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' Vokietijos pasiūlymai nėra 
galutinai atmesti

Yra viltis susitaikymo
Šiandie prasidės didelis būdavo 

tojų lokautas
Yra viltis sutaikinti tai 

kininkus su Vokietija.
armijos, kuri turės užimti
Rulir klonį. Jis dabar yra Lon
done ir tariasi su talkininkų 
kariniais ekspertais.

Talkininkai neatmeta griežtai 
Vokietijos pasiūlymų.

WASHINGTON, bal. 29. — 
Sprendžiama, kad šiandie pre
zidentas Hardingas ir jo ka
binetas vėl svarstė Vokietijos 
kontribucijos pasiūlymus, vals
tybės sekretoriui Hughes per- 
stačius jieirfs svarbesniųjų tal
kininkų šabų nuomones apie 
tuos pasiūlymus.

Tuo pačiu laiku Amerikos 
atsakymas į Vokietijos notą ta
po sulaikytas. Kada kabinetas 
svarstė tą klausimą, patirta, 
kad Anglija ir Italija neat
metė galutinai Vokietijos pa
siūlymų, kaipo nepriimtinų net 
kaipo |>ainatas tarybchns.

Tečiaus sprendžiama, kad 
Belgijos ir Francijos nuomo
nės, kaip jos perduotos sekre-r 
toriui Hughes, skaito pasiūly
mus visai nepriimtinais.

Pasak gerai žinančių daly
ką šaltinių, sekretorius. Hughes 
vis dar turi viltį, kad galima 
atnaujinti tarybas tarp talki
ninkų ir Vokietijos. Sakoma 
nęt, kad jei ir nebūtų padary
ta galutino sprendimo, pirm 
negi^ Francija pradės puolimą 
ant Vokietijos, apsimaiymas 
nuomonėmis gali tęstis ir po 
to laiko.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Aprjl 30, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Nori Berlino.
Bus pasiūlyta talkininkams 
užimti ne tik Ruhr, bet ir patį

Berliną.

Chicago, 11L, Subata, Balandžio (April) 30 d., 1921
'.lll.'llJl____ JJĮg'f

vargas, 0 kam džiaugsmas

No. 100

Kam

True translation filed with the post
ui as te r at Chicago, III., April 30, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Francija sutikta svarstyti 
Vokietijos pasiūlymus.

Bet nori, kad tas klausimas 
sykį ant visados butų išrištas.

PARYŽIUS, bal. 29. — Fran- 
cija sutinka svarstyti naujus 
Vokietijos kontribucijos pasiū
lymus, bet “Francija turi gauti 
tikrų gvarantijų ir užtikrini
mų, kad Vokietija išpildys sa
vo teisingas obligacijas.“ Tatai 
paskelbė1” užrubežinių reikalų 
ministerija.

“Aš važiuoju į Londoną, pil
nai pasitikėdamas susitarti su 
talkininkais ir kad mes gabaus 
kartą ant visados išrišime keb
lų kontribucijos 
pareiškė prei 
prieš išvažiuojant šiandie

LONDONAS, bal. 29. — TaU 
kininkų vyriausios tarybos su
sirinkimui esant tik už 21 va
landų, iš Paryžiaus ateina ži
nių, kati galbūt bus pasiūlyta 
tarybai svarstyti ir paties Bor- 
lino užėmimą.

Talkininkai pilnai sutinka, 
kad Bėdino kontribucijos pa
siūlymai, kokius ji davė Wa- 
shingtonui, yra visai nepriim
tini dabartnėj savo formoj ir 
nėra žinių iš Berlino, kad pa
daryta žingsnių tų pasiūlymų 
papildymui.

Lloyd George pranešdamas 
atstovų butui, kad Vokietijos 
pasiūlymai yra neganėtini ir 
nepatenkina-ntįs, pasakė, kad 
Vokietija tais pasiūlymais tikė
josi paginwfyti skilimą tarp 
Anglijos ir Francijos. Bet An
glija šiandie yra pasirengus 
remti Franci ją, jei maršalas 
Foch palieptų tuojaus talki
ninkų armijoms pulti ant Vo
kietijos ir užimti Ruhr klonį.

Tečiaus pasirodo, kad talki- 
nirilcų nirmijos nepratlSs savo 
puolimo ant Vokietijos vei- 
kiausia be vidurio sekamos sa
vaitės, net jeigu vyriausioji ta
ryba ir užgritų tokį puolimą.

Durįs yni uždarytos toli
mesnėms taryboms, jei Vokie
tija nppadnrys greito žingsnio 
išpildymui pirmesnio talkinin
kų kontribucijos reikalavimo 
ir tuojaus neužmokės 12,(MM),- 
000,000 auksinių markių, ku- 

| rias ji turėjo mokėti prieš geg.

True translation filed with the post
ui as te r at Chicago, III., April 30, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Francija tik apie Grobimą 
temąsto.

PARYŽIUS, bal, 29. — “Vo
kietijos pasiūlymai yra abso-

iibs klausimą,” i liūtiškai nepriimtini Francijai. 
mieras Briand .Jie aiškiai parodo, kad Vokieti 

iš' jos valdžia rengia klastą.” 
Paryžiaus, kad dalyvavus vy- . “Jeigu Simons butų norėjęs 
riausios tarybos susirinkime, parodyti palinkimą

teisingus talkininkų reikalavi- 
mus, jis butų, sulig taikos su
tarties, atsikreipęs tiesioginiai 
prie kontribucijos
vieton kreiptis prie Washing- f 
tono.

“Tuo bandymu pasinaudoti 
dabartine padėtim Washingto- ( 
no valdžios, Simons parodo sa-' 
vo lošį, jo amžiną troškimą1 
pagiimįy+f tarp talkininkų ne-

kfmus ir skilimą, iš kurio 1

Tarp paskutinių premiero 
Briand laikytų prieš išvažiuo
jant konferencijų, buvo pasita
ri ings su karo ministeriu Bar- 
thou.

Tikiihąsi, kad vyriausios ta
pybos susirinkimas užsibaigs 
utarninko vakare.

Maršalui Joffe, kuris buvo 
Francijos vyriausiu komanduo 
toju pradžioje karo, dabar 
tapo pasiūlytas koman- suti
davimas talkininkų okupacinės Vokietija pasinaudotų.

išpildyti

komisijos,
▼ 1 •
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Darbininkams nedarbas yra didelė nelaimi, kuri atgabena vargą ir skurdą, bet kapita
listams tai yra dideliu džiaugsmu, kadangi nedarbo pagelba jie gali smaugti savo darbinin
kus ir juos minioti. Ir kapitalistai tuo savo įrankiu moka labai puikiai naudotis.

„ z u b rr'- ■
■r-r-

‘ “Bet mes pępakliusime į tas 
pinkles. Mes nepakęsime jo
kio vilkinimo. Mes netesime 
jokių tolimesnių tarybų. Mes 
nebelaikysime daugiau konfe
rencijų su vokiečiais.

“Mes užimsime teritoriją, 
kurią mes manome užimti ir 
kuri bus vertinga gvarantija 
musų programo. Vokietija tu
ri suprasti, kad ji nėra perga
lėtoja ir kad spėka nebėra jos 
rankose.

“Mes tikimės, kad užėmimas 
tos teritorijos pasirodys imu 
dingti finansiniu žvilgsniu. Jis > 
duos nulius centrą Vokietijos! 
manufaktūrinio distrikto, taip
jau širdį jos amunicijos indus
trijos.

“Amerika turi taipjau pino
ti, kad dabartinė problema, ku
ri yra vien tik kontribucijos 
klausimu dėl kitų šalių, yra 
kitu svarbiu dalyku dėl Fran- 
cijos.

“Aš tuo suprantu, kad tai 
reiškia saugumą ’del Franci p' Į 
Vokietija dar 1 
sulig taikos sutartimi. 
cijos-Vokietijos rulbežius 
tik plona linija, kurią musų i 
ekspertai skaito esant nesau
gia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 30, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija nusiminusi.
Šiandie prasideda namų 

budavotojy lokautas.

ne vieną panašų, kad ir med
žiagų fabrikantų ir bankininkų 
remiamą, lokautą yra sulaužę. 
Veikiausia jie sulaužys ir šį lo
kautą, kaip kontraktoriai nė 
spirtųsi.

Be kontrąktorių lokauto, 
geg. 1 d. prasideda ir nuomi
ninkų streikas. Tūkstančiams 
nuomininkų išsibaigė kontrak
tai ir iš jų reikalaujama, kad 
jie geg. 1 d. arba apleistų na
mus, arba mokėtų augštesnes 
nuomas. Tečiaus nuominin
kai paskelbė, kad jie nesikrau- 
stys niekur kitur, negi mokės 
augštesnių nuomų: jie pasi
liks gyventi ten, kur jie gyve
no. Kadangi tūli nuominin
kai yra persisamdę butus, ku
riuos atsisako' apleisti senieji 
nuomininkai, tad turės kilti dė
lei to streiko nemažos suįrūtos. 
Bus atsitikimų, kad išsikraus- 
tę neturės kur dėtis: senoji 
vieta taps užimta kitų, o nau
joji — laikoma streikuojančio 
ir nesikraustančio nuomininko.

Šalę viso to gali geg. 1 die
ną kilti streikas pieno ir duo
nos išvežiotųjų. Iki šiol nė 
viena pusė nenusileidžia. Bet 
tarybos visgi yra vedamos ir 
gali kartais susitaikinti. Pieno 
išvežiotojo! reikalauja 6 darbo 
dienų savaitės, o duonos išve
žiotojai priešinasi siūlomam al
gų nukapojimui. Abi unijos 
yra nutarusios streikuoti, jei 
jų reikalavimai nebus paten
kinti. Streikas turės prasidėti 
geg. 1 d., kada pasibaigia kon
traktas su samdytojais.

Spaustuvių darbininkai irgi 
rengiasi streikan 
tose spaustuvėse, 
tos dienos neįves 
darbo sąvaitės.

KOMUNISTAI IŠARDĖ 
SOCIALISTŲ PRA

KALBAS.
NORfiJO SUMUŠTI SOCIA

LISTŲ KALBĖTOJĄ.

jau. 
prisikabinti 

“klausi- 
KuČins- 

paskirta 
kuo ski-

Visa jos viltis tik Amerikos 
atsakymas.

35,000 darbininkų bus išmesti 
iš darbo. Nuomininkai irgi 

streikuos.

geg. 1 dieną 
kurios nuo 
44 valandų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 30, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Dedeli pogromai Rusijoje.
BERLINAS, bal. 291— Ofici- 

aliniuose rateliuose šiandie vie
špatauja didelis nusiminimas 
delei priemiero tloyd George 
paskelbimo, kad naujieji Vo- 

• kietijos kontribucijos pasiuly- 
„ ’ mai yra liepti tenkinantis ir ne 

j priimtini, Manoma, kad nau
jas kabineto krizis xyra neiš- 
vengtinas.

“Viskas dabar laukia Jungt. 
Valstijų atsakymo į pereito ne- 
dėldienio Vokietijos notą, \ už- 
veriančią Vokietijos pasiūly
mus”, pasakyta užruibežinių 
reikalų ministerijoje.

Wilhehn gatvėj pranešta, 
kad Jungt. Valstijų komisionie 
rius Dresel paprašė užrubeži-

nenusiginklavo nil* rcikalU meisterio Simons
Fran-

yra
smulkmeniškai išaiškinti kon
tribucijos pasiūlymą 50,000,- 

; 000,000 auksinių markių, į 
, kiek laiko Vokietija tikisi už
mokėti ir kokią sumą ji jaus-

Įsiverždami į Vokietijos te-/1?8* mokėti, jei galėtų
visą sumą tuojaus užmokėti.

Jo draugai sako, kad Dr. 
Simons yra nusisprendęs nesi- 
rašyti jokios sutarties su talki
ninkais, kuri yra paremta ant 
Paryžiaus nuosprendžio.
Vokiečiai atsisakė matytis su 

kontribucijos komisija.
PARYŽIUS, bal. 29. — Dr. 

Oertzen, galva Vokietijos karo 
naštos komisijos, šiandie atsi
sakė dalyvauti kontribucijos 
komisijos susirinkime, kad nu
sprendus laiką ir būdą mokėji
mo Vokietijos kontribucijos.

Dr. Oertzen atsakymas į ko
misijos pakvietimą į susirinki- 

I mą pasakyti Vokietijos nuo- 
mone, pareiškė, kad jis nema-

ritoriją, mes nemanome pa
smaugti Vokietiją. Yra sena 
franeuzų pasaka apie žmogų, 
kuris užmušė auksinius kiauši
nius dėjusią žąsį.

“Mes nemanome nužudyti 
savo žąsį. Priešingai, mes no
rime pagelbėti jai sudėti dau
giau kiaušinių, kurių mes pa
imsime tik dalį, o kitus paliksi
me gyventojams.

“Taip, užėmimas Riihr klo
nio apsimokės, kadangi pasi
remiant pas mus esančiomis 
skaitlinėmis, Vokietija gali iš
kasti sau anglis, transportuoti 
juos ir dar pigiau parduoti 
juos už kitas šalis.

“20 nuošf^taksai duos didele
sumą nesuardaiit manketų. Ir no, jog jis turįs, prie dabar
ties turėsime tilps taksus gau- tinęs padėties, dalyvauti susi- 

rinkime.

CHICAGO. — šiandie vidu
dienyj prasideda lokautas, ku
rį skelbia kontraktoriai prieš 
namų budavotojus. Kontrakto
riai sako, kad jei darbininkai 
neimsi loisiijj paskutinėj valan
doj, bus paskelbtas lokautas ir 
35,000 darbininkų bus paleisti 
iš darbo kaip tik užbaigs savo 
darbą šiandie vidurdienyj.

Kaip žinia, kontraktoriai no
ri nukapoti algas namų buda- 
votojams nuo 20 iki 30 nuoš. 
Darbininkai gi, kurie paviršiu 
žiūrint, uždirba gana daug, 
bet ištikrųjų uždirbta labai 1 
mažai, nes pusę laiko nedirba, 
nemano nusileisti ir reikalau
ja, kad algos pasiliktų senosios 
ir kad butų ir toliau pripdžin- 
ta unija. Kontraktoriai gi nors 
dabar ir tariasi su namų buda- 
votojų unijomis, tečiaus yra 
paskelbę, • kad nuo geg. 1 die
nos jie nieko bendra daugiau 
nebeturės su unijomis jeigu 
jos nesutiks su algų nukapoji- 
mu.

Darbininkai jau senai nutarė 
visuotinu balsavimu nepriimti 
algų nukapojimo, tad lokautas 
beabejonės prasidės. Kontrak
toriai turi užpakalyje savęs 
medžiagų fabrikantus, kurie 
nepristatinėsią medžiagų tiems 
kontraktoriams, kurie nesutiks 
skelbti lokautą, ar iš jo pasi
trauks. Bankai taipjau remsiu 
kontraktorius ir neskolins nė 
vienam pinigų, kuris mokės 
darbininkams auigštesnes už 
skelbiančių lokautą kontrakto- 
rių nustatytas algas. Todėl 
kontraktoriai jaučiasi dabar 
galingais.

Bet ir darbininkai yra gerai 
organizuoti ir stiprus. Jie jau

Tukstančiai žydų išskersta 
Baltgudijoj.

NFAV YORK, bal. 29. — Žv- 
dų šelpimo komitetas gavo ži- 
nię nuo savo dii'c'ktorhj Keve- 

lyj apie pdgrpmus Gomelio ap-t 
pygardoj, Baltgudijoj, kuriuo
se nukentėjo apie 60,000 žmo
nių. Žuvusiųjų skaičius siekia 
keletą tūkstančių.

“Pogromų nuožmumas,” sa
ko žinia, “gali būti dalinai su
prastas iš to fakto, kad žydų 
mieste Jutčadinka (?) kiekvie
nas vyras, moteris ir vaikas, 
išėmus du kūdikius, liko nuž-u-

Roseland, III. — Už vakar va
kare, balandžio 28 dieną, ką 
tik neįvyko kraujo praliejimas 
viešame susirinkime, kurį bu
vo parengusi vietinė Lietuvių 
Socialistų Sąjungos kuopa.

Kalbėtoju buvo pakviestas 
drg. T. Kučinskas. Jo kalbos 
tema buvo “Skirtumas tarpe 
socializmo ir komunizmo.” 
Žmonių Stančiko svetainėje 
buvo prisirinkę 200 suviršum. 
Ypatingai daug, matoma, bu
vo atsilankę komunistų. Apie 
savaite laiko prieš tai tas pats 
kalbėtojas laikė Roselande 
prakalbą, ir komunistai 
tuomet, mėgino
prie jo, statydami 
mus.” Ši, antroji drg. 
ko prakalba buvo 
tam, kad išaškinus, 
riasi socialistai nuo komunistų
ir kad tuo budu patenkinus 
tuos “klausimų” mėgėjus.

Komunistai tur-but buvo pri
sirengę trukdyt kalbėtoją, nes 
pačioje pradžioje prakalbos jie 
ėmė kelti triukšmą. Drg. Ku
činskas tečiaus, nepaisydamas 
jų, tęsė savo kalbą kokią va
landą laiko. Triukšmas darė
si tolyn vis didesnis. Pagalios 
kuomet kalbėtojas ėmė aiš
kint,* kokius nusileidimus už- 
stenio kapitalui daro Rusijos 
nnlševikų valdžia, tai komu
nistai jau neiškentė. Vieni jų 
ėmė šaukti, “meluoji, meluoji,” 
o kiti puolė, grūmodami kum- 
ščiomis, prie pagrindų. Dveje
tas draugų tik-tik suspėjo mf- 
teinpti kalbėtoją prie užy>akali- 
nių durų ir išvesti jį laukan, 
kada įnirtęs komunistų būrys 
užsilipo ant pagrindų.

Vienas komunistas, išbalęs 
kaip drobė ir visas drebėda
mas, pribėgo prie kalbėtojo, 
kuomet jisai jau buvo prie du
ry su dviem savo palydovais; 

bet vienas užpulti tris žmones 
neišdrįso.

Prakalbos tuo budu suiro. 
Komunistai paliko “pergalėto
jais” svetinėje. Bet /nejaugi 
jie gali didžiuotis prieš visuo
menę šitokiais darbais?

Moterys gaus lygybę balsavime.

Banditizmas sparčiai plėto
jasi ir gręsia Režicos, Gomelio 
ir Novosivkov apygardoms.

Detektyvai bėga, kuomet į jų 
draugą šaudo.

\ Ketverge buvo tardymas ke
turių detektyvų, kurių du pri- 
sipažTiTO,~ka(T jiedu bėgo nuo 
banditu, O’Connor, kuomet 
uQŠ0vė O’Neill, detektyvą, 
teismas dar nepasibaigė.

Vagys laukė pareinančių 
kambary.

John D. Grant su savo 
myna parėję namo rado 
tris vagis savo kambaryj,
gys atėmė iš Grant laikrodėlį 
ir <15700 pinigais.

tas

šei- 
ke- 
Va-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iŠ 

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

Gaunamas Naujienų ofise.

SPRINGF1ELD, III., bal. 29. 
— Gubernatorius Small pa si ra-% 
še Buck bilių, kuris tuojaus į- 
eina galėn ir kuris suteikia 
moterims pilną lygybę balsa
vime. Visos moterys, virš 21 
metų amžiaus gali užsiregist
ruoti ir balsuos ant to paties 
balioto ką ir vyrai. Iki šiol 
moterys negalėjo dalyvauti rin
kimuose niekurių valstijos val
dininkų, o ir balsuojant turėjo 
balsuoti a\\‘ skirtingų, negu 
vyrų baliotų.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 29 d., užsienio pini

gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais liaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.95
Austrijos 100 kronų ........... $0.27

1 Belgijos 100 kronų už........... $7.62
Danijos 100 kronų ............... $18.00
Finų 100 markių ................... $2.20
Franci jos 100 frankų ........... $7.69
Italijos 100 lirų ................... $4.71
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.55
I>enkų 100 markių ............... $0.18
Norvegų 4Q0 kronų ........... $15.58
Olandų 100 guldėnų................ 35.00
šveicarų 100 kronų ........... $17.47
Švedų 100 kronų ............... $23.17
Vokiečių 100 markių ........... $1.55

RYTO - Didysai LSS VIII Rajono Susirinkimas-Koncertas. Visi susirinkite, Meldažio svetainėn
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Iš Vilniaus. 1 
I ■ 't > » I

Badas privertė.

“Vijnius” rašo: *1L. Ženi- 
kauskaitč, 17 metų; šoko nuo 
Užupio tilto upėn, kad nusižu- 
džius. Bet praeiviai ją iš van
dens ištraukė. Nelaiminga nu
gabenta Savičio ligoninėn, kur 
pasisakė, kad neturinti ko val
gyti”. ■ ' "

“Litva” praneša sužinojusi, 
kad dabar Varšuvoj esą arti 
20-ties įvairių Vilniaus krašto 
lenkų organizacijų atstovų. Vi-, 
sos tos delegacijos veda su vi
suomenės ir of letalinėmis sfe
romis derybas dėl Vilniaus 

, krašto administracijos atmai
nų.

GUDŲ .NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELfclMO SUKAKTUVĖS.

“IJtva” pranešimu, kovo 29 
d. Gudu kliubo bute įvyko iš
kilmingas Nepriklausomųjų 
Gudų paskelbimo trijų metų 
sukaktuvių paminėjimas. ^ Da
lyvavo įvairių tautų, gyvenan
čių lame krašte atstovai; Tarp 
kitų dalyvavo lietuvių delega
cija ir daug vietos lietuvių in
teligentų. Paminėjimas buvo 
širdingai švenčiamas. Buvo 
daug ’ kalbų. Gausinga audi
torija entuziazmu klausė kal
bos, pašvęstos nepriklausomai 
Lietuvai: Tegyvuoja nepriklau
soma Lietuva!”

Įtemptu dėmėsiu buvo iš-

6 pd. kitų javų pūdas nupluktų 
linų, milo eilė ir sodinama bul
vių. Mergaitėms: 800 auks. pi
nigais, 9 pr. javais, 15 arš. dro
bės, 15 arš. milo ir sodinama 5 
pr. bulvių. Piemeniui, — 100 
auk. pinigais, 9 pr. javais, 4—6 
sv. vilnų ir jodinama keletas 
purų bulvių.

Darbininkams neturintiems 
nuolatinio darbo badas neišven
giamas, nes rugįiį centneriui 
mokama 180 ault, padienio gi 
uždarbis — tik 10 auks. dienai. 
Tokie padieniai gauna dirbti tik 
2—3 deinas per fnėncsį.

Skapiškis. Tai skurdžiausis 
Lietuvos kampelis ir darbinin
kai negali savo padėtim pasigir
ti. Tvirtas, geras darbininkas 
gauna metams 100 auks. ir ke
lis purus javų. Apie silpnes
nius tai net gėda kalbėti. Bol
ševikams atėjus- dauguma .vie
tos dvarininty pabėgo ir nebe
grįžo; dvarai pateko darbinin
kams. žemės mokesčiai, nuo
mos, rekvizicijos, praeitų metų 
nederlius ir stoka inventoriaus, 
galutinai suvargino darbininkus. 
Daugu minore j o mesti tų jun>- 
gą, bętapmąsiį ir toliau vargs- 
t^vargą. Reikalinga skolinti 
sėkla ir tu^niošimčius atidirbi. 
Gauni kutmF žemei išarti — ir 
vėl atidirbk nuošimčius. Už ru
gius mokama nuo 130—140 auk. 
purui. Suvargę žmonės dairosi, 
bene ateis iš kur pagalba. Mums 
yra tik vienas pagalbos šaltinis

• tai darbininkų susibūrimas, 
susipratimas ir kova išvien už 
savo reikalus. — (“S-d.”J

LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVE
1

Atidarydama pavasarini sezonų aukauja musų gerbiamai Visuomenei, dar iki šiol negirdėtų pigumų, abiejose krautuvėse. Padidinant 
krautuvę*ant 4201-3 Archer Avė., uždėjom naujų skyrių, kur musų pirkėjai apart rakandų ras dar visokių namams reikalingų daiktų kaipo tai: 
visokio Vatunko puodų, katilų, viedrų, visokios maliavos, dratinių durų, arba langų, dratlnių tvorų, lopetų, kirvių, kūjų, grėblių ir daug kitokių 
dalykų, kuriuos visus Čion suminėti negalima. Atsilankę pat|s persitikrinsite, jog LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖS niekados žmonių ne
suvadžiojo ir per tai įgijo visuomenės prielankumų ir užsitikėjintų, nes neturėjome dar pirkėjo, kuris nebūtų buvęs užganėdintas, kų parodo 
musų spartus augimas, šitas nupigintas išpardavimas prasidės Geg. 2 d., 1921 ir tęsis tiktai per 2 savaiti; ir kaip visados tiktai ankstybesnieji 
galės Siaja proga pasinaudot). Todėl nesivėluokite, įteikite kol pasirinkimas pilnesnis, o musų direktoriai ir pardavėjai: V. Makaveckas, M. 
Kežas, t). Shemaitis, J. KrUkhe, A. Lapenas, J. Nakroflh ir J. Krotkus jums mandagiai ir sanžipingai jūsų reikalvimus užganėdins bile vienoje 
musų krautvėje.

Vaikų vežimėliai nuo mažiausio iki didžiau
sio saizo, patinkamos spalvos, pintiniai ar
ba sulankstomi skuriniai, parankus išsivežti 
j parkus ar į piknikus. Šitas Efl
kaip ant paveikslėlio, tiktai 4* ■

Plieninės lovos su spnngsais jr va
tiniu matrasu, visados parsiduoda 
už $45.00, ant šio išpardavimo pre
ke numažinta per pusę ir kadangi 
jų poča tuzinų tik teturime, tai tik 
pirmesnieji šiaja proga pasinaudo
ti tegalės, dabar $22.50

klausyta lietuvio pil. Kraujalio, 
sveikinusio gudus vietos lietu
vių vardu, kalba. Jo kalbos 
išvazdos žodžiai; “Tegyvuoja 
nepriklausoma, nedalomoji 
Gudija” sukėlė visų susirinku

sių gudų ovacijas broliškai
Lietuvos tautai.

ŪKIO DARBININKŲ ALGOS.
Pašvitinys...-Tvirtam ūkinin

ko darbininkui mokama algos: 
1600 auk. pinigais, 60 pd. grū
dais, 2 puru bulvių sodinama, 
20 sv. nupluktų linų. Silpnes
niam: 1100 auk. pinigais, 25 p. 
javais.milo eilę ir sodinama pū
ras, kitas bulvių. Pusberniui: 
900 auk. pinigais, 9 pd. rugiais,

PALANGOS ŽYDŲ 
SVEIKINIMAS.

Kaunas, IV. 5. (Elta). Žy
dų Reikalų Ministeris gavęs iš 
Palangos šių sveikinimo tele
gramą :

Palangos Žydų Bendruome- 
nčs Laikinasis Komitetas svei- 
kiną Tamstą ir linki sekinių, 
gyvesndint tautinę autonomiją.

—Sekretorius Gutmanas.
Į tą telegramą Žydų Reikalų 

Ministeris nusiuntė šį atsaky
mą:

Dėkodamas už Jūsų linkėji
mus, Lietuvos žydų vardu svei

kinu Palangos bendruomenę, 
kai naują brangų narį musų 
eilėse.—Ministeris Solovelčlkas.

Europsan American Bureau
Fabionas ir Mickicmcz 

vedėjai 1
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt.
NOTARU USA S

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

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

V. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St. 
Room 479 Tol. Main 2593

Namų Ofisas
1645 Wabanflla Avė.,

Tel. Haymarket 3869.

įbron

Gasinis pečius su reguliatorium, 
tai yra naujausio išradimo pečius, 
kuriame kepsnis niekada nesudegs, 
nes karštis yra nustatomas pagal 
reikalingumą kepsnies, galima ant 
jo ir virti Pasirinkimas i& baltai

Gra fotonai vėliausios iš- arba mėlynai enameluotų, visokio 
dirbos ant kurio (rali- ^l“mo pradedant $24.95 
ma grajįtl visokius re
kordus per šitų išparda
vimų duosime kožnam pir
kėjui 25ius rekordus dy- 
kaiįsu kožna mašina, par
siduoda nuo

$59
ir augščiau

Ledaines tvirtos iš aržuolo pa
darytos visokių madų ir visokio 
didžio, tūlos baltai palevotos, 
šiame išpardavime fl? 4 Efi 
ir augą^iad I

Siuvama mašina be kurios ne vie
na šeimininkė neturėtų būti, nes 
dabar yra lengvu įsigyti, mes 
siunčiame mokytoją su kožna iš 
mui pirkta mašina “7 E
šiame išpardavime d w

Valgomosios stalas su Giais krėslais, skūrą ap
trauktais. Stalas reikale padidinamas iki 6iu 
pėdų, padarytas iš parinkto aržuolo, su stora pa

koja ir grąžei nupališiuotas per šitą $35.00, 
išpardavimų visa eile uz

. R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, I1L 
Phone Drover 34311

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PROGA

Severa’s tuot

TiktaiTiktai

Tavoms pris
tatome saugei 
ir greitai i vi
sas dalis mies-

Krautuvė bus 
atidaryta kož- 
ną vakarą iki 
9-tai vai. Su- 
batoms iki 10 

vai. vakalre.

Į|P CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

APSAUGOK SAVO PINIGUS
Kam sukt galvų, kad radus vietą 

tikrai aaugiam investinimui, kuria 
atneštų 6% ir daugiau metams 
pelno? Pasiklauskit I. M. Kaičio.

LIBERTY LAND & 1NV. č/ 
3801 So. Halsted Str., 

Chicago, III.
. Te].: Boulevard 6775;

yra tankiai nepakianSlamas. Jot aptl- 
relAka per raudonumo, kartu, per putllu- 
kies, prakaitavimo, o ka bloglaus, per ne
paliaujamo niežiejimo. smelkime Ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas 
dalis kūno, o tas tik padara blogis us. Ne- 
kentfkite tuos kankinimus. Pasinaudokite

mes ^užtikriname, kad jausitės kaip Lietuvoje per šienapiutę 
pasilinksminti.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis 
Konttaktorius ir 

būda voto jas.
Būdavo jame Ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago

(pirmiau Severo Odos Mostis) ta apsaugo
jau mostį d31 odos niežu ir velkiai pasiek
site geldinga paselpą. Tūkstančiais žmo
nių, kuri vartoji ta mostį d31 yvairlu odos 
niežų, yra visai užganėdinti. Jie rada jot 
glara pasekmę — ta pat ir jus atrasti. 
Pardavinieta visose gerose apUekoso. 
Prekė 50 centai. /

Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 
lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu go
rų, ilgų mętų patyrimų ėmimo fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi j manę. Gaus gerų patarnavi
mų ir gražų darbų.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

jTel.: Yards 6666
Boulevard 8448

: DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, ęhirurgas 

Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago.

! Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

IR VĖL KAS NORS NAUJO BRIDGEPORTO KOLONIJOJE

LIETUVAIČIŲ VAKARAS 
Rengiamas

Draugystės Šv. Petronėlės 
Nedėlioję, Gegužio-May I d., 1921 

ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE, 
Prie Auburn Avė. ir 32-ro Pi.

Pradžia 6:00' vai. vakare. Inžanga 35c. ypatai.
Todėl, kas myli Lietuvą ir nori pamatyti Lietuvaites, tegul ateina į tų 

vakarą, 
Taigi nei vienas nepralieskite šios smagios progos - 

Kviečia visus be skirtumo skaitlingai atsilankyti
Vakaro rengimo KOMITETAS

Raudonas Gegužinis Susirinkimas
Apvaikšėiojimas tarptautinės Darbo dienos.

Ateikit išgirsti
ROBERT MINOR

Įžymiausis radikalia žurnalistas ir kalbėtojas Amerikoj
. Temoje

NE UNIJOS DIRBTUVĖ
(The open shop) 

šių laikų judėjimas link vergijos.

ASHLAND AUDITORIUM
Van Buren ir Ashland

Subatoj, Balandžio-April 30,1921
8 vai. vakare.

Rengia
National Defense Komitetas, General Defence Komitetas.

Inžanga 35 centai.
Tikictus pardavoja visose radikalių knygų krautuvėse ir darbi

ninkų sueinamose vietose. . X • i
Durys atsidarys 6:30 vak.

Pasirūpink tikietų iŠ anksto.

Peoples Furniture Co
1930-32 So. Halsted St., 4201-3 Archer Avė.

LABAI NEPAPRASTA
$200.00 Viktrola tiktai $35.00.

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

NATIONAL FACTORIES OŲTLET CO., 
Dirbtuvės atstovai.

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

Augštos Rųšies Victrolas Tiesiok Publikai už bilę kainų, kad išpur
davus musų visuotinų sairdelj. . ’

Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvaran- 
Victrolų už mažiau negu dirbtuvėj prekiuoja.
elko mokėt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų 

“Storage Houses”, kuomet jus galit pirkti Tiesiai nuo musų tikrai 
naujų Victrolų gvarantuotų ant dešimt metų, vertą krautuvėj $200 
tiktai už $35.00 pridedant rekordus dovanai ir ada’tėles, ir atsimin
kite, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.

■ Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jiims ateiti, 
nepaisant kur gyvenat.

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

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

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

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERE
Turiu patyrimų 

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

Chicago, Iii.

--------------------------------------------------------------
Dirbėjas ir Importuotojas ge

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

Ruatta & Serenelli
817 Blue lala n d Avė. 

. .................. ....... ...

CARR BROS. WRECKING 
GOMPANY

3039 So. Halsted St.
\ Naujo
LUMBERIO

Vartoto
Telefonai:

Boulevard 1921, Yards 1294

Pasibudavok Garadžiy

Sutaupysit phiigy.
Pasibudavokit pastovų garadžių 

12x16 pėdas, tik vienam automobi
liui. Visas naujas lumberis: durys, 
langai ir stogui materijolas už

$95.00
Miera 14x18 už ......................  $110.00

Investyk, kad užsimokėtų pats už 
savę. Pasistatyk dviems automobi
liams garadžių 18x18 ir išrenduok įlu- 
sę jo.

$130.00
Miera 20x22 ............................ $150.00

Suteikiame pienų veltui.

' t?
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Pirmos Komunijos^
Siutai <11

Geriausio mėlyno seržiaus.

Pirmos Komunijos
Dreses <3.48 iki <15

Dabar pardavimui pas

Krislai

Vyrams
Lisle pan

čiakos

25c

X->Hocs^y
Į [y PAK1YENT STOREJjj
5^.B. STERft"^
3442-44 S. Halsted

Baltos

nosines

4c

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

Mercerizuotos mer-

ginoms pančiakos da
bar ....................... 50t.

Dauguma piliečių atidavusių 
savo balsus už Republikonų par
tiją manė, jog naujoji Itardingo 
administracija priims krypsnį 
demokratijos linkui. Tečiau da
bar jie gali įsitikinti, jogei taip 
mąstydami klydo. Wilsonizmo 
pasėta reakcija nenustoja siau
tusi. Socialistų vadas E. Debsas 
tebekankinamas kalėjime. Gene- 
ralis prokuroras! Daughterty an- 
dais pasišaukęs Washingtonan 
E. Debsą pareikalavo iš jo at
sisakyti skleidus socializmo įde* 
ją, jeigu jis norįs būti laisvas.... 
Tokio inkvizitoriško reikalavi
mo, suprantama, Debsas negalė
jo priimti..... Ir jis tolinus bus 
pūdomas katorgoje, be pasiliuo- 
savimo vilties....

Tas pats ponas prokuroras vė
liaus paskelbė, jog Hardingo ad- 
minsitracija apie generalę politi
niams nusikaltėliams amnestiją 
nei svajoti nesvajotų.

♦ ♦

Pagabios vai. taupymui. 
Utarninke 6 iki 8 vakare. 
Subatoj visą dieną iki 8 v. v.

Tamista ir šis bankas psame west- 
saidiečiai. Musų namai, musų biznis, 
musų gyenimas ir musų interesai yra 
susimetę ant west side.

. Per desėtkus metų, mes gelbėjome išaugti 
šiai west side ir kaip pasekmingas musų 
stengimasis, tai1 parodo išmintingos kompa
nijos, kurios yra musų depozitoriais — da- 
bUr, kaip jau jums yra žinoma, mes verti 
dvylikos milionų dolerių.

Galime pagelbėt pavieniui, kaip lygiai 
bizniškas firmas. Tūkstančiai depozitų 
pasakys jums tai. Daugelis jūsų kaimynų, 
taupo pas mus. Jei tamista dar ne esate 
šioj didelėj taupintojų armijoj, todėl pra- 
dėkit taupint tuojaus.

Vieno dolerio, tai viskas ko reikalauja
ma, bet svarbiausiu dalyku yra, tai pradžia.

Ateik šiandien ir pamatysi kaip tas yra 
lengvai galimu.

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

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

AKUŠEREA

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. CanaI 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

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

Vaikams English Wa 
Iker čeverykai $3.98

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

To negana. Ne\v Yprko legis- 
laturos bosai vėl prašalino iš at
stovų buto vieną musų draugą, 
socialistą H. Jagerą.

Šitoks sauvalės siautimas įę- 
sis taip ilgai ,kol darbininkai 
susiorganizavę į skaitlingą, tvir
tą savo klesos organizaciją ne
paims šalies vairo į savo rankas.

Q&?West Side SAVI NGS I SAN K
cthe Bank of Safety and Friendly Service

Rooscvcll Road at Halsted ‘StrccU Chicago

llllBBBBIBBBBBBBBBBB ■
B Telefonas: Drover 7012

Ė OR. C. Z. VEZELIS j
, Lietuvis Dentistas
J 4712 South Ashland Avė., 

arti 47-tos gatvės
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Uždaryta Nedėliomis visą dieną.

imnannnnninr. ntu. ::iu..;nr.umnriuii:iimxuudr: n..irtĮri. A

| DALTIC STATES BANĮZ
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 JL11Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 _

• *Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse V aisti jose.

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą Žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų 

. perlaidas.
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 

gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir& 
kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietu. 
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 va F. vakare. 
PANF.DĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

H BALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue New York, N. Y.

KAMPAS 25-TOS GATVES

* *
Šios šalies galingieji dędasi di

deli žmoniškumo užtarėjai. Ir
I dažnai (nors ir ne be pamato) 
primeta rusų bolševikams žiau
rų terorą ir barbarizmą, nuo ku
rio kenčia Rusijos piliečiai. Bet, 
kaip dangui, taip ir ant žemės. 
Palaimintoje Wasbingtono šaly 
j e dedasi nei kiek negeresnių da
lykų. Atlanto Ga., plantorius 
James Williams su savo forma
liu Clyde Manningu skersdami 
negrus papildė negirdėtų žiauru
mų. Nelaimingos aukos buvo 
verčiamos išsikasti sau duobes, 
vūliaos kapojamos kirviu. Kai- 
kurife\ninštomis kojomis gyvi 
metamrį upę. Skaitant tą kru
viną raportą plaukai šiašiasLant B 
galvos, žada užkanda ir mintįs Į [ 
atsisako spręsti žmogaus nuo- ■ 
dėmės didumą....  s
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KAPITALAS IR PERVIRŠIS
$245,000.00

TURTAS DAUGIAU
$2,000,000.00

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Kės. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Pirmutinis Lietuviškas Valstijinis Bankas Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.

Apsauga Padėtiems Pimpius. 
! ecurity Bank 

OF CHICAGO aBMHHIBBgHBB 
Avė. cor. Carpcnter St 

RAL RESERVE SYSTEM
3% PĖLNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

NARIAI

♦ *
Amerikos legionieriai labai su

judinti tuo, kad Francijos gat- 
| vešlaviai prie darbo dėvi Ameri
kos kareivių uniformas. Tai pa- 

| žeminimas Amerikos tautai. Ir 
legionieriai rengias grieštai pro- 

. testuoti. Bet tie patys patriotai 
i nemato paniekinimo tautai, kuo- 
įinet daugiau kai dvejiems me- 
j tams praslinkus po karo pabai- 
• gai Argonos giriose surasta 200 
(nepalaidotų Amerikos kareivių 
lavonų.

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VAL
DŽIOS BANKE.

Jeigu norite kad jūsų pinigai jums dirbtų pinigus, tai nelaikykite jų už
darę baksuose.. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo knygutės.

Kad padėsite iki 5tai dienai bile vieno mėnesio, tai procentą gausite nuo 
lmos dienos to^ mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šiame banke galite gauti 
pirkti draftą, čekius ir išmainyti visų šalių pinigus pagal dienos kursą.

Greito Persiuntimo Pinigų Giminėms Į Lietuvą užtikrinam.
Banko Valand.: kasdieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų, Utarninkais ir Suba

tomis iki 8:30 valandai vakare.

Saugios Depozitu Dėžės * *

Maršalas Foch iškėlė pietus
. . . grįštančiam iš Romos Amerikon

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak. kardinoiui Dougherty. Puotoje 
g,. —1  --------------- ;     1 dalyvavę pasižymėję valdžios ir

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

‘ (Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

t kapitalo atstovai... šis įvykis (įa 
sykį pabriežia faktą, kad bažny

čia, vadžia ii’ kapitalas tai yra 
vienas dievas trijose asabose.

* *
Jau artinasi viso pasaulio dar

bininkų šventė Pirmoji Gegužės. 
Amerikos darbininkai sutiks ją 

1 šįmet prispausti reakcijos, ne
darbo ir skurdo. Bet ta šventė 
I suteiks jiems daugiau energijos 

: • ____i_____ tirt nruliiiinair pasiryžimo kovai už galutiną 
savo išsiliuosavimą.

P. K—as.

Liberty Land&InvestmentCo
ofise atliekama sekami reikalai:

PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farmų, lotų ir namų.

APDRAUDIMAS (insurance) namų, rakandų ir automobilių nuo 
ugnies, vėtrų, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.

PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bond- 
sų, nešančių nuo 6% iki 8% metams pelno.

PINIGŲ SIUNTIMAS į Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursą.

LAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų.
Su augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9 

vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedeliais, utarninkais, ketvergais ir su- 
batomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 8 vai. po piet.

3301 So. Halsted Str., Chicago, 111.
Tel.: Boulevard 6775

ESAME VIRŠININKAI 
UtLAIKTTOJAI

Džiovintų

Juody Vynuogių
(Grapes)

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARR1S, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gately
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

r
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PRANEŠIMAS SIUNTIMAS
LIETUVON

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
W ai te r E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
WUliana H. Weber

Į Siunčiame pinigus Lie- b 
b tuvon, prisiuntimas užtik- j ’

1 rintas. B
I * 11i Inšuruojame nuo ugnies, ■<
i namus, rakandus ir auto- i i 

b mobilius. J
■ Parduodame namus, sko- b 
B liname pinigus. » j

■ Evaldas & Pupauskas, *5
i 840 W. 33rd St, 5i Yards 2790

Nėra Ofiso visoj An?erikoj, kur pigiau siųstų pinigus 
ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu 
pas mus. Milionai auksinų siunčiama į visas dalis Lie

tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.

PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES
į Lietuvą ir iš Lietuvos. PASPORTUS gauname už dyką. 

Rašykite ar ateikite ant šio ktrfcso:

Slyvų nuo 30 iki 100 
Taipgi be sėklų razinkų 

(Sultanas) /

Karus lotais ar mažiau
Telefonuok ar rašyk 
klausdamas kainų

F. E. NELUS & 00., 
111 W. South Water St., 

Chicago.
F. E. Nellis Jr. 
Otto Annoreno

LITHUANIAN 
TRAVEL BUREAU

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4509 S. Ashland A v., Chicago. 

Tel. Yards 1053.

•■■■■■■■■BBBBBBBBBBB
■ Telephone Yards 1532

: DR, J, KULIS :
LIETUVIS ■

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
B Gydo visokias ligas moterų, vai- H 
B kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- | 
B panČias, senas ir paslaptin-
B gas vyrų ligas.

f| 3259 So. Halsted St., Chicago. ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■B B B B 
r*- i . ~

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

^■■■■■■bbbbbbbbbbbb~
Telephone Yards 5332 B

Ė DR.M. STUPNIGKI Į
1 8107 So. Morgan StM
J Chicago, III.
B VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto b 
J , ir nuo 5 iki 8 vakare. i 
»■■■■■■■■■■■■■■■■■*

Telephone Van Buren 294
Re®. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų

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

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

ABBBBBflBBBBBBBBBBBBB
j Tel. CanaI 65
i LIETUVIS DAKTARAS

! DR. J. SARPALIUS : 
! 1424 So. Halsted St. E 
■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■ 
J Nedalioms 10 — 12.
S Gyvenimo Tel. Yards 5098.
Bfr^BBBBBBBBBBBBBBBBI

DR. 8. BIEŽIS------
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CanaI 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
V . — , „/

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157 
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<tJC LfTMUAUlAN &AILV iMtl
PvbUahed Daily «xont Bnaday by 
4te X4thuaalaa X«W« J?Bb. Oa* Imc-

Idte.E ftrfcsMi
1789 8Q. HALfiTED ST., 

CHICAGO, ILLINOIS,
TelephoM Roosrrelt 8500

Subacriptfoii Ra tąsi

£nt*ivd m Seeond C1*m Mattar 
tfarch 17th, 1914, rt tha Post Offic* 
•f Chicago, 111.. andai tba art rf 
March tad, 1879*

Naujienos aina kaadian, flakiriant 
aadildienius. Loldtla Kaujieną Ban- 
drovl, 1739 So. Halatod St., Chicago, 
Hl» —* Telefonas: Roosevolt 8600.

Chicago j« 
Metama
Puaai motą _____
Trim* mlnarieme 
Oriam talaaaiemo 
Vaiaam ■e*aaaiaj

«. 4.50
- 2.25

1.75

Chicaroja — per aaitoteftM 
Viena kopija - , . -

Savaitei ------, rT ----------
03
18

dedanti iš komunistų parti
jų su centru Maskvoje, ir 
trečia, nesenai susidariusi 
Viennoje ir^ susidedanti iš 
revoliucinių socialistinių par 
tijų.

Tuo budu Internacionalo 
tikroje to žodžio prasmėje, 
kaipo organizacijos, repre
zentuojančios viso pasaulio 
darbininkų klesos judėjimą, 
šiandie nėra- Bet tai anaip
tol nereiškia, kad darbinin
kų Internacionalas amžinai 
mirė. Jisai tebegyvuoja 
darbininkų sąmonėje; ir kad 
tai yra taip, tai geriausiai 
liudija ši Pirmosios Gegužės 
šventė. Iš tos sąmonės neiš
vengiamai gims ir nauja 
tarptautinė proletariato or
ganizacija.

Tegu šitam tikslui patar
nauja tie apvaikščiojimai,

organizaciją ‘ negalima. Dau
giausia, ko gali komunistai ti
kėtis, tai atitraukti nuo jos 
kai-kurias unijas ir greta Anl- 
sterdamo unijų internacionalo 
sulipdyt kitą, daug mažesnį, 
tarptautinį unijų susivieniji
mą, idant i>askui juodu pjau
tųs! tarp savęs. Bef ar tokia 
komunistų taktika nėra ‘kaip 
du lašu vandens panaši į tai, 
ką daro sindikalistai Vokieti
joje?'

Kada komunistai kritikuoja 
sindikalistus, tai žmogus turi 
tiktai pasijuokti.

LAISVŲ RINKIMŲ I 
SOVIETUS NBRA.

Šį mėnesį Rusijoje ėjo rin
kimai į darbininkų konferen
cijų, kuri ketina neužilgio 
įvykti. Bolševikai tą konferen
ciją nori panaudot tam, kad 
patraukus savo pusėn darbi
ninkų minias, kurios tolyn vis 
labinus stoja prieš juos.

neturėjo, ir dabar neturi lais
ves. Jų organizacijos be pasi
gailėjimo trempiamos, jų laik
raščiai smaugiami, jų darbuo
tojai grudžiami į kalėjimus ar 
vejami iš Lietuvos.

Lietuivos valdžia jau senai 
likvidavo karą su Želigovskiu, 
bot karo stovis dar ir šiandie 
neatšauktas. » <

Tam tikri Lietuvos valdinin
kai, rinkusieji amerikiečių pi- 
ngus, nekartu yru pasakę, jo
gei vyriausias Uetuvos valdžios 
siekimas yra išorinio priešo at
sikratyti. Tuomet -r Lietu
vos piliečiai turėsią kuo guos
tis. Bet ar taip yra šaindio? 
Visi žino,' kad ne.

Dabar tve, Lietuvos valdžia 
ir vėl tariasi eit amerikiečių 
pinigų pasirinkti. Kaip į visą 
tai turime žiūrėt mes patys, 
amerikiečiai? Nėra abejonės, 
kad mes ir vėl turėsime pro
gos išgirsti visi) virtinę naujų 
“pasižadėjimų”. Tikėsime jais 
ar ne? — Darbo žmogus.

yra klaida. Iš paviršiaus 
išrodo, kad mes “veik 
neatsiekėme”. Bet pasi-

mesta. Bet kad adv. Parkeris 
be tinkamų dokumentų, rodan
čių, jogei tuo įstatymu nekar
tu yra pasinaudota rytinių val
stijų teismuose, turi neginčija
mų išparodymų, kad Tanias 
Mooncy buvo nuteistas tiktai 
učių tiems klostuotiems liudy- 
mams, kurių davė tam tikrį 
valstijos liudininkai, jisai ti
kisi laimėti.

Parkerio peticija bus nagri
nėjama gegužes/2 d.

Subaik, Balandžio SO, 1021

Kuimieus Gucis
ADVOKATAS

Namu Ofita» Miatto Ofisai

3323 S. Halsted St. 127 N. Oearborn St.
Tel. Boulevard 1310 Tek Central 4411

rganizaciją, 
pirma nc- 

4usų orga- 
skelbiamosios idėjos

Mtnasini n - ---------75
Suvienyto— Falatijaoa m Chicago j,

Matams — - - - - - $7.00
Pusei meti - - - —r . - - 4JK
Trims minėdami — 2.00

* Dviem minėdami - - — _ 1JK
Vienam minusiai .75

kuriuos darbininkai turės 
ryto viso pasaulio kraštuose:

Vetuvoū ir kitur uisianfaaaaj
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei meti M.i r - . - r --------- 4.50
Trims minusiems 2.25

Pinigus reikia siųsti palte Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

IMA PROTAUT?

“Laisvės” mokslinčius rašo:

Darbininkų 
švente. .

Pirmosios Gegužės šventė 
tapo įsteigta 32 metai atgal, 
tarptautiniame darbininkų 
kongrese, įvykusiam Pary- V • •ziuje.

Tas kongresas susirinko 
prie tos progos, kad Pary- 
žiujejbuvo parengta pasau
lio paroda, sukakus šimtui 
metų nuo pradžios didžiosios 
Francijos revoliucijos. Kug^ 
met viso pasaulio buržuazi
ja sugabeno į tą Europos 
didmiestį puikiausius savo 
pramones, technikos ir dai
lės išdirbinius, idant pasigė
rėjus tuo progresu, kurį ji 
padarė nuo 1789 metų, tai 
proletariato atstovai susi
rinko tenai, kad atgaivinus 

Vtuos tarptautinius ryšius,

“Kaip buvo Vokietijoj? — 
Tenais yra sindikalistų uni
ja, turinti kokia 20,000 na
rių. Tuo tarpu profesinėse 
sąjungose, kurioms, tuo tar
pu vadovauja dešinieji bo
sai, yra apie dešimtį milio- 
nų narių.

“Antrame t. suvažiavime 
Kom. Internacionalo Vokie
tijos sindikalistų dtstovai ža
dėjo permainyti savo takti
ką, tai yra taikintis prie ko
munistų ir atsisakyti nuo sa
vo obalsio griauti profesi
nes Sąjungas. Jie to savo 
pažado neišpildė ir dabar į 
juos jau .šnairuoja (kas? 
“N.” Red?)

“Su savo 20,(MM) žmonių 
jie nieko nepadarys, o or- 
ganiąąciją, susidedančią ir 
10 milionų narių, jie neiš
griaus. Toj organizacijoj rei
kia darbuotis. Reikia pagau* 
ti joje įtakos. Reikia artin
tis, draugauti, mokinti tos 
organizacijos painias.

“Ir Vokietijos komunistai

Idant parodžius minioms sa
vo “bešališkumą”, bolševikai 
ragina beparlif.ius darbininkus 
dalyvauti paminėtuosiuose rin
kimuose. bet jie pripažįsta ge
rais delegatais tiktai tuos be- 
partinius, kurie išanksto pasi
žada remti bolševikų valdžią. 
DeFei to darbininkai Petrogra
de ir Maskvoje daugelyje vie
tų išnešė protestus. Apie juos 
mini bolševikų laikraščiai 
“Krasnaja (razeta” ir “Prav- 
da”. . » .

Maskvos “Pravdoje” tilpo 
Rusijos Socialdemokratų Dar
bininkų Partijos (menševikų) 
protestas prieš tai, kad bolše
vikai kaltina juos dalyvavime 
Kronštadto sukilime. Proteste 
sakoma, kad menševikai neno
ri nuversti sovietų valdžią, o 
tiktai reikalauja, kad darbi
ninkams butų duota teisė vie
šiu statyti savo reikalavimus. 
Menševikai stoja už tai, kad 
darbo žmonių valia, o ne ko- 
kios-nors partijos valia, butų 
šalies įstatymas.

Atsakydama į šitą protestą, 
Maskvos “Pravda” pastebi, kad 
tokius obalsių laikėsi kaip tik 
Kronštadto sukilėliai. Tolinus 
ji sako: “Laisvė rinkimų į so
vietus reiškia pasiliuosavimą 
nuo proletariato diktatūros, to
dėl ji negali būt pakenčiama”. 

Skaitytoju Balsai

NAUJA, BET VIS TA PA
TI SENA BEDA.

Brooklyno komunistų orga
nas praneša, kad Vokietijos 
komunistų partija naują bėdą 
turinti.

Iš tos partijos šiomis dieno
mis išmesta keli žymus dar
buotojai, Levi ir kiti, o Klara 
Zetkin, apie kurią musų ko
munistai kitaip ir nekalbėjo, 
kaip “Vokietijos komunistų 
žvaigždė”, pati pasitraukė. Pa
sitraukė po to, kai Vokiečiuo
se buvo suruošta naujas ko
munistinis maištas ir, ^supran
tama, pasmaugtas. Klara Zet
kin apie tuos savo draugus, 
kurie dalyvavo maište, šitaip 
sako: tai buvusi “bakunistinių 
razbaininkų ekspedicija”.

Vadinas, komunistų šeimy
noj kilo nauja, bet vis ta pa
ti sena bėja — skaldymosi ir 
draskymosi bėda. Išr<xlo, kad 
be tos “bėdos” komunistai ne
gali gyventi. Jie juk butų lie
kom unistai, jeigu nesurasti 
naujų “išdavikų” ir nemestų 
juos laukan iš “tikrosios dar
bininkų klesos partijos”. Ame
rikos komunistai šiandie, ačiū 
dievams,y net keturias tokias 
“tikras partijas” turi!

Skaidosi ir draskosi tie “tik-

ar pritarėjas yra linkęs many- adv. Parkerio peticija butų at 
t i, kaib nuo to laiko mes niČ 
nieko dar neesame • atsiekę. 
Musų organizacija auga ne* 
taip, kaip kad mes ir musų 
pritarėjai norėtų. Jie todėl ne
kartų .numoja ranka ir sako: 
“Tai kas? Kovojome, kovojo
me ir veik nieko ncatsiekė- 
me”.„

Tai 
tikrai 
nieko
žvelgus giliau matai, kad mes 
esame atsiekę daug.

Pirmoj vietoj, šiandie mes 
jau turime savo 
ko, reikia pasak j 
turėjome. Antra, 
nizac.ijos
tolydžio ir vėl ima prigyti pla
čiosiose Amerikos lietuvių dar
bininkų miniose. Tai, ką mes 
sakėme, jau pildosi. Buvusieji 
musų draugai, kurie sakėsi, 
kad jiems niekas taip nerupi, 
kaip darbininkų klesos vieny
be, šiandie patys yra susiskal
dę į įvairias pa^rtijas-partije- 
les. Argi tai ne laimėjimas, 
laimėjimas musų idėjoms?

Suprantama, kad taip. Tie, 
kur pirma vedė su savim mi- 
l^as, kur joms sakė: socialis
tai jus parduoda, o ne vieni
ja — eikite su mumis, tie 
šiandie patys priparod'ė, jogei 
jų darbas buvo bergždžias. Tas 
minias jie netik kad nesuvie
nijo, bet dar suskaldė. O tuo 
tarpu reakcija vis labiau kelia 
savo galvą. Darbininkų orga
nizacijos — ir politines ir eko
nominės — vis labiau perse
kiojamos. Darbininkai mato 
gyvą reikalą derinti savo jė
gas, kad išlaikius tai, ką jie 
iki šiol yra laimėję.

Tas jėgas derinti, nustatyti 
bendrą kovos liniją moka 
musų buvusieji draugai, 
mes, socialistai. Ir mes jas 
derinsime.

Darbas yra sunkus, bet
dėlto galimas. Tik reikia dau
giau ištvarunio, daugiau pasi
ryžimo ! — P. An-dys.

Policijos viršininkas nušautas.
West Cbicagos 111. policijos 

viršininkas George Riehm 
kar po pietų to]X> nušautas 
jo draugas James Seanor

va-* 
ir

pa- 
au-

tomobily. Dclko nušovė Riebu, į 
nežinoma.

DR. A. MONTVID
. CHICAGO
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas

25 East Washlngton St.
Marškai! Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telcphone Centrą! 3362

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

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

DR. K. DRANGELIS
I !

Pranešame pirkėjams Brighton Parke ir 
apielinkėse, kad pradedant Gegužio-May mėne
sio Ventos vaistinė prie Archer ir Francisco 
gatvių, nedėliomis užsidarys 6 valandą vakare. 
Su receptais ir kitokiais reikalais stengkitės už
eiti ankščiau.

Phone Lafayette 621.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS, NEW YORK — HAMBURG.

Pagabiausia kelionė 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 8čia klesa.

Trečia klesa, New York iki Liepojaus    $13,2.00
T?ečia klesa, New York iki Eydtkunų .......... $180.00

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

Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearbom St., arba pas vie
tini agentą.
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• [Iš Federuotosios Presos]
WASHINGTON. — Andais 

kai kur ir kai khs pakuždė
jo, jogei vidaus reikalų sekre
torius Fall daro visa, ką tik 
jis gali, kad savas užmačias

V

G

Mandagiam Apsiėjimui
Visokiuose užrubežinių dalykų reikaluose, kreipkitės |

INDEPENDENCE STATE BANK
Member Federal Reserve System

Pinigus siunčiame į visas dalis pasaulio už žemiausias kainas. 
Laivakortes pardūodarde ant geriausių linijų laivų į ir iš Europos. 
Visos reikalingos popieros padaroma veltui.

INDEPENDENCE STATE BANK
3157—59—61 Roosevelt Rd., Chicago.

t

kurie nutruko, pairus pir- 
mamjam Internacionalui.

Tarptautinė Darbininkų 
Asociacija (taip oficialiai 
vadinosi pirmasis Internaci
onalas) buvo pabaigus savo 
gyvavimą jau daugiaus, 
kaip pusantros dešimties 
metų: ją sugriovė reakcija, 
prasidėjusi Europoje po Pa
ryžiaus Komunos puolimo 
(1871 m.), ir Bakunino va

dovaujamų anarchistų pas
tangos. 1889 m. tapo su
tvertas naujas tarptautinis 
darbininkų susivienijimas 
tame Paryžiaus kongrese.

Tai buvo antrojo Interna
cionalo pradžia. Vienas pir
mutinių; jo darbų buvo įstei
gimas tarptautinės darbinin 
kų šventės, Pirmosios Gegu
žės.

Jos tikslas yra demon- 
struot visam pasauliui dar
bininkų klesos vienybę ir jos 
pasiryžimą kovot už savo 
pasiliuosavimą.

Didysis karas sugriovė ir 
antrąjį Internacionalą. Ji
sai pradžioje suparaližavo 
jį, o paskui pasėjo darbinin
kų judėjime tokį antagoniz
mą, jogei ir šiandie dar ji
sai nepajiegia susivienyti. Iš 
vienos tarptautinės darbi
ninkų organizacijos pasida
rė trjs: viena, apimanti ke
letą socialistų partijų deši
niosios srovės; antra, suši

lai daro. Socialpatriotai ir 
centrininkai šaukia, kad ko
munistai skaldo unijas. Tai 
melas. Jie stoja už unijų 
vienybę. Jie veikia unijose 
Jie tik nori nuversti unijų 
vadus, kurie panaudoja uni
jas stiprinimui buržuazinės 
tvarkos”.
šitie išvadžiojimai rodo, lyg 

kad “L.” rašytojas jau, ima 
po truputį protaut. Jisai jau 
pradeda suprast, kad ardyt 
profesines darbininkų sąjungas 
(unijas) yra negerai.

Antra, jisai konstatuoja tą 
faktą, kad profesinės sąjungos 
Vokietijoje turi apie dešimtį 
milionų narių ir kad jais va
dovauja “dešinieji”, šituo pri
pažinimu “L.” rašytojas sumu
ša į skivytus visas to laikraš
čio pasakas apie tai, kad Vo
kietijos proletariatas einąs pas
kui komunistus. “Laisvė” 
skelbė .^tą pasaką per kokį 
dvejetą metų, o dabar pati 
pripažįsta, kad tai buvo me
las. Matote, kokia “ištikima” 
ji yra darbininkų mokytoja!

Bet to laikraščio rašytojas 
da ir dabar neišsižada savo se
nojo papročio pasakot skai
tytojams netiesą. Jisai tvirti
na, kad komunistai neskaldą 
unijų, tuo-gi tarpu visi žino, 
<ad jie sjcaldb jas, kur tiktai 
galėdami.^Komunistų “interna
cionalas”, pavyzdžiui, mėgina 
sutverti atskirą unijų interna
cionalą ir veda atkaklią kovą 
)rieš tą unijų internacionalą, 
eurio centras yra Amsterda- 
nc. Ar tai nėra skaldymas?

Amsterdamo unijų interna
cionalui priklauso apie 27 ini- 
ienai narių. Sugriauti tokią

lUii Ureikitas Siame skprtajo 
nuomones Redakcija neatsako.}

RENGIASI PRIE ANTROS 
PASKOLOS.

Iš Kauno, per Lietuvos In
formacijų Biurą Washingtone, 
atėjo žinia, kad nrinisterių ka
binetas priėmęs “Amerikos 
lietuvių antrosios paskolos su
manymą”. Tas pats sumany
mas neužilgio busiąs paduotas 
Steigiamam Seimui.

• Nėra abejones, kad Steigia- 
masai Seimas šitam sumany
mui pritars. O tai reiškia, kad 
neužilgio Jungtinėse Valstijose 
prasidės naujas vajus. Pati 
Lietuvos atstovybė ąr specialiai 
tam skirti asmenys ir vėl va
žinės po Amerikos lietuvių ko
lonijas ir prašys pirkti pasko
los bonus.

Mano supratimu, Amerikos 
lietuviai, o pirmoj vietoj dar
bininkai apie šitą naująją pa
skolą turėtų gerai pagalvoti. 
Duoti Lietuvos valdžiai nau
jos paskolos ar ne? Jeigu 
duoti, tai kokiomis sąlygomis. 
O jei ne, tai kodėl?

Klausimas yra begalo svar
bus. Svarbus tuo, kad iki šiol 
Lietuvos valdžia, kurią kontro
liuoja klerikalai, tų prižadų, 
kurių ji yra davusi patiems Lie 
tuvos gyventojams ir a merk 
kiečianis, neišpildė.

Lietuvos darbininkai dar ir 
šiandieną neturi nė laisvės ne 
žemes. Steigiamasai Seimas 
tariasi, tariasi, ir nieku budu 
negali susitarti žemės reformos 
klausimu. Lietuvos biednuo- 
inenė laukia, ir nieku budu ne
gali sulaukti jai pažadėtosios 
žemės. Lietuvos darbininkai »

rieji”. Draskysis jie ir ateity. 
Draskysis tol, kol paskutinio 
savo sekėjo neteks.

Ir randasi dar tokių naivių 
žmonių, kurie ir šiandie toms 
“tikrųjų” pasakoms tiki!

— žmogus. K I

L. S. Sąjungoje
SUNKU, BET GALIMA.

pravedus. Tas užmačias, ku
rios eina prie nedraugingumo 
su Meksika. Esą, jeigu valsty
bės sekretorius Hughes ir pats 
prezidentas Hardingas toms 
užmačioms nepritars, Fall pa
sitrauksiąs.

Fall yra uolus rėmėjas tų 
šios šalies lobininkų, kurie tu
ri “tam tikrų interesų” Mek
sikoje.

Tarno Mooney reikalu.

Pinigus Siunčiant 
Lietuvon!

Nuo to laiko, kai miuyQ or
ganizacija lapo suskaldyta, kai 
iš jos pasitraukė žymi dalis 
sąjiungiėčių, lietuvių socialistų 
darbas buvo ir yra sunkus. 
Tasai būrelis draugų, kurie 
liko ištikimi ir mifsų organi
zacijai ir tarptautinio socializ
mo principams, buvo ir yra 
atakuojami iš dviejų pusių. 
Juos atakavo ir atakuoja bu
vusieji ffctisų draugai komuni
stai. Juos atakuoja ir klerika
lai.

Ir vieni ir kiti, kad savo 
kromelp?išgarsinus, priemonių 
socialistams diskredituoti ne- 
besirenka. lomieji sako, kad 
mes esą ir šiokie ir tokie — 
socialpatriotai, pardavikai, bur
žuazijos bernai ir 11. Klerika
lai gi kur galėdami komiuni- 
stų darbus ryžasi priskaityti 
sočia lis ta ms. Nesutikai tomais 
kartais jie, smyliu rodydami į 
Rusiją, sako: “Ve, pasižiūrė
kite, ką daro socialistai!”

Tuo, suprantama, jie nori 
tamsius savo sekėjus įtikinti, 
kad “tas socializmas* tai nie
kam nevertas”.

Vadinas, musų darbas yra 
labai sunkus. Mes turime ko
voti ir su buvusiais musų 
draugais ir artimiausiais jų 
talkininkais klerikalais.

Jau bus dveji metai, kaip to
ji kova diena iš dienos tęsia
ma. Neatidus musų draugai

Reikalauja peržiūrėti jo bylą.
[Iš Federuotosios Presos]

SAN FRANCISCO. — Kad 
kokios, San Fransisco darbi
ninkų darbuotojo Tarno Moo
ney byla gal bus nagrinėjama 
išnauja. Augšlesnj jin teisman 
jau paduota atatinkama peti
cija. Peticiją padavė advoka
tas Byron Parkeris, kuris per 
tris metus rausėsi po teismų 
rekordus ir įstatymų knygas. 
Rausėsi ir surado vieną seną, 
retai tenaudotą įstatymą, taip 
vad. auditu querela. Californi- 
jos valstijoj šituo įstatymų 
niekuomet nesinaudota, ir dėl
to valdžia darysianti visa, kad

Telephone Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, I1L

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWEIUY 

MUSIC STORE
DelMantal*

Laikrodi!*!,,
,4 . ■ J . L c ,

Auksybl, Colum- 
bijoa Grafonolu Ir 
iieturiiki naujau*1 
rekordai.

4137 S. Ashland ( 
At«m Chicago, III.

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

•

Siunčiame perlaidomis, čekiais ir 
telegramų. Parduodame draftus, f- 
kuriuos išmainoma ant pinigų visoje 
Lietuvoje. Parduodame cash markes 
ir keliaujantiems Lietuvon parūpina
me pasportus! ■
LAIVAKORTES PARDUODAME 

LIETUVON IR IŠ .LIETUVOS
ANT VISŲ LINIJŲ.

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

Norint pinigus siųsti Lietuvon iš kitų miestų prisiųski- 
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 
DISTfilGT BANK

11112 West 35th St., arti Morgan, Chicago.

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
Vakarais Sercdomis nuo G iki 8 valandai.
Sukatomis nuo 9 ryto atdara per visą dienų iki 8 vakaro.

________ ____________ _______ .____ eL '5. i . i .
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VISI LIETUVIAI
Privalo žinoti, kad parankiausia, tvirčiausia ir geriausia 

vieta laikymui pinigų yra

UNIVERSAL STATE BANKAS.

Federuotosios Presos]

YORK.
Nacionalinės Saugu-

Amerikos

Turtas Apie

3,000,000.00
<- DCtERlŲ

ČIONAIS VISU PINIGAI RANDASI SAUGIOJE VIETOJE, NES TĄ 
SAUGUMĄ UŽTIKRINA SUV. VAL. VALDŽIA, KURį SAVO PINI

GUS LAIKO ŠIAME BANKE.
PINIGUS IŠMOKAME ANT KIEKVIENO PAREIKALAVIMO.

PINIGUS I LIETUVĄ 
ir kitur geriausia ir greičiausia pasiunčia 

UNIVERSAL STATE BANK 
Pasinaudokit proga kolei žemas kursas.

Iš kitų miestų siunskite mums doleriais, o mes išsiunslme Lietuvon 
auksinais pagal kurso su pilna garantija.

LAIVAKORTES parduodame ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos, 
PASPORTUS parūpinant greičiausiai.

AR NORITE PIRKTI ARBA PARDUOTI
> NAMA AR LOTA?

Musų Banko Real Estate Departamentas dabar turi nepaprastai 
gerus bargenus. Pasinaudokite proga. Atsišaukite tuoj pas p. J. 
J. Krasowskj, Vice-Prez. !

KVIEČIAME VISUS SUSIPAŽINTI SU ŠIĄ 
DIDŽIAUSIA ĮSTAIGA.

BANKO VALANDOS:
Kasdieną nuo 9 v. išryto iki 4 po pietų ir vakarais: Utarninkais 
nuo 6 iki 8:30. Subatomis visą dieną iki 8:30 vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St, Chicago, III.

Apgautos vilt^.
[Iš

NEW 
Legiono,
nio Lygos, Ku Klux Klano iri 
Amerikos Gynimo Draugijos j 

^kaįržygiams tur būt teks ap
sivyti r “slaekerių” gaudymo 
spartas veikiausia nebepasi
kartos. O tai dėlto, kad vald
žia vilkinusi su skelbimu taip 
vadinamojo “slaekerių listo”. 
Maža to. Gali fbut ir taip, kad 
tas listas^ visai nebus paskelb
tas. Mat, sužinota, kad skel
biant šilą listą “neišvengiamu 
budu bus padaryta didelių pa
klaidų”. Surašau bus įtraukta 
daugelis tokių žmonių, kurie 
netik kad nebuvo ir nėra jo
kie “slackeriai”, bet dagi ir 
savo gyvybės yni netekę —

| Francijos karo lauke.
Dalykas visai nepainus. Ka

ro metu daugelis žmonių ar- 
inijon įstojo prasimanytais 
vardais. Nesenai sužinota, kad 
tokiu prasimanytu vardu bu-J 
vo įstojęs vienas jaunuolis ii 
Ohio valstijos, kurikAaro me
tu buvo “vienas geriausių ka
reivių”. Ir jis buk buvęs 
įtrauktas į kalbamąjį “slackc- 
rių listą”. j

Ve, dėlto valdžia ir vilkina- 
si — nelinkusi “slaekerių lis
tą” skelbti. O pa trio tingų jų 
“sosaidžių” karžygiams dėlei 
to dabar tenka nemažai siclo-

T veriasi N auj a Puikiausia 
Lietuviška Kolonija

Įsigyk čionais savo nuosavybę, Chicagos priemiestyj. Dai
liausia, augščiausia apielinkė vakarinėj dalyj Chicagos.

Tuos lotus ir mažas ukes mes dar tik 5 menesiai kaip pradėjome pardavinėti. 
Jau tirime daug pardavę ir jau daug lietuvių yra pirkę. Delko lietuviai taip smarkiai 
perka nuo musų? O tai dėlto, kad musų lotai ir mažos ūkės išrodo taip pat, kaip 
musų Lietuva: apielinkes yni labai puikios, apaugusios gražiais medžiais; žemė 
yra augšta ir sausa. Oras yra sveikas ir tyras. Kas atvažiuoja į tą apielinkę, tai visai 
jaučiasi esąs Lietuvoje. Mes stengiamės kuodaugiausia lietuvių sutraukti, kad 
padarytų gražiausia lietuvių kolonija. Kurie yra pirkę nuo musų, visi yra užganė
dinti, ir jeigu tamsta pirksi nuo musų irgi busi užganėdintas.

Pirkite sau mažą ūkę arba didelį namui lotą, mps tajnstai pftgolbėsimc pasi- 
budavoti namus ir duosime ant lengvo išmokėjimo.

ir ap-
O jei

Tamstos pinigai įdėti į nuosavybę, veda tamstą prie kiltesnio gyvenimo 
saugos tamstą nuo išnaudojimo ir jus liekate savininku savo nuosavybes, 
jus mokate kitam rendą, tai jus niekados nepatapsite sAvininku, ir jeigu jus pirk- ‘ 
si te, busite užganėdintas. Jeigu pirkaite dabar, tai tamstos daugiau laimėsite, nes 
daug žmogui yra progų užsidėti visokių biznių. Katras pirks pirmutinis, laimes

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

LIETUVIŲ KALBOJ
Yra pamatu populiarumo, kokį turi.

PE0PLES STOCK VARDS STATE BANK. 
Vienas didžiausių bankų Chicago je.
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ

Nuo daugelio metų laiko savo pinigus šitame stipriame banke, kuris 
yra kontroliuojamas Illinois Valstijos.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ.
Siunčia pinigus per šitą banką savo giminėms ir draugams Lietuvoje. 

Pinigai išmokami greičiau, negu bilo kada nors pirmiau. r 

Čia dirba gerai žinomi lietuviams 
p. Grisius, p. Gečiųs ir p. Sedemka.

ATĖJĘ Į BANKĄ KLAUSKITE JŲ.

PEDPLES g BANK
DIDELIS BANKAS 

ant Kampo
Uos ir Ashland Av.

Chicago, Illinois
____________ ____ __ I_____ ____

Baltasai terroras Fin 
lendijoj.

transportacija, kokia tik randasi apie Chicagą. Vienas didžiausias 
iš Chicagos į vakarus tiesiog pro musų propertę. Taipgi turime

Schiffti'StateBaiik
728 W. 12th St.,

Arti Halsted St.

Siunčiame pinigus į
LIETUVĄ

Pašta ir telegramų.
Pinigus siunčiame tiesiai per sa

vo locną telgramo sistemą,

YRA IŠMOKAMA I
5 DIENAS

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

žemiausias kainas
Atdara Utarninkų ir Subatų va

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

Schlff^StateBank
728 W. 12th St., 

Arti Halsted St.,

Gausi 11 Ir 8-2• »
už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų 
rekomenduojamus, užtikrintus

Pirmo Morgečio 
Aukso Bondsus

Procentai išmokami du kartu į metus 
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais

[Iš Federuotosios Presos]
Į SU^jjĮRIOB, Wis. — Vietos 
Finų sočių ils tų dienraštis Tyo- 
mies andais išspausdino ilgo
ką Finlendijos Socialistų Dar
bininkų Partijos atsišaukimą. 
Po atsišaukimu, partijos var
du, pąsi rašo du Finlendijos so
cialistų darbuotojai *— Eklund 
ir Tuomi.

Atsišaukime išparodoma, 
kad baltasai terrpras Finlcndi- 
joj dar siaučia, liaipir pirma. 
Tūkstančiai .darbininkų laiko
ma drėgnose kalėjimų kame
rose, kankinami, marinami ba
du ir šaudomi. Šaudomi be 
jokio tyrinėjimo.

Kiti tuksiančiai, įkalintųjų 
žmonių šeimynos, netekusios 
savo maitintojų, taipjau mir
šta badu.

Atsišaukimas baigiama kvie
timu, kad visi Finlendijos dar
bininkai savo organizacijų su
sirinkimuose, dirbtuvėse ir vi
sur, kur tik galima, keltų ga
lingą protesto balsą ir reika
lautų, kad valdžia paliuosuotų 
politinius nusižengėlius. “Pasa
kykite jiems” — kartojama 
atsišaukime — “atidaryti ka
lėjimų duris ir paliuosuoti iš 
ten geriausi uosi us darbo Fin
lendijos sūnūs ir dukteris!”

Lietuvai Reikalingi
■M—»

Amerikos Pinigai
PATYS SAVĘS NUSIGANDO.

Federuotosios Presos]Australija,
Gelbėk Lietuvą pasiųsdamas savo giminėms 

amerikoniškų dolerių. Tai yra greičiausias per
siuntimas ir daugiau markių gauna. Mes irtia- 
me tįk vieną dolerį nuo šimto dolerių vertės. Su 
visais kostumeriais vienaip elgiamės — kalbame 
lietuviškai.

Pinigų siuntimo skyrius.
.Atdara sutromis ir utarninkais iki 8 vai.

vak.’. Kf
po pietikr

itomis biznio dienomis nuo 9 ryto iki 4

Voel tai?®

▼ MltWAUKEE AND NOHTH AVENUES ▼
I

[iš

MELBOURNE,
— Australijos federalinė vald
žia kiek laiko atgal buvo pa
skyrusi specialinę komisiją, ku
ri turėjo patyrinėti sąlygas 
darbo ir duoti tam tikrų nu
rodymų minimam algų klau
simu.

Komisija savo darbą atliko 
ir šiomis dienomis rekomen
davo, kad mažiausia darbinin
ko alga turėtų būti $27.81 sa
vaitei. Valdžia, “tam tikrų sfe
rų“ grūmojimo paklausius, ko
misijos patarimą atmetė. Gir
di, mokėti tokias dideles algas 
reikštų nieko kita, kaip — 
“ekonominę revoliuciją’’!

“Bankas visiems žmonėms”

. n . - ' ;l}- r’i j, ~ ___ , Ąn i

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

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

THEBRIDGEPORTELECTRIC CO.,Ine.
A. BARTKUS, Pres..

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
■■-g-——g——-a •

£ ■m v

Atidaro naują F. P. agetftijos 
skyrių.

[Iš Federuotosios Presos]

CHICAGO. — Federuotosios 
Presos ccn traline raštinė pra
neša, kad Naujojoj' Anglijoj 
atidaryta naujas tos agentijos 
skyrius. Skyrius bus Bostone. 
Skyriaus vedėju paskirta pa- 
skil'blhsis Naujojoj Anglijoj dar
bininkų darbuotojas, Jobu Ni- 

cholas.

daugiau.

Geriausia 
bulvaras eina 
geriausią transportaciją Burlingtono geležinkelio; eina 60 traukinių į dieną, kaina
tik 12 centų atvažiuoti iki vidurmiesčio Chicagos. Ailt traukinio žmogus iriguhai 
gauni geresnį patarnavimą kaip ant gatvekario.

Mes turime pirkę 1,000 akrų ūkio žemės ant Burlingtono linijos — geriausios 
ir derlingiausios žemės, kokios tik randasi vakarų Chicagos apielinkėje. Mes turim 
pardavimui į trumpą laiką; parduodam labai pigiai ir duodam ant lengvo išmo
kėjimo.

Pribukite nedėlioj, Gegužio 1 dieną apžiūrėti musą puikios apielinkes. Gaukite 
į ten ir atgal (round trip) tikietus DOVANAI sau ir Šeimynai nuo musų pardavėjų 
su raudonais ženklais. Tamstos juos rasite ant Canal ir 16 gatves stoties. Minėti 
traukiniai išeina

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijai apie įvairių 
komp. šėrus.

Kreipkitės į lietuvių įstaigą.
Peoples Investment Co.
220 S. State it. Room 1422

Tel. Harrison 2024 Chicago, III.
Kasdien ir nedaliomis nuo 12 iki 3 

po piet. < j

į

Nedelioj
iš Chicagos į Westmont, Illinois.

Gegužio L-mą Canal
9:53 iš ryto
10:39 iš ryto : į 
11:34 iš ryto
1:46 pd pietų
2:26 po pietų.

[c Rs<p S
I 1..I.S FACiric T.A., .namie

ir 16th Street

PAUL P. BAUBLY
1404 W. 18th St.

I IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER- 
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj. •

Atsjkvieskit savo gimines bei drau
gus ihusų dideliais, greitais laivais. 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St., Chicago, III.

KUPONAS
Jeigu Tamsta negali atvykti apžiūrėti nuosavybės Nedėlioj, išpildyk šį kuponą, o mes pasiu

sime Tamstai pilnas informacijas ir tikietus važiavimui dovanai.
PAUL P. BAUBLĮ 1404 W. 18th Street

Gerbiamieji: Nepadedami manęs po abligacijomis Tamstos galit pasiųst man pilnas infor
macijas apie Tamstų Dideles Priemiestines Ukes ant Burlington Gelžkelio linijos.

Stogu Dengejas
VARDAS ir PAVARDE

ADRESAS

Šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengejas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

l’hone Roosevelt 8699.
Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą 

PALIKTI STORAGIUJ
Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- 

vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
PIOmMt PečiU, — kaip nauji.
m Ii® WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
H I B 2810 W. Harrison St., Chicago, III.
h M ■■ Mes turime parduoti už neužnrokejhną rendos palaikymui dvi-

• 11WW dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią 
JLlJ. •»/ HH reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui

I 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
n ■ " užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina-
v R vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame

® gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug-
• Stos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime

HM parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos sėklyčiai setų, lovų ir 
H|H H ■ H karpetų. šie setai yra visai nauji iv vėliausio išdirbimo. Mes par- 

Jį fdM duosime už pirmą pasiūlymą,, nęs norime padaryt daugiau vietos.
■ Tai apsimokės ateiti, nežiuriht kur gyveni. Mes pristatom veltui 

m |W ■ M ■ BĮ į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi pasiunčiamo C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.

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

DARBININKŲ ŽINIAI.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
. Tel. JCedzie 8902

'tji*

W...........

4 « <’• * į?

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

CHICAGO, ILL. __________________________

. .....................
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidųnr.iestyj:
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

— < ■■■■■

Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ir 
sutvarkau pasiskundimus sužeidi
muose kasyklose, dirbtuvėse ir tt. 
visose Suvienytose Valstijose.

Kad turiu expertą legališkiems da
lykų atlikimams visose Suv. Valsti
jose. Ir reikale į teismą eiti.

Esu sąryšyj su advokatn Harold O. 
Mulks, Room 1117,

Harris Trust Bldg.,
111 W. Monroe St.,

, Chicago, III.

NerVous?
Tūkstančiai kentėjusių nuo 

nemiegojimo,
Arzumo,

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

Dr. Milės* Nervine
Why don’t YOU try it?

Havo you used Dr. Mllea* Antl-Paln Pilis? 
Auk your JDruva/M

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:80 vak.
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H. LEIBŪWITZ
JUS V BUVĘS SENAS 

PRIETELIUS 
PATARĖJAS

Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšics

INSURANCE- 
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.

3824 West 12th St.
Chicago, III.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

NAUJI 
LIETUVIŠKI 
REKORDAI

KAIP JUSU AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

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

Akių, Aukų, Nosies ir Gerkit*
Ligos gydoma specialisto

W. F. MONCRUFF, M. D.

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

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

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

Demonstracijos ir masi
nio susirinkimo reikalu.

Chicagos Lietuviams darbinin
kams pakvietimas.

Draugai, ryto gegužės Pir
moji viso pasaulio darbinin
kų šventė.

liyto visi susipratirsicji-pa 
žangieji darbininkai eis savo 
šventę švęsti.

Gegužės Pirmoji — musų 
šventė, nūisų solidarumo šven
tė.

Kad šitų švente tinkamai pa
žymėjus, LSS. VIII Rajonas 
ryto rengia didelį viešą susi
rinkimą — prakalbas ir kon
certą. O paskui demonstraciją.

Susi ri nk ia ms-koncer tas į- 
vyks p. Meldažio svetainėje 
(2212 W. 23 PI.) lygiai kaip 
11 vai. ryto. Svetainės durys 
atsidarys kaip 10:30 vai. ryto.

Dienraščio skaitytojai jau ži
no, kad musų ruošiamojo susi
rinkimo programas žada būt 
toks, kokį retai kas suruošia. 
Delei stokos vietos programe 
dalyvavusiųjų vardus nebe'kar- 
tosime.. Tai bus padaryta 
ant vietos. i

Atsilankykite laiku.

Jonas Butėnas įdainavo.
7025 Noriu miego saldaus miego. Plauke žąsele per Nemunėli.
4362 Pasakyk mano mylimas krašte. Kur upelis teka.
4914 Linksma diena mums nušvito. Pulkim ant kelių.
4915 Darželyj Alyvų ir Jėzau Kristau maloniausia.

M. Petrauskas įdainavo.
2358 Atsisakom nuo senojo svieto. Sukelkim kovą.
2357 Kur Banguoja Nemunėlis. Ant marių krašto.
2356 Tikini nemunėlis teka. Lietuva Tėvyne musų.
4415 Pavasaryje ir Piemenėlis.
4474 Mielaširdystč. Vai verčia laužo.
3840 Ant kalno karklai siūbavo, šia naktelę per naktelę.
4926 Jaunikio pasirinkimas ir,Piršlybos.
4795 Liūdnas gyvenimas ir Kotelyje.
4585 Jaunavedžio pasiskundimas ir Pas tardytoją.
4180 Medžiotojai ir 2 dalys.
4237 Jonas šmikis keliauna namon ir Maušaus kelionė.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

f Dienomis: Canal
Tclephonai: < 3110 arba 357

| Naktimis: Drexel 
’ 950 - Drover 4136 

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

Apie Gromulavimo
Ne tas ką valgote arba kaip daug suvalgote, 
bet maistas atsakančiai sugromulotas ir su- 
panašdintas, duoda stiprumą ir gyvingumą 
visam kunuį. Normaliskas maistinimas re- 
mase ant giaro gromulavimo o tas vėl re- 
mase ant nofmalisko veikimo vidurių ir gro
mulavimo organų.

Severa’s
Esorka

ESORKA

1249 Mano Palvis tai geras arklys ir Smarkus vyras.
1247 Velnias ne boba, 2 dalys.

Įdainayo St. Šimkaus choras.
3905 Ant Tėvelio dvaro ir Važiavau dieną.
3906 Bijūnėlis žalias ir nesigraudink mergužėlę.
3188 Aš pasėjau žalią rūtą ir Ant kalno karklai siūbavo.
7026 Lietuviška Polka ir Per virvutę, polka.
2987 Repasz Beno Maršas ir Amerikos Legion Maršas.

Didžiausia krautuvė grafofonų ir 
rekordų Chicagoje.

(pirmiau vadinama Severo Stomach Bitters) 
jeigu imta pagal įsakymus, ne tik duosgiarą 
sveiką apetitą bet daug pagelbės gromula- 
vimo organams jųjų darbie gromuiavimu ir supanašdinimu ir 
per tai nukreips kankimus'po valgiuj. Per daug įlgu metu tas 
geras vaistas darodi ape savą vertį atsitikimuose dyspepsijos, 
negromulavimo, užsikimšimo virduriu ir ypatyngai yra reko- 
mendotas nusilpnejusems ir sveikyn einat ypatoms. Dvi mie- 
ras: 75 centai ir $1.50. Pardavinėtas Aptiekose ar rašyk įki

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa
Aa Aa flhrik Aria Aa Aa Aa AaAa Aa

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytoją. v 

Pardavoja, a • k
FREDERICK BROS., 

3700-10 S. Halsted St. 
Te!.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

šiuo LSS. VIII Rajono cent- 
ralinis komitetas kreipia visų 
organizacijos narių ir musų 
pritarėjų domesį į tai, kad 
kiekvienas privalo atsilankyti 
laiku. Programas prasidės kaip 
skelbiama — lygiai 11 vai. ry
to. Tai daroma dėlto, kad 
apie pirmą valandą reikės bū
ti ant 12 ir Blue Island gat
vės, iš kur prasidės didžioji vi
sų Chicagos socialistinių bei 
kitų pažangiųjų organizacijų 
demonstracija. Tatai, dar kar
tą kviečiame visus — visus 
Chicagos lietuvius darbininkus 

atsilankykite laiku. T
Kuriomis gatvėmis eisime.

Viršminėtus rekordus, galime kožnam prisiųsti. Už prisiuntimą 
mes apmokame, ir mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame.

Adresas

.. JUOZAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

Akis
Išbandome p Pritaikome

Stiklus
Jei skaitymas ir 

tuoj egzaminuoti, gal 
siliuosavus nuo nesmagumų.

E. J. SCHVVARTZ, O. I).
Gerai žinomas optlometristas ir optikas bus 

kiekvieną panedėlyj, nuo 10:00 ryto iki 5:30 vak. 
bei vakarais tik pagal sutarimą.

Moteriški tikro deimanto žiedai, 14k. čysto aukso, 
specialiai ..............................................  $25.00

Moteriški tikro bąlto saphire žiedai, 14k. čysto 
aukso, specialiai ................ .’.................................  $5.95

Vaikams laikrodėliai, vienam' metui gvarantuo- 
H .L...L........................................   $1.50

26 šmotai Rogers įžymus sidabriniai indai; po 6 
peilius, šakutes ir stalinius šaukštus, šakutės puikios 
mediniuos baksuose, specialiai ........................ $13.95

Expertafr, laikrodininkas, auksinių ir optiŠkų pataisymų prakti
kavęs daugelį metų. *7 h-

y 1 S. BATKOWSKY,
Senas ir patikėtinas auksorius.

Tel.: Yards 4487, 3635 So. Halsted St.

tolymesnis matymas apsunkinti — turite akis 
reikalinga teisingai akinius pritaikint, kad pa

mušų krautuvėj
Kitomis dienomis

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

. Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

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

v----------------------------------------------- /

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Aldą 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos akaudijimo, 
svaigulio ,akiq aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromą su 
elektra, parodančią mažiausi*, klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare, Na* 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisas 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

NAUDOKITE

Kuities galim*b gauti visose aptiekose po 65c. bonk^, arba tiesiog 
iš i&dirbčju per pašty už 75c. bonk^.

F. AD. RICHTER & CO.

UDOKITE Rufffe*
Ar JtpH Plaukai Slenka?
NAUDOKITE įfufflCS \ .

Ar Ją* Norit* Aptau^otr Juo*?/.^
NAUDOKITE Įįuffl**

Vi laikymui savo plaukų gražiais ir tankiai*
NAUDOKITE RflffleS

Užlaikymui galvos odos sveikai ir tvariai 
NAUDOKITE

SKAITYKIT SU DIDELE ATYDA
Naujausių laikų psychologija tvirtina, kad labai tankiai atsitinka 

kirmėlėmis užsikrėtimas, kurios pas žmogų randasi ir vadinamos Pin, 
galvijinės ir kiaulinės; apvalainos, o kartais ilgosios šniūrinės ir tūk
stančius atsitikimų galima prirodyti pamušusiais nuo jų. Tankiau
sia mirti patinką iš priežasties neatbojimo ant tų kirminų. Todėl, 
kaip tik pajusit, kad turite kuriuos nors kirminus, pradžioje žingsniai 
turi būt be atidėliojimo paskubinti.

Aiškiausiu ženklu augščiau minėtų kirminų yra, jei jie randasi 
pas jus, galima patirti nors ir nevisada, sekančiu budu: užeinamieji 
symptomai kaipo, stoka apetito, kartais persivalgymas, apsivėlęs lie
žuvis, karštis, vidurių skausmas,/pilvo ir žarnų skausmas, ir tankiai 
tas atsiliepa ant plučių; noses niežėjimas, išpūtimas, netvirtumas, 
skausmas strėnose, pajuodavę paakiai, nustojimas" kraujo arba ma- 
žakratijistė, tankus galvos skaudėjimas, nemiegojimas, slobimas, ap
alpimas ant syk ir tam panašus ženklai apsireiškia. Tas yra ženklu, 
kad tūkstančiai jų randsi išeinamąjam kanale. Visi tie symptomai 
pašalinami visai į trumpą laiką. Daugelis vyrų, moterių ir kūdikių 
gydosi be vilties visai kitas ligas, kuomet didžiausia priežasčia yra 
tie kirminai. Jei manai, kad kenti nuo tų kirminų, ateik pas mane, 
o aš pagydysiu į kelias valandas, ką gali patvirtint šimtai mano pa
cientų, kuriuos pagydžiau. Pilnas gydymas kainuoja $15.00.

DR. DICKSON,
1645 W<..t 47th St.

Tarpe Paulina ir Marshfield.
Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto, iki 8 vai. vakare; nedėlioję 

nuo 10 iki 12.

TeL Monrae 2804
DR. W. F. KALIM

Ui* MILMAM
. . ■1 ■gg

SaeelalaMul Moterų Hųoo Ir Chlru*cUa

Užsibaigus programui, čia 
pat, prie Meldažio svetainės, 
bus sudaryta lietuvių darbinin
kų divizija. Nuo Meldažio sve
tainės demonstrantai patrauks 
23 P. iki Leavitt gatvės, ja iki 
18 gi., 18 iki Rlue Island gat
vės, o ta iki 12 gatvės. Čia bus 
nuimta fotografijos visų de
monstracijoj dalyvaujančių 
žmonių, čia bus Įmania ir t. 
v. krutamieji paveikslai.

Lietuvių divizija turės sa
vo tani tikrus vė.lukus užra
šais: i

“'Lithiianian Federation of 
Socialist Party”

“Greetings, to all Class War 
prisoners!”

**Long live ^|palism!” ir tt.
Turės savo Beną.

Lietuvių diyizija ir savo Be
ną turės. Jį sudaryt sutiko lie
tuvis muzikininkas d. J. Batu
kas Joseph Phillips ir ki
ti. Benas patarnaus ir 
programo metu. Už savo 
darbą d. Balakas ir kiti jo ben
drai neima nė vieno cento. 
Taipjau neima atlyginimo ir 
visi kiti — kalbėtojai, daini
ninkai ir tt. Tuo Ibudu ir ren
gėjai — LSS. Rajonas — nu
tarė neimti įžangos. Beto, at
silankiusieji į susirinkimą 
gaus veltui tani tikros literata
ms.
Gali dalyvauti ir automobil- 

ninkai.
Demonstracijoj gali daly

vauti ir autoniobilninkai. Jie 
važiuos paskutinėse demons
trantų eilėse. Tatai, visi tie. 
<ur savo automobilių turi ir 
nori dalyvauti demonstracijoj, 
tegul atvažiuoja prie Meldažio 
svetainės.

Butų gera, kad LSS. VIII 
Rajono rengiamam susirinki-

(Tąsa ant 7 pusi.)

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

■ DR. G. M. GLASER "
Praktikuoja 30 metai

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

■ Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■
■ vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■
■ po piet. ■
■ Telephone Yards 687 ■

• i....... f
--------------------------- ------- ,

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St 
■---- ... /

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 kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, UI.

Phone: Humboldt 5849

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospoct 2704

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■JI

■ Reumatizmas Sausgėla g

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užnuodijamu, inkstų, pūsles šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis. 4

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, UI.

■ —.................................  I

Tel. Austin 787
DR. MARYA

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausg&e,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau- į
■ dėjimai naikina kūno gyvybę |
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- | 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■

■ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■

" pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATOS”, augalais gydyties, ■ 
H kaina 50 centų.

■ Justin Kulis ■
■ 3259 So. Halsted St. Chieags, III. !
liiiiiiiiimiiinii

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utaminkais ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti- z^Dia 
nų, skripkų, rekordu visokioms 
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir 

laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

K. PIKELIS, 
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 5834

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

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

-—m—f - -; ~ isrr.-. ..

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

DENTISTAS
Mes saro darbą gvarantuojanie 

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

Arti 38th Street.
y

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimą*
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D 
2221 So. Kedzie Aro

Vai. 1—2; 7—9 po piet

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 Harbor, Ind.

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

Lictuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland. 

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

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

Phone: Boulevard 4121

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Hotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirti, galima apsi
saugo t nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų {taisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utaminkala 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZESNA,
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.

Telef. Boulevard 4552

*v

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut Pajų . 
(Pieš)

Insteigta 1869 metuose.
Reikalaukit Case & Martin’o

Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

-DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

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

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

* m M ta * * • tari m tatariririA 
■ Tel. Cicero 5963 ■

DR. A. P. GURSKIS JĮ
«e Lietuvis Dentistas

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. S 
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. g

fe

išskiriant nedėlias ir seredas.



Subata, Balandžio 30, 1921
(Tąsa nuo 6-to puslp.) IIKIIiHIS

me-koncerte, o paskui ir de
monstracijoj daly vantų ir ap
linkinių miestelių pažangieji 
lietuviai darbininkai.

demonstracija.

ant Blue Island

Bendroji
Minėjome, kad lietuviai do

monstrantai
ir 12 gatvių turi ateit apie pir
mų vai. po pietų. Iš čia prasi
dės bendroji visų socialistinių 
ir pažangiųjų Chicagos darbi
ninkų organizacijų demons
tracija. Demonstrantai eis 12 
gatve iki Wabash gt., ja — į 
didįjį Coliseumą. Coliseume 
programas prasidės 2:30 v. po 
pietų. Čia taipjau bus prakal
bos ir koncertas. Kalbės kny
gos “Karas ko de.lei” auto
rius d. George K irk pa (riek ir 
kiti. Be kita bus ir kbli ope
ros dainininkai.

Visi atsilankykite.
Tatai, visi musų organizaci

jos nariai, visi musų draugai ir 
pritarėjai šiuo dar kartų kvie
čiami dalyvauti musų rengia
mam susirinkime-koncerte, o 
I>askui — demonstracijoj. Ryto 
visi, visi j Meldažio svetainę!

—Rengimo Komisija.

Rengia masinį susi- 
♦ rinkimą.

ir Ash- 
didelis 
Rengia 
Rengia

šiandie, balandžio 30, erd
viame Ashland Auditoriume 
(gatvekarių darbininkų svetai
nėje) prie Va n Buren 
land gatvių rengiama 
masinis susirinkimas, 
jį pramoniečių unija,
pamiričjimui viso pasaulio dar
bininkų šventės, Pirmosios Ge
gužės.

Susirinkime be kitų turėjo 
kalbėti vyriausia pramoniečių 
unijos darbuotojas, William I). 
Hayvvoodas. Bet kadangi jis, 
kaip pasirodė, yra išvažiavęs į 
tarybų Rusus, tai jo vieton pa- 

savaitraščio Libcrator redakto-
otrtrs Mintu-. < ’tflsai yY& artimas

ras kalbėtojas. Boto, jisai tu
rįs daugiau žinių apie išvažia
vusių tarybų Ikisuosna pramo- 
niečių unijos darbuotoj j, kurio
mis jis manus pasidalinti su 
atsilankiusiais pasiklausyti jo 
prakalbos^ žmonėmis.

Be Minoro bus ir (Jaugiau 
kalbėtojų, o taipjau ir muzika
liais programas.

Svetainės durys atsidarys 
kaip 6:30 vai. vakaro.

Amalgameitai rengia 
didelį gegužinės 
apaikščiojimą.

Chicagos Amalgamated Clo- 
thing VVorkcrs švęs Gegužinę 
šventę didėlėmis iškilmėmis.

Madison ir 
prasidės vi-

Kalbėtojais
Dr. Hcrbert

didžiulėj Sccond Regiment Ai> 
mory salėj, prie 
\Vashtenaw avė., 
sos ceremonijos.
bus Samuel Levin,
C. Bieglow ir amalgameitų in- 
tcmacionalis prezidentas Sid- 
ney Hillman. Koncerte daly
vauja keletas chorų ir solistų, 
tarp pastarųjų yra vienas žy
miausiųjų Chicagos operos 
dainininkų Tito Schipa, lirinis 
tenoras.

Giminės atsiliepkite
Gausite 10,000 dolerių apdrau- 

dos iš Amerikos valdžios.

Jungtinių Valstijų Kareivių 
Apdraudos Biuro Chicagos 
skyrius kreipėsi i mus prašy
mu paskelbti Naujienose, ar 
nežino kas, kur gyvena (čia 
Amerikoj, ar gal Lietuvoj) gi
minūs vieno lietuvio, kurs va
dinosi Paul L. Smalar. Tokiu 
vardu jis pasidavė, kad buvo 
pašauktas į Amerikos kariuo
menę, bet tikroji jo pavardė 
lietuviškai, beabejo, turėjo 
skambėti kitaip. Tasai “Sma
lar” buvo kilęs nuo Subačiaus, 
gimęs 1894 m. birželio 15 d. 
Paimtas Amerikos kariuome
nėn jis buvo apsidraudus ant 
10,000 dolerių. Išsiųstas į

Franciją 1918 metais jis ten State bankų, kur iš 5 Iban- 
vienaiuc mūšyje tapo užmuš- j elitų tik jam vienam pavyko 
tas. Taigi Amerikos valdžia i ištrukti., Taipgi jis prisipažino 
norėtų sužinoti, kur gyvena jo] prie daug mažesnės rųšies va- 
artimiausi gimines ■— tėvai, gysčių ir įvardino keletą savo 
broliai, ar seserys, kad išmo- draugų, kurie jo vadovaujami 
kėjus jiems velionio aįjdraudos darydavo įvairius užpul'dinėji- 
10,000 dolerių. Jei kas 
tepraneša šiuo adresu: 
Treasy Detp., Bureau 
Risk Insurance, 14 
gress st., Cliicago.

of 
E.

žino, 
U. S.
War
Con-

PIENO IR DUONOS DARBI
NINKŲ STREIKAS.

Apie 3,000 pieno išvežioto jų, 
Chicagoje ir jos apiclinkėje, 
ketvergo vakare nubalsayo 
streikuoti. Tuo pačiu sykiu ir 
600 duonos išvežiotųjų nubal- 
savo streikuoti.

Pirmieji darbininkai reika
lauja, kad jiems butų duota 
viena diena šventės savaitei — 
šešias darbo dienas savaitei ir 
tų pačių algų, kurių jie dabar 
gauna. O antrieji nenori pri
imti 20 nuoš. numažintas al- 
£ps. Taigi, jei nebus pada
ryta greita arbitracija, tai pa
nedėlį minimi darbininkai išei
na į streikų ir panedėlį jau 
gręsia chicagiečiams duonos 
ir pieno badas.

Tasai streikas rodos neišven
giamas. Nes darbininkai pasi
ryžę kovoti už savo reikalavi
mus. Duonos išvežioto ja i da
bar gauna $45 savaitei, 
menka alga. Jie nurodo, 
gaunant mažesnę

Tai 
kad 

algų jiems 
rei|ctų ir daugiau skursti. Ypač 
kurie turi šeimynas. Gi pieno 
išvežiotojai griežtai užsispirę 
šešių darbo dienų. Kompanijos 
iš savo pusės reiškia, kad buk 
joms irgi bus negalimas išsi- 
vertimas prie, darbininkų gei
daujamų sųlygų. Tečiaus dar
bininkų reikalavimai rodos at
kaklesni ir teisingesni. Tatai 
jei šis streikas bus išvengtas, 
tai tik bus — kompanijoms 
nusileidžiant.

NUOMININKU KRAUSTY
MOSI DIENA.

Ryto yra gegužio pirma. Ta
tai daugelis nuomininkų kaip 
ryto turi išsikraustyti į naujus 
namus, arba į tokią vietą, kur 
jie gali prisiglausti. Chicagoje 
dvydešimts tūkstančių nuomi
ninkų atsisakė pasilikti tuose
pačiuose namuose, kuomet na- Brooks iš New Windsor, 
mų savininkai pakelė remias., Prie jo buvo pamestas revolve- 
O tam dvydešimčiui 
čių nuomininkų laikas išsibai- saužudystę. 
gia ryto — ryto ji**- privalo iš
sikraustyti į naujas palapines.
Bet ar jie kraustysis? Galbūt j x . .. .«« ♦ i • ! saudytis gatvėje su savone. Nes tas skaičius nuomi- x \T . . ,v .i - i ... v. pu. Nei vienas nesusižeide. mukų atsisakė mokėti augštes-Į

j ----- - - r

Lietuviu Rateliuosepareiškė ultimatumų, kad jie 
nesikraustys iš savyj vietų. O 
vėl čia sekmadienis ir tuo pa
čiu sykiu darbininkų šventė — 
Gegužės Pirma! Tatai kai kur 
gal ir triukšmas iškils tarp 
nuomininkų ir savininkų.

Komitetas pagerbimui Dr. 
Einstein.

Paskelbta praeitų ketvergų, 
kad tapo nuskirtas komitetas, 
kuris rūpinsis pagerbti Dr. Al- 
bert Einstein. Dat’k taras Ein
stein yra paskilbęs mokslinin
kas ir autorius giminystės te
orijos. Pagerbimas bus se
kanti panedėlį. O Chicagos žy
dai profesionalai ruošia jo pa
gerbimui bankietų gegužio pen
ktų dienų La Šalie hotely. Dr. 
Einstein bus svetys Chicagos 
universitete.

Gelžkclių darbininkai gal 
susitaikys.

Gclžkelių darbininkų unijos 
gal būt susitaikys su savo bo
sais. B. M. Jewell, kuris atsto
vauja unijas užvakar paprašė 
United States gelžkelių darbi
ninkų boardo dar palaukti su 
savo nuosprendžiu. Bus visais 
galimais budais žiūrima, 
susitaikinti.

kad

Prisipažino prie daug 
vagysčių.

Aštuoniolikos metų vaikiną, 
Willie Doody, užvakar detekti- 
vų suimtas, prisipažino, kad 
jis dalyvavo prie išvogimo 
Summit State banko ir Cicero 

mus.
William Bynum ir William 

Barron abudu juodveidžiai, 
taipgi prisipažino, kad jie iš
vogė Atlantic and Pacific Tea 
krautuvę, nušovė žmogų gro- 
sernėj ir keletu menkesnių va
gysčių padarė.

Suvedžiota mergina hori 
grįžti namo.

Florence McManus, septy
niolikos metų mergaite, susi
tiko su Harry Doyle Kaušas 
mieste ir greitai nutarė su juo 
važiuoti Chicagon. Mat vaiki
nas parodė jai kokių ton popie
rių, kurie liudijo, kad jis yra 
advokatas ir prezidento Har- 
dingo giminaitis. Bet Cliioagon 
jiedu atvykę pateko belangėn. 
Mergaitė velija grįžti 
palikus 
tų.“

namo 
“advoka-

Muzika privertė jį dvi moteris 
apsivesti.

Ketverge atėjo kriminaliu 
teisman Miekolas F. Boeder 
dvi moterys. Viena jų su 
dviem kūdikiais, antra — su 
vienu. Jis suliko jas šokiuose 
ir Įsimylėjo. Kada jis kalbino 
prie vestuvių antra, jis sakos, 
nesijautė gerai. Bet gi neturė
jo jiegų tam pasipriešinti. Esu 
valtco muzika buvus galinges
nė ir jinai privertus jį prie an
trų vestuvių.

Tėvai sako, jų vaikai negali 
gyventi apsivedę.

Praeitų ketvergų William 
Godley ir Miss Vera Sass tė
vai stojo teisman ir pradėjo 
teisėjui aiškinti kad jų vaikai 
negalį šeimynoje gyventi. God
ley tėvai sako: Mano sunūs 
nėra dirbęs sav gyvenime ir 
jis negalės šeini išmaitin
ti.” O mergaites florai dejavo: 

 

“Musų duktė dar perjauna 
venti šeimynoje.” Teisėjas 
tiekė divorsų' jų vaikams.

pa-

Rado nušauta žmogų.
Palįnorio name praeitų ket- 

vergą rado nušautų Isaa'c
III.

tukstan-' r*s- Manoma, kad jis papilde

' šaudės gatvėje.
Joseph Dumi, užvakar ėmė 

prie-

CICERO
Lletuvių Raudonos Rožės Pa
šalpos Kliubas buvo surengęs 
didelį balių, kurio visas pelnas 
skirta Lietuvos gynimo reika- 

mažiausiai, ir jiems kliubas 
taria gražų ačių, nes savo at
silankymu jie parėmė gerų dal
bų. Pelno nuo to baliaus liko 
$27.44 ir tie pinigai tapo pa
siųsti Lietuvos Misijai.

— Ben. Tumaviche.

Peoples Cash Markei
Kas norit šviežią ir gerą maistą 

valgyti, tai- ateikit pirkt į m-usų di
džiausią h\ gražiausiai užlaikomą 
krautuvę pasipirkti. Mes užlaikom 
visokią mėsą ir visuomet šviežią ir 
visokį groserį. Mes parduodam tik 
už cash. Todėl ir viskas pigiau, kaip 
kitur.

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

nių doz.....................................
Geriausis cukrus (pure Cane sug-

er) svaras .................................. S^c
Ordrius pristatom į namus.

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

50c
26c
15c
18c
J 2c

29c

PIEŠĖJAS
Piešiame visokius paveikslus.

Padidiname fotografijas, Uiipgi ūž
imam dekoracijas, darbų atliekamų 
sulig užsakymo.

K. KAČERAUSKAS, 
903 W. 33rd St., 

Chicago, III.L .

“LIETUVIŠKŲ VES- 
TUVIŲ” Miko Petraus
ko Operos 3-jų aktų, ku
rių stato “Birute”, ne
dėlioję 8 d. gegužio, 
“ARYAN GROTTO 
TEMPLE”, Wabash ir 
8 gat., ir kuriomis vado
vaus patsai' kompozito
rius, galima gauti šiose 
vĮetose:

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

West Side Press, 2259 
W. 22 St.

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

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

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

jų, 3235 S. Auburn Avė.
Beathoveno Conser- 

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

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

“Birutė”.

NIEKAS NEGALI JŲ 
PfcIGAUTI.
--------- T_

Yra praeities abejojimu, 
kad dienos kuomet visuomet 
buvo galima prigaudinėti vi
sokiems nesąžiningiems pa- 
megzdžiotojams yra praė
jusios. Sekantis laiškas, at
siųstas iš Eureka, Calif., ko
vo 22 d. 1921 m., yra nesu
naikinamu prirodymu šito 
fakto: “Mes esame labai 
patenkinti su Trinerio Kar
tuoju Vynu. Yra neišpasa
kytai puiki gyduolė ir nepai
sant jokių pamėgzdžiojimų, 
niekas mus negali prigauti. 
Su pagarba John Jicha.” Pa- 
siganėdinimas musų kostu- 
mierių šiuomi yra pilnai aU 
vaizduojamas. Trinerio Kar 
tusis Vynas yra patikėti- 
niausia gyduolė nuo nevirš
kinimo, vidurių užkietėjimo, 
galvos skaudėjimo ir kitų 
vidurių nesmagumų. Nie
kas negali parašyti geresnio 
recepto šituose atsitikimuo
se ir niekas negali sudaryti 
geresnių gyduolių už paty
rusius chemikus Trinerio la- 
baratorijos su pagelba viso
kių moderniškų įstaigų. 
Taipgi reikalaukite pas savo 
aptiekorių ir Trinerio Ange- 
lica Kartaus Toniko, Trine
rio Cough Sedative, Trine
rio Linimento ir tt., vienas 
pabandymas jums parodys 
kokios puikios yra šios gy
duolės. Joseph Triner Com- 
pany, 1333-45 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Pranešimai
T. M. D. 22 kuopa laikys savo mė

nesinį susirinkimą nedėlioj, gegužio 
1 d., lygiai 12 vai. dienos, p* V. Rau- 
buno svetainėj, 4523 S. Wood gatv. 
Visi nariai malonėkite susirinkti pa
skirtų. laiku, nes turim svarbių daly
kų. Taipgi bus duodamos knygos 
“Lenkų sąmokslas Lietuvoj”.

— Valdyba.

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

Už Rašt. M. Kaupas.

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

“Kardo” Vakaras - su paveikslais, 
dainomis, monologais, dialogais ir ku
nigu pomokslais įvyks nedėlioję, ge
gužio 8 dieną, Meldažio svet., 2244 
W. 28rd PI. Pradžia 7 v. v. Šitas 
“Kardo” vakaras bus nepaprastai žin
geidus; visi kviečiami iš ahksto reng
tis. Programai užsibaigus bus šokiai.

— Komitetas.

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

mos..
Sekamą nedėldienį — Gegužės 

Pirmoji — vigo pasaulio darbi
ninką šventė.

Viso pasaulio, visą valstybių 
darbininkai tą dieną eis savo 
Įvestų — Gegužės Pirmą.

Jie rengs dideles demonstra
cijas..

Jie rengs masinius susirinki
mus.

Jie tarsis apie savo reikalus.
Jie pareiki savo protesto lio 

pasaulio galingieinsiems.
Minių-minios įvairių tautų, 

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

“Visų labų darbininkai, vie
nykitės!”

Gegužės Pirmoji — jų iven- 
tė, jų solidamumn-vienybės iven 
tC. f

Gegužės Pirmoji — ir musų, 
lietuvių darbininkų, iventė.

Gegužės Pirmą L. S. S. y III 
Rajonas p. Meldažio svetainei, 
2242 W. 23 P!., rengia didelį 
vielą susirinkimą — prakalbas 
ir koncertą.

Kad iitoji musų Ivcntė butų 
tinkamai pažymėta, L. S. S. Ra
jonas pasirūpino sutuokti puikų 
programą. Programą, kokį re
tai kas ruošia.

(Del stokos vietos programe 
dalyvaujančių vardus išleidžia
me).

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

Inžanga visiems dykai.
Užbaigus programai L. S. S*. 

VIII Rajonas dalyvaują Socia
listų Vartljos rengiamoj demon
stracijoj.

Tatai, kiekvienas Chicagos 
lietuvis darbininkas — kiekvie
nas sunas ir jaunas — nedėlioj, 
Gegužės Pirmą, tegul ateina į 
Meldažio svetainę, o iš Čiu — 
visi kartu į didžiąją demonstra
ciją.

- L. S. S. VII. RAJONAS.

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

Jaunų Lietuvių Amerikoje Taut. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas nedėlioj, gegužės 1, kaip 1 
vai. po pietų, Mildos svet. Visi na
riai malonėkite susirinkti, kad ben
drai pasitarus apie dalyvavimą Doco- 
ration Day apvaikSčiojime.

— Rašt. S. Kunevičius.

S. L. A. 36toa kuopos narių prašo
me įsidomėti, kad susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gegužės 1 d., kaip 2:30 vai. 
po pietų, Aušros svetainėje, 3001 So. 
Halsted St./ Mokesčiai bus priimami 
ankščiau — 2 vai. —- ŠėkretofČ'.

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

— Pirm. L. Venckevičienė.
. . . __________ t1'-

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

— Rengėjos.

D-stė Gvardijos Liet. Kar. Mindan
čio No. L laikys mėnesinį susirinki
mą subatoj, bal. 30, 7:30 v. v., D. She- 
maičio svet. 1750 S. Union Avė. Vi
si nariai susirinkite. Yra svarbių 
reikalų. — Valdyba.

North Saidcs S.’L. A. 226 kuopos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gegužio 1 
d., 2 vai. po pietų Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visi na
riai malonėsit atsilankyti, nes turim 
svarbių dalykų svarstymui.

— Kuopos Sekr. K. Markus.

Town <>f Lake.—Viekšniškių Kliu
bas laikys mėnesinį susirinkimą ne
dalioj, Geg. 1, 2 v. po pietų Lauri
navičius svetainėj, 4512 So. Hermita- 
ge avė. Malonėkite visi nariai su
sirinkti, nes yra svarbių reikalų svars
tymui. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija įvyks nedėlioję, gegužės 
pirmą dienų, Mildos svet., kaip 11:30 
ryto, nes mokytojas S. Dilius negali 
ankščiau atsilankyti. r

S Sekr. J. Gedrailh.

Cicero. — Vakarinės žvaigždės 
Kliubo susirinkimas bus nedėlioj, ge
gužio 1 d., 1 vai. po pietų S. Žvibo 
salėj. Visi nariai malonėkit paskirtu 
laiku ateiti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstyti. Tą patį vakarą bus 
Kliubo Šeimyniškas vakarėlis toj pa
čioj salėj, kaipo apvaikščiojimas dar
bininkų šventės,, su tam tikrai pritai
kytu programėlių. Pradžia 7 vai. vak.

—Rašt. A. Tuniaviche.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Jono Luko

šiaus, Kauno rėd.,- Grinkiškio parap., 
šešėlių kaimo. Amerikoje gyvena 
apie 20 metų. Anie 11 nvtų gyveno 
Omaho, Ncbr. Malonės jis pats al
kas kitas pranešti, busiu dėkingas. 

K. LUKOŠIUS, 
2916 W. 40th PI., Chicago, III.

JIESKAU savo vyro Stanislovo 
(Steve) Klimo, kuris mane apleido,- r---- -r- ------ --------
apio 10 metų atgal. Seniau gyveno (kią vietą ir (Klosiu dalį pinigų. Part- 
Milvvaukeo, Wis., dabar nežinau kur. neria turi būti registruotas aptieko- 
Jis pats, - malonės atsilepti, arba kas rius n- turi turėti nors kiek pinigų, 
jį pažįsta, tėiksis pranešti. Norėčia Atsišaukite laišku arba ypatiškai. 
žinot, ar jis gyvas aj- mįręs. | ANTANAS PRABISK,

KAZIMIERA KLIMIEN®, 2201 Lake St., Melrose Parky 111.
4623 So, Paulina St., Chicago, III. ' Tel. Melrose Park 797

BUMBI

ASMENĮI KLOJIMAI
VINCENTAS ir VERONIKA MIL- 

KINTAI, tuojaus atsišaukite i Nau
jienų ofisą — pasportus atsiimti.

JIEŠKAU draugo Falecijono Braž- 
džionio. Iš Uetuvos ppeina Pasvalio- 
Biržių apskr., Pumpėnų miesto. Tu
riu jam svarbių žinių iš IJetuvos nuo 
jo brolio Petro Braždžionio. Jis pats 
arba kas apie jį žino, malonėsite pra
nešti šiuo adresu:

MR. JUOZAPAS KOPUŠČIS, 
2131 W. 28rd Place, Chicago, 111.

JIEŠKAU giminių, sesers Varoni- 
kos Jasotienės, švogerio čepulio iš Jo
niškio miesto ir pusbrolio Jono Sida- 
ro ir puseserės Varonikos Sidaritės iš 
Ligomų miestelio. Taipgi du pusbro
liai Antanas ir Gasparas Adomaičiai, 
iš pašvintinio parapijos, Sodcliškių 
kaimo. Visi gyvena Amerikoje. La
bai meldžiu atsišaukti, nes esu jau 
ketvirti motai atskirta nuo savųjų*.

'JUZEFĄ WAITIEKUNAS.
China, Manchuria, Charbin/ 1 a 

Mechanichia No. 326/

REIKIA TEVĮI
ATIDUODU auginimui ant viso am

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

ANTANAS ŠAKINIS, 
3406 Union Avė., Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
—------—

Rasta DAMY NEDWAR0 “Hono- 
rable DIscharge frotn the U. S. Ar- 
my” popieros. Atsiimti “Naujienų” 
ofise.
.t.au.!j .u2*' r "'•■yj—‘ t*l" j!-.-. ■■■ "r r!?!'-?—

JIESKO PARTNERIŲ.
JIEŠKAU partnerio prie kostu- 

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

2014 Fowler St.
2-ros lubos.

L*. JĮJĮ '8W   M-JB'Ul-J!

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo prie čeverykų tai

symo. Esu atsakantis šiaučius. Taip
gi, jei kas norite parduoti čeverykų 
taisymo šapą, atsišaukite, tiktai Chi
cagos arielipKČs.

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos, ga

ru šildomas ir visi patogumai. 
Kreipkitės.

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

Pakeleiviams t kambariai la- 
parankioj vietoj, su val-Lai 

giu.
1606 So. Halsted St.

Tel. Canal 5512

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 3,000 ar 4,000 ke

turkampių pėdų grindų vieta. Tin
kanti lengvoms mašinoms dirbtuvei. 
Elektros, švisa, prieinama kaina. Tuo
jaus galima užimti.

3645 So. Halsted St.
Tel.: Yards 1822.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų parda
vėjų į dry goods kratuvę. Turi kal
bėt lietuviškai.

BECK & ELSNER, 
3793 Archer Avė., 

netoli Westem Avė.

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

Klauskit Rosenberg.
GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters ar suaugusios mer
ginos pridabojimui 8 Vaikučių — ma
žiausias 2*/2 metų amžiaus. Geras 
atlyginimas 2-os lubos iš užpakalio.

1756 W. North Avė.
.......... ...................  .J. ■■

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA šiaučiaus, galinčio 
atlikti gerą darbą prie čevery
kų taisymo. Atsišaukite.

So. Auburn Avc.

REIKALINGAS patyręs aptieko- 
rius, kurie norėtų atidaryti su manim 
iš pusės aptieką. Turiu labai pui-

PARDAVIMUI
Dešimts tūkstančiu

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

L. COHEN, 
4614 So. Ashland

pageidauja-
Cash arba

Avė.

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

Atsišaukite.
1864 Sewer St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas, kartu, pi
anas, registeris ir laikrodis. Dau- 
Siausia lietuviais apgyventa. Par

uošiu labai pigiai. Pardavimo prie
žastį, patirsite ant vietos.

Atsišaukite.
1942 Canalport Avė.

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

Atsišaukite.
900 W. 21 st St., 

Chicago, 111.

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

D. KUBILIUS,
3625 So. Halsted St.

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

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

J. C.,
4535 So. Hermitage Avė.,
/ Tel.: Boulevard 2853

ku.
ant

PARDAVIMUI saliunas greitu lai- 
Pardavimv prižastis patirsite 

vietos
720 W. 35th St.

Tel.: Boulevard 9129. #
PARDAVIMUI vyriškų drapanų 

krautuvė. Biznis gerai išdirbtas ir 
ant bizniavęs vietdffT*“ Pffftlaflmo 
priežastis — savininkas turi apleisti 
Chicago.

1804 W. 47th St.

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

6106 So. State St.

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

1841 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI karčiama priešais Run 
tauzės duris, 2819 W. 38th St. Kai
na pigi, nes dvi pramoni turi.

R. N. B.

PARDAVIMUI teatras su 300 sė
dynių, pelninga viet. Turi būt par
duotas šią savaitę. Pardavimo prie
žastis liga. Galima matytis tik ne
dėlioj nuo 2 iki 9 vai.

’ 4140 West 26 St.

PARDAVIMUI saliunas, gera vie
ta, plačiai apgyventa lietuvių su sve
taine, yra bilipardinė ir pijanas. Jei 
kas nori gali pirkti pusę biznio. Par
davimo priežastis — liga ir turi ap
leisti miestą. Savininką galima ma
tyti visada, sekamu antrašu:

3321 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosemė, vien lie
tuviais apgyventa. Biznis eina gerai. 
Kas pirks, tas nesigailės ir liks tur
tingu. Parduodu pigiai iš priežas
ties — moters ligos.

P. POCIUS,
2002 Canalport Avė.

'DAVIMUI grohernė ir saldai- 
K‘uvė pigiai. Pardavimo prie- 
-X savininkas važiuoja Lietu-/

nių kr;
žastis
von.

Kreipkitės.
3518 So. Wallaee St.

PARDAVIMUI grosernė 
kioj vietoj, taipgi gulima 
ti ir bllčernę.
į, ■ 2640 47th St.

f)Ui-
įves-

*. t ■
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PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI RAKANDAI
PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 

lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per ilgus metus — 
greit parduodama.

915 W. 32nd St. REO
PARDAVIMUI mažas grose- 
kas, pigi renda, gerai biznis

708 W. 30 St.

AUTOMOBILIAI
PIRM VARTOTŲ 

KARŲ 
PARODOS IŠPAR 

DAVIMAS.

Prieš Parodinė Paroda.
Vartotų karų, kurie bus išstatyti 

vartotų karų parodoj, Coliseum — 
geg. 7 iki geg. 15. Galima matyt da
ba s pas

MITCHELL AUTO CO.
VARTOTŲ KARŲ 
IŠPARDAVIMAS

Pardavimui ant išmokėjimo
Iš 100 karų pasirinkimas

Metinė
VARTOTŲ KARŲ 

PARODA

Mitchell Auto Go.
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ PARO

DA PRASlDftS NEDRLIOJ.
DIDELIS PASIRINKIMAS UŽDARŲ 

IR ATDARŲ KARŲ.

Scripps-Booth 1920 Hudson
Westcott Dixie Flyer
Chummy Templar (Cal.
Franklin Top)
Studebaker Cale
Overland Drexel
National Dodges
Buick Apperson
Velie Willys-Knight
Chalmers Marmon
Maxwell Kissel
Elgin Reo
Paige Stephens
Oldsmobile King 8
Chevrolet 
Fordą

Nash, 1920

MfiNESINIŲ IšMOKfiJIMŲ
PLANAS

Kaina Jmokėt Mėnesinis
Karo mokestis

$200 • $75.00 $25.00
300.00 100.00 30.00
400.00 175.00 35.00
500.00 200.00 40.00
6007)0 200.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800.00 300.00 55.00
900.00 350.00 60,00

1,000.00 400.00 65.00
Augščiau apkainuoti karai

Proporcijoj 
mortgage nerokuojame 
Broke rage 
notary mokestis 
freitų apmokėt 
taksų mokėt

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

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

Visi perdirbti Mitchell karai lygiai 
gvarantuojami kaip ir nauji.

Parduodami karai ant laiko. Pirk 
dabar.

MITCHELL
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI 

2328 2334
Michigan Avė. Michigan Avė.

Perdirbti karai jyfrduodami abiejose 
vietose.

ATDARA 
DIENOMIS, 
VAKARAIS, 

NEDĖLIOMIS
TEL.: VICTORY 3805

Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar
tą į mėnesį.

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

Atsišaukite tuojaus.
F. BIELSKIS,

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

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

3158 So. Union Avė.

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

J. M., 
Tel.: Humboldt 3057 J.

GERA PROGA.
PARDAVIMUI Ford trokas to

no, Express body, platus ir ilgas, ge
ras perkraustymui ir anglių važinėji
mui. Nauji ratlankiai. Inžinas dir
ba kaip naujas. Priežastis pardavi
mo — pirkau didesnj troką.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St. 

Phone Roosevelt 8699.

PARDAVIMUI automobilis arba 
mainysiu ant namo arba Fordo au
tomobilio, 
pasažierių. 
Atsišaukite 

W.
1711 N. Ashland Avė.

Cuningham uždarytas, 6 
Galima matyt visuomet, 

greitai.
V. DOVIDAITIS,

PARDAVIMUI Hudson 1919, kaina 
$1,000. Priežastis pardavimo savinin
kas išvažuoja į Lietuvą. Automobi
lių galima matyt po numeriu 3232 So. 
Halsted St.

E. SHASE,
> 3218 So. Halsted St.

PARDAVIMUI trokas 
kantis buferiui ir groseriui 
žinoti. Parduosiu pigiai.

J. ARMALAS, 
1400 So. 48th Ct„ Cicero,

tin-
va-

III.

NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME
RAKANDŲ BARGENAS.

Pirma negu pirksit rakandus, atei
kite ir persitikrinkite m-usų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras maha- 
gony fonografas, su dviem sprenži- 
n.oni, grajija visokius rekordus, pilnai 
gvarantuotas, parsiduoda tik už $55 
su rekordais ir deimantine adata. Da- 
venport pianas. Vėliausios mados 
narlor (fruntinės) setas. Valgomojo 
kambario setas, miegamojo (bed- 
room) setas, karpetai (kaurai) ir ant 
grindų pastatomą lempą, etc., visi 
kaip nauji. Parsiduos jums prieina- 
mom kainom. Nepraleiskite šito bar- 
geno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė..

Tikras paaukavimas ant 
North Side.

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMfi.

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

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta- 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamdstos, šir
džių ir sielą. Stambaus produk- 
tyvio kietmedžio miško, nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda- 
vojame po $25 už akerį. Bažnyčia 
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta 
žemė turi abelną vertę virš $135 už 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

Pardavimui 12 puikių namų, pui
kiausioj apielinkVj, netoli Ix>gan Squ- 
are. Naujas mūrinis namas, pasta
tytas pagal naujausios ir puikiausios 
mados, 2 flatai po 5 kambarius, ga
sas, elektra ir maudynės ir apšiklo- 
mas; cemento skiepas irvėliausios ma
dos stogas ir pastogės; dideli muti
niai porČiai, puikus, apsodintas lotas, 
didumo 32x125 pėdas. Kaina tik $9,000

Mūrinis kampinis bizniavas namas, 
arti lietuviškos bažnyčios, štoras ir 
3 flatai po 4 kambarius: gasas, elek
tra, maudynės ir skiepas; visos vi- 
gados. Kaina tik ................... $8,900.

Naujas mūrinis namas 5 ir 6 kam
barių apšildomas, garagius. Kaina 
tiktai .........................................  $9,000.

Mūrinis namas 5 ir 6 kambariai, ap
šildomas. Kaina ...................... $8,200.

Mūrinis namas 6 flatai ir visos vi- 
gados. Kaina.......................... $18,000.

Mūrinis namas 6 flatai ir visos vi-
gados. Kaina ..................'....... $12,500.

Naujas namas 6 ir 6 kambarių skie
pas ir visos vigados. Kaina ... $7,500.

Mūrinis namas 5-6-6 kambariai. 
Kaina -.....  I- $7,300.

Mūrinis namas 5-5-5 kambariai. 
Kaina ......................   $6,500.

Mūrinis Cottage 5 kambariai. Kai- 
natiktai.... ................. .'............  $2,000.

Mūrinis namas 7-7-7 kambariai. 
Kaina ........................................ $13,000.

Mūrinis Bungalovv 5 kambariai skie
pas augštas ir visos vigados. Kai
na tiktai ...........    $8/X)0.

Kam tokie namai yra reikalingi, 
malonėkite kreiptis tuojau, nes į 
trumpą laiką turi būti parduota. Apie 
išlygas pasimatykit su JOHN A.
1649 N. Girard St., Chicag-o, III.
Tarp North Avė. ir Wabansia Avė.

(top floor).

840

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra 

West 33rd St., Chicago, 
Tel. Yards 2790

III.

Apžiurėkit juos. Pilsen, tai busi
moji lietuvių kolonija. Pirkit pako 
kainos žemos. Ateikite ir matyki 
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
rendai muro cottage
Taipgi, kejetas saliunų ir groser- 

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

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

Tel.: Roosevelt 8061

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

2UKfiS
MICHIGAN VALSTIJOJ.

120 akerių ūkė: 75 akeriai dirba
mos; budinkai pirmos klesos. 4 ark
liai, 10 melžiamų karvių, 4 telyčios — 
visos mašinos geriausiame padėjime. 
Didelis inžinas, galima malti ir mal
kas pjauti; kūtė įtaisyta su visais 
parankamais. Parduodama už $11/)00; 
įmokėt $6,000. Savininkas belgas, at
sišaukit pas kaimyną.

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

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

2 
2

mur. ir 2 aug. med. 
medinis ir garadžius 

medinis .................

$4,600
$2,500
$3,400
$3,400

•>

2 
2

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

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

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

Jei manai pirkti vartotą karą, 
dabar yra laikas pirkti.

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

susitaikini pagal sutikimą.

PARDAVIMUI 4 kambariu rakan
dai, mažai vartoti, apdrausti ant 3 
metų, parduosiu pigiai. Galima ir 
tuos kambarius parenduoti. Savi
ninkes 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.

PARDAVIMUI Victrola ir frunti- 
nės setas, veik nauji ,labai pigiai. 
Savininkas apleidžia šalį.

1426 N. Robey St. 1-mas floras.

PARDAVIMUI dalis augštos rūšies 
rakandų, gramafonas, fruntinės stalas, 
kauras, puiki lova, springsai ir mat? 
rasas. Ateikite subatoj po piet pa
matyt, arba panedėlyj po 4 vai. vak. 
Parduosiu ant syk ar atskirai.

A. WARKALIS,
2956 So. Union Avė.,

REO MOTOR CAR CO 
OF CHICAGO, INC.
2501 So. Michigan Avė., 

Tel.: Calumet 6050.
Atdara vakarais ir ncdeldicniais

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

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

PARDAVIMUI mažas trokiukas 
gerame stovyje ir geri tajeriai, arba 
mainysiu ant pasažierinio 5 ar 7 sė
dynių. Turi būt pigus.

J. M.,
3114 S. Lowe Avė. 

Iš užpakalio.

NAMAI-ZEME.

RAKANDAI
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 ii trijų {motų seklyčios seto, bu
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- 
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis 
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225 
už $50, sn rekordais ir deimanto špil
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti 
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne- 
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

NEPAPRASTA PROGA LIKTI 
TURTINGU.

Ant pardavimo namas su saliunu 
ant Bridgeporto, pačiame lietuvių vi
dury. Biznis išdirbtas per 25 metus. 
Reikia įnešti $3,000, likusius, ant leng
vi! išmokėjimų. Pardavimo priežas
tis — moteries liga.

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

Tel.: Boulevard 6775.

BARGENAS.
Pardavimui gražus mūrinis namas 

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

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

Licitacija Rakandų 
Išpardavimas.

The Consumers Furniture Company 
Parduos visą staką

RAKANDŲ IK KAURŲ 
l’tarninke, Geg. 3-čią, 1921 

Lygiai kaip 10:00 vai. ryto.
1906-8 S'o. Halsted St., 

Chicago, III.
Tavorai susideda sekamai.

Gražios rūšies 3-jų šmotų fruntinei 
setas, tikros odos, tapestry ir maho
gany, aržuolo ir walnut.

Dreseriai, chiffonieriai, buffetai, 
dining- kambarin stalai, 3 ir 4 šm-atų 
miegruimio setai, chifforobes, book- 
case, china elosets, upholstered rock- 
eriai, hbrary setai, rengimuisi stale
liai, kūdikiams vežimėliai, duofolds ir 
duofolds setai, devenportai, geležinės 
ir misinginės lovos, springsai, mat- 
rasai, linoleum, grindų lempos, ice 
box’iai.

Taipgi, 500 kaurų, kaipo: Colonial 
velvet, liberty ax-minsters, palaside 
velvet, almendo velvet, lakewood vel
vet, ardsley — ax-minsters, hudson 
— tap, national velvet, turkestan vel
vet, rrcanor tap ir kitų išdirbinių.

200 9x12, 8x19, 6x9, raudoni, žali 
cherokee patrenų žoliniai kaurai.

75 Japanese oriental kaurai visokio 
dydžio.

Taipgi 100 mažai vartotų kaurų ir 
divonų.

šiame išpardavime, pirmiausia par- 
davojama bus kaurai, lygiai ant 10:30 
ryto ir ant 12:60 vai. toj pat dienoje 
pardavosime visą staką rakandų.

Viskas, kas augščiau minėta par
duodama už augščiausį įsivarymą už 
cash.

Depozitas būtinai reikalaujamas, 
nuo kiekvieno pirkėjo ir visi čekiai 
turi būt certifikuoti.

HARRY BRONFELD & CO., 
pardavėjai.

Kiekvienas perkupčius turi pasinau
doti šiuo specialiu išpardavimu.

Už miesto gyvenantiems, bus su
teikiama ypatinga pagelba pervežime, 
pirkinių.

ir

PARDAVIMUI 8 kambarių naujas 
Stucco namas, prie Wisconsin Avė. 

bloko į pietus nuo Archer Avė. arti 
72nd Avė. Numažinta kaina nuo 
$4,000 iki $3,600. $800 cash. Visa
gera lietuvių apielinkė. Pribukit ne- 
(lėlioj.

Tel. Kedzie 3136.

MICHIGAN VALSTIJOJ
Visiems farmų pirkėjams žinotina; 

norintiems farmą pirkti, — mes tu
rim daug jų pardavimui. Galima pa
sirinkti kokioj vietoj tik nori, ypa
tingai apie miestelius, lietuviais ap
gyventus. Ne visur geros vietos — 
yra ir blogų; žmogus nežinodamas 
nusiperka, o vėliau priverstaa palikti, 
bet mes parodysime gerų vietų, nes 
mes esame pirmutiniai Žmones šioj ko
lonijoj. Nuvešime automobiliu, ga
lėsite pamatyti, pasirinkt ir tas jums 
nekainuos 
tos: Hart, 
ir Irons.
Scottville, 
Scottville. 
1c ro i pl< i t e s nų axentą.. 
be jokių apgavysčių. ( .
da važiuosite, o jis mielai pasitiks.

W. PILYPAS, 
Box 83, Scottville, Mich.

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

PARDAVIMUI mūrinis 
krautuvė, su pagyvenimu ir du pagy-
2 automobilių.
paranku m ai.
sementas. Namas ant kampo. Na
mas randasi 3600 S. Lowe Avė. Kai
na 
siu

namas,

venimai viršuj, taipgi garadžius <lel 
Elektra, gazas ir kiti 

Augštas cemento ba- 
Namas ant kampo.

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

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

Klauskit. J. Skinderio, 
3301 So. Halstea’ St., Chicago, III. 

Tel.: Boulevard 6775.

R. R. 2,

ŪKĖS
80 akerių gera ir pigi graži ir ma

loni vieta, prie ežero; geri visi bu
dinkai, koki tik ūkei reikalingi. Di
delis sodas visokių vaisingų medžių, 
gera žemė. Kaina tiktai $2,500. Jie- 
šk antie ji geros ir . pigios ūkės, ne
praleiskite šitos progos.

40 akerių ir-gi puigi vibta ir budin
kai labai pigiai. Taip pigiai, kad 
pigiau nebegalima — kiekvienas pa
matęs, tai pasakys. Veik tuojaus, be 
atidėliojimo. Rašykit man laišką, 
arba galit tiesiog -atvažiuot, o aš pa
rodysiu tas vietas, kurios be abejo
nės patiks.

JOSEPH GERIBO, 
Box 142, Scottville, Mich.

FARMŲ BARGENAI.

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

P. A. ZELNIS,
2928 Elston Avė., 

Phone Monticello 2714.

nieko. Sekamos yra vie 
Peacock, Fountain, Custer 
Visi tie miesteliai aplink 
ir geriausios vietos apie

Nirinti pirkti farmą, 
pas clraUĮcrij. Pilypą. Naujie- 

’ • naus teisingai,
Parašykit, ka-

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

Rašykit.
A. WISE LAND CO.,

EXTRA.
PARDAVIMUI labai pigiai 4 lotai 

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

VINCAS GAUDIESIUS, 
11130 Sawyer Avė., 
Mt. Greenwood, III.

Pusė bloko nuo 111 gatv. į pietus

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

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

Avė., gatvekarių.

BUSINESS PROPERTY.
PARDAVIMUI mūrinis namas ant 

kampo geriausiame stovyje; 2 krau- 
tuvi ir 3 flatai po 5 kambarius, mau
dynės, elektra. Grosernė ir bučerno 
vienoje krautuvėje, kepykla — kito
je. Sklpas ištaisytas su pečiais duo
nos kepimui ir kitkam. Namas kaip 
stovi, su trimis bizniais fixtures ir 
staku, didelis trokas už $16,000.00. 
Visas biznis yra cash daromas. _ Duo
nos nereikia išvažioti. Auksinė pro
ga vienam, arba dviems, nes biznis be 
skolų ir neša didelį uždarbį. Parda
vimo priežastis — liga. Platesnių 
žinių adresuokit.

CHARLES URNIK, 
4545 So. Talman Avė., 

Chicago, Hl.

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

J. M.,
3024 W. 39 St.

PARDAVIMUI 2 meti) sena, 
3-jų didelių kambarių cottage 
ir lotas pigiai. Priežastis, ap
leidžia miestą.

6142 S. Komensky A've.

PIGUS NAMAI.

6 pagyvenimų mūrinis, labai geras 
ir naujai ištaisytas vidus, geroj vie
toj, ant Bridgeporto. Renda $1,700 
į metus. Kaina tik...............$13,000.

3 pagyvenimų mūrinis po 6 kam
barius, elektros šviesa, vanos, geroj 
vietoj — kaina ......................  $7.700.

5 pagyvenimų mūrinis namas ver
tės $9,000; greitam pardavimui tik
tai ... .........   $7,800.

Taipgi, turiu ir mažesnių namų par
davimui lenvomsis išlygomis arba 
mainymui. Vosokiais Real Estatc 
reikalais kreipkitės pas mane, o ap
turėsite greitą ir teisingą patarnavi
mą.

S. SLONSKIS, 
3437 So. Wallace St.

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

COMPANY,
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

Už PUSę kainos bargenas 2 augštų 
muro namas dviejų pagyvenimų pq (i 
kambarius beisementas, rendos $480, 
metams greitu laiku parsiduoda tik už 
$4000 su $1000 įmokėjimo, 
rendos išmokės. Namas randasi 
Garfield Boulevardą ir Halsted 
Atsišaukite greitai pas 

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

likusius 
apie 

St.

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

N. SIMON,
5526 So. Kolin Av.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mietą savo 

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

22nd St. Bridge

MOKYKLOS

SAVININKAS parduoda ant geto 
bizniavo kanvpo namą — 39-ta ir 
Wallace St. Prieinama kaina, geros 
išlygos.

Atsišaukite pas savininką 
556 W. 39th St.

Tel.: Boulevard 3130.

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

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

MA5TER 
5Y5TEM

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

Atsišaukite.
1824 Ruble St.

1 flatas iš užpakalio.
Viena 80 akerių geros žemės; 40 

akerių ariamos, kita pieva ir miškas, 
35 galvijai, pora gerų arklių, kiaulių 
ir visi padariniai —- užsėlis, $5,000 be 
nieko $3,000. Parduoda pats savi
ninkas.

Kita farma 60 akerių, gera sunki 
žemė su pievomis ir mišku. 12 gal
vijų, 3 arkliai, visom mašinerijom, 
užsėliu, padargais, tik viena mylia 
nuo miesto $4,000. Be nieko $2,700.

Medus šviežias sodų tik ką išim
tis. Atpigo — 5 svarų viedrukas se
niau buvo po $1.85, dabar bus po 
$1.50, siunčiame į visas Valstijas tie
siog į stubą.

AMERIKOS ŪKININKAS, 
119 Washington St., Hart, Michigan.

PARDAVIMUI muro namas 3-jų 
pagyvenimų po 6 kambarius: elektra, 
gasas, maudynės, garu šildomas ir ki
ti parankumai. Trys blokai nuo Lin
coln parko; rendos neša $17o.00 i me
nesį. Kas tuoj nupirks, gaus už njy 
paprastą bargeną —einu i bizni, ne
atbūtinai reikia pinigų. ą
galite matyti visada ant trečių lubų.

615 Center St.,
Tel.: Diversty 4853.

2700 W. Congress St. 6 ir 7 kamba
rių muro namas, skersai nuo parko; 
reikia pinigų, paaukavimas $4,50Q. 
Reikia $1,000 cash. Atsišaukite prie 
savininko

2702 W. Congress St., 
viršutinis flatas.

PARDAVIMUI 4 flatų muro na
mas, 6 metų senas; kietmedzio grin
dys- šių laikų plumbingas, pečiaus n fS«eU šiluma'. Bandos tookšs už 
jį. Išmokėjimai. South West daly 
jį. Komišinas bus išmokėtas. Atsi
šaukite Tel.: Prospect 2685.

Jei bus parduota šią savaitę, 
$7,900.00 nupirks mano puikų ak
mens priekiu 6 ir 6 kambarių mo
dernišką flatų namą, 2 furnices, 1927 
S. St. Louis Avė, arti Ogden, savi
ninkas gyvena augštutiniame flate.

PARDAVIMUI muro namas 3-jų 
pagyvenimui po 6 kambarius elektrą 
gasas, maudynes, garu šll<ll?n.‘- 
kiti parankumai. rl rys Mokainuo 
Lincoln parko. Rendos neša $175 00j 
menesį. Kas tuoj nupilus, 
nepaprastą bargeną — V lį!a.’ 
būtinai reikia pinigų. SavininKą ga 
lite matyt visada ant trečių lubų 

615 Center St.,
Tel.: Diversey 4853 ____

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

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

ONEIDA LAND CO., 
McNaughton,

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Dėsigning, Mokyki#.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lobų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jnngt. 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, pirmininkft.

PARDAVIMŲ! pagal šių dienų

PARDAVIMUI ar išmainymui nau
ją mūrinį namą 2 pagyvenimų. Na
mas randasi 6319 So. Talman Avė.

JULIUS VILIOKAS, 
4457 So. Mozart St.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbu; 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 9:80. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

PARDAVIMUI namas labai gražioj 
vietoj, 2 lotai žemės, naujas namas 
ant dviejų pagyvenimų, ištaisytas 
skiepas, didelis garadžius, tarp dide-lni 
medžių, tyras oras, galima laikyt vi
sokių gyvulių ir paukščių. P....1'""
mo priežastis kitas biznis, 
nebrangi tarp lietuvių, gera 
lietuviui.

Kreipkitės šiuo antrašu.
MR. J. GUREVIČIA. 
5602 Newland Avė.,

Pardavi- 
Kaina 
proga

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

3356 So. Halsted St.

PARDAVIMUI lotas, randasi 
Brighton Parke, Albany Avė. 
ir 40 PI. Parduosiu pigiai.

J. ARMALAS, 
1400 S. 48th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI . farmos 'Yisęoncin 
valstijoj. K“»Kcn„a"8'ttaS k dai 

įiau, su mažais įmokcjimais, o 
šią sumą ant 3 metų lengva« 
kėjimais. Kainos nuo $2(j tto $30 
akerį Ateik arba rašyk. Mes jie. 
kome lietuvių kaimynų, letuv.škon 
kolonijon Wmconsin Valstijoj

1401 Hastings St., 
Chicago, HL__ _

PUIKIOS FARMOS.
Illinois Valstijoj, netoli 

visokio dydžio — nuo JO iki 400 ake 
rių; goriausia žemė, < gerais bud.n- 
klTaipgi turim gerų farmų Wisconšin 
Valstijoj. Kas norite tikrai gerų far- 
nsj, kreipkitės tuojaus pas mane ar- 
ba rašykite. , ,

Turiu farmų mainymui ant miesto 
praperėių. g SI ONKSN[S>

3437 So. Wallace St. I

PARDAVIMUI DIDELIS 
GARADŽIUS.

South Side, labai pigiai tilpsta 
40 karų. Kas supranta tą biznį, 
tai gali daug pinigų padaryt. 
Pardavimo priežastis, važiuoju 
Lietuvon. Norinti pirkti atsi- 
šaukit greitu laiku.

913 E. 75th St., Chicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystšs, ste
nografijos, 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.

PARDAVIMUI 80 akerių farma su 
naujais budinkais. Stuba su 10 kam
barių; 11 galvijų, 3 jauni arkliai ir 
visos farmai reikalingos mašinerijos. 
Kaina $9,000,-pusę įmokėti cash. Su 
inventorum $12,000. Pardavimo prie
žastis — senatvė.

JOHN SZOSTAKOWSKI, 
R. 2, Box 78, Scottville, Mich.

NEPAMIRŠ VIETOS.
Mes perkam, parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus — žodžiu 
kant ką tik jus turit; 
giai, greitai ir gerai.

C. P. SUROMSKI
3346 So. Halsted St.,

padarom

& CO., 
Chicago,

sa- 
pi-

III.

2)
3) 
D

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

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

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moteris visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, 111.


