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Jung. Valstijos didinančios armiją
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Talkininkai persergsti 
Lenkiją.

Leninas jau stojąs už kompromisus

Neleisią Lenkų kariuomenei 
veržtis | augštesniąją Sileziją.

OPPELN, kovo 21. — Tai-j Gautomis * išEstonijos sostinės
KOPENHAGEN, kovo 21.—

Vokietija laimėjo Sileziją.
Už Vokietiją paduota 1,011,500 
balsų, Lenkija — 368; prisibi
jo Lenkų puolimo; talkininkai 

persergsti Varšavą.
--------------

BERLINAS, kovo 21. — Ofi- 
cialiniai skaitmens, kurių čia 
gauta, sako, kad vakarykščio 
plebiscito metu augštesniojoj 
Silezijoj, kuris tenai buvo su
ruoštas tikslu nuspręsti kam 
toji teritorija turi priklausyti, 
Vokietija laimėjo didelę perga
lę- •

Balsavimo daviniai, kurių 
čia gauta iki 10:30 vai. ryto, 
yra sekami:

Rosenberge — mieste ir kai
me — už Vokietiją 24,200 bal
sų; už Lenkiją — 11,400.

Kreuzberge, už Vokietiją 
43,000; Lenkiją — 2,300.

Lublinitze, už Vokietiją — 
15,100; Lenkiją •— 13,800.

Tamowitze, už Vokietiją — 
17,600; Lenkiją — 27,000.

Gross Strehlitze, už Vokieti
ją — 22,500; Lenkiją — 22,900.

Ober Glogau’e, už Vokietija 
—32,700; I^iikiją — 4,500.

Kosel’e, už Vokietiją — 
36,300; Lenkiją — 11,700.

(ileiwitz’e, už Vokietiją — 
58,000; Lenkiją — 32,(XX).

Leobschuetz’e, už Vokietiją 
— 65,100; Lenkiją — 300.

Ratibore, už Vokietiją — 
48,700; Lenkiją 20,700.

Kattowitz*e, už Vokietiją — 
76,400; Lenkiją — 69,(XX).

Koenigschuette, už Vokietiją
31,800; Lenkiją — 1O,8(M).

Buethen’e, už Vokietija — 
73,900; Lenkiją — 73,500.

Hindenburge, už Vokietiją— 
45,200; Lenkiją — 34,000.

Oppelne, už Vokietiją — 
31,000; I^nkiją — 26,000.

Viso už Vokietiją paduota 
1,011,500 balsų. Gi už Lenkiją 
paduota tik 368,9(X) balsų.
Simons praneša apie pergalę.

Gavęs reikiamų žinių, Vokie
tijos užsienio reikalų ministe- 
ris, Dr. Walter Simons, pas
kelbė, jogei balsavimo davi
niai užtikriną pilną pergalę 
Vokietijai.

Tuo pačiu kartu valdžios 
triobėsiai , kad deramai šitą 
įvykį pažymėjus, papuošta na
cionalinėmis Vokiečių vėliavo
mis. Matėsi ir Prūsijos vėlia
vų.

šiandie po pietų Vokiečių 
respublikos prezidentas Eber- 
tas pasiuntė atatinkamą teleg
ramą tos respublikos įgalio
tiniams, esantiems augštesnio- 
joj Silezijoj, kurioj pareiškia
ma džiaugsmas, būtent:

“Dagi neveizint to, kad, kaip 
skelbia gautosios žinios, musų 
laimėjimas vienoj ir dviejose 
apskrityse nugniaužtas netei
singomis ir stačiai neleistino

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Num. 
24, 26, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
33, 34, 85, 4 ir 5. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

mis priemonėmis, faktas betgi 
pasilieka toks, jogei milžiniš
ka didžiuma augštesnėsės Sile
zijos gyventojų nusprendė Vo
kietijos naudai.“
Verbų nedėlia — istorinė Vo

kietijai diena.
Verbų nedėlia, diena, kurioj 

įvyko balsavimas augėlesnio
joj Silezijoj, kaip išrodo, bus 
viena istorinių Vokietijai die
nų. Viena tų dienų, k’ir tapo iš
spręsta Europos rubežių klau
simas, kurį iškėlė nesenai už
sibaigusia karas.

Tos dienos <ftdeliausiu susi- 
damėjimu laukė visa Vokieti
ja, o taipjau ir Lenkija. Beto, 
visa rodė, kad tuo klausimu 
yra susidomėjusios ir kitos 
valstybės.

Ginčijamoji srytis susideda 
iš apie penkių tūkstančių ket
virtainių mylių. Tai buvo vie
na didžiausiųjų teritorijų, ku
rios likimą, kaip kad reikala
vo taikos sutartis, turėjo iš
spręsti plebiscitas. Bet svarbes
nis dalykas, nei kalbamosios 
teritorijos plotas, buvo tie tur
tai, kurie randasi tos teritori
jos mineraliniuose resursuose 
— daugiausia anglių kasyklos, 
įskaitant geležies, cinko ir švi
no kasvklas. • * •

Silezija — būtina Vokietijos 
atsigriehimui sąlyga.

Vokietija per atatinkamuo
sius savo įgaliotinius talkinin
kams buvo išparptlžiusi, kaip 
svarbiu dalyku ji skaito tas 
medžiagas savos ekonominės 
rekonstrukcijos darbe ir . su
gebėjime išpildyti talkininkų 
reikalavimus — kontribucijos 
mokėjimo klausiniu. Tuo pa
čiu laiku ir nemažesniu užsis
pyrimu augštesnėsės Silezijos 
reikalavo ir Lenkija, kuriai 
kalbamoji apskritis taipjau 
esanti labai reikalinga.

Žymėtinas plebiscito metu 
įvykis yra tas, kad ir Vokiečiai 
ir Lenkai, buvusieji augštesnė
sės Silezijos gyventojai, dide
liais būriais atvyko į plebisci
to srytį. Tai daryti juos kvietė 
abidvi besivaržančios valsty
bės.

Kol kas čia dar nesužinota, 
ar didelis tokių balsuoto j ų4en- 
kų skaičius dalyvavo praeito 
nedėldienio balsavime. Kai, dėl 
Vokiečių, tai apskaitoma, kad 
jų augštesniojon Silezijon buvo 
atvykę nemažiau kaip šimtas 
keturiasdešimta tūkstančių. Jų 
kelionei pati, Vokiečių valdžia 
buvo pampinus specialinių 
traukinių.

Talkininkų kariuomenė, kuri 
ten pasiųsta tvarkai išlaikyti, 
pleblsicto metu buvo paskaidy
ta po visą apskritį — tam tik
rose vietose, kad tuo užtikri
nus ramumą ir tinkamą balsa
vimui tvaiką.

Boikotuos talkininkų prekes.

BERLINAS, kovo 20.— Cen- 
tralinis Vok. pirklių asociacijos 
komitetas šiandie kaip (vienu 
balsu priėmė rezoliuciją, ku
ria Vokietijos gyventojai ra
ginami nepirkti iš talkininkų 
valstybių tų prekių, be kurių 
jie galį apsieiti.

kininkų . kariuomenė, esanti Bevclio žiniomis, bolševikų va'l- 
augštesnėjėj Silezijoj, be jokios džios premjeras N. Leninas, 
atodairos gniauž by kokį Len- pradėjęs derybas su atatinka- 
kų kariuomenės pasistengimą mais menševikų ir socialrevo- 
sunaikintį tą tarimą, kuris pa- liucionierių \ partijų vadovais.

Vedąs tuoju tikslu, kad sovie
tų Rusijoj sukurus koalicinę 
valdžią.

daryta praeitą nedeklienį — 
I plebiscito metu. šitaip čia 
šiandie Associated Press įgalio
tiniui pareiškė specialinės talki
ninkų komisijos plebiscitui 
tvarkyti pirmininkas, generolas 
Lerond.

Jis betgi pareiškė kad gan
dai busią prie Silezijos pasie
nio Lenkai koncentruoja savo 
armiją, “neturi jokio pamato.“

“Jeigu jie (Lenkai) pereitų 
rubežių,“ tęsė generolas Le
rond, “jie bus pasitikti kulkos
vydžiais ir šautuvais. Amerika 
ir visos kitos užinteresuotos 
valstybės gali pasitikėti mani
mi — talkininkų nusistatymą 
aš išlaikysiu. Lenkai nusimano, 
kad talkininkų valiai pasiprie
šinti jie negalės; ir aš esmi tik
ras. kad šito daryti jie nė ne
mano.“

Skelbiama apie Lenkų armijos 
žygiuotų.

Čia vaikšto garnių, kad apie 
trysdešimts tūkstančių Lenkų 
kareivių artinas prie augštes- 
nėses Silezijos pasienio. Kari
nis automobilius apvažinėjo 
visą Lenkų pasienį. Pasieny, 
tiesa, esanti Lenkų sargyba, 
kuri ir visuomet ten buvo. Tik 
Vokiečių pulsej nesimato nė 
vieno talkininkų kareivio. La
bai galimas daiktas, kad būrys 
Lenkų kareivių ar civilių gy
ventojų umiu pasimojimu gali 
persimesti užr rubežiaus, ir iš
karto nepasitikti jokio rįmto 
pasipriešinimo. ,
Ir Lenkai balsavę už Vokietiją.

BERNAS, Šveicarija, kovo 
21. —čia gailiomis žiniomis, 
kai kuriose augštesnėsės Sile
zijos apskrityse, kur viešpa- 
taujamasai gaivalas yra Len
kai, praeitą nedėldienį įvyku
sioje plebiscito metu didžiuma 
baltų tapo paduota už Vokie
tiją-’

Jungtinės Valstijos didi
nančios savo armiją.

Stiprinančios savo karines jė
gas Havvai saloj Ir Panamos 

kanalo zonoj.
WASHINGTON, kovo 21. — 

Augštosiose oficialinėse sfero
se šiandie patirta, kad karo 
departamentas didinąs Jungti
nių Valstijų karines jėgas Ha
vvai saloj ir Panamos kanalo 
juostoj. Pirmojoj vietoj tos 
jėgos padidinimą 125 nuoš., o 
antrojoj net 300 nuoš.

Atatinkamiejii kariuomenės 
valdininkai tečiaus nič nieko 
nesako, kad šitas žingsnis bū
tinai turėtų reikštį nedraugin
gu mą kuriai nors svetimai 
valstybei. Vis dėlto, čia sužino
ta, kad derybos tarp Jungtinių 
Valstijų i,r Japonijos, kurias 
veda tų dviejų valstybių amba
sadoriai, kol kas neduodančios 
geidaujamų pasekmių. Ginčas 
eina už Yap salą.

Iki šiol ant Havvai salos bu
vo dvylika tukstančįų kareivių* 
o Panamos kanalo juostoj — 
septyni tūkstančiai. Ir vienoj ir 
kitpj vietoj dabar busią pasta
tyta po dvidešimt septynis tuk
siančius kareivių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago,111., March 22, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Leninas už kompromisus.
Sako, tariasi su menševikais, 
kad sukurus koalicinę valdžią.

PARYŽIUS, kovo 21.— Kar
tu su tuo, kai tarp Anglijos ir 
Rusijos buvo pasirašyta taikos 

! sutartis, kitaip sakant komer
cinė sutartis, iš Estonijos sos
tinės Revelio gauta žinių, jogei 
Leninas savo sekėjus perkalbė
jęs, kad Rusija mažiausia de
šimčiai metų turintį atsižadėti 
komunizmo. Vietoj to esą rei
kalinga pakviesti buržuazines 
valstybes, kad jos teiktų rei
kiamos Rusijai pagalbos josios 
ekonominės kūrybos darbe.

Delei to, ar šitie įvykiai bol- 
ševistinę diktatūrą sustiprins, 
nuomonės skiriasi. Kai kurie 
sako, kad padarytoji su Ang
lija sutartis bolševikų poziciją 
sustiprinsianti. Vis dėlto, kiti 
išparodo, kad Rusijos liaudyje 
tolydžio reiškiasi vis didesnis 
nepasitenkinimas bolševizmu. 
Tos gi koncesijos, kurių teko 
daryti jaučiant liaudies masių 
spaudimą, paprastai šitą nepa
sitenkinimą netik nesumažina, 
bet didina.

Atsisako peržiūrėti 40 politinių 
kalinių bylą.

WASHINGTON, kovo 21. — 
Augščiausias teismas šiandie 
atsisakė peržiūrėti bylą* 40 
žmonių, kurie tapo nuteisti dėl 
tariamojo nusižengimo prieš 
parinktinio kareiviavimo aktą 
ir kartu špionažo aktą.

AugŠčia tįsioj o teismo atsisa
kymas peržiūrėti • nusteistųjų 
bylą reiškia tai, kad jie turės 
pasilikti kalėjime. Ar ilgai — 
telegrafo agentija nemini. Už 
tos tųšies nusižengimus iki 
šiol tečiaus bausdavo net 20 
metų kalėjimo. .

Reakcijos malūnai.
Ruošia visapasaulinį anti-semi- 

tų kongresą.

VIENNA, kovo 20.— Aust
rijos reakcininkai, kurie šio
mis dienomis čia laikė savo 
kongresą “žydų klausimui iš
spręsti,“ nutarė šaukti visapa
saulinį tos rųšies kongresą.

Kongresas manoma sušaukti 
sekamą rudenį Vengrijos sos
tinėje Budapešte.

♦ *>

PEKINAS, Kynija, kovo 2^. 
21.— čia gautomis žiniomis, 
netoli Baikalo ežero anti-bolše- 
vistinės, jėgos užėmusios du 
miesteliu. " ‘TTRz •i

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 21 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos plūgais šiaip:

Anglijos 1 svaras................... $3.91
Austrijos 100 kronų ............... $0.32
Belgijos 100 frankų už.............$7.31
Danijos 100 kronų ............... $17.35
Finų 100 markių ................... $3.05
Francijos 100 frankų ........... $6.97
Italijos 100 lirų ....................... $4.05
Lietuvos 10’0 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markų -----------  $0.12

Norvegų 100 kronų ............... $16.05
Olandų 100 guldenų...............$34.40
šveicarų 100 frankų...............$17.43
Švedų 100 kronų ....... .  $23.00
Vokiečių 100 markių..............   $1.65

Chamberlain - naujas An
gly iždo ministeris.

Jisai užima Bonard Law vietą;
Lloyd George’o viešpatavimas 

užtikrinta.

LONDONAS, kovo 21. — 
Unlonistų partija Anglijos at
stovų bute šiandie paskyrė ki
tą žmogų į vietą Bonard 
Law’o, kuris praeitą savaitę 
įteikė savo rezignaciją. Jisai 
vra /.usten Chamberlain — 
pačios unistų partijos vadas.

Sako, kad Chamberieino pas- 
kvrimas iždo ministeriu laiki
nai pašalino tą pavojų, kuris 
grūmojo visai Lloyd George’o 
ministerijai, būtent, rezignavi- 
mo pavojų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 22, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelis ir vėl prašneko.
Sako, kad esą progos nuversti 

bolševikų valdžią.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
21.— Buvusis pietų Rusijos 
valdžios vadas, generolas Vran
gelis, kurį gale praeitų metų 
bolševikai išvijo iš Krymo, ke
lioms valstybėms išsiuntinėjo 
specialinių atsišaukimų. Pra
šoma, kad jos pidėfų anti-bol- 
ševistinėms jėgoms.

Jis vis dar tikisi, jogei esą 
progos sumušti bolševikus, ki
taip saknt, išplėšti iš Trockio ir 
Lenino rankų Maskvos val
džią.

Paskelbė bado streiką.

MILANAS, kovo 21.— Šian
die vietos kalėjime paskeDiė 
bado streiką paskilbusįs Italų 
anarchistų vadas, Errico Mn- 
latesta ir dar vienas kitas. Jie
du laikomi vietos kalėjime jau 
nuo spalių mėnesio. Badaujan
tys reikalauja, kad arba butų 
pradėta bylu, arba ]Miliuosuoti 
juos iš kalėjimo.

šaudo policistus.

DUBLINAS, kovo 21.— čia 
gautomis žiniomis, praeitą ne- 
deldienį visoj eilėj miestų bu
vo suruošta puolimai ant Ang
lų militarinės policijos.

Fallarragh miestely nonas 
policistas ant vietos nušautas, 
o keli sužeista.

Greenore miestely vienas po
licistas ir vienas cįvilis žmogus 
pašauti.

Rochestertowne — du poli- 
cistai pašauti.

Mullinahon hiiestely — vie
nas policistas pašautas ir keli 
sužeista.

Nelaimė.
Dešimt žmonią užmušta, pen

kiasdešimt sužeista.

NIIGATA, Japonija, kovo 21. 
— Viename vietos tunely šian
die nušoko nuo šėnių traukinis 
ir užsidegė.

Nelaimės metu dešimt žmo
nių užmušta, o daugiau kaip 
penkiasdešimt sunkiau ar leng
viau sužeista.

Buvo besirengią “piketuoti“ 
Baltąjį Namą.

ATLANTA, Ga., kovo 20. — 
Senelis Socialistų Partijos dar
buotojas, d. Eugenijus Debsas, 
atatinkamųjų partijos darbuo
toj ą paprašė, kad jie atsižadė
tų savo nusitarimo “piketuoti” 
Baltąjį Namą, kad tuo valdžią 
privertus pasirūpinti jo ir ki
tų politinių kalinių paliuosa- 
vimu.

Svarsto skerdyklą darbi
ninką reikalavimus.

Unijos įgaliotiniai jau įteikė 
savo reikalavimus Darbo sek

retoriui; “svičmenai“ žada 
ateiti pagalbon.

WASHINGTON, kovo 21. - 
Skerdyklų darbininkų unijos 
įgaliotiniai šiandie Darbo sek
retoriui Davis’ui įteikė savo 
reikalavimu^. Tie reikalavimai 
yra tokie: samdytojai turi at
sižadėti savo sumanymo ma
žinti darbininkams algas ir il
ginti valandas darbo. Kitais 
žodžiais, toji sutartis, kuri bu
vo padaryta karo metu ir ku
rios terminas dar nėra užsi
baigęs, turi pasilikti.

Darbo sekretorius Davis pri
ėmė reikalavimus ir žadėjo 
pasitarti apie juos kartu su ki
tais valdžios įgaliotiniais.

Spėjama, kad šiandie po pv> 
tų įvyks pirmasai bendras dar
bininkų, samdytojų ir vaklžios 
įgaliotinių posėdis.
Skerdyklą darbininkai gausią 

padėjėją.
CHICAGO, kovo 21. — šian

die pranešta, jogei dirbantys 
Chieagos skerdyklų “jarduose’' 
šėnių keitėjai — “svičmena?” 
žadą ateiti talkon savo drau
gams skerdyklų darbininkams. 
Sako, jeigu samdytojai ant žūt
būt spirsis savas užmačias 
pravesti, tai kartu su skerdyk
lų darbininkais mesią darbą ir 
“svičmenai.“ Jeigu tai butų 
tiesa, tai kilus streikui iš Chi- 
cagos nebūtų galima išvešti nė 
vieno svaro mėsos, ir samdy
tojų išdėti# pasidarytų labai 
kėbli.

Aštuoni tonai muilo į Rusus.
CHICAGO, kovo 21. — Va

kar iš čia išvežta aštuoni to
nai muilo. Išvežta į tarybų Ru
sus.

Muilas siunčiama Maskvos 
sveikatingumo komisariatui.

Nesitiki, kad Lenkai butu 
t pralošė Sileziją.

CHICAGO, kovo 21.— šian
die čia atvyko buvusis Lenkų 
prem., pianystas Ignas Paderev 
skis. Vietos laikraščių reporte
riams jis pareiškęs, kad, jo 
manymu, Lenkai augštesniąją 
Sik'ziją nėra pralošę. Tai, gir
di, esanti 'tik propaganda... 
Taigi.

Auksinai neužilgo 
pabrangsię.

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos ištaaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio, dienos kurso, koks tik 
vra New Yorke ar Chicago je. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

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

Lietuvos InormacijŲ Biuro 
Pranešimas.

Naujoji Lietuvos Misija.

Washingtonas, kovo 15. —r 
Kovo 15 dieną iš Lietuvos at
vyko žinomas veikėjas gerbt 
Mastauskas. .lįs yra paskirtas 
Lietuvos Misijos nariu Užsie
nio Reikalų Ministerio įsaky
mu nuo Vasario 22 dienos, 
1921 m. N. 1330:

“ Jo Sveikatai, p. Rol. Mas-* 
tauskui. Šiuomi skyrįu Tam-, 
stą Lietuvos Valdžios Misi
jos Suvienytose Amerikoj 
Valstijose nariu. Tamsta esi 
prašomas nuvykus Ameri
kon prisistatydinti Mįsijos 
šefui, parodyti jam šį pasky
rimą ir eiti tas pareigas, ku
rias jis Tamistai paves.

Dr. Puryckis, Užsieniu 
Reikalų Ministeris.“
Skirdamas gerb. Mastauską 

Misijos nariu, <lr-as J. Puryc
kis, kaip matyti iš rašto prie 
Lietuvos Atstovo Amerikoje 
nuo Vasario 21 dienos N. 1331t 
turėjo omenyje jog gerb. Mas
tauskas yra “Amerikos Lietu* 
vių-Katalikų patildamas žmo
gus, nes jie jį labai remia”, 
“rodos tarias santykių su Ame
rikos Valdžios sferomis“’ ų* 
“galias būti Misijos naudingu”. 
Todėl “Valstybės Prezidentu p. 
Stulginskiui peršant“, d-ras J, 
Puryckis ir nusprendęs gerb. 
Mastauską paskirti Misijos na
riu. “Jo paskyrimu“, užbaigia 
d-ras J. Puryckis, “kaip tik 
norėjau šiek-tiek nuraminti 
Amerikos lietuvius-katalikus, 
kurie kažin kode! musų Misi
jos dabartine sąstatą labai ne
patenkinti”.

Bet tokio buvusios Misijos 
pagerinimo jau įvykti nebega
lėjo, nes Valdžios įsakymu to
ji Misija buvo atšaukta ir va
sario 26 dieną išvažiavo Lietu
von du jos nariai, majoras P. 
žadeikis ir kun. J. žilius, q 
čion Amerikoje nors ir pasiti
ko Jonas Vileišis, bet kaipo' 
Lietuvos Atstovas, o ne Lietu
vos Misijos Pirmininkas.

Liet. Inform. Biuras.

LONDONAS, kovo 21.
Graikijoj paskelbta kariuome
nės mobilizacija. Spėjama, kad 
tai daroma sąryšy su Ttu'kų 
atsisakymu pripažinti Graikijai 
Smyrną ir Trakiją.
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Į Kas .Dedasi Lfeturoj
PAPILE, Šiaulių ap. plėšė Punsko valsč. Burokų 

kaimą; vasario 8 d. atvyko 15 
lenkų raitelių ir 25 pėstininkai 
su kulkosvydžiu į Punsko 
valsč. Pristabonių kaimą ir, iš
sivarę 15 vežimų, vėl apšihiKle 
Burokų kaimų. Kartais jie ap
šaudo ir musų kariuomenės

Sausio 22> d. Tarybos posė
dy Reviz. Komisija darė pra
nešimą iš savo atliktojo dar
bo. Buvo daryta užmetimų se
najai Valdybai, kuri visus juos 
atrėmė ir pasiaiškino ir Ta
ryba išreiškė Valdybai pade- sargybas. Be to lenkai mobįli- 
kos už visų metų sunkų dar-! zuoja musų vietos jaunimą. 
bQ. Girtybės įstaigų steigėjams j va|sčiafis ^mojai
"Ut_“r!'!..ne< "" ’T griežtai nusistatę prieš lenkus,

šaukiasi Lietuvos valdžios pa
galbos, žadėdami atiduot jai 
savo turto dalį, kad padėtų 
jiems lenkų atsiginti. •

Lenkai laiko prie demarka
cijos linijos <Ia ilgiausiai savo 
raitelių ir ginkluoja partiza
nus.

Punsko valsčiaus gyventojai

sistema, mokslo laikas, mini
masis ir maksimalia pamokų 
skaičius savaitėje; išvardyta 
privalomieji dalykai; turi būti 
nurodyta svarbiausieji dėsniai 
mokyklos ir mokslo higienos; 
laiihiota mokiniams maistas, 
drabužis, vadovėliai; sutvarky
ta mokytojų prirengiama ir jų 
teisinė ir ekonominė padėtis;
taip pat mokyklų 
tvarkymas, leidžiąs

priežiūra. • Turi 
mokytojui

dalyvauti tame darbe visuose

ir paliktas galioje 28 XII nu
tarimas, kad ir senasai trak
tierius butų uždarytas. Priim
ta pereitųjų metų apyskaita, 
iš kurios matyti valsčiaus apy
varta siekus 46,065 auk.; pa
jamų skaičiuje buvo: žemės 
mokesčių 24,889 a., išvežant, 
prekių 2% — 1)629 a., nuo 
parduoto miško % — 3661, 
liudymai — 1559 a. ir k., iš
laidų: valdyba ir tarnautojai
— 25,584 a., Švietimas — 4,- 
809 a., valsč. bužo remontas
— 4485 a., bauda už kelių 
netaisypią — 1000 a. Valsčius 
paliko skolingas 16,343 
(sveikatos 
a., pašalpa 
a. ir k.),
— 19,439 
mokesčiai,

a.
8836reikalams 

beturčiams — 5000 
jam lieka skolingi 
a. (neišjieškotieji 

pabaudos
- A. Gedaminas.

Ūkis — Kultūra
(“Sietyno” žinios.)

Ylakiai, Mažeikių ap. Sausio 
22 d. seniūnams išduoti sąra
šai žemės mokesčiui rinkti už 
pernykščių metų II-jį pusme
tį su pabauda už nesumokūji- 
mų jų iki Naujų Motų. Se
niūnams pradėjus murmėti, 
kum valsčiaus Valdyba suve- 

lino išduoti sąrašus, kad laiku 
juos išdavus, visi mokesčiai 
butų buvę be pabaudų išrink
ti, raštvedys tik patarė, kad 
žmonėms neaiškintų pabaudos 
priežasties. Seniūnai su tūo 
patarimu taip ir išsiskirstė, 
nei protesto nesurašę. Vals
čiaus Taryba ir gi maža žiu
ri, ką veikia Valdyba, Revizi
jos gi Komisija tik ant po
pieriaus tesiskaito, kaip ir Že
mės Tvarkomoji Komisija, lyg 
butų tik “dėl mados“ išrink
tos.

Latvijos mokytojų 
kongresas.

Nuo gruodžio 27 iki 31 die
nos Rygoje tęsėsi trečias iš ei
les Latvijos mokytojų kong
resas. Susirinkusiuosius Latvi
jos mokytojus sveikino Švieti
mo Ministeris, universiteto 
rektorius, darbininkų organi
zacijų atstovai ir kiti. Pasiųs
tas sveikinimas St. Seimui. Į 
'prezidiuhią garbes nariais iš
rinkti užsitarnavusieji Latvi
jos literatūroje ir mokyklų 
tvarkymo darbe asmenys’: Rai
nis, Aspazija, Barona-Tcvs, 
Apsišu-jekobs.

Kongresas, išklausęs visos ei
lės pranešimų mokyklų klausi
niais, priėmė atatinkamų re
zoliucijų. Lietuvos mokytojams 
beabejo, svarbu žinoti ir sekti 
tuos klausinius. kuriais yra 
susidomėję latvių mokytojai’ ir 

visuomenė.
Apie mokyklų sutvarkymo 

įstatymų referuoja B. Dekens. 
Referato teziai šie: 1) Deniok- 
ratingos Latvijos mokykla tu
ri būti laisva r toji laisvė •ga
rantuojama pamatiniais įstaty
mais (mokslas ir mokymas 
laisvi), 2) galimybė kiekvie
nam Latvijos gyventojui eiti 
mokslas pradedant vaikų dar
želiu ir baigiant universitetu, 
toji teisė turi būt garantuoja
ma pagrindiniais respublikos 
įstatymais; 3) mokyklų įstaty-

mokyklų priežiūros laipsniuo
se; 5) Mokyklų įstatymas tik 
tuomet turės gerų pasekmių, 
jei visame mokyklos gyveni
me viešpataus teisėtumo, prie
dermės ir teisybės dėsniai, — 
todėl mokytojai turi dėti pas
taugi] tais pradais persiimti, 
padėti kits kitam ir skleisti tas 
pažiūras piliečių tarpe.

Mokyklų sistema: 1) Muši, 
mokykla organizuojama griež
tai prisilaikant apvienytos mo
kyklos principų. 2) Mokykla 
turi būti apvienyta socialiniu, 
tikyl>os, lyties, mokslo ir or
ganinių atžvilgiai. 3) Žaidimo 
laikui pasibaigus, kiekvienas 
vaikas 2 metu mokosi namie 
arba ypatingoje prirengiamoje 
mokykloje, po to visi vaikai 
lanko 6 metus bendrą pradžios 
pagrindinę mokyklą. Pagrin
dine mokykla turi tamprių ry
šių su papildomomis mokyk
lomis ir įvairiomis vidurinėmis 
mokyklomis, kurios neturi tei
sės turėti prirengiamųjų kla
sių; jos priima vaikus, išėju
sius pradžios mokyklą. Įvai
riems vidurinės mokyklos ti
pams prisitaiko aukštosios mo
kyklos ir jų fakultetai. 4) Gre
ta su tomis mokslo įstaigomis, 
kurios skyriamos normali- 
niems vaikams, turi būti įtei
kiamas reikalingas mokyklų ir 
mokslo įstaigų skaičius nenor- 
maliniems vaikams. 5) mo
kyklos suvienuodinįinas reika- 

lauja mokytojų pakiagoginio 
išsilavinimo, susivienijimo tei
siniais ir ekonominiais reika
lais.

Mokyklų priežiura: 1) De- 
mokratingoje valstybėje ir mo
kyklos priežiura visuose laips
niuose turi būti demokratinga. 
2) Kiekviena atskira mokykla 
savo paidagoginiame darbe 
yra autonominga ir yra prižiū
rima iš pusės paidagogines ir 
mokslinės mokyklos tarybos, 
vaduojantis demokratijos dės
niais. 3) Nei ministerija, nei

lų valdybos kompetencijos san- 
tikiuose su atskira autonomine 
mokykla. 4) Mokyklų valdybos 
sąstatas keičiamas tokiuo bu

do, kad iš jos išeina mokyklų 
inspektorius, toji .vieta užima
ma vidurinės mokyklos moky
tojų atstovų. Mokyklų valdy
bai priklauso ne tik pradžios, 
bet ir vidurinė mokykla. 5) 

būti įkurta vyriausioji
mokyklų taryba, kuri turi de
rinti visų mokyklų darbą val
stybėje; į ją pilnateisiais na
riais turi įeiti taip pat ir mo
kytojų atstovai. 6) Garantuoti 
mokytojų bendradarbiavimui 
mokyklų valdybose ir vyriau
sioje taryboje įstatymuose tu
ri būti įvesti dėsniai apie mo
kytojų konfčrcncijas ir kong
resus. 7) Mokyklų inspekriai 
yra švietimo m-jos valdininkai, 
kuriems tarpininkaujant m-ja 
lik persitikrina ar pildomi įsta
tymai mokyklose; jie duoda 
nurodymų mokytojams, kaip 
geriausiai atlikti savo parei
gos. . •

Po Dekeno pranešimo kilo 
karštų ginčų, kurie užsibaigė 
tiktai antrą dieną. Pirmos ir 
antros dienos ginčai, taį viso 
kongreso įžymiausios ir karš
čiausios dienos, nes ginčai ėjo 
klausimu ar mokykla turi bū
ti apvienyta ir visai pasauli
nė. Po ginčų liko priimta Der- 
niano rezoliucija, kad moky
kla turi būti laisva ir visai 
pasaulinė. Už visai pasaulinę 
mokyklą balsavo 149, prieš 71 
prie 17 susilaikiusių. Balsų 
daugumu taip pat buvo priim
tas apvienytos mokyklos dės
nis.

Po balsavimo kongreso ma
žuma, norėdama kokiu nors 
budu laimeli pralaimėtas po
zicijas, įnešė pataisą, kad ti
kyba turi būti dėstoma, kaipo 
i' alcultti tyvis dtilylcas ir Icad 
mokytojas privalo J>uti religi

niai išlavintas žmogus. Pataisa 
iššaukė naujų ginčų. Daugu
ma nurodė, kad valstybė ir 
mokykla yra pasaulinės įstai
gos, ir todėl religijai mokyklo
je' negali būti vietos. Apie tai 
turi rūpintis bažnyčia; ji gali 
steigtis šventadiėriio mokyklų, 
gali mokyti religijos kur no
ri ir kaip nori', nes religija 
yra visiškai privatus dalykas. 
Balsų dauguma ir šitoji patai
sa liko atmesta.

(Bus daugiau).

KAS TAUPO PINIGUS" 
UNIVERSAL STATE BANKE 

f A z ~ t •

Tas Nemato Blogų Laikų
UNIVERSAL STATE BANKAS

Yra didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Ameri
koje. Šiame banke yra geriausiai ir saugiausiai laiky
ti pinigus, nes Suv. Valstijų ir Chicagos miesto vald
žios yra depozitoriais šio banko ir pinigai yra išmoka- 
tni ant pirmo pareikalavimo.

Banko valandos 
visiems paran
kiausios: subato- 
tnis atdaras visą 
dieną iki 8:80 va
kare ir utarnin- 
kais vakare nuo 
6 iki 8:30. Papra
stom dienom nuo 
9 iki 4 valandą 
po pietų.

PINIGAI LIETUVON '
• Geriausiai dabar pasiunčiami,

Per šį Banką.
Gvarantuojame pristatymų. 

Laivakortės tiesiai į Kauną $117.00. 
LAIKINAI PINIGAI — MARKĖS NUPUOLĖ.

PASINAUDOKITE PROGA. PIRKITE 
DRAFTUS ŠIANDIE.

Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes pasiųsime 
Lietuvon auksinais sulig kurso..

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

Į Specialis Velykoms! j
■ Mildos Teatras Stato Speciales VelyKoms Dvi ■

Muzikales Komedijas:
M .S
■ 20 ypatų, daugiausiai merginos! ■

Nepaprasti puikus kostiumai !

■ Puiki muzika! ■ ■

S Subatoj ir Velykų dieną:-“THIS IS THE LIFE!” ■
■ Panedėl. iy Utam.:— “HAWAIIAN BUTTERFLY”. ■
■ -——  •■/j ------------------------------------------------------------------- ---------- ■

Kainos tos pačios: Balkonas 17 centų) Apačioj 28 centai.>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DTel. Monro® 2804

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

. vedėjai
Buvę A. Patrath Ir S. Iš. FaMonat

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, paįportai ir U.

NOTARIJUŠAS / 
Real Estate, Paskolos, 

Insurinai ir tt.
809 W. 85th SU Kaasp. Halated 84. 

Tel.: Boulevard 611.
Vai.; 9 Iki 6 kasdieną

Vak.i U t ar. Ket. Ir Sub. Uri 8 vak 
Ned.i iki 8 po pietą.

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvis Dėhtistae 

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

■ Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. g 
išskiriant nedėlias ir seredas. •*

Sėvc o * 'Gvdtioles’užlaiko 
šeimynos sveikat

Išvalykite savą kraują.
Dabar jums reikia pavasarinių gy
duolių. Nuo pasekmes budo gyve
nimą laikfi žiemos, užsilaikimo vidui, 
netureiimo gaivinga oro ir p«r stoka 
vaikščiojimo, juau organizmas 
apsunkintas, virimas maisto nusilp- 
nintai Ir sąnariai kiek UU ntv«ui<

Severa’s 
H BIodaI

(pirmiau vadintas Severo Kraujo 
valytais) yra tam tikras atmainą 
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jutu 
systemS. Pagelbės sutaisymu ne- 
naturališko stovį ir gelbes regulavi- 
me organizmo. Tikras vaistas dėl 
gydymo odos išmetimu. Prekf 
$1.26. Aptiekuose.

“Eltos” Žinios.
[Paštu per Lietuvos Informacijų 

Biurą Washingtone]

Kaunas, II. 4. Piliečių Ap
saugos Departamentas leidžia 
visiems Apskričių viršininkams 
pailginti svetimų valstybių pi
liečiams, turintiems leidimą 
gyventi Lietuvoje ligi š. m. va
sario 1 d. ir kovo 1 d., laikino 
apsigyvenimo Lietuvoj laiką 
neilgiau, kaip ligi balandžio 1 
d.

Tauragė, II. 4. Tauragės Ap
skrities valdyta išleido įsaky
mą, kuriuo draudžia dieną 
laikyti palaidus šunis. Nepiktą 
to įsakymo piliečiai bus baud
žiami iki 500 auks. Šios pa
baudos pinigai eis švietimo rei
kalams.

Kaunas, II. 4. Pramonės ir 
Prekybos Ministerija gavo Nor
vegų valdžios pasiūlymą at
vežti 100,000 statinių silkių 
palengvintomis sąlygomis.

Kopenhaga, II. 4. I Danų Ko
mitetą Lietuvai šelpti įsirašo 
vis naujų narių. Paskutiniu 
laiku prisidėjo Revizijos ban- 
kan direktorius Fabricius, ku
rį išrinko į komiteto iždinin
kus, pramoninkas Adolph ir 
Augštųjų Bumų narys ponia 
Bang. .

KAUNAS. II. 14. — Gauto
mis žiniomis, lenkai Suvalki
joj, pereidami nei t ra lę zoną, 
nuolat užpuola ir žiauriai pie
šia ramius vietos gyventojus. 
Dažnai puolančių lenkų atsi
gina narsus vietos šauliai. Del 
to lenkai pastaruoju laiku puo
la dideliais būriais ir gerai ap
siginklavę. Taip vasarip 5 d. 
60 lenkų raitelių su 2 kulkos
vydžiais užpuolė ir žiauriai iš-

me neturi būti nusakyta apie 
mokymo ir auklėjimo darbą: 
įstatymas laidoja tiktai tam 
darbui ramias ir tinkamas są
lygas; 4) tuo tikslu įstatyme 
turi būti nurodyta mokyklos

DR. W. F. KALISZ 
Spednlnmaat Moterą ligos ir Chirsrgfja 

1145 MILWAUKBK AVB CMICAUO.
.......' r t ..  ............................j

,ysr.ycRA co.
CEDAR RĄPIDŠ, IOW A

Dabar $12.50 r $16.30

vaikams čeverykų visokio dydžio, šią savait

PRISIRENGĘS 
PRIE VELYKŲ 
IR DRAUGIJOS

Department Stere
3410-12 So. Halsted St

VELTUI
DOVANOS VAIKAMS

Prie kiekvieno siuto, due 
sime pasirinkt bile kepurę vai 
kui, Kokią tik norėsit, arba 
parankią vaikui veį^tę dėvėji
mui savaitdieniais ir ant Ve
lykų. Šios dovanos yra geros 
vertės, todėl pasistengkite tik 
rai gauti VELTUI.

$11.50 siutą už $7.50
18.50 siutą už 12.50
23.50 siutą už 16.50

Vaikams vilnoniai mėlyno seržiaus siutai, taipgi smarkiai nuže
mintoms kainoms. Dabar $12.50 r $16.30.

VAIKAMS PAVASARINIAI OVERKOTAI
Siūlome didžiausių Pargeną vilnonius vaikams overkotus.
Šie kotai pasiūti vėliausios New Yorko mados ir tikrai parankus. 

Numažinome kainas, mieros 2!^ iki 8 iki sekančių žemų kainų: $4.00, 
$6.00, $8.00 ir $10.00.
Specialiu išpardavimas

Mes pasirehge suteikti puikiausius bargenus ant siutų vaikams 
ir kitokių dalykų, kokių tik norite turėt ant velykų. Pasirodyk ant šių 
velykų ir sutaupink pinigų pasinaudojant proga iš šių stebėtinų bar- 
genų, kuriuos mes siūlome DABAR.

Štai keletas stebėtinos vertės bargenų kuriuos mes siūlome.
VAIKAMS pusvilnoniai siutai vėliausios mados ir patronų. Viso

kio dydžio iki 20. Tūli iš šių siutų turi ekstra kelines—trumpas.
Šių siutų kainos numažintos netoli iki pusei, ir dabar parduoda

me sekančiai:

mokyklų valdyba neturi teisės 
tiesioginiai įsikišti su nurody
mais į išvidinį mokyklos gy
venimą. Įstatyme turi būti nu
rodyta ministerijos ir mokyk-

’ ’.Y

Lietuvių Prekybos Bendrovės šorų, kurie 

gauti daugiau žinių apie musų Bendrovę,

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Boston 27, Mass.

Wilkes-Barre, Pa. apielinkės lietuviai, kreipkitės 
į musų ftkyrius šiuo adresu: ■

Lithuanian Sales Corp.,
800 S’avoj Theatre Bldg., Wilkęs-Barre, Pa.

Greičiausiai Suteiksite Pagelta 
Saviems Lietuvoje

Siųsdami pinigus per Lithuanian Sales Corporation (Lietuvių Prekybos Bendrovę) . Prie Lietu
vos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti Amerikos Lietuviai, siųsdami pinigų savo 
giminėms ir pažįstamiems. Per Lietuvių Prekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntę sa
viems suviršs (25,000,000) dvidešimts penkis milionus auksinų.

šiais metais ši Bendrovė pasiunčia Lietuvon kas mėnesis su viršun) po penkis milionus (5,000,- 
000) auksinų. Tas liudija, kad daugumas Amerikiečių jau suprato kas geriausia patarnauja persiunti
me pinigų Lietuvon. *

Norėdamas pinigų į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendrovę, nes pigiau ir sau
giau nei viena kita agentūra pinigų į Lietuvą neiš siųs. Persitikrinimui galite pabandyti per mus 
pasiųsti pinigų Lietuvon.

Lietuvių Prekybos Bendrovė parduoda laivakortes ant visų laivų linijų važiuojantiems į Lietuvą ir 
norintiems parsitraukti gimines iš Lietuvos.

Važiuodami Lietuvon nesivelkite savo pinigus su savim1. Kelionėje visoko gali atsitikti. Ifisipir- 
kite musų Bendrovėje perlaidų (draftą) ant tokios sumos, kokios norit© ir parvažiavę Lietuvon, pini
gus tuojau gausite be jokių trukdymų iš musų. Kauno Bankos.

Norždami savo pinigus iš Amerikos į Lietuvą perkelti, tai geriausia ir saugiausia,Lietuvoje įstaiga 
Jūsų pinigams Lietuvių Prekybos Bendrovės Banka Kaune.

Jei nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk 
dabar parduodam! po $7.00 Vienas.

Siųsdami pinigus, pirkdami laivakortes ir norėdami 
kreipitės šiuo adresu:

414 Breadway,
Chicagos apiolinkės lietuviai, kreipkitės į m Vi su 
skyrių šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corp.,
3249 S. Halsted St„ Chicago, III.

Telefonas: Yards 6062.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE

Auksybl, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4687 S. Ashland
Aven Chicago,

Deimantai,
Laikrodihi,

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir, 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
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X
GERAS

Dantų taisymas 
pigiomis kainomis

Aukso dantįs 22 Karat
$3 ir augščiau

Bridge Work
$4 ir augščiau

Platės $5 ir augščiau

D R. B E R N
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies '
4153 W. 26 SL

2410 So. 52nd Avė

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

NATIONAL TEATRE 
Halsted netoli 63rd St

Visų šių savaitę 
ST ELMO

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
kainą.

1946 W. 21st St., netoli Robey St.
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvės

PINIGŲ INDEJIMAS ANT 
NUOŠIMČIO.

Phone: Lawndale 1744

Phone Drover 266
JOFFEY’O

4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

Joseph Shuflitowski & Co.
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas

2833 W. 22nd St 
Tarpe California Avė. ir 

Marshall Blvd.
Chicago.

no
Skoliname Pinigus

Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 
ir statomų.

MADISON IR KEDZIE
STATE BANK

Narys Federal Reserve System 
3131 W. Madison St., Chicago.

Tel.: Kedzie 8980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą dratais per žmonės, 
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie- 
ruotojus arba malevotojus.

Mes galime išvedžioti dratais 
jūsų namą į dvi ar tris dienas 
ir nepaliksime nei

Phone Canal 5496 
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

mažiausio 
brūkšnelio ant jūsų ušoko 
sienos.

Nėra šiukšlių arba jokių 
parankumų jums ir kaina
daug žemesnė negu jus tikitės.

Mes galime ateiti ir pasakyti 
tikrą kainą, jei jus norite.

ar

ne
yra

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai 

6031 So. Halsted St. 
Phone Normai 2022 

2662 Milwaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? Štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.
__________ 1653 W. 47 St._________
< DAŽAI — DAŽAI — DAŽAI

Kiaušiniams dažai, kokius naudojot 
Lietuvoj. 8 gražausių spalvų; nu- 
džiūsta į 1 rninutą. Pirkit anksti. 
Vienintelė vieta Chicago, kurioj ga

lit gauti.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

LIBERTY BONDS 
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. L POLLAK & CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedčlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L. 

10657 Michigan Av., kamp. 107 gt. 
įstaiga tyrų vaistų.
Te!.: Pullman 979.

Mes naudojame geriausios vertės 
gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes 
apkainuojame jūsų atsilankymą.

A

— ....... . ......—
Ar Jūsų banklenus yra 

Jūsų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankieriu.

The Cicero State Bank 
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bunkerio ir 

rio.
Delei draugiškų

— ateikite pas mus 
kini kaip jus galit.

CICERO STATE BANK 
48th Avė. and 25th PI.

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

Phone Canal 6254 '

ADOLPH L. ZACHAREWICZ 
Kostumeriškas Siuvėjas 

Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.

2300 So. Leavitt St.

draugiš- 
turi būti 
depozito-

patarimų
taip tan-

Naujas 
Europos Žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, Jll.

Tel.: Victory 2400
Compo-Board vietoje balanų 

ir tinko.

Geo. Green Lumber Co
22-os gatvės tiltas.

■ Tel. Canal 2975—2976 >

■ Just ■
: WHISTLE i

Chicago( vnicago
WHISTLE BOTTLING CO.

1 1901 W. Roosevelt Rd.

Iš tų užklausimų, pradedančių 
ateiti mums apie šėrus ir bo
nus,matosi, kad turbut nemažai 
musų skaitytojų turi indėję sa
vo pinigus į tokius šėrus ar bo
nus, kurie turi labai mažą ver
tę arba ir neturi jokios vertės. 
Ne vienam atsitikime klausian
tis sakėsi buvęs indėjęs į šėrus 
keletą šimtų dolerių, o po ištyri
mo pasirodė, kad tie šėrai yra 
verti tik keletą dolerių, arba ir 
visai nieko neverti.

Toks apsireiškimas yra labai 
apgailėtinas, bet taip yra todėl, 
kad Lietuviai neturėjo progos 
nors-kiek susipažinti su finan
sais, neturėdami nė knygų apie 
finansus ir negaudami jokių pa
aiškinimų apie pinigų indėj imą 
iš savo pasitikėtinų laikraščių.

Naujienos yra pasiryžusios tą 
spragą užpildyti, idant apsaugo
jus savo skaitytojus nuo išeik
vojimo tūkstančių ir tūkstančių 
sunkiai uždirbtų dolerių. Tam 
tikslui Naujienos pradės ir pini
gų ir triūso, ir todėl galės atsa
kyti tikrai ir su nauda savo skai 
tytojams kiekvieną klausimą 
apie įvairias kompanijas, jų sto
vį ir jų šėrų vertę.

Šitos informacijos, tuo tarpu, 
bus duodamos musų skaityto
jams visiškai dykai.

Tik čia jau norime perspėti 
savo draugus: — Klauskite apie 
Šerų vertę pirma negu juos nu- 
pirksite, o ne po to kaip busite 
persiskyrę su savo pinigais. Nes 
tik tąsyk galima bus išgelbėti 
nuo neišmintingo pinigų išmeta
mo.

Daugeliui, kas jau turi prisipir 
kęs įvairių šėrų bus žingeidu pa
tirti kiek jo šėrai yra verti. Ant 
kiek tai galima, mes pasistengsi
me atsakyti ir tokius klausimus 
arba per laikraštį arba laiškais. 
Daugelį kausimų dėl įvairių prie
žasčių negalima bus atsakyti per 
laikraštį, tad į tokius klausimus 
bus atsakoma laiškais, o jeigu 
nebus galima atsakyti laiškais, 
tai bus atsakyta asmeniškai, jei- 
gus skaitytojas atsilankys į Nau 
j ienų ofisą ir pamatys Naujienų 
Biznio Apžvalgos vedėją.

Norime dar čia pabrėžti, kad 
mes stengsimės neduoti savo pa
tarimų apie tai kokius šėrus pirk 
ti o kokius nepirkti, o jeigu ka
da ir duosime tai atsakomybės 
už juos negalėsime imti ir nie
kad neimsim. Mes nurodysime 
faktus ant tiek, ant kiek jie yra 
mums žinomi ir musų patirti iš 
patikėtinų šaltinių, iš paduotų 
faktų skaitytojai turės patys iš
mokti spręsti apie įvairias ver
tes..

Klausdami apie šėrų ar bonų 
vertes ir kompanijų kreditą, ad
resuokite savo klausimais Biznio 
Apžvalgos Vedėjui .

kreipti domos į St. Louis-San 
Francisco bonus. Jie iki šiol dar 
parsiduoda pigiaus kaip koki kiti 
geležinkelių bonai, o St. Louis- 
San Francisco geležinkelio stovis 
užtikrina gerą pelną ir neabejo
tiną bonų pakilimą ne ilginus 
kaip bygyje metų. Dabartinė 
kaina dviejų labiausia perkamų 
to geležinkelio bonų užtikrina ga 
na augštą nuošimtį pelno, būtent 
St. Louis-San Francisco Ajust- 
ment 6’s, perkamas po $65.00, 
neša 9 nuošimčius pelno, o ant
ras, St. Louis-San Francisco In- 
coine 6’s, perkamas po $46.50, 
užtikrina 13 nuošimčių pelno. In- 
dėti į šiuos bonus pinigai gali 
būti ten be jokios rizikos pama
tiniai sumai sumažėti.

Marketo Kainos

centraH- 
pardavė*- 

48‘/2C.,

pirmieji 
pirmieji

Kalėdų 
dovanos

Prirengta pas mus 
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai — si
dabriniai — piausty- 
stytas stiklas, 
French Ivory etc.

Henry Rhein, 
Jewelry Sįore, 
per 30 metų prie 

1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį 

laikrodį.

Šieno Kainos..
No 1 motiejukai $24 iki $26.00
No 2 motiejukai, maišyti su do

bilais $20 iki $21.00
No 3 motiejukai $17 iki $19.00 
Pavyzdinis šienas $14 iki $16.00 
Dobilinis šienas $18 iki $22.00 
Ruginiai šiaudai $14 iki $15.00 
Avižiniai šiaudai $13 iki $14.00 
Kvietiniai šiaudai $12 iki $13.00

Javu Kainos
Vakar kviečiai buvo nupuolę 

labai žemai, ir marketas jautė, 
kad jie vargiai bebus pigesni. Ko 
vo mėnesio kviečiai vakar buvo 
parduodami Chicagoje po $1.51 
už bušelį, o gegužės mėnesio kvie 
Čiai po $1.42 už bušelį.

Kitų jauvų kainos buvo seka
mos:

Kornai—nuo 67c iki 72c.
Avižos—nuo 42c iki 44c.
Rugiai—nuo $1.15 iki $1.38.
Miežiai — nuo 66c Iki 66%

Ar bus karė su 
Meksika?

Iš kai-kurių apsireiškimų Ame 
rikos naujos valdžos politikoje 
kai-kurie* biznio žinovai spėja, 
kad bėgyje kelių metų, greičiaus 
ar vėliaus, gali iškilti karė tarp 
Suvienytų Amerikos Valstijų ir 
Mexikos. Nors Mexikos valdžia 
yra taiki ir turbut užganėdina 
Mepcikos gyventojus, tas vienok 
nėra užtikrinimu, kad-ji galės 
užganėdinti ir Amerikos kapita
listus. Mexikai gal būt galų ga
le teks būti prijungtai prie Ame
rikos.

Turėdami omenėje galimąją 
karę su Mexika, Amerikos kai- 
kurie investoriai turės atkreipti 
savo domą į tuos investmentus, 
kurie kar6s laiku neša didžiau
sią pelną.

Phone Drover 215

Markiu pabrangimas

lllHlt
nigals arba išmokėjimais

3527 So. Halsted St.

Muaie Store, 
E s t. 1 9 12.

Fonografai, re 
kordai ir gro
jami grojikii- 
niai voleliai. Pi

Mokinkis Modelių 
Braižymo

PASIDARYK SAU 
DRAPANAS 

Tai yra lengva, per musų ži
novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijon. 

Reikalauk knygelės “O” 
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

Vakar Vokietijos markės pa
brango net ant penketo punktų. 
Priežastis — prielankus Vokieti
jai užbaigimas Silezijos plebis
cito. Ar markių pabrangimas 
bus ilgam laikui — nežinia. Da
lykai Europoje perdaug neaiškus 
ir abejotini. Vakar sterlingas pa 
kilo puse punkto, o Italijos liras 
nupuolė penkiais punktais.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO., 
8008-89 S. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294

U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVfi 
Pilniausia armijos stako.
1628 West 47-oe gatvės 

Kampas Marshfield Avė.
6250 Archer Avė., Argo, I1L 

9309 Cottage Grove Avė.
Pusvilnonės pančiakos ................ 25c.
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $8.95

Geležinkeliu Bonai

A. C. Flynn Heating Co 
6402 So. Ashland Avė.

Phone
Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. 7“ “ 
čiai įvedami. Seni tildomi pečiai 
pataisomi.

Prospect 836

Nauji tildomi pe-

Mums rodos, kad iki šiol dar 
tebėra pirktini konservatyviai ge 
ležinkelių bonai geram pinigų in
dėj imui. Geležinkelių bonai į me
tus laiko beabejo bus daug bran 
gesni negu dabar. Jų kaina ky
la palengva, bet nuolat.

Mes patariame pirkti tuos pa
čius bonus, kuriuos buvome nu
rodę pirmiaus. Ypač verta at

Vakar Chicagos markete ant 
tūlų dalykų buvo sekamos kai
nos:

, Svietas — creamery extra 
45Vfcc., pirmasis 44 c., 
zuotas 42'/oc. Kaina 
jams extra statini ūkės 
spaustas 50 ’/jC.

Kiaušiniai — švieži 
22% 22'/^c., paprasti
2IV2C., sudėta balto medžio dč- 
žėsna 17 ir 18c., margieji 17 ir 
18c., purvinokai 18 ir 19c.

Gyva paukštiena — kurkęs 40 
c., vištos 35 c., pavasariniai viš- 
tukai 34c., gaidžiai 22 c., antys 
36c., žąsys 16 ir 18c.

Negyva paukštiena — kurkęs 
52 ir 53c., vištos 32c., pavasari
niai vištukai 32c., gaidžiai 20 ir 
21c., antys 36c, žąsys 28c.

Bulvės — baltosios apvalainos 
100 svarų $1.00 ir $1.15.

Saldžiosios bulves — $1.50 ir 
$3.00 už hamperį.

Pupos — rankoms rinktos $4.- 
50 ir $4.75 už 100 svarų; raudo
nosios $9.00 ir $9.25.

žai 
50 ir 
$5.00 
$4.00
$5.00 už dėžę; žemuogės $3.50 ir 
$4.00 už 24 kortų dėžę.

žalios daržovės — asparagai 
$8.00 ir $10.00 už kreitą; buro
kai $4.00 ir $5.00 už statinę; sa
lierai $2.50 ir $3.00 už kreitą; 
kopūstai $2.00 ir $2.50 už krei
tą; morkos $3.00 ir $4.00 už, 
statinę; žyduokliai kopūstai $1.- 
75 ir $2.00 už kreitą; agurkai 
$5.00 ir $6.00 už dėžę; salotos 
galvose $4.00 ir $4.25 už kreitą; 
lapai 25c. už dėžę; grybai 75 ir 
80c. už svarą; cibuliai 75 ir $1.25 
už maišą; špinakai $1.25 ir $1.- 
50 už bušelį; tamėtos $6.00 ir 
$6.50 už kreitą. / ' •

fruktai — obuoliai $4.- 
$6.00 už statinę; $2.50 ir 
už dėžę; lemonai $3.00 ir 
už dėžę; orenčiai $3.50 ir

C. R. CLAUSEN 
Expertas Rupturų

Išdirbėjus 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų;

bresų dėl 
ir platės dėl

KITĄ SAVAITĘ

Friendly Enemies
Nejudamieji paveikslai

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt

Trlner’s American
Allilr of Bitter Wlne
Yra labiausiai užtildama 

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY 

1333-45 So. Ashland Avė.

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS ■
1 Siutų ir Kelinių
1 1 Vėliausios mados ir žemiausios ■ 
! kainos.

PAUL LEASES, 
; 3616 So. Halsted St.
■ ■■■■■■■■■■»■■■■■■!

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP 

John P. Sink, Joseph A. Huguelet. 
Elektros namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

nenormalių kūno dalių, 
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių. 
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak. 
6331 So. Halsted St., kampas 63 Pi.

Phone: Wentworth 2679.

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago.
Tel.: Roosevelt 7963

■ MANf. PACU

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

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. 

Ątsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

TAšP ORTAI
į Kiekvienam lietuviui važiuojan- 
į čiam Tėvynėn pagelbėsim išgau

ti pašportą i 3 dienas.
| Siunčiam pinigus Lietuvon 
į telegrafiškai! Parduodame 
| laivakortes* ant visų portą 

stačiai į Lietuvą be persė
dimo.

Tūkstančiai lietuvių siunčia pi
nigus ir važiuoja Lietuvon, ko

dėl ne Jus. Rašykit tuoj. 
Lith. Travel Bureau, 
136 East 42nd Street,

New York, N. Y.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG 
Pakabiausia kelionė rusams ir lietuviams. 
Dideli moderniški dubeltavais šriubais garlaiviai.

MINNEKAHDA (naujas) 
Išplauksi Kovo 81. Tiktai Sčia klesa 

MANCHURIA 
Išplaukia Balandžio 14, 1921 

MANGOLIA. 
Išplaukia Bal. 28

Trečia klesa, New York iki Llepojaus________ $132.00
.Trečia klesa, New York iki Evdtkunų ________  $180.00

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide- 
Jam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
tams.

Atsišaukite | kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba paa vie
tini agentą.

liam vali 
rims ir 1

Z

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.

Phone Yards 987
D. LIPTSICH 

Fashion Cloak Shop 
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis. 
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
8401 So. Halsted St.

OLOWECKI’S' I

Music House
Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

%
3417-21 So. Halsted St. Chicago

Jei tau reikia 
GERO PLUMBERIO 

Kreipkitės prie
JOHN KLEKER PLUMBING CO. 

1707 W. 47th St. 
Tel.: Yards 2308.

Visą darbą gvarantuojame.

ADAM M. MACARUS
NOTARAS

3256 S. Wallace St., Chicago

Parduodu laivakortes, ■ 
siunčiu pinigus į visas J 
pasaulio dalis. Apdrau- J 
džiu, parduodu žemės ir j 
namus, skolinu pinigus. ■

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN 

The National Raincoat Co. Not Ine.
of Chicago

Gaminių rūbą išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

▼

šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUlfAS — 

RECEPTAI.

pasiklausk savo daktaro apie mus.
S. A. MANKOWSKIS

Prescription Drug Store 
Lietuviška Aptieka

2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat. 
Chicago, III.

Telefonas Canal 4946

PADVIGUBINK 
SAVO ĮEIGAS 

įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Gold Real Estate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėjimai 

nešantis 6%.
Julius Moli & Son 
1319 Milwaukee Avė.
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Telephone Roosevelt 8500
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18.00 per year in Canada.
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Entired as Second Clasi Mattar 

March 17th, 1914, at the Post Offfee 
•f Chieago, 111., undar the act af 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskdriant 
nedildionius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St. Chieago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

ir “baseball”, važinėti auto
mobiliais, lankyti kinemato
grafus ir teatrus ir šokti.

Vargiai tečiaus davat
koms šitas žygis pavyks. Vi
si mato, kokios yra prohibi- 
cijos pasekmės. Girtuokliai 
šiandie geria ne mažiaus, 
kaip gerdavo pirma, tiktai 
vietoje geros degtinės gau
na pasmirdusį “munšainą”, 
kuris užnuodija žmogų. Pa
našiai butų ir su tabako rū
kymu, jeigu jisai butų už
draustas. O kas dėl tų ne
kaltų pasilinksminimų, ku
riuos davatkos nori panai* 
kinti, tai žmonės nėra taip 
žiopli, kad jų išsižadėtų.

Į Apžvalga ^KORESPONDENCIJOS Į 
linui ii ■ n l| Į į,, . , ,,,  .................................................. .■ rr wrr’ii ■

KOMENDANTAS NEMĖGSTA 
“NAUJIENŲ”. Kalifornijos padangėj

Chicagoje — paltu: 
Matams _______

Pusei meti _____
Trims mlneefeme

----- 18.00
—6.50

, 2.25 
0 J-7R 

_______ _ 1J» 
ChieagoJc — per neilotoju]

Viena kopija - - -...... .,. ... t t D8
Savaitei - , - , 18
Minaaiui ... 75

Gruziją sutrempi, 
o lenkams 
nusilenks.

Metams ..................
Pusei matų ......... r ,
Trims minesiams -
Dviem mineaiams........... ,
Vienam minėsiu! ■ - į,..-,

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams -..... -............ - - - |8.00
Pusei metų __  - 4.50
Trims mėnesiams - - -- 2.25 

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

17.00 
. 4.00 
. 2.00 
.1.50

Ar jie tyčiojasi iš 
amerikiečių?

Po visų prieštaraujančių 
pranešimų ^pie Gruzijos li
kimą, paaiškėjo, kad ne pa
tys Gruzijos komunistai, o 
Rusijos raudonoji armija 
nuvertė jos valdžią. Rusų 
sovjetų kariuomenė užpuolė 
ir sutrempė tą mažiukę Kau
kazo respubliką po tuo pre
tekstu, kad pastaroji buk 
nepildžiusi taikos sąlygų. 
Jos valdžia, girdi, pasižadė
jusi nepersekiot komunistų 

[Gruzijoje, vienok ji nelai
kiusi savo žodžio.

Tai yra tuščia pasaka. Ko
munistai Gruzijoje turėjo 
daugiaus laisvės, negu ku
rioje kitoje šalyje. Jie ga
lėjo viešai organizuotis, ve
lėjo viešai organizuotis, vest 
agitaciją ir leist laikraščius. 
Jie buvo baudžiami tiktai 
tuomet, kuomet jie kursty-

Kauno “Socialdemokrate” iš
spausdinta sekamo turinio pa
klausimas:

“Redakcija turi žinių, kad 
sulyg Tdšių karo komen
danto įsakymo kai kurios 
pašto telegrafo įstaigos Tel
šių apskrityje neišduoda ad
resatams Amerikos laikraš
čių ‘Naujienos’ ir ‘Keleivis*. 
Minėti laikraščiai yra palie
kami pašto įstaigose iki tam 
tikro įsakymo. Pats įsaky
mas paeina iš Telšių ir duo
tas spalių 27 d. 1920 m. per 
vietos pašto įstaigos įgalio
tinį.

“žvarbu žinoti, ar minė
tas įsakymas vis dar veikia; 
ar žino Pašto Telegrafo Val
dyba, kad ponas komendan
tas yra įsibrovęs į tokią sri
tį, kuri jam nepriklauso.

“Ir jei žino, kodėl iki šįol 
nieko nedaro, kad apsaugo
tų pašto įstaigas ir piliečių 
korespondenciją nuo neted-1 
setų komendanto darbų 
prasimanymų.”

LENINAS NORI 
KOALICIJOS?

ir

Lietuvos Informacijų Biu
ras Washingtone rašo, kad 
iš Lietuvos tik ką atvykęs p. 
B. Mastauskas, kurį Lietu
vos valdžia paskyrusi Lietu
vos Misijos nariu Jungtinė
se Valstijose.

Tą asmenį Lietuvos vai- i 
džia paskyrė Misijos nariu 
dėlto, kad ji norėjo įtikti 
Amerikos klerikalams, ir v x 
dėlto, kad p. Mastauskas pavo įmones prieš ginkluo- 
“turįs santykių su Amerikos Į pasipriešinimą, valdžiai, 
valdžios sferomis.”

Amerikos klerikalai, reiš
kia, dalinai atsiekė savo tik
slo, keldami triukšmą prieš 
atstovą Vileišį ir Misijos na
rius, Žadeikį bei Žilių. Bet 
Lietuvos valdžia, pataikau
dama Amerikos klerikalams, 
vargiai įtiks Amerikos lie
tuvių visuomenei.

P-as Mastauskas yra jai 
šiek-tiek žinomas. Su Ame
rikos valdžia jo “santykiai” 
buvo tokie, kad jisai karės 
laiku tarnavo teisingumo 
departamente (Justice de- 
partment) ir teikdavo Ame
rikos valdžiai informacijas 
apie lietuvių judėjimą šioje

Paskui klerikalai pašiuntė 
p. Mastauską Europon. Ir 
tenai jisai susibičiuliavo su 
Gabriu.

Amerikos lietuviuose ne
daug rasite tokių žmonių, 
kurie norėtų turėti reikalo 
su teisingumo departamento 
tarnautojais ir Gabrio 
rais.

sėb-

Naujas 
davatkų žygis

Nesenai Jungtinėse Vals
tijose tapo įvesta prohibici- 
ja. Dabar prasideda agita
cija, kad uždraudus pasilink
sminimus nedėldieniais ir 
tabako rūkymą.

Davatkos vyriškos ir mo
teriškos lyties atranda, kad 
žmonės Amerikoje perdaug 
griešija, nes nelanko bažny- 
nyčių nedėldieniais, o pra
verčia laiką pasilsiui ir pa
silinksminimams. Jos rei-

Bet ar už tokius darbus pa
tys bolševikai nebaudžia sa
vo priešų?

Kad tas bolševikų pasitei
sinimas neturi jokios reikš
mės, tai matyt ir iš to, kaip 
jie apsiėjo su lenkais. Len
kijoje bolševikų vienminčiai 
buvo ir yra persekiojami 
žiauriausiu budu. Bet bol
ševikai nepaskelbė jai karo 
delei to. Priešingai, jie pa
darė su ja taiką — atiduoda
mi jai didelį plotą baltgu- 
džių žemės, nuskriausdami 
Lietuvą ir dar primokėdami 
Lenkijai.30 milionų rublių 
auksu.

Gruzija buvo socialistų 
valdoma šalis: niekur dar
bininkai neturėjo tiek tei
sių, kaip socialistinėje Gru
zijoje. O Lenkija yra dvari
ninkų ir kunigijos valdoma 
šalis ir Franci jos imperialis
tų įrankis.

Vienok Gruziją bolševikai 
sutrempė, o Lenkijai nusi
lenkė. Kodėl? Dėlto, kad 
Gruzija yra silpna šalis, o 
Lenkija didelė ir už jos nu
garos stovi imperialistinis 
Europos kapitalas.

Su socializmo principais 
tokia polįtika neturi nieko 
bendra.

Visoks priešingas bolševi
kams balsas yra užgniaužia- 
mas Rusijoje, todėl patirti apie 
tai, kas tenai tikrai dedasi, yra 
labai sunku. Matyt tečiaus, 
kad Lenino karalystėje gyve
nimas nestovi vietoje, nežiū
rint geležinės diktatūros, kuria 
sovietų valdžia surakino šalį.

Įvairiose telegramose iš Lon- 
Į dono ir Skandinavijos šalių 
buvo minėta, kad Rusijos ko
munistų kongrese, kuris nese
nai į vyk n Maskvoje, Leninas j 
stojo už liberalinę politiką, ir 
kad jo nuomonė paėmė viršų. 
Tarp kitko jisai reikalavęs, 
kad ūkininkams butų pripa
žinta nuosavybės teisė ant tos 
žemės, kimią jie įgijo, ir kad 
užsienio kapitalistams butų 
duodamos koncesijos, idant jų | 
kapitalus

Dabar 
lio, kad 
pradėjęs 
tais revoliucionieriais ir men
ševikais tikslu sutverti koalici
nę valdžią. Jeigu šita žinia yra 
teisinga, tai reiškia, kad bol
ševikai jaučiasi, jogei jie vie
ni neišlaikys valdžios savo ran
kose.

“Naujienos** buvo išreišku
sios tą nuomonę, kad po Krųn- 
štadto sukilimo bolševikai tu
rės daryt koncesijų žmonėms, 
kad išgelbėjus savo kailį.

San Francisco, ' Cal. —- Lai- 
I kas bėga, rodos vėjas pro au
sis švilpdamas; diena po die- 

Inos, savaitė po savaitės, motai 
po metų ir rodos viskas, kas 

Į bloga, turėtų prabėgti ir ture- 
Į tų ateiti tie laikai, kurie nu
šviestų ir musų darbininkų 
gyvenimą. Bet ne 

Į rodos bėga atgal. Tie laikai, 
[kur jau buvo praėję, grįžta 
lyg atgal.

Prieš prasidesiant EuropoH 
karei darbininkų gyvenimas 
buvo skurdus ir vargingas; ir 
tik dėl karės, kada Amerika 
pradėjo gauti visokių iš Eu
ropos užsakymų amunicijai ir 
kitokiems žudymo įrankiams, 
darbininkams gausiai atsirado 
darbų su pusėtinai gera alga 
už darbą. Taip pasiliko per 
trejetą, ketvertą metų. Laimė 
tų darbininkų, kurie spėjo su- 
taupyt šiek tiek skatiko, bet 
vargas tiems, kurie viską pra
švilpė. Nes karė — ta baisio
ji karė — pasibaigė, ir tie ge
ro uždarbio laikai taipgi pasi
baigė.

Nedarbo 
ti rytuose, 
rius, galų 
į tolimuosius vakarus, pasie
kė tąjį Ramųjį vandenyną, kur 
ir musų miestas randasi.

Bedarbių Čia 
burvs. 
ninkai 
nasias 
gauna 
rią gaudavo pirmiau, bet su 
atėjūnais yra visai kitaip. Kas
diena, kas vakaras ir rytas 
traukiniai iš rytų ir pietų, lai-

viskas

vilnys pradėjo kil- 
pasieke vidurvaka- 

gale ji atpūtojo ir

jau gerokas 
Nors čionykščiai dnrbi- 
ir turi užėmę savo so
vietas, nors nekurie ir 
tą pačią mokestį, ku-

darbininkų 
Vargas čia 
jokiu budu 

vietos yra

pritraukiis Rusijon, 
pranešama iš Reve- 
bolševikų premjeras 
derybas su soeialis-

LENKAI PRALAIMĖJO 
PLEBISCITĄ.

atvežą įvairių .klesų žmonių, 
Į bet daugiausiai 
jieškančių darbo, 
jiems: jie darbo 
negali gauti, nes
visos užimtos. Kol dar darbi
ninkas turi šiek tiek pinigo 
— all right; bet kada pasijun
ta “broke**, tai paskutinis var
gas. Jie tada gali gyventi tik
tai eidami į restoracijas ir mal
daudami, kad duotų ką* valgy
ti. Jie gauna, tik, žinoma, už 
tai turi atidirbti. Su kamba
riu yra kitaip.^. Jeigu kas ne
gauna nuo praeivio dešimtu
ko, nuo kito nikelio, o nuo ki- 
to vėl dešimtuko ir negauną 
kambario už kvoterį, tai turi 
miegoti tuščiame lote arba 
parke, po žvaigždėmis kaišy
tu dangum, ant žalios mink
štos žolelės, užsiklojęs švelniu 
minkštu vėjaliu. Bet tokių čia 
nieks 
kuri 
tims, 
vina

atgal-

jcigu 
dirbu

Nepagelbėjo ir komunis
tų agitacija.

(Iš Federuotosios Presos]

Paryžius. — Paoli, Sociali
stų partijos kandidatas į mie
sto tarybą specialiai uose rin
kimuose Algįers mieste, tapo 
išrinktas 4,312 balsais prieš 
2,872, paduotus už nacionalis
tų bloko kandidatą. Socialistas 
tapo išrinktas nežiūrint to, kad 
ne tik kitos partijos, bet ir ko-' ne tik kitos partijos, bet ir ko 

kalauja, kad nedėldieniais munistai vedė prieš jį smar 
butų užginta Žaisti kią agitaciją.

Pereitą nedėldienį Augštojo- 
je Silezijoje (Vokietijos pro
vincijoje) įvyko plebiscitas, 
kuris turėjo nuspręsti, kam 
ta provincija priklausys, Vo
kietijai ar Lenkijai.

Balsavimo rezultatas, mato
ma, yra naudingas Vokietijai, 
nes pagal skaitlines, paduotas 
iš visų plebiscito srities dalių, 
išimant tiktai du distriktu, už 
Vokietiją balsavo apie 900,000, 
o už Lenkiją tiktai apie 400,- 
000. - ■!■*! ’*

Visas pasaulis pasidžiaugs 
šituo Vokietijos laimėjimu. Jei
gu ji butų netekusi Augšto- 
sios Silezijos, tai jos industri
jos butų buvusios labai s>u*| Ne vienam jų tenka atsidur- 
silpnintos, kadangi Silezijoje 
randąsį turtingos anglių, gele
žies rudos, cinko ir švino ka
syklos. Lenkija nebūtų suge
bėjusi tinkamai išnaudoti tas 
kasyklas.

Navatna’s yra dalykas, kad 
Augštosios Silezijos komunis
tai prieš patį plebiscitą buvo 
nutarę balsuoti už Lenkiją. Ko
munistų tokia logika: kovoda
mi prieš savo šalį, jie pagata- 
vi yra remti net svetimos tau
tos atžagareivius.

nemyli, vien tik gamta, 
jų visai nesuvaldo nak- 
saulelė, kuri juos 
dienos metu.
taip nekalbėčiau, 

to bučįau nepatyręs. Aš
vienoje vidurmiesčio restora- 
cijų, esu naktinis menedžeris; 
ir man bebūnant visą naktį 
valgykloje, koks tuzinas tokių 
ateina ir prašo valgyti. Kiek 
galeliams aš jiems padedu, ir 
jie man papasakoja šio to iš 
savo nuotikių. Ir nemanykit, 
kad tai tik pabastos atsiduria 
tokiame padėjime. Ne! Yra 
gerų geriausių darbininkų, ku
riuos nedarbas ir kitokios ap
linkybės suvargino, ir štai jie 
čia randasi. Jų laimė dar, kad 
šiame mieste yra daug valgy
klų, kur jie šiaip taip ir gau
na pašalpos.

ti ir policijos nuovadoje, ka
da jie bando miegoti tyrame 
bue ir esti policistų užklupti.

Šiaip ar taip kalbant, čia yra 
daugelis žmonelių, kad ir la
bai suvargę, vis dėlto perdaug 
nenusimeną: jie vis tiki į ge
roms dienoms ateisiant. Girdi, 
Hardingas užėmęs krašto pre
zidento sostą suminkštinsiąs 
kapitalistų širdis savo nauja 
tvarka, ir tie ponai vėl atda
rysią savo dirbtuvių duris ir 
darbo busią visiems.

Antra, pavasaris ateina: ūki
ninkai reikalaus šimtų tūk
stančių daibininkų ir ten jie 
rasių uždarbio; pagalios atsi
darys įvairus rezortai ir va
sarnamiai kalnuose, ir ten su
tilps gerokas skaičius bedar
bių.

Taip tai darbininkai varg
dami ir alkdami gaivina save 
vilčia, jogiai pavasaris ateis, 
saulė skaisti peukils ir jųjų gy
venimo dienos pagiedres.

— W. Roman.

WESTVILLE, ILL.

cija ir įteikta vyskupui. Po ja 
|>asirašė 150 asmenų ir visos 
katalikiškos draugystės. Rezo
liucijoje pasakyta, kad para
pijonys reikalaują kito kuni
go, o su <labartiniu grieštai 
atsisaką turėti kokių nors rei
kalų. Be to tapo nutarta, kad, 
jei vyskupas neišklausys jų pra 
šymo, turėti kitą susirinkimą 
ir nutarti neeiti j bažnyčią, 
kol tasai kunigas nebus paša
lintas.

Ikisiol parapijonys papras
tai tvirtindavo, kad jie moką 
bažnyčiai pinigus, jie kunigą 
užlaiką, tat jie ir valdą tą baž
nyčią. Dabar jie turi progos 
pamatyti, kad bažnyčią valdo 
vyskupas su kunigu, o ne pa
rapijonys. —• Kunigo Tarnas.

kliu-Kovo 13 d. Liet. Pasil. 
bas buvo suruošę® vakarą. 
Programas buvo turtingas ir 
įvairus — lietuvių, rusų ir an
glų dainos; buvo taipjau dia
logų ir deklamacijų. Didesnę 
programo dalį išpildė Kliubo 
choras, solistai duetai ir kvar
tetai, p-lei P. Juraškiutei ve
dant. P-le Juraškiutė dar jau
na, 16—17 metų lietuvaite, pa
sirodė esanti gabi pianistė ir 
šauniai akompanavo savo dai
nininkams. Likusią programo 
dalį išpildė kviesti artistai — 
p. B. Šležienė, J. Jurgutis, L. 
Courtney, taipjau gerai žino
mas šioj apielinkėj juodaspal- 
vių kvartetas. Publika griaus
mingais aplodismentais svei
kino, kuomet šis juodaspalvių 
kvartetas be angliškų 
užtraukė vieną lietuvių 
lietuviškai.

Be to dar suvaidinta 
naujausių veikalų,
Bolševikų Darbo Biuras”. Vai
dintojai, matyt, buvo rūpestin
gai prisiruošę ir vaidinimas 
pasisekė visai gerai. Aplamai, 
visas vakaras paliko publiko-

(Atsiųsta)

Reikale Steigiamo Prie
glaudos Namo Lietuvoj*.

dainų 
dainą

vienas
Rusijos

Reikia gabaus pažymėti, kad 
šis kliubas visai 
tik metai sukako 
kūrimo, bet savo 
spėjo jau gražiai

jaunas, dar 
nuo jo įsi- 
parengimas 

vietos lietu
vių publikai pasirekomenduo- 
ti, kadangi Kliuban spiečiasi 
visas gabiausia progresyvusis 
lietuvių jaunimas.

— žvalgas.

KENOSHA, WIS.

’ Tąsynės parapijoj.

Vietos parapijonys pradėjo 
karą su savo kun. A. Balin- 
skiu, kuris čia išklebonavo še
šerius metus. Kol buvo para
pijos valdyba tokia, kuri ėjo 
su kunigu ir leido jam dary
ti, kaiĮ> kas jam tinka, tai vis
kas buvo ramu ir tylu. Bet 
kada šįmet tapo išrinkta kita 
parapijos valdyba, kuri ėmė 
rūpintis parapijos reikalais, tai 
kun. Balinskis tuojau pradėjo 
bartis su parapijos komitetų 
iy atsisakė atiduoti invento
riaus knygas ir čekius. Komi
tetas buvo priverstas šaukti 
parapijos susirinkimą, kad pa
aiškinus dalyką. Parapijonys 
susirinkę nutarė kun. Balinskį 
išvaryti ir jo vieton pasijieš
koti sau tinkamą kunigą. Te- 
čiaus pasirodė, kad ne taip 
lengva tatai padaryt. Kunigas 
kaip laikė taip ir laiko savo 
vietą. Bet susidarė dvi para
pijos valdžios — kunigas ir 
parapijonų komitetas. Kada 
reikė pardavinėti korteles, tai 
kunigas nedavė jų parapijos 
komitetui — pats pardavinėjo. 
Tada komitetas pasidarė savo 
korteles ir taipjau pardavinė
jo.

Kovo 16, vakare, ta]X) su
šauktas net ketvirtas susirin
kimas parapijos reikalais. Bet 
kada parapijonys pradėjo rink
tis į bažnytinę svetainę, jie pa
matė prie durų kunigo pa
kviestą policistą, bemiklinantį 
savo božę. Parapijonys vienok 
nepasirodė tokie “mulai”, kaip 
kad kunigas juos vadina. Ra
miai susirinko apie 200 žmo
nių ir nutarė pasiimti kitą sve
tainę attaikymui susirinkimo, 
kuriame tapo priimta rezoliu-

i S. L. A. pereitų metų sei
mas nutarė steigti prieglaudos 
namą Lietuvoj. Reikia pasa
kyt, kad tai yra puikus ir svar
bus nutarimas; dabar tik lie
ka mums tą nutarimą įvykdin- 
ti gyvenime. Kadangi S. L. A. 
seimas išrinko tam tikrą ko
misiją, kuriai tapo pavesta rū
pintis visais reikalais steigimo 
prieglaudos namo Lietuvoj, 
Steigimo Prieglaudos Namo 
komisija tuoj ėmėsi savo dar
bo.

i Komisijos pirmininkas P. A. 
Dėdynas atliko visus reikalin
gus susinešimus su Lietuvos 
valdžia, t. y., su Žemės Ūkio 
Turtų Ministerija, iš kur yra 
gauths malonus atsakymas, 

[kad Lietuvos valdžia pavelija 
steigti prieglaudos namą Lie
tuvoj, ir dar pasižada remti 
tą garbingą amerikiečių tik
slą.

Tatai pradžia darbo einasi 
gerai. Dabar kas liekasi mums 
amerikiečiams daryti, idant 
musų tikslas butų atsiektas, 
idant musų plianuojama insti
tucija butų kuogreičiausiai 

“įsteigta? Man rodosi, kad da- 
[ bar, iš eilės, mums reikia kel
ti kapitalą, nes tai svarbiau
sias dalykas, be kurio mes ne
galim tiesti pamato. Steigia
mas Prieglaudos Namas Lie
tuvoje lėšuos apie $60,000. Ko
misija Steigimo Prieglaudos
namo mano maž-daug taip: 
kad steigiamas Prieglaudos
Namas privalo turėti apie du 
šita tu dešimtinių žemės; de
šimtinė geros žemės dabar lė- 
šuoja apie $40.00, tad už du 
šimtu dešimtinių žarnos reikia 
mokėti $8,000. Na, namas su 
visais Įrengimais lėšuos nuo 
$40,000 iki $60,000. Bet, jeigu 
toks namas, su tokiu plotu že
mės reikėtų pirkti čia Ameri
koj, tai mažu-mažiausia lėšuo- 
tų apie $250,000; tokiu budu, 
pasirodo, kad Amerikoj nega
lima butų įsteigti panašią in
stituciją; antra, labaį daug lė- 
šuotų užlaikymas, tokios in
stitucijos. Lietuvoje visai kas 
kita. Įsteigimas Prieglaudos 
Namo Lietuvoje daug pigiau 
lėšuoja, taipgi užlaikymas daug 
pigiau atsieis, ir bus ten nau
dingesnis negu čia Amerikoj. 
Todėl, mano nuomone, mes 
amerikiečiai-lietuviai . privalo
me 
bą, 
bes 
voj
pirkti; tad turime sukrusti prie 
darbo. Prieglaudos Namas Lie
tuvoje būtinai reikalingas da
bar. Mes dabar turime daug 
senelių čia Amerikoj, kuriems 
jau sveikata išsisėmė, ir jau 
šiandien jiems prieglauda rei
kalinga. Mes čia turime dide
lį skaičių tokių senelių, kurie 
daug yra dirbę dėl lietuvių vi
suomenės labo, ir kurie ant 
galo neturi kur prisiglausti, 
bei pagelbą iš kur gauti. An
tra, tie seneliai visgi norėtų 
užbaigti savo amželį'lengviau. 
Atsižvelgiant į tai, mes žino
me gerai, kad negalime jokiu 
kitokiu budu šelpti ar užlaiky
ti musų senelių, kaip tik tu
rint prieglaudos namą. Tas 
yra pas visas kitas tautas; tas

i turi būti ir pas lietuvius.
i Kuomet mes turėsime prie

glaudos namą Lietuvoje, daug 
musų senelių gyvenančių Ame
rikoj dabar, važiuos į savo 
gimtinę, kurioje ras sau vie
telę toj prieglaudos instituci
joj, ir ant galo jie bus palai
doti Lietuvos žemelėj. Turint 
tokią savą instituciją, nereikės 
musų seneliams vargti bei ru
dyti svatimose įstaigose, ku
riose nesiranda mums pijjau
timo. Atsižvelgiant į visa tai, 
mes būtinai turime pradėtą 
darbą varyti su visa išgale. Šis 
darbas yra didelis, labai pra
kilnus ir begalo naudingas.

šiame darbe turėtų prisidė
ti kiekvienas lietuvis su savo 
doleriu, arba net dešimtimis 
dolerių. Steigiamo namo fon
de dabar randasi aipie $6,000 
bet tai visai maža suma; su 
tiek pinigų negalima darbo 
pradėti. Tiesa, dar nebuvo agi
tacijos, dar daug žmonių ne
žino, kad mes pradėjom tą 
darbą. Dabar kaip tiik laikas, 
kad visos S. L. A. kuopos, vi
sos draugijos, visi tuo įdomau
jantys žmonės ir visa lietu
vių visuomenė prisidėtų rėmi
me šio prakilnaus darbo; ypa
tingai S. L. A. kuopų viršai
čiai privalo atkreipti daugiau 
domės į šį reikalą. Visi bro
liai lietuviai iš vien imkimės 
prie darbo. Nepraleiskime nei 
vienos progos neparinkę au
kų; rengkime tam tikras pra
mogas, ir visokiais budais, kaip 
mes geriausia suprantame, 
taip dirbkime. Jeigti mes vi
si gyvai imsimės darbo, tad 
su šiais metais galėsime pa
matyti savo darbų vaisių. Vi
suomenė parems tą garbingą 
darbą, nes čia visuomenės nau
dai gerą darome.

Broliai lietuviai amerikiečiai! 
šiuo musų darbo vaisium ga
lėsim ne vieno našlaičio bei 
našlaitės ašaras ir vargus pra
šalint. O koks tai prakilnus 
labdarybės darbas. Mums yra 
smagu, jeigu mes galime ką- 
nors sušelpti, bet kaip gera 
yra tam, kuris gauną pašal
pą.... Todelei, risi S. L. A. 
nariai, ir plati lietuvių visuo
menė, dėkime aukas, kas kiek 
galime, bet tą darykime tuoj.

“Alkaną papenėk; nuogą 
pridenk,” — tai yra šventas 
ir kiltingas principas. Remda
mies šiuo principu, atliksime 
šventą ir prakilnų darbą.

Visos aukos turi būti siun
čiamos tiesiai j S. L. A. cen
trą, su pažymėjimu “Prieglau
dos Namo Fondui”. Lai nesi
randa nei viena S. L. A. kuo
pa, kurį neprisidėtų prie stei
gimo Prieglaudos Namo Lie
tuvoje. Prieglaudos Namas bus 
įsteigtas taip greit, kaip tik 
mes sukelsim reikalingą sumą 
pinigų; tą padarysime, jeigu 
tik mes stengsimės. Tad kvie
čiame visus į darbą, į prakil
nų, šventą darbą.

Steigimo Prieglaudos Namo 
Komisijos Narys, 
V. M. Čekanauskas.

Kazimieras Gugu
kuogrcičiausia pradėti dar- 
ypač kol mums aplinky- 
pa velija, ir kol diar Lietu- 
ženię galima pigiau nu-

ADVOKATAS
) 1. - i

Namu Ofiaaa

3323 S. Halsied St.
Tel. Boulevard 1310

Miaato Ofiaaa

127 N. Deirbirn lt.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietavis Gydytojas ir Chirurgą!
25 East Wa«hingtoa SU 

MarshaU Field Anaez 
18th fl. Raimaa 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

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

^-Spinduliai. Phone Armitaga 2011 
Rezidencijos telef. Albany 8711

Tdephona Drover 5062

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
ri!. Nedaliomis pagal sutarimą. 
8261 So. Halated SL, CMcago, III.
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H. LEIBOWITZ
JŪSŲ BUVĘS SENAS 

PRIETELIUS 
PATARĖJAS

Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšies

INSURANCE- 
APDRAUDA

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

3824 West 12th St. 
Chicago, III.

MumKomi

VELYKOS ARTI
Ar Esat Prisirengę
Šį metą, niekad pirmiau, žmonės pasipuoš ant velykų.

IŠ kalno tai permatydami. pasiuntėme savo pirkėją, ponią Lttstig 
New Yorkan, kad nupirktų vėliausios mados ir geriausioa kokybės ta- 
vorų, iš kurių galėsit pasirinkt. Ne vien ji gavo stebėtinai gerą tavo- 
rą, bet ir už tokią žemą kainą, kad* kiekvienas sutinkančiai stebėsis. 
Todėl mee linksmai siūlome šį stebėtiną bargeną Velykų šventei, štai 
keletas bargenų, kuriuos turime pardavimui šią savaitę:

Moterims šHko, satino ir Jcrsey šilko apatiniai sejonai, rose copen 
mėlyni, šąli, navy, rudi ir vyiniavi. Specia- ’r
liai siūloma už . tjlv.vv

Specialės moterims šilkinių loisų apvadais camisolės, 
dydšio 36 iki 46 už ’ >

Išstatėme parodon daugeli su numažintoms kainoms vėliausių mo
torinis jakučių. šios bliuzos vėliausio įvairumo pavasario dėvėjimui. 
Tūlos leisiniais apvadais, kitos išsiuvinėtais apvadais, švįesiai raus
vos, ružavos, šviesiai rudos ir baltos.

Tapgi mes siūlome už ypatingą kainą puikiausias rudas pongee ja- 
kutes su išsiuvinėtais apvadais, užsisegamos užpakalyj $3.89 
tik u i

KŪDIKIAMS VELYKŲ KOTAI
Mieros 2 iki 14 už labai specialę kainą. Vėliausios mados.
Kūdikiams baltos dresiukes gražiais išsiuvinėtais apvadais viso- 

uk8uTrM ' $3.95 r $5.15
Didžiausias pasirinkimas veikams velykų kepurių ir moteriškų 

skrybėlių už labai patraukiančias kainas.

Lustig's Department Store
3410-12 So. Halsted St.

”BANGA”
Lletuily Soclallsty Sąjungos Leidžiamas laikraštis.

eavo CHRON1KOJE peržvalga netik politinius 
"BANGA” nuotikiua visatao palaulije, bet da ypatingą durną at

kreips) uuotikius, įvykstančina darbininką gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus 
socialistą ir sklaidys darbininką vienybės ardytoją 
klaidinimus.
savo REDAKC1N1VOSE straipsniuose duos aiškią 
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsą žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsniui*, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačias 
aprašančius didesnės svarbos nuotikiua .darbininkų 
gyvenime. «■
nšvo TEORETINIAI-MOK8LINĖJE dalyje ruptrs- 

liDluniM *>8 teikti savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
OA"bA gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitą 

mokslą teorijas.
H savo BELETRISTIKOS Špaltose talpins apysakas, 

eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru), 
savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 
nuotikią musą kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias 
musą socialistą literatines spėkas Amerikoje, bet ir 
musą įžytniąs rašėjue Lietuvoje.
iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai- 

“BANGA" tė. ‘‘Bangos” prenumerata yra: $1. — už 12 numorią;
$2. — už 24 numerius; $3. — nž 36 numerius; $4.— 
už 48 numerius.

tiDlMCj*’ užsiprenumeruokite sao ir savo draugams.* Pinigus 
DANDĄ siąskite adresu:

C. A. HERMAN,
644 Weit 204 Str., New York. N. Y.

"BANGA"

"BAIGA1

"BANGA”

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo ušnuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

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

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nerišliomis nuo 10 ryto iki 1 po pi et. Utar- 
uinkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet. /

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant iimokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BAHTK.U6, i’reik

1(19 W. 47th Si. Tel. Boulevard 18VZ. Chicago, IU.

Pasaulio Darbininkę 
Judėjimas.

Ir naujoji administraci
ja už panaikinimą 

skolp.
LAURENCE TODD.

[Federuotosios Presos koresp.]

žiniomis, paeinančiomis iš prie-
repu'blj

konų, iždo sekretorius Mellon 
bandys panaikinti Anglijos 
114,000,000,000 skolų Jungt. Val
stijoms.

Panaikinimas Anglijos sko
los yra reikalingas kaipo pa
teisinimas visuotino algų mi- 
kapojimo darbininkams.

Pittsburgbo žinių paduodami 
faktai yra šokami. Mellon bu
vo vienas iš svarbiausių direk
torių Pennsylvania geležinke
lio, žymus asmuo plieno tru
sto grupėj, galva Aluminum 
Co. of Am. ir Gulf Refining 
(>)., taipjau kitų industrinių 
Įstaigų, kuriose Anglijos kapi
talas lošia žymią rolę. Jis yra 
žinomas kaipo didelis Angli
jos šalininkas, 
anglę ir turi 
didelį dvarą, 
daug laiko.

Kaip tik tapo 
Mellon paskirimas 
torįu, tuojaus pradėta minėti, 
apie nutarimą paskirti did-

Jis yra vedęs 
pirkęs Anglijoj 
kur praleidžia

paskelbtas 
iždo aekre-

■■■ ; Dr. A. I. Blumeiittal ]

puhlikonų partijoj, Elihu R<x)t, 
kaipo naujosios administraci 
jos agentą svarbiose tarybose 
su talkininkais. Pasirodo, kad 
tos tarybos bus vedamos apie 
panaikinimą talkininkų skolų 
ir jog projektuojama yra, kad 
Amerikos valdžia priimtų tam 
tikrus bonus, kurie j)er dau
gelį metų neneštų jokių palū
kanų. Tuo burtu siekianiąsi pa
naikinti skolas nfr urnai, be' 
laipsniškai, kartu į kalbant, kad 
tie bonai buk turį kokią nors 
vertę.

Priežastimi skubotaus veiki
mo yra didėjęs Anglijoj neri
mavimas, kįlas dejei bedarbės 
ir Anglijos tęsimo plėšikiškais 
ikslais karo Mažojoj Azijoj. 

Pennsylvania geležinkelio, 
dieno trusto ir kitų interesų, 
tunuos atstovauja Mellon ir 
Morgan, žvilgsniu svarbiausiu 
yra, kad panaikinimą skolų 
galima panaudoti prikalbini- 
mui Amerikos darbininkų pri
imti nukapojimą algų. Jeigu 
Anglija nemoka mums, taį, 
žinoma, mes turime pigiau iš
dirbinėti prekes, kad paden
gus savo biudžetą! Rooto’ mi
sija Londone bus verta milio- 
nų dolerių algomis. didži,om- 
sioms Pennsylvanijos industri
nėms korporacijoms.

Laivyno sekretorius Denby, 
kuris yra įtekmingu žmogum 
naująjame kabinete, taipjau 
pritaria panaikįnimiiti skolų. 
Tuo pačiu laiku jis stovi už 
didžia usį — ir suprantama 
branginusį — laivyną pasauly
je. Tečiaus IVdlon veikiausia 
sutars panaikinimą skolų prieš 
pradėjimą kalbų apie didelį 
laivyną.

Kadangi jei reikėtų užmo
kėti skolas Jungt. Valstijoms, 
Anglija, Fra nei ja ir Belgija ne
begalėtų daugiau kariauti, tad 
talkininkų diplomatai Wa- 
shingtone karštai pritaria Mor- 
gano-MelIon nuomonei.

Apkalino revoliucionierių 
vadovą.

[Iš Federuotosios Presos]

Paryžius. — Iš Barcelonos 
pranešama, kad Ispanijos val
džia /kraštutinių rcvolimcįonie- 
rių griųiės unijose -vadovą Pe- 
stagna perkėlė į paskilbusj 
Monjuich kalėjimų, iš kurio 
nemanoma, kad jis išeitų gy
vas.

Nužudytas.

Subatos naktį tapo plėšikų 
nužudytas b'rank Wilson, 3448 
I<xneraltl avė. lavonas jo ras- 

tas ant 30-th place ir Galifor- 
nia avė.

SAUKIAME DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ MUSU BENDRINIAME 
PARDAVINĖJIMO KAMBARY 

Parduosime Fonografus, Parlor 
Setus, Divonus, Pečius.

2810 W. Harrison St., Chicago, III.
Mes turime parduoti už neužmokėjiinų rendos palaikymui dvi- 

dėžini t s augštos rų&ies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurių 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda iiž $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mažinu naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Keikia jas pamatyt, kad apkaina- 
▼us. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 aug- 
k tos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatau: veltui 
| visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daieidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.

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

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitu nelaimių ištikti.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną. > /
t Angliakasys naudoja Pain-Expellerj 

nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijas ir kitų atsitikimų jo pavojin- MBu 
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei- GMV 
katį ir energiją. .

Namų seimininke naudoja Pain-Expcl- yUR

lerj, kuomet vaikai nupuola ir susimuša— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų jgili- vj

mo ir ten, kur geras linimentas rcikalin- Wgas- . iii nnjždVisi naudoja Pain-Expellerj. »

Z 
Tel. Yards 8664 

Mrp. A. Michniewicz
AKMBRKA 

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pena- 
silvanijos hos- 
pitalėsa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdyme, Due 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

merginoms.
1118 S. Halsted St., Chicago, Dl 

(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v. 
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Pranešimas
Šiuomi pranešu šios apie- 

linkės lietuviams, jog aš ati
darysiu naujų grpsernę ir 
bučernę, Kovo 23 d., 1921 ir 
esu pasirengęs patarnauti vi 
siems už prieinamas kainas, 
greitai ir sąžiningai. Užpra
šau visus atsilankyti.

ANTANAS DARAŠKA,
38 E. 108 St., 

ROSELAND, ILL. 
Tel.: Pullman 6192
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EXTRA DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS.

Didelis išpardavimas šnekamų 
mašinų (vietroly) ii’ rekordų, ku 
riuos galit pirkti už pusę kainos.

Taipgi turime didelį išpardavi
mą auksinių daiktų numažinta 
kaina; kaip tai: laikrodėlių, žie
dų, branzalietų ir t.t.

Noriu išmainyti savo biznį ant 
4?eros formos arba gero namo. 
Mainymo priežastis ta, kad aš 
nonų eiti į išdirl ystę vaistų, ku 
riuos aš esu išradęs. Šiais vais
tais bus galima išgydyti žmones 
apie nuo 15 įvairių ligų.

Kuris norėtų sužinoti nuo Ae- 
kių ligų gelbės mano išrasti vais 
tai, tas gali ateiti pas mane 
sitei rauti.

PETER A. MILLER, 
2128 W. 22nd St.

Tel. Canal 5838

pa-

Tikros odos
Abi pušiai dėvejami overko- 

tai, kurie parsidavinėjo po $75.- 
00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo 
36 iki 46. Tamistos pasirinkime 
už $30.00.

Vyrams ir vaikinams pavasari 
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.

Atdara vakarais iki 8 vai., 
Nedeldieniais iki 3 po pietų. į

S. Gordon
1415 S. Halsted St

Telefoną* Pullmaa 850
DĘ. P. P. ZALLYS

Lietavys Dentisiae 
10891 S. Mlchigan Av.. Roeelaad

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT '
“NT A U TT T? M A d”

tattiaa, kada pra- 
aykuta ragijima* 

MM M fl>J Tartajam
Uph- 

thalmamaiar, X- 
patinga dama alk 
kreipiama i Tai

kus. Vai.: ava 9 ryto Iki 9 rak, 
Nadėliomifl, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Are. karną. 47 8A 

Telephone Yards <817 
Banlerard 6487

j DR. M. HERZMAN
Ii RUSUOS

i Gerai lietuviams Žinomas per 22 
: metu kaipo patyręs gydytoju, ehl- 
! rurgu ir akuieria.
I Gydo aštriu ir chronišku ligai, 
v vyrų, moterų ir vaiką, pagal eae- 
■' jausiąs metodu X-Bay Ir kftektaa
L elektros prietaisus.
į Ofisu ir Labaratorijaf IMK % 
į 18th St., netoli Flak St.
i VALANDOS: Nuo 11-11 platų, 
i ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
. ( Dienomis! Dona!
; TalaphonaD Naktimis t Draatd 

__ 960 - Drovai <186 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted 84. 

\ V AL.: 9—10 ryto ir 8—0 vaL rak.
^0NW0lSaniMMNMNeHHEKaa9MHINniaSUaStasnasUUaaMHMaaaBMMMaiaMnM

DR.CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 meta! 

Ofisu

• T.‘PnUman MM

AKUŠERKA
L SHltSHO

Turtu patyrimą 
metąrą ligone; m- 
pestiugfti pritte- 
ris Ugoną Ir kūdi
ki laike Ilgei.
10929 & State Slr. 

ChleagB. Ui.
ę*wrar‘ vi;..

S DR. YUSKA | 
11900 S. Halsted St. I 

Tri. Cuil 2118
H Ofise valandos: nue 10 ryte iki fc 

8 vakare.
i Rezidencija: 2811 W. 68rd 8L 

Tel. Prospect 3466

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
8203 So. Halsted St., Chicago.

Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v. v. Nerišliomis 10-12 ryto.

..................... . .......... "' - \
Akušerka M. Katauska

Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimui ma- 
terims ir merginoms. Antrašasi 
8888 So. Halsted St., Chicago, HL

Phoaet Boalevard 4121.

f Ofiso Tel. McKinley 76 ’
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraataojame 

Kalbama visas Europiikas kalbas. 
8804 So. Kedzie Ave^ Chicago, DL 

Arti 88-th Street
......................................-.i i ■ i ■>

GI

I
 Telefonas—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Deatietae—'

MII S. Halsted St„ Chicago, HL
Valandos:—

DB. JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir Chirurgu 

1687 W. 51 et. kaną. Marshfleld av. 
[folandu: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

< Ir ana 7 iki 9 vakarti 
Tol Prospoct 1157

Telephone lYards 5834 ffi

Dr. P. 0. Wiegner Į 
Priėmimo valandos nuo 8 ikS ( 
0L2 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So,, Halsted StN Chicago^ u

Visuotinas (General) Contratorius

Henry Koplewskis
Atlieku medžio arba muro buda- 
vojimus.
namu ant pardavimo prieinamomis

J<a.iTVoxxiis. v
4401 So. Richmond St.,

Tel. Lafayette 2797

Taisau senus. Turiu

N

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie A ve- 

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Dr. C.Z. Veželis
Lietavis Deatistas 

4712 So. Ashland Ava.
arti <T-tas gatvls

Telefonas: Drovai 7141

Tai. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
Nedėliotus 10 <— 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5008.

Talophon® Jarde 5189

Dr. V. Stiipnlckl
3107 S. Morgan St. Cliicaga
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rytą

Ir nuo 5 iki 8 vakarą.

W 
niRHIIMBHBHHHBHHMMMCl 
* Telephone Yards 1582 ,1

s DR. J. KULIS 1
LIETUVIS

H GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokiu ligų motorą, vai- Į 

g ką ir vyrą. Specialiai gydo lim- Į 
pančius, senas ir paslaptin

gu vyrų ligų, 
E 8259 So. Halsted St, Chicago. 
T■ N ■ B M ■ M Bū M IIN N M11M MA

PRANEŠIMAS
Dl M. T. Strikol’fa

Lietavys Gydytojas ir Chirurgai 
Parkelis ofisą i People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. BoaL 16Q 
Valandos i 1 iki 8 po platų.

6 iki 8 vak. Nedšl. 10 iki 12 ryta 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Talephone McKinley 261

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8428 

Res. 615 S. Humphrey Avė., 
DR. ABIGAIL TRAXLER

Physician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų. 

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

T

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St. kampa*

St. Phono Canal 0222. Va 
landos; 1 iki 4 ▼«!. vakare, nuo 7 Udl 
» ▼«]. vakare. Gyvaolruo viptai 8114 
W. 4211d SI Phone UfayttU, 408& 
Valandos nua Ifi iki 12 diauą.

Chicago, Illinois.
Specialistai džiovu 

Moteriškų, Vyriikų te 
Vaikų Ligų. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryta, nua I 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8iM 
vai. vakaro. Nadiliomia nne 
10 vai. ryto iki 1 vai. pa plot 

Telefonai Draxel 2881

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 matai 

Ofiaaai
8149 S. Morgan St., kerti 93 St 

Chicago, Illinoia. 
SPECIALISTAS: \ 

Moteriiką ir Vyrittą.
Taipgi Chroniiką Ligą.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 
▼akare. Nedėliotais ava 9—9 

po piat.
Telephone Yarda 687

į Tel Boulevard 2160
| Dr.AJ.KARALIUS
q Gydytojai ir Chirurgu 
p VALANDOS: 9—12 ryte

K803 So. Morgan Street, 
Chicago, IU,

Canal 257
Naktinis Tat Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR UHIRVRHAI 

Valandos! Ifl iki 12 ryta; 1 Dd t pa 
piet 6 iki 9 vakare

1821 S. Halsted Šių 
Kampu 18 ir Halsted 81

Ku. 1189 ladepondonco Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294 

DR. A.A. ROTU 
(RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chivhge 
Telephone PrAver 9693 

Valandos: 10—11 ry i; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavin Bta. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryte iki 11 <Um

DR. I. E. MAKARAS 
Lletavye Gydytoju ir Chirurgėj 

10900 Micbigaa Ave^ Roaelaada. 
Vai. 10 iki 12, 2 iki < ir 6:81 

iki 8:80 vak.

/—*......... .
Tel. Austin 787

DR. MARYA J 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Califomijos Ir 
▼ii tęs savo praktikavimą pa Mo, 

52D8 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 1—9 
vakare išskiriant nodildienina.

DEbfrlSTAS
1821 So. maisteli Mt_. 

kaxnp*a 18ttx
Valandos: 9—12 ryto
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Ji jam perjauna buvus.
Cherter W. Church, advoka?

keturiasdešimta šešių metų, o

Norėjo lietuvio krautuvę 
apvogti.

Antano Šimkaus rūbų krau^ 
tuvę, kuri raudasi ant 2507 W. 
47-tos gatvės, vagys norėjo iš
vogti. Nedėlios rytą kaip ke
turias vagys atvažiavo automo
biliu ir gatvekariui einant pro 
šalį išmušę krautuvės (birų 
stiklą vienas vagis įlindo vi
dun nešti drobužių, o antras 
laukė prie durų juos paimti ir 
dėti į automobilių. Bet durų , .
stiklą bemušant pabudo Kazi-jžiavęs į Suvienytas Valstijas 

jieškoti sau pasilsiu. Esą da
bar jis neduosiąs pįano

ebrgus, kad jei tik jie pakels 
triukšmą, tai bus nušauti. Gold- 
bergienė ėmė priešintis, kuo- (tas, persiskyrė su savo pačia, 
met plėšikai ėmė jos deiman-1 Persiskyrė jis todėl, kad ji lui
tus. Tada jie pradėjo ją smaug- vus dėl jo perjauna. Jisai jau 
ti.

Vagiams besibeldžiant pabu- jinai tik dvidešimts trijų. Tris 
do Clarence Hayes, kuris mie- mėnesius su ja pagyvenęs jis 
gojo kitam kambaryje ant tre-1 pamatė, kad tarpe jų nėra nic- 
Čių 4pbų, ir ėmė šaudyti į iš
bėgančius plėšikus. , Jis sako 
buk vienas bandytų pradėjęs 
dejuoti. Gal būt tapo pašautas. 
Vagys išbėgę susėdo į automo
bilių, kuris jų laukė, ir nuva
žiavo.

Paderevskis Chicagoje.
Ignas Paderevskis, žinomas 

lenkų pianistas, vakar atvažia
vo į Chicagų. Jis sakos atva-

ko panašaus. Tatai geriau per
siskirti.

Suimtas vagis su $30,000 
pavogtų pinigų.

Thomas J. Murtha, 17 metų 
vaikinas, atbėgo iš Kansas City, 
Mo. į Chicagų su $30,000 vog
tų bonų. Bet praeitų nedėldienį 
tapo jis suimtas Y. M. C. A. 
hotelyj.

inicras Kuosaitis, kuris ten 
gulėjo ir revolverį pasiėmęs 
lauke neprašytų svečių, kurie 
įėjo už valadėlčs stiklą iškilius. 
Kada gi vagis ėmė nukabinti 
rubus, Kuosaitis jjaleido šūvį, 
bet nepataikė; pro duris va
giui bėgant paleido antrą — 
Ir tą syk nepataikė. Taip tai 
vagys pabėgo nieko negavę. 
Paskui Kuosaitis davė žinią po
licijai, kurios bent dešimt pri
buvo ir leidos vagių jieškoli.

kon- 
kraš-

Keturis apvogė ir vieną 
peršovė.

vakare trys pus- 
kokia septyniolika

to (Lenkijos) reikalais.
Kaip šiandie, pasak jo, 

apleidžiąs Chicagą įr važiuo
jąs į vakarus.

Congresso hotelis nei biskio 
netsididžiavo Paderefvskk) ap
sistojimu ir niekam nepranešė. 
Kuomet reporteriai atėję pak
lausė hotelio raštininko kur 
Paderevskis, raštininkas nusis
tebėjo: “Paderevskis? Kas jis? 
Ar jis dirba virtuvėje?”

Pinigus pavogė.
Vakar dienų keturi vagys at

važiavo automobiliu prie Na
tional Tca kompanijos krau
tuves, 1407 W. Madison gat 
atėmę apie $5,(MM) jNibėgo.

ir

Lietuviu Rateliuose
DRAMOS KUltSŲ VAKARAS.

Nedėlios 
beriliai po 
metų atėmė automobilių iš Ša
mo Diamondo, 36-18 Douglas 
blvd., kuomet tas važiavo auto
mobilį į savo daržinę. Automo
bilyje dar paliko jo moters 
kapšelis su $90. Paskui tie pa
tys vagys atėmė iš Louis Patro 
$50 ir iš Joseph Redeckio — 
$45. Tada įbego į WiHam Bou- 
res, 7358 S. Ashland blvd. na
mus atėmė jo laikrodėlį ir de
šimt dolerių, kurįuos pas jį 
rado. O išbėgant vienas vagis 
sunkiai jį peršovė. Jis paskui 
dar šaudė į bėgančius vagis, 
tečiaus vagys iiabėgo. Peršau
tasis, sako, sugis.

Liudytojai išgelbėjo.
James C. Galigan, nuo 354 

E. 53-os gatvės buvo kaltina
mas kaipo žmogžudys, kuris 
peršovė G. W. Hutzbergą ap- 
tiekoje po numeriu 5501 N. 
Clark gat. kovo 2 d., ir butų 
buvęs nuteistas visam amžiui 
į kalėjimą. Bet buvusieji aptie- 
koje tuo tarpu, kuomet aptie- 
korius tapo peršautas, paliudi
jo, kad ne tas žmogus jį peršo
vė; o peršautasis abejojo. De
tektyvas, sako, Galhgan labai 
nuduodąs į banditą, bet jei jus 
sakote ne jis peršovė aptieko- 
rių. tai jis bus paleistas. Ir 
James Galigan vakar tapo pa
leistas.

Vagių darbai.
Vakar ankstį rytą trys 

gys įlindo į R. Goldbergų 
mus, ant trečių lubų, 501 Bel-
mond avė. ir apvogė juos ant 
$4,615 pinigais ir brangakme
niais. Vagys prigrąsįno Gold-

va- 
na-

NAUJIENA!
Ant Halsted gatvės po No. 

3415 jau per 15 metų laiko če- 
verykų krautuvę Lietuvos pilie
čiai Teter Bros. Būdami pasek
mingais savo prekyboj per tiek 
metų, jie laikydamiesi su progre 
su šį metą pennodeliavo krau
tuvę sudėdami naujos mados lan
gus, šviesos, vidaus papuošimus, 
ir naujausių madų čeverykus 
mergaitėms, vaikinams, vaikams 
ir suaugusiems. Pardavinėju už 
naujaus jau sumažintas kainas. 
Galima sakyt ši yra geriausia ir 
prieinainiausia krautuvė ant 
Bridgeporto.

Kurie yra ten pirkę, žino kaip 
tinkamą tavorą ir patarnavimą 
jie suteikia. Laiko geriausį ta
vorą už žemiausias kainas, ir yra 
pasirengę kuogeriausiai visiems 
patarnaut. Kalba lietuviškai. Ne
pamirškite Teter Bros.

3415 So. Halsted St.

Muštynės Šeimynoje,
Mrassų, 5937 S. Morgan gat., 

šeimynoje sekmadienyje įvyko 
didelės muštynės. Tėvas ir 
broliai taip smarkiai susiėmė, 
kad net namų, taip sakant, ap
vertė augštyn kojomis. Tokis 
baisus triukšmas buvęs, kad 
daugiau negu tūkstantis subė
go žiūrėtojų. Ir ]>o‘licija atbė
gus vos valiojo perskirti mu
šeikas. Vienų Brassų sūnų de
tektyvas peršovė į kojų.

Sugauti bevagiant.
Joseph Krueger, 1607 Cort- 

land gat., tapo detektyvo per
šautas ir jo brolis, Frank 
Bakula suimti, kuomet jie no
rėjo apvogti Šamo Bttoomo, 
1944 W. Division gat. švarkų 
krautuvę. Detektyvas išgirdo jų 
išlaužto lango balsų ir pamatė 
iŠ krautuvės bėgančius ir taip 
vagys tapo suimti.

z Namai apvogti.
Wiliiam H. Westbey, Lin

coln Parko perdėtinio, namai 
apkraustyti praeitą sekmadienį 
Wesbey šeimynai nesant na
mie vagių tapo išnešta drapa
nų, trys važinėjimo krepšiai ir 
jo moters deimanto žiedas.

Dramos kursų vakaras pra- 
I eitą nedėldienį Hull House te- 
Įatre buvo vienas geriausių, dai
lės žvilgsniu, vakarų, kurių tik 
šiuo sezonu teko lankyti. Vai
dinta trys nauji čia scenos da
lykėliai, išvardijant: “Kerėjimo 
garsai” — vienaveiksmė idili
ja su muzika, “Likimo baus
mė” — vienaveiksmis tragedi
jos paveikslas iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo, ir “Alkanas 
Jonukas” — vienveiksmis juo
kų žaislas. Visuose trijuose 
žisluose dalyvavo pati Dra
mos Kursų vedėja, artistė Une 
Babickaitė. Vienur ji buvo jau
na, dėl nelaimingos meilės 
daug sielos kančių pergyvenusi 
moteriškė; kitur — senyva 
Lietuvos kaimietė; trečiur — I 
pilna nekalto flirto pusmergė
lė gimnazistė. Visur ji buvo 
tikra artistė, betgi bakfišo 
gimnazistės rolėj ji buvo pas
tebėtinai puiki. Čia ji turėjo | 
ir tinkamą 
p. Jaučių, 
to “alkano 
vaidintojai 
nas (“Kerėjimo garsuose”), p. 
Petronėlė Mįlerienė, p. Leng
vinas, p. J. Bagdonas ir p. F. 
Kemežienė (“Likimo baus
mėj”). Visi jie, ypač P. Mile
rienė ir Šaukimas, pasižymėjo

dalininką, kursistų 
vaidinusį gimnazis- 
Jonuko” rolę. Kili 

buvo — p. Sanku-

Dramos Kursus jie ne veltui 
lankė ir studijavo.

Gaila, kad į taip gražų vaka
rą žmonių visai gaža teatsilan- 
kė. —Rs.

BRIDGEPORT

Vaikų koncertas.

Sa-Vaikų mokytojos p-lės 
lomės Staniuliutės pastangomis 
praeitų nedėldienį po pietų ta
po įrengtas puikus vaikų kon
certas Mark White Sąuare sa
lėje. Žmonių buvo prisirenkus 
pilna svetainė ir, beabejo, žėd- 
nas vienas galėjo tik pasi
džiaugti tokiu puikiu mažų vai
kučių koncertu, kuris apart 
lietuvių vaikų ir žvaigždutės

EXTRA NEPAPRASTA PROGA EXTRA!

Tiktai

štai kur stebėtina proga pirkti augštos rųšies vietrolą pigiau, 
nei išdirbimas jos kainuoja.

Mes adtovaujame phonographų išdirbysčių Suv. Valst. ir vie- ■ 
na iš didžiausių wholesalerių phonographų Chicago.

Kodėl mokėti augštas kainas arba pirkti iš “Storage House”, 
kuomet gali gaut pirkti didelį brand naują gvarantuotą vietrolą 
tiesiai iš mus, vertė retail kainuoja iki $200 tiktai už $35.00 ir duo
sime veltui su kiekviena mašina 26 rekordus, 300 adatų ir deimanto 
adatą.

Pamąstyk pats, kiekviena vietrolą visiškai gvarantuota ant 
dešimts metų ir gali pasirinkti iš 100 skirtingų rųšių.

Apsimokės tamistai apsilankyti, nepaisant kur gyventum, nes 
šioji yra tikra proga visam gyvenime ir tamistai nereikėtų pra
leisti jos.

Taipgi, mes turime ant rankų apie 20 augštos rųšies vėliausios 
mados seklyčiai setų, tikros odos ir Tapestry, kuriuos musų dirbtu
vė prisakė mums parduot už bile kainą, nes jiems reikia pinigų.

Nepaisant ką darysi, mes patariame nepraleisti šios progos.
Pristatome veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi 50 

mylių nuo Chicagos. Liberty Bondsai priimami. I
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 vai. Sfrvaitdieniais nuo 10 ryto 

iki 4 po pietų. |

National Factories Outlet Co.
Dirbtuvės atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

Tiktai

| chorų malonių lietuviškų dai
nelių, susidėjo iš dainos, smui
kus, piano ir p-lčs Irenos Jo- 
naičiutės teatralių šokio.

Smagu matyt tokius mažus 
vaikučius taip daug pralavin- 
tus savo tėvų papročiuose ir 
sugebančius taip daug nuveikti. 
Nes choruose rodos dar visai 
mažučių vaikų, kurie gal netu
ri daugiau per 5 metus am
žiaus. Tečiaus ir jie traukia 
lietuviškų dainų iš vįsus kru
tinės. Tiesa, . vienas vaikiukas 
stovintis pirmoje choro eilėje 
vien lik vietų užėmė, o lupų, 
rodos, nei, sykio nebuvo atvė
ręs. Bet tai tik tasai vienas, 

į Kalbant apie mergaites dek- 
lamotojas reikia pasakyti, kad 
Emilė Žibinte pasirodė nedrąsi, 

'neišlavinta ir gal netikus dek
lamuoti. Kitos gi buvo papras
tos — kaip iš tokių mažų, ro
dos, ir negali daugiau reika- 
lauti. Tečiaus One Pancevičiu- 
tė pasirodė puikiausia dekla- 
motoja, jos fizišku judėjimu 
ir balso valdymu, abehiai visu 
nudavimu, visa publika džiau
gės, už tai didelis ir gausus 
delnų plojimas ją sutiko įr iš
šaukė antru sykiu. P-le Pan- 
cevičiutė džiaugsmo, pykčio ir 
gailesčio minų nudavė kuoge- 
riausiai. Dar reikia pasakyti, 
kad p-lė Steiki Staniuliutė, kai
po tokia maža, neblogai gali 
solo dainuoti.

Programui užsibaigus vaikų 
mokytojai bei kalbamo kon
certo vedėjai buvo įteiktas gy
vų gėlių bukietas ir paskiau 
prasidėjo šokiai. Maži vaiku
čiai žaidė lietuviškus žaislus, 
šoko “noriu miego, saldaus 
miego,” klumpakojį ir kito
kius šokius. Butij geistina, ka< 
prie S. Staniuliutė tankiau pa
našius koncertus surengtų ir 
kad k uodu ilgiausia ji turėtų 
mokinių. —įkas.

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU brdlio Juozapo Ziber- 
ko, Kupiškio parapijos, nes turiu svar
bų reikalą iš Lietuvos. Meldžiu atsi- 
§ jaukti*

’ MARIJA PETRAITIS
P. O. Box 38, Summit, III.

PAJIEŠKAU Stanislovo Ru- 
biko, turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas jį pažįstat pra
neškite į Naujienų ofisą, pažy
mint No. 235. A

JIEŠKAU Pranciškaus ir Juozapo 
Andrijauskų. Gargždų parapijos, Kvie 
tinių kaimo. Juozapas gyveno Alber
ta, Canada, o Pranciškus Suv. Valsti
jose. Malones jie patys ar kas juos 
pažįsta, atsišaukti, yra svarbus reika
las nuo tėvo.

LIUDV. MAŽEIKIS,
P. O. Box 1252 
Melrose Park, III.

JIEŠKAU švogerio Prano Adomai
čio, gyvenusio 939 Muskegan Avė., 
Grand Rapids, Mich. Malonės atsišauk 
ti:

JUOZAPAS SNAKŠTA,
Raseinių miestas, Šidlavinė gatvė, 

Morgolčienės narna No. 42.
LITHUANIA.

JIEŠKAU brolių, Jono ir Juozo 
Ačių. Gyveno Illinois valstijoj. Malo
nėkite atsišaukti, arba žinanti juos 
teiksis pranešti sekamu antrašu.

FRANK ACZIS, 
Box il81.

Washington Co., Avella, Pa.

JIEŠKAU dėdė Liudviko Kazlausko 
Kauno rėd., Telšių apskr., Karklėnų 
miestelio; gyveno pirmiau Pittsburgh, 
Pa. Brangus dėde, malonėkit atsišauk
ti, norSčia susirašyt. Taipgi, meldžiu 
žinančių jį pranešti.

LIUDVIK BANIS 5801.
1900 Collins St., Joliet, III.

JIEŠKAU savo brolio Juozapo Wa- 
langavičiaus, Vilniaus rėd., Trakų 
apskr., Meričiaus parap., Solinikų 
kaimo. Pirma gyveno Indiana Harbor, 
Ind., ęlabar jau du metai kaip Omaha, 
Nebr. Malonėkit atsišaukti arba jeigu 
kas apie jį žino, malonėkite pranešti. 
Busiu labai dėkingas. Turiu labai 
svarbių žinių iš Lietuvos.

PETER WALANGAVIČIUS 
1717 So. Ruble St., Cihcago, III.

—‘■■ »■>'■į; gi J1 L Į. iiJ-.Ll

ĮIEŠKO kambarių
REIKIA kambario vienam vaikinui, 

nepaisant kurioj dalyj miesto. Geisti
na, kad valgi pagamintų. Turinti 
kambarį malonėkite pranešt “Nau
jienų” ofisan pažymint No. 236.

RANDAI
PASIRENDAVOJA krautuvei vieta, 

tinkanti grosemei ar kitam bizniui. 
Kambariai pagyvenimui. Atsišaukite 

1206 Washington Blvd. 
Tel.: Haymarket 1875 

Klauskite Mr. Waitkus.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKTA merginos namų darbui 
Lengvas darbas, skalbimo nėra.

Atsišaukite:
1206 Washington Blvd.

Tek: Haymarket 1875.
Klauskite Mr. Waitkus.

REIKIA merginos namų dar
bui.

A. GIBANMAN
1138 Independence Blvd.

REIKIA merginos namų dar
bui. Gera mokestis reikia pabu
dimo.

F. GORDON,
3900 Jackson Blvd.

Tel.: Van Buren 2857.

REIKIA penkių ar šešių moterų 
skirstymui knygų ir magazinų. Gera 
alga, nuolatinis darbas. Atsišaukite 
NEWBERRY PAPER STOCK CO., 

1017 Newberry Avė.

REIKIA 2 patyrusių pardavėjų, mer 
Kinų, kurios kalba lietuviškai, lenkiš
kai ir anglškai. Gera mokestis ir 
nuolatinis darbas, su proga pakėlimo. 
Atsišaukite:

BACH’S DEPT. STČRE, 
3645 So. Halsted St.,

Tel.: Yards 1322.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA PARDAVĖJŲ.

Integrity Finance Company

Kapitalas $500,000.00

214 North 15th St 
Philadelpbia, Pa.

Galinti kalbėti ir rašyti angliškai 
;aipgi ir svetimšalių kalbas, atstovaut 
mus ir paskirti sub agentus pardavo- 
jimui musų Goki NcJes, ant dvigubu
mo nuošimčio. Gabus žmogus gali 
padaryt $500.00 ir daugiau mėnesyj su 
tikra energija šiame bizny. Rašykit 
angliškai pilnų informacijų pažymin'. 
amžj, paliudijimu, kiek kalbų kalbate, 
dabartinį užsiėmimą, pardavojimo pa
tyrimą etc.

REIKIA barberio vakarais, 
nuolatinis darbas.

J. ZIMANČIUS,
702 W. 31 St.

REIKIA patyrusio siuvėjo prie vy
riški! kostumeriško darbo. Pastovi viep
ta.

ANT. SHIMĮCŲS, 
2507 W. 47 St.

Tel.: McKinley 4011.

REIKIA siuvėjų vyrų prie canvas 
beisterių, antrųjų beisterių, kalnierių 
dėjimo ir kriaučiij ant rankų darbo. 
Mokestis gera, darbas ant visados.

ŽUKAUSKAS TAILORING CO. 
814 W. 33 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kampinis groseris 

su 4 kambariais pragyvenimui. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Pardavimo 
priežastis išeina į kitą biznį.

724 W. 59 th St.
Tel.: Wentworth 4124

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
suoleliu įr Toliais ir 2 antrų rankų 
Upright t>us parduoti už storečiaus lė
šas $150.00.

RAPP’S MOVING CO.
5130 So. Ashland Avė.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS pakais 
audeklų; į paką eina sekančios mate
rijos: lineniai, perkeliai, abrusai pi- 
rankos langams ir t.t. šešių gatunkų 
materijos apie 60 mastų. Vertės $26, 
parsiduoda už $15.80 pakas, prisiun- 
čiam pašta bile kur ant pareikalavi
mo. Nepraleiskite šitos progos, o su
taupysite pinigų. Ta materija yra 
reikalinga kiekvienoj stuboj. Nesiųski
te pinigų nei vieną centą ,tk prisiųs- 
kit savo adresą reikalaudami pako ar 
dviejų materijos, o pinigus atiduosit 
tada, kaip aplaikysit materiją.

S. F. JANCOS,
P. O. Box 640,

New Haven, Conn.________
—PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč lietuvių apgyventoj kolonijoj; biz
nis išdirbtas per daug metų, neša ge
rą pelną. Savininkas išeina kitan 
biznin. Parduosiu pigiai.,

J. S.
2956 S. Union Av.

PARDAVIMUI pool room; parduo
siu pigiai. Biznis išdirbtas per daug 
metu.

724 W. 35 St.
1 blokas nuo Halsted St.* ' J

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Pardavimo priežas
tis — du bizniai. Atsišaukite:

3457 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė lietu
vių apgyvento] vietoj. Atsišau
kite.

2724 W. 18th St.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyventoj vietoj, biznis iš
dirbtas gerai. Kreipkitės

626 W. 18th St.

PARDAVIMUI grosernė, galima ati 
daryt ir bučemę, visokių tautų apgy
vento j vietoj. Pardavimo priežastis, 
važiuoju ant ūkės kitą savaitę.

3802 W. 38th PI.
Kampas Spaulding Avė.

_______________ Utarninkas, Kovo 22 d., 1921

PARDAVIMUI RAKANDAI
PARDAVIMUI pirmos klesos saliu

nas, geroj, visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis gerai eina. Pasisku
binkit, nes greitu laiku parduosiu. Pa
davimo priežastis —• einu kitan biz
nin.

W. J. c. S.
900 W. 21-st St. ir Canalport Avė.

PARDAVIMUI penkių kam
barių rakandai-furniture. Parda
vimo priežastis — išvažiuojame 
Lietuvon.

V. LAURINAITIS 
3422 So. Lowe Avė, 3-os lubos.

PARDAVIMUI grosernė ge
roj vietoj visokių tautų apgy
ventoj. Biznis gerai išdirbtas-- 
cash.

5039 So. Halsted St.
Tel.: Bvld, 955.

NAMAI-ŽEMS

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
kolonijoj, biznis eina gerai. Su vi
sais įrengimais. Turi būt parduotas 
greitai. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.
321 E. 115 St. Roseland, III.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
lietuvių ir lenkų apgyventoj kolonijoj. 
Savininkas išvažiuoja Europon.

1857 W. North Avė.
Tel. Humboldt 7964

AUTOMOBILIAI

PIRK JUOS
DABAR

ATDARA
< DIENOMS, 

NAKTIMS, 
SAVAITDIENIAIS.

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS 

VARTOTŲ KARŲ 
Pardavimui ant išmokėjimo 

Iš 100 karų pasirinkimas

ROADSTERS
PASAŽIERIŲ TOURING
PASAŽIERIŲ TOURING

• COUPES
SEDANS

KARAI ŽIEMINIAIS ŠONAIS

5
7

DIDELIO ĮVAIRUMO f_
Scripps-Booth Oldsmobile
Westcott Chevrolet
Franklin Fords
Studebaker Dodges
Overland Apperson
National Willys-Knight
Buick Marmon
Velie Briscoe
Chalmers Reo 4
Maxwell Stephens
Elgin King 8
Paige Kissel.

MĖNESINIlJ~TšMOK£JIMŲ
PLANAS

Kaina Įmokėt Mėnesinis
Karo mokestis

$200.00 $75.00 $25.00
300.00 100.00 30.00

/ 400.00 175.00 35.00
500.00 200.00 40.00
600.00 200.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800.00 300.00 55.00
900.00 350.00 60.00

1,000.00 400.00 65.00
Augščiau apkainuoti karai

Proporcijoj 
mortgage nerokuojame 
Brokerage 
notary mokestis 
freitų apmokėt 
taksų mokėt 
valstijos laisnių

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Paveikslai veltui

Pakeisk savo seną karą
Tamstos senas karas (ne senes

nio 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, o atsiimt gali pavasary. Nieko 
nerokuojame už palaikymą.

MITCHELL
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI 

2328 2334
Michigan Avė. Michigan Avo.

Perdirbti karai parduodami Abiejose 
vietose.

ATDARA 
DIENOMIS, 
NAKTIMIS 

SAVAITDIENIAIS 
TEL.: VICTORY 8805 

Važinėk kasdieną, mokėk vieną 
tą į mėnesį.

kar

PARDAVIMUI Ford-trokas pi 
giai, plieninis, gerame stovyje.

J. EDELSON,
3529 So. Halsted St.

RAKANDAI
ATYDA!

PARDAVLMUI stubos rakandai: 3 
paklotos lovos, 2 pečiai, trečias ga- 
eo pečiukas ir viskas kas tik gyveni
me reikalinga, net ir gerą siuvamąją 
mašiną. Parduosiu labai pigiai, nes 80 
L mėn. išvažiuoju Lietuvon. Kas pirks, 
tai ras 4 šviesius, erdvius kambarius. 
Meldžiu atsišaukti po 5 vai. vakare; 
antras aukštas, užpakalyje.

ELENA KUZNEVIČ, 
1701 S. Ruble Str, Chicago, 111.

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirkisit rakandus, atei

kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasulijime. $200 saiza tikras mahago- 
ny fonografas, su dviem sprenžinom, 
grajija visokius rekordus, pilnai gva- 
rantuotas, parsiduoda tik už $55 su 
rekordais ir deimantine adata. Ra
šomasis stalelis $25. Taipgi gražus 
Player pianas. Vėliausios mados par- 
or (fruntinės) setas. Valgomojo kam 
>ario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
nauji. Parsiduos jums prienamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po J) ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio tri- 
mingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600 
metams, didelis lotas 30x125 pėdų, 
gražioj vietoj ant South Side. šian
dien tokio namo nepabudavotumėt n8 
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda 
tik už $18,000, pusę reikia įmokėti 
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuot^ į kitą miestą. 
Atsišaukite pas

J Zacker, 3301 So. Halsted St.
PARDAVIMUI 80 akerių ūkė: 50 

akerių išdirbtos, o 30 girios. Visos 
triobos gerame stovyje. Pasėta rugių 
25 akeriai, 5 akeriai dobilų; 10 gal
vijų, 2 jauni arkliai, 8 kiaulės — vis
ką parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo Chicagoje. Atsišaukite greitai, nes viena moteris nedali apdirbtu 

MRS. N. K.
Box 33, Iron, Mich.

PARDAVIMUI 80 akerių farma už 
prieinamą kainą su trioboms Michi
gan valstijoj. Norinti daugiau patirt, 
kreipkitės prie,
• JOHN MARTIN,
4226 W. Van Buren St., Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
2 pagyvenimu, fumace heat. Labai pi
giai $7,600. Jmokėt reikia $2,000, li
kusius ant mortgečio. 5925 Throop St. 
St. Tas namas turi būt parduotas į 
2 savaites; savininkas išvažiuoja -Lie
tuvon.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

CO.
3301 So. Halsted St.

Klauskit Mr Vizbar.

PARDAVIMUI pigiai graži rezi
dencija, mūrinė, 9 kambarių, kieto 
medžio, trimingai vana, garu apšldo- 
ma, cemento beismentas, didelis lotas 
75x165 pėdų. Puikiai medžiais apau- 
gią, visokių kvietkų apsodinta. Aptver 
ta visas aplinkui, didelis vištininkas 
labai puiki vieta, kas myli nuošaliai 
miesto gyventi apie Roselandą ir 95- 
tos gatvės. Greitu laiku parduodama 
tik už $7,500.00, pusę cash reikia įmo- 
kėt. Atsišaukite pas J. Zacker.

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI beveik už pusę kai
nos naujas mūrinis kampinis namas, 
4 pagyvenimų, po 5 ir 4 didelius kam 
barius; kieto medžio trimingai ir vi
sokį intaisymai vėliausios mados} ga
ru apšildoma. Greitu laiku parduoda 
tik už $13,500.00, pusę cash reikia 
įmokėt. Namas randasi gražioj vie
toj, apie Garfield Boulevard ir Ash
land Avė. Klauskit J. Zacker 3301 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI greitai ir pigiai pui 
ki farma, 80 akrų, arti Springfield, 
Illinois; 60 akrų po plugu, 20 akoj 
gražaus miško, upelis perteka, graži 
ganykla, tik 1 mylia nuo gražaus tur- 
gauno miesto, Edgewood, Illinois; geri 
budinkai. Dabar jau laukai visi ap
sėti, avižos, miežiai jau sudygę; bul
vės pasodintos, komus dabar sodina. 
Farma išduota ant pusės, — pirkėjas 
gali gauti pusę javų, o kad nori gali 
už sėklą užmokėt ir visus javus tu
rėt. Gražus didelis sodas. Parduoda 
ant lengvų išm»kėjimų. $3,000.00 kėš 
įmokėt, o likusius ant 5 ar 6 metų 
išmokėjimo, arba mainys ant Chica- 
gos mūrinio namo vertės $10/X)0. At- 
sišaukit greitai pas

J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.

STOCK’AI—ŠĖROS
PARDUODU greitu laiku laiku 39 

šėrus Mildos Teatro, kurie neša gerą 
nuošimtį. Parduosiu daug pigiau, ne
gu jie verti. Priežastis pardavimo 
—važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite pas
K. TVARKUNAS, 

3350 S. Auburn Avė.
Antroj stuboj anb antrų lubų.

MOKYKLOS

Motenj Rubn Kirpl-
Designing ,Mokykl«.

Muša si stoną a ir mokymo badu jąs 
trumpu laiku išmoksit* viso amate.

Mas turime didiiausius ir geriau
sius kirpimo, designlng Ir mūvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose matines 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasitiu- 
riti ir pasikalbiti dėl sąlygą.

Pateras daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madą knygos.

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

Kampas Laka St, ant 4-tą lubą.

VALENTINE DRESMAKIN® 
COLLEGES

6205 S. Balited, 2407 W. Madlaoa, 
1850 N. Welb St.

137 Mokyklos Jangt. ValotllOM.
Moko Siuvimo, Pattorną tirpi

mo, Designing bizniui ir narnami. 
Viotos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygUle.

Tai. SMloy 1648.
SARA PATEK, gimiaiaM 
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