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Vokietijos pasiūlymai gauti
Gręsia didelis lokautas

Prancūzai vien mušto apie puoli
mą ant Vokietijos

Vokietijos nauji pasiūly
mai gauti.

Bet apie tai tylima ir jokių ži
nių neduodama.

WASHINGTON, bal. 26. — 
Nauji Vokietijos pasiūlymai 
kontribucijos klausimo buvo 
plačiai svarstomi šiandie regu- 
liariniame kabineto susirinki-

Nota sako, kad tas pasiūly
mas tuoj a utinio mokesčio sie
kia 1,000,000,000 auksinių 
markių.

Notoj taipjau duodama pa
siūlymas arbitracijos nuspren
dimui kiek kontribucijos pri
klauso iš Vokietijos. Vokietija 
taipjau mielu noru priimtų 
Amerikos valdžios pasiūlymus 
apie tolimesnes tarybas ar per
mainas dabartiniuose pasiūly
muose.

me, bet ar padaryta kokis nu
tarimas, tai visiškai užtylima.

Dalyvavusieji kabineto susi
rinkime visiškai tyli ir net ne
sako ar buvo Vokietijos pasiū
lymai svarstomi. Tečiaus yra 
žinoma, kad valstybės sekreto
rius Hughes įteikė tuos pasiū
lymas presidentui ir jo pata
rėjams.

Prieš patį kabineto susirinki
mų valstybes departamente pa
skelbta, kad Berlino memo- 
riandumas gautas naktį ir kad 
jį svarsto sekretorius Hughes.

Valdininkai pasitenkino tik 
šiuo trumpu paskelbimu ir ąt- 
sisakė pasakyti ką Vokietija 
siūlo.

Nors valdininkai nereiškia 
savo nuomonės, yra žymių, 
kad Vokietijos pasiūlymai pa
darė gerų įspūdį. Tečiaus net 
nesakoma kų Jungt. Valstijos 
darys su Vokietijos pasiūly
mais.

Vokietijos pasiūlymai.t
BERLINAS, bal. 26. — Vo

kietija, “atsitikime, jei Jungt. 
Valstijos ir talkininkai to gei
stų, sutinka sulig jos išgalės ir 
pajiegumo, prisiimti talkinin
kų obligacijas Jungt. Valsti
joms” sako vienas skirsnys 
šiandie viešai paskelbtuose pa
sini vmuose.

Išėmus tų, pasiųstieji į Wa- 
shingtonų Vokietijos pasiūly
mai sutinka su tuo, kas buvo 
pranešta vakar, įskaitant ir 
pasisiūlymų užmokėti 200,- 
000,000,000 auksinių markių.

Vokietija savo naujuose kon
tribucijos pasiūlymuose parei
škia, kad tie pasiūlymai galės 
būti išpildyti tik tada, jei da
bar veikiančios bausmės tuo- 
jaiis bus panaikintos; jei ji 
bus paliuosuota nuo visų ant 
jos uždėtų neproduktyvių dar
bų ir kad jai bus leista lais
vai pirkliauti.

Vokietija pasišildo užmokėti 
50,000,000,000 auksinių mar
kių, prie kurių pridėjus palū
kanas, pasidarys 200,000,000,- 
000 auksinių markių. Mokestįs 
bus daromos sulig Vokietijos 
nuojiegumo.

Kaipo prirodymų noro tai 
gildyti, Vokietija siūlosi tuo- 
jaus pavesti kontribucijos ko
misijai 150,000,000 markių au
ksu ir sidabru ir duoti 850,- 
000,000 auksinių markių 
iždo notomis, kurios bus ap
mainytos bėgyje trijų mėnesių.

SOCIALDEM IATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jj perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
meriai.
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“Su priėmimu šių pasiūly
mų,” sako Vokietijos nota, 
“Vokietijos kiti atliktiniai ir 
obligacijos bus panaikinti ir 
visa Vokietijos privatinė nuo
savybė kitose šalyse bus pa- 
tiuosuota.”

Skelbia namą budavoto- 
jams lokautą.

Lokautas prasidės panedėlį, jei 
darbininkai nenusileis.

CHICAGO. — Lokautas, ku
rį skelbia kontrole toriai namų 
budavotojams, prasidės atei
nantį panadėlį, gegužio 1 d., 
jei iki to laiko darbininkai ne
nusileis. Tai paskelbė dvi kon- 
traktorių asociacijos ir įsakė 
visiems savo nariams sustab
dyti visų darbų prie namų bu- 
davojimo ar jų baigimo. Prie 
tų asociacijų yra susirašę apie 
į 500 kontndčttfrii^ Lokautu« 
palies vistis prie namų buda- 
vojimo dirbančius darbinin
kus.

Building Trades Coimcil, 
prie kurios priklauso visos na
mų budavotojų unijos ir kuri 
ikišiol vedė tarybas su kont- 
raktoriais, pasitraukė iŠ kovos 
lauko ir pavedė kiekvienai 
unijai atskirai tartis su kont- 
rak toriais.

Taryba sakosi tai daranti 
todėl, kad davus pačioms uni
joms veikti ir elgtis taip kaip 
jos pačios nori. Girdi, gali bū
ti nepasitenkinimų tarybos nu
sistatymu, todėl tegul kiekvie
na unija atskirai veda tarybas 
ir tegul pati viena atsako už 
savo darbus.

Pas darbininkus nėra pasi- 
rįžimo nusileisti kontrakto- 
riams. Visos namų budavoto
jų unijos referendumais nu
balsavo griežtai laikytis savo 
reikalavimų palikti senąsias al
gas-. Bet savininkai yra irgi už- 
sispirę ir reikalauja, kad dar
bininkai priimtų nukapojimą 
algos nuo 20 iki 30 nuoš. ir 
grųsina lokautu. Darbininkai, 
nenorėdami sustabdyti namų 
budavojimų geriausiame buda- 
vojimo sezone ir kada labiau
siai trūksta namų, siūlė kont- 
raktoriams visų dalykų paves
ti arbitvatijai, liet kontrakto- 
riai tų pasiūlymų atmetė dar 
su pasityčiojimu iš dhrbinin- 
kų: jie (kontrak toriai) sutiko 
priimti arbitradją, bet patįs 
vieni panorėjo skirti arbitrą to
rių.

Paskutinės valandos susitai- 
kimo sunko tikėtis. Darbinin
kai yra nusisprendę laikytis 
prie savo reikalavimų, o kont- 

| Faktoriai, kurie jau keletu lo
kautų pralaimėjo, jaučiasi Šie
met tvirtesniais, tikėdamiesi 
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soje šalyje bedarbės, kad jos 
pagelba nuveikus darbininkus 
ir išardžius namų budavotojų 
unijas. Tas jiems labiau rupi, 
negu nukaposimas algų. Kont- 
raktoriai be to užpakalyje sa
vęs turi ir medžiagų fabrikan
tus.

True translation filed with- the post- 
muster at Chicago, III., April 27, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Franci ja vien nori pulti ant 
Vokietijos.

Militaristai nori pasigriebti 
Ruhr nežiūrint kokie nė butų 
Vokietijos pasiūlymai. Pasiūly

mai esą nepriimtini.

PARYŽIUS, bal. 26. — Pa
sak gerai nusimanančių žmo
nių, artimų Francijos užrube- 
žinių reikalų ministerijai, Vo
kietijos naujieji kontribucijos 
pasiūlymai skaitomi čia nepri
imtinais net kaipo pamatas to
Imlesniems svarstymams.

Briand vėl grūmoja.
PARYŽIUS, bal. 26. — Pre- 

mieras Briand pasakė šiandie 
atstovų bute:

“Jei iki gegužio 1 d. Vokie
tijos valdžia nepaduos patenki
nančių pasiūlymų su priimti
nomis gvarantijomis, Ruhr klo , 
nis bus užimtas.”

Indelio plojimo susilaukė ir 
premiero priminimas, kad 
Lloyd George pareiškė atstovų 
bute vakar, jog Anglija užgins 
užėmimą Ruhr distrikto gegu
žio 1 d., jei Vokietijos pasiuly- ' 
mai bus nepriimtini.

“Mes griebėmės reikalingų 
priemonių užgriebimams, ku
rie yra svarbiausia gvarantijų 
Vokietijos gerų norų kontribu
cijos dalyke.” tęsė Briand.

“Francija ir Anglija pilnai 
sutiko Hythc konferencijoj. Aš 
pilnai pasitikiu, kad Jungt. 
Valstijos padarys tik iniciatyvą 
perdavime naujų Vokietijos 
pasiūlymų.

“Mes nebegalime ilgiau pri
iminėti Vokietijos žodžio. Mes 
turime veikti. Vokietijos gva- 
rantijos buvo adresuotos 
Jungt. Valstijoms, kadangi Vo
kietija žinojo, kad mes turime 
gerų priežasčių abejoti jos 
nuoširdumu.”

Prisiminęs, kad Vokietija ne
nusiginklavo ir neteisė karo 
kriminalistų, premieras parei
škė:

“Jeigu nebus duota gvaran
tijų, kad tas bus padaryta ir 
jeigu iki subatos nebus užmo
kėta 1,006,000,000 auksinių 
markių, kurias reikėjo užmo
kėti kovo 23 d., Francija 
veiks.”

Išklausęs premiero prane
šimo, atstovų butas išreiškė 
valdžiai pasitikėjimą 424 bal
sais prieš 29, o 50 atstovų susi
laikė nuo balsavimo.

Pasak gerai žinančių daly
kų žmonių, rimtai svarstoma 
yra panaudojimų prieš Vokie
tijų bausmių po geg. 1 d., ne
žiūrint kokie nė butų Vokieti
jos kontribucijos pasiūlymai.

Tų žingsnį norima padaryti 
todėl, kad Vokietija atsisakė 
perkelti 1,000,000,000 auksinių 
markių į Reino bankus, kaip 
to reikalavo kontribucijos ko
misija.

Francijos oficialiniuoso ra
teliuose skaitoma yra, kad Vo
kietijos neužmokėjimas gegu
žio 1 dienų 2,000,000,000 auk
sinių markių, sulig 235 skirs
niu Versailles sutarties, yra 
visiškai nepriklausomu nuo 
abelnos kontribucijos sumos 
dalyku.

Skaitoma, kad neužmokėji- 
mas tos sumos leidžia panau
doti prieš Vokietijų bausmes, 
nežiūrint kaip bus pasielgta su 1 
kontribucijos nustatymu. Į

Pusiau ofi( ialiniai 'pasakyta,

Ką išvirs šis tautų lygos puodas?

kad Francija negali daugiau be 
jokio nubaudimo leisti laužyti 
sutarties atskiras dalis.

Tvirtinama, kad vokiečiai tik 
bando vilkinti pildymų visos 
sutarties, tikėdamiesi, kad tal
kininkai gali pasidalinti, ' kas 
palengvintų Vokietijai tarties 
vėliau.

Todėl, pusiau oficialiai pasa
kyta, franeuzai skaito reikalu 
užimti Ruhr klonį, nežiūrint 
ką Bėdinas gali pasiūlyti per 
Washingtoną. < -

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 27, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917
Rusija užsisakė 600 garvežių.

BERLINASp bal. 26. — Ger
inama sako, kati sovietų Rusi
ja padavė VOkietijos firmoms 
užsakymų ant virš 600 garve
žių. Suderėtosios kainos neži
noma, bet Rusijos ekonominis 
žurnalas rašė, kad Vokietijos 
firmos reikalavo 2,000,000 
markių už garvežį, kuomet, 
Anglijos firmos reikalavo nuo 
£20,000 iki £24,000, o Ameri
kos firmos nuo $65,000 iki 
$77,000.

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

Anglija atnaujino pašto 
veikimų su Rusija.

LONDONAS, bal. 26. — 
Šiandie prasidėjo pašto ir tele
grafo susisiekimas tarp Angli
jos ir sovietų Rusijos.

Anglija organizuoja pirklybi- 
nę komisiją, kuri išvažiuos į 
Rusiją už dviejų savaičių.

Keli juodašimčiai krito 
mūšyje su komunistais.

RYMAS, bal. 26. — K Turi
no pranešama, kad kdi juoda
šimčiai tautininkai ir komuni
stai liko užmušti ir daug su
žeista ištikusiame po juoda
šimčių padegimo didelės darbi
ninkų salės susirėmime.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal.' 26 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų np mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pingais šiaip:
Anglijos 1 svaras.................... $3.95
Austrijos 100 kronų ...........  $0.28
Belgijos 100 kronų už ........... $7.60
Danijos 100 kronų ............... $18.00
Finų 100 markių ................... $2.35
Francijos 100 frankų ........... $7.50
Italijos 100 lirų ................... $4.88
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
Lenkų 100 markių ............... $0.13
Norvegų 100 kronų...............$15.67
Olandų 100 guldenų ........... $34.88
Šveicarų 100 kronų ........... $17.43
Švedų 100 kronų ................ $23.40
Vokiečių 100 inuskių ..........  $1.60

Karpenteriai streikuoja.
CLEVELAND, O., bal. 26. — 

Namų budavojimas pilnai ar 
dalinai apsistojo, kada šian
die apie 3,500 karpenterių su
streikavo, protestuodami prieš 
nukapojimų algų nuo $1.25 į 
vai. iki 90c. Streikuoja tik tų 
kontraktorių karpenteriai, ku
rie jau pradėjo mokėti nuka
potąsias algas. Miesto sam
domi karpenteriai nestreikuo
ja.

GRĮŽTA I KALĖJIMĄ.

CHICAGO. — Nuteistieji I. 
W. W. nariai, kurių apeliacija 
tapo atmesta, šiandie pradėjo 
grįžti į Leavenworth kalėjimą. 
22 jau sugrįžo, be to į miestelį 
yra atvykę dar 10 kalinių. Iš 
13 chicagiečių tik 2 neprisista- 
tė valdžiai. Vienas jų, Andrey- 
chine, serga ir negali keltis iš 
lovas, o kitas yra Pittsburghe 
ir manoma, kad važiuoja į ka
lėjimų savo kaštais.

Prokuroras Clyne sako, kad 
kaip tik jis tikrai sužinosiąs, 
kad William D. Haywood yra 
Rusijoj, jis tuoj pareikalausiąs 
panaikinti užstatytoją už jį 
kaucijų. Betgi daugelis išreiš
kia viltį, kad Haywoodas su
grįš iš Rusijos pradžioje gegu
žio. Sakoma, kad jis išvažia
vęs į Rusiją visai nesitikėda
mas, kad jų apeliacija bus 
taip greit tiesino išspręsta.

Neleis valdyti žemes svetim
šaliams.

LINCOLN, bal. 26. — Gub. 
McKelvie vakar pasirašė imi bi- 
lium, kuris uždraudžia visiems 
svetimšaliams ateiviams, kurie 
nėra patapę šios šalies pilie
čiais, valdyti žemes Nebraska 
valstijoj.

SAVANNAH, Ga., bal. 26.— 
Iš Miami, Fla., buvo sureng
tos įdomios lenktynės tarp 
traukinio ir motorinės Gar A. 
Wood valties. Valtis atplaukė 

Savannah keliolikų minučių 
prieš traukinį. Apskaitoma, 
kad jei valčiai nieko neatsitiks 
ir nebus sutrukdyta jos kelio
nė, ji pasieks New Yorkų tri
mis valandomis pirmiau, negu 
traukinis.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
26. — Rusijos sovietų atstovas 
Konstantinopolyj, Kudiš gavo 
iš Anglijos pasipurtą važiavi
mui j Londoną. Jis pasitars 
Londone į r su Knisimi.

Graikai visur mato sau 
priešus.

Bijosi puolimo ant jų visų 
savo kaimynų.

PARYŽIUS, bal. 26. — Pa
sak bevielinės žinios iš Athenų, 
6,000 albanų, apsiginklavusių 
kulkasvaidžiais ir kalnų artile
rija, yra sutraukti trijose vie
tose palei Graikijos rubežių ir 
grųsina Įsiveržimu.

Graikija stiprina parubežio 
sargybą kiek pajiegdama, nes 
ji dabar yra užimta karu su 
turkais.

Daugiau to, graikai prisibi-, 
jo, kad ir serbai su bulgarais 
gali užpulti Graikiją. Bulgarai 
norį užgriebti Trakus, o Serbi
ja — Salonikus.

Sakoma, kad Graikija ren
giasi šauktis didžiųjų valsty
bių pagalbos...

Sumišimai po rinkimų.

MILANAS, bal. 26. — Iš 
Fiume pranešama, kad ten ki
lusiuose po rinkimų sumiši
muose 2 žmonės užmušti ir ke
li sužeisti. Rinkimuose mat 
pralaimėjo d’Anhunzio šali
ninkai 1,200 balsų; laimėjo gi 
priešininkai Fiume prijungimo 
prie Italijos.

Sumišimai prasidėjo kada 
Italijos nacionalistai užpuolė 
valdžios rumus ir sunaikino 
balsavimo dėžutės.

Rinkimų pasekmes skaito
mos kaipo pasmerkimas buvu
sios d‘Annunzio valdžios ir vi
si jo Šalininkai tuoj rezignavo 
iš dabartinės administracijos.

Pašalino legislaturos 
pirmininkų.

HARRISBURG, Pa., bal. 2(5. 
— Po smarkios frakcinės ko
vos Pennsylvanijos atstovų bin
to pirmininkas Spangler tapo 
pašalintas iš vietos, o vieton 
211 prieš 1 pirmininku tapo 
išrinktas Whitakcr.

SAN FRANCISCO, bal. 26. 
— John Corican, nesenai i>a- 
liuosuotas iš beprotnamio, atė
jo į policijos stotį ir prisipaži
no, kad jis nužiudė du savo vai
kins, 7 ir 8 m.amžiaus. Pas
kui jis nuvedė policijų parody
ti vietų, kur jų lavonai yra pa
laidoti.

Auksinai dar 
tebėra pigus

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

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 pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

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

ITALAI UŽPUOLĖ ANT 
VOKIEČIŲ.

INNSBRUCK, Austrijoj, bal. 
26. — šiauriniam Tyroliui bal
suojant, pietinio Tyroliaus vo
kiečiai Bozene buvo parengę 
kaukių vakarą.

Italai juodašičiniai, fascistai,’ 
iš Verona užpuolė ant vokiečių 
ir pašovė vokiečių rašytoją Dr. 
Franz Innerhofer. Ištikusiame 
susirėmime iš puses vok iečių 3 
liko užmušti ir 34 sužeisti.

Innsbriicko vokiečiai yra su
judę ir po miestų vaikšto bū
riai, medžiodami ant ‘ italų, 
kad jiems atkeršijus. Jeigu 
naujoji' policija nepajiegs pa-j 
laikyti tvarkos, galės iškilti di
deli sumišimai.

BRAZIL, Ind., bal. 26.
Žaibas užmušė ūkininką Stiek-? 
les ir jo 4 arklius, kuriais jis 
arė. s 

Mažina algas.
[II Federuotosios Presos] 

HAVERHILL, Mass. — Kur
pių dirbėjų vargai nesimažina. 
Jau bus keli mėnesiai, kaip 
daugelis darbininkų vaikšto be 
darbo, ir nežino kada jį gidės 
gauti.

Viso šito pikto priežastis —\ 
patys samdytojai, kurie ryža-’ 
si sumažinti algas nuo 20 iki 
35 nuoš.

Vagys išsprogdino P. Ą. 
Stark kompanijos pinigų šėpą, 
kurioje rados nuo $5,000 iki 
$10,000 pinigais, Liberty bo- 
nais ir šiaip jau cirkidiojamo- 
mis bvlomis.

Užvakar vagys pašovė poli- 
cistų Cliarics Leouhardt. Ketu
ri vagys bandė atimti Maurice 
S. Frantl automobilį, tuo tar
pu prisiartino policistas ir va
gys jį pašovę pabėgo.
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(l/i i irt t kitas itama skvrtujs 
moatonas Radakctįa ras t saka.}

KLERIKALŲ IŠMLSLAI.

Pasakyta aiškiai ir trumpai. 
Klerikalai nėra žmonių drau
gai. O lietuviai klerikalai ne
gali būt jokia, išimtis. Pasak 
tos žmonių patarlės — katilus 
su puotlu, abudu juodu.

— Pr. Zakarevičia.

Chicagos kunigų “Draugo” 
n r. 87 radau korespondenciją 
iš Akron, O. Sako, kad ten 
darbai pradėjo eiti gerai. Dar
ium imama tūkstančiai darbi
ninkų. Bet nuo {ieškančių dar
bo dirbtuvėse esą reikalauja
ma, parodytų laidymus — 
nuo kunigo arba “pryčcrio”. 
Beto, klausinėjama, kuriai baž
nyčiai jie priklauso. Tie, kur 
tokių paliudymų neturį, daž
nai nepriimama į darbą.

Taip rašo Chicagos kunigų 
“Draugas”. Bet ta pati žinia ir 
to paties korespondento para
šu įdėta ir Juozapo sąjungos 
organe “Darbininke” (nr. 44). 
Ir ten kalbama apie tuos pa
či ils darbus ir reikalavimus pa
liudymų. Visa tai pakartota 
žodis žodin, tik pabaiga kito
kia. Ten baigiama šitaip: “ku
riems bažnyčios nereikia, tai 
darbdaviai atsako: ‘gyvuliai 
darbo neturi’ ”.

Iš to, kas tuose dviejuose 
klerikalų laikraščiuose rašoma, 
matyt, kad tai yra paprastas 
musų klerikalų prasimanymas. 
Suprantama, nėra nieko stebė
tina, kad kurios nors dirbtu
vės boselis šitokį reikalavimą 
stato. Jeigu tos <lirbtuvės vir
šyta bus katalikas, tai jis ši
tokį reikalavimą būtinai pa
statys. Pas gerą kataliką mat 
yra senai įsigyvenęs paprotys 
— “visus katalikais padaryti”. 
Vis dėlto, nesinori tikėti, kad 
tokį »ndką reikalavimą statytų 
x'vf^ dirbtuvių savininkai ar tų 
dirbtuvių užveizdos. Tokių nai
vių žmonių Amerikoje, ačiū 
dievams, nedaug terasite.

Kaip ten nebūtų, bęt/musų 
kunigų laikraščiai visa tuo, 
matyt, labai džiaugiasi. Bet ar 
musų klerikalai gali nors tru- 
ptfT|“7yngalvoti, būtent, kas at
sitiktų, jeigu tokie paiki reika
lavimai butų statomi visose 
šalies dirbtuvėse. Ar tuomet 
neatsitiktų taip, kad ir įlo
tiems katalikams prisieitų iš 
kažkurių dirbtuvių išsinešdinti? 
Juk tai butų niekas kita, kaip 
panaujinimas tų prietarų, ku
rie buvo plačiai įsigalėję vidur
amžiuose? Kur tuomet butų to
ji asmens laisve, apie kurią 
gan dažnai ir musų klerikalai 
kalba?

Asmens laisvė musų kleri
kalams yra svetima. Jie as
mens laisvę supranta taip: kas 
man gera ----- f5<*rai, kas man
netinka — n erei k alinga. Musų 
klerikalai tik tokios laisvės 
nori, kuri jiems leistų kitus už 
lenciūgo vedžioti. Jei visa to 
jie negal daryti, tai sako, kad 
jiems laisvės nėra.

Šitaip gali atsitikti ir musų 
gimtamjam krašte, Lietuvoje, 
jeigu tik patys Lietuvos gyven
tojai laiku nesusipras. Jeigu 
kunigams bus leista šeiminin
kauti netik bažnyčioje, bet ir 
valstybėje, tuometi jie tą val
stybę panaudos saviems kleri- 
kališkiems reikalams — savųjų 
klerikalizmo sostų stiprinimui.

Jeigu kunigija laimėtų seka
mųjų rinkimų metu, tuomet 
musų gimtamjam krašte ne
bus vietos lietuviams, o tik 
katalikams. O kas gi yra tie 
jų vadinamieji katalikai? Nugi 
Lenkų dvarininkai! Musų ku
nigija ėjo išvien su dvarinin
kais pirma, ji eina su jais ir 
dabar. Lietuvos liaudis todėl 
privalo apsižiūrėti.

Kad kunigija nenori duot 
žmonėms laisves, tai gali pa
liudyt kadir toks Amerikos 
klerikalų stulpas, kaip Mihvau- 
kee arkivyskupas S. G. Mess- 
mer. Tegul jis pats kaliui. Štai 
jo žodžiai: “Katalikai turi aiš
kiai suprasti ir žinoti, kad ka
talikų tikėjimas nėra respub
lika ar demokratija, bet mo
narchija. Tie, kur mano, kad 
visa turi būt valdoma pačių 
žmonių rinkta valdžia, negali 
būt katalikais”.

NAUJA, BET TA PATI 
VALDŽIA.

Daugelis ttadbininkų iki šiol 
buvo tos nuomonės, kac| de
mokrato Wilsono administraci
ja yra negera. Ot, girdi, jeigu 
valdžios vadeles pasiims į sa
vo rankas republikonai, tuomet 
bus kas kita. Tuomet busią 
ir daugiau darbų ir laisvės.

Tie lengvatikiai Šiandie turi 
gerą lekciją. Nuo to laiko, kai' 
šalies reikalus pradėjo tvarky
ti republikonai, mes neturime 
nė darbo nė tos laisvėj apie 
kurią tiek daug kalbėta prieš 
rinkimus. Darbo yra dar ma
žiau nė kad buvo pirma.

Lengva suprasti, kodėl. Ir 
demokartai ir republikonai yra 
niekas kita, kaip lobininkų rei
kalų gynėjai. Ir vieni ir kiti 
žiuri ne to, kad butų geriau 
darbininkam, bet kapitalis
tams. O tie kapitalistų reika
lai šiandie yra tokie: nėra rin
kų. nėra ir darbo. Beto, jiems 
labai svarbu darbininkų orga
nizacijas paardyti. Juo il
giau tęsis nedarbas, juo labiau 
pavargs darbininkai, tuo geriau 
bus kapitalistams. Tuomet jie 
galės gražinti “senus gerus lai
kus”—sumažinti darbininkams 
algas ir įkurti tas darbo sąly
gas, kurios buvo prieš didįjį 
karą.

Prieš visa tai nekovojo de
mokratas Wilsonas; prieš tai 
nekovoja ir nekovos ne repub- 
likonas Hardingas. Jie yra 
kapitalistų klesos žmonės, to
dėl labai paprastas dalykas, 
kad prieš kapitalistų reikalus 
jie negali ir nenori kovoti.

Valdžios sąstatas pasikeitė, 
bet pati valdžios politika — 
ne. Mes nors ir turime nau
ją, vis dėlto tą pačią seną val
džią.

Lengvatikiams šios šalies pi
liečiams dar nekartą teks pa- 
sirikti. Kol jie rinks tik “ge
rus žmones” — demokratus ar 
republikonus — niekuomet jie 
tos laukiamos laisvės ir “ge
rų laikų” neturės.

—Montellietis.

Nugalėtoju “Demo
kratija”.

[Iš Federuotosioa Presos]
SYDENY, Australija. — Di

džiojo karo metu, kada ėjo 
kova “ už pasaulio demokra
tiją”, buvo sakyta, kad ma
žosios tautos kartą ant visa
dos turi būt paliuosuotos nuo 
“beg&ingos ir žiaurios Vokie
čių autokratijos jungo”. Ka
riaujančių prieš Vokietiją ir 
jos talkininkes valstybių dip
lomatai šimtais kartų yra pa
sakę, jogei taip greit, kaip bus 
nugalėta “žiaurioji Vokiečių 
autokratija”, atliuosuotosios iš 
jos jungo tautos galės savus 
reikalus sutvarkyti taip, kaip 
joms išrodys esant geriau.

Vokietija nugalėta, bet kar
tu užmiršta ir toji demokrati
ja, apie kurią taip dažnai kal
bėjo talki ninku diplomatai. 
Kad tai nėra prasimanymas, 
imkite kadir Samoą, kur Ang
lų valdininkai šiandie yra įve
dę tam tikros rųšies baudžia
vą. šiandie kadir menkiausias 
samoaiečių pasipriešinimas 
Anglų valdininkams gali būt 
išaiškinta “nepateisinamu ir 
neleistinu nusižengimu prieš 
šalies tvarką ir ramumą”. Nuo 
to laiko, kaip pirmas Anglų 
valdininkas įkėlė savo koją į 
Samoą, jos piliečiams tapo at
imtos paprasčiausios pilietines 
teisės, šiandie Samoa gyvento
jai yra laikomi tarytum kokie 

i nesu tvėrimai. Jiems netik kad 
neleistina nevaržomai savas 
nuomones pareikšti, bet kartu 
ir pasiskųsti dėl jiems daromų 
nuoskaudų. Pinnasai Anglo 
valdininko atsakymas į vietos 
gyventojų pasiskundimus yra 
toks: “Priešintis valdžias pa
tvarkymams neleistina. Kas 
to nenor suprasti —• tam pa
kankamai vietos by kurioj Ra
miojo vandenyno saloj”.

Vai nugalėtiems!

/........................ i u i .
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Are., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

iki 8:80 vak.
h. !■■■ II .......................

EXTKA! EXTBA1 EXTRA!

MILDA THEATRAS
3140 So. Halsted St.

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

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

Balkonas 17c., apačioj 28c.
- -

r

LINKSMAS NAUJIENAS PRANEŠAM 
MUSŲ KOSTUMERIAMSI!

Jau sulaukėm, ko ilgus metus negaudavom VICTOR lietu
viškų rekordų. Dabar pradėjo išdirbti visokius, didžiausiam pa
sirinkime ir žinom1, kad bus užganėdinti visi kostumeriai.

Meldžiam, duokite orderius. Mes prisiusime, tik nemažiaus 
pusės tuzino, ir nesivėluokite, kad paskui nerugotumėt.

čia paduodam numerius ir vardus rekordų. Pasilaikykit ant 
atminties.
65118 Jau saulutė teka,

Kaip-gi gražus, gražus,
65122 Pro darželį ėjau,

Kas apsakys tas linksmybes,
65127 Velnias ir boba,

Bačka silkių,
65129 Vilija upių,

Ant ežerėlio rimojau, 1 1
69783 Kaimiečių Polka,

Linksma Polka,
722G0 Vai putė, putė,

Lopšinė,
72326 Balandis,

Venecijos Karnavalas
72781 Kur Josi? •

Nauja Svietą Ėmėm Griaut,
72821 Kukuliai, . .

Skamba Kankliai ir Trimitai,
72891 Reinlender,

Vestuvių Valcas,
72908 šaltyšius,

t Vijo Vilkas Voveraitę,
72919 LHeelų Valcas,

Jaunavedžių Polka. »

EAGLE MUSIC COMPANY, 
3236 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 6737.

4

NESIRŪPINK!
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO IŠTAIGA 
ELEKTRINIS GYDYMAS IR MASAŽAS

Šviesinęs ir sierinės maudynės.
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus 

Norvuotumo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vaistuotomis 

maudynėmis.
VYRŲ SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St
Atdara kasdien Moteris patarnauja

Tel. Lincoln 4424. Atdara Utarninkais ir Ketvergais nuo 9 iki 6
, Atdara Utarninkais ir Ketvergais nuo 9 iki 6. ----

Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 10 vai. vakare. Išskiriant nedėldienius 
nuo 7 ryto iki 12 dienos.

Utarninkais ir Pčtnyčiomis nuo 7 ryto iki 6 po piet.

SOCIALDEMOKRATAS
Musą 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
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.

III ■ !■■■■■ . . n*. < ■ i, ......._____. ...................  . ._______ ■!.» JM]

tiesiog i 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
v«la- 
bažeuklls.

Ir gačniau 
•ialypatai

Aptiekoee 
parsiduoda 
p o 65 o. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime

Pamėginkite naujo., —'

Suulrsgiatruotn v*Uboš«nkllaBnv. VshL 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaiste Įdėtos, 
su prlemai&a priimniai Švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
pulkui plauku sutaisytojas, kuris

PP0M0)».

un o.CON1

EADPICH F1 Pa CO 
bhsh tiaminai rtiOc. ■>.

OROOKI.YN
Nl W YORK

■ I ■■■'■ ■

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SI. Room 824
Tel. Central 6390

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

KAIP JUSy AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirimiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKISADVOKATAS
Ofisas vidunrdestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.

Namų Tol.: Hydo Park 8895

1801 So. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekos

Temykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien. 

b-..................    ■/

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU, visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, ., narių silpnumą,. • reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisfafciausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukce Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
■ 3203 So. Halsted St., Chicago. ■
• Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 JJ

■ v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■ii

DR. C. KASPUTIS
• —Dentistas—

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

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

PROGA

Tiktai Tiktai

Šies tikros

dirbtuvės prisakę mums parduoti musų visą sandėli 

davus musų visuotiną sandėlį.
Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvaran- 

tuota Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj prekiuoja.,
Delko mokėt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų 

“Storage Houses”, kuomet jus galit pirkti Tiesiai nuo musų tikrai 
naują Victrolą gvarantuotą ant dešimt metų, vertą krautuvėj $200 
tiktai už $35.00 pridedant rekordus dovanai ir adatėles, ir atsimin
kite, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.

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

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

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

$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi- 
neš šį popierį,_______ ■ _______ _

LABA! NEPAPRASTA
$200.00 Vlktrola tiktai $35.00. 

Gvarantuota dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių.
Deimantinė adatėlė.

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO, 
Dirbtuvės atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatves.
Musų <“ • ■ “ ; ■ ■ . ‘ ' . .. Z-

Augštos Rųšies Victrolas Tiesiok Publikai už blle kainą, kad išpar- 
. • . " . -į.

Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvaran-- - - - - - -
Delko^^mokėt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų 

ją Victrolą^gvarantuetą ant dešimt metų, vertą krautuvėj $200 

kitę, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.

f ' ..... . "i
JO8EPH C. SOBOL

Advokatas
154 W. Randolph St.

Room 479 Metropolitan Block
Namų Ofibas Miesto Ofisas
1645 VVabansia Avė.
Tel. Haymkt 3869, Tel. Main 2593 

■■■ /

APSAUGOK SAVO PINIGUS
Kam sukt galvą, kad radus vietą 

tikrai saugiam inveatinimui, kuris 
atneštų 6% ir daugiau metama 
pelno? -I’asiklauskit P. M. Kaičio.

LIBERTY LAND & INV. Co„ 
c ”8301 So. Halsted Str^

i J Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775.

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

: MORGlėiAl ;
j PASKOLOS j ■
3 Skolinu ir surandu paskolas ■
2 pirmiems ir antriems motgi- ■ 
g Šioms.
M A t perku ir parūpinu mortgi- ®
■ liūs. *

Atperku įvairių kompanijų ji
■ Bėrus.

į KAZ. GUGIS į
Ofisas: 127 No. Dearttom st. ■

B 11 lubos. ■
Telefonas Central 4411

Namai: 8323 So. Halsted st 
Telefonas: Drover 1810 

hnamnanBBana5
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Pasidaryk sau vyną 
Vynuoges, Vynuogė 

Vynuogės*
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamų kainų.

COYNE BROS, 
119 W. S. Water St

Chicago, III

PATRUKĘ ŽMONES.
Meskit raikščius šhlyn.

Tūkstančiai su potrukiu žmonių pa- 
siliuosavo nuo potrukio kankinimo ir 
nuo raikščių, naudojant STUART’O 
moksliškas LIMPANČIAS PLAPAO 
PADUŠKAITES. Tik pagalvok apie 
numetimą senų peraikščių. šalinkis 
nuo plieninių arba elastikinių suvar
žymų, kurie trina ir gnyba. Leiskit 
mums pasiųst
VELTUI IŠMĖGINIMUI PLAPAO
Nieko nerokuojame dabar nei vė

liau. Leiskit mums, prisiųst daugybę 
)aliudijimų kad pertikrinus, ką PLA- 
’AO — PADUŠKAITĖS yra padarę 
eitiems. Įleiskit mums pasiųst sąvo 
knygą apie potrukį, kurioje aiškinama 
daugybės dalykų apie Šią nepageidau
jamą ligą, apie kurią dar nežinote.

Turime po prisiega paliudijimų iŠ 
visos Šalis, kurie tikrai prirodo, kad 
PLAPAO — PADU SKAITĖS atitaisė 
ant visados, ir pavojų prašaaiho, kuris 
buvo žinomas kaipo paeinąs iš “po
trukio;. NELAUK, NEATIDĖLIOK 
nei minutos. Prisiųsk' mums savo 
vardą ir antrašą ŠIANDIEN. Mes 
pasiųsime VELTUI IŠMĖGINIMUI 
PLAPAO, taipgi ir knygą apie po
trukį. Antrašas:

PLAPAO CO.
3065 Stuart Bldg., St, Louis, Mo,
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PITTSBURGH, PA.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

NEW YORKO DARBJNINKAI 
RUOŠIASI KOVON.

Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje 4-tos kuo
pos laikytam balandžio mėne
sio susirinkime buvo perskaity 
tas šerno Draugų Pūrelio atsi
šaukimas reikale paramos nu- 
silphėjusiam musų rašytojui 
“Dėdei” Šernui, kuris dabar 
jiegų netekęs, patsai sau duo
nos užsidirbti nebegali. Kuopa 
tuojau nutarė ir iš iždo pasky
rė 25 dol., o atskiri nariai dar 
nuo savęs sudėjo $11.05. Au
kojo: Franas Pikšris $2., Jo
nas Trajonas, Jurgis Kelia ir 
Juozas Paleckis po $1; smul
kių aukų $6.05. Tuo bildu visti 
suaukota $3605. Pinigai pa
siųsta šerno Draugų Pūrelio 
sekretoriui A. Laitui.

— Lietuvos Sūnūs.

Vienas New Yorko geltonlapių 
įdėjęs kažkokio nuožmios iš
vaizdos 
pridėjo 
ris! — 
kiečius, 
paėmęs

Manau, komentarai nereika
lingi.

BOSTON, MASS.

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Kadangi 
įvairios fabrikininkų asociaci
jos pastaruoju laiku netik lo
kautais. bet ir teismo keliu ry
žusi darbininkų organizacijas 
sutrempti — organizuotieji šio 
miesto darbininkai ruošiasi 
stiprion kontratakom Central 
Trades and Lalnir Council’as, 
atstovaująs netoli aštuonis šim
tus tūkstančių darbininkų, ta
riasi suruošti visą eilę masi
nių susirinkimų. Pirmas toks 
susirinkimas įvyks Madison 
Squere Garden’e.

Artimiausis tokių masinių 
susirinkimų tikslas bus — kiek 
galima diskredituoti visus tuos 
teisėjus, kurie yra pasirodę kai
po organizuotųjų darbininkų 
priešai. Reto, išaiškinti pub
likai tikruosius samdytojų tik
slus; tuos tikslus, kurie siekia
mi prie taip vadinamos “open 
shop” sistemos.

Vietos darbininkų vadai ti
kisi, kad tuo bus galima tinka
mai užinteresuoti netik “pla
tesnę publika**, o ir tuos uni- 
įistus, kurie iki šios savai or
ganizacijai .priklauso tik dėlto, 
kad “reikalinga priklausyti’’.

• ♦ ♦
“Laisves” skelbiamos evan

gelijos visai pradeda pasireikš
ti. Sufanatizuoti Elizabctho 
komunistai sumušė ir apiplė
šė <1. Degutį, drįsusį jų “kal
bėtojui” Mizarai pastatyti ke
letą klausinių.

Nenoroms klausi savęs: Kiek 
žemai gali pulti lygsvaros nus
toję žmonės?

New Yorko 
jog daugelis 
Amerikoje, pagal sutartį su' 
talkininkais, turės būt paskan
dinta prieš š. m. liepos 15. 
Amerikos valdžia jau besiren
gianti naikinti tą milžinišką 
turtą.

Ar jums teko kuomet nors Į 
tėmyti susipešusius dėl kokio 
nors žaislo vaikus? Tankiausia 
besivaržydami jie sunaikina1 
žaislą, idant jis nekliūtų kitam. I 
Lygiai taip pat elgiasi ir musų 
dienų diplomatai... —P. K-as. 1

Times praneša, 
vokiškų laivų1

Kas svarbu, visi vaidilos

Pramogų vakarai.
Devintą dieną balandžio 

Rostone vaidinta “Salomėja”. 
Statė LSS. 60 kp. Lietuvių 
Svetainėje. Žmonių prisirinko 
taip daug, kad iš apatinės sve
tainės reikėjo “ekstra sėdynių” 
atnešti. Jr jų nepakako. Visais 
liasieniais stovėjo žmonės, ir 
buvo baimes, kad policija ncį- 
simaišytų ir patį vaidinimą ne
uždraustų — dūlei tokio (dide
lio prisigrudimo.

Vaidinimai jis irgi pasise
kė puikiai. Vaidintojai savo ro
les išpildė kuogeriausiai. Ypač 
puikiai vaidino p-le A. Fisher 
ir F. J. Ragučius. Jie • žavėjo 
publiką. Pirmoji vaidino Sa- 
lomes, antrasai — Erodo ro
lėj. Gėjas buvo, ir V. Ambro- 
zaitis. Tai buvo tikras šv. Jo
nas. Savo balsu, reikia pasaky
ti, jis “bytino” ir patį Ragočių. 
Taipjau gerai vaidino N. Ras
tenis, kapitono rolėj, ir Michel- 
sonienč.

Kiti vaidylos, nors jų rolės 
ir-'nebuvo tokios svarbioj, vis 
dėlto, savo pareigas atliko ge
rai.
buvo gerai išsimokinę savo ro
les.
tiumai.
stokavo. Ret čia ne vaidintojų 
kaltė.

Pats veikalas, nors jis ir 
trumpas, bet geras. Tatai ir 
publika nepavargo, kaip kad 
gan dažnai liet, vakaruose at
sitinka. Beje', pirma, nei pra
dėta vaidinti, pasakyta vienas 
monologas ir Maikio su Tėvu 
pasikalbėjimas. Tėvo rolę išpil
dė A. Struskis, o Maikio — 
Jurgis Janušukas. Abudu vaidi
no gerai.

Pelno kuopai liks, rodos, 
apie keturi šimtai dolerių.

Tą pačią dieną vietos komu
nistai statė “Magelioną”. Kaip 
žmonės pasakoja, tai jiems nė 
vienu žvilgsniu nepasisekė. Ge
rų vaidintojų jie neturėjo, to
dėl ir pats vaidinimas buvo ne
koks. Publikos ten buvę visai 
maža. Sako, kad pusė svetainės 
buvusi tuščia.

Ant rytojaus toje pat Lietu
vių Svetainėje buvo prakalbos. 
Rengė jas SLA. 33 kuopa. Be
je, garsinta, kad kalbės Ne- 
viackas, Puišiutė ir Ivaškevi
čius. Bet kalbėjo tik vienas 
Neviackas. Kalbėjo gerai. Pub
likos buvo apie du šimtai. 
Rinkta ir aukos, bet kiek su
rinkta, nepatyriau. Sprendžiu, 
kad nedaug, nes pradedant rin
kti aukas daug žmonių išėjo iš 
svetainės.

Tą pačią dieną, Steinart Hal-1 
lėj, Bostone, buvo Miko Pet-I 
ra lįsk o koncertas. 4 Programas Į 
buvo geras, nes dalyvavo pa- I 
rinktiniai dainininkai. Tik žino Į 
nių buvo nedaug. Gali būt to-1 
dėl, kad prieš tai buvo du jau 
pažymėtieji vakarai surengta. Į 
O gal neganėtinai buvo išgar-1 
sinta. Gi išgarsinti galėjo, nes 
buvo progos. Butų buvę gali-1 
ma garsinti socialistų vakare 
ir SLA. kuopos prakalbose. Į 
Bet tai nebuvo padaryta, nors I 
ir bandyta daryti.

— Raulinaitis.
« 11

Gerą įspūdį darė ir kos- 
Tik gerų scenerijų

AREŠTUOJA PRAMONIECIŲ 
UNIJOS NARIUS.

[Iš Federuotosios Presos]

LOS ANGELES. — Andais 
vietos policija čia areštavo du 
pramoniečių unijos darbuoto
ju. Jic&ko dešimties kitų. Visi 
jie, kiek teko patirti, kaltina
mi dėl nusižengimo prieš “kri
minalinės anarchijos” įstaty
mą. Areštuotieji sako, kad po- 
’icija iš jų atomus pinigus ir 
’abar jų negrąžinanti. Reto, 

konfiskuoĮa tani tikri doku
mentai.

Areštuotieji žmones paliub- 
iuoti užstačius po 2,500 dol. 
kaucijos. - • •

NESIDŽIAUGIA PREZI
DENTO KALBA.

[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — Ir atža- 
^areivingieji unijų darbuoto
jai priversti pasakyti, jogei šir
moji naujojo prezidento Har- 
dingo kalba, kurią jis pasakė 
kongrese, “yra nepatenkinan
ti”. Naujasai prezidentas pla
čiai kalbėjo apie viską — vi
durinę ir išorinę šalies politi
ką, biznio reikalus, bet apie 
darbininkus —> nieko.

Bendra nuomonė čia yra to
kia: ir prezidentas ir pats kon
gresas pirmoj vietoj “didžiojo 
biznio’* reikalais rūpinasi.

Krislai
Vokietijos komunistai, pra

kišę kovą su valdžia, išleido 
manifestą atšaukdami revo
liuciją. lame savo manifeste, 
kaip ir reikėjo laukti, komu
nistai visą kaltę dėl savo ne
pasisekimų suverčia ant socia- 
'istų. Girdi, tai sociališdavikai 
kalti, kad mums nepavyko.

Anot tos patarlės: žydas mu
ša, žydas rėkia. 

♦ » *

Gausi Ir 8-o 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų 
rekomenduojamus, užtikrintus

Pirmo Morgečio 
Aukso Bondsus

Procentai Išmokami du kartu j metus 
blle vienoj banko], 
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
Ir lengvais išmokėjimais

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie (vairių 
komp. šėrus.

Kreipkitės | lietuvių Įstaigų.
Peoples Investment Co.
22Q S. State st. Room 1422

Tel. Harrison 2024 Chicago, III.
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 8 

po piet.

žmogaus fotografiją, 
šitokį parašą: “Didvy- 
jis yra užmušęs 8 vo- 
o 15 jų savo ranka 

nelaisvėn.”

Schiff""Slate Bank
728 W. 12th St., 

Arti Halsted St.

Siunčiame pinigus į
LIETUVĄ

Pašta ir telegramų.
Pinigus siunčiame tiesiai per sa

vo locną teigiamo sistemą,

YRA IŠMOKAMA I , 
5 DIENAS

Mes turime priėmėjų kvitas nuo 
visų orderių. Turime 29 metus 
patyrimo pinigų siuntime, todėl 
mes galime ir griausiai patarnau
ti. Pinigus siunčiame už

žemiausias kainas
Atdara Utaminkų ir Subatų va

karais iki 8:00; nedėldieniais nuo 
9:00 iki 12:00 pietų.

Schiffc»’Sta1e8ank
728 W. 12th St,

Arti Halsted St.,

. Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

JUS NEGALIT PRALENKT MUSU KAINU. 
Geras automobilius už tikrą bargeną.

1921 Chevrolet Modelio 490 už ...............................  $550
a ' 1919 Grant Šix *:.i‘

Naujai malevotas, naujas viršus ' -rCord tajermi už .......................................................... ^qq
tr daugelis kitų už labai žemą kainą.

GRAIIAM MOTOR CO., 
2429 MichiRan Avė. 

Tel. Calumet 10G. Atdara vakarais ir nedėliomis.

Farmos! Farmos!! Pigios
Indiano, Michigano, Wisconsino, parduodame ant lengvo išmo

kėjimo, taipgi mainome ir ant miesto namų. Reikalaujantiems, da- 
vadus prisiunČiame per laišką.

Yasulis & Klobuchar Co.
3605 Deodar St., Indiana Harbdr, Ind.

SIUNTIMAS 
LIETUVON

Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus 

ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu 

pas mus. Milionai auksinų siunčiama j visas dalis Lie
tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.

PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES

į Lietuvą ir iš Lietuvos. PASPORTUS gauname už dyką. 
Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

LITHUANIAN 
. TRAVEL BUREAU

136 E. 42-nd Street 
NEW YORK, N. Y.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
O BllOADVAY NEVV YORK N.Y. * *
Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavų 

arba Hamburg—Eitkūnus
I LIETUVA

Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks
- GEG- 4 I “LITHUANIA” ...... BIRŽ. 1
.. GEG.18 ) “ESTONIA” .......... BIRŽ. 22

“ESTONIA”
“POLONIA” ______ , .................................. .............

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

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

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS' PATARNAVIMAS, NEW YORK — HAMBURG.

Pagabiausia kelione rusams ir lietuviams. Dideli moderniški dubel- 
tavais šriubais garlaivis. MANCHURIA išplaukia Birželio 2, d. 1921. 
MONGOLĄ išplauks Birželio 16. MINNEKAHDA (naujas) iš
plaukia Geg. 21. Tiktai 3Čia klesa.

Trečia klesa, New York iki Liepojaus________ $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ________  $180.00

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūra dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.

Atsišaukite i kompanijos ofisų 14 N. Dearbom St„ arba pae vie
tini agentų.

NAUJAS IŠRADIMAS
šilu imi turime už

garbę atsiliepti j plačią KSjįiag 
visuomehę ir intcligen-
tiją be skirtumo lyties 
ir supaŽindyti su musų 
nauju ižradimu Foun- 
taninio Šepečio Bendro
vę. Kalbant apie pa- 
tantą ir jo veikimą, ro
do gerų pasekmių, kur 
žmogus turėjo pašvęsti 
ilgą laiką ir atlikti taip 
daug sunkaus darbo, 
bet tas liko neveltui. 
Patentas tapo pripažin
tas kaipo legališkas ir 
jau yra išmėgintas ir 
pripažintas per daugelį 
tanu tikrų mekanikų 
arba kontraktorių, ku
rie pasirašė pripažin
dami garbę išradėjui. 
Taipgi, šiuomi ir pra
dėjome darbą varyt 
pirmyn ir jau viską tu
rime užbaigtą: čarteri 
ir dirbtuvę atidaro! 
taipgi išdirbiniai tuo 
bus išstatyti ant mar- 
keto, tai yra ir bus gry
nai lietuviška bendrovė 
ir duosim tą, ką netu
ri visas pasaulis. Taip
gi šiuomi noriu primin
ti, kad išradėjas Sta
nislovas Gasperaitis — 
galėjo sau pasiimti nuo 
svetimtaučių už jo iš
radimą šimtą tūkstan
čių dolerių, bet nepar
davė už $100,000. Už
tilk, mano, kad mes
lietuviai galėsime tą išlaikyt ir garbė teks mums lietuviams. Taipgi, atsi- 
liepiam į visus miestus ir miestelius, kuri tam musų darbui prijaučiate, sto
ti į musų eiles — kas pirkdami musų akcijas arba Šerus, kas pardavinėda
mas musų išdirbinius. Šerų kaina — vienas šimtas dolerių ($100), bet gali
ma pirkti ir ant lengvų išmokėjimų, inešant dešimtą nuošimtį ir mokėt 
laipsniškai kas kaip galite. Taipgi, norime turėti tam.' tikrus brcnčius, arba 
šakas visose dalyse Amerikos,' pardavinėt musų mašinas, kas atneštų jumis 
didelę naudą, o mes patarnausime kosąžiniškiausiai. Taipgi, Šerus pirkti 
turit progą iš visų dalių Amerikos, o vietiniai yra kviečiami apsilankyti į 
musų dirbtuvę ir persitikrint, ar tiesa mes sakome. Taipgi, šis paveikslėlis 
parodo išradėją tos mašinos, bet jau dabar turim daugiau pagerintą, negu 
ant paveikslėlio ir dar nematoma penkių skirtingų pozicijų vartojime. Iš 
kitų miestų klauskit musų informacijų, ką mes mielai patarnausime. Musų 
Bendrovės valdyba: Stasys Gasperaitis, prezidentas direktorius; Jurgis 
Čiapas, sekretorius ir direktorius; Mykolas Kamila, kasienus ir direkto
rius; Juozas Palekas, direktorius; Antanas Miklošas, direktorius. Malonė
kit krieptis šiuom antrašu: ~

S. GASPERAITIS,
Fountain Paint Brush Co.,

1029 Blue Island Avenue, Chicago, III.

« Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”
Mėšlungis, dieglys, 

suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą.

pašalina Šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiau*. Aptiekoso pareiduoda po 50o. arba norint, kad pri- 
siąstumem per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

F. AD. RICHTER & CO.
3fd Avenue & 35th Street, Boroogh of Brooklyn, New York City.

Pinigus Siunčiant 
Lietuvon!

Gausite žemesne kaina, pilna saugumą ir 
greitesnį patarnavimą šiame banke. Ant 
didesnių sumų duodame žemesnį kursą ne
gu skelbiama laikraščiuose.

Siunčiame perlaidomis, čekiais ir 
telegramų. Parduodame draftup, 
kuriuos išmainoma ant pinigų visoje 
Lietuvoje. Parduodame cash markes 
ir keliaujantiems Lietuvon parūpina
me pasportus!

LAIVAKORTES PARDUODAME 
LIETUVON IR IŠ LIETUVOS 

ANT VISŲ LINIJŲ.

Šis didysis ŠEŠIŲ MILIONŲ DOLERIŲ 
Valstijinis Bankas yra prisirengęs pilnai 
patarnauti Lietuviams visuose bankiniuose 
reikaluose.

Norint pinigus siųsti Lietuvon iš kitjj miestų prisiusi
te Jūsų pavardę reikalaudami aplikacijos blankų, o. pri
siusime su pilnomis informacijomis. Rašykite lietuviškai.

šiame banke yra penki gabus lietuviai, kurie 
stengiasi visiems mandagiai patarnauti.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th St., arti Morgan, Chicago.

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 8 po pietų.
Vakarais Seredomis nuo 6 iki 8 valandai.
Subatomis nuo 9 ryto atdara per visą dieną iki 8 vakaro.

PERSIKeLIAU
Dabartine vieta: ofisas su Dr. Mon

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

AKUfiERKA

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

Mrs. A. Michniewicz

DR. YUSKA '
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

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

B Telefonas: Drover 7012 g

: DR. C. Z. VEZELIS Į
Lietuvis Dentistas

J 4712 South Ashland Ave^ JĮ 

arti 47-toi gatvės 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a *

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrų 

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

V ■ —

1 ____________ , ■

'■■■■■■■■■■■■■■■■■■m 
Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS i
LIETUVIS

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
H Gydo visokias ligas motorų, vai- ,
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- | 
M pančius, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■f

‘ 1 1 1 ....... 'A
Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
g—=— . • -g

Telephone Yarda 5332 S

Į DR. M, STUPNICKI Į
■ 8107 So. Morgan S t.,

Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto j

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698 

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

- — --------- -- ------- „Į __ __ _ _______  
IBBMB8BBBMMBBBBB8BBn 

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

S DR. J. SARPALIUS E
! 1424 So. Halsted St g
g Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. S 

Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

aaBaBBaBBBBBBBBBBBml

------DR. S. BIEžIS-----
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Canal 6222 '

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22nd & So. Leavitt SU 
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų, 
nuo 1 po pietų ild 9 vakare, 

k——,., - - ...................

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

1788 80. HAI^TED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

Subecription Retoei

March 17th. 1914, ai the Port Office

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
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mui nuo svetimų šalių kapi
talo.

1 Bet yra da ir antra “lais
vos prekybos” rųšis — pre
kybos laisvė šalies viduje. 
Tokią prekybos laisvę nese
nai paskelbė Rusijos bolše
vikų valdžia.

Iki šiol prekyba Rusijoje 
buvo suvaržyta, būtent, val
džios kontroliuojama. Ūki
ninkas, kuris norėjo par
duoti savo produktus, turėjo 
gabenti juos į tam tikras 
valdžios paskirtas * vietas if 
palikti tenai už tiek, kiek 
jam buvo mokama valdžios 
paskirtomis kainomis. Kiek
vienas žmogus, kuris mėgin
davo parduot arba nusipirk
ti kokį-nors daiktą kitokiu 
keliu, skaitėsi “spekuliato- 
rium” ir buvo baudžiamas 
(prekės konfiskavimu, kalė
jimu ir net sušaudymu).

Dabar bolševikų valdžia 
jau leido ūkininkams parda- 
vinėt savo produktus tam, 
kam jie nori, ir tokiomis kai
nomis, kokias jie gauna.

RUSIJOS VALSTIEČIŲ 
ŪKIS NUPUOLfi.

Savo prakalboje, pasakytoje 
10-ame Rusijos komunistų par
tijos suvažiavime, Leninas tarp 
kitko konstatuoja tokius fak
tus:

“Užsėjamų laukų plotas, 
derlingumas, gaminimo įran
kiai visa, tai sumažėjo. 
Valstiečiai turi daug mažiau 
ištekliaus arba ir visai jo 
neturi. Su toms sąlygoms 
reikia skaitytis, kaipo su 
faktu”.
Pasirodo tuo budu, kad Ru

sijoje ne tiktai sugriuvo indus
trija, o ir nupuolė valstiečių 
ūkis.

Vienok bolševikų propagan
dos organai visose Šalyse per 
celetą metų be paliovos skel
bė, kad darbo produktingumas 
Rusijos industrijoje ir žemės 
ūkyje kįląs šimtais nuošimčių, 
ir kad žmonės už savo darbą 
tenai gauną didesnį atlyginti
ną, negu kurioje kitoje šaly- 
e. v

Taigi Leninas pripažįsta, kad 
ekonominės sąlygos daro neiš
vengiamu dalyku laksvą preky
bą Rusijoje; ir tas neišvengia
mas dalykas turės būt Rusi
joje per daugelį metą—kol te
nai gyvuos smulkusis žemės 
ūkis.

Nesenai, kuomet telegratnos 
pranešė, kad Rusijos bolševikai 
nutarė “laikinai” įvesti preky
bos laisvę, “Naujienos” nuro
dė, jogei tas įvedimas bus ne 
laikinas, o pastovus. Komunis
tą spauda tuomet pyko ant 
“Naujienų” ir sakė, kad mes 
“šmeižiamo” bolševikus. Da
bar tečiaus iš paties Lenino 
kalbos mes matome, kad pre
kybos laisvė Rusijoje tapo pri
pažinta, kaip neišvengiamas 
dalykas ištisam ekonominio 
plėtojimosi laikotarpiui.

Leninas sako, kad tas laiko
tarpis tęsis “dešimtmetį, o gal 
ir daugiau“. Jisai yra naivus 
žmogus, jeigu jisai įsivaizduo
ja, kad šimtas milionų ūki
ninkų per dešimtį metų gali 
taip persikeisti, jogei vietoje 
privatines nuosavybes jie 
ims socializmo tvarką.

pri

(Atpiginu)
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Pinigus reikia shpiti palte Money

Ne viskas yra auksas, kas 
blizga. Ne kiekvienas maiš
tas yra revoliucija.

Neapgalvoti maištai kar
tais daugiaus padeda reakci
jos, negu revoliucijos daly
kui. Tokios rųšies maištai, 
pav. buvo Vokietijos komu
nistų sukilimai, įvykusieji 
pereitų mėnesį. Jie neatne
šė nieko gera, o tiktai davė 
progos valdžiai sustipint mi- 
.litarizmą.

Garsioji Vokietijos komu
nistų veikėja, Klara Zetkin, 
Vadina tuos sukilimus “ba- 
kunistinių razbaininkų” dar
bu. (Žiur. š. d. Apžvalgą).

Tie elementai, kurie sten
giasi suskaldyti darbininkų 
organizacijas, užmiršta, kad 
skaldymosi taktika turi sa
vo logiką. Kaip tiktai skal
dytojai atsiekia savo tikslo, 
tai jie ima skaldytis patys 
tarp savęs.

Taip buvo su Amerikos 
komunistais. Jie išpradžių 
suskaldė Socialistų Partiją, 
o paskui patys suskilo. Iš 
jų susitvėrė trys partijos: 
komunistų partija, komunis
tų darbo partija ir jungtinė 
komunistų partija. Ir visos 
jos serga džiova.

Taip įvyko ir su Vokieti- 
jos komunistais. Vos apie 
pusė metų, kaip jiems pavy
ko suskaidyt nepriklauso
mųjų socialdemokratų par
tiją, o jau jie dabar patys 
nebesugyvena vienoje orga
nizacijoje. Iš Vokietijos ko
munistų partijos tapo išme
sti arba turėjo patys pasi
traukti visi įžymiausieji jos 
vadai.

Prekyba yra darbo vaisių 
padalinimo būdas tokioje vi
suomenėje, kur žmonės ga
mina, kaipo privatiniai savi
ninkai. Jų darbo vaisiai yra 
prekės (tavorai).

Jeigu tad Rusijoje tapo 
įvesta laisva prekyba, tai 
reiškia, kad Rusijos valdžia 
pripažino, jogei Rusijos vi
suomenės pamatas yra pri
vatinė nuosavybė. Bolševi
kų galva Leninas tą ir pasa
kė paskutiniame savo parti
jos suvažiavime, pareikšda
mas, kad laisva prekyba yra 
neišvengiamas dalykas , to
kioje šalyje, kurioie smul
kus žemės savininkai suda
ro milžinišką didžiumą gy
ventojų.

O per trejus su puse me
tus bolševikų valdžia šautu
vais ir durtuvais mėgino 
įsteigti komunizmą Rusijo
je ! Ekonomija, pasirodo, 
yra galingesnė, negu gink
las.

SMULKIŲJŲ SAVININ
KŲ ŠALIS.

su- 
gy-

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
GALUTINAI SKĮLA.

Prekybos laisvė turi dvi 
visai skirtingas prasmes. 
Viena, ji reiškia tokią užsie
nio prekybos sistemą, prie 
kurios nededama muitų nei 
ant įgabenamųjų, nei ant iš
gabenamųjų prekių. Angli
ja yra klasinė (pavyzdinga) 
šitokios “laisvos prekybos” 
šalis.

Anglijos kapitalas išsiplė
tojo pirmiausia, Būdamas 
stipresnis, negu kitų šalių 
kapitalas, jisai galėjo stoti 
už laisvą konkurenciją ir ne
reikalauti muitų apsigyni-

Bet jeigu prekyba yra pri
vatinės nuosavybės pasek
mė, tai ji (prekyba) savo 
keliu yra kapitalo plėtoji
mosi priežastis.

Pradinis kapitalas susi
renka pirklių rankose, jisai 
apsireiškia, kaipo prekybinis 
kapitalas. Pralobusieji pir
kliai paskui steigia fabrikus.

Rusija, atgaivinusi preky
bos laisvę, susilauks to pa
ties. “Spekuliatoriai”, ku
riems iki šiol pavyko pra
lobti, nežiūrint valdžios per
sekiojimų, dabar galės atvi
rai varyt savo biznį ir daryt 
dar didesnių pelnų. Paskui 
savo kapitalais jie ims steig
ti industrijos įmones. Taip 
kad už keliolikos metų Rusi
ja bus tokia pat kapitalisti
nė šalis, kaip ir visos kitos.

Rusija dabar gyvena ne 
komunizmo, o pradinės kapi
talo akumuliacijos gadynę. 
Kaip pergyveno kitos šalys 
tą gadynę, apie tai labai pa
mokinančių dalykų galima 
rasti Markso “Kapitale”, 
paskutiniame pirmojo tomo 
perskyrime.

Moters kūnas ištrauktas.

Mrrs. Theresa Taner, <3812 
Likę Park avė., kūnų ištrauko 
iš ežero prie E. Trisdešimts pir 
mos užpereitą naktį. Velionė 
buvo sulaukus jau 58 metų ir 
užvakar jinai veikė nepapras
tai. ,

Kad Rusijoje ūkininkai 
daro milžinišką didžiumą 
ventojų, tai žinojo visi apšvie
sti žmones. Bet ne daugelis 
žmonių mokėjo padaryti iš to 
teisingų išvadų.

Bolševikai ir jų vienminčiai 
manė, kad, neveizint to fakto, 
Rusija linui laiku galinti įsi- 
steigt komunizmo tvarką. Tik 
dabar, po trejų suviršum me
tų bergždžių mėginimų įvest 
komunizmą Rusijoje, bolševi
kai ėmė suprast, jogei ekono
miniai santykiai yra galinges
ni, negu žmonių norai.

Paskutiniame Rusijos komu
nistų suvažiavime, kuris įvyko 
apie mėnesis laiko atgal, bol
ševikų vadas Leninas buvo 
priverstas pažymėti, kad yra 
sunku vykinti proletarinę re
voliuciją tokioje šalyje, “kur 
proletariatas sudaro mažumą, 
kur didžiuma susideda iš 
smulkiosios buržuazijos” (Le
nino žodžiai).

Jeigu bolševikų vadas butų 
norėjęs pasakyti visą tiesą, tai 
jisai butų pasakęs ne tiktai, 
kad tokioje šalyje yra “sun
ku” vykinti proletarinę revo
liuciją, o ir negalima. Prole
tarinę revoliuciją galima įvy
kinti tiktai tokioje šalyje, kur 
proletariatas sudaro neabejoti
ną gyventojų didžiumą.

Jeigu-gi proletariatas yra 
mažumoje, tai jisai, turėdamas 
valdžią savo rankose, yra pri
verstas taikyti savo politiką 
prie buržuazijos reikalų. Ge
riausias šitos tiesos paliudiji
mas yra tas faktas, kad Ru
sijos bolševikai turėjo įvesti 
prekybos laisvę.

Leninas augščiaus paminėta
me suvažiavime' pasakė apie 
tai:

“Kreipdami visą savo do
mų į šalies ūkio gaivinimą, 
mes turime žinoti, kad tu
rime reikalą su smulkiu 
žemvaldžiu, smulkiu gamin
toju, kuris dirba dėl prekių 
apyvartos ligi pilno laimėji
mo stambiosios pramones, 
ligi pilno jos atgaivinimo, o 
tas stambiosios pramonės at
statymas negalima įvykinti 
ant seno pamato (bazos). 
Tam darbui atlikti reikės 
daugelio metų, dešimtmečio, 
o prie musų suirutės gal ir 
daugiau.

“>Ligi to laiko mums pri
sieis turėti reikalą su smul
kiuoju savininku, ‘ kaipo su 
tokiuo ir obalsis laisvos pre
kybos darosi neišvengiamu, 
nes jisai atitinka ekonomi
nėms sąlygoms smulkiosios 
gamybos egzistavimo”. (Ci
tuojame pagal ‘^Laisvės” 
vertimą).

“Naujienose” jau buvo ra
šyta, kad Jungtines Vokietijos 
iomunistų Partijos centro ko
mitetas privertė pasitraukti vi
są savo senąją valdysią, susi
dedančią iš Dr. Paul Levi, 
Klaros Zetkinos, Daumigo ir 
eitų. Buvo rašyta taip pat, jo
gei tos partijos centro komi
tetas visai išmetė iš partijos 
jovusįjį savo pirmininką, augš- 
čiaus paminėtąjį Dr. Paul Le
vi.

Išmetimo priežastis yra ta, 
cad Dr. Paul Levi išleido bro
šiūrą, kurioje jisai aštriai kri
tikuoja kilusius* paskutiniu lai
ku Vokietijos komunistų maiš
tus ir Maskvos Internacionalo 
Tildomąjį komitetą, kuris kur
stė prie tų maištų.

Skaitytojai atsimena, kad 
“Naujienos” taip pat • grieštai 
pasmerkė tuos maištus. Musiš- 
kė-gi komunistų spauda svei

kino juos su entuziazmu ir 
keikė Vokietijos nepriklauso
muosius socialdemokratus už 
tai, kad jie “kartu su Schei- 
demannu”, priešinosi tiems 
maištams. “Laisve” rašė ilgus 
straipsnius, prirodinėdama, kad 
nepriklausomiečiai ir scheide- 
mann’iečiai “dar kartą” pasiro
dė, kaipo proletariato išdavi
kai ir buržuazijos tarnai.

Bet štai ką mes dabar iš
girstame. Tuos komunistų mai
štus ir “trečiąjį Internaciona
lą”, kuris juos rėmė, pasmer
kė ne tiktai gabiausia Vokie
tijos komunistas, Dr. Paul Le
vi, o ir tokie stambus Vokie
tijos komunistų veikėjai, kaip 
Klara Zetkin, Adolf Hoffmann 
ir kiti. Protestuodami prieš Dr. 
Levi išmetimą, jie patys pasi
traukė iŠ komunistų partijos.

Net ir biednoji “Laisvė” da
bar jau yra priversta dejuot 
delei tos “naujos bėdos”. Ji 
rašo:

“Levi griežčiausiu bildu 
stojo prieš sukilimus. Jisai 

tvirtino, kad tai yra ne są
moninga revoliucine akcija, 
bet tik taip vadinamas “put- 
sch” — pusiau anarchistinis 
maištas, turįs tik lokalės žy
mės, negalįs apimti visą Vo
kietiją ir todelci neturįs jo
kių pasisekimo šansų. Levi 
išleido tuo klausimui brošiū
rą, griežčiausiu budu sumerk
damas partiją ir pranašau
damas jai galą. Tuomet cen- 
tralinis komitetas išvarė iš 
partijos savo buvusį pirmi
ninką. Levi pusę palaikė Zet- 
kina, Adolfas Hoffmannas 
ir dar keli stambus veikė
jai. Jie patys išstojo iš par
tijos”, I |
Pasitraukdama iš komuinis- 

tų partijos, Klara Zelkina ši
taip išreiškė savo nuomonę 
apie tuos komunistų sukili
mus: kovo mėnesio sukilimai 
yra ne revoliucija, o “bakunis- 
tinių razbaininkų” žygis.

Taigi Vokietijos komunistų 
partija, kuri susidarė iš seno
sios “spUrtakiečių” sąjungos ir 
iš nepriklausomosios socialde
mokratų partijos atskalos (kai-

riojo sparno), neteko visų sa
vo geriausiųjų ir gabiausiųjų 
veikėjų, paliko be galvos.

Klara Zetkin, kuri prilygino 
komunistus, dariusius kovo 
mėnesyje sukilimus Vokietijo
je, prie “razbaininkų”, yra vie
na seniausiųjų veikėjų Vokie
ti jos darbininkų judėjime. Kol 
Vokietijos socialdemokratų 
partija nelnivo suskilus, Zetki- ( 
na redagavo moterų laikraštį r 
“Gleichbeit” (Lygybe). Karo 
metu ji priešinosi partijos dijf 
dždumos taktikai ir už tai biy- 
vo atstatyta (lygiai kaip ir 
Kautsky buvo atstatytas už tą 
patį dalyką nuo redagavimo 
“Dic Neue Zeit”). Kilus revo
liucijai, Klara Zetkin ėmė vis 
labiaus remti Laebknechto ir 
Rožės Luxemburg suorgani-' 
zuotąją “Spartako” sąjungą ir ' 
kritikuoti nepriklausomųjų so
cialdemokratų partiją. Ji daug 
prisidėjo prie to, kad tą par
tiją suskaldžius ir įsteigus iš 
“Spartako” ir nepriklausomie- 
čių atskalos Jungtinę Komuni
stų Partiją.

Klara Zetkin “pasidarbavo” 
ir tam, kad suskaldžius Fran- 
cijos Socialistų Partiją. Mask
vos Internacionalo pildomasis 
komitetas nusiuntė ją j mie
stą Tours, kuriame Francijos 
socialistai laike savo suvažia- ♦ 
rimą. Slaptai atvykus į jį, ji 
pasakė karštą prakalbą, ragin
dama partiją dėtis prie Mask
vos ir mesti lauk iš partijos 
visus dešiniuosius ir ‘^centri- 
ninkus”. šiandie tečiaus ji pa
ti atsidūrė už partijos durų.

Klara Zetkin turi daugiaus 
kaip 60 metų amžiaus.

sąlygos pasidaro tokios, ka< 
esančioji visuomenes tvarka 
ima varžyti tolimesnį visuo
menės plėtojimąsi, tai žmones 
pradeda kovot prieš tvarką... 
Vietoje “prieš tvarką” turi būt 
prieš tą tvarką,

Toliaus tame pačiame para
grafe po žodžių “Kol iki to
kio” reikia praleisti dvi eilu
tes (“pašalinus ją ir įvedus 
jos vietoje kitą. Kol iki to
kio”). Po to seka žodžiai: “plė
tojimosi laipsnio visuomenė 
nėra piėjus”. Vietoje “piėjus” 
turi būt priėjus.

šeštame paragrafe, jo gale, 
atspausdinta: “Bet socialistai 
gali prisidėti prie to, kad dar
bininkai apsišviestų ir susior
ganizuotų”. Vietoje “darbinin
kai apsišviestų” turi būt dar
bininkai greičiau apsišviestų.

Aštuntame paragrafe 
spausdinta: “kurstydami 
aštriausiais žodžiais”. Po 
žio “kurstydami” reikia 
juos.

at- 
kuo- 
žųd- 
įdėt

L.D.L.D. Reikalai
KAIP SU LDLD?

Klaidu pataisymas
Straipsnyje “Socialistai ir 

Komunistai”, kuris tilgo vakar 
“Naujienose”, reikia pataisyt 
sekamos klaidos:

Trečiame paragrafe atspaus
dinta: “Komunistai pirmiausia 
pasižymi tuo, kad jie ragina 
darbininkus visus tubjaus kel
ti revoliuciją”. Vietoje “visus”
turi būt visur.

Ketvirtame paragrafe at
spausdinta: “Kada’ gyveninio

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
t

Ostapas juokėsi, vis labiau erzindamasis.
— Tu ištikrųjų rengiesi sugriauti pasaulį 

pagclba vagystes kelių tūkstančių markių?
— Ne, to aš niekad nesakiau.
— Kam gi tau reikalingi tie pinigai?
— Idant rengti, tverti žmones.
Ostapas nusižiovavo.
— Daryk, kaip žinai. Bet aš nė pirštu 

pajudinsiu. Boto, aš rytoj išvažiuoju.
Gordonas nusišypsojo.
Ostapas stengėsi atrodyti rainus.
— Toje istorija su Hele labai manę (kan

kino. O dabar aš jaučiuosi taip, tartimi man 
nuo širdies akmuo nukrito. Tai taipgi buvo 
įšnekėjimas, — tu...

Bet staiga jisai nutilo ir giliai užsimąstė. 
Paskui kaip tai visas susitraukė ir permetė 
kambarį be atydžiu žvilgsniu.

— Juk mano tėvas nežino apie tai — stai
ga jis paklausė.

— Ne, tavo tėvas išvažiavo ant keletos die
nų.

Vėl nutilo. Ostapas buvo apsiblausęs, 
staiga neištikimai dirstelėjo į Gordoną, ir 
jo veide pasirodo baime.

— Apie ką tu kalbėjai? — pažiurėjo 
Gordonas susimąstęs.

Ostapas net pašoko iš baimės.
—Ar aš klausiau apie ką, aš kalbėjau? 

Visas drebėjo.
— Ne, bet aš perskaičiau tą klausimą ant 

tavo veido.
Ostapas parkrito ant lovos.
Temo. Menulio šviesa piešė ant grindų 

lango rėmus. Gordonas žiurėjo į ilgas, juodas 
rėmų linijas, kurios dalino ponulio šviesą į di
delius keturkampius.

— Man labai smagu, — staiga tarė Gordo- 
kad tas priepuolis taip greitai praėjo.

su

ne-

Bet 
vėl

į ji

pražudei mano gyvastį, o dabar dar nori paso
dint mane į kalėjimą.

Gordonas, tartum visiškai neatkreipdamas 
į tai domės, tęsė toliau:

— Tikiuosi, kad tu aiškiai nusimanysi, ką 
turi padaryti. Už savaitės pradėsime.

Ir ramiai dirstelėjo į Ostapą.
Tuo laik dėmė mėnulio šviesos persikėlė 

kiton vieton. Gordonas matė Ostapo veidą, bai
mės ir kančios perkreiptą. Jo lupos drebėjo ir 
bebalsiai judėjo; pagalios, jisai įstengė

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija pergyveno to
kius pat vaidus-suirutes, kaip 
kad teko Lietuvių Socialistų 
Sąjungai pergyventi. Iškarto 
manyta, kad LDLD. susitvar
kys greičiau kaip LSS. Pasiro
do tečiaus, kad tas tvarkymo
si darbas eina gan sunkokai. 
Lietuvių Socialistų Sąjunga po- 
valiai tvarkosi. Tvarkosi ir 
LDLD., tik jos darbas eina nc- 
taip, kaip reiktėtų.

Gal tai dėlto, kad veiklesnie
ji LDLD. darbuotojai kartu 
yra ir LSS. nariai. Gali būt, 
kad daugiausia laiko ir ištek
liaus jie pašvenčia musų so
cialistinės organizacijos dar
bui. Gali būt.

Vis dėlto, mums labai dide
lės reikšmės turi ir Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija. Ant kiek mes busime veik 
lųš ir sugebėsime sutvarkyti 
LDLD., ant tiek didesnių pa
sekmių turėsime ir Sąjungoje. 
Šitą musų draugai turėtų ge
rai “įsikalti”. Reikia žinoti, 
kad bent tuo tarpu LSS negali 
jokio didesnio veikalo išleisti. 
Tai padalyti galėtų tik LDLD. 
Bet jeigu darbas eis taip, kaip 
kad jis ėjo iki šiol, ir ji neką 
galės paveikti.

Draugai, pagalvokite.
—Senas Narys.

ištarti

— Ką tu tari mintyj? Ką? ką?
Gordonas atsake neiškarto.
— Keista, — pagalios jisai tarė, ?— labai 

keista, kad visi žmonės, kuomet labai susiju
dina, panašus viens į kitą. Pas tave dabar to
kia išvaizda, kaip pas mažą Stepą, mirštant j 
nuo džiovos.

— Tu ištikrųjų nori mane priversti? — su
šnabždėjo Ostapas.

— Ne, aš nenoriu tavęs priversti.
— Nori priversti!
— Ne! Tu turi tik panorėti.
Vėl ilgai tylėjo.
Kuomet Ostapas vėl pradėjo kalbėti, jisai 

atrodė visiškai ramus. Kalbėjo pamaži, tartum 
galvojo apie tai, ką turėjo pasakyti.

— Tu manai, — kuždėjo jisai, — tu ma
nai, kad aš leisiuosi apsigauti? Nori priversti 
mane grumojimu slapto užmušimo? 'fu ištik
rųjų taip manai? He, he... Dabar, kuomet ma
nyje tu viską, viską sugriovei...

.Tisai nutraukė ir dirstelėjo į Gordoną su 
gilia neapykanta.

— Juk tu padarei tą? — sunkiai sušniok
štė.

— Taip! — Gordonas rodėsi, kalbėjo su šal
tu krauju. — Aš negalėjau kęsti, kad kvaila 
moteriškė vedžiotų už nosies tokį žmogų, kaip 
tu... Helė, daleiskim, neatrodo kvaila, bet ji is
terikė... Buk gi nors kiek protingas...
juokingas, amžinas graudenimasi! Aš dar nė 
karto nemačiau tavęs kitokiam upe... Vienok 
jau man laikas eiti. Tik apsvarstyk gerai: už 
savaitės turime pradėti.

— Eik po velnių!
Ostapas staiga labi^Jhiršo.
— Ak, kaip aš tavęs neapkenčiu! Negali 
įvaizdint, kaip aš tave niekinu! Kiekvie- 
niano muskulas, kiekvienas plaukas

Suvaržė ateivybę.
[Iš Federuotosios Presos] 

WASHINGTON. — A 
kongresas priėmė tą bilių, ku
rį nepajėgė priimti senoji de
mokratų administracija. Atci- 
vybe suvaržyta. Suvaržyta ne
veizint 
testavo

šios 
mano, 
šių jie 
“raudonojo Europos pavojaus“.

Taigi,

to, kad prieš tai pro- 
visi pažangus žmonės, 
šalies galingieji dabar 
kad keturiolikai įnėne- 
tikrai bus saugus nuo

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofitaa Miatto Ofisą*

3323 S. Halsted SI. 127 N. Deirborn St. 
Tel. Boulerard 1310 TeL Centrai 4411

Koks

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East VVashington St.

Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8862

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

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

bos,
Pas mus mažai laiko. Po pilnačiui reikia grieb
tis už darbo.

Ostapas su įsiutimu sudavė per stalą.
— AŠ nenoriu! AŠ net pirštu nepajudinsiu! ’ galvos neapkenčia tavęs ir niekina!

Aš prakeikiu tave, Šėtone: tu — budelis! Tu (Bus daugiau)

sau
nas ant

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chkago, U L
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ŽINIOS ::
Kontraktoriai nori unijas 

ardyti.

Statytojų unijų atstovai už
vakar laikė savo susirinkimų, 
kuriame jie tarės nepristoti 
prie jokių algų numažinimų. 
Sulig darbininkų tarybos pa
reiškimo, darbininkai-statyto- 
jai tepristos tik prie to algų 
numažinimu, kurį nustatys, ar
ini geriau sakant, jei 
bešališki taikintojai ' 
su kontrak toriais.

Building
Goimcll prezidentas, 

kontrakto- 
ryškiai nu-

.. ■

8U-

ir

dešimts

nustojo 
keliais

nustatytų 
statytojų

$35

Gazą ir gasoliną nupigino.
Gazo ir gazolino galionų pa

pigino trims centais. Reiškia 
nuo vakar dienos gasolinos ga
lionas 
tus iš 
vietos, 
už 20

galima gauti už 22 cen- 
gasobno pardavinėjimo 
o iš tankų vežimų — 
cent. K a rosi no (gazo) 

nauja kaina yra 10 ir pusė ir
7 pusė cento už galionų. Tų 
kainų numažinimų padarė 
Standard Oil Company ęf 
Indiana, todėl ir gazas su ga- 
solina bus gaunamas jkigiaus 
perkamas iš tos kompanijos.

Thomas Kcarney, 
Trades 
pareiškė, kad toks 
rių pasimojiinas
šviečia jų norą suvedžioti orga
nizuotus darbininkus — kenkti 
darbininkų * unijoms.., Namų 
statymo darbdaviai • pasimų- 
jo numažinti mokanikams al
gas 20 nuoš., o šiaip jau |>a- 
prastiems darbininkams net 30 
nuoš. Gi jei statytojai su tuo- 
nesutinka, tai gegužio pirmą 
dieną jie netenka savo darbo— 
kontraktoriai padaro lokautą. 
Darbininkai pakartotinai parei
škė, kad jie negali ir nemano 
priimti tokį algų numažinimą. 
Tečiaus statytojai noriai prisi
ima bešališkų arbitratorių 
nuosprendį. Į šitą darbininkų 
pasiūlymą priešingai atsakė E. 
M. Craig, Building Construc- 
tion Employers sekretorius. Jo 
pasak, tame dalyke neguli būti

Labrlola užmušėjas suimtas.
Tūlas laikas atgal žmogžu

džiai nužudė Paul A. Labriolą 
ir Raymondą, 19 wardo dar
buotojus. UžVakar gi tapo su
imtas Angelo Genno, 917 M*l- 
ler gat., kurį du liudininkai pa
žino ir drųsiai sako, kad jisai 
papildė tų žmogžudystę. Jo 
draugai norėjo išgauti taip ži
nomų, “1 labins corpus”, kad 
jį jialeistų iš kalėjimo. Bet 
kuomet liudininkai taip tvirtai 
pareiškė, kad tikrai jie matę, 
kaip jis šaudo į Labriolų, 
valdžia to “habcas coųius 
jiems neišdavė.

—————...... .

Naują stotį statys.
Miesto taryba užvakar išrei- 

įkė savo geidavimų pastatyti 
mm jų stotį ant Grand avė. ir 
elevatorių s to t j ant Kedzie gt. 
Bet nežinia ar tų sumanymą 
užgirs Northwestern Elevated 
Railroad korporacija, nuo 
kurios priklauso tasai sumany
mas įvykinti.

Kareiviai saugos paštą
Kaip tik bus išdirbti pienai, 

tai Chicagon atvyks apie tūks
tantis kareivių saugoti valsty* i 
bes paštus ir bankus. Aprūpin
ti amunicija kareiviai stovės 
prie valdžios bankų ir paštų. 
Taipjau kareiviai pridabos ir 
gclžkelių stotis, kuomet jose 
rasis geresnių pašto siuntinių. 
Paštininkas Carlile įsitikinęs, 
jog Chicagojc ranetašt susior- 
ganizavus viena gauja plėšikų 
ir tik ji viena sykis nuo sykio 
užpuolimus daro. Tos šalkos 
doką Cbicagos paštas 
$1,000,000 paskutiniais 
mėnesiais.

Pagerbti policistai 
ugniagesiai.

Šešiolika policistų ir 
ugnigesių, kurie įvairiai pasižy
mėjo savo darbais, gavo pager
bimo išreišką užvakar, kuomet 
buvo inaguracija
inas) Miesto tarybos. Daugiau
sia delnų plojimo susilaukė po- 
licistas, kuris sugavo Harry 
Ward, žmogžudį jau nuteistą 
pakarti.

Policistą pašovė.

(įšveutiiii-

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą.
PALIKTI STORAGIUJ k',■■■■

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir 
pečių, — kaip nauji.

WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Mes turime parduoti už neužmokėjima rendos palaikymui dvi
dešimta augštos rųiies Victorolų (kalbančių mašinų) ui kuria 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
{yvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
tos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 

Mik parduoti dešimti augštos rūšies tikros odos sėklyčiai setų, lovų ir■ B ■ karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- Bt £ duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.B Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
■ B m B 1 visas miesto dalis ir apiclinkcs, taipgi pasiunčiamo C. O. D. ir 1IJ B B dalddžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.W|F Liberty Eundsai priimami.

< Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4 vai. po pietų.

DR. M. HERZMAN
Ii RUSUOS

Gerai lietuviams Žinoma? 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 Lubaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fiak St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
V AL.! 9—10 ryto ir 8-—9 vai. vak,

tai 
dar

mantų prismaigytą. Tą dovanų 
parūpino jam jo sekcijos biz
nieriai ir Vienuolikto wardonieriai ir Vienuolikto 
demokratų kliubas.

di, pati liaudis reikalauja ihf 
mažinti statytojų algas.

Bombą mėtė į negro namus.
Užpereitų naktį kažin kokie 

piktadariai bombų metė į juod- 
veidžių namus, kurie randasi 
po num. 3818 Grand blvd. Po
licija mano, kad tai bus rasi
nis pasikėsinimas.

Mergaitė suimta.
Puikiai apsirengusią merginą 

užtiko Miss. Constance Warren 
užvakar mergaičių mokyklos 
kambariuose, 1106 Lake Shore 
Deive. Tos mokyklos mokines 
praeitais dviems mėnesiais vis 
tai šio, tai to netekdavo. Da
bar, žinoma, ant sugautosios 
kaltė griūva. Mergaitė • atrodo 
turtingų tėvų duktė. Lig šiol 
teisingos pavardės ji da nepasi
sakė.

Rum- 
ir

z

Rebus I.

tam

Mirė kartu. x
Vyras ir jo moteris, 

sey’sai, mirė beveik kartu 
todėl bus šalis prie šalies pa
laidoti. Vyras, Preston Rum- 
sey, persiskyrė su šiuo pasau
liu praeitos savaitės pabaigoj 
ir užvakar turėjo būti palaido
tas. Ret bent valandą prieš lai
dotuves pasimirė ir jo mote
ris. Tatai jo laidotuvių laiką 
prailgino, kad suspėjus palai
doti ir jo draugę prie jo šono.

čeverykų pavogė.
Kažin kas pavogė šešioliką 

ant dešinės kojos avėjamų če- 
verykų, kurie rados Wliitc<>mb 
Sboc kompanijos automobily.

BRIDGEPORT

Koncertas.

Pereitą suba t vakarį Rayinon 
do čnpelėj buvo koncertas, su
rengtas dviejų lietuvaičių mok
sleiviu. naudai. Koncertas ne
buvo iš didžiųjų, bet palyginus 
su daugelio kitų draugijų ren
giamais “koncertais”, buvo 
gana geras ir atsilankiusieji, 
reikia manyti, nebe naudos

prasmę.
šitai paveikslėlis — nei šioks, nei toks. Bet jis turi 

tikrą

vaizdinanių čia raidžių, daiktų ir veiksmų reikiaIš
skaityti viena žinoma lietuvių patarlė. Bandykite.

iš

Į Uždavinį No. 12 yra j au atsiųsta keletas teisingų atsa- 
a įsakymą, ir kas atsakė, paskelbsime kitą kar-

tų.

Sutaupoma $53,567 į dieną.
Miesto komiteto, tirinejimui 

rtugšto pragyvenimo priežas
čių, raštininkas Bnssel J. Poole 
užvakar pareiškė, jog nuo pra
eito liepos mėnesio, kada tasai 
komitetas prispyrė verteivas 
numažinti maisto kainas, Chi- 
cagos gyventojai sutaupo 
$53,507 į dieną. Ant duonos 
sutaupoma $30,000, pieno — 
$20,000 ir $3,567 restaurantuo- 
se. '

No. 10 ir 11 dar atsiuntė atsakymų: N. Klima- 
Kaz. Jurša.

| Uždavinį 
mašauskas, S. Morkūnas iš Amil, Mich

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0MI n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Brangakmenius pavogė.
Nuo $3,(KM) iki $5,000 vertes 

brangakmenių vagys pavogė iš 
Jack Sussmano automobilio. 
Automobilį savininkas sustojo 
prie S. Halsted ir 35-tos gatvių 
ir jame paliko krapšelį, kur 
rados tie deimantai. Nors buvo 

j ir dienos laikas, tik po pietų, 
bet visgi vagys apsisuko.

* Geriausia dalis prograino bu
vo p-lės Rudauskaitės dainos ir 
jos duetas su pde S. Staniuliu- 
te. Neblogai dainavo ir Petruh 
cci. Be jų, dar griežė smuiku 
B. Kalkins, ir Shirley„ taipjau 
smuiku ir komętu jaunute Al
dona Grušiutė. Dar viena jau
na mergaitė gana vykusiai pa
skambino ant piano.

Buvo ir naujienėlė. Tai šo
kikes p-lės Narmontaitės veda
mi baldiniai šokiai. Pirmiau
sia šoko šešios atletės, po jų 
p-lčs Narmontaites šoko “Hu- 
ropinį *šokį”, o gailaus, daly
vaujant mažoms mergaitėms, 
buvo buvo pastatyta pačios 
Narmontaitės sutaisyta panto
mima “Laimes j ieškojimas”. 
Nesant dekoracijų ir tinkamų 
šviesų, kurios prie šokių yra 
taip svarbios, šokiai nepadore 
jokio didesnio įspūdžio.

Kadangi tą vakarą pasitaikė 
ir daugiai “iškilmių”, tad į 
šį koncertą žmonių atsilankė 
palyginamai nedaug. —

ROSELAND

x.

Taigi, ir nu progresavo.

DR. W. F. KALIM

Aldermanas Horan 
dovaną.

Aldermanas Dennis 
ran, pradedamas eiti
no pareigas antrą terminą, ga
vo dovanų aukso žvaigždę, dei-

gavo

J. Ho- 
alderma-

1141 MILVA«Kn A V*. CBICAftO.

Kada susikūrė Lietuvių Mo
terų Progresais Susivieniji
mas, neatsiliko ir roselandie- 
tės. Ir čia buvo sukurta LM.- 
PS. 25-ji kuopa.

Pradžioje visa ėjo labai ge
rai. Moters rengė prakalbas, 
kvietė gerus kalbėtojus, kurie

lietuvių darbininkių 
Beta, rengta įvairus 
vakarai, žodžių, dir- 
galėta ir nusimanyta, 
kuogeriausia. Vietos 

kad 
dide-

Kąd jos

Telefonas Pullrr.an 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Roeeland. 

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

cho-
ku- 

pro- 
pasi- 
kad

aiškino 
reikalus, 
pramogų 
bta kiek 
Visa ėjo
lietuviams tikrai rodėsi, 
musų moters ilgainiui 
liūs darbus paveiks, 
savus reikalus supranta ir ry- 
žasi už juos kovoti. Bet taip 
nebuvo.

Po kiek laiko progrcsistfti 
sumanė kurti naują chorą. 
Bot kad čia buvo kitas 
ras, LMD Aido choras, 
riam priklausė kaikurios 
gresistės, tai pastarosios 
priešino. Jos išparodė,
naują chorą kurti nėra reikalo. 
Del šitokio “nusidėjimo** jos 
betgi tapo išmestos iš LM'PS. 
25 kuopos. Bot išmestosios, 
kad atsikerŠijus 25jtai kuopai, 
sukūrė LMPS. 67-tą kuopą.

Tos dvi kuopos daugiau kaip 
per dvejus metus vedė atkak
lią tarpusavio kovą. Kad krai
pius savęspi žmonių domę, jos 
ėjo kairėn — į Maskvą. Mask
vą jos garbino labiau nei kata
likai Rymą. Net ir plaukus nu
kirpo, kad tuo parodžius savo 
ištikimybę komunizmui. Trum 
pai sakant, kovojo kaip galėjo. 
Tik ne prieš kapitalizmą, ne 
prieš darbininkų naudojimą, 
bet pačios tarp savęs.

LMPS. III Rajonas ir 
jų organizacijos centras 
visa, kad tas dvi kuopi 
nors sutaikius. Norėta iš
jų kuopų padaryti vieną. Vis 
dėlto, be pasisekimo. Abiejų 
kuopų “darbuotojos’* apie tą 
vienijimąsi ne kalbėt nenorėjo. 
Tuomet LMPS. centras nutarė 
atimti toms kuopoms jų “nu
merius”. Taigi, šiandie Rose- 
lande jau nebegyvuoja nė LM.- 
PS. 25 nė 67 kuopos. Vadinas, 
abidvi nniprogresavo. Progre
sisčių nebeturime. Turime lik 
didelį tų progresisčių užsispy
rimą. Tą jos išlaikė.

Reikia pažymėti, kad toks 
tų “progresisčių“ užsispirimas 
vietos lietuviams
skriaudos. Žmonės, kurie tų 
“progresisčių” arčiau nepaži
no, kurie manė, kad jos “nau
dingą darbą dirba”, rėmė jas: 
lankėsi į jų parengimus ir au
kojo savo slinkiai uždirbtus 
centus. Aukojo jie tuo suprati
mu, kad “draugės moters tik
rai rūpinasi lietuvių darbinin
kių reikalais.” Bet tie reikalai 
joms nė nerūpėjo. Jos tesirupi-

pats 
darė 
kaip 
dvie-

padare

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

I’hone; Boulevard 4121

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generali s
Kontraktorius ir 

būdavot o jas.
Budavojame ir taisome. 

1401 W. 47th St., Chicago.

no tik savais vaidais, plaukais 
ir kitais panašiais dalykais, ku
rie lietuvių darbininkių judėji
mu nieko bendra neturi. Jos 
veidmainiavo. O patikėję jų 
pasakoms žmonės tapo suviiti.

Well, vietos lietuviams dar
bininkams jos davė “lekcijų”.

— Darbininkas.

šis ir tas.
Roselandictes netekusios 

progresisčių kuopų ir vardo, 
glaudžiasi prie LDLD. Bet jos 
tenai priimamos su dideliu at
sargumu. Met ir LDLD. susi
dariusios dvi frakcijos; vienai 
vadovauja B. O., kitai P., tai 
nežinia, katrą pusę palaikys 
naujosios narės. Del to jos tu
ri atlikti gerą išpažintį.

LMD. Aido choras kadaise 
buvo vienas geriausių chorų 
Chicago j e, bet dabar dėl sto
kos tinkamo mokytojo ir ko
munistams diktatoriau j ant 
visai jau baigia smukti.

Iš rytinių valstijų čionai at
sikraustė viena pora. Prisistatę

bent į kelias draugijai. Prisi
rašę prie LMS. Batelio ponas 
ir poni P. gyrėsi esą gabiausi 
vaidylos ir Lietiuvoje ir Ame
rikoje daug buvo ant scenos. 
Ratelicčiai dėl to džiaugėsi, lai
mėję sau tokių naujų/ spėkų 
scenai. Bet kada d. M/ Dundu
lienė pradėjo mokinti veikalą 
“Gyveninio Verpete”, tai gar
sioji poni P., negalėdama rolės 
išmokti, atsisakė per 5 dienas 
prieš vaidinimą. Gerai, kad Ra
teliečiai turi gabią lošėją p-le

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

z Ofisiis *
8149 S. Morgan SI., kerti 32 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS!

Moteriškų Ir Vyrišką 
Taipgi Chroniškų Ligą. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8
vakare. NedSlionr.ds nuo 9—2 

po piet
Telephone Yards 687

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted Stn 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iŠ Californijos ir 
vėl tęs savų praktikavimą po No. 

5208 W. Harrison St.

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

————-------------------

Telephone Yards 5834

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

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

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

DENT1STAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Ave„ Chicago, Ilk 

Arti 88th Street.

’RalsTnytYteFgmlIy^-^e t^rsr&inina - of
•T _

oourse Qxceptlng Sophle! Flsher 
.... .4,. > A.

53225^



(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Mengelaitę, kuri per 5 dienas 
išmoko rolę ir gerai vaidino. 
Taipgi p. Krušienė per trumpą 
laiką išsimokino net dvi roles 
ir taip pat gerai sulošė.

—■ Darbininkas.

TOWN OF LAKE

BRIGHTON PARK

Moteris ir vaidučiu.
MMMMM

Skaistaus Menulio .L. P. 
Kliubas balandžio 12 dieną tu
rėjo susirinkimą, kuriame bu
vo perskaitytas šerno Draugų 
Būrelio laiškas gerbiamo mu
sų rašytojo Šerno reikalu. Nors 
kliubas dar jaunas, dėlto ir 
nelabai turtingas, bet geriems 
reikalams visados užjaučia. 
Taigi ir dabar, daug dirbu
siam lietuvių švietimo dir
voj literatui paremti, kliubas 
iš savo kasos paskyrė dovanėlę 
10 dol. o nariai nuo savęs taip 
jau pridėjo 9 dol., tuo budu 
pasidarė 19 dol. Nariai, be abe
jo, butų ir daugiau sudėję, bet 
šiuo tąrpu daugumas nedirba, 
bet truputį susirupinę ir savim, 
o be to ir susirinkiman nebau
giausiai teatsilanke.

— A. S. Kulzin.

•fC ______ I.I.. 

Dundulis A. 2 
Daugėla Aleksandra 
Greitjurgis Wilim 
Gutauskas Antanas 2 
Jenkauskienė Katrina 
Kaunetis John 2 
Senkauskas Petras

• Latvis K.
Lukavičei Jonui 
Markus Peter 2 
Masioniui Antanui 
Palubinskas Juozapas 
Plonis Anton 
Sabas Kazimieras 
Saureckis Smonas 3 
Sverkalas Joe. 
Vinčiauskui Juozui 
Valinčius Leon 
Žilinskas J. V.

Pranešimai
Naujienų Bendrovės Direktorių su

sirinkimas įvyks ketverg, balandžio 
28 d., 8 v. v. Naujinu name. Saukia

— Taikos Komisija.

L. G. D.
Chicago. — S. L. A. 129tos kuopos 

susirinkime kovo 6 d. aukojo L. G. D. 
šiaip: po $1.00: F. Stripeika, P. Ak
stinas, S. Kazlauskienė, J. Beinaris, 
J. Spudvilas, J. Globis; po 50c.: J. 
Stakutis, A. Gečas; smulkių aukų 50c. 
Viso $7.50. Aukos priduotos centro 
rašt. Dr. A. L. Graičiunui.

Aukų rinkėjas P. Akstinas.

NAUJIENOS, Chicago, UI
s Sereda, Balandžio 27, 1921

VVest Side. — T. M. D. 28tos kp. 
narių susirinkimas įvyks balandžio 28 
d., ketverge, 7:80 vai. vak. M. Mel
dažio svet. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi užsiregistruųt į kuopos 
rengiamą Gegužinį išvažiavimą.

— Vaidyba.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. rengia 
dideles prakalbas ketverge, balandžio 
28 d. Stančiko svetainėj, 205 E. 115th 
St. Kalbės T. J. Kučinskas tema: 
Kokis yra skirtumas tarp socializmo 
ir komunizmo. Inžanga nemokama.

— Komitetas.

ASMENįl JIESKOJIMAI
JIEŠKAU puseserės Juzefos Rali- 

kės, Kauno rėd., Raseinių apskr., Lo- 
lių par., Kerkasų kaimo. Apie 20 me
tų Amerikoje. Turiu labai svarbų rei
kalą, malonėkite atsišaukti, arba pa
žįstami teiksis pranešti.

ONA ANUŠAUSKAITfi,' 
984 Maple St., • Milvvaukee, Wis.

JIEŠKAU savo giminių, Marcelės 
Petraitienės - Stripinaitės ir švogerio 
Antano Petraičio ir Onos Stripinai- 
tės, Kauno rėd., Ilakių volosties, Ged
rimų kaimo. Pirmiau gyveno Broo- 
klyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti, ar
ba žinanti juos teiksis pranešti.

MAČISLOVAS STRIPINIS, 
1739 So. Halsted St Chicago, III.

JIEŠKAU savo broliu, Anupro ir 
Aleksandro Bikelių. Girdėjau, buk 
Aleksandras atvažiavo iš Lietuvos j 
Argentiną. Taipgi pažįstamų mel
džiu atsiliepti, ir kas žinote malonėki
te pranešti.

A. BIKELIS,
1020 Wash. St., Spokane, Wash.

REIKIA OARBININKįl PARDAVIMUI NAMAI-2EME. NAMAI-2EME
MOTERŲ

REIKIA patyrusių merginų ar mo
terų, spėka varomų mašinų darbui, 
plonų odų siuvimui.

Atsišaukite.
6030 So. State St., 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALAUJAME 
Darbininkų bei savininkų ant Illinois 
farmų.

80 akerių farma, puse mylios nuo 
miesto, ant gero kelio, sodnas ir miš
kas upelis bėga per farmą, laukas už
sėtas dobilais su motiejukais, kita že
mė rengiama komams, 6 kambarių 
namas kaip naujas. Barnė vištinin- 
kas, kiaulininkas ir kiti reikalingi bu- 
dinkai. Pigiai parduodam1 iš priežas
ties persiskyrimo poros. Galima pirk
ti su mažai pinigų arba mainysiu ant 
namo.

41 akeris pačiam miesto, geri visi 
budinkai, masinos ir gyvuliai, javai 
vieni užsėti, kiti sėjami, sodnas pui
kus. Priežastis pardavimo — savi
ninkas turi 2 farmas, negali vienas 
apdirbti.

Norinti pamatyti tas farmas, kreip
kitės pas nvane pirm kętvergo. 1 Ket
verge vakare 7 vai. važiuosime apžiū
rėti farmų. Klionės lėšos bus apmo
kėtos pirkėjams.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35th St., 
Matykite P. Burneiką.

Dešimts fukstančiy.
Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk

tų iš Pullman Com-pany, su pasaulio 
tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoia- 
mi microms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias kainas, kokių 
niekad nebuvo savo Žemume. Taipgi 
užlaikome visokių kombinuotų gasinii 
pečių, kokios spalvos tik pageidauja
te, už numažintą kainą. Cash arba 
lengvais išmokėjimais.

L. COHEN,
4614 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj, biznis išdirbtas per dau
gelį metų; lietuvių ir lenkų apgyven
to! vietoj. Yra 4 kambariai ir vana 
ir elektra. Parsiduos pigiai. Par
davimo priežastis — išvažiuoju į Lie
tuvą.

4544 So. California Avė.

Apžiurėkit juos. Pilsen, tai busi
moji lietuvių kolonija. Pirkit pakol 
kainos žemos. Ateikite ir matykit 
mus, koliai ne pervelu.
3 augštų murin. ir 2 augštų m. $5,500 
2 augštų mdinis ir garadžius $3,600
2 augštų medinis ................... $3,600
Medinė Cottage ...................... $2,200

augštų mur., skl., 2 aug. m. $5,200
augštų
augštų
augštų

KAMPINIS namas ir grosemė par
davimui. Gera proga biznieriui. Kon
dorus įeina $78.00 į mėnesį. Parda
vimo priežastis — apleidžiu miestą 
iš sveikatos silpnumo. Atsišaukite.

JAMES C. FIOLA, 
3201 Normai Avė. 
Tel.: Yards 2885.

KAM REIKALINGAS GERAS 
NAMAS!

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

2
2
2
2
2

KAS TURITE lotą pardavimui, 
Brighton Park, už pigią kainą. Mo
kėčiau cash.

P. CARIJSON, 
3827 Archer Avė.

Carpenter Contractor, 
Tel.: Lafayette 238.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosemė lietuvių ir kilų tautų 
apgyevnta, biznis per daug metų 
Savininkas eina į kitą dalį mie
sto.

1447 S. Halsted St., City.

mur. ir 2 aug. med. $4,600 
medinis ir garadžius $2,500 
medinis ................. $3,400

rendai muro cottage  ........ $3,400
Taipgi, keletas saliunų ir groser- 

nių. Visai mažai reikia cash, kad 
nupirkus vieną iš parinktų namų. 

FORST, SISKA & UCENY, 
1536 W. 18th St. 

Tel.: Roosevelt 8061

DIDELIS bizniavas labai ge
roj padėtyj, prie bizniavos gat
vės su kratuve. Bargenas par
duodant ar mainant. Atsišaukit 
1811 S. May St., G. J. Zurt, 2-os 
lubos iš priekio.

Iš Keistučio Kliubo darbuotės.
Balandžio 17 d. buvo mėnesi

nis kliubo susirinkimas, kur 
vėl buvo pakeltas klausimas 
dėl jau daug karty spaudoj 
ir kliubo kalbamos Lietirvai 
gelbėti aukos, kurią geros va
lios kliubo nariai buvo suau
koję. Viso labo buvo suaukota 
$54.00. Nors prieš-pereitaine 
kliubo susirinkime draugas M. 
B. K. buvo pareiškęs, jog tą 
auką jau atidavęs dr. Zimon- 
tui persiųsti nurodyton vieton, 
bet dabpr vėl vienas narių pra
nešė, kad praeitame susirinki
me M. B. K. tik melavęs. Au
ka dar iki šiandie nesanti ati
duota, kur reikia. Tatai kliiir 
bas paskyrė komisiją iš trijų 
narių, kad paimtų tuos $54.00 
nuo M. B. K. ir atiduotų kur 
reikia.

IVotokolų sek retorius pa
reiškė, jog manąs rezignuoti iš 
savo vietos. Bet vienam iš na
rių pastebėjus, kad senasai 
sekretorius ir ant toliau pasi
liktų todėl, kad veik iš pen
kių šimtų narių, girdi, mes ne
gausime gramatno žmogaus 
užimti sekretoriaus vietą, sek
retorius sutiko palaikyti vietą 
iki pusmetinio susirinkimo. 
Gal tame laikotarpy įstos koks 
nors “gramatnas.”

Dar keletą žodžių iš brigh- 
toni>arkiečių. Manau aš, kad 
visi apielinkės gyventojai žino, 
kad Keistučio kliubas yra skait 
tingiausias nariais ir turtingas. 
I’atai tiems, kurie dar nepri
klauso prie kalbamo kliubo, 
kodėl neprisirašyti prie jo ir 
tuo aprūpinti savo ateitį. Drau
gai brighton parkiečiai atsilan
kykite į ateinantį musų susi
rinkimą ir tapkite nariais mu
sų kliubo.

—» Laisvės Varpas.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

LAIŠKAI 18 LIETUVOS RAN
DASI NAUJIENŲ pFISE.

Andrikui Viktorui
Antanavičių Antanui 2
Babris Juozapas 2 
Bereneviče Justinas 
Budvetis Mrs. G.

VINCENTAS YUKNEVIČIUS
Mirė bal. 24 d., 1921, paėjo, 

Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Gaurės par., Padvainių kaimo. 
Amerikoje pragyveno 18 metų. 
Paliko didžiausiame nubudime 
moterį Domicėlę ir 3 vaikučius, 

dvi mergaiti ir vieną vaiką: Va
leriją 13 m., Branislovą 10 m. ir 
Teklė 6 m. .

Laidotuvės įvyks seredoj, b ai. 
27, d., i Sv. Kryžiaus bažnyčia, 
8:80 iš ryto, o iš bažnyčios į 
Šv. Kazimiero kapines. Lavo
nas randasi 1802 W. 46th St. 
Kviečiame gimines bei pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

North Side. — North Sidės Drau
gijų Sąryšio Viešo Knygyno delegatų 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketver
ge, balandžio 28 d., 8 vai. vakaro. Vie
šo Knygyno svetainėj, 1922 Wabansia 
Avė. Visi delegatai susirinkite.

— Sekr. A. Vilis.

S. L. A. 139 kp. mėnesinis susirin
kimas bus seredoj 27 balandžio, 7:30 
v. v. Palmer Park svetainėj, E 111 
St. ir Indiana Avė. Visi atsilankyki
te paskirtu laiku. — Valdyba. '

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo 
bendrovės susirinkimas įvyks seredoj, 
balandžio 27, Nepo svetainėj, 1500 S. 
49th Avė. Visi nariai būtinai turite 
būti ne vėliaus kaip 7:30 vakaro. Yra 
labai svarbių reikalų.

— L. Makutėnas, Sokr.

North Side. — Seredoj, balandžio 
27, Liuosybės svetainėj 1822 Waban- 
sia Avė. L. S. S. VIII Rajonas ren
gia prakalbas. Kalbės Dr. A. Mont- 
vidas. Pradžia 8 v. v. Visi vietos 
lietuviai prašomi atsilankyti.

, — Komitetas.

Mildos svetainėj praeitą subatą 
prapuolė moteriškas krepšelis. Jeigu 
kas nors jį pasiėmė (per klaidą) šiuo 
prašomas gražinti M. Žalpienei, 923

Visi, kurie esate pirkę L L. Pasko
los bonų per Brighton Parko stot|, ir 
dėl kurių nors priežasčių savo bonų 
dar nėsate atsiėmę,, malonėkite tuo
jau kreiptis į ižd. B. A. Jovaišą, 4449 
So. California av., ir atsiimti ,nes po 
gegužės 1 dienos, pagal Liet. Misijos 
sprendimą .niekas jau nebegalės tų 
bonų gauti pirkti nei atsiimti. Tat 
dabar paskutinė proga pirkti ir baig
ti mokėti už dar neišmokėtus bonus. 
— Rašt. J. K. Enčeris, 4403 So. Mor
gan st.

Apvaikščiojimas 
Pirmosios Ge

gužės.
Sekamą nedėldienį — Gegužės 

Pirmoji — viso pasaulio darbi
ninkų šventė.

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

Jie 
cijas.

Jie 
mus.

Jie
Jie

pasaulio galingiemsiems.
Minių-minios įvairių tautų, 

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

“Visų šalių darbininkai, vie
nykitės!”

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

Gegužės Pirmoji — ir musų, 
lietuvių darbininkų, šventė.

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

Chicagos lietuviai darbirjnkai 
susirinks ten, kad pažymėjus tą 
vienintilę viso pasaulio darbi
ninkų šventę.

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

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

Kompozitorius MIKAS PET
RAUSKAS. a

Artistė UNR BABICKAITfi.
Broliai Briedukai.
Keli Chicagos lietuvių chorai 

ir kiti pasižymėję vietos daini
ninkai. • y

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

InŽanga visiems dykai.
Tatai, kiekvienas Chicagos 

lietuvis darbininkas — kiekvie
nas senas ir jai įas - - nedėlioj, 
Gegužės Pirmą, tegul ateina į 
Meldažio svetainę!

— KOMITETAS.
P. S. — Pilnas programas bus 

pu '<elbta vi1 m n. i

rengs

rengs

dideles demonstra-

masinius susirinki-

apie savo reikalus.tarsią 
pareikš savo protesto šio

JIEŠKAU savo dėdės Antano Valu- 
čkos, Stulgių kaimo, Plokščių valsČ., 
Suvalkų rėd. Jis pats teiksis atsi
šaukti ,arba žinanti malonės 
nešai.

FRANK GRIBAS,
111 E. 6th St., 
San Pedro, Cal.

pra-

REIKIA patyrusio union bar
beno. Darbas ant visados.

10722 Michigan Avė.
Roseland, III.

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

Atsišaukite.
1864 Sewer St., Chicago.< *

JIEŠKAU Juozapo Grigo, Tauragės 
parapijos, Dobulas sodžiaus; girdėjau, 
kad miręs Chicagoj, 2024 So. Union 
gatvės. Kas jį žinot, malonėkit pra
nešti už ką busiu dėkingas.

KAZIMIERAS GRIGAS, 
814 Benks Avė., , Superior, Wis.

Reikia patyrusio preserio, ope- 
raterio prie mašinos laininkams, 
rankovėms ir taip toliau.

814 W. 33 St.

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

Atsišaukite.
1942 Canalport Avė.

KAS PIRMIAU atsineš depositą,'"1 
tas palnys $3250. Po mirties savi
ninko, likusiejie iš familijos norėda
mi geritai pasidalit liepia parduot šią 
savaitę, $8000 vertės namą tik už 
$4750. 2 augštų muro, 2 pagyvenimų 
po 5 ir 6 kamabarius, maudines ir 
beisnventas 7 pėdų ir medinis gara
džius. Namas randasi ant Bridge- 
porto. Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

REIKIA agentų prie Real Estate 
biznio, parduoti namus ir farmas. Pa
tyrimas nebūtinai reikalingas.

Kreipkitės į _
FIRST NATIONAL REALTY CO.,

736 W. 85th St., 
Klauskit P. Bumeiko.

PARDAVIMUI kavos ir arbatos 
krautuve. Bizniškiausias kampas So. 
Side. gerai biznis eina, lietuvių ko
lonija. Pardavimo priežastis — silp
na sveikata, todėl ir parduos' už bar- 
geną. Tiktai tie, kurie mąsto apie 
biznį lai atsišaukia Naujinu ofisan, 
pažymint No. 257.

UŽ PUSĘ kainos bargenas 2 augštų 
muro namas dviejų pagyvenimų pg 6 
kambarius beisementas, rendos $480, 
metams greitu laiku parsiduoda tik už 
$4000 su $1000 įmokėjimo, likusius 
rendos išmokės.. Namas randasi apie 
Garfield Boulevardą ir Halsted St. 
Atsišaukite greitai pas

’J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI farma už Milwau- 
kees į šiaurius, 80 akerių, visa išva
lyta; 65 akeriai dirbamos, 15 akerių 
ganyklų, geras namas, 7 kambariai, 
didelė barnė, svirnas, mašinoms su
krauti, kiaulėms, vištoms; malkoms 
sukrauti ir tt. gražus sodas, didelė 
mokykla priešais ūkę. 8 geros kar
vės, visos melžiamos, 4 veršiai, 3 ge
ri arkliai, 2 paršingos kiaulės, 100 
vištų, visokios reikalingos ūkei maši
nos. Viskas sykiu, kaina $6,800. 
$3,000 imokėt, likusius už 6% ant 
ilgo laiko. Liėtuviais apgyventa. 
Informacijų klauskit.

MR. GEORGE HAIDU, 
Carney, Mich.

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

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

REIKIA patyrusių audėjų

JIEŠKAU Izidoriaus Rutkaus, turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos nuo jo moti
nos ir sesers Eugenijos, kurios prašo, 
kad surasčiau Izidorių. Jisai pirmiau 
gyveno Pennsylvanijos valstijoj. Kas 
apie jį žinot, malonėkite pranešti laiš
ku, arba pats atsiliepkit.

KONSTANTIN GELVANAUSKIS, 
10835 So. Michigan Avė., Chicago, III.

prie gero darbo,
SOUTH BEND W00LEN

South Bend Ind.

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

Atsišaukite.
9001 W. 21 st St., 

Chicago, III.

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

5525 So. Kolin Av.

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

22nd St. Bridge

rr

co PARDAVIMUI saliunas, gera vie
ta, plačiai apgyventa lietuvių su sve
taine, yra bilijardinė ir pijanas. Par
davimo priežastis — liga ir turi ap
leisti miestą. Savininką galima ma
tyti visada, sekamu antrašu:

3321 So. Aubum Avė.

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

JIEšKAU savo brolio Simano Pili- 
tausko, Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Kražių par., Sodalių kaimo, apie 10 
metų atgal gyveno Wisconsin valst. 
Kai-kada parvažiuodavo į Chicagą. 
Dabar nežinau kur jisai randasi. Tu
riu labai svarbų reikalų. Prašau jo 
paties, ar kas kitas atsišaukti.

DOMINIKAS PILITAUSKAS, 
3414 V St., So. Omaha, Nebr.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Fordas, vasarinė 

body, pirmos klesos padėjime, su spe- 
ciale “Magneto”, turi būt parduotas 
greitai. Savininkas apleidžia mies
tą.

J. KING,
8186 So. Emerald Avė.

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

D. KUBILIUS,
3625 So. Halsted St.

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

BABONAS,
427 — 8th St., 

Moline, III.

APSIVEOIMAI.

PARDAVIMUI automobilius Au- 
burn Beauty 6 — 1920, 5 sėdynių, 
Continental Engine; važiuota 3,000 
mylių. Gvarantuotam mekaniškam 
padėjime. Priežastis, apleidžiu mie
stą. Greit turi būt parduotas.

CHARLES S. SHATAS
108 West 18 St., Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8577.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė visokių tautų kolonijoj. 
Biznis cash. Pardavimo prieža
stis — turiu du bizniu. Randa 
pigi. Kreipkitės į Naujienas 
num. 258.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis. žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
?uikios farmos savininku. Platesnių 
inių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
8301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
3 augštų muro namas, 6 pagyvenimų 
jo 4 didelius kambarius ir beisman- 
as po visu namu. Rendos $960.00 me
tams. Namas tikrai vertas $12/)00. 
Savininkas apleidžia šitą šalį ir pri
verstas parduot greitu laiku tik už 
$9,500.00. Namas randasi West Side I 
arti Leavitt ir 23rd St. Atsišaukit pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

MOKYKLOS
MA5TER
SYSTEM

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.

RAKANDAI
TURIME pardavimui 3 farmas, ku

rios turi būt parduotos visai trumpa
me laike, iš priežasties senatvės.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
tinkamos prie biznio, nuo 18 iki 25 
metų anvžiąus, mylinčios gražų ir pa
siturintį gyvenimą, malonėsite atsi
liepti; taipgi, geistina butų kad su 
pirmu laišku ir paveikslą prisiųstume- 
te . Platesnių informacijų, rašykite 
Naujienų ofisan, pažymėdamos num. 
253.

PARDAVIMUI automobilius Over- 
land, 5 pasažierių, 1920. Labai ma
žai vartotas, arba priimsiu seną au
tomobilių mainais. Butų gerai, ksųl 
kas iš pažįstamų pirktų, nes yra la
bai geras karas. Atsišaukite po 5 
vai. vakare.

C. ČEPUKAS,
1648 W. Divi^ion St., 
Tel.: Armitage 1433.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠSIRANDUOJA 2 kambariai, vai

kinams arba ir vedusiai porai, 
ru apšildoma, elektros šviesa, 
dynė, telefonas.

J. LAURINAITIS,
950 W. 33rd St.,

2-ros lubos iš priekio.
Tel.: Yardš 2240.

Ga
ni au-

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

Atsišaukite tuojaus.
F. BIELSKIS,

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

PARDAVIMUI

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuklinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus sy
kiu arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
vo užmokėta $200, parduosiąs 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.

160 akerių farma; 100 akerių aria
mos, 20 akerių gero miško ir 40 ake 
rių ganyklų. 8 kambarių stuba, pui
kus tvartai, 65x35 pėdas; didele bar
nė mašinoms ir kitokiems daiktams 
padėjimui; didelis garadžius automo
biliams, puikus javams svirnas, gra 
žus sodas, 2 akerių. Visur vanduo 
įvesta ir elektros šviesos visur išva
džiotos, 2 geri arkliai, traktorius su tri 
mis plūgais, 23 galvijai, 2 telyčios, 1 
bulius, 3 kiaulės, 75 vištos ir dauge
lis visokių javų ir pašaro užtektinai.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

-

KAMBARYS ant rendos, ga
ru šildomas ir visi patogumai. 
Kreipkitės.

3256 Union Avė., 3 lubos.
6 vai. vakare.

labai pi-PARDAVIMUI barbenu 
giai; biznis išdirbta per 14 metų, ap
gyventa visokių tautų, labai geroj 
vietoj. Savininkas važiuoja Lietu
von.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, mažai vartoti, apdrausti ant 3 
metų, parduosiu pigiai* Galima ir 
tuos kambarius parenduoti. Savi
ninkas apleidžia vietą. Atsišaukite 
greitai, 2 augštas; galima matyt va
karais nuo 6 iki 7 vai. ir sub. po piet.

A. M. B.,
2641 W. 44th St., Brighton Park.

120 akerių farma: 112 akerių aria
mos, 8 akenai ganyklų, 7 kambarių 
stuba, didelės bamės — 70x40 pėdų, 
vanduo mašina varomas, elektros 
šviesa visur išvadžiota, svirrias ja
vams, garadžius mašinoms ir pašiū
rės visokioms farmeriškoms maši
noms; 3 arkliai, 16 melžiamų _karvių- 
1 registruotas bulius, 3 kiaulės, 60 
vištų ir visos reikalingos mašineri
jos. 700 bušelių javų, 150 bušelių 
bulvių, 1% akerio gražaus sodo. Par
duosim pigiai.

603 W. 47th St.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU kariuomenės kartu ir 

Jiilietystės popieras; Buck Run Aliej
aus Co. šėrų ir lietuvišką boną $50. 

Lietuvišką boną atiduosiu radybų. 
JOE KŪRA,

3546 So. Union Avė.

Rasta DAMY NEDWARO “Hono- 
rable Discharge from the U. S. Ar- 
my” popieros. Atsiimti “Naujienų” 
ofise.

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo bučemėj; esu per 

daug metų patyręs tą darbą ir varto- 
iu 5 kalbas. Jei kam reikalingas to
ls darbininkas, meldžiu pranešti šiuo

antrašu:
T. R.,

4918 Bering Avė., E. Chicago, 
Arba Telefonu 650 M.

Ind.

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

4345 So. Hermitage Avė.
PARDAVIMUI saliunas grei- 

tu laiku .Pardavimo priežastis 
patirsite ant vietos.

720 W. 85th St. ’ • .
Tel.: Boulevard 9129.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj, biznis senas ir 
pelningas; kas tuojau įmirks — 
laimės.

3201 Auburn Avė.
PARDAVIMUI ' saldainių ir 

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

3300 S. Morgan St.

PARDAVIMUI rakandai susi
dedanti iš 3 šmotų, frontruimiui 
beveik nauji, pigiai.

A. E. RICHARDS, 
3088 Bonfield St., 3 augštas

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
npgrafijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI mūrinis namas, 

krautuvė, su pagyvenimu ir du pagy
venimai viršuj, taipgi garadžius dėl 
2 automobilių. Elektra, gazas ir kiti 
parankumaL Augštas cemento ba- 
sementas. Namas ant kampo. Na
mas randasi 3600 S. Lowe A ve. Kai
na 
siu

$10,000. Morgičius $5/X)0. Duo- 
6%. Matyt galima po piet.

P. A. ZELNIS,
2928 Elston Avė., 

Phone Monticello 2714.

80 akerių farma, visa dirbama. _5 
kambarių stuba, 35x80 pėdų barnė: 
didelė mašinoms barnė, gražus višti- 
hinkas, gražus javams svirnas, 1 ake
rio gražus sodas ir visos reikalingos 
farmai mašinos; 8 arkliai, 8 karvės, J 
kiaulės, 40 vištų, 500 bušelių javų, 
200 bušelių bulvių. Kaina $7/X)0.00.

Pranešame lietuviams, kad nepirk- 
tumėt farmų nuo agentų, nes jie ati
ma didelius komišinus. Geriau kreip
kitės pas mus ūkininkus, o mes paro
dysime geriausias farmas.

TONY SLABIS, 
Nadeau, Mich.

TURIME farmų pardavimui nuo 80 
iki 200 akerių geros žemės. Plates
nių žinių kreipkitės laišku.

M. T.,
R. R. 4, Box 12, i 

Campbellsport, Wis.

PARDAVIMUI 20,000 akerių žemės 
Sawyer paviete Wisconsm, arti moky
klos ir apgyventos vietos; gera, molio 
žemė. Kaina nuo $25.00 iki $35.00 už 
akerį, lengvais išmokėjimais.

Rašykit.
Ą. WISE LAN!) CO., 

Birchwood, Wis.

PARDAVIMUI farirva arba mainy
siu ant namo 100 akerių geros žemes, 
60 akerių ariamos, 40 akerių stam
baus miško ir geri budinkai; 2 alk
ilai, 8 karvės, 50 vištų — Wisconsin 
valstijoj. Kaina $5,000.

JOSEPH VOLANDUS, 
2829 W. 39th St., Chicago, III.

Tel. Lafayette 4167

I
Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbų; Grammar School, 
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki 
4:00 p p.- Vak.: 7:30 iki 9:30. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

■....................-n.....   ■■ i. ■/

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

D Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo). 
Laikas brangus, neleisk dykai.

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai Ir moteris visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj
niausią ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

įelefsk dykai. Su- 
Seni ir jauni vy-

Aušros Mokykla se-


