindami bolševikų ir 
lenkų nustatymus gudų klau
siniu, turim pasakyti, kad 
“abu blogesni”, nes Tarybos 
ir Vyriausybės Darių daugu
mai teko pabėgti fr lenkų ir 
bolševikų okupacijos metu. O 
ką davė Lcnkij vyriausybe 
“Vyriausiai Tarybai”? Ko pa
siekė “Vyriausia Taryba” savo 
gudų lenkų susiartinimo poli
tika? Kultūrinės autonomijos? 
Bet kur gi ji? Mes matom vi
sišką iš Lenkų pusės musų tei
sių ignoravimą net kultūros 
srity. Ar gi Lenkija skaitosi 
dabar su “Vyriausiąja Tary
ba”? Ar gi 
girdite, kai 
ras padarė 
mauras gali

tava.
Lastovskio kabinetas dabar 

dirba energingą darbą dėl Gu
dų išvadavimo. Gudų tauta re-

Jums sako: mau- 
savo darbą — 

pasišalinti?”

člaus vyriausybes, Lastovskio 
kabinetas tęsė Savo dailbą už
sieny, kur jam pavyko atkreip-.

tas rėmimas aiškiausiai tereiš- 
kiamas nuolatiniuose Gudijos 
sukilimuose. Mums dar atmin
tinas SI įteko sukilimas. Dabar 
ateina žinios apie sukilimų ju
dėjimą Minske.

Gudų budimas auga ir ple
čias ir daro jį pati tauta. Bol
ševikų Maskvos ir Lenkų tai
ka suskaldo Gudus. Oficiulinai 
(indai lyg .ir neegzistuoja, jei 
neskaityti Sovietų Gudų, su
siaurintų Rygos sutarties ligi 
5 apskričių, (indai sumindžio
ti, sunaikinti, suplėšyti į da
lis. Bet tom sidžiiaugia musų 
priešai. Gudija buvo, yra ir 
bus. Ir juo karčiau mums bus, 
juo daugiau mes šauksim: — 
Tegyvuoja Gudijos išvadavi
mo 
dėl

darbas ir visi kovotojai 
jos nepriklausomvbės!

(“Liet.”)

■

Kelias Į Socializmų. 
Parašyta Dr. O. Bauer.

Versta .iš vokiečių kalbos.
♦

šiame veikalo aprašo opiau
sius šių dienų klausimus, pri
taikomais Lietuvos sociaJizacl- 
jai. Verta didžiausios domos. 
Kaina — 35 centai.-

2.
Kas tai yra Socializacija. 

Parašė K. Kautski.
Versta iš vokiečių kalbos.

ši knygutė yra taip aiški ir 
naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na — 35 centai.

3.
Vokiečių Nepriklausomųjų Soci

aldemokratų veikimo Pro
gramas.

Šioje knygelėje darbininkai 
ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvienas. Kaina 35 centai.

4.
Pasakos.

Parašė Kaulas Kemeklis.
Tai yra paskiausias leidinys. 

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos — 1921 metų.

Ši Imygelė turi 32 puslapiu. 
Parašyta bėgamu momentu. Pil
na ironijos. Labai graži kalba. 
Kas šią knygelę perskaitys, su- 
ęlbažins su visa Lietuvos poli
tika ir valdininkų veikimu. Šia 
knygelę privalėtų perskaityti 
kiekvienas. Kaina 35 centai.

5.
Steigiamojo Seimo Socialde

mokratų Frakcijos
Dekleracija.

Pareikšta seime pasėdy frak
cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų 
balsas į liaudį jų atstovo lupo
mis. Kaina 20 centų.

Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime.

Naujieny Knygynas, 
1739 So. Halsled St.,

Cliicago, III.
viHioninnfliiHiiiHiiiiiffiiimiii

Pinigai Iš
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf-

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 Avė,

Kenosha, Wis.

Pinigai is 
Rockfordo
Lietuvon

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

SJ.Petrauskas
809 So. Moin Str.

Rockford, IIL

b

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

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

Steve Kanus No. 167. 
Margaret Balton No. 162.

Atidai Seimyninkių!
Virimo Mokykla

Palangos perdavimas.
(Nuo musų korespondento).

Lietuviai ir Latviai savo gin
čus dėl sienų pavedė išspręsti 
arbitražo komisijai, kurios pir
mininku sutiko būti Anglų at
stovas profesorius Sinipsonas. 
ši komisija padirbėjusi keletą 
mėnesių rado, kad Palanga tu
ri priklausyti Lietimu, o Unk
štos apskritys (prie jo turėjo 
daug pretenzijų lietuviai) — 
Latvijai. Toks buvo galutinas 
abiem pusėm 
prof. Si lupsimo
Einant tuo sprendimu š. m. ko
vo mėnesio 31 d. 12 v. ir įvyko

privalomas, 
sprendimas.

Šventykla. Bet ne 
dabojo, kad neges- 

Bi rūtos draugės-se-

Pinigai išmokėti

rėmimas. Visa tai valdžia pa
sistengė iškilmingai atlikti. Bu
vo sudarytas specialia traukinys, 
kuriuo į perėmimo iškilmes 
vyko St. Seimo nariai, valdžios 
atstovai ir įvairių organizacijų 
delegatai. Be to dalyvauti iš
kilmėse buvo siunčiama karo 
mokykla, raitelių eskadronas, 
niinosvydžių kuopa ir pasienio 
sargybos komanda. Kretingoj 
paskutinėj gelžkelių stoty, jau 
laukė, kad prisidėt prie kauniš
kių Kretingos mokyklos ir ki
tos organizacijos. Kadangi bu
vo dar tik 9 vai. ryto, o pats 
perdavimas bu(vo skirtas 12 

vai., tad ir prisiėjo nekantrauti 
laukiant, kada bus galima va
žiuoti j sieną (4 kilometrai nuo 
Kretingos), kur laukia Latvių 
atstovai. Iš stoties svečiai buvo 
vežami automobiliais. Jau iš 

tolo pasimatė papuošti -vartai. 
Tai vietos lietuviai, pasirodo, 
senai belaukiu savųjų. Tad 
ir sveikina taip paprastai, sa
viškiai. “Sveiki broliai!” — 
skelbia parašas. Tik kurgi lat
vių atstovai? Prie sienos ne 
vieno. Pažvalguvę po Palangos 
miestelį praneša, kad visa lat
vių administradija iš nakties 

dingus. Kaip negražu! Juk mes 
ne okupantai. Ne jiega ir užka- 
riavom. Broliškai, draugiškai 
susitarėm. Tas pagadino ūpą. 
Už 4 kil. vėl vartai. Važiavę au
tomobiliais čia palaukia ka
riuomenei praeinant su muzika 
ir dainomis. Tik ne labai pa
togu plikame ore stovėti. Gam- 
tužė, turbūt, norėjo, kad daly
vavusieji ilgiau minėtų šią iš
kilmingą dieną ir todėl negai- 

■ testingu vėju, tarpais if lietum 
vaišino. Čia gauta žinia, kad 
palangiškiai prisirengę gana iš
kilmingai prie miestelio lau
kia. Vietos klebonas atvažiavęs 
priešais visų gyventojų vardu 
kreipiasi į susirinkusius čia pat 
ūkininko' pirkioj, kuris vaiši
na svečius vynu (tarp jų Kr. 
Apsaugos Ministeris Žukas, Ar-1 
mijos Vadas Žukauskas, Sienų 
Komisijos nariai, Smetona ir 
Yčas, generolai, Seimo nariai 
ir k.) reikšdamas džiaugsmo, 
kad jie meldęsi, meldęsi ir iš- 
meldę Dievo sugrąžinti juos

Motinai-iLietuvai. Liudydamas 
palangiškių prielankumą kvie
čia aukštus svečius po visų iš
kilmių ir ceremonijų pietautų. 
Praleidus pro vartus pėsčiuo
sius, visa eilė automobilių išsi
tiesė Palangos linkui, pakeliui 
aplenkdami organizacijų bū
rius, kariuomenes dalis ir šiaip 
piliečius. Vienas automobilis 
“Fordas,” kuriame važiavo ku- 

I ingus Tumas. Užs. reik, mi
nisterijos vakarų Europos de
partamento direktorius, Balutis, 
Kauno miesto komendantas 
Mačiulaitis ir k. norėdamas ap
lenkti niinosvydžių kuopą, įvir
to į grabę. Kareivių iš ten iš
keltas, važiavo su visa “įtalpa” 
toliau. “Gera reklama,— juokė
si kai kas, — Amerikos Lietu
vių Prekybos Bendrovei — For
dai stiprus.” Prie Palangos i 
miestelio pastatytų vartų mi
nia pasipuošusi tautiniais rū
bais su duona ir druska pasiti
ko savuosius. Karo orkestras, 

I galingos karo mokyklos dainos, 
kurių dabar nors ir pasiučiau
sias vėjas nepajėgtų užslopin
ti, manifestantų vėliavos, mi
nia žmonių net medžiuose ir 
stoguose sudarė tokio galingai 
iškilmingo ūpo, kokio šis Že- 

UIUIHilIMIIIIIM 'mničili kai"i’clis nSra ma‘«8- Ii

Pirma lekcija bus laikoma panedėlyj, geg. 9 d. 2 
vai. po pietų, bus kalbama apie duoną. Cinnamon 
coffe cake ir fruitų pyragaičiai bus pagaminta ir 
teikiama atsilankiusioms.

Klesas tvarkys ponia Anna Peterson ir gabi pa- 
gelbininkė. Mrs. Peterson viena iš geriau žinomų 
mokslo instruktorių visoje šalyje. Laike karės bu
vo įstojusi valdiškon tarnyston.

Kitoms dienomis savaitės bus sekami dalykai 
aiškinami ir išstatyti: —'pudingai ir pudingui skys
tis, j>rie mėsos dažalai, pyragaičiai ir saldainiai. Gi
liai’ kepam taukuose ir parinkimas ir prirengimas 
įvairios pjaustytos mėsos.

Klesos laikoma ant ketvirtų lubų 
Kėdės visoms.

Gatavos staltiesės, karbuotais 
arba atsiulėtais kraštais. Ge
ros kokybės Demask. Regulia- 
rė kaina $1.59, pardavi- OQa 
mo kaina Ovv

ŠILKAS marškonas crepe, 36 
colių pločių, juodas, navy, ru
das ir pilkas. Pirmesnė kaina 
$8.00, specialiai Cfi
jardas po

Baltinti turkish maudynei abru- 
sai. Ekstra didelės 
gražiai spalvuotais 
pirmiau pardavojo po

mieros; 
kraštais. 
79c., da

bar labai specialiai ' 
vienas

Dryžas šilkas šių laikų marški
niams, gražiose spalvose, 31 co
lio pločio $1.00 vertės, 75c 
specialiai jardas po

Tik Subatoje
SVIESTAS. Musų šviežiai muštas sviestas riebios fl* 4 A A

* Smetonos, 3 svarai už W
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Sustok praktikavęs—Naudok .ji ijlįt-m

E. Z. BREW
Namams maistinga gira

Gatava nei darbas nei virimas 
— nei cukrus.

Vienas.......
Yi tuzino .... 
1 tuzinas ...

. $1.25

. $6.00 
$11.00

PUBITYBRAND

^*Hty Malt

Wholsėlio kombinacija ap
yniai ir selykla moksliš
kas prirengimas musų il
go patyrimo.

CALIFORNIA VYNAS
Grape Juice (uždrausta fruktai) — ne
raugintas, nekoštas, naturalis, tyras —

i «.
~ -—e,—--——, - --- - ---
galono kenas (6 sv. 4 un.)
— - -....—- ------------.......-----

Viskas i butelius pilstymui namie
'KacchrometeriaKuždarui ir alui, su 
nurodymais, specialiai £ 4 Ė A 
dabar I .UU
Gvarantuotas Suv. Valst. Cust«n 
House spiritas, testeris, 4 A 
0 iki 200" proof 4* I swU 
Grynumas brand, Root beer ex- 
tract, 4 uncijų butelio, užtenka 
padarymui 10 galio- 50c 
Grynumas brand spalvavimui, 4 
uncijų butelis, užtenka Kfl/* 
800 galonų WwW
Variniai katilai.
Bonkų užkimšimui mašinos.
Koštuvai — statinukčs, kernai cu

krus.
Džiovintų miežių salyklą etc.

DŽIOVINTOS, BALTO ARŽUOLO 
STATINUKfiS.

Geresnės, nei anglimis medžių

galono
galonų
galonų
galonų

1 
3 
5 
10 
15 galonų

50 galonų sanitarė selyklai stati- 
nukė ....................................... $4.50
Degtinės, Vyno ir likerių kvapsnys■4 
visokios.

$1.50
$2.00
$2.75
$4.50
$6.50

Reikalauk veltui katalogo ir receptu.
Fruktai ir gira spaudžiami už numažintą kainą.

| Prisiųstus užsakymus, kartu su cash arba čekiu greitai išpildome. Siun- 
| čiame visur čystuose pakeliuose krasa arba expresu.

Pirk tiesiai nuo savo dealerio arba iš musų vidurmiesčio krautuvės.

PURITY MALT EXTRACT CO.,
Joe Grein. 40 metų biznyj prie Randolph ir La Šalie J, Pahls

130432 West Randolph St, Chicago.
Tek: Main 84 ir 254. 

IŠDIRBĖJAI, PERKUPČIAI IR RETAILERIAI. 
Agentų ir dealerių reikia.

Pirmiausia visi suėjo baž
nyčion. Atgiedojus čia tani 
tikras giesmes visa procesija 
sulingavo suliūliavo kaip pati 
Raitijos jura ir patraukė į Bi
rutės kalną, kad atiduoti taip 
senai šimtmečiais apleistai, bet 
neužmirštai šventovės vietai 
pagarbą.

Kalnas, 
anoji, kur 
tų ugnis
sutės. Ir ne Palangos Tėvūno 
čia namelis. Tai katalikų kop
lytėlė. Nors ir papuošta, bet be 
to paslaptingumo, koks butų 
esant čia aukurui... O kaip gra
ži šiandie jura, bekovojanti su 
vėju — visa putota, melsva. 
Dar koplytėlėj pamaldos. Po 
jų leidžiamasi žemyn į užvėją, 
kur išsirikiaivus kariuomenei, 
ir prasideda kalbos. Steigiamo
jo Seimo vardu Palangos sri
ties gyventojus sveikina Seimo 
vicc-pirmininkas daktaras J. 
Staugaitis. Pabrėžia tą dvasinę 
ir medžiaginę naudą, kurią 
turės Palangos gyventojai pri
jungus juos prie Lietuvos, čia 
gal būt bus pastatytas uostas, 
nuo ko pakils visas kraštas. — 
Lietuvos valdžios vardu svei
kina vidaus reikalų ministeris 
Skipitis. Ne medžiaginius išro- 
kavimus — sako jis — mums 
šiandie minėti. Perdaug mums 
dvasiniai brangi ši vieta...

Dar kalba Smetona, Yčas ir 
krašto apsaugos ministeris Žu
kas, kurs pasižada ginti šį kraš
tą nuo užpuolimų ir duoti ga
limybės ramaus gyvenimo. To
liau, Birutės Kalne iškeliama 
tautinė vėliava ir eina 31 iš 
minasvydžių saliutas. Čia įvyk
sta mažas nelaimingas atsiti
kimas. šaudant į orą, nors ir 
buvo leidžiama juros link, 
smarkus vėjas šovinių skeveld
ras atnešė atgal ant minios ir 
vienai moterėlei pataikė gal
von; sužeistoji buvo kraujuo
se pakelia ir nunešta į Tiške
vičių namus. Pasirodė, sužeis
ta nepavojingai, bet tai įnešė 
į manifestantų eiles nervingu
mo, ir iššovus tik 15 kartų bu
vo sustabdyta.

Į » - ‘p » i • . ♦’ • *
i Prie gražių iškilmes vietų 
reikia priskaityti ir šit kas. 
Trys mažos mergaičiukės, 12— 
15 metų, tautiniais rūbais 
sirengusios su puokštėmis 
vų gėlių-rožių. Viena jų su 
džiais “nesu aš karalaite,
iš Palangos vargdienė mergai
tė,” įteikia savo gėles Krašto 
Apsaugos Ministeriui Žukui, 
antroji, tam tikrais žodžiais, 
įduoda Steigaiinojo Seimo vice
pirmininkui daktarui J. Staugai
čiui, trečioji — Arbitražo Ko
misijos pirmininkui A. Smeto
nai. Paskutiniu apeigų tvarkos 
punktu — kariuomenės para
das. Jį priima augščiausias čia 
esąs Lietuvos atstovus St. Sei
mo vice-pirmininkas D-ras J. 
Staugaitis. Visi gavusieji gėlių 
stojasi pirmon vieton, pro kur 
ceremonialiu maršu eina: karo 
mokykla, raitelių eskadronas ir 

| kitos kariuomenes dalys. Išti
sos dešimtys fotografų veikia 
įvairiomis kryptimis. Jų visų 
pryšaky Rapolas Kručas, Ame
rikos lietuvių filmų atstovas. 
Labai gaila, kad mes negalė
sim jų, t. y. patys savęs ekra- 
noj pamatyti!

Baigiant Palangoj svečiavi- 
mąsi pasivaikščiojimu prie 
tebešėlstančios juros, kitiems— 
klebonijoj ir Tiškevičiaus pie- 
tais. Išvažiavę iš Kretingos 
traukiniu 2M> vai. nalkties, 
Kaune atsidūrėm balandžio 1 
dieną 3 v. p. p. —J. S.

pa- 
gy- 
žo- 
tik

Namai Pragarai
Komedija

Parašė Harry Newton 
Vertė Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.
Naujienų Knygynas
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo pranešimą 

iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims 
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
5340 — Jankauskis A. 
5350 — L. Valašinas 
5503 — M. Freitikas 
5670 — T. Mičiulis 
5720 — L. Zeniauskis 
5922 — B. Charževskis 
5931 — B. Petraičiutė 
6004 — K. Saudargis 
6085 — L. Dobilienė 
6121 — A. Kalpak 
6185 — M. Buklieriutė 
6174 — D. Pocaitė 
6187 — A. Smaidris 
6210 — A. Metrikis 
6224 — J. Šimutaitė 
6234 — L Dalinavičius 
6237 — K Karkai
6240 — M. Voveriutė
6241 — P. Martinkus
6242 — K. Diringa
6243 — J. Ramašauskienė 
6258 — J. Banulis 
6260 — K. Duras
6262 — V. Adomaitis
6263 —- V. Vaitkevičius 
6267 — R. Liškevičienė 
6270 — L. Kukuraitis 
6282 — J. Bielskis 
6296 — A. Petrušaitis 
6300 — J. Judriliunas 
6305 — Z. Miltenienė 
6036 — J. Vozbutienė 
6322
6324 — P. Juraitis
6330 — R. Ročienė
6331 — A. Arlauskienė 
6336 — M. Miliauskaitė 
6339 — A. Jočiutė
6348 — J. Stulgys
6349 — B. Stulgys
6354 — L. Seperienė
6355 — M. Gilienė
6356 — P. Pasankienė 
6361 — A. Stankus 
6361 — J. A. Diksis 
6366 
6375 
6376
6383 — J. Liksnius
6384 A. Vičius
6395 — J. Vitkus •
6397 _ J. Sarulis
6399 — L. Kuzminskiutė
6400 — 0. Danielevičienė
6401 — V. Kasperaviečienū
6403 — T. žiuraitiene
6404 — J. Gestautas
6405 — K. Simonaitienė
6410 — M. Marcinkevičiūtė
6411 — A. Vambutas 
6412L— M. Daukšiene 
642(7 — U. Vaičekauskaitė 
6425 — J. Valckaitė
6431 — A. Monstvilas
6432 — J. Jurginas
6433 — A. Šimkūnas 
6443 — A. Aelksandravičienė
6449 — J. F. Gumuliauskis
6450 — R. Skradeinienė
6451 — O. Meižaitė 
6453 
6454 
6455 
6456
6458 — F. Mikulskis 
6461 — R. Naugžmaitis 
6464 — J. Lisauskas
6475 — K. Krasauskienė
6476 — E. Giekantienė 
6479 — U. Miškinienė 
6481 — A. Rimkienė 
6486 — I. Bentnoris 
6489 — J. Mažeikia 
6491 — T. Barkauskienė 
6495 — K. Vaitekaitė
6497 — T. šulcienė
6498 —- L. Šidlauckaitė
6501 — A. Stanaitienė
6502 — Ramonavičius 
6506 — N. Butkevičius

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

F. Lukošiūnas

a

as-

6338—S.
(1342—J.
6362 S.

O. Jautvaišienė

L. Pleikienė
F. Puikis
J. Grigaliūnas

O. Bružienė 
F. Cukurienė 
J. Bužinskis 
N. Bužinskis

6509 — O Mitka 
6515 — J. Stanaitis 
6515 — C. Gedučis 
6517 — J. Valius
6520 — V. Gudžiūnas
6521 — A. Tamošaitienė
6522 — A. Gudžiūnas 
6525 — A. Ozakauskienė 
6531 — M. Drezienė 
6536 — K. Narunaviėius 
6607 — O. Steponavičiūtė 
6633 — J. Adomaitis 
6644 — M. Kukučionis 
6645
6646 — J. Zinkevičienė 
6688 — M. Baranauskas 
6695 — A. Stankienė ■ 
6778 — J. Nurkaitis 
6829 — B. Bernaitė
6872 — P. Šimkienė 
6890 — J. Rimas 
6894 — A. Kaškelis 
6910 — V. Petraitis 
6916 — A. Massas 

*6974 — K. Norkus
Apmokėti čekiai: 

1047 — A. Grigaitis 
1050 — S. Šautu va 
1334 — K. Antanauskis 
1461 — A. Grigaitienė 
1547 — O. Opanskienė 
1494 — B. Julauckas 
1651 — švyturio Bendrovė 
1584 L. P. ir P. Bankas 
1594 __ M. Dalba 
1610 —- Sočiai Demokratas 
1617 — P. Jukna 
1630 — Sočiai Demokratas 
1723 — A. Grigaitienė

6311—V. Jakubauskis
6314— D. Dirmontienė
6315— J. Vilkialis 
6321—J. Diekas 
6325—A. Narkius 
6327—M. Želvienė

Mačytė 
Kaslauskas 

Valančius 
Valauskas

6369—V. Juškauskas 
6371—K. Račkauskienė 
6382—T. Janauskienė 
6385—M. Šarkauskicne
6387— A. Mickevičienė
6388— K. Mickevičiūtė
6389— J. Misevičius
6392— J. Leskauskienė
6393— R. Daugėlienė 
6402—J. Navickis 
6409—J. Juknas

Ramanauskiene6413- 0.
6414- M. Rarauskienč
6719—P.
6422—R.
6436—0.
6438—K.
6460—0.
6488—J.
6490—J.

Paulauskienė 
Valtakaite 
Rutkauskiutė 
Daugintas 
Kigienė 
Kupčunienė 
Norkus

6511—M. Eidėjitei 
6513—J. Regelskienė
6528— L. Vaurienė
6529- J. Lileikis 

šapas 
Martinaičiui 
Dubauskas 
Daukšas

156—N. Skrebicnė 
464—S. Kačulis* 
666—-K. Baubliene 
Tol. 66—A. Tamulionis 
2877—A. šervitienė 
3662—1. Elzbergas 
4205—M. Varanavičienė 
4674—o. Vaitkevičiui 
5971—(). Gurinskienė

5962—K. Gurckaitė 
6014—P. Kuneikaitė
6206— M. Jacikas
6207— B. Rubickienė
6211— B. Tupikienė
6212— IT. Baranauskienė 
6218—J. (Laminas
6220— N. Vasiliauskas
6221— K. Valatkienė
6222— S. Tarvinaitė 
6225—A. Gurkautiene
6228— A. Gudavičius
6229— J. Jašauskis
6232— M. Stumbriene
6233— U. Stulginskaite
6238— V. Vaičiulis
6239— K. Vaičiulienė 
6244—E. Stonienei

Karpis 
Struoga 
Virkietis 
Kičas 
Radžiūnas 
Kimbryte 

Sutkus

Juozapivičaitė 
Bulauskas

6245— J.
6246— S. 
6249—J. 
6256—J. 
6265—J.
6268— 0.
6269— T.
6272— A.
6273— A. 
6275—A.
6277—B. Siageraite 
6283 A. Dubinai tė 
6285- -J. Stirblis 
6291—K. Butkus
6293— V. Tamulytė
6294— S. Siegus
6295— S. Urbanskis 
6298 —E. Turuliene 
6301-J. 
6307—0.
6309 J. 
6310—T.

Tarvidas
Atkočiūnaite

Kunickis 
Kibarticne

6532—K.
(5542—T.
6553—A.
6560—K.
6562—J. Kulvinskas
6566—T.
6581— A.
6582— P.
6583— 0.
6601—A.
6608— J.
6609— M.
6615—B.
6629—J.
6635—E.

Marčiulaitis 
Petkevičius 
Zarombiene 
A. Viršulis

GaiČiuniutė
Jankus
Galkienė
Venckui tienė

Sukelis

Salčiunienė 
Aušra 
Aušrai te 
Aušraitė 
Liaugaudienė 
Staniulienė 
Masonyte 
Pulokienė 

Butkus
Krivickaitė

6636—K. Astrauckas 
6650—J. 
6673—A. 
6681—A. 
6715—A.
6721—O. Liberienė 
6728—R. 
6733—D.
6739— U.
6740— A.
6749— S. Kazlauskas
6750— D. Vilkas 
6758—O. Jesevičienė 
6764—M.
6770—E. Burbienė 
6794—M. čapas 
6797—J. Petryla 
6803—J. Skenteriutc 
6814—A. Jakaičiute 
6821—P. Liubinienė 
6828—J. Valančius 
6830—U. Krajalienc
6833— P. Boruseyičia
6834— J. Zlatkus
6835— D. Dirinontienė 
6838—B. Makevičienė 
6840—P. šiuAiene 
6842—K. Naudušas 
6849—K. Aušra 
6852—P. Stašis ’ 
6855—F. širvinskiene 
6858—L. Klumbienė 
6862 P. Sakalauskis 
6869—I. Tamulionis 
6882—R. Kazulienė 
6885—V. Rakšnienė 
6888—B. 
6891—A. 
6893—B. 
6897—J.
6900- M. Sausius

(Leskausikiene
Miškunaite 

Švidrus 
Vitkauskas
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jPČtnyčia, Gegužio 6 d., 1921 J!!?”

mą, vaikų tėvai bus baudžia
mi.

lamlas nepajiege numalšinti 
įsišlurmavusių mokinių. Kada 
ugnis gerai Įsidegė, mokiniai 
radėjo žaisti taip vadinamą 
“snake dance” ir eilėje eidami 
iš krautuvės krautuvėn, iš res
tauruoto restaurantan, ėmė kas 
jiems pasipainiojo po akių. 
Hoyburn teatras buvo sustab
dytus ,per pusę valandos. Esą 
nemažai ir nuostolio padaryta.

| pats Amalgameitų unijos pre
zidentas Hillman. Susirinkusie-

i ap- 
__________ Hillman neilga, 
bet ylin 'vykusia kalba sveiki
no Ainalgamcitus su Gegužės 
Pirma, kaipo viso pasaulio dar
bininkų švente ir kvietė visus 
rubsiuviuą laikytis vienybėj. 
Pasak kalbėtojo, toji vienybė 
užvis labiausiai reikalinga da
bartiniu laiku, kada samdyto
jai daro visa by tik jų organi
zaciją sugriovus. Girdi, jeigu 
darbininkai savo organizacijose 
bus pakankamai stiprus, tai jie 
visuomet savo samdytojus pri
vers nusilenkti ir darbininkų 
reikalavimus išpildyti. Baigus 
kalbą Hillmanui, nežinia nuo 
kx>, buvo įteikta dovana - kny
ga su raudonais apdarais.

Paskui dainavo vienas ope
ros darbininkas ir griežė smui
kininkas Žukovsky. Tuo progra
mas užbaigta. Vakare buvo šo
kiai, kurie tęsėsi iki vėlumos.

—šapos Darbininkas*

Ip I > w zr a fy zidentas Hillman. businnkiV/11 i vALlO j* pasitiko triukšmingais 
lodismentais. Hillman nei

< ŽINIOS
1

RUBSIUVIŲ APVA1KŠCIOJL 
MAS.

Praeitą nodčldienį, Gegužės 
Pirmą, erdvioje Antrojo Be- 
gimento Ginklinėje, prie Ma- 
dison ir Washtenaw gatvių,

gė didelį gegužinį apvaikščioji- 
mą. ApvaikšČiojiine dalyvavo 
visi Chicagos Amalgameitų 
unijos skyriai. Spėju, kad galė
jo būti daugiau kaip dešimt 
tūkstančių nrbsiuviųPunijistų. 

Tai rodo, jogei Amalgamejtai 
pilnai įvertina savo šventę.
• Dailės žvilgsniu, programas 
buvo kuogeriausias. Jį suruošė 
pati lungtiuė Taryba.

Pradedant programą brolis 
Levin pasakė tinkamą prakalbą. 
Jisai paaiškino, kokios darbi
ninkams turi reikšmės Gegu
žės Pirmoji ir kokiuo tikslu vi
so pasaulio darbininkai tą die-

Sardinos nustojo savo seną 
vertę.

Prolūbicijai užstojus išnyko 
paprotis duoti užkandžio už 
dyką. Tas gi labai atsiliepė ant 
Norvegijos Žvejų, kurie šiušė
davo Amerikon gardinus. Nor- 
vegietis verteiva, Alof Bim- 
shang, kuris gyvena Ghicagoje, 
pastebėjo, jog gardinas gaudyti 
dabar norvegams vargu apsi
moką. Esą, dabar nei vieno 
ketvirtdalio tiek nebegalima 
parduoti.

AUJA
KNYGA

$14,000,000 SUMAŽINS 
BUDŽETĄ.

Miestas rengiasi įleisti dau
gelį mięs^o darbininkų^ nekel-

n:j švenčia. Po to Ainalgamei- (tį ulgn, * dirbanticnisienis ir 
tų benas išpildė keliatą muzi-.bent 25- nuoš sumažinti kitokį 
kos gabalėlių. Išpildė labai gc-, valdiškų veikimų. Nes šįmet
rai. Paskui dainavo Lenkų dai
nininkų draugijos choras, čekų 
clioras ir Lietuvių choras, J. 
Katiliaus vadovaujamas. Ten
ka pažymėti, kad šiemet lietu
vių choms kur kas geriau pa
sirodė- Pernai jis nekaip pasi
rodė. ’

Be kitų kalbėtojų buvo ir

ikimiestas nori sumažinti 
$14,000,000 išlaidas.

Reikalaunamas darbihinkų 
algų pakėlimas siekia $6,000,- 
(N)0. Keleto taisomų tiltų dar
bas bus sustabdytas. Taipgi 
komitetas pasirūpins, kad ne
būtų perdaug mokama kai ku
rioms ypatoms. Dabar gi Tipps, 
Noonan, Fisher gaudavę nuo

Kalinį apkaustė geležimi.
Harry Ward, kuris pasmerk

tas m iri op, užvakar pasodino į 
“krėslą“ ir jame jis turės ken
tėti, kol bus pakartas. Tas ge
ležinis krėslas yra toks, kad 
grandiniais laiko suveržęs jo 
rankas, letenas, krutinę, pe
čius ir visą kūną- Ir jokis drau
gas nebus prie jo prileistas. 
Taip tai jis turės gyventi porą 
ar daugiau savaičių. Tuo jis 
nubaustas už tai, kad bandė iš 
kalėjimo pabėgti. Kalinys jau 
buvo papilajvęs vieną lango ge
ležį ir butų greitai galėjęs iš
lipti laukan. Manoma, kad 
jo sėbrai butų parūpinę jam 
virvę nusileisti nuo penktų lu
bų. Jo matrasc rasta penkios

bėgti ir kili keturi žmogžudžiai, 
kurie ten rados.

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

AkušSras
Halsted St, Chicago.
10-12 v. r., 1-3, 6-8

B 3203 So.
® Valandos:

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto,

Vaikai privalo būti namie po 
10 vai.

Nuo vakar vakaro prasidė- 
■ jo patvarkymas, kad 
a mergaitės, turintys

vaikai, 
mažiau

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir 'n/urmurinio paviršiaus, sta
bų ir garadžių stogams.

Tek r Victory <2409 > ■ b
GEORGE GREEN LUMBER CO., 

22nd St. Bridge.

būti namie po 10 vai. 
Po tai valandai vaikai 
tegali pasirodyti tik su savo 
tėvais, arba suaugusiais pažįs
tamais, kurie galėtų juos pHda-

vakare.
gatvėse

r ■ •
U

Vyrams

Lisle pan- 
čiakos H.B.STERN Baltos 

nosinės

25c 
k_____

3442-44 S. Halsted St., 
Chicago. 4c

Nauja vieta paskirta negrų 
namams.

Chicagos Beal Estate Boar- 
das užvakar paskyrė naują 
vietą juodveidžiams statytis sa
vo namus. Nauja negrams ap
sigyventi vieta, mano preziden
tas Smith, bus tinkamiausia į 
pietus nuo Dvidešimts antras 
ir į vakarus nuo State gatvės. 
Matyt, miestas rūpinasi, kad 
juodveidžių namai nepradėtų 
įsimaišyti tarp haltvcidžių. Pre
zidentas Smith’as sako, kad 
buk busią šimtai tūkstančių 
nuostolio, jei juodveidžių na
mai apsiaus -dddMiar ėstmiįąs 
baltveidžių įstaigas. Tatai ir 
nereikią bijotis, kad miestui 
milionai dolerių atsieis parupi- 
nimui naujos juodveidžiams 
vietos.

Pirmos Komunijos 
Siutai *11 

Geriausio mėlyno seržiaus.

Pirmos Komunijos
Dreses *3.48 iki *15

Dabar pardavimui pas
Skalbiami kaklaraik- 
ščiai vaikams.....25c.
Vaikams baltos veis-
tės.........*.............$1.25

Mercerizuotos mer-

ginoms pančiakos d^i-
bar.........................50c.

Rowlandu šeimininis. gyveni
mas.

Daktaro žmona, Lillian Row- 
land, paleista po kaucija. Ji
nai praeitą savaitę nušovė sa
vo vyrą. Užvakąr Lillian Row- 
land gana įdomių dalykų pasa
kė apie savo šeimininį gyveni
mą. Būdama septyniolikos me
tų jinai apsivedė su savo vy
ru ir paskui turėjo sunkaus 
-vargo, kol vyras mokslą pabai
gė. Jinai ėjo dirbti restauran- 
tuose ir kitur ir gelbėjo savo 
vyrą mokslą išeiti. L)at>ar gi 

dentistas Borland jau tulrčjjo 
įplaukų $35,000 į melus. Bet 
jis įsimylėjęs j saivo raštines 
darbininkę neapkentęs jos. 
Tankiai ją mušdavęs ir vis 
spirdavęs, kad jinai sutiktų su 
juo persiskirti. Ji gi nenorėjo. 
Jų barnūs tankiai padarydavo 
nemalonumo jų kaimynams, 
kurie kituose kambariuose gy
vena. Kaimynai tą liudija.

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

Vaikams English Wa 
Iker čeverykai $3.98

EXTRA SPECIALIAI
Mažos mieros moterims Čeverykai, po
ra tiktai .................................................... $1.00

Uždaryta Nedėliomis visų dienų.

Vaikas mirė nuo vėžio.
Caroline Harrison Morton, 

šešių metų mergaitė, užvakar 
mirė nuo vėžio ligos St. Luko 
ligonhuty. Daktarai sako, jog 
tai nepaprastas atsitikimas. 
Taipgi labai retai pasitaiko taip 
jaunam kūdikiui mirtinu vė
žiu sirgti. Gydytojai mano, 
kad mergaitė turėjo jį įgimus. 
Kūdikiui buvo padaryta net 3 
operacijos.

Šviesų ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS. Pre».

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
't.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spėriai u m a«: Moterų ligos ir Chirurgija.

|| 1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

.

Mokiniai suruošė betvarkę*
Užvakar Northwestern uni

versiteto mokiniai buvo suruo
šę nemažą betvarkę Evanstone 
— taip vadinamoj Chicagos 
daly. Mokiniai laikė metinį pap
rotį, taip vadinamą “žalių ke
purių“ deginimą. Jie sukurt 
ugnį ant bėgių prie Fountain 
Sųuare, paskui gi kai kurie 
pradėjo eiti į krautuves ir im
ti kas jiems po ranka pasitai
kė. Vietinė policija per tris va-

Nuomininkai turį klausyti 
teismo.

Springfieide perleistas bi
lius, kuris duoda nuominin
kams galios ant vietos gyventi 
dar šešis mėnesius nereiškia, 
kad jis laužo teisino nuospren
dį. Užvakar J. H. Patterson 
pareiškė, jog nuomininkas pri
valo klausyti teismo nuospren
džio. Jeigu teišėjus išklausęs 
nuomininką ir savininką nus
pręs, kad nuomininkas privalo 
apleisti tuos ar kitus namus, 
tuomet nuomininkas jau turi 
išsikraustyti. Tas bilius tik 
duoda teisėjui galios nuspręsti, 
kad arba nuomininkas gali dar 
šešis menesius gyventi tame 
pačiame name mokėdamas 
rendą tokią, kaip kad pirmiau 
mokėjo, * arba išsikraustyti.

Frank Kagan, 18 metų 
kiną užmušė automobilis, 
tomobilio važiuotojas 
tredge, savanoriai atsilygino su 
velionies tėvais, užmokėdamas 
jiems $10,000.

(vai-. 
Au- 
Kit-

Delos Geyroff, turtingas 
ūkininkas, tyčia nusišovė.

Marlha Lijcin, vyrui nesant 
namie, pasidarė naminėlės. 
Vyras gi parvažiavęs gavo už
simokėti $500 trž probibicijos 
patvarkymų laužymą.

Metodistai greitai pradės sta
lyti bažnyčią, Methodist Epis- 
copal Temple, kuriai paskirta 
$6,000,000. (!

Darbininkas, Joseph Ha|rri- 
son, dirbo 22 pėdų giliu duo
bėje. Tuo tarpu .jį apėjo gasas. 
'Pik spėta išgelbėti.

Tradc vie- 
kad jeigu 

tą įstaigą, 
rinka, ku-

Chicago Borad of 
nas šulas i>areiske, 
pereis bilius prieš 
tai busią sunaikinta 
ri lėšaivus bilionus
teigti. Esą, legislatura neturi 
teisės lemti tos įstaigos likimą, 
kuomet ji esanti viso pasaulio 
rinka.

Dar nėra puses metų kaip 
dvi moterys vyrus nužudei il
sios tapo paleistos.

tas, kuomet jo žmona nepasi
rodė teisme. Jis buk norėjęs ją

IK ką tapo atspauzdinta nauja

knyga vardu “Pavydas”. Tai

yra veikalas, kurį parašė vie

nas iš labiausia pagarsėjusių naujos

gadynės rusų rašytojų — M. Arciba-

ševas. Sis veikalas bus žingeidu per

skaityti kiekvienam gražiosios lite-

raturos mylėtoju j. Veikalą išvertė

lietuvių kalbon P. K-as ir savo užduo-

tį atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau-

jienų. Šį puikų veikalą* kiekvienas

galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms

Dr. A. R. Blumenthal
AKTŲ SPECIALISTAS 

Akta E|įfzami«vo)* Dyk H

Gprcnimas yra 
tuščias, kada pra • 
nyksta regėjimas.

Mea vartojam 
pagerintą * Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiamo 1 vai

kus. Valu nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland'Avė. k a m p. 47 St, 
Talephona Yards 4817 

Boulavard 6437
=»

DR. M. HERZMAN
16 RUSIJOS

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

'Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
•3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

Telephonai:

50 centų Amerikos pinigais

BBBBBBH

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti SI. Louis Are.,

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

1 ‘ Pranešimas pažjstatttfeittfl ii* 
draugams.

Checker Taxi kompanija sa
vo automobilius pemmdys- 
nuo 16 iki 50 nuoš. pigiai!, ne
gu lig šiol kad Luvo.

Benjamin W. Kit^odge teis
me reikalauja divorsį® todėl, 
kad jos vyras perdaug eikvoja 
pinigus. Jis jau išeikvojęs 
$300,000.

....................  v ,

A
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Šiuo pranešu 
kėliau iš po nuni. 2521 W. 45 
St. į savo nuosavą namą po 
num. 4537 S. Hcnnitage Avė. 
Todėl užkviečiu savo draugus 
ir pažįstamus atsilankyti pas 
mane, kur gausite skanių gėri
mų ir mandagų patarnavimą.

Stanislovas Vaitiekaitis.

Pirma lietuviška valgykla 
North Si d ėję

šiuomi pranešame nortlisai- 
diečiams, kad mes atidarėme 
lietuvišką valgyklą lietuviams 
parankioj (vietoj. Todėl, šios 
apielinkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti pas mus, o pilnai 
kiekvieną užganėdinsime.
A. SABECKIS ir KAZ. KIČAS, 

1940 W. North Avė., 
Arti Robcy St.

PRANCIŠKUS TALIUSIS

•persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 30 d., 1921. Velionis bu
vo pasirengęs išvažiuoti j Lie
tuvą ir laivui besirengiant iš
plaukti iš New Yorko stoties 
pasimirė palikdamas verkiančią 
savo dukterį Birutę 7 metų am
žiaus, kurią turėjo pasiėmęs su 
savimi. Velionio moteris Vero
nika gyvenanti Chicagoj gavo 
šią liūdną žinią, kad velionis bus 
parvežtas į Chicagą gegužio 5 
d. Velionis paėjo Tauragės ap., 
Naumiesčio vaisė., žilių kaimo. 
Lietuvoj paliko senus tėvus, 
brolį Juozapą ir*7 seseris, Ame
rikoj paliko savo nvoterį Vero
niką ir 3 dukteris Birutą 7 m. 
Viktorija 5 m. ir Aldoną 5 mėn. 
Lavonas bus parvežtas pas jo 
moterį 2853 Emerald Av., bus 
laidojamas subatoj, gegužio 7 d. 

į Tautiškas kapines. Kviečiame 
visus gimines ir pažystamus da- 
lyvaviti laidotuvėse.

Nuliudusi moteris Veronika 

ir dukrelės.

DRTOiEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa) 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 498h 
Valandos nhc 10 iki 12 dieną.

Stogu Dengejas
MUSŲ REBUS NO. 1.

Balandžio 27 dieną pasiulytasai žaislininkams išskaityti 
rebus jiems, matyt, buvo toks naujas ir nesuprantamas da
lykas, kad jie tiesiai nežinojo nei kas su ta keistenybe daryti. 
Ištiesų, iš viso tilveiko pasižymėjusių iki šiol žaisli ninku vos 
tik trys (3) išrišo jį ir atsakymus atsiuntė, būtent: Zenonas 
Sinkutis, Kazys Jurša ir A. Lukšys, pastaratis net iš Bridge- 
porto, Conn. Tasai rebus buvo toks:

(T~

irBuvo sakyta, kad iš vaizdi ii amų čia raidžių, daiktų 
veiksmų į reiki A bandyt išskailyt viena žinoma lietuvių pa
tarlė. Bandykime gi skaityt. Paiveikslclyj matome tokių da-

Šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengejas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius kiekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ii 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 1.5 metų.

Taipgi turiu -didelį treką perkrau- 
fitymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiskai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

Amerikos Lietuviams.
Duodu žinoti, kad atidariau Infor' 

inacijų Biurą Kaune, po antrašu. 
Kaunas, Laisvės Alėja 72, Augustinas 
Skamarakas, Lithuania. Norėdami

lyky: rahlė T. pamesta YLA, kažinkas viednj užvertu GERIA, 
žodžio skiemuo SNĖ, raide,B ir vėl pamesta įLA. lai yra: Įmonės arba biznio žinių — informa-

T YLA GERIA SNE B YLA, iš ko ir gaumime patarlę: djįl, kreipMUs augšHau pažymėtu 
tvt a rrurckir. nvr a antrašu pnsiunčiant $1.50, arba prie
11 LA irEnr/b'NE BYLA. . mano įgaliotinio Amerikoje, pono

Bebus skaityti yra labai įdomu. Bandysime karias nuo į’r*nk Martišius, 726 w. i9th Place, 
. .. i /. Chicago, III., o jis suteiks paaiškim-karlo jų patiekti. ni{i.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois, 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų. ,

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vat 

valandos ryto iki 1 vąl, po piet 
Telefonas Drexel 2880

•”

DR. G. M. GLASER I
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan 81, kerti 32 St. | 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTASi

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 I 
vakare. Nedėlionr.is nuo 9—2 I 

po piet. I
Telephone Varde 687 I

BBBBBĮBBBBBBBBBDBMl'

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.

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrąžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison Bt.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

Tak^i išskiriant nedėldienius. |

Telephone Yards 5834

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

ryto “ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė, Chicago, 111.

Arti 38th Street.

elefonas Pulln.an 856
DR. P. . ZALLYS 

Lietuvys Dentistas 
10801 So. Michigan Avn Roseland. 

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

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

DR. C. KASPUTIS 
—Dentistas—

8331 S. Halsted St, Chicago, III.
Valandos:—

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

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytoja# ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave„ Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.



NAUJIENOS, Chicago, III.

Pranešimai SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI AUTOMOBIUAI
Pėtnyčia, Gegužio 6 d., 1921

Rubsuvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj ge
gužės 6, Unijos salėj, 1564 N. Robey 
St. Pradžia 7:30 vakaro. Malonė
site atvykt visi Unijos nariai, bus 
daug svarbių reikalų.

— Sekr. Frank Juozapavičia.

NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI saliunas labai pi

giai, lietuviais apgyventoj kolonijoj, 
arti šv. Jurgio bažnyčios. Pigi reni 
da , keturi pagyvenimui kambariai. 
Laisnis iki Naujų Metų, lystas ant 3 
metų. Pardavimo priežastis, partne
rių nesutikimas.

Atsišaukite.
943 W. 38rd St.

PARDAVIMUI Fordas |918 nvetų, 
indžinas dirba kaip naujas, naujutė
liai tajerai, “Demountable” ratai, 
parduosiu kuo pigiausiai. Nuo 2 iki 
9 vai. vakare apžiūrėjimui. .

A. R., 
1410 So. 49 Ct

. Cicero, 111.

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO? ♦

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

YRA KAMBARYS nuomoti 
vienam vyrui kartu su kitu. 
Kreipkitės adresu: 545 W. 32nd 
St. antros lubos.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis posėdis bus’ Mildos svet. pėtny- 
čioj, gegužės 6 d. 8 vai. vak. Mel
džiami delegatai nesivėluoti, nes la
bai daug svarbių reikalų rarfdasi ap
svarstymui. — Valdyba.

Indiana Harbor. — S. L. A. 185 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
geg. 8, kaip 2 v. po pietų, paprastoj 
svetainėj. Visi nariai malonėkite 
būtinai susirinkti paskirtu laiku. Yra 
svarbių reikalų.

— Fin. sekr. P. S. Rindokas.

Bridgeportas. — Illinois Lietuvių 
Pašelpinis Kliubas laikys savo mėne
sinį susirinkimą subatoj, gegužio 7tą 
dieną, 7:30 vakare, 3301 S. Morgajj 
gatvė. Visi kliubiečiai malonėkite su
sirinkti laiku. — Nut. rašt. A. J. La
zauskas, 3339 S. Union Avė.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės pašelpinio Kliubo susirinkimas į- 
vyks šiandie, geg. 6 dieną, 7:80 v. v. 
A. Stankevičiaus svetainėje, 1500 So. 
49th Avė. Draugai, malonėkit susi
rinkti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų. — K. Jurijonas.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
ne«lėlioj, geg. 8, kaip 1 v., po pietų 
paprastoj svetainėj. Visi nhria kvie
čiami dalyvauti. Norintięji Įstoti 
musų draugijon taipjau kviečiami at
vykti. — Raštininkis.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ameri
koj laikys mėnesinį susirinkimą nedė
lioj, geg. 8 d., 1 vai. p. p., Davis 
Sųuare parkelio svet., prie 45tos ir 
Paulina gat. Visi nariai meldžiami 
laiku atsilankyti, nes yra daug svąr- 
bių reikalų svarstyti. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pašei po 8 mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 8 d. gegužio, 2 vai. po pie
tų Związek Polek svetainėje, 1315 N. 
Ashland . Draugai malonėkite su
sirinkti laiku. — X. Shaikus.

Brighton Park, — L. S. S. 174 kuo
pos susirinkimas įvyks nedėlioj, geg. 
8. kaip 10 vai. ryto, Pociaus svetai
nėj, Kedzie ir 38 Place. Visi nariai 
susirinkite, nes be kitų svarbių rei
kalų 
jono

bus svarstomas ir VHI-to Ra- 
konferencijos protokolas.

— Valdyba—

L. D. L. D. 19 kp. susirinkimas 
įvyks nedėlioję, Gegužio 8 d. 10:30 v. 
ryto Naujienų name. Visi nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų; taipgi bus knygos dalinamos 
visiems nariams. Nepraleiskite šio 
susirinkimu ir progos pasiimti knygas 

Kviečia Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
. I—II. - • M- .^-Ml —I —H—I *11 ■^*■1. * —» - - •

JIEŠKAU savo draugo Prano Gie
draičio, paeina nuo Jurbarko. Pir
miau gyveno Chicagoj, vėliau Penn- 
sylvanijos valst. Turiu svarbų reika- 
kalą. Meldžiu jo paties atsišaukti, 
ar kas jį žino pranešti.

MARTIN ŽUKAS, ' 
1850 W. Harrison St., 

Chicago, III.

JIEŠKAU Kazimiero, Kajetono ir 
Stanislovo Andriškevičių, Kauno rėd., 
Pandėlio parapijos. Girdėjau, kad 
gyveno Chicagoj. ( Meldžiu atsiliepti, 
nes turiu labai svarbių žinių iš Lietu
vos. Jei kas žinote juos, malonėsite 
pranešti už ką busiu dėkingas.

P. MIKŠIS, 
1335 S. 2nd St., Philadelphia, Pa.

JIEŠKAU savo draugų, Broniaus 
Liutkevičiaus, Rozalimo par. (sykiu 
buvo Rusijoj, Ekaterinoslavo rėd., 
Petrovskam zavodie), 2 Kastanto Ši
dlausko, Tvėrių par., 3 Kaz. Pociaus, 
Rietavo par., 4 Ant Druniaus, Bars- 
tičių par., 5 Silvestro Songailos, Nau
jamiesčio par., (1907 m. išėjo į S. 
V. kariuomenę, nuo to laiko nežinau 
kur būna), 6 ir 7 Jono ir Kazimiero 
Jankevičių (Jankų) Šeduvos par., ir 
miesto, visi Kauno rėd. Jie patįs ar
ba kas apie juos žino malonėsite pra
nešti šiuo antrašu:

ANTANAS J. GNIŽINCKAS, 
P. O. Box 502, Johnston City, III.

JIEŠKAU švogerio Jono Gėriko, 
Triškių kaimo, Papilio par., apie 15 
metų kaip Amerikoj. Pirmiaus gy
veno Oglesby, III., dabar nežinau kur. 
Jis pats ar kas jį žinote, malonėkit 
pranešti sekančiu antrašu, už ką bu
siu labai dėkingas.

JUOZAPAS STATKUS, 
6019 Lafayette Av., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ.
JIEŠKAU partnerio — likau vienas 

biznyje, tad reikia partnerio. Turiu 
rakandų krautuvę ir dirbtuvę. Turi 
būt geras biznis man, arba kabinet 
makeris. Dabar turiu daug orderių 
ant rankų išsiuntinėjimui. Geistina, 
kad partneris turėtų kapitalo apie 
$5,000 jvestinimui, kuris yra apsaugo
tas. Gera proga padvigubint pinigus. 
Atsišaukite telefonu.

SAM ZINN, 
Tel. Belmont 709

JIEŠKAU partnerio — likau vienas 
biznyje, tad reikia partenerio. Turiu 
rakandų krautuvą ir dirbtuvę. Turi 
būt geras biznis man, arba kabinot 
makeris. Dabar turiu daug orderių 
ant rankų išsiuntinėjimui. Geistina, 
kad partneris turėtų kapitalo apie 
$5,000 įvestinimui, kuris yra apsaugo
tas. Gera proga padvigubint pinigus. 
Atsišaukite telefonu.

SAM ZINN, 
Tel. Belmont 709.

Garbus Lietuviai, kurie manote apie 
pirkimą žemės ir pagerinimą savo bū
vio, tai dabar geras laikas pasiteiraut. 
Mes patariam kaip geriau jieškot 
ūkių. Netik reikią 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 tiesiog at
važiuokit, o nebūsit nuskriausti. Pas 
mus atvažiavusiam aprodom visokių 
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-U’; 
metas ir patarnauja teisingai, da* nč 
vienas nieko- nepasakė blogo, taip 
kaip tūlas išleido porą numerių, 
lik dėl išnaudojimT, nurinkęs pinigus, 
pa! ?go į Chicago.

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

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis.e žemė gera, viskas ką 
gpasėii ar pasodini, uždera, ypatin

gi bulvės, rūgi 1, žirniai ir dobilai, 
ainos nuo $15 ir augščinu už akrą. 

Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III. «

Ant rendos kambarys. North- 
clek li

ros šviesa. Vienam arba dviem, 
galima ir merginom. 3 lubos.

2121 Armitage Avė.

sieloj. Šviesus, švarus,

IŠSIRANDUOJA šviesus švarus 
kumbarts vienam ar dviem vaikinam, 
be valgio.

Atsišaukite po 6 vai. v.
P. J. RIMKUS,

3442 Lowe Avė.,
Tel. Blvd. 762

JIESKD DARBO
JIEŠKAU darbo už knygvedį. Tu

riu patyrimo. Galiu atidaryti ir už
daryti knygas. Su pimu apskait- 
liavimu viso turto, be skirtumo kokioj 
įstaigoj.

P. YUCIUS, 
2121 N. Westem Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

KEIKIA patyrusių merginų 
prie vilnų, gera mokestis ge
rom darbininkenij kreipkitės.

Munual Wool Stock Co., 
1013 W. Randolph St.

REIKIA 2 moterų prie rin
kimo skudurų. Geni mokestis.

ALIVIN
2707 W. RooseveAt Road.

REIKIA patyrusių moterų 
skirstymui skudurų. Ateikit pri
sirengę dirbti.

5833 S. Throop Str

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ

REIKIA agentų prie Indust- 
rial Insurance alga ir komiši- 
nas. Tiktai gabus turi atsišauki 

1128 So. Sacramen'to Blvd.

PARDAVIMUI
Dešimts tukstančhj

Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
tų iš Pullman Convpany, su pasaulio 
tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoia- 
mi mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias kainas, kokių 
niekad nebuvo savo žemumų. Taipgi 
užlaikome visokių kombinuotų gasinių 
pečių, kokios spalvos tik 
te, už numažintą kainą, 
lengvais išmokėjimais.

L. COHEN, 
4614 So. Ashland

pageidauja- 
Cash arba

Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj. Biznis įdirbtas per keletą 
metų, lietuvių, lenkų ir rusų apgy
ventoj vietoj. 4 kambariai pragyve
nimui, visi elektra apšviečiami, toile- 
tai, vanos ir tt. Priežastį patirsite 
ant vietos.

4544 So. Califomia Avė.
▼

PARDAVIMUI saliunas, su 
rakandais (fumiture). Parda
vimo priežastis — važiuoju Lie
tuvon.

2900 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliunas — 
lenkų ir lietuvių apgyventoj vie
toj. Savininkas išvažiuoja ant 
farmos.

1537 W. 46th St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė geroj vietoj, tarpe lietuvių, cash 
biznis, nėra knygučių.

Atsišaukite laišku Naujienų ofisan 
pažymint No. 263.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj lietuvių apgyventoj. Pui
ki vieta, parduodu nebrangiai. 
Atsišaukite greitai.

671 W. 14-th PI.

PARDAVIMUI saliunas,
5 blokui visai nėra saliuno.

5359 So. Carpenter St.

per

5525 So. Kolio Av.

PARDAVIMUI Hudsoti automobi
lius Super Slx, pirktas 1920, taip kaip 

Par- 
gara-

PARDAVIMUI barber shop, ma
ža renda, 4 kambariai pragyvenimui naujas. Mokėjau $3,300.00. 
užpakalyj. Biznis gerai eina. Atsi- ’ duodu už $2,100.00. Randasi 
šaukite po biznio valandų arba nedė- "r
Įlomis.

JACOB MILLER, 
3531 So. Halsted St.

( naujas.

džiuj, 726 W. 19th St.
Klauskit

SIDABRO arba YOKIO.
T

PARDAVIMUI 3 flatų muro na
mas po 5x6x6 kambarius, skiepas, 
pastogė, Vanos, elektra, gasas ir ga
radžius dviems karams. Parduodame 
labai pigiai už $9,600.00. Savinin
kas greitai turi išvažiuoti Lietuvon. 
Atsišaukite pas

VILKAS IR KAZANAUSKAS 
2242 West 23rd PI.

2, 80x3% United States tajeriai 
veik nauji, originalė kaina $20.50 par
duosim dvi už $13. 1245 So. Michi-
gan Avė. 2 nauji 6,000 mylių 35x5 
tajeriai, bargenas, už $17.50 vienas.
Tel. Calumet 56.

RAKANDAI
NORIU tuoj parduoti už paaukavi- 

mą 6 kambarių rakandus; visi augš- 
tos rūšie; kaurai, fruntinės, dining 
kambario, miegamojo kambario se
tai. Misingio lova, indai, grindų ir 
stalo lempos, mahogany grojiklis pi
anas, victrola, puikiausias Buick Se- 
dan automobilius — bėga ir atrodo 
kaip naujas, davenport, ice box, kū
dikiui vežimėlis. Parduosime atski
rai jei tuojaus bus parduoti.

3220 W. Jackson Blvd.
Tel.: Garfield 945.

DIDELIS RAKANDŲ 
BARGENAS.

Parduodu savo gražiausi ir vėliau
sios mados trijų šmotų seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc. 
Vartoti tik 30 dienų. Parduosime 
ant syk arba atskirai. Taipgi $200 
Victrola už $50 su visais mano rekor
dais ir deimanto adata, gvarantuota 
10 metų. Galit matyt nuo 9 iki 9 
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų ne
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

AUTOMOBILIAI
Prieš Parodinė Paroda.
Vartotų karų, kurie bus išstatyti 1„ * ✓'t 1*vartotų karų parodoj, Coliseum — 

geg. 7 iki geg. 15. Galimu matyt da- 
bas pas

MITCHELL AUTO CO.
VARTOTŲ KARŲ 
IŠPARDAVIMAS

Pardavimui ant išmokėjimo 
Iš 100 karų pasirinkimas

Mitchell Auto Co.
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ PARO

DA PRASIDĖS NEDĖLIOJ.
DIDELIS PASIRINKIMAS UŽDARŲ 

IR ATDARŲ KARŲ.

Scripps-Booth 
W«stcott 
Chummy 
Franklin 
Studebaker 
Overland 
National 
Buick 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Elgin 
Palge 
Oldsmobile 
Chevrolet 
Fords

1920 Hudson 
Dixie Flyer 
Templar (Cal.

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

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS

Kaina Įmokėt Mėnesinis
Karo mokestis.

$200j00 $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 50.00
800.00 300.00 55.00
900.00 350.00 60.00

1,000.00 400.00 65.00
Augščiau apkainuoti karai

Proporcijoj 
mortgage nerokuojame 
Brokerage 
notary mokestis 
freitų apmokėt 
taksų mokėt

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

nis kaip 1912) imamas mainais arba 
priskaitomas kaipo dalinis cash mo-

Visi perdirbti Mitchell karai lygiai 
gvarantuojami kaip ir nauji.

Parduodami karai ant laiko. Pirk 
dabar.

MITCHELL
DU PARDAVOJIMUt KAMBARIAI

2328 2334
Michigan Avė. Michigan Avė.

Perdirbti karai parduodami abiejose 
vietose.

ATDARA 
DIENOMIS, 
VAKARAIS, 

NEDALIOMIS 
TEL.: VICTORY 3805

Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar
tą į mėnesį. ,

TIKRAS BARGENAS.
PARDAVIMUI Hudson, 7 pasažie- 

rių automobilius, išrodo ir važiuoja 
kaip naujas. Turi būt parduotas šią 
savaitę. Parduodama pigiai.

Atsišaukite.
3207 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME.
DIDELIS BARGENAS ant Bridge

porto, 4 flatų medinis namas, gaso 
šviesa, rendos neša $672.00 į metus. 
Namas vertas $6,000.00, parduodama 
už $3,200.00 — 34th St. ir Emerald 
Avė.

Atsišaukite.
FIRST NATIONAL REALTY CO 

736 W. 85th St.,
Klauskite Bumeiko.

PARDAVIMUI piet-rytinis kampas 
14-os ir Union gatvių, 51x100 pėdas.

* ~-- Trijų augštų mu- 
flatai, 
muro 

$5,000

Kaina $18,500.00.
ro namas, krautuvė, ofisas ir 
priešakis loto. Dviejų augštų 
namas užpakalyj. Priim-sime 
cash, balansą išmokėjimais.

KOCH & CO.,
2603 So. Halsted St., 

Tel. Yards 1148.

PARDAVIMUI 3 flatų muro nau
jas namas ant West Side. ' Apačioj 
bučemė ir viršuj du pagyvenimai po 
6 kambarius. Cementuotas skiepas 
ir pastogė, garadžius dviems karams. 
Namą galima pirkti su bizniu arba 
be biznio, arba mainais ant didesnio 
nam-o. Atsišaukite pas

VILKAS IR KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23rd PI.

M. VTALENč (US,
119 Washington St., Hart Michigan

ŪKĖS! ŪKĖS! NERASIT NIEKUR TOKIOS 
PIGIOS FARMOS.

PARDAVIMUI 8 flatų muro na- 
i mas, murmuro stogas, augštas ant
augštis ir skiepas.

Atsišaukite ant 3-ių lubų iš prie
kio.

2938 So. Union Avė.

PARDAVIMUI naujas dviejų augš
tų muro namas, 5 kambariai į kiek- 
.vieną saulė įeina. Viskas po šiai ma
dai. Lotas 30x125. Priimsime 
$1,500 įmokėjimą. Kaina greitam 
pardavimui $7,800.00. Atsišaukite 
prie savininko.

A. MILAUSKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit prastų farmų, arba pus

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

Čia yra suvirš 400 lietuvių pirkę 
farmas 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,
R. 1, Fountain, Mich.

REAL ESTATE BARGENAS
Vienas 5-4 kambarių flatų namas. 

Vienas 4-4 kambarių flatų namas. 
Rendos $1320.00*.

$2,000.00 cash, likusią dalį išmokė
jimais.

GIBSON, 
3356 Parnell Avė.

ŪKĖS 
MICHIGAN VALSTIJOJ.

120 akerių ūkė: 75 akeriai dirba
mos; budinkai pirmos klesos, 4 ark
liai, 10 melžiamų karvių, 4 telyčios — 
visos mašinos geriausiame padėjime. 
Didelis inžinas, galima malti ir mal
kas pjauti; kūtė įtaisyta su visais 
parankumals. Parduodama už $ll/)00; 
įmokėt $6,000. Savininkas belgas, at
sišaukit pas kaimyną.

JOHN M. KACHINSKY, 
R. Box 2, Carney, Mich.

Dabar yra geriausias laikas 
pirkti ūkę.

Aš turiu daug ūkių pardavi
mui; visos arti Chicagos mies
to; turiu visokių didelių ir ma
žų su budinkais- ir be budinkų. 
Ant katrų nėra budinkų, mes 
pagelbėsim pasibudavoti ir duo
dame ant lengvo išmokėjimo. 
Platesnių informacijų rašyk ar
ba ateik pas

PAUL P. BAUBLY,
1404 W. 18 St., 

Chicago, III.

Parduodu arba mainau ant Chica
go nuosavybės puikią farmą už pusę 
to ką verta. Geroj vietoj, ant pul
kaus ežero kranto, arti mokslamės, 
prie pat mažo miestelio ir arti di
delio miesto, prie pat didelio vieške
lio, lietuvių kolonijoj, puiki vieta va
sarnamiui (surrcmer resort). Kas 
gaus tą farmą — liks turtingu. Par
davimo. piežastis — moteries mirtis. 
Aš nesu agentas, bet savininkas tos 
farmos. Klauskit J. Skinder,

3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai na
mas, nes savininkas eina j di
desnį biznį. Turi būt parduo
tas trumpame laike.

3356 So. Halsted St.

NEPAPRASTAS BARGENAS
3 augštų muro namas, kanvpinis 3 

Storai ir 3 pagyvenimai, štimu apšil
domus, rendos $2,500 metams, ant 
geriausios biznio gatvės1 apie 18ta ir 
Halsted St. Turi būt parduotas šią 
savaitę greitai už $18,000. Atsišaukit 
.pas

J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.

PARDUODU Ųkę 40 akerių; 30 
akeritj dirbamos, .jauni gyvuliai, geri 
budinkai ir visi reikalingi ukininkys- 
tei įrankiai. L

Atsišaukite pas savininką.
P. SIMANAUSKAS, 

R. F. D. 8, 
Rhinelander, Wis.

PARDAVIMUI puiki farma Ilinois 
Valstijoj, 78 akeriai visa dirbama; 7 
karvės, 3 arkliai, 4 žąsys. 11 kiau
lių, 200 vištų ir visos ūkei reikalin
gos mašinos. Kaina $8,000. Įmokėt 
reikia $3,000', o kitus lengvoms išly
goms. Pardavimo priežastis, va
žiuoju Lietuvon, nes ir ten turiu ūkę.

Z. ZAUGAS, 
Box 102, Edgevvood, III.

EXTRA 
Tikras pigumas. *

80 kambarių Kotelis prie ežero ir 
40 akerių žemės, puikus sodas, 12 kitų 
budinkų, kambariai su rakandais ir 
viskas yra, kas tik reikalinga hote- 
liui: šaukštai, puodai, torelkos, lovos 
su patalais, stalai, krėslai 400 žmo
nių; pianas, daug laivų, elektra kiek
viename kambaryj ir viskas, kas tik 
reikalinga prie biznio. Vertė $45,000, 
parduodame už $17,500 arba išmai
nysime ant propertės Chicago. Pla
tesnių žinių kreipkitės pas

WEST REALTY EXCHANGE 
2015 So. Robey St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augštų na- 
mas 6—7 kambarių pigiai, ka
dangi turiu apleisti miestą.

1824 Rublc St.
1-as floras iš užpakalio.

v
PARDAVIMUI • f stubos rakandai, 

gramafonas, setas, lova ir kiti 
kandai. Galite matyt kas dieną 
pietų.

2956 So. Union Avė., .
2-ros luboš iš užpakalio.

ra-
Po

PARDAVIMUI 11 kambarių boar- 
d’inis namas. Renda $60 į mėnesį. 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Kamba
riai niekad nebūva tušti. Parduodu 
su visais rakandais.

Atsišaukite
MRS. C. JOHNSON, 

1542 S. Cicero Avė., kampas 16.

PARDAVIMUI vienas iš didžiausių 
bargenų, kuomet nors buvo siūlomas. 
Bizniavas kampas, užimtas kaipo 
vaistine, gydytojų ofisai, kratuvės ir 
flatai. Dubeltavų plytų namas. Iš- 
sirenduoja už $250.00 į mėnesį. Kai
na tik $17,000. Pusę cash, likusią da
lį išmokesčiais. 
Wallace gatvės, 
$25,000.

IGNATIUS
31st & Wallace Sts

ši vieta randasi prie 
arti 31-os ir verta

CHAP & CO

PARDAVIMUI arba mainymui bar
genas 2850 So. Union Avė, 2 flatai ir 
krautuvė.

Atsišaukite.
J. J. TOMANEK, 

2626 Throop St.,

PARDAVIMUI 3145 So. Emerald
Avė. 3-jų augštų medžio 
Bargenas.

Atsišaukite.
J. J. TOMANEK,
2626 Throop St.

namas.

PARDAVIMUI trijų augštų muro 
namas, krautuvė ir 5 flatai, visi iš- 
renduoti. Geros ineigos, taipgi ant 
atskiro loto, 
pardavimui, 
cash.

4619-21

Paaukausiu greitam 
$12,000.00; $4,000.00

Wentworth Avė, 
Tel.: Normai 220'8.

PARDAVIMUI trijų augštų kampi
nis muro namas, krautuve ir flatai. 
Randasi prie 1919 So. Halsted St. 
Bargenas. Telefonuokit, - Graceland, 
2617. Komišinas brokeriui.

FARMŲ EXTRA BARGENAĮ 
Kurie norit pirkti farmas, tai ne

praleiskit šios progos.
100 akerių farma geros žemės visa 

dirbama, 40 akerių insėta kviečių, 30 
akerių dobilų, reštas vasarojo, geros 
triobos, stuba, bamė, vištininkai, kiau
lininkai, klėtis, garage ir tt. Kartu 
visi gyvuliai, mašinos visos kokių tik 
reikia prie ūkės, 2 mylios nuo miesto 
kaina tiktai ..............................  $11.000

80 akerių, 50 dirbamos, 30 miško, 
gera ganykla, 10 akerių jnseta kvie
čių, 12 dobilų, geros triobos, 7 kam
barių stuba, gera barnė šilo, 3 ark
liai, 8 melžiamos karvės, 7 priaugan
ti veršiai, 3 didelės veislinės kiaulės, 
50 vištų, 1 šuo, 3 katės, visos mašine
rijos, kaina .............................. $5,700

40 akerių, 4 mylios nuo miesto, ge
ra žeme, geros triolios, 5 kambarių 
stuba, pusėtina bamė, puikus sodas 
100 medžių obolių, 50 pičių 2% akeriai j 
žemuogių, kaina ....................  $3,000

80 akerių, 60 dirbamos, 20 ganyk
los, 2 mylios nuo miesto, puikus so
das, insėta kviečių ir dobilų, žinoma, 
sėjama ir vasarojus, puiki didelė stu
ba po visa skiepas, gera barnė su gy
vuliais ir su mašinomis, kaina $6,600

120 akerių( tik U mylios nuo mies
to, 60 dirbamos, kita gero miško ir 
gera ganykla, upelis teka per lauką. 
4 geri arkliai, visos mašinos, geros 
triobos, sodas, kaina ....... :......  $7,0001

60 akerių 50 dirbamos, reštas gany
klos ant pat miesto laiko, žemė gera, 
molis su juodžemiu maišytas, 10. ake- J 
rių insėta kviečių, 6 naujų dobilų, 6 
alfalfa, 10 kornų, 10 avižų, pora bul
vių ir tt. puikus sodas apie 100 vai-1 
singų medžių, upelis teka per farmą-1 
gera mūrinė stuba, 10 kambarių ir ge-1 
ras skiepas, fumisu šildoma, vanduo 
ir maudynės stuboj, taip .kaip mieste 
geros bamės šilo, kiaulininkas, višti-1 
ninkai, klėtis, mašinoms pašiūrė, ga
rage, laukai užtvarstyti vielų tvoroms 
po 10 akerių, kurį šmotą nuvalius ga
lima paleist gyvulius nereikia ganyt 
viską sykiu su užsėtais laukais, kai-1 
na . ..........     $7,000 |

Panašiai turime ir daugiau dides
nių ir mažesnių kati atvažiuosite, mes 
apvešime, parodysime kurios tik ge
ros žemės, patariam apsisaugat agen
tų, pirkit patys nuo savininko, pas 
mus patarimą, mes čia lietuviai ūki
ninkai seniai gyvename ir patyrę, ku
rios žentės ką vertos, taigi ir tams
toms prirodysime kuoteisingiausiai, 
kur apsipirkę žmonės mus susiedijoj, 
kartu linksmai gyvenam. Kreipda
miesi su laiškais klausdami informa
cijų pažymėkit kiek pinigų galėtut 
sudaryt ant pradžios, o tuom tarpu 
mes. galėsim aiškiai tamstoms suteikt 
aiškius nurodymus kokią, farma su 
tiek kapitalo galima pradėt pirkt.

K. DAUNORAS, 
Box 7, Custer, Mich.

PARDAVIMUI pigiai 2 augštų mu
ro naujas namas, kampinis ant 60x125 
loto bizniavo, Storas ir 5 pagyveni
mai po 6 ir 4 kambarius, kieto me
džio visi trimingai, maudynės, elek
tra ir vėliausios mados visi intaisy- 
mai, balto marbolo priemenes, greitu 
laiku parsiduoda tik už $22,500, da
bar tokį namą nei už $40,000 nepabu- 
davotum. Namas randasi apie Hal
sted ir 63rd St. Atsišaukit greitai 
pas.

BARGENAS — už pusę kainos, 8 
flatų muro namas, po 5 ir 6 kamba- ’ 
rius, ant 2 lotų, 2 garadžiai, 6 auto
mobiliams, viskas įrengta pagal nau
jos mados: elektra, vanos, garu šil
doma, prie Garfield Parko, randos 
neša $350 į mėnesį. Parduosiu tik 
už $16,500. Savininkas važiuoja Lie
tuvon.

JOE AUGAĮTIS,
• 819 W. 33 St.

STOCKAI-SEROS
NORIU pirkti koletą Naujienų 

Bendrovės šėrų. Kurie turit ir norit 
parduoti, kreipkitės sekančiu antra
šu. U

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

A. ANTAITIS
1443 N. Paulina St., Chicago, III. 

Tel. Armitage 1710.

MORTGEClAl -PASKOLOS
SU $3500 cash nupirksi negirdėtai 

pigiai 3 augštų muro namą, 6 pagy
venimų po 6 ir 5 didelius kambarius, 
vanos ii* kiti parankamai. Rendos 
$1500 metams, turi būt parduotas šią 
savaitę tik už $10,500' su $3,500 inmo- 
kėjimo, likusius rendos pabaigs mo
kėt. Namas randas ant Bridgeporto. 
Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

REIKIA PINIGŲ
Parduosiu pirmą mortgečių ' 

su 7%. Priimsiu Liberty Bond- 
sus už pilną jų vertę. Klausiat 
P. M. Kaičio.

3301 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 6775

Dideils Farmų Bargenas
Tėvas su sunum nesutinka.
120 akerių, nauji budinkai, naujos 

mašinerijos, šilo, 9 karvės, 5 telyčios, 
kiaulės, 2 arkliai. Kaina $7,000.00. 
Išmokėjimai. Rašykit pas

MARTIN PUSČIUS, 
Buvęs Cicero, III. Dabar

Box A, Stephenson, Mich.

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
BARGENAS IR ATEITIS.

Viena iš geriausiij progų. Pikni
kams daržas, gražus, didelis miškas 
prie pat streetkarių linijos Archer 
Avė. 14 akerių prie pat didžiausių 
parkų Forest prezerver kuriuos jau 
pradėjo taisyti ir ant kampo dviejų 
bulevardų. Kuris padarys piknikams 
daržą, tas aukso mainas turės greitu
laiku. Parsiduoda mažiau kaip už* 
$2,000 ant akerio. Tikrai.verta dau
giau kaip $5,000 akeris. Atsišaukit 
pas

J. ZACKER, 
3801 So. Halsted St. V

PARDAVIMUI 85 akerių farma, 
netoli miestelio ir gerų rinkų, lygi 
dirbamoji žemė, didelė ganykla, ap- 
skaitliuojama 600 kordų malkų, sodas 
visokių vaisinių medžių. Gera 8 
kambarių stuba, vanduo įvestas, 2 ge
ros bamės, vištininkas, karvių, ark
lių ir paukščių. Visokie vežimai, 
mašinos, pakinkai, kaina $2,200; duo
sime ant išmokesčio jei pageidausit.

SAM HALPER, 
Conventry, R. I.

SU $4,00'0 “CASH” NUPIRKSI 
$20,000 NAMĄ.

MOKYKLOS
TER 

EM
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineą ateiti by-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-tq lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

Pardavimui mūrinis kampinis na- 
flatai po 5 kambarius ir Storas su 
kambariais, vanos ir kiti patogu

mai, užpakaly mūrinis garažius dviem 
mašinom, su namu eina ir šalę esan
tis tuščias lotas. Tokį namą nepa
statysi ne už tris kartus tiek, už kiek 
parduodama. Pardavimo priežastis
— savininko mirtis. Klauskit J. 
Skinderio,
3801 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 6775

PARDAVIMUI 147% akerių far
ma arba jieškau partnerio. Gera že
mė, upė bėga per ganyklą, daili vieta. 
Mokykla, kalvio šapa ir krautuvė. % 
mylios; į kitą miestą 3 mylios. Vi
sos mašinos, 23 galvijų. 10 melžiamų 
karvių, 4 arkliai, 17 kiaulių. Kaina 
$9,500. Pusę įmokėt, kita ant leng
vų išmokesčių.

A. VAITONIS, 
Box 27 A, Melrose, Wis.

4
4

PARDAVIMUI 4 lotai prie šv. Ka
zimiero vienuolyno, 80x125 ir 1 lotas 
Cicero 80x125. Ciceras lotą mainy
siu ant automobilio arba kito kokio 
daikto. Kas norit pirkt pigiai, 
Šaukit greitai.

JOS. AUGAĮTIS, 
819 W. 33rd St., 
Tel. YaMs 2219.

PARDAVIMUI automobilius Reo, 
beveik naujas, parduosiu už cash ar-

AISKRYMERNĖ — ice cream par- 
lor — pardavimui — cigarai, cigare- _ , _

Krau-, ba mainysiu ant Fordo troko arba pa-
sažierinio . Klauskite bučęrnėj bile

tai, kendės Ir įvairus tavorai. 
tuvės renda labai žema.

Kreipkitės.
2851 W. 88th St.

* sažierinio 
kada.

8158 So. Union Avė.

atsi-

IL
Y


