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Karolis sugrįžo Svei-' Francija suokalbiai! ja prieš
Uždarė lietuvių laikraščius Tarybos tarp angliakasių, ka* 

sykių savininkų ir valdžios 
tapo petrauktos.

carijon. Ameriką.

Tarybos su Anglijos angliaka 
siais paįro

Visi lietuviy laikraščiai 
Vilniuje uždaryti. *

Uždaromos gudų mokyklos. 
Tautų Sąjungos Kontrolės Ko
misija užsiliko Kaune. Balan
džio 18 dieną šaukiami Lietu
vos ir Lenkijos atstovai Briu
seliu laikinai sutarčiai sudaryti.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

\VASIIINGTONAS. — Balan
džio 5 dieną gauta pavėlintas 
toksai “Eltos*1 bevielio telegra
fo pranešimas nuo balandžio 
1-mos dienos:

Tautų Sąjungos Kontrolės 
Komisija dėl Vilniaus įvykių 
mananti Kaune palikti. Užpra
šo [prašo? Red.] tam tikslui 
Tautų Sąjungos leidimo.

Kontrolės Komisijos prane
šimu, Belgijos, ministeris Hy- 
manas esąs nusprendęs pasiū
lyti Lietuvių ir Lenkų vyriau
sybėms siųsti savo atstovus 
balandžio 18 dieną Briuseliu 
laikinai sutarčiai dėl ginčija
mų sričių provizorinės padėties 
sudaryti, šioms preliminari
nėms deryboms gerai pasibai
gus tuojau prasidėtų tų pačių 
atstovų derybos dėl galutinos 
sutarties. ♦

Pružanų miestely lenkai už
darė Gudų mokyklą. Išvaiky
damas vaikus, žandaras sakė: 
gausią kulką, jei skaitysią Gu
dų knygas.

Vilniuje į Gudų mokyklas 
ateina policininkai ir kritikuo
ja mokinimą. —ELTA.” 
žilius ir žadeikis jau Kaune, 

kitu kablegramu iš 
5 dienos “Elta” pra-

'Poliaus 
balandžio 
neša:

“Atvyko Kaunan iš Amerikos 
daktaras [turbut: kunigas. — 
Red.] žilius ir majoras žadei
kis.

Vilniaus Lenkai, persekio
dami Lietuvių spaudą, traukia 
atsakomybėn Biržišką ir kitus 
redaktorius. “Vilniaus Kurjie- 
ro” redaktorius nubaustas pen
kiom dešimtim tūkstančių auk
sinų. Visa Lietuvių spauda Vil
niuje uždaryta.

Nuo balandžio pirmos dienos 
Lietuvos paštas nebepriima ru
su raidėmis telegramų.

—ELTA.”

DIDELIS GAISRAS TOKIO.

Sudegė 1,700 namų.

Didelis

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., April 8, 1921 
as i

ster at Chicago, 111., Apnl 8, 1921 
required by tho act of Oct. 6, 1917

Amerikos komunistas 
smerkia bolševikus.

Rusijoje viešpataujanti blogiau
sia pasaulyj tyronija, sako 

Zucker.

LONDONAS, bal. 7. — Na
cionalinė geležinkeliečių unija 
šiandie vienbalsiai nutarė rem
ti angliakasių streiką.

Geležinkeliečių pildomasis 
komitetas nutarė pasitarti su 
transporto darbininkais tikslų

i Bet vengrai tikisi, kad jis dar 
I kai tą sugrįš Vengrijon.

Nori Įvelti į monarchistinius 
suokalbius ir paskui įtraukti į 

karą gelbėjimui Franci jos 
kailio.

V1ENNA, bal. 7. — Diplo
matiniuose rateliuose visur

veiksmingiausių žingsnių pa-, 
gelbėjimui angliakasiams.

Tuo gi tarpu ]
Lloyd George paskelbė atstovų 
bute, kad konferencija tarp 
angliakasių, kasyklų savinin
kų ir valdžios atstovų galuti
nai paįro.

Tad Anglijai šiandie gręsia 
didžiausias industrinis krizis ir 
galbūt sukilimas, nes jeigu 
angliakasių streikas tęsis, prie

REVELIS, bal. 7. — “Pū
vanti sovietų Rusijos civiliza
cija” tapo apibudinta Dr. Mor
ris Zucker, kaipo blogiausia 
tyronija pasaulyje. Dr. Zucker 
esąs vienas vadovų ir organi- keliečiai 

partijos j 
Brook- fca(| valdžia vargiai galėtų at- 

lyn, N. Y. Jis atvyko šiandie laikvti.
Amerikoje jr gyveno

LONDONAS, bal. 7. — Ex- 
. karalius Karolis atvyko į Lu- 
■ccrno, Šveicarijoj, apie 11 vai. 
pereitą naktį, sako Zuricho ži
nia. Jį lydėjo jo pati Zita, kuri sprendžiama, kad Francijos po-
jį pasitiko Buchs. Karolis iš- litikai siekiasi įtraukti Amcri- 
rodė labai pavargusiu. ! ką į kokią nors sąjungą ar iš-

. , . a. ,v. įgauti prižadą militarinės pagel-(Vengrija laukiant! sugūžimo. |)<)s Fraaclja v-, jgivcU)j 
l’len,U.el.a.S 1 STEINAMANGER, Vengrijoj, į kary.

]>al. 7. — Karoliaus sugrįžimas I Tuo pačiu laiku ' Francijos 
į Budapeštą buvo netikėtas net militaristų partija, turinti im- 
jo artimiausiems draugams,! perialistinių ir rojalistinių sie- 
kuric gėrisi tokiuo drąsiu ak-' kinių, daro intrigas, kad sngrą- 
tu ir kalba apie jj kaipo žmo- žirnis monarchijas į niekurias 

1 gų, evrtą karaliaus ^vietos. Vai- nugalėtąsias šalis, tai yra at- 
dininkai yra pasidalinę į dvi steigti tuos dalykus, prieš ku- 
puses. Vieni mano, kad kara- riuos Amerika kariavo ir išlei- 
lius turėjo iMisilikti, kad tai- | do daug pinigų ir praliejo daug

'r jo veikiama prisidės geleži”- ^eikuIavę jo kraujo.

iš Maskvos, po išbuvimui Ru
sijoje penkių mfinesiy.

“Padėtis nuolatos blogėja,” 
sakė jis. “Kad Rusija ir gaus 
biskutį užrubežinės pirkTybos, 
tas nepagalbės žmonėms, ku
rie visur yra aukomis tyronijos 
ir vagšto nusiminę ir bejiegiai 
delei 
ro.”

Dr. 
tapęs 
jiman 
liepo m. prez. Wilsonas sutei
kęs jam pardoną. Jis atvyko į 
Rusiją lapkr. mėn. Už trijų 

dienų po jo atvykimo į Mask
vą jis tapo apka-lintas ir di
džiumą laiko praleido Rusijos 
kalėjimuose.

Jis sakė, kad kalėjimuose jis 
susitikęs aukas bolševikų ty
ronijos, daugiausia kalėjusias 
todėl, kad jos priešinosi valdy
mui bolševikų mažumos. Mas-

didelio nuolatinio tcro-

Zucker pereitais metais 
nuteistas 15 metų kalė- 
neva už “maištą,” bet

dalindamos maistą piriinau šale beverčių rusų pinigų, ti- 
centrams, o paskui vietų mais
to stotims, kurios yra vedamos 
lenkų, po priežiūra amerikie
čių. Lenkai duoda miltų, kurie 
sudaro trečdalį porcijos iš 167 
gramų (apie 4% uncijų).

Dar duodama 50,600 porci
jų vaikų ligonbučiams ir kito
kioms įstaigoms, kur vien ame
rikiečių maistas yra gaunamas. 
Be to 18,000 studentų Varšu
vos, Vilniaus, Krokuvos, Lvo
vo, Lublino ri Poznaniaus uni
versitetuose gauna dideles* por
cijas iš 305 gramų 
uncijų).

Be to amerikiečiai davė 300 
eilių drabužių. 300,000 porų čc- 
verykų ir 18,000 mastų flane- 
lio. Pinigai išsibaigs rugsėjo 
mėųv kada šelpimo darbas tu
rės apsistoti, nors ypač našiai- 

t čiai visgi bus labai reikalingi 
pašelpos.

kiniąsi, pagimdys Sukilimą 
prieš bolševizmą.

Anglai tikisi tuojaus pradėti 
naudoti Uralo platino kasyk
las, kurios veik .visai neveikė 
nuo 1917 m., o vokiečiai nori 
pradėti odmenų pramonę.

Eina garnių, kad sovietai 
rengiasi atsigabenti kelis tuk
siančius vokiečių 
kad reorganizavus 
Putilovo dirbtuves. 
Putilovo dirbtuvės
verstos į amunicijos dirbtuves,

darbininkų, 
didžiąsias 

Laike karo 
buvo pa-

(virš 10.bet mašinos išdirbimui vago- 
• jhų tebestovi.

Kada bus denacionalizuotos 
franeuzų ir amerikiečių valdo
mos dirbtuves dar nežinoma.

Anglija atmeta Amerikos 
reikalavimą.

ir iSvažittvimo jį kad <.mažoji
nmkai. Tada k.ltų tolus knz.s, ■ tr llcgal5j() sėkmingai 

atakuoti Vengrijos armijos, 
kuri dabar yra stipri ir gali 
atlaikyti atakas. Kiti bijojo ci- 

į vilinio karo, i 
“mažąja antante1 
mo Vengrijos. Pastarieji ir pa
siūlė, kad karalius pasitrauktų 
ir augrįštų patogesniame lai
ke.

Yra nuožira, kad tik delei 
politinių intrigų, Karolis nega
vo iškilmingo priėmimo Buda
pešte ir jo žygis buvo nesėk
mingas.

Žmonės tikisi, kad karalius j kė parlamentui, kad suokalbis 
sugrįš. Jis mažai turi prieši-1 buvo padarytas ne Vengrijoje, sipažinimu.

Už valandos po konfcrenci 
jos su premieru, angliakasiai i 
laikė savo konferenciją, bet už
darė iki pėtnyčios ryto. Tada 
bus laikoma konferencija su 
geležinkeliečiais. Iki to laiko 
atidėta ir geležinkeliečių kon
ferencija.

Lloyd George sakė, kad jo 
surengtoji konferencija nepa
vyko todėl, kad angliakasiai 
atsisakė leisti pumpuotojams 
sugrįžti į darbą iki nebus strei
kas sutaikintas.

Premieras pridūrė, kad ka
dangi pasidarė aišku, jog ang
liakasiai nepriims jokio kito
kio susitaikinto, kaip išpildymą 
visų jų reikalavimų, valdžia, 
tikėdamosi žmonių pagelbos, 
turi griebtis visų jai prieinamų 
priemonių, kad pasitikus ]>adė- 
tį. Lloyd George tvirtino, kad 
angliakasių federacija laikosi 
nuomones, kad leisti pumpuo-

susikirtimo su 
” ir padalini-

kvos kalėjimuose esą nemažai tojams sugrįsti į darbą, butų 
amerikiečių; su nekuriais jų paleisti iš rankų ginklą, kuriuoamerikiečių; i 
jam tekę matytis. jic tikisi kasyklų savininkus ir

i True translation filed with the post- 
i master at Chicago, III., April 8, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Denacionalizavimas dirb
tuvių Rusijoje.

Nepripažįsta lygybės mandatais 
gautose teritorijose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., April 8, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Japonija nori tartis su 
Amerika.

Sutinkanti atsisakyti nuo Yap 
mandato. Prašo neskelbti 

notos. >

ninku. Jais daugiausia yra so-'bet užrubežyje 
eialistai ir smulkieji ūkinin
kai. Pastarieji irgi nori kara
liaus, bet nori, kad karalius 
butų pačių žmonių išrinktas.

Austrų krikščionių vadas 
pasitraukė.

VIENNA, bal. 7. — Ignatz 
Seipel, vadas krikščionių socia
listų partijos ir vienas žymiau
sių narių Austrijos seimo, re
zignavo iš visų vietų, kokias 
jis laikė valdžioje. Jis tai darė 
išreiškimui nepasli tenkinimo 
kanclerio Mayr žygiais dalyke 
Karolio sugrįžimo į Vengriją. 
Jis pasiliuosavo dviem mėne
siam iš seimo ir išvažiavo 
Viennos.

iš

Valdžios šalininkams šūkau
jant premieras pareiškė, kad 
pakeltasis klausimas yra di
desnis negu klausimas kokios 
algos turi būti mokamos. Jis 
sakė, kad algų klausime vi
suomet sutinka panaudoti sa
vo įtaką sutaikimui. Bet čia ei
nasi apie visų žmonių labą

PARYŽIUS, bal. 7. — Vai-' ir angliakasiai yra padarę taip 
stybės departamentas Washing- rustų nutarimą, kad jis gręsia 
tone šiandie pranešė visoms tai.1 dideliais nuostoliais ir skurdu 
kininkų valdžioms, reikalauda- • visos šalies piliečiams ir jiems 
mas neskelbti Jungt. Valstijų. patiems, 
notos apie mandatą Japonijai. ' Darbictis 

Priežastim to paduodama. , Hngliakasių
a< apontja 1 lei. tįsi pagei pareiškė, kati angliakasiai 

<lav,”"Į tuojaus pradėti tiesio-. viguomet sutinka tap|js gu ka_ 
gtnes tarybas su Jungt Valsti-; savin1nkaiS( 1>et nes(atant 
jo.n.s ttkslu ar atuluob teises j igkalno 
prie Yap salos Amerikai, ar tą • •
salą internacionalizuoti. | Iš daugelio kasyklų centrų 

Talkininkų valdžioms nefor- (pranešama, kad streikieriai da- 
mailai pranešta, kad Japonija rosi neramesni ir griebiasi

Finnoy ir narys 
pildomojo komite-

SVEIKINA TURKUS.
ANGORA, bal. 7. — Turki

jos nacionalisita gavo pasvei
kinimą delei pergalės ant gra- 
kų, nuo Rusijos uzrubežinių 
reikalų ministerio čičerino.

Padaryti prisirengimai ben
drai turkų ir bolševikų kon
ferencijai Batumo, išlyginimui 
rubežių. Ta konferencija šau
kiama sulig Turki jos-Rusi jos
sutarties, padarytos kovo 16 d. 
Per pastarąsias tris dienas čia 

šventė pergalę ant graikų. Va
karais vaigščiojo procesijos su 
švituriais, o orkestros 
veik visą laiką.

grojo

TOKIO, bal. 7. —
gaisras, kuris siaučia Asakusa gaJi paprašyti Amerikos visiš-'griežtesnių priemonių sustab- 
dalyj Tokio pagalios tapo su- kai atsiimti notą remdamosi dymui pumpuotojų ir saivano- 
valdytas, bet prisiėjo nugriau- tuo, kad jos paskelbimas Ja-' rių darbą kasyklose.
ti daug namų apie gaisro vietą, ponijoje gali sukurstyti viešą-( ’r i ,yl 1 1 ’ 
kad sustabdžius plėtojimąsi ją 
liepsnos. Gaisras jau sunaikino pertraukimo tarybų.
1,700 namų. Uignagesiams gel- Talkininkai sulaužė prižadą. 1 vyną. Ji sustatė karinius lai- 
bsfi 3,000 policisty, žandarų ir WASHINGTON, bal. 7. —, vus svarbesniuose uostuose, C 
kareivių. Daug vaikų sužeista Japonijai teko mandatas Yap kariuomenę išdalino kasyklų 
bėgant iš degančios mokyklos.1 ir kitų salų Pacifike slaptu vy- centruose. Ji norėtų atsigaben- 

| riausios tautų lygos nutarimu.' ti daugiau kareivių iš Airijos, 
Buvęs prez. Wilsonas reikalą- (kurie yra pripratę prie sker- 
vo salą internacionalizuoti ir dynių, bet kartu ir nedrįsta — 
buvo nustebintas talkininkų bijosi, kad airiai, pasinaudo- 
nutarimu. Jis pavadino tai tai- (darni ištraukimu kareivių, ne- 
kininkų sulaužymu žodžio, pradėtų naujo didelio sukili- 
ProteHtas lygai nieko negelbėjo mo.
ir Japonija tvirtai laikėsi nuo- Į----------------------------------------
sprendžio. Taip visas dalykas i Skaitykite ir Platinkite 
ir atitiko Hardingo išrišimui, j NAUJIENAS

Valdžia gi nieko geresnio ne- 
nuomonę ir privesti prie sumano kovai prieš angliaka- 

I sius, kaip kariuomenę ir lai- 
-  “ I ___ T? --_ 1-1" _*_ •__  T_*

WASHINGTON, bal. 7. — vus svarbesniuose uostuose, o 
išdalino kasyklų

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

DUONA PO 5C.
ST. LOUIS, Mo., bal. 7. — 

Šiandie pirmu kartu nuo 1916 
metų duona sankrovose buvo 
pardavinėjama po 5c. kepaliu
kas.
eSTii—."JU'isiiĮf'j.i

PINIGŲ KUttSAa
Vakar, bal. 7 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
us 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais žiaip:

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

■ - Lenkų 100 markių .....
Norvegų 100 kronų .... 
•Olandų 100 guldSnų .... 
Šveicarų 100 kronų .... 
švedų 100 kronij ......
Vokiečių 1001 markių

Kuo daugiau tyrinėti paslap
tis nesėkmingo ex-karaliaus 
Karolio žygio, tuo ta nuomo
nė stiprėja.

Kalbama, jog jau veikia spė
kos, kad nęprileidus Teleki iš
duoti tuos šaltinius, kurie įk
vėpė Karoliui bandyti atgauti 
sostą. Jos grąsina premierui, 
kad išdavimas paslapčių gali j PARYŽIUS, bal. 7. — Sovie- 
paliesti Vengrijos užrubeži-(tai paskelbė, kad jie dcnaciona- 
nius sentikius ir padaryti pa- lizuos dirbtuves ir kasyklas 
dėtį dar blogesne — patapti Maskvos rajone, kurios prik- 
labiau prispausta pergalėtojų lauso svetimiems interesams, 
kurko. Francija tai patyrė iš privati-

Premieras Teleski jau paša-' nių žinių Stockholnie.
Čia skaitoma tai atviru pri- 

, kad sovietai ne-
> ir kad kara-1 pajiegia atstatyt ekonominį Bu

lius buvo neteisingai informuo-*sujis tvirtumą ir franeuzų skai
tąs svetimšalių. Jis tečiaus, tomą kaipo pirmas tikras pri- 
prisiminė, kad bus geriau ne- rodymas, kad bolševizmas bus 
teikus visų žinių apie tą daly
ką, bent negalima esą minėti 
įveltųjų asmenų.

Viennos ir Budapešto diplo
matiniuose rateliuose ir Muni- 
cho rojalistų centruose dau
giausia minimas Francijos spė
kų Balkanuose komanduotojo 
ir vieno militaristų partijos va
dovo, gcn. Farnchet Desperay 
vardas sąryšyj su 
suokalbiu.

Iš Karolio draugo 
kad princas Sixtus, brolis Ka
rolio pačios Zitos, buvo vienas 
iš /vyriausių tarpininkų tarp 
Karolio ir tūlų Paryžiaus aris
tokratinių, klerikalų ir rojalis
tų ratelių, kurie yra susijungę 
su Francijos militaristų parti
ja.

Rusija dehacionalizuojanti Ang
lijos ir Vokietijos dirbtuves. 
Francijai išrodo, kad tai bus 

galas bolševizmui.

Katraliaus

patirta,

True transhtion filed with the post- 
master at Chicago, III., April 8, 1921 
as required by tne act of Oct. 6, 1917

Lenkijos miestai neturi 
maisto.

Padėtis miestuose esanti blo
gesnė negu Viennoje.

VARSA VA, bal. 4 (suvėlin
ta).— Nėra Lenkijoje'miesto, 
kur padėtis, maisto žvilgsniu, 
nebūtų blogesnė už Viennos. 
Lenkija dabar yra vienatinė ša
lis Europoje, kuri neva daro 
maisto 
gyklos 
tymų, 
aštriai
mažėja ir daro moralinę įtaką.

Pereitų metų bolševikų įsi
veržimas sutrukdė pjūtį ir ne
leido apsėti laukų rudenį. Bol
ševikai taipjau išvarė daug ar-

suvaržymus ir kur val- 
yra reguliuojamos įsta- 
Nors suvaržymai nėra 
vyk i n a m i, na ū doj imas

..../ $8.93

...  $0.28

...  $7.45
$18 25..... $2.60 khy» tuo sutrukdydami darbą

.... $7.15 ūkiuose.

.... $4.41 . . . . x$1.65 f maisto trukumo, ypač

... RusijosdLcnkijos-Vokietijos tau

... $34.58 šio frontą ir Galicijoj.

... $17.85 Amerikos šelpimo organiza-
$1.65 CR°S maitina 1,300,000 vaiky,

Tas prisidėjo prie 
palei

RflME

greitai nuverstas.
Pirmiausia bus leista atgau

ti savo koncesijas anglams, o 
paskui vokiečiams. Franci jos 
kapitalas kontroliuoja du treč
dalius Rusijos industrijos, dau
ginusia audmenų pramonę. 
Anglijos interesai valdo dau
giau aliejams laukus ir kasyk
las. Vokiečiai turėjo mažai in
teresų, kadangi Vokietija dau
giausia eksportavo j Rusiją.

Dar nėra paskelbta kaip bus 
denacionalizuojamos tos dirb
tuvės, bet manoma, kad ang
lams ir vokiečiams bus leista 
mokėti darbininkams anglų ir 
vokiečių auksiniais pinigais. 
Įvedimas svetimų šalių pinigų

LONDONAS, bal. 5. — Ame
rikos reikalavimas lygaus el- 
gimose su visų šalių piliečiais 
mandatais 'gautose teritorijose, 
Anglijos yra skaitomas nesutin
kančiu su Jungt. Valstijų pozi
cija linkui Amerikos aliejaus 
interesų Meksikoje. Anglijos 
nuomonės yra išdėstyta ilgame 
atsakyme į buvusio valstylies 
sekretoriaus Colby notą, pa
siųstą lapkr. 20 d.

Po nota pasirašo Anglijos už- 
rubežinių reikalų ministeris 
Curzon ir ji buvo įteikta kovo 
1 d. Tai yra atsakymas į Col
by priešinimąsi San Reino su
tarčiai tarp Anglijos ir Fran- 
cijos apie aliejaus laukus Me
sopotamijoj. Curzon sako, kad 
ta sutartis nebuvusi tinkamai 
suprasta, kadangi ji nesisie- 
kianti įvėsti monopolių ar 
duoti kdm nors išimtinas tei
ses.

Curzon sako, Mesopotamijos 
sutarties einasi apie aliejaus 
koncesijas Bagdado ir Mosul 
vilajetuosc, suteiktas Anglijos 
interesams dar prieš karą. No
ta priduria, kad Standard Oil 
Co. įgytosios teisės Palesti
noje “nėra stipresnės” už anglų 
teises.

3 AIRIAI NUŠAUTI.

LONDONAS, bal. 7. — Iš 
Dublino pranešama, kad gink
luoti žmonės išvilko iš namų 
Droniore, Airijoj tris žmones 
ir nušovė juos ant kelio.

Auksinai neužilgo 
pabrangsię.

Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o 
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
je bėgyje pusantro mėnesio, ir kad jų kaina bu
sianti augščiausia po to, kaip Amerikos valdžia 
paskelbs taiką su Vokietija.

Visiems, kas tik siunčia pinigus Lietuvon, 
vertėtų pasiskubinti su pinigų siuntimu ar išsi- 
mainymu.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paęrastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių. y-
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

ŠIAULĖNAI, Šiaulių ap.

Darbininkų algos. Bernai, 
stodami pas ūkininkus, gaunu i 
algos nuo 800 iki 1900 auks., 
išsidera čerkaso ir milo rūbų * 
eilei • ir kokių nors javų po 
pūrą. i
Mergaitės gauna nuo 400 iki 
800 a. pinigais, kelis svarus I 
vilnų, linų, rugių arba kit. ja- ! 
vų, eilę rūbų, paviržio ir dar ■ 
sėjama pūras bulvių šeiminiu- į 
ko sėkla. j

Piemenys gauna nuo 200 iki 
300 auks. pinigais ir dar jiems 
sėjama bulvių pūras, duodama 
kepalas duonos, marškiniai, 
kelinės ir šeimininko drabužis. 
Metai, — nuo dienos samdy
mo sausio, vasario mėli., iki 
kalėdų. (“S-d.”)

St reets

Rožės ir Carna- 
tions parinktinos. 
Subatoj. Tuzinas 
tiktai po 19c

Sukaktuvinis Išpardavimas
Sutaupysite ant Vyrišky Siutų
Siutai vyrams ir vaikinams, stailėsr petrinai, 
audimas ir spalvos patenkins įvairiausius sko
nius ir pasiskyrimus. Pavieniu ir abiem pu
sėm susegiojami modeliai; priskaitant naujus 
navy blue serdŽius siutus. Tinkančius po

$19.75
Puikios nauojs stailės vyrams ir vaikinams, 
čystų vilnų audeklo sykiu juodo ir navy bluo 
šerdžių, vėliausių petrinų, audimo, pavasario 
kombinacijos yra svarbiausioms šioj grupėj. 
Ant vienos Ir abiejų pusių segiojami modeliai 
verti dikčiai daugiau negu Specialiai po

$35.00
KAPČIAMIESTIS, Seinų ap.

Užpuolus musų kampą len
kams, vietos jaunuomenė grie
bėsi visais galimais budais gin
tis nuo tų plėšikų. Susiorgani
zavo šauliai ir stipriai ėmėsi 
darbo. Dabar, kada pavojus 
jau neva praėjęs, vietos kleri
kalai pradėjo vieną labiau 
jiem nepatinkamą būrį Štur
muoti. Tuo tikslu buvo pas 
mus a|)silalikęs ir “vadas,” 
centro pasiųstas instruktorius, 
kad perorganizuotų būrį. Jisai 
stačiai pasakė, kad kiekvienas 
šaulys turįs gauti klebono re
komendaciją. Apie visus to 
“vado” šposus galima daug ‘ 
prirašyti, bet vieną turime įsi
dėmėti; jei jau kunigai ims 
tvirtinti kiekvieną šaulį, tai ne
bus jie drąsus, krašto gynėjai, 
bet davatkų pastumdėliai.

ŽEM. KALVARIJA, Telšių ap.

mus kiekvieną pažan- 
žmogų tuojaus puola

Pas 
ficsnį 
vietos 
bolševizmą. Vietos V. Sąjun
gos skyrius net nustojo vei-

Iiersėkiojamas, kaipo neištiki
mas žmogus. Tai vis krikš
čionių intrigos ir šmeįžtų pa
sekmės. Mat, laike rinkimų 
čionai žmonės pradėjo spar
čiai organizuotis' ir tame musų 
reakcininkai pamatė didelį pa- 
v°iu-

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

į riap IHftVKAMI <e
OF AMERICA

29 SOUTH LA SALLC STREET
CHICAGO ILL

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

Subatoje Pardavimui

M ';f. V'.'e.ArtS®*'-

Eurppean American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUŠAS

Kcal E statė, Paskolos, 
Insurinti ir tt.

809 W. 35th St., K a m p. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

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

GROSERIA
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.: Hyde Park 8395

Vaikams Siutai su dvejoms 
kelinėms. •

Vaikams drabužiai turi būt padarytos dėvūji-» 
mui. čia yra puikus čystų vilnų siutai vai
kams nuo 8 iki 18 <netų amžiaus.
Naujos stailos, su Norfolk, šviesus, tamsus it 
vidutines spalvos, straipai, čekiai ir margi mi
šiniai su dviem porom 'pamušti} kelnaičių, — 
aptasmuotom siūlėm. Specialiai pu*

siO.OO
Dovanai

Pora puikių Ro- 
ler Skates su 
kiekvienu tų siu-

10
miltai

Svarų smulkaus cu-
kraus, su groserio II 
užsakymu $2.00 ar- V ■ 8
ba daugiau — tik ne 

muilas ir iš pieniško.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas .

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

Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago 
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

•154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block

Namų Ofisas Miesto Ofisas 
1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymkt 3869. Tel. Main 2593

Puikus Koncertas ir Balius
Rengia

Vyskupo Valančausko Pašelpinė Draugystė
Įvyks

Nedėlioj’, Balandžio-April 10 d., 1921 
Mildos Svetainėje ant 2 ir 3 luby, 

po No. 3138 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vak., ir tęsis iki vėlumai nakties.

Dainuos Jaunos Birutes Choras vadovaujant p-lei S. Staniuli'utei. 
Griežš puiki muzika lietuviškus ir angliškus šokius. ■

Hnžanga 35c. ypatai. Kviečia KOMITETAS.-.

PIRMAS DIDELIS BALIUS!
Parengtas ,

Draugijos Dramos ir Dainos Šviesa
Subatoje, Balandžio-April 9,1921

M. PĘTtfOWSKY SVET., 
6103 So. Štate St., Englcwood, III.

Ptadžia 6 valandą vakare. Inžanga 35c.

MI LI 3
8140 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IK KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

Panedeliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras, 

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

“Gyvenimo Verpete
Penkių Veiksmų Drama iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo. 

— Rengia —
'' L. S. M. RATELIS

Nedėlioj, Balandžio 10, ’21
Chas. Strumil Svetainėj

158 E. 107ta ir Indiana Avenue.
Pradžia 6:30 valandą vakare. Durys atsidarys 5:30 vai. vak.

Inžanga 75c. ir 50c. Po pertsatymui šokiai.
statomas pirmu sykiu Roseland’e. Veikalas perstato Amerikos Lie- 
ir yra labai užimantis. Todėl kviečiame visus atsilankyti ant šio 

Kviečia visus, L. S. M. RATELIS.
Atsilankydami nesivėluokite, nes lošimas prasidės paskirtu laiku.

šis veikalas 
tuvių gyvenimą 
vakaro.

PASARGA:

Miltai čekiškų rugių, % 
statines 
už $1.19

raudonos
13c

% statinės
$1.25

O. brand
85c

Fell Ade, 6 stiklų namų 
darbo, jelle spe- 
cialiai už
Star Stamp su kiekvienu 

pirkiniu.
Corn Flakes E. C. brand, 
šviežios ir trapios
3 pakeliai fc»wU
Pineapple O. N. 
No. 2% miera, 
3 kenai
Starch, Argo, 3 2 R f* 
svarų pakelis
Arbata graži oranČių, pe- 
kol, dabar svaras 59c
Washing Powder, Swift 
Fride, didelis
pakas už I vU
Muilas puikus ' skalbimui, 
didelis šmotas, 10 
išmotų už
Muilas tinkantis prausi
mu! ir vanojimui,
5 šmotai
Apricots tirštame syrupe, 
2’/ž svarų -f )
kenas ■ V W
Corn Meal E. ir M. 6 sva
rų maišelis, akmeninėms 
•girnoms malta 26c
Roll Mops didelės, fa
6 už

Enamcline, pečiams pali- 
šius, 4 kenai 25c
Gervuoges syrupas, No. 2 
dabar kenas
už £iVW

žirniai gražus saldus, šia
me išpardąvime 1 f* 
kenas I U G
Tomatos didelės
ir nunokę, No
3 kenas už
Kepimui powder’is, Dr.
Price, 12 uncijų
kenas CvG
Grape Juice puskvortės 
bunka, bile kokių TBCIfb 
turime po wwG
Cibulių setai, balti ar gel
toni, 7 svarai 25c
Džiovintos slyvos, saldžios 
Santa Clara, didelės 
svaras v G
Pastaurgalio
pienu penėtų
veršių, sv. .
Pasturgalio
pavasarinio 
avuko, sv.
Saldžiai raugintos 
tos kiaulienos,
svaras

ketvirtdalis

23’*c
ketvirtdalis

sudy-
18c

25c
kavą, 3
99c

J. Oppenheimer 
svarų kenas 
už
Cocoa šviežias Q m
sumaltas, svaras ww

Juodieji pipirai švieži mal 
ti, specialia 
kaina tvv

Saldžiai raugintos 
kojos, dabar 
svaras
Saldžiui raugintos 
vuodegos, 4 
svaras

kiaulių

5c
kiaulių

Cukre mirkyta Comed
Bcef, ė3/4(J
svaras w w

Musų puiki 
ro. kenas 
už

kava 1 s vii-
39c

paskirta pa-Prime Lady 
keliai, keksai ir krekės, 8 
pakelių ir guminis žiur-

.T $1.59$1.59
Blynams 
pakelis 

už

miltai Sambo,

10c

Sviestas
Puikus vadinamas “Clover
Valley”, Afll/ofi 

creamery, svari V

Gold Medai 
dabar 
už
Sniderio catsupas, 16 un
cijų butelis; 2 bu- A Q p. 
toliai už “tvG
Macaroni ir
Fortune 'Bros.
3 pakai
Kava seno

Blynams miltai Aunt Je- 
nina pakelis 11c
Melasas, 5 svarų 
kenas OwG

spaghetti,
25c• v « 1 

auginimo,

brand, 5
39c
su žvy-

$2.79

DATRUOTIZMAS
1 Pacčdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Bourbon Santos,
2 svarai “rvv
Muilas puikus skalbimui, 
20 šmotų

Lazutkos Enkay, 3_ bute
liukai 
už
Cottage suris,
svaras

Syrupas Wisiner 
svarų kenas 
už
Vištoms maistas 
rais, 100 sva
rų už
Ham puikiausių mes turi- • 
me, Morris Supreme, 
Swift’s Premium arba 
Wilsono.
svaras .

25c
10c

Džiovintos slyvos, didelės 
70 iki 80, Santa O7ą 
Clara, 3 sv.
Navy pupos, rankomis rin 
ktos, Michigan, visos vie
nodo dydžio 
2 svarai 15 c

Konservuotos 
du svarai 
už
Krienai 2 puode
liai už

Rūkyto* silkes, 
susegtos, 3 už

žemuogės

45c
25c
25c

Snowdrift, puikiausias ko 
pimui sudėtinis, 4 Gp 
1 svaro kenas ■

Geltonų kornų
5 svarai
už

19c
valgiui,
15c

Peaches California, tirš
tas syrupas No. - 
2^‘kenaš

Kununel, kvortinis bute- 
telis tiktai 
už $1.49
Mumm’s 
butelis 
už

extra sausas

89c

Visai 
nian, 
už

‘ Kruopos 
svarai 
už
Macaroni 
sudaužyti, 

’3 svarai

Blue

arba

Rose, 3
25c

spaglieti
25c

Figos, neišskirtos, apie 
3Z) svarų maišelis $4.50 už 
maišą, svaras ICa
už i VV

Razinkos puikios, 3 Crown 
Muscated, 50 svarų dė- 
žė, dabar j^jg
Komai gražus ir 4Aa 
saldus, kenas I vw

Vynas Roxame, ’ GG*
Belle, kvorta ©5>G

Pienas Nu-tro, ke- 
nas, 3 kenai £ww

Keksai, gražus 
Sunshine, už 
svarą

Kiaušiniai
švieži, ūkės kiauši 

tuzinas ggę

Šekit Minias -- Pirkit Mėsa čionai
No. 1. Cąli Hams, viso
kio dydžio, 4 Ol/.p
svaras IO“V

Šviežiu jautiena _yęršių 
liežuviai 
svaras

Pirmagalio 
pavasarinio 
svaras 
po

25c
ketvirtdalis

avuko, tiktai

12'/2c
Pirmagalio 
pienu penetų 
šių, sVaras

ketvirtdalis
vor- 1Qc

Didelės ar mužos kiaulie
nos dešros, «!
svaras B OG

Labai puikus Hickory, rū
kytos frankf urtes, 1 O p 
svaras IOG

Soup Meat, 
da, dabar

- svaras

graži ir ku<-

10c
Veršienos ar avienos Ste\v 
graži ir mėsin- «| 
ga, svaras ® V /-‘'V

Avukų ir veršiukų chops 
puikiausias kokį kada tu
rėjome, 
svaras

Rūkyti spareribs, 1 £p 
specialiai svaras I w v

S u mm e r arba Salumi de
šros, puikiausias 
rime, dabar 
svaras

mes tu-
35c

Native Steer Pot Roast, 
ekstra geras, ’ICš'/'C 
svaras "

Šviežiai padaryta Ham- 
burger 3 svarai 25c

Saldžiai raugintos kiauli
nės kiųkos, 4I O
svaras • I

Native round 
bar svaras 
už

Jautienos 
smegenys, 
svaras

ar

12 */2C
steak, da-

20/2C
veršienoj

Saldžiai 1 rauginti 
kaulai, dabar 

svaras

sprando

5c
Saldžiai rauginti spare
ribs svaras l/,|j

steak, ekstra

19c
Shoulder
puikus 
svaras

$100 VICTORY BONDSAL 
Duodame dolerį ant dole

rio už Victory Bondsus. 
Klauskit P. M?Kaičio.

. -LIBERTY LAND & 
INVESTMENT 430., 

3301 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6775

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
f* " 1 ---- ------------

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

parinkti,

15c

Lašiniai ketui kumpiuose, 

bile kokius 4 Q1Z>p '
turime, sv. B v ^G

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

T. Pullman 5432

A,SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, 111.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

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

rr~ iii

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbamo visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kcdzie Avė., Chicago, Iii.

Arti 88th Street.

NerVous ?
Tūkstančiai kentėjusių nuo 

nemiegojimo,
Arzųmo,

Skilvio nemalimo 
galvos skaudėjimo, priepuo
lio, malencholijos — atrado 
pasiliuosavimą naudojant

Dr. Milės’ Nervine
Why don’t YOU (ry it?

H*vo »ou uaed Dr. MMea* Antl-Paln Pilis? 
Aeh vour Druon/tut



Pėtnyčia, Balandžio 8, 1921 ri a n,n Priori, i :;>!.•■,:.tl, m
!0B

KORESPONDENCIJOS į I
CAIRNBROOK, PA.

šitas miestelis stovi pietva- j 
karinėje Pennsylvanijos valsti-1 
jos daly ir labai gražioje vie- ! 
toje. Privatiškų namų čionai j 
kaip ir nėra.' Visos triobos pd- j 
statytos kompanijos. Darbai t 
vien kasyklose; dabar čionai ( 
dirbama penkias dienas į sa- i 
vaitę. Gyventojų didžiuma sla-, 
vai. lietuvių yra vos aštuonios 
šeimynos. Keturios šeimynos I 
turi savo namus. Laikraščių i 
čia lankos 3 egz. Keleivio, 4 1 
egz. Naujienų, 3 egz. Kardo į 
ir vienas egz. Dirvos. Vietos 
darbininkai neorganizuoti. Pa
staruoju laiku žmonės iŠ vi
sur čionai važiuoja. Tatai ka
syklų bosai savo darbininkų 
nepaiso, nes jų vietos dečirnts 
kitų laukia. Kitokių darbų 
čionai nesiranda.

—C. K. Nightingale.

^4805-13 SO. ASHLAND A V * /g}

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

Emilija Dagia, moteriškų drabužių No. 94.

Pavasariniai Skalbiami
Audiniai

Dabar yra laikas pasirinkti ir siūti pirm negu karšti orai užeis.

TIK SUBATOJ
Geriausias sviestas, Šviežiai sumuštas, svaras

Lokautas

[Iš Federuotosios Presosl
t

Haughton, Midi.
los Caluinet ir Hecla, Ahmeek 
ir Isle Royala užtlarė duris 
neaprubežiuotam laikui, išmes
damos keturis tuksiančius pen
kis šimtus darbininkų gatvėn, 
nes, pasak kompanijų valdi
ninkų, jos turinčios metalo iš
tisiems metams.

Kasyk-!

Organdies
45 colių, importuotas, garbiniuo
tas, puikios organdies visose pa
geidaujamose spalvo- (P 4 n n 
se. — ant jardo I »UU

Spausdintos Voiles
Puikiom spalvom, kvietkom iš
rašyta, 38 colių, dėl bliuzų, dro
šiu ir tt., labai puikios pažiūrėt. 
Pasiskyrimui — $1.25

Voiles
‘ 38 colių, daugiausiai tamsia len
ta, naujausios pavasarinės spal
vos, parinktini petrinai, CQa 
ant jardo OvG

Romperiams audeklas 
Drobes baigimo, vienodi ir dri- 
žuoti jvairunmi, 29 
rantuotos spalvos, 
tiktai

coliu, gva-

35c

45c
Plaunama Satina

36 colių plaunama Satina — augš- 
tai mercerezuotai užbaigta, bal
toj ir rožavai, jardas U* 4 Art 
tiktai po ■ «UU

Ginghams
32 colių šilkkais drižiuota Ging
hams, taipjau 32 colių importuoti 
Zaphyr Ginghams — pasirinki
mui margi, jardas
tiktai po OvG

Voiles
Normandy Voiles — navy, rudus, 
copen, ir juodos lentos, pilkais 
taškais ir kitais gražiais raši
niais, 38 coliij ant
jardo OOC

Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 

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

Pinigus gavo
6100— A. Jalužis
6101— J. Toniuku
6102— F. Grušiene 
6103 M. Baltrunait?
6105—M. Jankauskienė
6110—A. Pelniunas
6115— A. Sirutienė
6116— P. Valiuniene 
6124—O. Urboniene 
6126—A. Vaitkevičius 
6131—L. Franckunienė

Klimauskis
Jurienė 
Kondrat 
Šidlauskas

lt S 
toasted

Drobe 
margi 
hams, 
jardas

Chambrays
baigti chombrais, 31 colio, 
ir cinkuoti, dresių ring- 
neplunką, 39c

Madras
Austiniai spalvuoti drižuoti mau
ros marškiniams. Neplunkantjs, 
36 coliu pločio, 69c. verčios. jūsų 
pasirinkimui tiktai 49c

Du speciališkumai ant kelnių 
Vyrams darbinės kelines. Geros 
rųšies suktiniai, tamsus petrinai, 
drižiuotos,-visų mierų nuo 31 iki 
42, juosmenjs, tiktai $2.19
Vyrams darbinės kelines, geros 
rųšies, Standard darbo (union 
darbo) micros nuo 32 TH 
iki 42 juosmenįs f w

Kuponas
Baltintos Cambric Muslinas vie
nius jardas pločio, geros minkštos 
rųšies, musų reguliarė kaina 25c 
jardas — su šiuom kuponu tiktai 
10 jardų, dabar $1.49

10 jardų aprubežiuota, nesiun- 
čiame C. O. D.

Jei jus nebusite pilnai užganėdinti 
gerumu ir ekonomiškumu Mazolos, jūsų 
krautuvninkas sugrąžins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY, 
Battery Place New York.

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

6136 J. 
6142 J. 
6150—1. 
6166 D. Vaitkaitė
1422—A. Malinauskiese 
1427—K. Pliuškus
1429— J. Valantiejus
1430— J. Valantiejus
1431— K. Balkauskis
1432— E. • Budrevičienė
1444— B. Pagojienė
1445— K. Pečiuliunas 
1456—A. Jankauskienė 
1468—M. Jučaitė 
1464—U. Jucienė 
1468—M. Montyidienė 
1470—A. Dapkytė
1472—“Sočiai Demokratas”
1475— 0, Zaleckytė
1478—“Sočiai Demokratas”
1476— M. Kaukienė • 
1490—J. E. Šimkus
1492— K. Grinienė
1493— O. černauckienė 
1495—V. Striupae 
1497—P. Lekavičius 
1501—P. 
1512—A. 
1517—A. 
5856—M.
5860—I. Petrošius 
5864—J. Siaurienė 
5878—P. Geležnikas
5891— J. Kinderis
5892— M. šlepikas 
5894—A. Kruvinskienė 
5899—F. Šidlauskaite 
5906—M. Pockevičius 
5911—M. Kudzevičiutė 
5932—C. 
5936—J.
5947—J. Kontautas 
5955—. Gumas G 
5979—A. Navickis 
6002—O. Girskienė

Vikanis 
Vidugiris 
Užas. 
Rugienienė

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hoa- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 

uo
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St., Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

■ Telefonas: Drover 7012

Sumažinkite Aukštas Pragyvenimo Kainas 
Namfojant Mazolą

Gerumas ir ekonomiškumas Mazolos visokiam virimui yra greitai
užtėmijamas. Maistas verdamas ar kepamas Mazoloj yra netiktai ska
nesnis ir sveikesnis bet ir kainuoja mažiau. Taipgi Mazola yra labai 
ekonomiškas, nes ta pati Mazola galima naudoti kepimui skirtingų rū
šių maisto. Perkoškite likusę Mazola nuo vieno kepsnio ir naudokite ją 
kepimui kito maisto. Tuomi skirtingas kvapsnys nebus perneštas iš vie 
no maisto j kitą. ‘

Mazola gali būt naudojama įvairesniais budais ir mažesnėmis lėšo
mis, negu gyvulių riebalai — virimui, blynelių kepimui ir salotų sudary
mui.

Nusipirkite- blešinę Mazolos šiandien ir išbandykite. Jūsų krautuv- 
mierosninkas parduoda ją puskvortės, kvortos, pusgfclionio ir galiono 

blešinėse.
KAIP SUDARYTI SVEIKA IR SKANIĄ BALTĄ DUONĄ. 

IMKITE:
6 puodelius miltų
2 puodelius Argo ar Kingsford’s

Komų Krakmolo

2 arbatiniu šaukštuku druskos
2 šaukštu Mazolos
Vi blynelio mielių
1/4 puodelio drugno vandens

1 puskvorte pieno
ir atšaldinkite iki

miltus, komų krak-
Sušildykite pieną 

drugnumui. Susijokite 
molą ir druską krūvon; ištrinkite Mazolo- 
je. IŠleiskite mieles drungnam vandenyje; 
supilkite į jas pieną ir sumaišykite su Ma- 
zoloj ištrintomis sausomis dalimis. Min
kykite ant miltais apibarstytos lentos per 
25 minutes. Po to sudėkite i alyvą ištep
tą bliudą, lengvai aptepkite vifšų su Mazo- 
la, lengvai uždenkite su minkšta marškone 
ir palikrte iškilimui per naktį. Antritojaus 
greitai sudarykite i kepalėlius ir sudėkite 
j alyva išteptas blekincs. Leiskite iškilti 
iki dvigubam pasidauginimui ir kepkite vi
dutinio karštumo pečiuj. Drungnas van
duo gali būti pamainymu viso ar dairės 
pieno.
UŽTIKRINAME:

A»»URt

Gačas 
Barvainis

6017—J. Krasauskienė 
6030—S. Andrutienė 
6037—K. Grikis 
6048—J. Ledaikis 
6061—M. Kalasauskienė 
6067—P. Balčenienė 
6070—E. Tamkiesė
6083— J. Dargis
6084— K. Jurijanienė 
6091—F. Višniauskis 
6113—K. Palinauskis 
6122—S. Jakubaitienė 
6141—O. Jasiulienė 
6146—M. Petkevičienė 
6156—J. Lisauskis 
6158—O. Laukinaitienė 
6161—A. Perenis 
6175—Milius J. 
6358—P. Dičius
6379—Z. Plepienė 
6391—S. Kiselienė 
6394—K. Jusevičius 
6417—V. Borešienė 
6421—A. Butautas 
6480—M. Ziemienė 
6512—O. Rezgienė 
6539—J. Pereikienė 
Tel. 49—P. Butkienė 
2535—K. Jakavičienė 
2543—M. Peišis 
2630—J. Augis 
2728—J. Laukaitis 
2929—B. Kazlauskienė 
3405—A. Lukienė 
3499—B. Bernatikė 
3614—J. Petrikas 
3632—0. Jagminienė 
3739—Z. Leonavičiūtė 
4262—A. Jankauskienė
4768— A. Jankauskienė
4769— A. Vidras 
4809—O. Vaitiekienč 
4816—A. Budrius 
5172—A. Dvylius 
5193—J. Kleinauskas 
5435—A. Masiliunienė 
5587—V. Grybas 
5598—K. Urbonas 
5673—J. Tugaudžius 
5730—J. K. Kremenskis 
5744—D. žiląitė
5837—K. Kazlauskis 
5849—J. Meliauskas
5997— V. Milčiunas
5998— A. Vaseliutė 

Petkevičia
6019—M. Beinoris
6018—P.

6020—O. Kulikauckienė 
6023—K. K. Ede jus 
6027—J. B. Valentelis
6039— P. Vilimaite
6040— A. šerkšna 
6044—M. Rimkiene 
6062—J. Budriskas 
6065—A. Jankauskas 
6068—A. Butkus 
6079—A. Eidėjus 
6109—A. Karužienė 
6123—T. Davnodz 
6128—F. Jarutis 
6137—E. Mazuriene 
6139—M. čebotariunienė 
6152—O. Grojienienė 
6160—V. Bulčaitis 
6170—O. Berneckienė 
6176—J. Ružinskas 
6186—J. Kubilius 
6198—K. Jonaitis 
6288—S. Vaišvila 
6353—A. Bartkus 
6380—J. Dailidas 
6452—A. Mackevičiene 
6471—O. Jančunienė 
6493—A. Kasperavičius

1155 — K. Barzda, 
1255 — K. Bieleckas, 
1259 — M. Gelgaudu,
1383 — E. Šimbar,
1384 — M. Endrulaitienė, 
1400 — L. Rumbutis, 
1417 — A. Serapinas,

. 1419 — J. Augustis,
1443 — K. Liutvaitis,
1459 — J. Lemėžis,
1460 — J. Lemežis, 
1462 ■ 
1466 
1469 -
1473 — U. Jonuškaitiene,
1474 _ J. Golumbevski, 
1479 — M. Višniauckienė, 
1491 — V. Višniauckas, 
1499 — A. Kuplevska,
1502 — K. Bielinis,.
1503 — F. Bogučauskis,
1504 — St. Kairys,
1505 — S. Micevičienė,
1506 — P. Jokubauskis,
1507 — M. žalnieraitienė,
1508 — M. Abromavičienė,
1509 — K. Pukenis, 
1513 — J. Viszcziulis 
1518 — M. Ripkevičia, 
1520 — V. Vasylius,: 
1532 — Jieva Izokienė,

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 65
. LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS
1424 Šo. Halsted St.

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8,
1 Nedėlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

— V. Varnyte,
— S. Songaila,
— P. Montvidas

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

, Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus i vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA. . '

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina i Kauną j porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton j savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje.

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir spekti- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

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

Telephone Yards 5332 ■

DR. M. STUPNICKl Į
3107 So. HorgW,,SU , ■

Chicago, UI.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto | 

ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
Halsted S t., Chicago.■ 3203 So.JJ Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 

v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Va-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
1 Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
I Gydo visokias ligas moterų, vai- į 

g kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- g 
B' pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas. ■
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Tel. Pullmsan 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos:1 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

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

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland. 

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

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 S'o. Halsted St., Chicago, H).

Thone; Boulevard 4121
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Telephone Roosevelt 8500

Subscriptien Rateet
I8.M per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chleage.
>8.00 per year in Chicage.

March 2nd.
Naujienos *in* kasdien, ihklriant 

MdUdienlus. Leidžia Naujienų Ben-

»

Chicagoje —■ 
Metam* f8.NI 

. 4.50 
JU5 

,1.75
, 1D0

Chicagoje — per ndHetofua 
Viena kopija __ .

Savaitei - - .
Mineriui , - .

Suvienytose .Valstijas* m C 
putu:

Metama ........ - - - - .
Pusei metų — • ,
Trims minėdama . .
Dviem minėdami ,
Vienam mlnaaiul , t

Uetuyon ir kitur ufsieniuaMi 
(Atpiginta)

Metams - - - - a >8.00
Purei metų -.... . ............... - . 4.50
Trims minusiam* -------- - - 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

>7.00
. 4.00
, 2.00 
.1.50

Derybos dėl 
Vilniaus.

yra

Jos eina įvairiais ke- 
Viena — diplomatijos

Vilniaus klausimas 
mėginama išspręsti derybų 
keliu, 
liais.
keliu, antra — pasitarimais 
tarpe
atstovų ir Vilniaus veikėjų, 
trečia — pasikalbėjimais 
tarpe Lietuvos ir Vilniaus 
socialistų.

Diplomatinės derybos, 
kaip, jau iųes žinome, ketina 
įvykti Belgijoje, kur Tautų 
Sąjungos pirmininkas pa
kvietė atvažiuot Lietuvos ir 
Lenkijos įgaliotinius. Jos 
prasidės 18 d. balandžio.

Bet pirma negu jos įvyks, 
Vilniaus klausimas jau bus 
pusėtinai išgvildentas augš- 
čiaus paminėtuose pasitari

Lietuvos visuomenės

muose ir pasikalbėjimuose. 
Lietuvos laikraščiai prane
ša, kad Vilniuje jau buvo at
silankiusi Lietuvos delegaci
ja, kuri, pagrįžusi Kaunan, 
papasakojo, jogei vilniečių 
ūpas esąs labai nevienodas.

Plačioji Vilniaus ir jo 
apielinkių visuomenė nepri
tarianti “vadų” nusistaty
mui. Darbininkai ir vals
tiečiai turį didelio palinki
mo susiartinti su lietuviais 
ir surasti būdą draugiškai 
sugyventi su jais. 0 “vadai” 
esą pakrypę į Lenkijos pusę I 
ir stengiąsi ten pat pakreip
ti minias.

Prie šitokių aplinkybių 
yra labai svarbu, kad prie
lankus Lietuvai ūpas Vil
niaus apskrities darbo žmo- įuvos apgynimo, idant nedavus 
nėse butų kiek galin labiau lenkams pavergti Lietuvą; nes 
sustiprintas. Šituo tikslu lenkų legionai eina Lietuvon 
Lietuvos socialdemokratų dvarininkų vedami, ir . jeigu 
partijos centras pasiuntė N10 užkariaus Lietuvą, tai Lie- 
xr*i • j -et ir i ii tuvos darbo žmonės paklius Vilmiin drg. K. Venslauską I (lvaritlinkų jungu 
pasikalbėti SU socialistinė-1 šitokį tad socialistų nnsi- 
mis organizacijomis apie Ljtatymą musų komunistai ir 
Lietuvos rytų klausimą. Į vadina “Lietuvos valdžios re-

Drg. Venslauskas, praneš- “”nui darbininkų apgamii- 
damas anie savo isnudžius iš nfiin111”- Tu0’fii larl>u J>e fie- damas apie savo Įspuažius is i . ž kad S()ciali9tul ragl. 
pasikalbėjimų Vilniuje, pa-1 ne vaIdžią remti( 0 tiktai
žymi tą labai įdomų faktą, šalies apsigynimą nuo lenkų 
kad Vilniaus darbininkų rni- dvarininkų. Dauginus net. Tie 
niose apsireiškia aiškus ne- komunistai žino, kad socialis- 
pasitenkinimas P. P. S. (len- H0* V^8Q greiščiausiu budu 
kų socialistų partijos) nusi
statymu. Šita partija norė
tų, kad Lietuva butų tokioje 
ar kitokioje formoje pri
jungta prie Lenkijos. Dar- 
bininkai-gi, net tos partijos 
nariai, stengiasi patys išdis- 
kusuoti Lietuvos Rytų klau
simą savo organizacijose ir 
surasti jam tinkamą išrisi-j 
mą.

Jeigu Lietuvos socialis
tams pavyktų padaryti į ši- 
tas miųiaą savo įtaką, ( tai 
Lietuva turėtų iš to dau- 
giaus naudos, kaip iš visų 
diplomatinių kelionių į Bel
giją arba į kitas Europos 
valstybių sostines. Per 
Vilniaus darbo žmones Lie
tuva gali atgauti Vilnių, jei- _______
gu dar apskritai yra gali- prjc§ ka(i Lietuvos valdžia 
mybės atgauti jį. persekioja darbininkų organi-

Apžvalga
PAPRASTI KOMUNISTŲ 

MELAI.

Brooklyiio komunistų orga
nas jau keletas savaičių be pa
liovos traukia vis tų pačių gies
mę: socialistai rėmė Lietuvos 
valdžių ir apgaudinėjo darbi
ninkus, socialistai rėmė Lietu
vos valdžių ir apgaudinėjo dar
bininkus, socialistai ręmė Lie
tuvos valdžių ir t.t.

Čionai eina kalba apie tų 
laikų, kada Lietuvą užpuolė 
lenkų legionai, užėmė Vilnių ir 
laužėsi šalies gihunon, kad vi
sų jų užkariavus. Tuo laiku 
Ameirkos lietuviai socialistai 
sakė, kad darbininkai privalo 
kuo galėdam prisidėt prie (Lie-

| pabrėždavo, jogei su Lietuvos 
valdžia reikia nepaliaut kovo
jus ir. vedant karų su Želi- 
gowskiu.

Prakalbos, kurios buvo ren
giamos užprotestavimui prieš 
lenkų įsiveržimų Lietuvon, so
cialistai nesitenkindavo vien 
lenkų smerkimu, o ir kriti
kuodavo Lietuvos valdžios 
daus ir užsienio politikų, 
kritikuodavo valdžių už 
kad ji, užuot vedus griežtą 
vą prieš lenkų užpuolikus, ti
kisi pagalbos iš talkininkų ir 
tautų lygos; jie kritikuodavo 
ją už tai, kad ji, ažuot vedus 
kovų prieš Lietuvos dvarinin
kus, sėbraujasi su dvarininkais, 
neatima iš jų žemės, nepraša
lina jų iš atsakomingų vietų 
valstybėje. Jie, pagalios tam 
tikrose rezoliucijose, kurios 
buvo priimtos daugyboje vie
šų susirinkimų, kėlė protestus

vi-
Ji 

tai, 
ko-

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
Pirmoji dalis.

NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

I.
Gordonas pasilenkė priekyn ir žvelgė į Os

tapą aštriu, neramiu žvilgsniu.
— Tu turi tą padaryt, Ostapai. Kartą pri

žadėjęs, negali atsisakyti; dabar jau pervėlu.
Ostapas pasižiurėjo į jį pagalvojo truputį 

ir tarė:
— Ne, negaliu! Supranti? Negaliu! Jisai 

buvo nepaprastai išbalęs. Jo veidas trukčiojo.
Gordonas atsilošė .kėdėj.
— Tu turi padaryti! — jisai atkartojo, pa

tylėjęs.
— Nenoriu! — suriko Jdlikęs Ostapas. 

Nenoriu! Ar tu ne žmogus!? Nejaugi nesu
pranti, kad čia eina dalykas taipgi ir apie ma
no tėvą? Nejaugi nesupranti, kad jisai parodė 
man būdą atidaryti piniginę, taigi tuo pačiu 
pasidaro kaip ir mano sėbras?

Gordonas nusišypsojo. .
— Jeigu nėra kitų kliūčių, tai dėl tėvo...
— Ką? Ką tu nori tuo pasakyti? 
Gordonas vėl nusišypsojo.
— Keistas tu žmogus! Kartais esi tvirtas 

ir aštrus, kai peilis, o paskui staiga pasidarai 
begalo jautrus, minkštas, juokingas, tartum 
mergaitė. Iš teisybes, kas yra tėvas? Manęs tuo 
nesugraudinsi. Tu, žinoma, meni apie tą ponu
lį, kur tau padėjo svietan ateiti priešais savo 
ir tavo norą. 11a, ha, ha!.... Ar tu jo nepra
šei to, a? Ne tokia jau didelė laimė toji gyvas
tis! Boto, aš visai nenoriu užsiimti filozoiiniais 
ginčais. Tu turi tatai padaryti ir padarysi! Iš- 
tiesų... juokinga toji istorija su tėvu!.. Ko ger
si, arbatos, ar grogo?

Ostapas atsisėdo ir nuleidęs akis žiurėjo į 
žemę. ' ..

žarijas ir spaudą Lietuvoje.
Ir akivaizdoje visų šitų fak

tų, komunistiški pleperiai drįs
ta pasakot, kad socialistai* rėmė 
Lietuvos valdžių ir trukdė dar
bininkų kovų prieš tų valdžių!

Toks begėdiškas komunistiš
kų melagių elgimąsi rodo, kaip 
žemai jie vertina protinį iš
silavinimų savo pasekėjų. Jie 
mano, kad tiems jų pasekė
jams galima pliaukšt by'kokias 
nesąmones ir vedžioti juos už 
nosies.

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATAI IR INTERNACIO

NALAS.

Vasario 26—28 įvyko Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
konferencija, kuri priėmė nau
jų partijos statutą (konstitu
cijų), veikimo programą ir vi
sų eilę rezoliucijų, išreiškian
čių partijos nusistatymą įvai
riais klausimais. Tarp kitko 
ji padare nutarimą ir apie dar
bininkų Internacionalų. Apie 
tai 9-ame “Socialdemokrato” 
numeryje skaitome:

I ’

“Konferencija pasisakė ir 
dėl Internacionalo. Ji skaito 
negalimu dėtis nei prie Tre
čiojo, nei prie Antrojo ir 
nutarė rištis su tuo, kuris 
šiomis dienomis susikūrė 
Vienoj, rištis su revoliuci
nės socialdemokratijos Inter
nacionalu.”
Prie to tarptautinio socia

listų susivienijimo, kuris įsi
kūrė Vicnnoje, jau yra prisi
dėjusios svarbiausios socialis
tų partijos Europoje: Ncpri-. 
klausomoji Vokietijos Social- 
demkratų Partija, Nepiiklauu 
somoji Anglijos Darbo Parti
ja, Francijos Socialistų Parti
ja, Nepriklausomoji Dariio 
Partija, Francijos Socialistų 
Partija, Rusijos Sodiuldenio- 
kratų Partija (menševikai), 
Rusijos kairieji socialistai re
voliucionieriai, Austrijos So
cialdemokratų Partija, Šveica
rijos Socialdemokratų Partija 
ir. ištisa cilS kitų.

Į tų tarptautinę organizacijų 
tapo priimta ir Lietuvos kai
riųjų socialistų liaudininkų 
partija. Jos atstovas, drg. Ja
nuškevičiui?; dalyvavo Vienuos 
konferencijoje ir tapo išrink
tas pildomojo komiteto nariu. 
Dabar į tų Viennos organizaci
jų įstos ir Lietuvos socialde
mokratai. -

Komunistai, norėdami pa
šiepti tą organizaciją, vadina 
ją “pustreičio Internacionalo”. 
Bet Viennoje susitvėręs tarp
tautinis socialistų partijų susi
vienijimas užėmė tokią pozi
ciją, kad šiandie darbininkiš
kas Internacionalas negyvuoja. 
Ta organizacija, kuri vadinasi 
“antruoju Internacionalu”, yra 
tiktai vienos srovės socialistų 
(dešiniųjų) susivienijimas; o 
ta organizacija, kuri vadinasi 
“trečiuoju Internacionalu”, yra 
taip pat tiktai komunistų su
sivienijimas. Darbininkų-gi 
Internacionalas turėtų suvienyt 
visas darbininkų judėjimo sro
ves — tiktai tuomet jisai bus 
darbininkų klesos susivieniji
mas.

Išeidami iš šitokios pozicijos, 
Viennos konferencijos delega
tai atrado, jogei neišmintinga 
tverti naują “internacionalą” 
šalo dviejų gyvuojančių pseu- 
do-internacionalų. Ir jie nuta
rė pavadint savo organizaciją 
“Tarptautine Socialistinių Par
tijų Darbo Bendruomene.”

Jos uždavinys bus darbuotis, 
kad visos tarptautinio darbi
ninkų judėjimo srovės, kurios 
stoja už socializmą, susijungtų 
ir sutvertų vieną internaciona
lą.

NAUJAS “PAVOJUS” 
KOMUNISTAMS.

“Laisvė”, ilgą laiką mėginu
si diskredituoti tą socialistinių 
partijų susivienijimą, kuris 
antroje pusėje vasario mėnesio 
susitvėrė Viennoje, dabar jau 
ima šaukti, kad jisai esąs pa
vojingas komunistams.

Pirma ji pašiepdavo tuos 
Viennos “centrininkus”, kaipo 
“generolus be armijos”, “gy
vus nabašninkus” ir t.t., o 
šiandie jau rašo apie juos ve 
kaip:

“Su jais eina apie pusė 
miliono vokiečių darbininkų, 
kuone *% Austrijos social
demokratų, žymi dalis An
glijos darbininkų partijos. 
Stambiausioji, tuo tarpu, Ita
lijos socialistų partija, Ser- 
rati vedama, nors ir neturė
jo savo atstovų Viennos su
važiavime, vis tik turi būti 
priskaitoma prie centrinių. 
(Apie Francijos, Šveicarijos 
ir daugelio kitų šalių socia- 
listusi prasidėjusius prie 

Vienuos organizacijos, “Lais
ve” užmiršta. “N.” Red.)

“Vienos suvažiavimas nu
tarė užmegsti kuodraugiš- 
kiausius ryšius su Amster
damo unijų centru, o kadan
gi su ■'Amsterdamu, dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių, 
vis dar eina didelės unijistų 
minios, tai centrizmo pavo
jus yra dar didesnis”.
Tuo budu pasirodo, kad tas 

gyvasis nabašninkas, vos pra
dėjęs gyvuoti, jau įvarė kinkų 
drebėjimo komunistams.

Bet ką “Laisve” pataria da
ryti savo vienminčiams, kad 
atsiginus nuo to “pavojaus”? 
Jos editorialų rašytojas sako:

“Taigi, kaip sakiau jau, 
reikės pakelti didelė kova už 
atkariavimą iš-po centrinin- 
kų įtakos tų milionų dar
bininkų, kurie dar nepasiliuo 
savo iš centrinio jungo (I).

“Kova su centriniais va
dais turi būti aštri, princi- 
palė. Su darbininkai reikia 
sugyventi kuogražiausiai 
askint jiems jų klaidas. Rei
kia jiems prirodyt, kad ko
munistai nėra kokie ten 
doktrinieriai (vėjų gaudyto
jai), bet valininkai, prakti
kai, matą visas gyvenimo 
painiavas.”
Vadinasi, komunistai jau no

ri pasirodyti “praktiškais žmo
nėmis”, o ne vėjų gaudytojais, 
neatsižvelgiančias į gyvenimo 
sąlygas. O per keletą metų tie 
patys gaivalai, kurie šitaip da
bar kalba, nenorėdavo nė gir
dėt apie tai, kad darbininkų 
judėjime reikia skaitytis su gy
venimo sąlygomis, bet ne dėk
lam uot užsimerkus apie r-r-re- 
voliuciją.

Kas-gi dėl tos kovos su “cen
triniais”, kurią komunistai ke
tina vesti “principaliai”, tai 
mes gerai žinome, koks yra jų 
“principalumasf”. Jisai! susi
deda iš to, kad komunistai 
kiekvieną socialistą, nors ir dar 
tiek pasidarbavusį darbininkų 
klesos labui, keikia “judošiiim”, 
“išdavikų,” “svoločių,” “sma- 
lavirJu”, “kapitalistų berntf” 

ir t.t. Kitokio “principialumo” 
laukti iš komunistų butų bergž
džia.

PENTUOJU IR POPIERUOJU
Pirmos klesos darbą gvarantuoju. 
Visos popieros už 50% numušimą. 
Sampelius paiodysimo jūsų na
muose ir apkainavima suteikiame 
veltui.

Pašaukit
Seeley 8854 visada.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofi»aa Miaato Ofitaa

3323 SHaHted 8f. 1271. Dorbirn tt.
Tai. Boulevard 1310 Tai. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St.

Marshall Fiekl Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362 

2121 North Western Are. 
Valandos; nuo 6 iki 8 vakare 

X-Splnduliai. Phone Armitage 2013 
Režideneijos telf. Albany 8716

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St, Chicago, 111.

r Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.'] 
Tel. Oak Park 8423

Res. 615 So. Humpherey Avė., 
DR. ABIGAIL TRAXLER

Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

1669 Blue Island Avė., 
Kampas 18-tos CHICAGO J

Gordonas nikė cigaretą ir, nenuleisdamas 
akių, žiurėjo į Ostapą.

Ne, negaliu! — Ostapas pašoko nuo vie
tos ir nervingai žingsniavo po kambarį. — Ne
galiu aš žudyti save ir tėvą!

— Bet juk to nieks nežinos! Nieks neži
nos, kad tu turėjai raktus; o paskui, kas kam 
galvoj, ar parodė tau tėvas, kaip atidaryti pi
niginę, ar ne... Aš ne mulkis, ir tu perdaug 
man reikalingas, kad turėčiau žudyti tave dėl 
kokių menkniekių. Pagalios, piniginė bus gali
ma suplaišyti...

— Dieve, koks tu gudrus! — tarė Osta
pas pašiepdamas, priešais jį sustojęs; bet pa
skui vėl pradėjo žingsniuoti po kambarį.

— Paskui niekam nė į galvą neateis įieš
ko ti piniginės.

— Ką? Ką? — Ostapas sustojo nustebęs, 
— O ką tu su ja padarysi?

— Tai, jau mano dalykas. Tu gerai žinai, 
kad su panašiais menkniekiais aš moku apsi
dirbti.

Gordonas nekantriai pakilo nuo vietos, pa
skui vėl atsisėdo.

Ostapas piktai nusijuokė.
— O jeigu, nieko nepaisant, aš visgi to ne

padarysiu?
Apsikeitė pilnais neapykantos žvilgsniais.

, — Klausi, kas tada bus?
— Nugi.
— Na, išgales gerai žinomos kaip tau, taip 

ir man... Išgerk dar arbatos; arba ne, štai ge
riau romo... Tau šalta? Tu drebi, kai apušės 
lapas.

— Aš nusišaldęs... Juk visą laiką lįja.
Ostapas virpėdamas skubotai išgėrė, pas

kui ilgai trynė sau kaktą.
— Stebiuos, kad tu taip susijudinęs.
— Galbūt tai dėl tavęs... — Gordonas nu

sišypsojo.
Ostapas paniūroms žvilgterėjo į jį, vienok 

nieko nesakė, ir vėl giliai susimąstė.
— Kas daryti su šunim? — staiga paklausė 

jis-
Gordanas smailiai pasižiurėjo j j|.

— Šuo? Na, džiaugiuos, kad tu susirūpi
nai dėl tokių smulkmenų... šuo, žinoma, rei
kia nunuodyti. Vienas duonos kasnįs su laši
niais, grybeliu užnuodytais... Ką?

— Tu, matyt, gerai nusimanai panašiais da
lykais! — piktai nusijuokė Ostapas.

— Tu dar to nežinojai? Ar tu kada-nors 
buvai pavojuj musų darbuose? Aplamai, tavo 
pasielgimo aš visai nesuprantu. Dar dvi dieni 
atgal tu visiškai sutikai...

— Tu gal bijaisi, kad aš neišduočiau jūsų 
ploną? —. suriko įsiutęs Ostapas.

— Ne, aš apie tai negalvojau. Bet man ro
dosi, kad tu sergi... Smegenys tavo ne visai 
tvarkoj... moteriškė tave žudo... Silpnas tu 
žmogus...

Gordonas ilgai ir rimtai žiurėjo į jį, pas
kui atkartojo:

— Silpnas tu žmogus.
Ostapas sustojo ir nepaprastai gailiai pa

sižiurėjo į Gordoną.
— Ne, klausyk... dėl silpnumo aš nesilp

nas, aš tik labai, labai pailsęs.
— Pailsęs?
— Nagi, pailsęs! O prie tokio dalykų sto

vio mus ima baimė prieš kiekvieną darbą. Iki 
šiol aš niekados nesibijojau, o dabar jaučiu silp
numą. Ir štai, tokiais atsilikimais stveriesi vi
sokių atsišnekėjimų, kad tik darbo išvengus. 
Aš žinau, kad tu visą dalyką gerai apgalvojai... 
Beja, juk piniginė sujungta su signaliniu skam
bučiu...

— Tąsyk tu turi nupjauti vielas.
— Aš?
— Žinoma!
— Lai būna taip... Bet... ką aš norėjau pa

sakyti? Beja, matai, aš labai pailsęs. Ir štai 
statau sau klausymą: kam mes tą visa daro
me? Kam?

Pasižiurėjo.į Gordoną, ir liguistas nusišyp
sojimas perlėkė per jo veidą.

— Kam? Tu nori atsakymo?
— Atsakymo? Hm, ne, tiesa pasakius, at

sakymo nelaukiu. Bet juk turi būti kokie nors 
pamatiniai darbo motivai, ar ne? Neapykanta,

ar meilė? Taip, neapykanta, ar meilė... Bet ko?
— Sakysime: paties savęs.
— Na, o jeigu kas nustojęs savo asmeni

nio aš?
— Tokiu atsitikimu reikia taįp daryti, kad 

jį vėl suradus.
— O jei tas žmogus visiškai nesmalsus, 

kad vėl jį suradus?
— Be to ar negalima gyventi. Žmogus be 

jo turi pražūti. O jei jam prisieina žūti, tai 
juk jam vistiek, ar jis atliks prieš tai tą dar
bą, ar ne. Atlikti jį galima dėl daugelio prie
žasčių... tu juk žinai.

— Nieko aš nežinau. Nežinau, kam aš tu
riu atlikti tą darbą. Juk buš vistiek, jei aš jo 
ir neatliksiu.

—- Žinoma.
— Taigi aš ir neatliksiu jo!
Gordonas truktelėjo pečiais.
— Kaip sau nori! Jei tau vistiek, ar žūti 

už kelių dienų, ar už kelių metų...
Ostapas ilgai žiurėjo į Gordoną, tartum 

nesuprasdamas pilnai, ką tasis šneka.
— Tai tu ištikrųjų manai, kad mane pa

šalins, jei aš to nepadarysiu?
— žinau.
Ostapas negirdėjo atsakymo. Jį kratė dru

gys.
— Tu, turbut, iki kaulų sušlapai? — pa

klausė Gordonas.
— Ne. IŠviryk tik gerai vanden...
Jisai susitraukė.
— Klausyk, Gordonai. Tu žinai, kad aš 

viską galiu padaryti; bet tik nuo kurio laiko 
su manim darosi kaž-kas negera. Žinoma, vis
ką, ką aš žadėjau, aš padarysiu. O tu, aš ma
nau, nė valandėles neabejojai dėl to... Aš da
bar1 netikiu, bet seku paskui tave, todėl kad tu 
turi tikėjimo. Aš, po teisybės, nežinau, kodėl 
mano akyse tu turi tokią vertę; niekuomet apie 
tai negalvojau; bet kuomet pameni, dvyliką me
tų atgal tu įstojai mokyklon, ir męs apsikei
tėm pirmutiniu paniurusiu žvilgsniu, aš iškar
to pajutai — taip, aiškiai supratau:

(Bus daugiau) /

Bridgeport Painting & 
HARDWARE CO.

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

Palpgi už
laikome geriau 
šią malevą ir 
sienų popierą, 
brušius, varni- 
šių, hardware 
ir t.t.

BRIDGEPORT PAINTING & 
HARDWARE CO.

3149 So. Halsted St., Chicago, III. 
Phono Yards 7282.
J. S’. Ramancionis & T. Motikithj 

Savininkai.

Tik žiūrėk ir skaityk!
Jei manai Lietuvon važiuoti tai 

pirk iš musų Biurų laivakortę, kaina 
Lietuvon tik $108.25 ir augščiau. Iki 
Liepojaus $182.00. Esam specialistai 
patarnavime, atitraukime giminių iš 
Lietuvos. Geriausia ir lengviausia 
yra atvažiuoti per Cahada. Pasitikę 
keleivį duodam brolišką patarnavimą 
ir keleivį užganėdinam savo prigim
toje kalboje. Dabar yra geriausia 
laikas pasiųsti laivakortę ir atitrauk
ti giminės iš Lietuvos. Jie jūsų pra
šo it nepavideklt artiems AmeriRos. 
Matai jau pavasaris.

Tavo giminės prašo tavęs, kad pa
vasarį reikalams pasiustumei pinigų, 
ir kada siųsti, tai per musų
Biurą. Atsiųsk doleriais, o mes 
gavę juos pasiųsime Lietuvon auksi
nais, palei tos dienos kursą, Lietuvon 
per mus siųsti pinigai yra išmokami 
į 28 dienas ir priėmėjo parašą prista
tėm. Kas siųs $1000 ar daugiau, tam 
speciliška pigumą padarom.

Pinigus ir klausdamas informacijų 
užrašyk taip:
ATLANTIC AMERICAN INFORMA

TION BUREAU,
Gen. Del., New Castle, Pa.

KAZIMIERAS KARPAVIČIUS ir 
F. TEKORIUS pranešame, kad per
kėlėme čeverykų taisymo djubtuvę 
nuo 8244 So. Halsted St., prie 813 
W. 35th St., art! Halšted St. Kvie
čiame savo senus kostumerius, taip
gi ir naujas atsilankyti su reikalu. 
Persike!sime balandžio 9 d., subatoj.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
FIš Federuotosios Presos] 
“NAUJIENOS”



ngas ir rimtas ir nori nustoti

Reikale bylos prieš Jonesį

OWSKI

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL
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Ar Zinaistaty-
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Naujieną?
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“POLONIA”
“LITUANIA
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progresą, ir pi 
O tokia krau

3514-16 Koosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė., 
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Vardas ............
Antrašas ___
Miestas ir Valst.

ŠALTY co 
Room 918

buvo 
nžva-

, po No. 4101 S. Francisco Avenue, kampas 
kuriame bus vakarais nuo 7:00 iki 9:fl0 vai.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

Dr. A. R< Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoju DykaĮ

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Paštų apvogė ant $750,000.
Prie Dearborn gat. stoties už

vakar tapo paštas keturių ban
ditų užpultas ir apvogtas nuo 
$200,(MM) iki $750,000. Tas at
sitiko dienos šviesoje apie pen
kias po pietų. Aplink buvo pil
na žmonių, kurie šiaip vaikš
čiojo ir kiti dirbo ant stoties. 
Kaip tik pašto trokas privažia
vo prie stoties, keturi plėšikai 
atlėkė automobiliu ir revolve
riais atstatę krūvai žmonių pa
liepė rankas pakelti. Vagys vei
kė taip greitai, kad esu į pus
antros minutės jau buvo jie ap
sidirbę. Prie savo automobilio 
jie dar iššovė vienų sykį. Va
giams sukantis į Tayilor gat. 
policistas paliepė sustoti, kuo
met gi jie nesustojo, policistas 
du sykiu šovė. Bet vagys juo-

Malonėsite suteikti pilnus info 
namą lengvais išnyokesčiais.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p< 
piet. 6 iki 9 vakare.

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Ventos Aptieko
Archer Avenue,
Telephonas Lafayettc G21. Advokatas Peppets yra išėjęs mok- »
slą Pennsylvanijos Valstijoj 1918 m., ir pirma atvažiavimo j 
Chicago praktikavo Connecticut ir Pennsylvanijos Valstijose; 
pereitais 2 metais praktikuoja Chicagoje. Miesto ofisas: 155 N. 
Clark Street; telephonas State 8326.

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Juozapas
LIETUVIS

Rašyk arba atsišauk prie

LAKE SHORE
202 S. State S

Iškirpk šį apgarsinimų, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimų
J PALIKTI STORAGIUJ

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis isparda- ’ _____
,t į į vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir 

lEraM- pečiųR R WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
h fl| 2810 W. Harrison St., Chicago, III.

L q H įflH Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi-
* Ii mH dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią

/f |, i'/ ftjgIBjį reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir

J užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad ąpkaina- 
1 vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
< gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug-

___ štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
Kk ■■ parduodi dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
Ifl ■ ■ I karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- 
L Jsf duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Kk ■ * II T“* aP*iniolti8 ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui Įtk ■ R g H i visas, miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
B Ja R R SLR daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikąs siuntini.P Liberty Bondsai priimami.

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

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas. 

gTOsjffigftSė Mes vartojam
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

' patinga doma at- 
kreipiame j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si. 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6437

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

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks 
LITUANIA” BALANDŽIO 13 
“ESTONIA” ............... GEG. 4

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

K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 S'o. Halsted S t., Chicago, III. 
. kampas 18th St.

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

DR. C. KASPUTIS 
—Dentistas—

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

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

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

-Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, • Chicago, III.

Telephone Van Buren 294
Rcz. 1139 Lndependence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted S't. Chicago.
Telephone Drover 9693 

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

R. Peppets 
ADVOKATAS

Apskundė savo vyro motiną 
Larctta R. Farwell, 

John A. Farwell žmona, 
kar turėjo teisino tardymą. Ji
nai jau senai yra apskundus sa
vo vyro motiną, kuri buk su
ardžius jų gyvenimą. Senoji 
Farwell parašius savo sunui 
net 500 laiškų, kuriuose sūnūs

DR. YUSKA
1900 So. Halsted SI. 

Tol. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466
Padaryti atatinkamus 

raktus, kad nuomininkai butų 
lygus su namų savininkais.

Vagys vartojo vogtą automo
bilį, kuris priklausė R. Waken. 
Naktį automobilius rastas prie 
3301 Western avė. buBvardo 
paliktas. Taip pat detektyvai 
rado popierių, ant kurių buvo 
pažymėta, kad siunčiama 
$5(),0()0 po dolerį, $50,000 po 
dešimtį dolerių; $100,000 po 
šimtą dolerių. Su tuo buvo pa
imta du krepšiai ir neregist
ruotų laiškų, kurių rasta daug 
dar neaįplėštų. Sakoma, tai 
buvo drąsiausia vagystė, kokia 
kada tik yra pasitaikius.

Telephoąe Yards 5834

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

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

Palaidų šiOuT Matrasai. Turentjs 
30 svarų Java Kapok (šilko pū
kų); apvaliu krantu, puikiai iš
kimštas — išrumbuotas, apvilktas 
su artistišku impilu, įvairiu petri- 
nų. Specialiai cip sn

Nuomininkai pienuoja uniją.
Chicagois nuomininkai pla

nuoja sutverti tvirtą unijų, ku
ri rūpinsis jų pačių reikalais. 
Užvakar pas J. B. Straus, pirm- 
sėdį egzekutyvio komiteto, su
sirinkimas, kur buvo tartasi su
daryti taip vadinamą “Middle 
Class” Union (Vidurinės kle
sos unija), kuri turėtų galios 
atsilaikyti prieš išnaudotojus. 
Kalbama organizuoto tarp kit
ko žiūrės:

Greičiausia padaryti spren
džiamomis Kessingerio bylas.

Panaikinti visus profiterius.
Įsteigti nuomininkams patar

navimo biurą.
Pakelti Amerikos piliečių 

stovį.
Panaikinti neteisėtas 

savininkų kombinacijas, 
rios dabar riboja namų

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Ar žinai naujienų, kad Baltrus
Mikalauskas nupirko krautuvę 
vyriškų apPčdalų, jnarškinių, kepurių ir visokių 
smulkių'daiktų. Viską parduodu už pusę kainos.

Tai kur jis pirko tų krautuvę? — Otai prie 3318 
So. Halsted St.

Queen Anne 
Komodos ame 
rikoniško Vai
nuto; 40 co
lių pločio; sti
priai pabuda- 
votos, gilus 
stalčiai; - pui 
kus, f rėmas, su 
storais pak
raščiais, ir di
deliu francu- 
zišku veidro
džiu. Specia- 

$34.75

Koloniškos Misinginės Lovos stam
biais stulpeliais, virbalais ir sta
tiniais; gražiom vazom ir galkom. 
lakeras apsoliutiškai gvarantuo- 
tas, satino ir poleto baigimo: 4 pė
dų 6 colių ir 4 pėdų mieros tiktai 
Vienos dienos iš 
pardavimas

Iki šiol tdbejieškomas 
tas “agentas” Jonesi, 
viliojo nuo Chicagos 
pusę miliono dolerių 
jiems bevertės šėrų.

Lietuvių išrinktasai 
tas bylai vesti prieš 
sakoma, buvo susirinkęs kelis 
sykius ir svarstęs kas geriaus 
butų daryti.

Ką komitetas darys ar taria 
daryti, tuo tarpu dar nežinia.

Komiteto nariai pasakojo, 
kad atsiradę kokie tai vyrai, 
kurie prašą nuo žmonių pini
gų bylos vedimui prieš Jonesį. 
Komitetas betgi persergsti vi
sus, kad niekam niekas jokių 
pinigų neduotų, o lauktų pra
nešimo nuo savo išrinktojo ko
miteto.

Komitetas neužilgo ketina 
sušaukti visų apgautųjų žmo
nių mitingą. Gal būti jau rytoj 
galės pasirodyti “Naujienose” 
arba komiteto pranešimas ar 
pakvietimas ateiti Į mitingą.

STALAS 48 colių, storas viršus, 
su moldingais kraštais; 6 pėdas 
išskečiamas, gražiai apvalainai nu
dirbtos kojos ir apačia. Labai spe- 

Ž“iai ■ ■ $46.50
KĖDĖS su ekstra augštais už- 

Jjakuliais; baigimas tinka prie sta- 
o; tikros rudos spaniškos odos, 

viL’po5™*8’ $6.50

Kilikus Parlorio Setai.
Tris stambus šmotai; mahoganiaus 
baigimo fremai, sprendžinų sčciy- 
nės; tikros skuros apmušimu. Tin
klinio sudėjimo. C "7 E 00
Specialiai po M* ■ waW

JAU PAVASARIS!
Ką žmonės daro pavasaryje? 

Sakysite tuščias klausimas. Jog 
kiekvienas žino, kad pavasaryje 
yra puikiausis laikas kuomet 
žmogus stengiasi pataisyt savo 
sveikatą išeidamas kasdien po 
valandą, kitą ant šviežio oro į 
parką ,ąr kur tarp medžių pasi
vaikščioti. Kad tai padarius 
galimu reikia pritaikintų, leng
vų ir madingų čeverykų. Ar vi
sur juos galime gauti?, Sunkiai, 
tik tokiose krautuvėse, galina, 
kur seka madas 
giausias kainas.
tuvė yra viena ant Bridgeporto, 
jau daugybės žmonių žinoma.
TETER BROS. SHOE STORE,

' ' 34X5 So. Halsted St.

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vynj, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1885 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
J 8110 arba 357
J Naktimis: Drexel 
V 950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Suteiks tau ioeną namą pietų-vakan > miesto dalyje, netoli moky 
klos ir gražiausių miesto parkų.

Jei gali prirodyt mums, kad 
mokėjęs renčias.

Period Miėgruiniio Rakandai.
Puikaus amerikoniško walnut; 
naujausios mados; ekspertų darbo, 
ilgam tarnavimui; gražiai užbaigti 
ir apkainuoti specialiai pigiai ant 
ti| augštos rųšies šmotų.
Šifonietas 34 colių pločio, giliais 
stalčiais tiktai $52.50

Komodos
45 colių pločio, dide- 7K
liu veidrodžiu l w

Stulpines Lovos
Dubeltavos mieros, storais stul- 
pais, tiktai $47.50

2 coliu stulpeliai
2 colių 

skėtiniai
l Į 2 colių

I virbalai

ir paimam ant pardavimo visokių rusiu Ramus Chicagoj ir aplinkinėj 
Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas

ĮJ DR. G. M. GLASER ! 
Praktikuoja 29 metai

Ofistis*
3149 S. Morgan St., kerte 32 St. ■ 

Chicago, Illinois. ■
SPECIALISTAS:

■ Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

g Nuo 10 lyto iki 3 po pietų, 6—8 ■ 
g vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■ 

po piet.
Telephone Yards 687 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■T

me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai
------------------ ‘---------------------- ----- '------- ------------------------------ 1

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE 
neverki mano 

mažulėli — neraudok, 
^au duosiu 

& bambino
ftiučia-liulia.” 

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 50c. bonką

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. "Kndikiai mėgsta jį I Jie prašo daugiais P

Motinos! Jeigu jųsij aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
GOc. pašto markėmis tiesiog į «

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35ih Street, Borough of Brooklyn, Naw York City.

Halsted.14JOE SHIMKUS 
pardavSjas No. 4 C<wn« «at •/ 2

Džiaugias Rakandais — po biskį mokėdamas už juos

Apsaugoj am nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus 
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir bank- 
čekiais, nęs turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban- 
kose. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovauja-

Egzekutyvis ofisas -aSi pačiame vidurmiestyje 
602-604 Y. M. C. A ^ug., 19 So. LaSalle St., CHICAGO 
Turim savo " stovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj. 
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam

NtSVV YORK N.Y42 BROAJD



Reikale bylos prieš Jonesį

2 coliu

Telephonai

LIETUVIS

Simą ir Į

■M

Kaune

JAU PAVASARIS!

namų

staty-

kont

Naujieną?

GEG. 11
GEG. 25

POLONIA”
L1TUANIA

stulpeliai 
2 colių 

skersiniai 
2 colių 
virbalai

liai šiam 
išpardavimui

komite- 
Jonesį

vimas 
pečių,

Antrašas ......
Miestas ir Valst.

19 So. LaSalle St., CHICAGO

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoju Dyką£

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p< 
piet. 6 iki 9 vakare.

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Parduodam laivakortes j Lietuvą ir į Ameriką. Mes atstovauja

Gyvenimas yra 
< tuščias, kada pra- 

*>y«ta regėjimas.7 Mes vart°jam 
pagerintą Oph- 
thalmomcter. Y- 
patinga doma at- 
kreipiame į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St. 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 0437Palaidų šiflaf Matrasai. Turentįs 
30 svarų Java Kapok (Šilko pū
kų); apvaliu krantu, puikiai iš
kimštas — išrUmbuotas, apvilktas 
su artistišku impilu, įvairių petri- 
nų. Specialiai Č1 9 Ai f)

Ką žmonės daro pavasaryje? 
Sakysite tuščias klausimas. Jog 
kiekvienas žino, kad pavasaryje 
yra puikiausia laikas kuomet 
žmogus stengiasi pataisyt savo 
sveikatą išeidamas kasdien po 
valandą, kitą ant šviežio oro į 
parką ,ar kur tarp medžių pasi
vaikščioti. Kad tai padarius 
galimu reikia pritaikintų, leng
vų ir madingų čeverykų. Ar vi- 
sur juos galime gauti?, Sunkiai, 
tik tokiose krautuvėse^ galina, 
kur seka madas, progresą, ir pi
giausias kainas. O tokia krau
tuvė yra viena ant Bridgeporto, 
jau daugybės žmonių žinoma. 
TETER BROS. SHOE STORE, 

34X5 So. Halsted St.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

-Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi- 
šviesti. ■

Socialdemokratas taktingai nurodo vai- 
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, • Chicago, III.

351 I-16 Koosrvelt ILI. Kl w
Arti St. IvOuis Avė., J v

CHICAGO, II I.. ' ’
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DR. C. KASPUTIS 
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, 111.
Valandos:—

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

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 S'o. Halsted St., Chicago, III 
. kampas 18th St.

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

Padaryti atatinkamus 
raktus, kad nuomininkai butų 
lygus su * namų savininkais.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St.

Tol. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 84G6

Šiuomi praneša, kad atidarė ofisą Brighton Park’e, viršuje 
Ventos Aptiekos, po No. 4101 S. Francisco Avenue, kampas 
Archer Avenue, kuriame bus vakarais nuo 7:00 iki 9:00 vai. 
Telephonas Lafayette G21. Advokatas Peppets yra išėjęs mok- 

I
slą Pennsylvanijos Valstijoj 1918 m., ir pirma atvažiavimo į 
Chicago praktikavo Connecticut ir Pennsylvanijos Valstijose; 
pereitais 2 metais praktikuoja Chicagoje. Miesto ofisas: 155 N. 
Clark Street; telephonas State 8326.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1885 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 Iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis IO-t-12 dieną.

Vagys vartojo vogtą automo
bilį, kuris priklausė R. Waken. 
Naktį automobilius rastas prie 
3301 Westcrn avė. bu tvardo 
paliktas. Taip pat detektyvai 
rado popierių, ant kurių buvo 
pažymėta, kad siunčiama 
$5(),0()O po dolerį, $50,(MM) po 
dešimtį dolerių; $100,000 po 
šimtą dolerių. Su tuo buvo pa
imki du krepšiai ir neregist
ruotų laiškų, kurių rasta daug 
dar neatplėštų. Sakoma, tai 
buvo drąsiausia vagystė, kokia 
kada tik yra pasitaikius.

Juozapas A. Peppets 
DVOKSIĄS

STALAS 48 colių, storas viršus, 
su moldingais kraštais; 6 pėdas 
išskečiamas, gražiai apvalainai nu
dirbtos kojos ir apačia. Labai spe- 

suižaliai • ' $46.50
KĖDĖS su ekstra augštais už- 

{lokaliais; baigimas tinka prie sta- 
o; tikros rudos spanijkos odos, 
slip sėdynės; IZft
viena po

Period Miėgruimio Rakandai.
Puikaus Amerikoniško vvalnut; 
naujausios mados; ekspertų darbo, 
ilgam tarnavimui; gražiai užbaigti 
ir apkainuoti specialiai pigiai ant 
tų augštos rųšies šmotų.
Šifonietas 34 colių pločio, giliais 
stalčiais tiktai $52.50

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

Į LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų sriubų palto laivai išplauks
LITUANIA” BALANDŽIO 13 ----- ---
“ESTONIA” ..............  GEG. 4

Visi laivai turi puikius kambarius trečios k lesus keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie I 
CHICAGO, ILL.

tas “agentas” Jonesi, 
viliojo nuo Chicagos 
pusę miliono dolerių 
jiems bevertės Šerų.

Lietuvių išrinktasai 
tas bylai vesti prieš 
sakoma, buvo susirinkęs kelis 
sykius ir svarstęs kas geriaus 
butų daryti.

Ką komitetas darys ar taria 
daryti, tuo tarpu dar nežinia.

Komiteto nariai pasakojo, 
kad atsiradę kokie tai vyrai, 
kurie prašą nuo žmonių pini
gų bylos vedimui prieš Jonesį. 
Komitetas betgi persergsti vi
sus, kad niekam niekas jokių 
pinigų neduotų, o lauktų pra
nešimo nuo savo išrinktojo ko
miteto.

Komitetas neužilgo ketina 
sušaukti visų apgautųjų žmo
nių mitingą. Gal būti jau rytoj 
galės pasirodyti “Naujienose” 
arba komiteto pranešimas ar 
pakvietimas ateiti į mitingą.

Nuomininkai pienuoja uniją.
Chicagos nuomininkai pla

nuoja sutverti tvirtą uniją, ku
ri rūpinsis jų pačių reikalais. 
Užvakar pas J. B. Straus, pirm- 
sėdį egzekutyvio komiteto, su
sirinkimas, kur buvo tartasi su
daryti taip vadinamą “Middle 
Class” Union (Vidurinės klc- 
sos unija), kuri turėtų galios 
atsilaikyti prieš išnaudotojus. 
Kalbama organizuoto tarp kit
ko žiūrės:

Greičiausia padaryti spren
džiamomis Kessingerio bylas.

Panaikinti /visus profiterius.
Įsteigti nuomininkams patar

navimo biurą.
Pakelti Amerikos piliečių 

stovį.
Panaikinti neteisėtas 

savininkų kombinacijas, 
rios dabar riboja namų

Paštą apvogė ant $750,000.
Prie Dearborn gat. stoties už

vakar tapo paštas keturių ban
ditų užpultas ir apvogtas nuo 
$200,000 iki $750,(MM). Tas at
sitiko dienos šviesoje apie pen
kias po pietų. Aplink buvo pil
na žmonių, kurie šiaip vaikš
čiojo ir kiti dirbo ant stoties. 
Kaip tik pašto (rokas privažia
vo prie stoties, keturi plėšikai 
atlėkė automobiliu ir revolve
riais atstatę krūvai žmonių pa
liepė rankas pakelti. Vagys vei
kė taip greitai, kad esą į pus
antros minutės jau buvo jie ap
sidirbę. Prie savo automobilio 
jie dar iššovė vieną sykį. Va
giams sukantis į Tayilor gat. 
policistas paliępę sustoti, kuo
met gi jie nesustojo, policistas 
du sykiu šovė. Bet vagys juo-

■ BBBBBBBBflBBBBBBBBBBBIBB 

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Koloniškos Misinginės Lovos stam
biais stulpeliais, virbalais ir sta
tiniais; gražiom vazom ir galkom, 
lakotas apsoliutiškai gvarantuo- 
tas, satino ir poleto baigimo: 4 pė
dų 6 colių ir 4 pėdų mieros tiktai 
Vienos dienos iš 
pardavimas

Queen Anne 
Komodos ame 
rikoniško Vai
nuto; 40 co
lių pločio; sti
priai pabuda- 
votos, gilus 
stalčiai; - pui 
kus, frėmas, su 
storais pak
raščiais, ir di
deliu francu- 
zišku veidro
džiu. Specia- 

$34.75

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų. 

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drcsel 2880

Apskundė savo vyro motiną.
Larelta R. Farvvell, buvo 

John A. Furvvell žmona, užva
kar turėjo teismo tardymą. Ji
nai jau senai yra apskundus 
vo vyro 
ardžius 
Farvvell 
nei 500 laišl

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

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- ' 
fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir 

x _ —kaip nauji. . 'RlMttiWESTERN FURNITURE STORAGE CO. MH 
2810 W. Harrison St., Chicago, Dl.

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi- M dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią InRffijBI 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir ------ -
užtikrintos ant dešimties metų. Keikia jas pamatyt, kad ąpkaina- 0 
▼us. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime . 
parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir įįk 
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- ■ H 
duosime už pirmą pasiūlymą, nes .norime padaryt daugiau vietos. JP
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
i visas, miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir ■ 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti apteikęs siuntinį.

Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

Iki šiol tdbejieškomas yra 
kurs iš
lietu vių 
ir davė

i'uikus Parterio Setai.
Tijs stambus šmotai; mahoganiaus 
baigimo fremai, sprendžinų sėdy-. 
nės; tikros skuros apmušimu. Tin
klinio sudėjimo. C7C A A
Specialiai po H* ■ v«UU

sa- 
niotiną, kuri buk šų

jų gyvenimą. Senoji 
parašius savo sunui 

kuriuose sūnūs

Telephone Yards 5834 Į

DR. F. G. WIEGNER '
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 11 

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

Ar žinai naujieną, kad Baltrus
Mikalauskas nupirko krautuvę
vyriškų ąprėdalų, marškinių, kepurių ir visokių
smulkių‘daiktų. Viską parduodu už pusę kainos.

Tai kur jis pirko tą krautuvę? — O tai prie 3318 
So. Halsted St.

Komodos
45 colių pločio, dide- 7 K
liu veidrodžiu I v

Stulpines Lovos
Dubeltavos mieros, storais stul-
pais, tiktai $47.50

me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai

JOE SHIMKUS
Generalis, Lietuvis 

pardavėjas No. 4

Džiaagkis Rakandais — po biskį mokėdamas už juos

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
• *Cit neverki mano 

mažulėli — neraudok, 
*au duosiu

& BAMBINO
čiučia-liulia.’’

Greičiau bėgki j aptieką ir 
nupirki 50c. bonką

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die- 

kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
*'Kndikial mėgsta Jį ! Jie prafco daugiaaš i”

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius uoturi jo, tai prisilakite
GOc. pašto markėmis tiesiog į ' > ” ” .... • • ' ' • f

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35ih Street, Borough of Brooklya, Naw York City*

Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 
j ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj. 

Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių ryšių namus Chicagoj ir aplinkinėj. 
Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas. 
Apsaugų j am nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus 
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus į Lietuvą paštu, telegramais ir bank- 
čekiais, nęs turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban- 
kose. ’f

“ DR. G. M. GLASER !
Praktikuoja 29 metai

Ofisas: n
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. g| 

Chicago, Illinois. b
SPECIALISTAS:

■ Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:I Nuo 10 lyto iki 3 po pietų, 6—8 ■H vakare. Nedėlionds nuo 9—2 ■ 

po piet.B Telephone Yards 687 ■

666 WEST I8th STREET, CHICAGO, ILL 
~ Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje«BALTIJOS AMERIKOS LINU 

uaafim/av new York n.Y.

Suteiks tau locną namą pietų-vakan > miesto dalyje, netoli moky 
klos ir gražiausių miesto parkų.

Jei gali prirodyt mums, kad esi t< 
mokėjęs renčias.

1 ingas ir rimtas ir nori nustoti

Rašyk arba atsišauk prie

LAKE SHORE OALTY CO.,
202 S. State S Room 918

C. P. SZYD 0WSKI
■BBBBBBBBBBBBBBB 

tacijas, kaip galių įsigyti
■WBWWWWBWWWWWaLBWWB

Malonėsite suteikti pilnas info 
namą lengvais išmokesčiais.



. _ —— ■ ■ lt—
(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) rengti šeimyniškų vakarienę.

Lietuvių Scenos Mylėtojų
atkalbamas nuo sa»vo pačios. Ratelis rengia gražų vakarą 
Motina davusi jam pinigų va- Sll šokiais balandžio 10 d. Stru- 
žinėti po svetimus kraštus,! milo svet. Scenoj bus stato- 
kad lik jis negyventų su ja. 
Tuo budu jis visą turtą užrašė 
savo motinai ir savo moterį 
paliko 1915. Marti reikalauja 
iš anytos $100,00 atlyginimo.

Amerikos lietuvių gyvenimo 
‘Gyvenimo Verpete”.

—Bijūnėlis.

Valanda kalėjimo.
Olson, 25 metų 
teisėjas nuteisė 
vienos valandos

vyrą, užvakar 
į kalėjimų ant 
už pavogimų lėlės iš siuntinių. 
Psichopatiškai ištyrę, kad Ol
son nėra normalia.

Statytojai aplaikė atsakymą, 
kad jy algos bus sumažintos.
Užvakar statytojai aplaikė $40. T 

kompanijų atsakymą, kad buk tų po $5.50. 
turi buti jų algos sumažintos 
nuo $1.25 iki $1.00. Tuomet 
esą Chicago aplaikys darbo už 
$100,000,000 ir busią suteikta 
darbo 45.000 darbininkų, kurie 
dabar be darbo randasi, 
čiaus iš darbininkų pusės nu-j 
rodoma, kad tai yra pavojin
gas daiktas prisiimti. Nes pas-J 
kui bosai galį padaryti taip ' 
vadinamas “open shop.”

EINU Iš BIZNIO! 
DIDELIS BARGENAS!

Didelė Eksplozija šalip musų 
krautvės namo, sugadino ir mu
sų tavorą. Viskas turi būt par
duota, nepaisant nuostolių. Mes 
užtikriname, kad uždarbio šiame 
išpardavime nepadrysime. Vy
rų ir vaikinų siutai ir overkotai 
$10, $15, $20, $25, $30, $35 ir 

Daugybė siutų ir overko- 
. Tikros odos išver

čiami kotai, kuriuos pardavojo 
po $75, $85 ir $110, dabar $22.50. 
Vyrams kelinės $3 ir augščiau. 
Vaikams siutai $3.50 iki $15. 
Apie 150 mažai dėvėtų siutų ir 

Te- overkotų ir lengvų kotų $7.50. 
“"i-'

I Atdara vakarais iki 8 vai.
Subatomis iki 9 vakaro. 
Nedėldieniais iki 3 po pietų.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Lietuviu IMiioso panešimai
NAUJIENŲ BENDROVfiS DI
REKTORIŲ SUSIRINKIMAS.*■ ui^vuvua, LJ-ms U. aiSClRU,

bus laikomas nedėlioj, foalan-, atvyks pas mus ir laikys prakalbą 
clžio 1O <1., kaip 1O vai. ryto 

Naujienų namuose. Visi direk 
toriai 
laiku.

malonėkite susirinkti
—J. šmotelis, sekr.

Į Racine, Wis. — Senai laukiamas 
svečias iš Lietuvos, D-ras D. Alseika,

ar r  —— — — — —«—* Į' »
pancvlply, balandžio 11 .1,, kaip 7:30

. vai. vak., Union Hali salėj. Viši vie
tos lietuviai, ypatingai vilniečiai, 
ateikite pasiklausyti. Inžanga dyxal.

— Komitetas.

ROSELAND
Iš Liet. Scenos Mylėtojų Ratelio 

veikimo.
Balandžio 5 d. Strumilos 

svet. Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis laikė mėnesinį susirn- 
kimų. Iš raportų pasirodė, 
kad jos savo uždavinį atliko 
gerai. Buvo skaitytas laškas 
nuo Šerno Draugų Būrelio Dė
dės šerno šelpimo reikalu; pa
skirta iš iždo $10.00 ir nariai 
suaukojo $5.$$. Taipjau pa
skirta iš iždo $10.00 -Lietuvos 
darbininkams dailiajai scenos 
literatūrai leisti. Tam reikalui 
nutarta dar parinkti aukų bu
simam Ratelio vakare balan
džio 10 d.

Skaityta naujai pagaminta 
Ratelio konstitucija, bet jos 
priėmimų atidėta į nepaprastų 
susirinkimų. Išrinkta dari)i- 
ninkai Ratelio vakarui balan
džio 10 d. Ratelio nariams ir 
Ratelio rėmėjams, užbaigiant 
pavasarinį sezonų, nutarta s 11-

Roseland. — L. S. S. 137 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj, 
10 balandžio, 10 vai. ryto “Aušroj”. 

, Visi nariai atvykite laiku.
— Organizatorius.

1 Bridgeport. — Nedėlioj, bal. 10 d., 
3 v. po pietų “Pirmyn” mišrus Choras 
iš North Side duoda koncertą Ray- 
mondo čapelėj, 816 W. 31st gvė, 
naudai “žiburėlio” ir Augštųjų kur
sų. Be choro bus dar solistai, due
tai etc., po vadovyste p. Diliaus. 
Kviečiame publiką gausiai atsilan
kyti. -—.Komitetas.

North Side. — L. G. D. 
susirinkimas bus laikomas nedėlioj, 
bal. 10, kaip 9:30 v. ryto. Ū__ „Z.
ir draugai, visi susirinkite, nes turi
me daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— Rašt. J. Čepaitis.

mėnesinis

Draugės

18-tos gatvės Kolonija. — šiandie 
balandžio 8' d., bus prakalbos Insti- 
tutional Church, salėj, 1935 So. Hal
sted St. (tarp 19tos ir 20tos gatvių). 
Pradžia 7:30 v. vak. Kalbės nese
nai iš Lietuvos atvykęs Dr. D. Alsei
ka. Vietos lietuvius kviečiame skai- 
lingai susirinkti.

— L. L. P. Stoties K-tas.

North Side. — Vaikų Draugijėlė 
“Bijūnėlis” turės draugišką vakarą 
nedėlioj, bal. 7 d., kaip 6:80 v. v. 
Liuosybės svetain., 1822 Wabansia 
Avė. Programa išpildys draugijėlės 
nariai po vadovyste p-lės A. Vis- 
čiuliutės. Po programa draugiškas 
pasilinksminimas visiems. Kviečia.

— Komitetas.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

Dr-stės Palaimintos Lietuvos ber- 
taininis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
balandžio 10 d., paprastoj svetainėj. 
Visi nariai privalo susirinkti, nes yra 
svarbių Draugijos reikalų; taipgi ir 
norintys įstoti į musų organizaciją 
bus mielai priimti.

— D. T. Danta, Rašt.

mHRANcr
OF AMERICA

29 SOUTH LA SAULE STPCET 
CHICAGO. Ų.L.

Šią didelę kompaniją 
valdo L ietuviai

North Side. — Liet. Rytmetinės 
Žvaigždės Paš. ir Pasil. Kliubas lai
kys mėnesinį susirinkimą balandžio 8 
dieną, 8 vai. vak. 
1822 Wabansia Avė. 
malonėkite susirinkti 
jų draugų kliubui.

— Rašt.

Liuosybės svet., 
Visi kliubiečiai 

ir atsivesti nau-

J. Makrickas.

musų nauja tvirtovė

Delei kai kurių labai svarbių prie
žasčių Dramatiško Ratelio susirinki
mas, kuris turėjo įvykti pėtnyčioj, ba
landžio 8 d. nįvyks. Susirinkimas 
perkelta ant seredos balandžio 13 d. 
Nariai prašomi tai įsidomėti.

— A. J ūsas, Sekr.

MONIKA ADOMONIS
> pasauliu 
metus am- 
, 1921, 8:30 

Cook County Ligon-

Persiskyrė su šiuo 
sulaukus vos 24 1 
žiaus, balandžio 5 d.„ 
vai. vak., 
butyj.

\ elionė paėjo iš Anykščių 
miestelio. / .............
7 metus. __ ____________
liūdime vyrą ir du mažu kūdi
kėliu: 3 metų ir vieną 3 mėne
sių. lavonas randasi 667 W. 
18th St.

Meldžiame visus gimines ir 
pažįstamus atsilankyti. Laido
tuvės įvyks Subatoj, bal. 9 d. 
į šv. Kazimiero kapines.

Lieka nubudęs vyras su vai
keliais.

Karolis Adomonis.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” susi
rinkimas bus pėtnyčioje, balandžio 8 
d., paprastoj svėt., 8 vai. vakaro. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes bus 
labai svarbus susirinkimas.

— Klimašauskas.

Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame nu-

L. S. S. VIII Rajono Agitacijos Ko
mitetas šiuomi praneša draugams, 
kad dar nesamdytųmėte svetainių 
VIII Rajono tartam rengti T. Kučins
ko prakalbų maršrutui; palaukite dar, 
kol įvyks Centralinio Komiteto susi
rinkimas. — Agit. Komitetas.

Harvey, III. — Svarbias prakalbas 
rengia L. S. S. 228 kuopa pėtnyčioj, 
balandžio 8 d., Dudeko selėj, 15639 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 v. vak. 
Kalbės dg. P. Dubickas iš Chicagos. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu- 

, vius gausiai susirinkti.
! — Komitetas.

S*edalwauMt Moterį Hgoo Ir ChirorcUa 
■MSI A VU CMICAOO.

Town of Lake. — Balto Dobilo L. 
Kliubo susirinkimas bus pėtnyčioj, 
balandžio 8 d., Kliubo name, 4558 S. 
Marshfield Av„ 8 vai. vak. Visi 
draugai malonėsite atvykt, nes bus 
labai svarbus darbas, kurį turėsime 
užbaigt šiame mitinge. Nariai yra 
priimami nuo 18 iki 30 metų am
žiaus.

— Rašt. W. Sharka.
4512 S. Talman Avė., Chicago.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto extra susirinkimas įvyks 
Sčtnyčioj, balandžio 8 d., 8 vai. vak., 

[aujienų Name. Visi Komiteto nariai 
privalote būti susirinkime.

. — Organizatorius.
a""111" 11■" 1 j f!įįii.'" ... ..........................m n «i wn

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Ipolito’ Petraičio, 30 

m. amžiaus. Turi 5 m. sūnų. Jis gy
veno Gary, Ind. Paeina iš Batakių, 
ūgio 5 pėdų 4 colių, sveria 149 sva
ras. Mėlinų akių, rausvų plaukų. Kas 
tokį yyrą pamatysit pranešk it /luo
šiu dovanų $25.00.

J. KLEVINCKIS, 
1546 Jefferson St., Gary, Ind.

JIEŠKAU brolio Petro Geležinio, 
gyvenusio Chicago, III. Dabar neži
nau kur. Malonės atsišaukti 
antrašu.

ANTAS GELEŽINIS 
Box 685. 

Virden, III.,

Šiuo

JIEŠKAU savo brolio Leono Son
gailos, Telšių apskr.. Lieplaukės pa
rapijos, Vaištarų kaimo. Taipgi ir 
antro brolio jieškau Petro Songailos. 
Malonės atsišaukti.

ANNA PAGOJIENĖ, 
919 W. 35th St., Chicago, III.

JIEŠKAU savo vvro Vladislovo 
Grumulo, kuris prasisalino iŠ narmj 
rugpiučio 20, lOŽO. Jis ketino va
žiuoti i Wis. pas gydytoją ir nesu
grįžo, nei nepraneša apie save. Iš 
amato, yra pardavinėtojas visokių 
žolių, nešiodamas po stubas. v.Kas 
apie tokią ypatą žinotų, meldžiame 
pranešti, už ką mes duosime $10 do
vanų.

ONA GRAMALIENĖ,
203 Central St., Michigan City, Ind.

JIEŠKAU Juozapo ir Jono Volod- 
kevičių, Kauno rėd., Jasonsko parapi
jos. Jieško pusbrolis Mykolas Volod- 
kas. Malones atsišaukti šiuo antrašu 

JONAS ZOLINSKIS,
4637 So. Wood St., 

Chicago, Jl|.

' JIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario vienam vaiki

nui Cicero apielinkėj. Geistina, kad 
pagamintų valgį. Atsišaukite šiuo 
antrašu.

1410 So. 49th Court, 
Cicero, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRENDUOJAME pirmos klesos 

kambarį jaunam inteligentiškam lie
tuviui vaikinui. 2-ros lubos.

3415 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
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MOTERŲ
REIKIA jaunos merginos 

darbui, prie jaunų žmonių, 
gatvekarių ir teatrų.

S. Schulhof, 
1424 Winnebago Avė.

* 1 fl. North Side

namų 
netoli

REIKIA moterių ar merginų ne- 
jaunesnių 17 m. Trumpos valandos, 
lengvas darbas, gera mokestis. At
silankymo valandos nuo 8 iki 12 pietų.

S. TOLUKAS,
2220 Carolina St.,
2 flatas, frontas. 4

REIKIA moteries ar mergi
nos namų darbui. Valgis, kam- 
baris ir $10 į* savaitę. Atsišau
kite.

1730 So. Halsted St.

REIKIA patyrusios pardavėjos. 
Turi kalbėt lietuviškai ir lenkiškai. 
Gera alga ir nuolatinis darbas su 
ra vilčia įsidirbimo.

Atsišaukite,
BACH’S DEPT. STORE, 

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ge-

REIKIA 10 agentų mokintis Real 
Estate biznio. Gabus vyrai gali už
dirbti nuo $50/X) ir daugiau į savai
tę. Mes suteiksime visus nurodymus. 
Atsišaukite greitai, nes dabar geriau
sias laikas pradėti.

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 

3301 So. Halsted St.

REIKIA kriaučiaus prie kos- 
tumeriško darbo. Kreipkitės:

A. ALEKNA,
911 West 33rd St.,

Tel.: Boulevard 6836.

VYRŲ

REIKIA bučerio.
Ant. Skuhas

2558 W. 69 St.

REIKIA pirmarankio U'kerio 
(kepėjo). Gera alga, geros

J. Jačiunskas
125 So. 13 Avė.

Maywood,

SQ-

III.

REIKIA kriaučiaus prie kostume- 
riško darbo.

Atsišaukite tuoj
J. J. LUKAS, 

8133 Logan Sauare Blvd., 
arti Mihvaukee Avė.
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AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ 

IŠPARDAVIMAS. 
■■■■■ 1

1918 — Dodge Sedan............... $1,200
1920 — Dodge trakas ............... $975
1919 — Oldsmobile, 7 sėdynių $850
1917 — Buick, 5 sėdynių ........... 650
1916 — Apperson, 5 sėdynių .... 300

Atsišaukite nuo 1 vai. pietų iki 6 
vakaro.

JOSEPH J. ŠLAKIS, 
4156-66 Emerald Avė.

vai.

PARDAVIMUI trokas 
Ford Va tono, 1918 modelis.

3302 So. Halsted St.
Tel. Boulvard 3756.

1920 Elgin tik-ką pennaliavotas 
taipgi su motor meter, užrakinamais 
sparnais ir kiti ekstra dalykai; bėga 
ir atrodo kaip kad dienoje apleidimo 
dirbtuvę. Parduosimo už paaukavi- 

už 
CETRAL MOTOR SALES

1458 S. Michigan Avė,
Tek: Victory 3594

Mažas Lengvas
6 cilinderių karas

Atdara vakarais ir 
nedėliomis

Gvarantuoti
30 dienų veltui patar- 

navifnas.

Jūsų senas karas pri
imamas | mainus 
V2 cash, likusius 

mėnesiniais
1920 Elgin Coupe,
1920 Elgin Sodan,
1920 Elgin Sport M odei,
1919 Elgin Touring,

Elgin Taxicab,
1920 Oakland Coupe,
1920 Overland Coupe, 

Cbalmers Touring — $225.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 
ir 4 kambariai, cigarai, cigaretai, ico 
cream?. Lietuvių kolonijoj. Biznis 
nuo senai. Neša gerą pelną. Par
duosiu pigiai.

559 W. 18 St.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių 
apgyvento j vietoj, netoli fiv. Jurgio 
bažnyčios. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos.

943 W. 33rd St.

PARDAVIMUI pigiai mūrinė graži 
residencija 6 kambarių, kieto medžio, 
trimingai, maudynė, Brighton Parke, 
greitu laiku parsiduoda tik už $4500, 
pusę inmokėt ir priimsiu lotą į mai
ną. Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
mų mūrinis namas po 6 ir 5 kamba
rius; maudynės, rendos neša $1,500 
i metus. Kaina $10,500.00 ant išmo
kėjimo. Tik $3,000 įmokėt, likusius 
rendos pabaigs mokėti. Namas ran
dasi ant Bridgeporto, Atsišaukite 
greitai pas J. Zacker, 

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
lenkų apgyventa vieta: biznis per 
daug metų, — pHežasti pardavimo 
patirsite ant vietos.

4405 So. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas 
giai. Pardavimo priežastis 
apleidžia šią šalį.

3558 Pamell Avė.

Pi-

PIRK FARMĄ PAS MUS 
LIETUVIŲ KOLONIJOJ 

120 akerių, budingai, mašinerijos, 
naujas Šilo, 9 karvės, 5 telyčios, 4 
kiaulės, 2 arkliai, mylios nuo mie
sto. Kaina $7,000. Pirmas įmokė- 
jimas $3,500.

80 akerių, bildingai, mašinerijos, 5 
karvės, 2 arkliai. Pirmas įmokėji- 
mas $1,500. Kaina $4,000. Reika
laukit kitų farmų surašo. Mes pa« 
gelbėsime.

WOESSNER FARM CO., 
Stephenson, Mich.

PARDAVIMUI “frame” namas, 4 
pagyvenimų ir biznis, 6-3-3-5 kamba
rių. Kaina $7.000.00. Rendos mė
nesiui $70.00. Išmokėjimais.

P. KOBILECKI, 
1709 So. Union Avc.

PARDAVIMUI grosernė, kan
džių storas ir Soft drinks. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos .

1915 S. Union Avc.

PARDAVIMUI saliunas; prie
žastis pardavimo — liga.

F. ROS.
2596 Blue Island Avc.

PARDAVIMUI puiki grosernė lie
tuviu apgyvento j vietoj; biznis nuo 
senai išdirbtas, netoli lietuviškos baž
nyčios. Pardavimo priežastis patir
site ant vietos.

H. STATKUS,
4434 So. Fairfield Avė., Chicago, UI.

PARDAVIMUI grosernė. Turi bū
ti parduotatrumpą laiką. Priežas
tis, išvažiuoju j Lietuvą.

Platesnių žinių atsišaukite.
A. G.,

1736 W, 47 St., Cblcapco, III.

PARDAVIMUI pigiai saliunas su 
barais ir rakandais. Gera vieta, ap
gyventa įvairių tautų. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos sekan
čiu antrašu.

1825 Canalport Avė.

PARDAVIMUI čystijimo ir prosi- 
nimo biznis. Gerai biznis eina. Pir
kėją išmokinsime biznio į trumpą lai- 

Pardavimo priežastis — aplei- 
miestą.

R. L. RASMUSSEN,
W. 6th St., Racine, Wis.

ką.
džiu

1507

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

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

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI furnitūra 5 kamba
rių. Mažai vartoti, atrodo kaip 
nauji. Priežastį pardavimo patirsįte 
ant vietos. Pardavėją galima matyt 
visados.

10737 Prairie Avė., 
Roseland.

; RAKANDŲ BARGENAS
I Pirma negu pirkisit rakandus, atei- 
I kitę ir persitikrinkite musų dideliame 

pasulijime. $200 saiza tikras mahago- 
ny fonografas, su dviem sprenžinom, 
grajija visokius rekordus, pilnai gva- 
rantuotas, parsiduoda tik už $55 su 
rekordais ir deimantine adata. 
Davenport $25.00. Taipgi gražus 
Player pianas. Vėliausios mados par- 

” lor (fruntinės) setas. Valgomojo kam 
PARDAVIMUI automobilius Buick bario setas, miegamojo (bedroom) se- 

Roadster 1918 metų, gerame padėji- tas, karpotai (kaurai) ir ant grin- 
nve. Svarbi priežastis pardavimo, dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
Teisingo pasiulijimo neatmesiu. At- nauji. Parsiduos jums prienamom 
sišaukite. kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

3422 S. Emerahl Avė., Gyvenimo vieta
ant antrų lubų. 1922 So. Kedzie Avė.,

Elgin Motor Gar Sales Co
2323 Michigan Avė.

Tel. Columet 6420
R. B. STENBERG, Mgr.

PARDAVIMUI puikus namų rakan- 
Kas norite 

Prie-1 Įgyti gražius ir pigius namams pada- 
pinigų. 
— pi-

NEGIRDĖTA PROGA.
PARDAVIMUI automobilius Au-1 dai už labai pigią kainą, 

burn, 6 cilinderių, 7 sėdynių, 
žastis pardavimo — reikia 
Kaina $700.00. Kas pirmus 
giai pirks. Galima matyti nuo 9 vai. 
ryto iki 8 v. v.

J. B. JUŠKA, 
3457 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui Harly Davis motorcycle 

1919. Naujai pertaisytas. Parda
vimo priežastis — važiuoju Lietu
von. William Bernotas. Galima ma
tyt visada. *

828 W. 31st St., 
Bučemėj.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI geras saliunas 

ir susirinkimams svetainė. Gera 
vieta. Atsišaukite.

1734 W. 51st St.

PARDAVIMUI grosernė ir soft 
drinks. Lietuvių kolonijoj. Biznis 
per 20 metų. Parduosiu tuojau, nes 
važiuoju i Lietuvą.

J. MAŠIDLAUSKAS, 
1621 S. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Biznis nuo 14 metų. 
Lietuvių kolonijoj. Kas pirks, 
laimės.
I. LYON, 173L.S. Union Avė.

binimus), atsižaukite 6159 Artesian 
Avė., ant antrų lubų. Telefonas Pros- 
pect 5972,

Artesian Avė. yra vienas blokas į 
vakarus nuo Western Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI stuba, tikras barge

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

N. SIMON,
5525 So. Kolin Avė.

PARDAVIMUI 4 totai labai pui
kioj vietoj, 79-ta gatvė ir Ashland 
Avė. ir 4 lotai prie šv. Kazimiero 
Vienuolyno ir lotas prie Western 
Electric Co. Visi po 30x125 pėdas. 
Gasas, suros, šaligatvei ♦- viskas ap
mokėta. Atsišaukite greitai, parduo
du ant lengvų išmokėjimų. Priimsiu 
Liberty Bondsus už pilna jų kainą.

J. AUGAITIS, 
819 W. 33rd St.

TĖMYKITE.
Mes turime ant pardavimo lengvo

mis išligomds keletą medinių ir mū
rinių namų.

Turime viena bargeną: Namas ku
riame randasi saliunas, geroje vietoje, 
parsiduoda su bizniu ir fikčeriais.

Nepaprasta proga tiktai atsišauki
te pas:
JOSEPH J. KRASOWSKI, Vice-pres. 

Universal State Bank,
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai dviejų fialų po keturis rumus ir 
beismantas. Naujoviškai ištaisyti. 
Pinigais “kėš” $500, o rešta remto
mis. Kreipkitės:

G. TATRO, ’
4400 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI pigiai graži mūrinė 
rezidencija 9 kambarių, štymu apšil
doma, 3 lotai 75x165 pėdų, puikiai 
medžiais aupaugę, kvietkais apsodin
ta apie 100 visokių vaisinių medžių 
yra kaipo obelių, vyšnių, grašių ir 
kitokiu; labai puiki vieta. Kas nori 
nuošaliai miesto gyventi, yra tikrai 
verta $15,000, greitu laiku parsiduo
da tik už pusę kainos, randasi apie 
Morgan Park. Atsišaukite pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

KAMPAS
4456-4458 So. Honore St. pardavi

mui 2 namu ant svk ar atskirai. Sa
liunas su vįsais fixtures; pardavimo 
priežastis — senatvė.

A. BONDZINSKTS, 
Tel.: Stewart 8680.

Galima matyti visados 4458 S. Honore 
Street.

PARDAVIMUI 40 akerių farma: 28 
akeriai dirbamos, 4 kambarių stuba, 
telefonas, vanduo viduje, barnė, višti- 
ninkas ir garadžius. Visa aptverta; 
2 blokai į mokyklą, bažnyčią bei krau
tuves. Kaina $1,800. $900 cash, o
kita ant išmokėjimo.

FRANK POSHKA, 
Melrose, Wis.

DIDELIS BARGENAS
Naudokitės proga. Turim par

duoti 4 lotus po 25x125, Gary, Ind., 
ant kampo Ven Buren ir 25th St. Par
duosiu ar mainysiu ant Chicagos na
mo. Norintiems pirkti, mes priimsim 
automobilių kaip ir pinigais. Taigi, 
priimam ir mortgečius. Atsišaukite 
10117 So. State St., arba telefonuok

Pardavimui lietuvių kolonijoj, Michi 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir no 
gyvenamos. Platesnių žinių klaus- _________ ____
kito per laišką, įdedant markę už 2 I įoVc'hester ‘ 5^42, "ioe'Ltošldš?* 
centus. _ ___________________ ___ ___
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich. PARDAVIMUI Three Oaks. Mich. 

140 akerių farma. Gera žeme, geri 
namai, padarines, gyvuliai — pasėti 
kviečiai etc.

YONAITES, 
6933 So. Hermitage Avė.

PARMOS

Garbus Lietuviai, kurie manote apie 
pirkimą žemės ir pagerinimą savo bu- 
vio, tai dabar geras laikas pasiteiraut. PARDAVIMUI 8 kambarių muro 
Mes patarianti kaip geriau jieškot Į cottage prie Ferdinaml^St., arb Craw- 
ukių. 
bet 
šiaip, 
rikos . 
kuris darbuojasi tik dėl ūkininkų ge
rovės. Ten rašykit arba tiesiog at
važiuokit, o nebūsit nuskriausti. Pas I PARDAVIMU? mūrinis kampinis 
mus atvažiavusiam aprodom visokių nan)aa ant 3 lubų, geriausioj vietoj, 
ūkių, o kas panorės pavažiuosim į 3159 So Halsted St., arba kampas 
Scottvillės apielinkę, nes netoli nuo 32.0S jr Halsted gatvių. Taipgi sa
mus. Mes atidarėm šaką ScottvilSj |iuno įjznig. Vieta puiki, tarp di- 
ir surinkom keletą gerų ūkių ir patar jįiųjų biznių, priešais Mildos teatrą, 
nausim geriau negu ten pirmiau buvn. pardųOdama labai pigiai ir ant leng- 
Ukininkas Laikrašti eina jau 4-tas vų išlygų. Rendos neša į metą 
motas ir patarnauja teisingai, da- no ,800.00.'
vienas nieko nepasakė blogo, taip MRS. ALEXANDRA ADOMAI 11b, 
kaip tūlas išleido porą numerių, 3159 So. Halsted St.
tik dėl išnaudojim'*, surinkęs pinigus, ....------------------------ ------
palėgo į Chicago. MICHIGAN FĄRMOS

Parašyk, o m®s prislusim Ūkininką šioj lietuvių kolonijoj, žinau 
Ir farmų listą iš *nus puikios tirštai farmos yra pardavimui. NJ 
apgyventos Lietuvių kolonijos, su pa- surast jas, ir kame •’
earba. na, rašykite man. Aš pagelbėsiu m

są, kas tik bus reikalinga.
M. WALENČIUS, . JOE GERIBO,

119 Washington St., Hart Michigan pox 142, Scottville, Mich.

Netik reikia jieškot ūkių,Iford Avė.; kaina $3,000. Dalį jmo-
teisingų žmonų. 0 tai keti, likusią mėnesiniais išmokesciais.
Išeina ūkiškas laikraštis Ame- Atsišaukite.

Ūkininkas iš Lietuvių kolonijos, 3509 W. Van Buren St.
- 1 Tel.; Garfield 0354.

FARMOS, FARMOS. EXTRA EXTRA.
Broliai lietuviai! Atvažiuokite į Turi būti parduota į 5 menas mu- 

Montanos valstija. Čia pigios far- rjnis namas, akmeniniu pnsakiu, ant 
mo,s: 320 akerių farma su budinkais, (ivjejų pagyvenimų po 6 kambarius, 
aptverta, anglies savo naudojimui, gesas ir elektra, vanos, boileriai n 
bėga upelis per vidurį. 200 akerių pečiai, dėl šildymo vandenio, cemen- 
išdirbta, šalip mane lietuvio tik už tuotas beismantas ir sinkos dėl plovi- 
$4,000. Reikia mažai įmokėt — m0 viskas kaip nauji. .n.e™
nuo $500 iki $1,000. Juodžemis; tin- L mėnesį $60. Vertas $7,000, dabai 
ka kviečiams, linams ir šiaip viso-1 įarsjduoda už $5,200. Priežastis par- 
kiems javams ir auginimui gyvulių. (iavimo patirsite ant vietos. Narna. 
Gyvulių nereikia šerti nei žiemą. randasi: 3810 So. Lowe Avė. bav)-

Esu farmeris su 320 akerių. Pla- ninką gaiima matyti 1947 Wilmot Av. 
tesnes žinias suteiksiu laišku. antras flatas.

A. BALUKEVICZ, 1 u
Box 270, Wibaux, Montana. ĮVAIRUS SKELBIMAI

„ 1 Pasakykit mums mierą savoPARDAVIMUI 93-jų akrų farma icibanynu, 7j .
pusiau už dyką. 5 mylios nuo di- kambario, o mes suteiksime 
delio miesto Mauston, wis., 60 aknj raa^aUg apskaitliavę kiek at- 
išdirbtos žemės, likusioji ganykla ir p
miškas, 4 kambarių stuba su visais sieitų 
forničiais, 2 arkliai, 1 kumehs, 51 
karvės, melžiamos, 3 kiaulės. 45 
vištos, visos mašinerijos reikalingos 
prie farmos, tiktai $1000 mortgečio, 
kaina $4,200. Turi buti parduota 1 7 
dienas, atsišaukit tuojaus. Klauskit

’ E. W. BAKSEWICZ, , 
3301 S. Halsted Str., Chicago. 

Tel.: Boulevard 6775.
Gyvenimus Dorchester 8507

bargenas bargenas

“KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400. 
GEORGE GREEN LUMBER CO 

22nd St. Bridge

MOKYKLOS
GERA PROGA.

MA5TER
5Y5TEM

PARDAVIMUI piknikams daržas, 
netoli Chicagos, gera vieta, Willows 
Springs, netoli nuo Leafy Grove, 13 
akerių žemės, taipgi galima nupirkti 
arba paranduoti ant ilgo laiko, l aip- 
gi pardavimui saliunas geroj vietoj 
ant 51 N. E. kampas So. Ashland 
Avė. Cigarų ir cigarėetų krautuve.

AtS JOS^RACHINSKAS,
5059 So. Ashland Avė., 

Phone Yards 4450.

PARDAVIMUI dvieju augštų mu
ro namas, piet-rytinis kampas, 39-os 
gatves ir Rockwell. Muro barne n 
cottage. Lotas 75x125.

šaukite Prospect 7699.

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-tų lubų.

KAS NORIT GYVENTI ant švie
žio oro ir dirbti mieste, tai nepralei
skit šios progos: aš turiu keletą ma
žų farmų su namais, prie pat Chica
gos, tik 3 ¥2 bloko iki Street Car lai; 
nes. Gali atvažiuoti į pat vidurį 
miesto per 40 minutų laiko. 11a vi
sos vigados įvesta: elektra, vanduo, 
ir suros. Platesnių informacijų ateik 
arba rašyk pas

JOS. BENDIK,
1822 So. Halsted St.
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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 atmok ėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.


