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Puolimas ant Vokietijos 
atidėtas

Valstijų ir Vokietijos, taipjau 
ir kitų šalių, su kuriomis Ame
rika kariavo.

Lietuvių irlenkŲ deryboms 
prasidėjus.

Talkininkai nesusitaiko
Didelė gegužinė demonstracija 

Chicago j e
i ............. ..

Puolimas ant Vokietijos 
atidėtas/'

Atidėtas iki galutinai nebus iš
spręstas kontribucijų klausi

mas.

LONDONAS, geg. 1.—- Fran- 
cija atšaukė gegužės 1 d. puoli
mą ant Ruhr klonio.

Po trumpo šįryt vyriausios 
talkininkų tarybos posėdžio, 
tapo pranešta, kad Lloyd Geo- 
rge’ui pasisekė prikalbtnti 
Briandą atidėti kareivių siun-

mesniems svarstymams kontri
bucijos klausimo.

Briando priėmimas
premiero prašymo

Talkininkai pritaria puolimui.
LONDONAS, bal. 30.— Fran

cijos premieras Briand šian
die laimėjo parėmimą vyriau
sios talkininkų tarybos Franci- 
klonio už Vokietijos nepildy
mą sutarties. Briand jau pir- 
jos pienų užgriebimui Ruhr 
miau buvo išgavęs Lloyd Geo
rge pritarimą, o dabar laimė
jo užgirimą Italijos ir Japoni
jos.

Taryba taipjau priėmė kon
tribucijos ‘komisijos raportą, 
nustatantį Vokietijos kontribu
ciją siekiant 132,000,000,000 
markių, kas sudaro ilgainiui su 
nuošimčiais 270,00Q,000,000

Anglijos

tarp ^Anglijos ir Francijos apie

Po tarybos susirinkimui ta
po paskelbta- ofįcialiniai, kadk 
visi premjerai sutinka palaukti 
ekonominių ekspertų surinki-

pertai suteikė apyskaitas apie

kininkų reikalaujamų sumų.
Reikalauja iš Vokietijos 

12,000,000,000 frankų.
PARYŽIUS, geg. 1. — Kon

tribucijos komitetas šiandie pa
siimt 
m ui 
turi

ė Berlinan notų, primini- 
Vokietijos valdžiai, kad ji 
depozituoti šiandie, sulig 
skirsniu Versailles sutar- 
Paryžiaus bankan 12,(XX),-ties

000,000 frankų. *
Nota nieko nemini apie grę

siantį šiandie Francijos spėkų 
puolimų ant Ruhr distrikto, 
jei nebus užmokėta reikalauja
moji suma.

Tapo paskelbta, kad auksas 
neatvyko ir jog nėra žinių, kad 
Vokietija mąstytų apie užmo-

Tai skaitoma parodančiu, 
kad Vokietija elgsis sulig savo 
pienais “pasyvio priešinimos” 
ir lauks talkininkų žygio.

pirmesnąją Paryžiaus sutartį, 
kuri nustatė 226,000,000,000 
markių kontribuciją.

Talkininkai . nepritaria 
puolimui.

LONDONAS, bal. 30. — Vi
sas premiero Briand iškalbu
mas nepajiegė prikalbinti vy
riausiąją tarybą paliepti tal
kininkų kareiviams tuojaus 
pulti ant Vokietijos Ruhr klo
nio, “kad paėmus Vokietiją už 
sprando ir iškračius iš jos 
kontribuciją.” Puspenktos va
landos Briandas kovojo už tą 
greitą žygį.

Lloyd George Veikalavo dau
giau laiko. Jis reikalavo išleis
ti ultimatumą leidžiant Vokie
tijai arba pagerinti savo pasiū
lymus, arba sutikti su užgrie
bimu Ruhr.

Italai pilnai rėmė anglus. Jie 
tvirtino, kad užgriebimas Ruhr 
yra kenksmingas talkininkų 
industriniems interesams. Vel
tui Briand nnurodinėjo, kad 
užėmimas bus tik trumpam laįr 
kui, “kol vokiečiai neateis į 
prfctą.”

Kaip išrodo iš šiandieninių 
svarstymų, Anglija rekomen
duoja priimti Vokietijos duotą 
per Washingtoną pasiūlymą, 
jeigu bus susitarta apie laiką 
mokėjimo ir bus duota paten
kinančių gvarantijų.

Pirmosios Gegužės de 
monstracija.

to akto didžiai sunku nueiti. 
Ir Vokietija ir Rusija ir daug 
kitų valstybių, kurios yra pri- 
pažinusios mums ar tai de ju
re ar de facto turėjo skaitytis 
su tuo pareiškimu, su tokiu 
Lietuvių tautos noru, nes jeigu 
vietoj Vilniaus Lietuviai butų

Coliseum buvo pilnas. Tūkstan
čiai lietuvių ^ftrbininkų daly

vavo demonstracijoj.

CHICAGO. — Vakar buvo 
visą-pasaulinė darbininkų šftn- 
tė — Gegužės Pirmoji. Jai i>a- 

socialistai irgi 
demonstraciją, 
sėkminga vi- 

Žymių vietą
demonstracijoje užėmė

surengę 
buvo labai

buvo 
kuri 
sais 
toje 
lietuviai daribninkai, kurių, di
vizijų sudarė ir jai vadovavo 
L. S. S. VIII rajonas.

Lietuviai iš ryto buvo suren
gę masinį susirinkimų M. Mel- 
dažio svetainėj, kuris kuoge- 
riausia pavyko. Žmonių buvo 
prisirinkusi pilnutėlė svetainė. 
Kalbėjo Dr. A. Montvidas, dai
navo Briedukai, Chicagos So
cialistų Vyrų Choras ir Pir
myn Mišrus Choras. Muzikų 
susirinkimui ir demonstracijai 
parūpino d. J. Balakas ir kiti. 
Aukų suripkta $71.

Po susirinkimui visi nuėjo 
prie 12 ir Blue Island Avė., 
iš kur turėjo prdsidėti de-l 

monstracija. Lietuviai pavė-1 
lavo apie valandų laiko ir di-; 
džioji demonstracija jau buvo

Bet visgi ant greitųjų tapo su
daryta atskira lietuvių divizi
ja, kuri vedant d. J. Balako 
benui, irgi nutaraukė į Coli- 
seumą, kur jų pasitikta su di
džiausiomis ovacijomis.

Lietuvių divizija buvo ne
paprastai didelė. Joje dalyvavo 
gal virš 2,000 žmonių. Gal di
vizija butų buvus dar didesnė, 
jei butų buvęs gautas leidi
mas maršuoti stačiai iš Melda- 
žio svetainės/ Bet policija tokį j 
leidimą atsisakė išduoti. Reikė
jo tad susirinkti prie 12 ir Blue 
Island Avė. Niekurie draugų 
“paklydo** ir nuėjo laukti de
monstracijos ant Ashland Avė. 
Nežiūrint viso to lietuvių divi
zija savo skaitlingumu buvo 
antra didžiausia divizija po 
žydų.

Demonstrantams susirinkus

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 2, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Dvi priešingos žinios.

Senatas priėmė taikos

dėlę svetainę, prasidėjo ten 
prakalbos. Kalbėjo knygos 
“Karas—ko delei?’* autorius 
Kirkpatrick, Mihvaukee ma- 
yoras Hoan, buvęs mayoras 
Seklei, Stedmanas ir kiti. Buvo 
dar dainų, muzikos ir šokių.

Ūpas pas visus dalyvavusius 
demonstracijoj buyo pakilęs ir 
visi džiaugės proga pareikšti 
savo solidarumą su viso pa
saulio darbininkais ir savo pa- 
sirįžimą kovoti, kartu viso pa
saulio
bendrą tikslą 
liuosavimą darbininkų klesos ir 
įkūnijimą visame pasaulyje 
cializmo.

dadbininkais už vienų 
galutiną pasi

Sako, talkininkai pritaria ir 
nepritaria puolimui ant 

Vokietijos.

Tikimąsi greito ir atstovų 
buto priėmimo.

so-

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

WASHINGTONAS, bal. 29.
Amerikos lietuviai vienu Hęiit• apsirinkę savo sostinės vietą,

i
. J----------------

se, tai gal būt tos valstybės ir
žvilgsniu gali pilnai pasitjkėti nii 
deryboms, prasidėjusioms Bru- 
ksely tarp Lietuvių ir Lenkų, 
būtent musų delegacijos sąs
tatu. Musų valdžia yra pasiun
tus į tas derybas delegaciją po 
Ern. Galivdnauislkio vadovybe. 
Jon įeina jau pasižymėjusieji 
musų diplotnatai, dalyvavę 
įvairiose derybose T. Norus ir 
P. Klimas, du buvusieji pri- 
mierai M. Šleževičius ir Ern. 
Galvanauskas, toliau atstovas 
Prancūzijoj Milosz, kun. Jur-

kitus

štabo viršininkui svarbiausiais 
laikais pulk. Klesčinski ir “El
tos” Telegramų Agentūros di
rektorius d-ras Eretas. Neran
damas yra tik prof. Voldema
ras, kursai plačioj (Amerikie
čių spaudoj laibiausiai yra pa
garsėjęs. Gal būt jo pasiunti
mui yra kiek pakenkęs savo ra
šiniais iš Paryžiaus tūlas “Lie
tuvos” korespondentas Mucius 
Scevola, kursai yra parašęs ke
letą straipsnių, kurie bent sja- 
vo pamokinančiu tonu vigai 
panašus yra į raštus p. Rene 
Vinci, kursai yra rakinėjęs A- 
merikos “Draugui.*’ ločiau rei
kia spėti, jog buvo ir
svarbesnes priežastis, o gal ir 
patsai prof. Voldemaras neti
ko važiuoti. Jeigu sulyginti mu
sų delegaciją su Lenkų, kurioj 
yra tik keturi, iš lAirių tik vie
no Aszkenazy vardas tėra ži
nomas, tai musų pergalė yra 
aiški, ypač kad patsai Aszkena
zy nėra dar Briuseliu atvykęs 
ir yra tebelaukiamas. Visa pa
dėtis taip susideda, jog kokių 
nors didesnių rezultatų sunku 
laukti. Aiškiai matoma, jog 
lenkai norėtų kaip nors nuo 
šių derybų išsisukti. Kaip tyt 
čia ir pačių derybų antrasis 
posėdis tapo atidėtas į balan
džio pabaigą. Taip juk neda
roma kuomet suvažiuoja skait
lingos delegacijos.

Sulyg pačios derybų esmėš, 
tai padarytas pirmame posėdy
je gerb. Ern. Galvanauskio pa
reiškimas, kad Lenkai privalo 
pirmiausia gildyti Suvalkų su
tartį delei užlaikymo tarp Len
kijos ir Lietuvos demarkacijos 
linijos Varėnų-Bastunai-Moilo- 
deczno, buvo labai geru žings
niu. Sulig tos sutarties, Lenkai 
yra tvirtai pasižadėję neiti to
liau tos 
tus iki 
ti tarp 
ginčiai, 
ties jie
ligovskiu į Vilnių ir apėmę vi
sus Lietuvos Rytus. Taigi pir
mas žodis “prosze panama” — 
išeikite už tos linijos. Mes ne
žinome, ar taip yra pareiškęs 
gerb. Galvanauskis, bet sulig 
esmės tai tas pareiškimas tu
rėjo tą prasmę. Jeigu visa, de
legacija ir nieko kito neat
siektų, tai butų gana šio pareiš
kimo ir musų delegacijos ke
lionė butų pilnai pateisinta.

Toliau buvo daromi du po
sėdžiai Balandžio 22 ir 24 die
ną Lietuvių Delegacijos su pir
mininku Hymansu. Supranta
ma, jog apie ką buvo* tarp sa
vęs kalbėta, pilnų žinių būti 
negali, bet čion galima įsivaiz
dinti, kad bent du klausimu 
turėjo būti paliesti. Pirmiau-

kaipo musų sostinės. Lietuviai 
yra paskelbę savo nepriklau
somybės aktą, aiškiai jame 
pabrėždami, jog naujos val
stybės sostinė tur būt Vilnius.

linijos į Lietuvos Ry- 
nebus galutinai išspręs- 
Lietirvių ir Lenkų visi 
Nepaisant šios sutar- 
yra nuėję su savo Že

, kad Ir tokiuose Raseiniuo-

nebūtų Lietuvos pripažinusios. 
Taigi atsisakyli nuo Vilniaus 
po kokiu nors pretekstu jau 
šiandie ir negalima, nes tuo
met galėtume suteikti teisės ir 
progos šioms valstybėms kaip 
ir atsiimti savo pripažinimą. 
Vilnius buvo ir pasilieka, iš
kilmingai tariant Lietuvos šir
dimi. Antru dalyku, kursai tu
rėjo būti paliestas, nes* apie tai 
Lietuvos valdžia jau nesykį yra 
prisimipusi, tai būtinas reika
las, kad Lietuvos Respubliką 
pripažintų de jure ir kilos val
stybės, bent tos, kurios nori 
padėti išspręsti musų ginčus 
su Lenkais, ir pirmoj eilėj pa
ti Lenkija. Mes galime tartis 
tiktai kaip lygus su lygiais ir 
nekitaip. Pačiam pirmininkui 
Hymansui gali būti nesmagu 
pirmininkauti dviem bent tei
sės ž 
sems.

Trečiuoju klausimu, 
jis buvo paliestas, tai 
būti musų padarytoji 
saulini paskelbta sutartis su 
Rusais. Su jais, t. y. su rusais, 
mes esame nustatę savo sieną 
ir todėl nepaniekindami 
sutarties rusai negalėjo 
tame paseny kitiems 
venti, o jie yra lenkas 
visame tame pasienyje 
Dauguvos. Padarytos tarptau
tinės sutartis yra šventu daly
ku. Rusų Sovietų Respublika, 
gelbėdama savo kailį, galėjo 
užleisti lenkams, ką tik ji no
rėjo, bet mums tai ne vistiek, 
nors kad ir delei tos prastos 
priežasties, jog reikia iš Rusi
jos miškas gauti, ir mes delei 
to su jais turėtume pasiskaityti 
ir bent nieko nedaryti,„kas tokį 
Rusijos Sovietų Respublikos 
žingsnį galėtų iš musų pusės 
sankcionuoti. Taigi išeina, kad 
minus kaip ir negalima 
kams siūlyti 
Nemunu ar 
jie kaip tik 
tos sutarties 
prieina arba

Ret tai vis spėjimai, kas ga
lėjo būti kalbama, o kas reikė
jo pasakyti, tai jau tapo pir
mame posėdyje pasakyta: pro- 
szepanai, eikite laukan.

oins pu-

jeigu

ir pa

tos 
užleisti 
užsigy- 
už leidę 
iki pat

len- 
liuoso transito 

geležinkeliu, nes 
labai mažai sulig 
prie to Nemuno

LENKŲ ENDEKŲ SIAUTI 
MAILITUVOJE.

PARYŽIUS, bal. 30.— Borti
ne išleistas pusiau oficialiais 
pranešimas sako, kad Vokieti
jos užrubežinių reikalų minis- 
teris Simons įteikė savo rezig
nacijų prezidentui Ebertui, bet 
pastarasis jus nepriėmė.

Kova su juodašimčiais.

at- 
ir-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

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

Gaunamas Naujienų ofise.

WASHINGTON, bal. 30. — 
Senatas šįvakar 49 balsais 
prieš 23 priėmė Knox rezoliu
ciją, paskelbiančią technišką 
užsibaigimą karo tarp Jungt. 
Valstijų ir Vokietijos su Aust
rija.

Dabar ta rezoliucija eina 
stovų butan, kur, tikimąsi, 
gi greitai bus priimta.

Rezoliucija netik paskelbia 
užsibaigimą karo, bet kartu 
pasilaiko visas teises^ kokias 
Jungt. Valstijos* įgyjo Versail
les ir kitomis taikos sutartimis

Laike debatų republikonų va
dovas senatorius Lodge pareiš
kė, kad i>o šios rezoliucijos bus 
paduotas kongresui svarstyt pai>
darymas sutarčių tarp Jungt. lių subatoje.

iškeldami Lenkų vėliavą. Bar- 
lickis gi sugrįžęs ant kąlno vėl 
permainė tas vėliavas Ir buvo 
pastatęs sargybą daboti. Ende
kai mieste pakėlė triukšmą. 
Viso to pasekmė: • nėra jokios 
vėliavos.

Lenkų leidžiamo žydiško 
laikraščio “Der neue Morgen” 
redaktorius galičietis Kronnen- 
herg yra Lenkų pasiųstas Briu
seliu padėti Aszkenazy.

Vilniaus miesto Taryba Bal. 
18 d. sumanė ir bal. 19 dieną 
įteikė garbes pilietybę Pilsuds
kiui, Želigovskiui ir gen. Szep- 
tyckiųi. žydų vardu d-ras Wy- 
godski yra pareiškęs, jog žydai 
su šiuo nutarimu nieko bend-

• ,11, •ro neturėjo ir neturėsią.
Toli Rytuose Gervintų 

miesteliuje Lenkai yra nutarę 
panaikinti bažnyčioje lietuvių 
pamaldas. Balandžio 17 dieną 
bažnyčioj kilo riaušės, šio at
sitikimo pasekmės: kun. Jaka- 
vonas areštuotas, atgabentas 
Vilniun ir grąsinamas karo lau
ko teismu.

Miest. Korve, į š-r. nuo Vil
niaus, Lenkų administracija 
pareikalavo vietos klebono ra
ginti bažnyčioj žmones rašytis 
prie “Straž bezpieczenstwa,” 
L y., naujas vardas “Polskiej 
Organ^zacyi Wojskowej.’* Jam 
atsisakius, sušaukta mitingas 
dvare, Kad paraginus žmones 
imtis ginklų, žmonės šaukda
mi “doscJ tej wojny” suardė 
patį mitingą.’’

Juodašimčiai išsikraustys iš 
Fiume.

MILANAS, geg. L — Itali
jos juodašimčiai tautininkai 
faascisii, kurie užgriebė Fiume 
valdžią, prižadėjo pavesti val
džią nepaprastai komisijai ir 
apleisti patį miestą.

8 žmonės nužudyti piktadarių.

NEW YORK, bal. 30.
New Yorke ir jo apielinkėse 
pereitą dieną >ir naktį plėšikai 
ir kiti piktadariai užmušė <S 
žmones. Sąryšyj su tomis pik
tadarybėmis tik 2 žmonės tė
ra areštuoti.

Lokautas prasidėjo.
Bet daugelis kontraktorių atsi
meta nuo jo ir lokautas palies 

tik didžiuosius triobėsius.

CHICAGO. —r Kontraktorių 
paskelbtas lokautas prieš na
mų budavotojus prasidėjo su- 
batoj.

TeČiauš nežiūrint lokauto va
kar dirbo daugelis darbininkų 
ir jiems buvo mokama pilna 
unijos mokestis.
Darbininkų vadovai sako, kad 

lokautas nelabai bus jaučiamas 
ir galbūt skaičius namų buda- 
votojų bedarbių padidės tik ko-* 
kiais 200, kurie dirbo prie di
džiųjų triobėsių vidurmiestyj.

• Penki šimtai kontraktorių 
sutiko mokėti savo darbinin
kams 4>ilną uninę algą ir gal
būt tik nedarys sutartis su nrfi- 
jomis. Tai kontraktoriai, kurie 
budavoja gyveną m uosius na
mus. Daugelis darbininkų su- 
dabė savo burius ir dirbs ne
priklausomai nuo kontraktorių.

Jie sako, kad lokautas leng
vai bus sulaužytas, jei prie jo 
neprisidės medžiagų fabrikan
tai ir neiškeis kainų taip, kad 
jos pasidarytų neprieinamos. 
Bet jei jie tai bandytų pada
ryti, darbininkai pareikalaus 
tokius fabrikantus teisti už per
žengimą anti-trustinių įstaty
mų.

Jeigu gi bankai neduos pi
nigų budavojimui namų tiems 
kontraktoriams, kurie moka 
darbininkams uninę algą, bus 
pradėta kampanija už organi
zuotų darbininkų ištraukimą 
piiųgų iš atsisakančių skolinti 
pinigų bankų ir perkėlimą pi
nigų į tuos bankus, kurie sko
lins pinigus norintiems būda 
voties namus prie dabartinių 
algų- <

Arbitracijos pasiūlymas dar 
tebėra ir darbininkai ris dar 
sutinka, kad jų ginčus su kon- 
traktoriais rtžtų arbitracijos 
teisinąs*.

NERAMUMAI INDIJOJ.

[Iš Federuotosios Presos]

Tariasi, bet nesusitarta.
[Iš Federuotosios Presos] 

LONDONAS. — Kasyklų sa
vininkai, matydami, kad ang
liakasiai ant žut-but pasiryžę 
tęsti savo kovą iki galui, įtei
kė jiems naujus pasiūlymus. 
Iš visa tečiaus matyt, kad tie 
pasiūlymai bus atmesti.

BOMBAY, Indija. — Indija 
vis dar tebėra “verdantis ka
tilas”. Indijos gyventojų, yj>a- 
čiai biednuomen^s, nepasiten
kinimas Anglų šeimininkavi
mu didelis. Vis dėlto, Anglų 
valdžia savąją politiką atmai
nyti nė nemananti. Indų ha- 
cionalistų ir (įarbininkų pėdse
kio j imai tebetęsiama '

i

29 —

dery-

TURIN, Italijoj, geg. L — 
Policijai šiandie pasisekė pri
versti socialistus evakuoti dau
gelį dirbtuvių, kuriąs \įie buvo 
užėmę iŠ priežasties juodašim
čių sudeginimo darbininkų sa
lės. Generalinis streikas tečlaus 
tęsiasi.

Venecijoje sumišimuose vie
nas žmogus užmuštas ir keli J šiai paties Vilniaus klausimas, 
sužeisti.

lti' dieną, 
sukaktuvės 
Vilniaus iš

kuo- 
delei 
bol- 
pas- 
Len-

Trįs vaikai suvažinėti.

IiCHICAGO. — Trįs vaikai
ko užmušti gatvėse automobi- ‘ Tą patį -yra pareiškęs pirmame 

posėdyje ir Steig. Seimas, Nuo

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

WASHTNGTONAS, bal. 
Kuomet Belgijos žemėje einą 
tari) Lietuvių ir Lenkų ilgai 
laukiamos “broliškos
bos delei išsprendimo visų gin
čų, Vilniuje ir Lietuvos Rytuo
se lenkai endekai nepaliauja 
siautę. Štai koksai yra gautas 
nuo Balučio iš Kauno kableg- 
ramas apie įvykius paskuti- 
niose dienose:

“Balandžio 
met pripuola 
paliuosavimo
šėrikų, endekai panorėjo 
kelbti pilną Vilniaus prie 
kljos prijungimą. Tuo tikslu 
jie iškėlė ant Gedymino kalno 
Lenkijos vėliavą vieton buvu
sios ten Vidurinės Lietuvos 
vėliavos. Ingulos komendantas 
Barlicki liepęs ją nuimti ir iš
kelti vidurinės Lietuvos vėlia
vą, bet Barlickiui vos nuo kal
no nulipus, endekai vėl nulei
dę vidurinės Lietuvos vėliavą,
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Bet kas galėjo manyti, 
kad religinių fanatikų pėdo- 

1 mis ims sekti žmonės, kurie 
dar nesenai vadino save so
cialistais? Aklas tikėjimas 
ir socializmo idėja yra taip 
nesuderinami tarp savęs da
lykai, kaip ugnis ir vanduo. 
Gerai bent, kad tie žmonės 
dauginus nebenešioja “soci
alistų” vardo; kitaip, tai ji
sai butų amžinai pažemintas 
visuomenės akyse.

Bet nejaugi fanatikų šėli
mas nepasiliaua? Nejaugi 
lietuviai darbininkai tole
ruos jį?

Vtaiaakamaji Kal*aj
Chicafoj* — p«4t«t

Meuau ________ ________ __
Pultai meti -----................ n-T 4.60
Trinu minėdami* -----  . - .TT., 2.25
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Viena kopija - -. ................ , 08
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Metanu 2--................................... |7.00
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Trims minaaianm 2.00
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Matuvon (r kitur uiaiealaeMi 
(Atpiginta) ,

Metama —.2__________    >8.00
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Trim* mineeiama * 2J26

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu, kartu su užsakyme.

Naujas pasikėsinimas.
PAUL HANNA 

[Speciali Naujienų ir Federuotosios 
Presos korespondencija]

WASHINGTON. — Starų-, 
bieji šios šalietf lobininkai ruo
šiasi naujon atakon prieš dar
bininkus — Šį kartą jų pro
fesines organizacijas. Pirmoji 
ataka jau padaryta. Augščiau- 
sis teismas nūdien turefl iš
spręsti vienos bėdinos anglių 
kompanijos reikalavimą. Tdyi 
kompanija — Coronado Coal 
Company. Ji reikalauja, kad 

.United Mine \Vorkers unija 
užmokėtų nė daugiau ma
žiau — tik šešis šinitu's tuk-’
stančių dolerių. Tokių n uosto-1 -- -----
lių kompanija turėjusi septyni [t/i tiratkštaa Šiame akyrla/e 
metai atgal, kftomet jos dar-l nuomones Jfedakcįff 
bininkai metę darbą, o United 
Mine 
talkon

Delei 
traukta 

| voką tai

Pažungieji unijų darbuotojai 
visa tuo rimtai susidomėję. Jie 
sako, kad užvestoji prieš Unit
ed Mine Workers uniją byla 
gali įnešt didelių atmainų. 
Augščiausio teismo nuospren
dis, kad kokios, ir pačią Ame
rikos Dąrlio Federaciją galįs 
palaidoti. Vis dėlto, jie ne pe
simistai. Pasak jų, patį dar
bininkų judėjimą lobininkai, 
šiaip ar taip, nepasmaugs. Jei
gu Amerikos Darbo Federaci
ja butų sugriauta ar bent taip 
susilpninta, kad tinkahiai va
dovauti šios šalies darbininkų 
judėjimui ir nebepajėgtų — 
tuomet susikurtų kita atatin
kama organizacija. Tokios nau
jos organizacijos vadeles tu
rėtų pąsiimti į savo rankas tie 
žmonės, kurie iki šiol buvo 
skaitomi “nepalenkiamais radi
kalais”, nors tokiais jie nie
kada nebuvo ir nėra. Visa, 
ko jie nori, tai — šios šalies 
dariiininkų jiulėjiman įnešti 
naujos, sveikesnės minties.

Kai]) bus, kaip nebus, bet 
šios šalies darbininkų organi
zacijoms gpimoja didelis pa
vojus. Muo to, kaip jie suge
bės šitą pmx>jų atremti ar, su
mušti, naują frontą sudaryti, 
— žymiam laipsny priklausys 
tolimesnis jų veikimas.

Shltytofii Balsaii

L.S.S, Reikalai Puriškevičius ar Fordas? bę pažiūrėti mums nežinomų

LSS. VIII RAJONO C. 
K-TO POS«DIS.

dainuoti

Kada tie dalykai 
pasiliaus?

Dveji metai atgal, kada 
ėmė reorganizuotis’ lietuvių 
Socialistų Sąjungos kuopos, 
pasiliuosavusios nuo “kai- 
riasparnių , tai pastarieji I panija turinti pilnos teisės mo- 
mėgino visokiais budais SU- keti savo darbininkams tokias 
trukdyti tą darbą: jie kelda-1altfas» kokios jai išrodo esant 
vo triukšmą socialistų susi- 
rinkimuose, keikdavo sočia- 
Mstus kalbėtojus ir grūmo
davo jiems kumščiomis ir 
kartais net pavartodavo jie- 
gą prieš atskirus socialistus. 
Taip, Ciceroje “kairiaspar- 
niai” (dabar jie vadinasi 
“komunistais”) užpuolė so
cialistų kuopos sekretorių, 
kad atėmus iš jo kuopos 
knygas. y

Dabar vėl ima kartotis tie 
komunistų žiaurumai. Ne
senai jie sumušė ir apiplėšė 
socialistų kuopos narį, drg. 
J. Degutį, Elizabeth’e, N. J., 
kuomet jisai uždavė keletą 
klausimų komunistų kalbė
tojui, kuris nemokėjo ♦ atsa
kyt į juo'S. O šiomis dieno
mis jie • suardė socialistų 
prakalbas Chicagos priemie
styje, Roselande, ir norėjo 
sumušti kalbėtoją, drg.' T. 
Kučinską?

Prie tų žiaurumų veda fa
natizmas. Komunistai yra 
taip aklai įtikėję į tai, ką 
skelbia jų laikraščiai ir agi
tatoriai, jogei jie negali pa
kęsti skirtingos nuomonės. 
Tuos, kurie išreiškia kitokią I 
nuomonę, negu jų partijos 
spauda ir kalbėtojai, jie ne
nori pripažint dorais ir pro
taujančiais žmonėmis.^ Jei
gu jie galėtų, tai jie stačiai 
išnaikintų juos.

Lygiai tokia dvasia linkui | jvair‘U iždinėse pinigai
kitaip protaujančių žmonių 
visuomet pasižymėdavo reli
giniai fanatikai. Viduram
žiuos^ iš jos kilo vadinamie
ji “kryžiaus karai”, “hereti- 
kų” skerdynes, inkvizicija 
ir kitokios baisenybės, ku
rias atsiminus, darosi/šiur
pu šių dienų civilizuotam 
žmogui! Tos fanatizmo dva
sias apsireiškimą, deja, da ir 
musy dienose tenka matyti 
tarpe aklųjų katalikiškos 
kunigijos pasekėjų.

Workers unija atėjusi 
streikininkams.
šitos talkos unija pa- 
tieson. Kompanijos ad- 
išparodo, jogei kom-

reikalingos. Jeijęri tokiomis al
gomis darbininkai nepatenkin
ti. jie gali pasijieŠkoti darbo 
kitur. Į kompanijos ir darbi
ninkų reikalą neturįs teisės 
kištis “joks pašalinis asmuo”. 
Bet United Mine VVorkers uni
ja — taigi tas “pašalinis as
muo” — atėjusi talkon dar
bininkams ir pradėjusi jiems 
vesti streiką. Toji unijos tal
ka kompanijai pridariusi di
delių nuostolių. Tad — ji ir 
privalo tuos nuostolius padeng-

Tokia yra istorija. Kai kam 
tai gali išrūdyti labai papras
tas dalykas. Kompanija turė
jo nuostolių ir dabar reikalau
ja atlyginimo. Bet taip nėra. 
Už Coronado Coal kompani
jos stovi kone visi stambieji 
šios šalies lobininkai, susibu- 
rusieji į taip vadinamą Indus
trinėms Teisėms Išlaikyti Ly
gą. *

Kogi jie nori? Atsakymas 
trumpas ir aiškus: teismų pa
galba išardyti šios šalies dar
bininkų unijas. Vienas labai 
artimas tai Jygai žmogus au
linis - nejučia prasitarė: * kaip 
greit aUgščiausis teismas nu
spręs, kad Coronado Coal kom
panijos reikalavimas yra tei
singas, taip greit samdytojai 
pasirūpins užvesti visą eilę 
naujų bylų. Bylų, kad teismo 
keliu pareikalavus jiems pa
darytuosius nuostolius padeng-

šis augščiausio teisino nuo
sprendis duos Auksines pro
gos” savus reikalavimus lai
meti.

kita,
visa tai reiškia? Nieko 

kaip tai, kad 'sudėtieji

NIEKO GERA.

CHICAGO. — Panedely, ba
landžio 25, ♦ Naujienų name 
laivo regiiiliarinis LSS. VIII 
Rajono centralinio komiteto 
posėdis.

Neatsilankius Rajono orga
nizatoriui P. Milleriui, posėdį 
atidaro sekretorius <1 J. Čepo
nis. Tvarkai vesti išrinkta d. 
J. Markus.

Skaityta Ir priimta pereitojo 
susirinkimo protokolas. Komi
sija. Pirmosios Gegužes ap- 
vaikšČiojimui rengti, A. Žy- 
montas ir kiti, praneša, kad 
rengimo darbas sekasi: svetai
nė, kalbėtojai ir daininkai jau 
pakviesti, ir visi sutiko. Musų 
rengiamam apvaikšČiojime su
tiko dalyvauti
kompozitorius M. Petrauskas, 
artiste Unė Rabickaitė, broliai 
Bri ėriuką i ir kiti.

Agitacijos Komisija prandta, 
kad rengiamasai stud. T. J. 
Kučinskui maršrutas sekasi vi
dutiniškai. Žmonės lankosi. Tik 
komisija pasiskundė, jogei ka 
kur, rengiant prakalbas, vie
tos draugai-kuopiečiai nei kiek 
komisijai nepagelbėjo — ren
kant aukas ir darbininkišku 
literatūrą pardavinėjant.

Suprantama, dėlei to turis 
draugus pagirti negalima. Tai 
%ya didelis apsileidimas.

Beje, d. J. Čeponis, išduo
damas raportą iš savo veiki
mo rajone, atsiėmė rezignaci
ją, kurią buvo įteikęs pirmes-

įvykęs pirmasai Lie-
Lenkijos delegacijt 

Konferencijai pirmi-
belgas Hymans.

iŠsisukinčti. 'Ed- 
dalyko jie no- 

ir juičias dery- 
vilkinti. Tomis

Lietuvos Informacijų Biuras 
skelbia gavęs pranešimą, kai 
balandžio 20 d. Belgų sostinė. 
Briusely 
tuvos ir 
posėdis, 
ninkauja

Iš pirmojo posėdžio tarimų 
matyt, kad lankai, kaip ir vi
suomet, ryžasi 
t i stačiai prie 
mėgsta. Beto, 
bas jie ryžasi
pačiomis žiniomis, . sekamasai 
posėdis turįs įvykti balandžio 
pabaigoje. Kada įvyks antra
sai posėdis — dar sekamas ga 
bus paskirtas apie vidurį ge
gužės...

Dar nieko gera.
Suprantama, kadir blogos 

derybos, vis dėlto jos yra ge
resnės nei karas. Lietuva to
kių derybų keliu susitarė su 
savo kaimyne Latvija. Pasta
roji gavo daugiau nei davė, 
bet vis tiek susitarta.

Šiame atsitikime mes tečiaus 
turime reikalo su ypatingais 
kaimynais. Tie kaimynai ėjo su 
mumis į derybas tik tuo tikslu, 
kad gavus progos iŠnauja mus 
užpulti. Niekas todėl negali 
tikrinti, kad tų derybų metu 
ar tuoj po jų Lenkai ir vėl 
nepuls Lietuvą. Taip jie yra

ba r.
Taip gal nebūtų, jeigu pati 

Lietuvos valdžiau eitų sava dar
bo liaudimi atsiremdama, jei
gu ji nepataikautų kunigams 
ir Lietuvos lenkams dvarinin
kams. Nors Lietuva ir nedi
delė šalis, nors ji ir nepajė
gia pastatyt tokią armiją, ko
kią gali pastatyt Lenkai, vis 
dėlto tinkamai Lenkų puoli
mą atremti ji galėtų. Nėra to
kios armijos, kuri atsilaikyti 
prieš visą šalį.- Neatsilaikytų 
ir nuskarusioji Lenkų armi
ja. Bet...

Bet Lietuvos valdžia šiandie 
elgiasi taip, kad žymi jos gy-

bus atimti ir pačios unijoj fak- 
tinai bus kąipir sugriautos.

Streiko ar lokauto metu josivCn7Jjų'dalis ne^"arJ'?aS 
pasidarys bejėgėmis.

Vadinas, šitiys samdytojų 
pasiniojimas grūmoja pačių 
unijų gyvybei. Bet ką gi tos 
unijos daro? Tenka pasakyti 
liesą: jos labai maža ar veik 
nieko pedalo. Delei to reikia 
pakaltinti pati tų unijų ma
šineriją — tų unijų “virali
nės”. Jos kažinko laukia, lau
kia ir laukia. Tik retkarčiais 
vienas kitas tų unijų viršinin
kas pasako “stiprų žodį”, ir minimas. Nieko gera. 4 
visa. ’, — N. P-a.

nenori stoti aktyvėn pririš Len
kus kovon. Lietuvos valdžia 
netik nepaiso, bet dugi perse
kioja tuos, kurie jai^uaugiaui- 
sia galėtų padėti. Ji eina prieš' 
Lietuvos demokratiją.

Lenkų imperialistai visa tai 
puikiai suma to, ir naudojasi. 
Ve kodėl aš ir sakau, kad iš 
pradėtųjų Belgų sostinėj de
rybų gali likti tik kartus atsi-

jisai ir ant 
to Rajono

toliau lieka Aštun- 
sekretorimn. Boto, 

pasiskundė, kai 
negalįs susitikti sunieku budu 

cld. Liutkum ir Ju'kniu. Jiedu 
yra paėmę pereitosios Rajono 
konferencijos užrašus ir iki 
šiol dar, negražina. Tai irgi 
savo rųšifcs apsileidimas.

Svarstyta, kad centralinio 
komiteto nariai — organizato
rius, sekretorius ir kiti — lan
kytus į vietos kuopų susirin
kimus. Lankytus tuo' tikslu, 
kad kuopiečiams daugiau rei-

įvairių sumanymų teikus. 
Draugų manymu, visa tai ne
mažos musų organizacijai nau
dos Atneštų. Viena, tai drau
gus paskatintų prie spartesnio 
veikimo. Antra, pati musų or
ganizacija padidėtų.

Taipjau buvo svarstyta, kaip 
geriau musų ■ organizacijos lei
džiamąjį laikraštį “Bangą” iš
platinus. Šiomis dienomis pa
sirodė antrasai musų laikraš
čio numeris. Jisai verta per
skaityti kiekvienam susipratu
siam darbininkui. Bet kad jis 
galėtų pasiekti tų darbininkų 
lūšneles, reikalinga imtiems 
musų draugams pasidarbuoti.

Tuo posėdis užsibaigė. Drau
gų ūpas buvo geras. Skirstė
si jie tuo pasiryžimu, kad dar 
daugiau veikus nei iki šiol.

—• Rajono Korespondentas.

Automobilių fabrikininkas 
Fordas leidžia savaitraštį, pa
vardytą “The Dearborn Inde* 
pendent”. Tame laikrašty jau 
bus metai laiko, kaip pradėta 
varyti stačiai niekinga kam
panija prieš žydus.

Žydų organizacijos Ir pavieni 
jų darbuotojai visais budais 
niekinami. Žydai tam Fordo 
laikraščiui yra tik “bolševikai, 
kruvinosios revoliucijos skel
bėjai” ir kitokį “siurbėlės”. 
Apie Amerikos Žydų organiza
cijos, neskiriant religinių, For
do laikraštis kitaip ir nekalba, 
kaip “Jewish Hot-Beds of Bol- 
shevism in the United 'States”. 
Lietuvių kalboj tatai reiškia 
tiek:'* “Žydiškieji bolševizmo 
lizdai Jungtinėse Valstijose”.

Stokoja tik vieno, būtent to, 
kad Fordo leidžiamasai laik
raštis imtų kurstyti — “mušt 
žydus!” i

1 uomet mes turėtume sa
vą, “Amerikos Puriškevičių”.

Iki kokio begčdingumo nuei
na tas Fordo leidžiamasai laik
raštis, rodo sekamas. To laik
raščio laidoj už balandžio 23 d. 
įdėta 
‘Their 
Voice”.
ta: “Sydney Hillman, Amalga- 
meitų unijos prezidentas, yra 
radikalingiausis J ungtinėse 
Valstijose socialistas — taip 
rad'ikalingas, kad jis veikiau
sia ir socialisto vardo atsiža
dės. Jisai sovietininkas, Jisai 
taip toli “prasisiekęs”, kad 
bendrasai Amerikos darbinin
kų unionizmo tipas jam yra 
tik ‘šašų-strciklaužių unija*..? 
Hillmano unijos siekimas yra 
sugriauti industriją ir komuni
kaciją ir pavesti ją į radikalin- 
gųjų clenieaity rankas. Tatai 
reiškia, padaryti dar vieną Ru- 
siją. Hillriianas gimęs Rusuo
se. Jisai asmeniškai pažįsta 
daugelį tų bolševikiškų žydų, 
kurie šiandie valdo aną <lidelį 
kraštą.’’

Kas sakinys, tai na/ujas 
las. Visi juk žino, kas 
Hillmanas. Visi žino ir 
kad prieš jį veda atkaklią kovą 
taip vadinamieji Amerikos ko
munistai, jų tarpe ir lietuviai 
komunistai. Hillmaną jie ki
taip ir nevadina, kaip “social- 
palriotu” ir “parsidavėliu.” 
Bet Fordo laikraštis vadina jį^ 
“didžiausiu bolševiku”. Vadi
nas, kraštutinybės susisiekia. 
Fordas turėtų pasibučiuoti su 
“draugais komunistais”.

Vis dėlto tuomet, kas jisai 
yra Puriškevičius ar For
das? — Hy.

Jieškok smagumo paukštelių 
čiulbėjime, įvairume jų dailių 
balselių.

Pagalinus, jieškok smagu
mo dainose, tame balzame, ku
ris stebuklingai gydo nuliūdi
mą.

Jieškok smagumo muzikoje, 
toj stebuklingoj kalboj be žo
džių, kuri musų jausmus bega
lo žuvėja ir užlieja inus džiau
gsmo banga, bei atidengia lin
ksmybių taurę.

Jieškok smagumo ošinČiuo- 
se miškuose, šlami ličiuose 
šimtmetiniuose medžiuose, ta
me musų poetų dailių žodžių

Niekados nejieškok smagu
mo smuklėje, stiklely) degti
nės, nes jo ten niekas nesu-’nes, nes jo ten niekas 
rado. — Atomas.
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Koperatininku jėga 
, Rusuose.

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Patrick 
Quinlan, kuris kadaise “sava 
iniciatyva” buvo nuvykęs į ta
rybų Rusus, šiomis dienomis 
čia be kita pareiškė, kad Ru
sų koperatininkų jėga esanti 
“ta jėga, kuri šiandien, (valdo 
tarybų Rusus”. Rusų kopera- 
tivai turi daugiau kaip penkis 
milionus narių. Be tų koiMTa- 
tivų tarybų Rusija neišsilaiky- 
ų. Apie šeši šimtai tūkstančių

<u budu nepajėgtų valdyti Ru
siją . Tiesa, kad vadovaujanti 
Rusuose jėga esanti* komunis- 
ų partija. Ji vadovaujanti ir 
lutiems koperaliniukams. Bet 

. cigii lasai “vadovavimas” ko- 
leratininkams nepatiktų, jeigu 

. ie patys tam nepritartų ar 
galima tikėti, kad kopefatinin- 
<ai nusilenktų komunistams?

Quinlanas sako, kad ne.

šitoks straipsnelis:
Master Trocskjrs

Be kita ten pasaky

[Iš Foderuotosios Presos]

WASHINGTON. — Tolimų
jų rytų, Siberijoj, respublikos 
Steigiamasai Seimas kovo 11 
dieną pasiuntė tam tikrą at
sišaukimą valstybės sekreto
riui, ^senatui ir atstovų butui. 
Atsišaukimas pasiųsta ? per 
Jungtinių Valstijų ministerį 
Pekinę. Vis dėlto, valstybės 
departamentas alsišalukimo tu
rinį nepaskelbė. Dabar Fede- 
ruotoji Presą gavo šilo atsi
šaukimo kopiją. Gauta jisai iš

kei. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunrdesty j i
ASSOCIATION BLDG.

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

PanedSliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyd* Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salk St. Room 324 
Tel. Central 6890

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

me- 
yra 
tai,

Kur įieško t smagumo
. Kuomet siela tampa pažeis

ta nemalonių gyvenimo aplin
kybių, ir neramios mintys te
ka galvoje, nueik į žydinčių 
gėlių karalystę ir mčgihk su
rasti smagumo įvairių žiedelių 
klestėjime. Jieškok smagumo, 
prisivaizduodamas sau tą pas
laptingą ranką, kuri tuos .žic- 
dteljits nuivarsavof Ir jeigu mū
šį artistai gauna didelius pini
gus už gerą atvaizdinimą gėlių 
žiedelių, tai kiek verta toji 
slaptinga gamtos ranka, kuri 
juos taip tikslingai nuvarsavo?

Jieškok smagumo ant ežero 
kranto prie liūliuojančių ban
gų, kurios nuo amžių dainuo
ja ošia slėpiningą savo dainu
žę ir kurios poetams teikia me
džiagos nupinti dailiam poezi
jos vainikėliui.

Jieškok smagumo 
mėnesienos nak lėlėj,
skandink savo neramias 
ti's begalinėje mėlynosios erd
vės gelmėje, už bcplaukiojan-

likos, štai jis:
“Rimtoje didžiąjai Amerikos 

respublikai .valandoje, kuomet 
šalies reikalų tvarkymas per
eina naujosios administracijos 
ir naujojo kongreso rankosna, 
kri tingiausiame visam civili
zuotam ' pasauliui momente, 
mes, tolimųjų rylų respubli
kos žnioiUųi įgaliotiniai, siun
čiame j^rOs, laisvų ir laisvę 
mylinčių Amerikos žmonių at
stovai, savus sveikinimus ir at
sišaukimą.

“Musų gimtasai kraštas, to
limųjų rytų sritys, sudariusios 
bUvusią Rusijos imperiją, per 
eiles metų buvo mušiavietė 
svetimai invazijai ir piliečių 
karui. Tai darė svetimųjų no
ras maišytis į vidurinius mu
sų žmonių reikalus.

“Išjudinti /karažygiais visoje 
eilėje frontų, atkirsti nuo cen- 
tralinės 'Rusijos nematuojamu 
Siberijos plotu, nenorėdami, 
kad jų kraštas pasidarytų ba- 

vze kampanijai prieš Rusiją, 
musų žmtmės sukilo kaip vie
nas vyras ir savo pasiliuosa- 
vimo reikalą ėmė į savas ran
kas.

“Viduriniai priešai jau nu
galėti. Didesnioji musų gim
tojo krašto dalis, apvalyta nuo 
svetimųjų armijų, ramaiLS ku- 
lybos daiko ^tveriasi. Atski
ros semcnovininkų gaujos nū
dien dar siaučia tik pietinėj 
pajūrio provincijos daly, čia 
jos, pasinaudodamos nelegali- 
niu 
savąjį netvarkų siautimą tebe
tęsia.

“Rytuosna nuo Baikalo, iki 
pat Ramiojo vandenyno, susi
kūrė demokratinga valstybė, 
nepriklausoma ir sava vald
žios forma bei socialine struk
tūra-visai skirtinga tai siste
mai, kuri viešpatauja tarybų

>s, pasinauuųdi
iu tos teritorijos okupavimu,

publikos Steigiamasai Seimas 
išrinkta visatiniu ir lygiu bal
savimu.- Atstovaudamas visas 
musų visuomenės klesas, įga
liotas naująjai musų respubli
kai pamatus tiesti, jisai nu-

mui io j 
ir pa

min

Jieškok smagumo sidabrinėj 
šviesoj mėnulio, kurs minkš
tais savo spinduliais žavi įsi
mylėjusias poreles.

Jieškok smagumo mėlynuose 
dangaus skliautuose, tarp auk
so šviesa mums mirksinčių 
žvaigždelių, tartum viliojančių 
mus į plačią ir begalinę toly-

rikos respubliką laukdamas 
jos padrąsinimo bei pagalbos.

“Didžiausias musų žmonių 
troškimas yra toks, kad nau
joji (Amerikos) administraci
ja ir pats kongresas, būdami 
ištikimi didiemsiems laisvės 
!>ei žmonių apsisprendimo idea
lams, išties pagalbos ranką 
musų jaunutei respublikai- jos 
kovoj prieš intervenciją ir už 
laisvą bei nepriklausomą -išsi
laikymą”.

Atsišaukamas pasirašyta im
ties Steigiamojo Seimo pirmi
ninko šilovo.

JOSEPH C. SOBOL 
Advokatas

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

Namų Ofisas 
1645 Wabansia Avė.,

Tel. Haymarket 3869.

APSAUGOK SAVO PINIGUS
Kam sukt palvą, kad radus vietą 

tikrai Baugiam inveatinimui, kuria 
atneilų 6% ir daugiau metams

■ pelno? Pasiklauskit P. M. Kaičio.
LIBERTY LAND & INV. Co^

3301 So. Halsted./Str^ 
Chicago, III.

Tel.: Bouleyard 6775.
*

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

Pirmo Morgečio
Aukso Bondsus

Procentai išmokami du įkartu į metus 
blle vienoj banko j.
Bondsai po <$100 ir $Q00. Gali pirkti
tr lengvais limokijimais

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

Kreipkitčs ( lietuvių Įstaigą.
Peoples Investment Co.
220 S. State st. Room 1422

Tel. Harrison 202| Chicago, III.
Kasdien ir nedlUamis nuo 12 iki 3 

po piet.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Valandos:; nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
• Rezidencijos tel. Albany 8710 
________________ „_______ _________ J

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, III

t B®1L» ĮSAKMI* S H MAMA* M*

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
krteipkitės | J. E, Bruževi- 
čians aptiekę:

WAUKEGAN 
PBLARMACY, 

1005 Marion Street,
Waukegan, HL «

k



4 ‘ t - J V ‘lt N
Tiesi kelionš be pemčdimo iš New Yorko per Libavą 

arba Hamburg—Eitkūnai
I LIETUVA

Laivai Išplauks kas 14 d. Dideli dviejų iriubų pašto laivai Išplauks
“ESTONIA” .. GEG. 4 (

‘TOLONIA* ........... GEG.18 I
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams

Kreipkitės prie musų agentų judų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Westem Paša. Afent, 120 N. La Šalie St 

CHICAGO, ILU

“LITHGANIA”   BIR2. 1
“ESTONIA” ......... BIRŽ. 22

DR. K. DRANGELIS
Pranešame pirkėjams Brighton Parke ir 

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

Phone Lafayette 621.

Parmos! Parmos!! Pigios
Indiano, Michigano, Wisconsino, parduodame ant lengvo išmo- 

j »
kėjimo, taipgi mainome ir ant miesto namų. Reikalaujantiems, da-
vadus prisiunčiame per laišką.

Yasulis & Klobuchar Co.
f -

3605 Deodar St., Indiana Harbor, Ind.

-m

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
J . A. BARTKUS, Pre».

8pedala*a«t Moterų Ilges Ir,Chlrtretys 
MILVAMUUD ATM

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune. . ,
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

f- Nuin. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja. x

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

PERSIKĖLIAU
Dabartine vieta: ofisas su Dr. Mon

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

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

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

Mrs. A. Michniewifz

Tel. Canal 6222 ,
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 22nd & So. Leavitt Stf. 

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
.. ------

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kam p. Marshfield a v.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 ik!

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

CHICAGOS
ŽINIOS::

Sustreikavo stokjardų 
bininkai.

Daugiau kaip astuoni

dar-

šimtai 
vakar

I anksti rytą paskelbė streiką. 
Pastarieji darbininkai dirbo 
prie prižiurę j i įim supirktų ktok- 
jardų karvių. Streikan darbi
ninkai išėjo taip greit, kaip tik 
sužinojo, kad jų algos antru 
sykiu bus numažintos. Dabar 
jie gavo 52 centus į valandą. 
B< t subatoj bosai pranešė 
jiems, kad jų algos bus numa
žintos ligi 44 centų į valandų 
ir jų darbo dienos pasilieka Į 
septynios savaitėje.

Taipgi pakeriai- 
batą paskelbė, kad 
savo darbininkams 
10 nuoš. priedui 
nu oš. numažintų 
Anialgainak'd Meat 
Butcher Workors’ 
mė. Prie to savo
pakeriai įiaprašė federalinį tei
sėją Samuel Alschuler, kad jis 
imtųsi taikinti darbininkus su 
Pakeriais deki nesusitaikymo 
prie naujų algų. Alschuler pra
nešė, kad sekančius ketvirta
dienį ir penktadienį jis išklau
sys darbininkų ir pakerių pa
reiškimus ir padarys atatinka
mą arbitraciją.

Gi stokjardų ofisų darbinin
kams tapo paskelbta, kad trys- 
dešimtas nuošimtis jų bus pa
leista nuo darbo.

praeitą su- 
jie visiems 

numažins 
prie to 15 
algų, ką 
Cnt terš ir

pareiškimo

Nuomininkai kariauja su 
savininkais.

Kaip vakar tiksiančiai clli- 
cagiečių nuomininkų turėjo 
išsikraustyti, arba mokėti veik 
dvigubai didesnes reųdas. Te- 
čiaus nuomininkai atsisakė iš
klausyti tuos namų savininkų 
reikalavimus. Tatai praeitą su
batą sukinėjosi apie nuominin
kų namus laukinių policija ir 
kaip kur įvyko muštynių. Po
nia Thomas Thompson susi
mušė su savo nuomininke Ma
rio Murthaugh ant pleciaus. 
Moterys susidraskė veidus ir 
išsipešiojo plaukus. Daugelis 
ir kitose vietose pasitaikė muš
tynių ir keiksmų.

Nuomininkams apsaugoti 
draugija tvirtai patarė kiekvie
nam nuomininkui nesikrausty- 
li iš vietos nežiūrint kaip jiems 
grąsis savininkai. * ,

Landlordai jau apskundė 
1.695 nuomininkų, kurie pa-

auklėtiniu

EKTRA1 EXTRAI

KARDO”VAKARAS 
Su paveikslais, dainomis, monologais, soloms ir kunigų pamokslais atsibus: 

Nedėlioję, Gegužio-May 8 dieną, 1921 
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2244 W. 23rd Place, 
Pradžia 7 vai. vak.

Kareivlai Kristuj keliauja j “Kardo” vakarų žlpasi žiūrėti naujų apie savo “šventus” darbus.

šitame “Kardo” vakare bus rodomi nauji, pirmu sykiu paveikslai — apie kunigus, miniAkas, dievus, 
velnius, popiežius ir jų šventus darbus, šitame “Kurdo” vakare, dalyvaus šaunus — dainininkai, pianis
tai, klemctistui, monologistai, deologistai ir solistai, šttamo “Kardo” vakare didesnę dalį programo 
išpildįs — kunigai ir davatkos. Kunigas Bimba sakys garsų pamokslą apie visokius griskus, zokonin- 
kas Pocijonistas mes prakeiksmą ant oediovių. šitame “Kardo” vakarė bus juokų iki ašarų, o ašarų 
iki juokų. Kuris iš bedievių šitą vakarą apleis tas griešįs sm-ertelnai ir sykiu graudensis visa savo am
žių. Todelgi, nė vienas nepamirškit “Kardo” vakaro” Gegužio 8 dieną. Kaltinkit savo draugus, kal
binki! savo pažįstamus, kalbinkit bedievius ir tikinčius į švento “Kardo” vakarą.

Užsibaigus programui prasidės Grušo orchestros griežimas ir šokiai iki vėlyvai nakčiai.
Inžanga tik 75c. Kviečia visus

slyvai nakčiai.
Kardo” Vakaro Rengimo Komitetas.

Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akta Egiamiaaolu Dykai

Gyvenimas yra

** nyksta regėjimas. 
m ' Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
B thalmomėtąr. Jf- 

patinga doma at
kreipiame i vai- 

nuo 9 ryto iki 9 vak.kus. _ ____________
Nedėliomis, nuo 9„iki 12 dieną. 

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephoną Yards 4817 

Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
18 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 Labaratorlja: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8412 8. Halsted St.

Telephonait

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už kų gausi $3.00 vertes nupiginlmf.
. PALIKTI STORAGIUJ
ĘįBffiSb Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- .

■ ’ vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir m.M
. ’ pečių, — kaip nauji. v |

western FURNITURE STORAGE CO.
Į | M| 2810 W. Harrison St., Chicago, III. M

Mes turime parduoti už neužmok ėjimą rendos palaikymui dvi-
1 ll jMirtt dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už, kurią ,
j JzFp reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir Juosime veltui Ii p K 

24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir U 11
H • užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- M iii
(y vus. Nepraleisk Šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
9 gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug-

štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimtį augštos rūšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir M n 

B B R karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- B|B ■ B 
duosimo už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. K B^B

» B aPsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pastatom veltui TB
B D B B i visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi pasiunčiame C. O. D. ir BIB B B ■ B 

daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.
Liberty Bondsai priimami.

Atdafą nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4, vai. po pietų.

štos rųšies gvarantuotą kalbamųjų mašinų, 
parduoti dešimtį augšt------ x ’ J"
karpetų. šie setai yra

Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni, 
pielinkes, taip 
•ba užsimokėti

Liberty Bondsai priimami.

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, UI.

Stogu Dengejas

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466
L—__  - ■ ■ . . „ ; r ■ ...........   -==J

■■■■■■■■■■■■■■■■■B
i Telefonas: Drover 7012

DR. C, Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Are.
arti 47-tos gatves

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

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

Phone: Prospect 2704 
s i ......................... i —

Mergaitė su mažu 
dingo.

Penkiolikos metų 
Virginia Whittaker, 
mažų Lucille Goodman. Gi 
kuomet Lucille tėvai pranešė 
jai, kad jie išvažiuoja į New 
Yorką gyventi ir pasiima su 
savimi vaiką, lai ji ir dingo su 
vienuolikos metų kūdikiu. • Ji 
labai mylėjo savo mažą aukle- 
tillj. Į
Susektas statymui medžiagos 

parūpintoji; sąmokslas.
Valdžios komitetas su Dauu 

gherty priešaky ilgą laiką ty
rinėdamas priežastį brangumo 
statymui medžiagos išnešė aik
štėn gana svarbių dalykų. Pra
eitą subatą tasai komitetas pa
reiškė, jog pavyko jam' pilnai 
patirti statomos medžiagos 
parūpintųjų sąmokslą. Subatoj 
jau ta]N> apkaltinta 110 asme
nų, kurie yra prisidėję prie są
mokslo. Jų tarpan įeina kele
tas milionierių ir net darbinin
kų vadų., Tie nakties paukščiai 
slapta nustatydavo namų sta
tymui medžiagos kainas. O są
mokslas nustatymui kainų reiš
kia laužymą valdžios įstatų. 
Tatai tie asmenys dabar bus 
traukiami atsakomybėn.

Bylos, nurodančios kalbamų 
žmonių sąmokslą, tapo įteiktos 
valdiškam teisėjui George T. 
Page, kuris parūpino varantus 
firmų ir individualų sąmoksli
ninkų areštavimui. •

mergaitė

• šiuomi pranešu visiems namij sa
vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengejas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbų atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimų savo darbe tu
riu per 15 metų.

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., ’ 

Phone Roosevelt 8699.

Pasidaryk sau vyn* 
Vynuoges, Vynuoges 

Vynuogės-
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamą kainą.

COYNE BROS., 
119 W. S. JVater SL

Chicago, HL

(Seka ant 4 pusi.}

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 
r • • - ------------
vakaro.

. __ J Od
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

- . Nedėtomis nuo 10 vai. 
valandos ryto iki 1 yal. po piet.

Telefonas Drexel 2880

■ DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

; 8149 S. Morgan St., kerti 32 St. 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS t

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

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 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

■ Telephone Yards 1532

; DR. J. KULIS
į LIETUVIS
' | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
H Gydo visokias ligas moterų, vai- 
H kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias: senas ir paslaptin- 
pl gas vyrų ligas.

KAIP JUSĮJ AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto

W. F. MONCRUFF, M. D.

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

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

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

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 Si.

l*el. Austin 737

DR. MARYA
DOVVIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted 8t„ Chicago, III.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: IMI ryto; 2—3 po piet, 
7—8 yak. Nedėliomis 10—12 dieną.

DR. VAITUSH, O. D. j 
Lietuvis Akiiį 

Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

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

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojamš 

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

Arti 88th Street.

Telefonas Pullnr.an 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland. 

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

jTel.: Yards 6G66
Boulevard 8448

5 DR. V. A. ŠIMKUS
J Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
■ 8203 So. Halsted St., Chicago.
■ Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
■ v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

š .DR. J. SARPALIUS :
5 1424 So. Halsted St. S
5 Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. JĮ
■ i Nedėlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tol. Yurds 5093. 
«*■■■■■■«■■■■■■■■■■>

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų į People Teatrą 

1616 W. 4Hh St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki pint.
Tclephone McKinley 262

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms? ’ Antrašas: 
8333 So. Halsted St., Chicago, 111.

Phone: Boulevard 4121

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

----- DU. Š. BlEžlŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos/ 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
f\vaX vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
WTlr2nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

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

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

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Are., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:»<r 
iki 8:30 vak.
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Ta komisija ir tolesmai pasi
liks tyrinėti statomos medžia
gos parūpintoji; žingsnius, nes 
randasi patikinčių prirodymų, 
kad tik delei tų asmenų ne- 
legalės kambinacijos materio- 
las pakilo nuo 1(M) iki 150 nuaš. 
augščiau.

Jieško vagilkos.
Policija jieško vagilkos — 

jaunos šviesios mergaites. Jau 
penkios ar šešios moterys a|>- 
siskundė policijai, kad jos vie
na netekus dangei pinigų, kita 
brangakmenių. Ir visos jos nu
piešia tokią pat merginą. Kaip 
tik ta mergina pasisukinėja 
apie moterį ir moteris pasi
genda savo daiktų.

Gaudys slakerius.
Praeitą subatą atėjo Pul. Eli 

Hehnick instrukcijų kaip su
gaudyti slakerius — vyrus, ku
rie išsisukę iš praeito karo na
gų. Bjik Chicagoje ir jos apie- 
linkeje randasi tokių
žmonių ir jie turi būti sugau
dyti.
, Už ketu rilį ar penkių dienų 
bus paskelbta slakerių vardai 
ir pavardės. Tas bus padaryta 
laikraščiuose. Be to tų slake
rių pavardės 
paštuose 
namuose.

bus iškabintos 
ir kituose viešuose 

Kiekvienas Jimgt. 
pilietis turės galios 
slakerį ir pristatytiareštuoti

tam tikron nuovadon. Bus duo
dama $50 atlyginimo už suga
vimų kiekvieno žmogaus su
minėto slakerių liste. Pirmas 
listas talpinsiąs mažai pavar
džių. Panašus listai bus išsiun
tinėjami kas diena. Taip bus 
daroma todėl, kad valdžias 
agentams butų pakankamai 
laiko apsidirbti su areštuotai
siais. Nes jie mano, kad syki h 
paskelbus visas slakerių pavar
des butų užkimšti visi vaklžios 
namai ir jie nepajiegtų 
dirbti su tais gaivalais.

Karės departamentas 
pabaigtą slakerią listą; 
įeina 160*,OOO išsisukusių
riavimo rankų. Tą listą sudaro 
risi Jungt. Valstijų slakeriai.

Statytojai pametė darbų.
Tikras skaičius dar nepatir

ta, bet apie 10,000 darbininkų 
— statytojų sukatoj per pietus 
jifiliko savo darbų. Ir dabar ne
begrįš prie jo kol susitaikins 
su kontraktoriais. Kontrakto-

tojų algas 30 nuošimčių pap
rastiems darbininkams ir 25 
nuoš. mekanikams. Darbinin
kai gi nusistatę laikytis senų
jų savo algų.

Pieno ir duonos darbininkų 
streikas sustabdytas.

Darbininkų atstovai pasitarę 
su bosais atidėjo streikų ant to
liau, kol galutinai bus patirta, 
kad streikas negalimas išvengt.

Pieno ir duonos Išvažiuoto-

'---- kAZIMIERAS MATULIS’
Patiko mirtį bal. 25 d. 3 vai? 

pietų, traukinis Wabash ir Pennsylva- 
nia užmušė. Palaidotas ant tautiš
kų kapinių. East Hammond. Velio
nis paėjo Kauno rėd., Novo Aleksan- 
dravo pavieto, Panemunėlio parapijos, 
Smilgių vienkiemio. Paliko didelia
me nuliudime moterį Oną ir 3 kūdi
kius: Kazimierą 15 metų, Vinceslavą 
8 ni. ir Adolpą 9 mėnesių.,

Nuliudusi moteris su vaikučiais.
4909 Barring Avė., 
East Chicago, Ind*

j MORGIČIAI 
PASKOLOS

P Skolina ir surandu paskolas 
pirmiems ir antriems motgi-

Atperka ir parūpina mortgi- 
Eius.

Atperka, {vairių kompanijų

KAZ. (jUGIS
Ofisas: 127 No. Dearbom st 

11 lubos.
Telefonas Central

Namai: 8328 So.
Telefonas) Dro

TitfmnmnB

jai buvo pareiškę, jog kai šien
elio jie eina į streikų, jei bosai 
atsisako išklausyti jų reikala
vimus. Teėiaus bosai“" sulaikė 
ant toliau tų darbininkų pasi- 
niojinių. Galbūt sutiks su dar
bininkų reikalavimais.

Nužudė Mahoney.
Iš pėtnyčios j subatos naktį 

rado John L. Mahoney nušau
tų. Mahoney buvo daug sykių 
areštuotas ir kaltinamas už di
deles vagystes ir dabar jis bu
vo bonais išimtas*. Nužudymo 
priežastis kol kas nesusekta.

Hary Jackoixįon, septynių 
metų vaikų, kažkas peiliu per
dūrė praeitos subatos vakarų.

Miss Bunny Pickering kum
ščiais apmušė policistą, kad tas 
neareštuotų jos brolj.

$5.00 vertės brangakmenių 
pavogė iš John Ilayes namų, 
6345 University avė.

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

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

West Side Press, 2259 
W. 22 St.

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

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

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

jų, 3235 S. Auburn Avė.
Beathoveno Conser- 

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

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

“Birutė”.

Nepristatytį laiškai

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
Sjjj paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertiscd 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

2 Ambresa Petras
3 Aušra Jonas
5 Apuokui Jonui
6 Asmiana Adomas
7 Bagdonas John
8 Bainori Dominik
12 Barkus Anna
13 Bartkaitė Zofija
14. Baksaitis Jonas
18 Blekis Joan >
22 Borusas Vincentas
27 Bruras Domininkas

.—28' Buividas Juoseph 
Butėnas Stanley 
Duschunris Konrad 
Čepaitis Stanislovas 
Chapaitis Jio 
Ciapas Mikolas 

Dubinikeni Veronika 
Filipovvski Jonas 
Gaižutis Juozup 
Gaudusas Jozep 
Gritis A.
Gustis Anton 
Janionis Adamas 
Jocaitė Magdelena 
Kackienė A ? 
Kaenas Viktoras 
Kaminsikui Kaziui 
Kanoveskas A. J. 
Kareckienė Salamya 
Karpavicokas Kazimiras 
Kaziokieviczu Jozas 
Kudreska Antim !
Kuzinavic Elimia 
I>awrinawicius Pranciskas i
Macianskis Jonas 

Matulionis Andrius 
Matulay Arhali i
Medelinskas Stanislovas 
Miksun VVillim Ų 

Milaszovice Kazimaras >
Miliuska Boleslawa i
Narsutis John |

* 29
31
82
34
38
10
57
66
67
71
75
38
90
91
92
93
95
99
100
102
118
121

/ 124
k 134

141
142
146
156
157
159

’ 166
167 Naugelis Tęmas
168 Navsutis Jonas
173
174
181
182
189
198
?00

Norusis Casimerj 
Noreika Jonas 
Pariavka Jonas 

Paulauskienė Pranciskona 
Plevis A.
Radisauskui Julijanui 
Ramanaucku Stanislava

MM—

201 Kazickas S.
205 Rimkus John
206 Rimkus K. G.

211 Rondelius Bartlomij
215 "
216
227
217
232
233

, 236
235 Simanelis L.
243
249
246
250
251
258
272
273
270
276
285
286
287

Rovatskis Antanas 
Rukszenui Edmontui 
Sharauskis Jozeph 
Rupshansui Antonu 
Silaika J.
Šimkus Franclskus 
Jokubauskas Frcnk

Sliautaris Vincentas 
Stakas Mari

Spingis Marcele 
Sirvinckis Stanislaw 
Stankaicui Vincentui 
Sukevicius Juozapas 
Wameckis ^Vincentas
VVaszkunas Andris
Valia Jonas
Vilimui Juozuj
Yowarauskis Joseph

Yuktonis Paul 
Zalba Anton

Giminės atsiliepkite

NAUJIENOS, Chicagtf, HL Panedėlis, Gegužio 2 d., 1921

PRATUSTINIMO IŠPARDAVIMAS RAKANDAI NAMAI-2EME

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
minės vieno lietuvio, kurs va
dinosi Paul L. Snialar. Tokiu 
vardu jis pasidavė, kad buvo 
pašauktas į Amerikos kariuo
menę, bet tikroji jo pa varde 
lietuviškai, beabejo, turėjo 
skambėti kitaip. Tasai “Snia
lar” buvo kilęs nuo Subačiaus, 
gimęs 1894 m. birželio 15. d. 
Paimtas Amerikos kariuome
nėn jis buvo apsidraudęs ant 
10,(MX) dolerių. Išsiųstas į 
Franciją 1918 metais jis ten 
viename mūšyje tapo užmuš
tas. Taigi Amerikos valdžia 
norėtų sužinoti, kur gyvena jo 
artimiausi giminės — tėvai, 
broliai, ar seserys, kad išmo
kėjus jiems velionio apdraudos 
10,000 dolerių. Jeį kas 
tepraneša šiuo adresu: 
Trcasy Dėt p., Bureau of 
Bisk Insurance, 14 E. 
gress st., Chicago.

žino,
U. S.
War
Con-

Pranešimai
Roacland.— R. L. D. S. S. Bendro

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

t Roseland. — Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelio susirinkimas įvyks utar- 
ninke, gegužio 3 d., 8 vai. vakare 
Strumilo svetainėje. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Jono Luko

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

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

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

KAZIMIERA KLIMIĘN®, 
4623 So. Paulina St., Chicago, III.

Keliai bus automobilių paroda, numušiine $100 nuo bile automo- 
biliaus kainos, kuriuos turime. Virš 25 automobilių pasirinkime: visi 
Saxon automobiliai. Gvarantuojame, kaip ir naujus. Daugelis Par
genu už dabartinęs kainas. CASH ARBA IfiMOKft.lIMAIS, arba im
sime jūsų seną automobilių į mainus, ne senesnius kaip 1914 priimame.

ATDARA VAKARAIS IR NEDALIOMIS.

GRABAM MOTOR CO., 
2429 Michigan Avė.“

Tel.: Calumet 106.

NORIU tuoj parduoti už paaukavi- 
mą 6 kambarių rakandus; visi augš- 
toH rūšie; kaurai, fruntin^, dininję 
kambario, miegamojo kamoario se
tai. Misingio lova, indai, grindų ir 
stalo lempos, mahogany grojiklis pi
anus, vietrola, puikiausias Buick Se- 
dan automobilius -— bėga ir atrodo 
k«i>P naujas, daveiiport, ice box, kū
dikiui vežimėlis. Parduosime atski
rai jei tuojaus bus parduoti.

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

KAS PIRMIAU atsineš depositą, 
tote palnys $3250. Po mirties navi
ninko, likusiejie iš familijos norėda
mi geritai pasidalit liepia parduot šią 
savaitę, $8000 vertės numą 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.

ASMENŲ JIESKOJIMAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME.
JIEŠKAU Antano Duplio, Rietavo 

parapijos, nes turiu svarbių žinių iš 
Lietuvos nuo jo moters Juzefos, taip-\ 
gi ir laišką.

Atsišaukite.
PAUL GUDAS,

1627 So. Unioy Avė., Chicago, TŲ.
- --------------_________________________________ -J-----------

PARDAVIMUI mažas grose- 
rukas, pigi renda, gerai biznis 
eina.

708 W. 30 St.

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

J. M.,
3024 W. 39 St.

2700 W. Congress St. 6 ir 7 kamba
rių muro namas, skersai nuo parko; 
reikfti pinigų, paaukavimas $4,500. 
Reikia $1,000 cash. Atsišaukite prie 
savininko

2702 W. Congress St.,
■ viršutinis flatas.

RASTA-PAMESTA
Rasta DAMY NEDWARČ “Hono- 

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

PARDAVIMUI saliunas, kartu, pi
anas, registeris ir laikrodis. Dau
giausia lietuviais apgyventa. Par
duosiu labai pigiai, arba mainysiu ant 
grosernės arba bučemės. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite.
1942 Canalport Avė.,

PAlH>AyiMUI 2 metų sena, 
3-jų didelių kambarių cottage 
ir lotas pigiai. Priežastis, ap
leidžia miestą/

6142 S. Komensky A've. 
----------------------------- i

Jei bus parduota šią savaitę, 
$7,900.00 nupirks mano puikų ak
mens priekiu 6 ir 6 kambarių mo
demišką flatų namą, 2 fufnices, 1927 

S. St. Louis Avė, arti Ogden, savi

ninkas gyvena augštutiniame flate.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo bučemėj; esu per 

daug metų patyręs tą darbą ir varto
je: kam reikalingas to- 

i šiuo
ju 5 kalbas. Jei kam reikalinga 
kis darbininkas, meldžiu pranešti 
antrašu:

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

Arba Telefonu 650 M.
'.'J -JLLL 1 _........JSLL'U-—

ISRENDAVOJIMUI
i

Ind.

m

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 1322.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Klauskit Rosenberg.
GUMBINSKY BROS. CO., 

2261 So. Union Avo.

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ
* REIKIA siaučiant, galinčio 
atlikti gerą d8rbą prie čevery- 
kų taisymo. Atsišaukite.

3239 So. Auburn Avė.
e

PARDAVIMUI
Dešimts tukstančiy.

Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
tų iš Pullman Convpany, su pasaulio 
tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoia- 
mi mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias kainas, kokių 
niekad nebuvo savo 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, lietuviais 
apgyventoj vietoj; biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Pardavimo priežastis, 
turiu apleisti Chicagą.

Atsišaukite.
900* W. 21st St., 

Chicago, III.
JIEŠKAU draugo Falecijono Braz

džionio. Iš Lietuvos paeina Pasvalio- 
Biržių apskr., Pumpėnų miesto. Tu
riu jam svarbių žinių iš Lietuvos nuo 
jo brolio Petro Braždž)onio. Jis pats 
arba kas apie jį žino, malonėsite pra
nešti šiuo adresu:

MR. JUOZAPAS KOPUščIS, 
2131 W. 23rd Place, Chicago, III.

JIEŠKAU giminių, sesers Varoni- 
kos Jasotienės, švogerio Čepulio iš Jo
niškio miesto ir pusbrolio Jono Sida- 
ro ir puseserės Varonikos Sidaritės iš 
Ligonių miestelio. Taipgi du pusbro
liai Antanas ir Gasparas Adomaičiai, 
iš pašvintinio parapijos, SodeliŠkių 
kaimo. Visi gyvena Amerikoje. La- __ ________ ,
bai meldžiu atsišaukti, nes esu jau Į ta, plačiai apgyventa lietuvių su sve- 
ketvirti metai atskirta nuo savųjų.

JUZEFĄ WAITIEKUNAS.
China, Manchuria, Charbin, > 1 a 

Mechanichia No. 326. •

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. Hermitagc Avė., 

Tel.: Boųlevard 2853

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

6106 So. State St.

PARDAVIMUI saliunas, gera vie-

, PARDAVIMUI saliunas labai pigiai 
ir geroj vietoj, lietuviais apgyventoj, 
arti šv. Jurgio bažnyčios, gerą pelną 
neša. Turiu parduoti greitai. Par
davimo priežastis partnerių nesutiki
mas. Savininką rasite visada.

' 943 W. 33rd St.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
krautuvė, su pagyvenimu ir du pagy
venimai viršuj, taipgi garadžius dėl 
2 automobilių. Elektra, gazas ir kiti 
parankumai. Augštas cemento ba- 
sementas. Namas ant kampo. Na
mas randasi 3600 S. Lovve Avė. Kai
na $10,000. Morgičius $5/M)0. Duo
siu 6%. Matyt galima po piet.

P. A. ZELNIS, 
2928 Elston Avė., 

Phone Monticello 2714.

PARDAVIMUI 80 akerių ūkė; 50 
akerių dirbamos, 30 ak?*Yių miško, 25 
akeriai užsėta rugiais, 8 akeriai do
bilais ir 20 akerių užsėta vasarojum 
ir daržovėms, 2 jauni arkliai, 10 gal
vijų, 8 kiaulės, ir daug vištų. Pat- 
duosiu už pusę kainos — $4,800. 
Trečdalį įmokėt, o kitą lengvais išmo- 
kesčiais. 
tirsite ant

Box 33,

Pardavimo priežastį, pa
vietes.

N. K.,
Irons, Mich.

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

Atsišaukite tuojaus.
F. BIELSKIS,

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

GERA PROGA.
PARDAVIMUI Ford trokag 1»A 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 didesnį troką.

J. GEDUTIS,
2106 W. 24 St.

Phone Roosevelt 8699.

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

Rašykit.
A. WISE LAND CO., 

Birchvvood, Wis.
Už PUŠlįi kainos bargenas 2 augštų 

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

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
flatai po 6 ir 7 kambarius. Parduosiu 
pigiai ir ant lengvų išmokėjimų. Gali 
pirkti su mažu įmokėjimu, arba mai
nysiu ant bučernės-grosemes arba lo
to. Namas randasi 3823 S. Pamell 
Avė. Atsišaukite pas savininką.

1942 Canalport Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI automobilis arba 
mainysiu ant namo arba Fordo au
tomobilio. CunĮngham uždarytas, 6 
pasašierių. Galima matyt visuomet. 
Atsišaukite g r ai tai.

W. V. DOVIDAITIS, 
1711 N. Ashland Avė.

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

N. SIMON,
5525 So. Kolin Av.

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

22nd St. Bridge

PARDAVIMUI trokas 
kautis bučeriui ir groseriui 
žinoti. Parduosiu pigiai.

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

RAKANDAI
Licitacija Rakandu 

Išpardavimas.

tin- 
va-

111.

EXTRA BARGENAS
3 augštų muro namas, 6 pagyvenimų 
po 4 didelius kambarius ir beisman- 
tas po visu namu. Rendos $960.00 nve- 
tams. Namas tikrai vertas $12/)OO. 
Savininkas apleidžia šitą šalį ir pri
verstas parduot greitu laiku tik už 
$9,500.00. Namas randasi We.st Side 
arti I^eavitt ir 23rd St. Atsišaukit pas 

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

The Consumers Fumiture Company 
Parduos visą staką

RAKANDŲ IR KAURŲ
Utarninkc, Geg. 3-čią, 1921

Lygiai kaip 10:00 vai. ryto.
1906-8 So. Halsted St., 

Chicago, UI.
Tavorai susideda sekamai.

Gražios rūšies 3-jų šmotų 
setas, tikros odos, tapestry 
gany, aržuolo ir vvalnut.

Dreseriai, chiffonieriai, 
dining kambarin stalai, 3 ir 4 šmotų 
miegruimio setai, chifforobes, book- 
case, china elosets, upholsterod rock- 
eriai, library setai, rengimais! stale
liai, kūdikiams vežimėliai, duofolds ir 
duofolds setai, devenportai, geležines 
ir misinginės lovos, springsai, mat
rosai, linoleum, grindų lempos, ice 
box’iai.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
garsioj javų derlirigumu 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.

fruntinei 
ir maho-

buffetai,

MICHIGAN VALSTIJOJ.
120 akerių ūkė: 75 akeriai dirba

mos; budinkai pirmos klesos. 4 ark
liai, 10 melžiamų karvių, 4 telyčios — 
visos mašinos geriausiame padėjim-e. 
Didelis inžinas, galima malti ir mal
kas pjauti; kūtė įtaisyta su visais 
parankumais. Pankuodama už $ll/)00; 
įmokėt $6,000. Savininkas belgas, at
sišaukit pas kaimyną.

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

FARMŲ BARGENAI.

MOKYKLOS
MA5TER 
SYSTEM

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų. t

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643/
SARA PAltEK, pirmininkė.

JIEŠKAU giminaičio Juozapo Ju- 
so, gyvenusio Burlington, N. J., o da
bar nežinau kur, Jei kas žinot jį, 
meldžiu pranešti, arba patsai malo
nės atsišaukti.

MIKE KASTROWICKIS, 
1217 Madison Avė,, 

So. Milvvaukee, Wis.

taine, yra bilipardinė ir pijanas. Jei 
kas nori gali pirkti pusę biznio. Par
davimo prieža.stis — liga ir turi ap
leisti miestą. Savininką galima ma
tyti visada, sekamu antrašu:

3321 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosemS, 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.

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

200 9x12, 8x19, 6x9, raudoni, žali ir 
cherokeo 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 12:00 vai. toj pat dienoje 
pardavosime visą staką rakandų.

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

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

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 mipku, 12 gal
vijų, 3 arkliai, visom ’ mašinerijom, 
užsėliu, padargais, tik viena mylia 
nuo miesto $4,000. Be nieko $2,709.

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

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

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 9:30. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

JIESKO PARTNERIŲ.
JIEŠKAU partnerio — likau vienas 

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

SAM ZINN, 
Tel. Belmont 70'9

PARDAVIMUI groserne ir saldai
nių krautuvė pigiai. Pardavimo prie
žastis — savininkas važiuoja Lietu
von.

Kreipkitės.
3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI groserne pui
kioj vietoj, taipgi galima įves
ti ir bučernę.

2640 W. 47,th St.

HARRY BRONFELD & CO., 
pardavėjai.

Kiekvienas perkupčius turi pasinau
doti šiuo specialiu išpardavimu.

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

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, 8 mėnsiai vartoti. Turi būt par
duoti greitu laiku, nes važiuoju Lietu- 
von\ Naujas Vietrola 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.

PARDAVIMUI namas labai gražioj 
vietoj, 2 lotai žemės, naujas namas 
ant dviejų pagyvenimų, ištaisytas 
skiepas, didelis garadžius, tarp didelių 
medžių, tyras oras, galima laikyt vi
sokių gyvulių ir paukščių. Pardavi
mo priežastis kitas biznis. Kaina 
nebrangi tąrp lietuvių, gera proga 
lietuviui.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevvriting, 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 lotas, randasi 
Brighton Parke, Albany Avc. 
ir 40 PI. Parduosiu pigiai.

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

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglų kalbos.
2) IJctuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

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

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

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St.,

Chicago, III. . »
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