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Argentina pripažino Lietuvą
Tai pirma Amerikos respublika, pripaži 

nusi Lietuvos nepriklausomybe
Chicagos rubsiuviams sumažinama algos

Pripažino Lietuva
Gal būt, kad tą pat padarys 

kitos pietų Amerikos 
respublikos.

VVASHINGTONAS, kovo 25. 
— Lietuvos Atstovybė Ameri
koje laišku iš vasario 3 dienos 
kreipėsi į devynioliką Pietų 
Amerikos valstybių per jų esa
mas atstovybės Wasingtone, 
prašydama iš priežasties trijų 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės pasiskelbimo sukaktuvių

nepriklausomybę. Be to, vasa
rio 19 dieną toms pačioms at-1 
stovybėms* buvo išsiuntimėtas 
platesnis memorialas apie vi
są politinę ir ekonominę Lie
tuvos padėtį.

Į tuos laiškus buvo gauti 
veik nuo visų atstovybių malo
nus pranešimai, • jog Lietuvos 
valdžios prašymas ir memoria
lai persiųsti yra kiekvienos iš 
jų savo valdžiai apsvarstymui.

šiandien jau gauta iš Ar
gentinos respublikos ambasa
dos šitoksai laiškas iš kovo 24 
dienos, 1921 m.: .

Gerb. J. Vileišiui, /Lietu
vos Atstovui Amerikoje, Wa- 
shington, D. C.

Gerbiamasis:— Su smagu
mu turime Tamistai praneš
ti, jog sutinkant su kalbleg- 
ramu, kursai yra Ambasa-; 
dos gautas, musų valdžia yra 
pripažinusi kovo 14 dieną 
m. Lietuvą, kaipo laisvą 
nepriklausomą valstybę.

Su tikra pagarba, 
(Parašas) Felipe A. Espil, 
Pirmasai Ambasados Sekr.
Paduodame tą laišką ir ang

lu kalba: c

Mr. J. Vileišis, Represen- 
tative of Lithuania in Ame
rica. Washington, D .C.

Sir:— We have the plea- 
sure of informing you that 
according to cable dispat- 
ches received at the Embas- 

our Government recog- 
Lithuania as a free

on

š.

sy,
nized
and independent State
March 14-th. instant.

Very respectfully,
(Signed) Felipe A. Espil, 

First Sekretary or the Embassy
Apie tą linksmą žinią Lie

tuvos Atstovybė šiandien yra 
suteikusi žinią Lietuvos val
džiai, kad tinkamai išreiškus 
padėką delei pirmojo pripaži
nimo musų Valstybės ant Ame
rikos žemės.

Prezidentas Hardingas dė
koja už sveikinimą.

VVASHINGTONAS, kovo 25. 
-Iš priežasties Suvienytų Val

stijų prezidento Warren G. 
Hardingo inauguracijos, nuo 
Lietuvos Atstovo Amerikoje 
vardo buvo pasiųstas Lietuvos

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
83, 84, 35, 4 ir 5. Kaina 5 centai.

Chlcago, JLIL, Utarįlinkas, Kovo (March)7^9 d., 1921 
....  ■■g”-*!

True translation filed with the post-, 
master at Chicago, III., March 29, 1921 
as i-eųuired by the act of Oct. 6, 1917

Tolimyjy ryty respublika i 
nori gauti pripažinimą.

ir patiems' darbininkams busią 
geriau. Publika reikalaujanti 
pigesnių drabužių. Sumažinus 
darbininkams algas šitą jos

i Didelis gaisras Japonijos 
sostinėj.

No. 72

valdžios ir Lietuvos gyventojų 
vardu tam tikras pasveikini
mas ir geriausieji linkėjimai.

Kovo 23 dieną gauta nuo 
prezidento sekretoriaus, Geo. 
B. Christian iš Baltųjų Namų 
Jono Vileišio vardu toksai at
sakymas, kurį ir turiu garbės 
pranešti Amerikos lietuviams:

“Mv dear Mr. Vileišis:
The President has asked me 
to express to you and, 
through you, to the people 
of your Republic, his hearty 
appreciation of your kimi

tenkinti. Tuomet ir drabužių 
rinka padidėsianti. Iš to gi tu
rės naudos ir viena ir kita* 
pusė: rūbų industrija atsigrieb
sianti, o darbininkai — nors jų 
algos ir bus sumažinta, bet 
faktinai jie uždirbsią dar dau
giau.

Toks, trumpai sakant, sam
dytojų nusistatymas. Jiems te- 
čiaus ytin puikiai atkirto uni
jos atstovas, nacionalinis Anial- 
gameitų unijos prezidentas 
Sydney Hillmanas. Jisai išpa- 
rodė, jogei visa tai yra tik 
priedanga, po kuria samdytojai 
ryžasi tikruosius savo tikslus 
paslėpti —- pasinaudoti eina
muoju momentu, kitaip sakant 
nedarbu. Samdytojai iki šiol 
rausėsi negirdėtų pelnų. Tų 
pelnų turį jie ir dabar. Jeigu 
kam nors grūmoja paivojus, 
tai tik darbininkams. Nors ir

Čitos valdžia reikalauja, kad iš 
Siherijos išsinešdintų svetimų

jų valstybių kariuomenė.
TOKIO, kovo 28.— Vakar 

naktį čia kilo toks gaisras, ko
kio Japonų sostinės gyevnto- 
jai nebepamena. 
dideliausios baimės
to gyventojams. Jei ne kariuo
menė ir policija, tai mieste bu-

Jisai įvarė 
viso mies-

lettcr of congratulation and sakoma, kad jų algos buvusios
didelės, bet tikrenybėj taip nė
ra. Tiesa, jeigu imti kaipo pa
vyzdį savaitines jų algas, tai 

[jos kai kam gali išrėdyti dide-l 
; lės. Bet jeigu pažiūrėti, kiek

Sincerely yours,
Geo. B. Christian, Jr., 

Secretary to the President.” i 
Vertimas į lietuvių kalbą:

“Gerbiamas Tamsta Vilei-, rubsiuviai uždirba per metus
ši: Prezidentas yra prašęs 
manęs išreikšti Tamstai ir 
per Tamstą gyventojams Jū
sų Respublikos jo širdingą 
padėką iš priežasties Tams
tos malonaus laiško, su pas
veikinimais ir geriausiais lin
kėjimais. Prielankus Tam
stai, Geo. B. Christian, Jr.. 
Prezidento Sekretorius.”
Nuo vice-prezidento ir Val

stybės sekretoriaus iki. šiol dar 
negauti atsakymai. Reikia vie
nok pastebėti, jog užėjus nau
jai administracijai susinešimai 
Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
su Amerikos valdžia matomai 
įgauna naujos tvarkos; į Atsto
vybės laiškus, rašytus įvai
rioms Amerikos respublikos 
įstaigoms pradedama atsakinė
ti per State Departamentą J. 
Vileišio vardu, kokios tat tvar
kos prisilaikoma ir prie kitų 
valstybių atstovų susisiekimo.

Chicagos rubsiuviams su 
mažinama algos.

al-
pa-

Samdytojai nori sumažinti 
gas 25 nuoš.; sumanymas 
duota arbitracijos tarybai; uni

ja nesutinka.

CHICAGO, kovo 28. — 
cagos manufakturininkų 
ciacija šiandie kreipėsi į arbit
racijos (ginčams tarp samdy
tojų ir ru*bshivių unijos rišti) 
tarybą, reikalavimu, kad vi
siems rubsiuviams butų suma
žinta algos. Sumažinta 25 nuoš.

Tasai sumanymas paliečia 
daugiau kaip keturiasdešimts 
tūkstančių darbininkų.

Pirmasai arbitracijos komi
sijos posėdis įvyko North- 
western universiteto triobėsy, 
prie Lake ir Dearbom gatvių. 
Jame kilo ytin stiprus susirė
mimas tarp samdytojų ir uni
jos atstovų. Mat, samdytojų 
atstovas pareiškė, jogei kitos 
išeities jau nėra: kadir čia dar 
taip, o algos turinčios būt su
mažintos. Girdi, jeigu darbi
ninkų algos pasiliktų tokios 
pat, kaip kad iki šiol buvo, 
tuomet visa rūbų industrija tu
rėtų nuostolio. Esą, augštos 
kainos ir industrinis krizisas 
rūbų industrijos rinką labai 
susiaurino. ’ Todėl reikią kas 
nors daryti, kad susidėjusi pa
dėtis pakitėtų. Viena tokių įmo
nių esanti—sumažinimas algų. 
Jeigu algos busiančios suma-

Chi 
aso-

— tos algos pasirodys tik vi
dutinės.

Sumažinti tas algas 25 nuoš. 
reikštų nieko kita, kaip atim
ti darbininkams žmoniško 
pragyvenimo galimybę. ’ Jeigu 
daugiau kaip keturiasdešimts 
tūkstančių darbininkų nepa
jėgs įsigyti tai, kas kultūrin
gam darbininkui būtinai reika
linga, tuomet ištikrųjų nuken
tės netik rūbų, bet ir dauge
lis kitų industrijų. Pagalios, 
samdytojai ryžasi netik algas 
sumažinti, bet kartu antdėti 
darbininkams sunkesnę darbo 
naštą. Jie reikalauja, kad dar
bininkai padarytų daugiau, nei 
kad jie iki šiol padarydavo. 
Reiškia, gaudami mažesnes al
gas rubsiuviai turėtų gaminti 
daugiau ir tuo, suprantama, 
didinti samdytojų pelnus.

Hillmanas todėl sako, kad 
tokį samdytojų pasiūlymą dar 
bininkai negali priimti, ir ne
priimsiu. .

Tatai reiškia tiek. Jeigu sam
dytojai nedarys kokių nors 
nusileidimų, Chicagoj gali kilti 
visatinis rubsiuvių streikas. .

Spėjama, kad samdytojų pa
siūlymas arbitracijos komisijo
je užtruksiąs apie dvi savaiti. 
Jeigu komisija nesusitars, tuo
met visas reikalas teks išspręsti 
patiems rubsiuviams — nubal
suoti, ar samdytojų pasiūly
mas priimtinas, ar skelbti 
streiką. Vietos rubsiuvių rate
liuose nieks neabejoja, ’ kad 
Chicagos Amalgameitai pasi
rinksią pastarąjį. Vadinas strei-

Litvinov busiąs Sovietų 
atstovas Amerikoj.

BERLINAS, kovo 28. — Vil
niaus laikraštis “Litwa” skel
bia turįs žinių iš tikrų šaltinių, 
jogei Rusų sovietų valdžios 
atstovu Jungtinėse Valstijose 
busiąs Maksimas Litvinov. Jis 
greitu laiku iškeliausiąs Ame
rikon.

Užrekordavo žemės drebėjimą.

Gaunamas Naujienų ofise. žintos, tuomet ir samdytojams

CHICAGO, kovo 28.— Chi- 
cagos universiteto seismografas 
Šiandie užrekordavo ytin stiprų 
žemės drebėjimą, kuris turėjęs 
vietos apie pusantro tūkstan
čio mylių atstu. Žemes drebč- 
jimas tęsėsi apie tris valan
das.

TOKIO, kovo'28. — Gauta 
iš Vladivostoko žinia sako, jo
goj rusiškoji tolimųjų rytų 
(Siherijos) respubli'ka šiomis t
dienomis pasiuntus tam tikrų 
notų, kuriose pareiškiama no-1 
ras užmegzti diplomatinius 
santykius su Japonija, Jungti
nėmis Valstijomis, ir Kynija. 
Notos pasiųsta į kalbamųjų 
valstybių sostines.

Beto, Čitos .valdžia paskelbu
si tam tikrą deklaraciją į visą 
pasaulį. Reikalaujama, kad bu
tų sustabdyta visoks kišimąsi 
į jos vidurini^ reikalų tvarky- ,
mą, ir kad esančioji* rytų Si-'t Laisro priežastis dar nepatir 
birijoj svetimųjų valstybių 
kariuomenė iš tenai pasitrauk
tų. Pareiškiama, kad laikymas 
tosios kariuomenes rytų Sibe- 

I rijoje yra neginčijamas lau
žymas tarptautinių įstatymų.

Deklaracijoj kartu pareiš
kiama, jogei kalbamoji respub
lika susideda iš Trans-Baikalo, 
Pre-Baikalo, Amūro ir Pre-, 
Amūro sryčių, o taip jau Pre- ’ 
morskaja provincijos ir Sacha
lino salos.

padėta. Beto, nuketitėjo ir kiti 
netoli esantys triobėsiai.

Paskelbė generalinį streiką.
Leipcige paskelbta generali

nis streikas. Tokia jau agita
cija varoma ir kituose komu
nistų centruose, ypačiai Erfur
te, Eislebene, Elberfelde ir 
Leunoj.

Bitterfeldas vis dar yra ko
munistų rankose. Valdininkai 
betgi tikisi, kad “geltonoji” 
policija veikiai paimsianti visa 
į savo rankas.

Neužmiršta VVilsono.
Demokratas senatorius, gynu- 
sjs Wilsoną, gavo nušvilpti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 29, 1921 
as required by the act of Oct. C, 1917

Graikai užėmė Afium- 
Karahissar^;

Nacionalistų kariuomenė 
kuojanti Eski-šerą.

eva-

ATĖNAI, Graikija, kovo 28. 
— Vietos laikraštis Nea Ellas 
išspausdino gautą iš Smyrnos 
pranešimą. Sako, kad Graikų 
kariuomenė atėmus iš Turkų 
nacionalistų Afium-Karahissar 
miestą, svarbią geležinkelių 
kryžkelę, esančią į prietus nuo 
Eski-Šero.

Pranešime minima, kad 
Graikai suėmę daug belaisvių 
ir didelę daugybę karo me
džiagų. Turkų nacionalistų jė
gos bėgančios linkui Kiib 
tayah’o, esančio apie penkias
dešimts mylių į šiaurius.

Pavaišino karingą nacionalistą.

TarybųROMA, kovo 26.
Rusijos delegacijos pirmininko 
Vorovskio moteris šiandie čia 
stiprokai apkūlė vieną nacio
nalistų partijos narį, kuris 
bandęs pasityčioti iš jos vyro. 
Nors “batalijos” metu ten pat 
stovėjo ir keli kiti nacionalis
tų partijos nariai, bet užpulti 
moterį nedrįsę.

Visa, ko jie atsimokėjo dėl 
“nuskaustojo” savo prieteMo, 
tai paprašė, kad viešbučio sa
vininkas “tai nekultūringai šei
mynai” atsakytų kambarį, šis 
paklausęs, 

t

PINIGU KURSAS.
Vakar, kovo 28 d., užsienio 

gu kaina, perkant jų ne mažiau 
už 25,000 dolerių, bankų buvo 
tomą Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ....
Austrijos 100 kronų ...
Belgijos 100 kronų už 

. Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių ..... .
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų .......
Lietuvos 100 auksinų 
Trenku 100 markių ... 
Norvegų 100 kronų . 

'< Olandų 100 guldenų .
Šveicarų 100 frankų 
švedų 100 kronų .....

1 Vokiečių 100 markių

ini-

$3.92
. $0.26 
, $7.26 
$17.45 

$2.60 
$6.93 
$3.99 
$1.60 
$0.14 

$16.22 
$34.48 
$17.23 
$23.22

$1.60

Gaisras nušlavė daugiau kaip 
tūkstantį triobėsių, jų tarpe 
tris ligonines, vieną banką ir 
kelias dideles biznio įstaigas. 
Tūkstančiai žmonių liko be 
pastoges ir turto. Gaisro me
tu apie pusantro šimto žmonių 
sunkiau ar lengviau sužeista. 
Spėjama, kad nuostolių busią 
apie už trylika miilonų dole
rių.

Neįsileis misionierių
Japonų valdžiai jie esą negei

daujami svečiai.

TOKIO, kovo 28.— Vietos 
laikraščių žiniomis, Japonijos 
valdžia tariasi neįsileisti į ka
ro metu įsigytąsias teritorijas 
užsienio misionierių. Jie ten 
esą negeidaujami svečiai.

ta. Vis dėl tų skolų

Atleidžia darbininkus iš 
darbo.

HAMMOND, Ind. — Stan-

PARYŽ1US, kovo 28.— An- 
dais senate buvo ytin aitrių de
batų delei tų skolų, apie ku
rias nesenai buvo rašyta vietos 
spaudoj. Būtent, kelta klausi
mas, ar Jungtinės Valstijos iŠ-

dard Steel Car Farge kompa- tikro yra skolingos Francijai. 
nija atleido iš darbo kone vi-

! sus savo dailininkus. Pasiliko t 
tik truputį daugiau kaip trys- 
dešimts. Bet ir tie tik po tris 
dienas savaitei tedirba.

Tai mat, praeitais metais 
streikavo darbininkai, o šiemet.

Pasiginčita, bet nieko gera 
nenutarta.

Paskelbė lokautų.
streikavo darbininkai, o šiemet Kad darbininkai nesutiko dirb- 
— samdytojai. Matyt, norima' ti už mažesnes algas, uždarė 
atsimokėti darbininikams — 
sumažinti jų algas. Bet tos al
gos ir iki šiol buvd menkos.

dirbtuves.

OAKLAND, Cal., kovo 28^- 
Beto, samdytojai jau yra nu-. Kelių vietos dirbtuvių metalo 

Dabar savininkai paskelbė lokautą, 
dirbti Tai padaryta dėl to, kad dar-

mušę jas net 25 nuoš. 
samdytojai reikalauja 
po 10 valandų į dieną, gi už bininkai nesutiko dirbti už tas 
viršlaikį moka tik ą>o 12 vai. 
darbo.

Turime “republikoniškus lai
kus!” • —B. Mėsininkas.

algas, kurias jiems siūlė jų 
samdytojai. Nesutiko jie dėlto, 
kad samdytojai kėsinosi suma
žinti algas net 40 nuoš.

BEBLINAS, kovo 28 — čia

NEW YORK, kovo 28. — 
Didžiulėj Carnegie svetainėj 
vakar buvo suruošta įdomus 
debatai tema, ar reikalinga at
naujinti prekybos santykiai su 
tarybų Rusais. Debatavo du se
natoriai — demokratas King, iš 
Utah valstijos, ir republikonas 
France, iš Maryland valstijos. 
Pirmasai gynė tą politiką, ku
rią Rusijos klausimu buvo už
ėmęs buvusia prezidentas Wil- 
sonas; antrasai išparode, jogei 
toji politika yna neišmintinga. 
Jo manymu, ji reikėtų atmai
nyti.

Savo kalboj demokratas 
King bandė išaugštinti buvusį 
prezidentą Wilsoną. Bet kiek
vieną kartą, kai jis Wilsono 
vardą suminėjo, svetainėj gir
dėjosi didelis švilpimas ir juo
kai. Porą kartų kalbėtojas tu
rėjo sustoti ir palaukti, kol 
“audencija nusiramins.”

Bet didžiausio švilpimo ir 
juokų pasigirdo tuomet, kai 
senatorius King bandė “išpa- 
rodyti,” jogei nėra kito tokio 
nualintųjų žmonių draugo, 
kaip... Wilsonas. Kaip tik se
natorius tai suminėjo, svetai
nė sušvilpė, suužė ir ėmė kva
toti* Dar. kartą senatorius ban
dė kalbėti, dar kartą suminėjo 
buvusiojo prezidento vardą, ir 
vėl naujas švilpimas ir juo
kai. Senatorius turėjo sustoti. 
Tuomet vakaro pirmininkas 
gražuliu paprašė, kad publika 
nusiramintų. Ji paklausė.

Gavęs l»lso, senatorius King 
nebojusi valdė. Perpykęs jis su
šuko.: “Noriu jums pasakyti, 
kad tamstos nepajėgiate įkai
noti nė Amerikos įstaigų negi 
pilietybės.”

Maža to. Jiasi savo klausy
tojus įvardijo esant komunis
tais. Štai:

“Jus, komunistai, kur, sėb-
True translation filed with the post- 
master at Chįcago, III., March 29, 1921 
as required by the act of Oct. G, 1917

Amerikiečiai malšina 
sukilėlius.

Coblenzo srity kilo “komunis
tinis maištas.” *

COBLENZ, Vokietija, kovo 
Amerikiečių kontraliuo-28.- 

jamoj srity šį rytą kilo komu
nistinis maištas, bųtcnt, Mon- 
tabaur tilto apielinkėje, apie 
šešias mylias nuo Ehrenbrcs- 
teino. Amerikiečių kariuome
nės komanduotojas pasiuntė į 
Montabaur mili tarinę policiją 
tvaikai atsteigtų.

Berline neramu.

BERLINAS, kovo 28. — Va
kar rytą visas Bėrimas supur
tyta. Supurtyta stipria eksplio
zija, kuri drebino žemę ir dau
gelį langų iškūlė. Tatai įvyko 
anksti rytą. Sąryšy su tuo dar
bu spėjama, kad sekamus sa
vo žygius vietos komunistai 
mano panaujinti dar prieš 
utarninko rytą. Kol kas visos 
vietos dirbtuvės, Pavasario 
Šventę švenčiant, yra už<lary- 
tos.

Kėsinosi išdinam'ituoti fjiltą,

Kilusioji ekspliozija buivo tai 
bandymas išdinamituoti didelį 
geležinkelio tiltą viename Ber- 
lino priemiesty, Chariotten- 
burge, kuriuo naudojasi visi 
traukiniai, einantys iš vakari
nės ir pietinės dalies miesto. 
Kėsinimąsi nepavyko. Eksplio
zija suardė tik šėnių sergėtojo 
budelę, esančią viename tilto 
Šone, kur ir pati bomba buvo

spėjama, kad neužilgio turės ■ rall<ia,ni su Leninu ir I rockiu, 
įvykti galutinis skylimas tarp norite sugriauti valdžią, 
Jungtinių Valstijų ir talkinin- esan^ piliečiais būti 
kų. Tai vis dėl augštosios Si-

ne-

Ir vėl švilpimas, ir vėl juo
kai,

Matydamas, kad Wilsono 
BERLINAS, kovo 25.— čia’ vardu ir stipriais, metamais į 

gautomis žiniomis, apie pen- klausytojus, žodžiais jisai jų 
kiasdešimts buvusiųjų Vokie-' neįtikina — senatorius pasis- . 
čių armijos generolų šiomis klibino baigti kalbą.
dienomis perėjo Rusijos ru- ' --------------------------------
bežių ir įstoję bolševikų armi- SKAITYKIT IR PLATINKIT 
jon. “NAUJIENOS”

Auksinai neužilgo 
pabrangsią.

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yrą di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiais pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Nau jienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siun'lamus 

arantijas už 
lesnen pinigų

perlaidomis ir duoda paprastas 
savo čekius. Naujienos išmaino 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar .Chicagoje. Naujienos yra ’ 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Ghicago, III.
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KORESPONDENCIJOS
INDIANA HARBOR, IND.

Vietos S. L. A. 185 kuopa 
buvo surengus prakalbas M. 
X. Mockui. Klebonas išgirdęs, 
kad atsilankysiąs “didelis be
dievis”, labai graudeno žmo
nes, kad neitų klausytis, bet 
tuo tik labiau užinteresavo sa
vo parapijoms Mockum: vieni 
ėjo išgirsti, ką jis pasakoja, 
kiti vėl ėjo pamatyti tą bai
sų bedievį. Paskirtu prakal
boms laiku žmonių prisirinko 
tiek, kad salen nebetilpo. Moc
kus kalbėjo, su pertraukoms, 
nuo 6 iki 11 vai. vak., o žmo
nės kuoramiausiai jo klausės.

— Musų klebonas vis smar
kiau ima varytis prieš Nau
jienas ir Keleivį. Barasi, grau
dena parapijomis neskaityti 
jų. Bet, kaip jau paprasta, ta 
agitacija turi visai priešingų 
pasekmių: juo labiau gina ne
skaityti Naujienų, juo Naujie
nos vis daugiau skaitytojų gau
na. Ar ne apmaudas!

—- Naujlenietis.

Akyva iz- 
faktų mes darome 

išvadas: (
pereitasis suvažiavi- 
pilnai legališkas, nes

[Atsiųsta]

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šėrinin- 
kams pranešimas*

Gerbiamieji šėrininkai:—
Paskutiniame L. A. B-vės 

šėrininkų suvažiavime buvusia
me Vasario 21w 1921, Nertv 
Yorke, mes, Žemiau pasirašiu
sieji, tapome išrinkti naujais 
šios Bendrovės direktoriais, ir 
be abejonės musų bendrai šė
rininkai laukia jau iš musų, 
kaipo naujai inėjusių Bendro- 
vėn direktorių, ką mes esame 
naujo šios Bendroves labui nu
veikę.

Vienok labai nusistebės mu
sų gerbiamieji šėrininkai, kuo
met perskaitys ši musų pra
nešimą kurį mes skiriame mu
sų visai spaudai ir visai, Ben
drovei ir kurį y^aųie padarę 
po musų bendro susirinkimo, 
laikyto Brooklyn, N. Y., Kovo 
22 <1. 1921, kuriame susirinki
me dalyvavo visi trys naujai 
išrinktieji' direktoriai: J. W. 
Lutkauskas, Kun. N. J. Petkus 
ir J. O. Sirvydas. Be to daly
vavo suvažiavime išrinktosios 
Knygų Peržiūrėjimo Komisijos 
nariai: p. V. Lazdynas ir p-lė 
Vaškevičiutė.

Šitame musų suvažiavime 
paaiškėjo sekantic dalykai:

1) Kad L. A. B-vės senieji 
direktoriai jau atlaikė savo 
vieną susirinkimą Kovo 8 d. 
1921 ,ir atrado, kad pereitasis 
šerininkų suvažiaivimas ir vėl 
buvęs “nclegališkas”, t. y. ne
turėjęs užtektino balsų kvoru
mo.

2) Kad suvažiavimo išrink
tieji direktoriai taipgi buvo iš
rinkti nelegališkai, ir todėl su I 
jais negalima skaitytis* kaipo 
su direktoriais, ir todėl jie ne
buvo kviesti nė į minėtąjį su
sirinkimą.

3) Kad senieji direktoriai sa
vo susirinkime tik savo galia 
pasinaudodami, du iš suvažia
vime išrinktųjų direktorių, 
Lutkauską ir šinvydą, patys 
nuo savęs išrinko sau į direk-1 
torius, o kun. Petkų iš direk
torių atmetė.

4) Kad senieji direktoriai, 
kuomet suvažiavimo išrinktoji 
Knygų Peržiūrėjimo Komisija 
buvo Kovo 7 d. nuvažiavusi į 
L. A. B-vės raštinę, knygų per
žiūrėti, tai p. A. B. Strimaitis 
tos komisjos prie knygų nepri
leido, sak damas, kad suva
žiavimas buvo nelegąliškas, to
dėl ir ši komisija neturinti tei 
sės knygų vartoti; nors jisai 
ir pridūrė, kad jo užreiškimas 
esąs neoficialia, bet apie tai 
galėsią pasakyti tiktai direkto
riai po savo susirinkimo.

5) Kad ši komisija buvo in
formuota jau iš potam įvy
kusio senųjų direktorių susi
rinkimo, jogei šerininkų suva
žiavimas tapęs rastas nelegali 
kth ir jokei ir apie knygų per
žiūrėjimą jie busią informuoti L

tik vėliau, ar juos prileis, ar 
ne. y

6) Kad dabar senieji direk
toriai jau šaukia vėl naują sa
vo susirinkimą į kurį kviečia 
tik savo išrinktuosius, o ne šė- 
rininkų išrinktuosius direkto
rius, ir tą savo susirinkimą ma
no įvykinti Balandžio 5 d. 1921.

Tai tokius faktus mes turi
me ir L. A. B-ves senųjų di
rektorių darbuotės, 
doje šitų 
sekančias

1) Kad 
mas buvo
patys senieji direktoriai suva
žiavimo laiku turėjo savo at
skirą posėdį, ir tarp savęs pasi
tarę, visam suvažiavimui vie
šai užreiškė, jogei tame suva
žiavime yra pilnas kvoruin.

2) Kad jokie dabar aiškini
mai, jogei tasis suvažiavimas 
buvęs nelegališkas, neturi savo 
svarbos, nes niekas dabar. ne
gali patikrinti, kadangi pati 
valdyba su-savim visas prak
ais susiėmė, ir galėjo jų dau
gelį sunaikinti.

3) Kad mes, suvažiavimo iš
rinktieji direktoriai, skaitomės 
save tik suvažiavimo, tai yra 
žmonių išrinktais direktoriai, ir 
jokiu budu mes negalima pri
tarti seniesiems direktoriam, 
buk suvažiavimas buvęs nele- 
gališkas, ir jokiu budu mes ne
galime prisiimti išrinkimo per 
senuosius direktorius.

4) Kad, jeigu tokis senųjų 
direktorių užsispyrimas yra nc- 
dateisti nū naujųjų direktorių, 
nė Knygų Peržiūrėjimo Komi
sijos prie revizijos viso L. A.. 
B-vės biznio, tai mes mano
me, kad musų Bendrovėje yra 
labai 
tys.

5) 
esant
atsakomybės prieš musų Bend
rovės šėrininkus, ir net negalė
tume įeiti į savo pareigas, kai
po direktoriai, nes mes vis vie
na būtume mažumoje, ir mes 
visuomet būtame senųjų di
rektorių balsais viršijami,

6) Kad šitaip ddlykaiBš sifsi- 
dėjus, ir senesniems direkto
riams paskelbus, jogei perei
tasis suvažiavimas buvęs nele- 
gališkas, ir mes negalėdami da- 
rodyti legališkiuno, nes nebe
turime praksių, mes esame pri
versti kreiptis į visus B-vės 
šėrininkus, kad šitą klausimą 
sykį ant visados išsprendus per 
naują suvažiavimą, kuris tu
rėtų įvykti per liepimą iŠ teis
mo per “writ of mandamus”.

7) Kad dėl šito šėrininkai tu
rėtų padaryti savo apskričių

sunkios kur nors paslap-

Kad tokioje padėtyje 
mes nebegalini imti sau

susirinkimus, ir juose padaryti 
nutarimus, jogei jie pritaria ši
tokiam naujam suvažiavimui 
per “writ of mandamus,** ir 
kad šito suvažiavimo sušauki
mą ingaliotų įvykinti suvažiavi
me išrinktajai Knygų Peržiū
rėjimo Komisijai, kuri yra sy
kiu legalinė ir visos L. A. B-vės 
veikmenės revizijos komisija.

8) Kad sekančiame galuti
name suvažiavime butų iš
rinkta netik šių metų trys di
rektoriai, bet ir pereitų metų 
trys direktoriai, nes ir pereitų 
metų suvažiavimas taip jau bu
vo nelegališkas.

9) Kad mes, pereito suva
žiavimo išrinktieji direktoriai, 
šituos nutarimus padarę ir va- 
dovaudamies musų ingalioji- 
mais nuo pereitojo suvažiavi
mo, pavedame šitame reikale 
Knygų Peržiūrėjimo Komisijai 
išsiimti iš teismo “Avrit oj 
mandamus” ir būti aržiausia
me kontakte su visos musų 
Bendrovės šėrininkais, ir visi' 
šėrininkai meldžiami tuo rei
kalu susinešti su minėta komi
sija, šiuo adresu: Auditing 
Committee of the Lithuanian 
Development Corporation, 315 
Walnut Street, Newark, N. J.

10) Kad šitoks paskutinis su
važiavimas ant “writ of man- 
dainus** turėtų įvykti pabaigo
je Balandžio arba vėliausiai 
pradžioje Gegužes menesio.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Direktoriai

(Pasirašo)
J. W. Lutkauskas, 

.. Joseph O. Sirvydas, 
Kun. N. J. Petkus.

Tvirtiname parašus:
Knygų peržiūrėjimo Komisija: 

Barbora Vaškevičiutė, 
Vladas Lazdynas.

Rubsiuviu streikas
| iš Federuotosios Presos]

New York. -U Daugiau kaip 
trįs ketvirtadaliai Amaigama- 
ted Clothing VVoTkers milio- 
no šelpimo fondo jau tapo su
rinkti, 
sudėjo 
Pereitą 
aukų. 
Garnient 
$10,000 aukų. •

Visi Amalgaineitai 
ta svarbumą Now Yorko ko
vos ir noriai remia streįkie- 
rius. Philadclpliijoj, kur 5,- 
000 rubsiiivių mete darbą* at
sisakydami dirbti darbą dėl 
Ncw Yorko fabrikantų, vado-

Daugiau kaip $300,000 
chicagicčiai rubsiuviai. 
savaitę gauta
International

Workers

$112,000
LadiėS* 

prisiuntė

supran-

vains buvo labai sunku su
laikyti rublsiuvius nuo streiko, 
iki nebuvo padaryti visi rei
kalingi prisirengimai.

Svarbos priduodama tam 
faktui, kad grupė Amerikos 
Darbo Federacijom vadovų 

Bostone buvo sušaukti konfe
renciją tikslu apsvarstyti bu
dus kaip galima butų pagel
bėti ainalgamcitams jų kovo
jo prie “open shop” judėjimą 
Bostone. Po pakvietimu pasi
rašo 12 unijų viršininkų. Jie 
tarp kitko sakė

“Praeityje amalgameitai 
duosniai gelbėjo kitoms orga- 
nica?ijoms jų kovose. Musų 
priedermė aiški. Mes turime 
dabar nugalėti “open shop” j u-

dėjimą. Ainalgameitų kova 
patampa visų darbininkų’*.

Didelė naudą kovoje atne
šė unijos įkurtosios sankrovoj 
iš kurių streikieriai gauna reik; 
menis pigesne kaina. Dabar 
yra svarstoma apie palaikymą 
tų sankrovų ir po streiko.

—■IMI I I JJUCTIMMmMBrtMtin

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

European Amerltan Buraau 
Fabionas ir Miekiewicz 

. vedėjai
Buv« A. PatratU ir S. L. Fabionaa
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt
NOTARIJUftAS 

Re ai Estate, Paskolos, 
Insarinai ir t L

809 W. 35tb St., K a® p. Halsted 8L 
Tol.: Boalevard 611.

Valu 9 iki 6 kasdieną
Vak.: U t ar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 

Ned.i iki 8 po pietą.
* —---------- ----------------- ------- ■. - -

Tai. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofhas vidurmiestyji 

A8SOCIATION BLDii.
19 So. U Šalie 8t. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panediliais iki 8 vakare.

Namą Tel.: Hydo Park 3395

V. W. Rutkauskas
Advokatas

19 So. La Salio St. Room ttt 
Tel. Central 639fl

▼ak.: 812 W. 33rd St. CMcaso 
Tol Yards 4681.

Greičiausiai Suteiksite Pagelba
Saviems Lietuvoje

.......................................
J. P. WAITCHES 

LAWYER 
Lietuvis Advokatas

Vakarais: 4509 S. Ashland Av. 
Phone Yards 1053 

Dienomis: Room 518 — 158
N. Clark St., 

Tei. Randolph 3507.

DARBININKŲ ŽINIAI.

Į IR Iš LIETUVOS 
du ir dauginu išplaukimą kas savaite 
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER- 
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LPETUVOS MIESTAIS. ’ 

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

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

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

DR. A. P. GURSKIS
Lietuvis Dentistaa

• 4847 W. 14 St. kampa* 49 Are.
CICERO, ILL.

U Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. g 
iSskiriant nedalias ir soredas. •

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli moderniški dubeltavais Šriubais garlaiviai.

MINNEKAHDA (naujas) 
Išplauks Kovo 31. Tiktai Sčia klesa 

MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921Mangolia.

Išplaukia Bal. 28
Trečia klesa, Nevr York iki Liepojaus _______  $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų............... $130.00

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

Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
tini agentą.

JAU ATSPAUZDINTA
M. ARCIBASEVO

PAVYDAS
V"- r ■ jf

Penkių Veiksnių Drama versta P. K-as.
Tai yra paikus veikalas parašytas garsaus ni

šų rašytojo Arčibaševo, kurio veikalai yra ver
čiami į daugelį kalbų. ’Pavyde dalyvauja 11 ypatų 
8 vyrai ir 3 moterįs. Yra žingeidus ir pamoki
nantis veikalas. Kaina 50 centų.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

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 
giminčms ir pažįstamiems. Per Lietuvių Prekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntę sa
viems suviršs (25,000,000) dvidešimts penkis milionus auksinų.

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

Norėdamas pinigą i Lietuvą pasiųsti, siųskite pei' Lietuvių Prekybos Bendrovę, nes pigiau ir sau- ‘ 
giau nei viena kita agentūra pinigų j Lietuvą neišsiųs. Persitikrinimui įgalite 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 nesivežkite savo pinigus su savim. Kelionėje visoko gali atsitikti. Išsipir- 
kite musų Bendrovėje perlaidų (draftą) ant tokios sumos, kokios norite ir parvažiavę Lietuvon, pini
gus tuojau gausite be jokių trukdymų iš musų Kauno Bankos.

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

Lietuvių Prekybos Bendrovės ščrų, kurie

gauti daugiau žinių apie musų Bendrovę,
’ ‘.i*’*. ii .

Jei nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk 
dabar parduodami po $7.00 vienas.

Siųsdami pinigus, pirkdami laivakortes ir norėdami 
kreipitės<šiuo adresu: • ',.^..1 .HA-iTr+ •

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Boston 27, Mass.

Wilkes-Barre, Pa. apielinkes lietuviai, kreipkitės 
į musų skyrius šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corp.,
300 S'avoj Theatre Bldg., Wilkes-Barre, Pa.

414 Broadway:
Chicagos apielinkės lietuviai, kreipkitės i musų 
skyrių šiuo adresu:

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

Telefonas: Yards 60G2.

Ką=tik Gavome iš Lietuvos 
. Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratu Partijos.

Kelias Į Socializmą. 
Parašyta Dr. O. Bauer. 
Versta iš vokiečių kalbos, 
šiame veikale aprašo opiau

sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos socializaci- 
jat Verta didžiausios domos. 
Kaina —- 35 centai.

Vokiečiu Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų 

veikimo Programas.
šioje knygelėje darbininkai 

ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

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

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

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

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

Chicago, 111.

IPAŠPORTAI
= Kiekvienam lietuviui važiuojan- 

čiam Tėvynėn pagelbėsim išgau
ti pašportą j 3 dienas.

s§ Siunčiam pinigus Lietuvon 
telegrafiškai! Parduodame 
laivakortes ant visų portą

§ stačiai į Lietuvą be persė
dimo.

3 Tūkstančiai lietuvių siunčia pi- 
g nigus ir važiuoja Lietuvon, ko-.

dėl ne Jus. Rašykit tuoj.

Lith. Travel Burean, 
136 Kast 42nd Street, 

New York, N. Y.

Auksybi, Colum- 
bijos GrafonolM Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4837 a Aikland
Chicago, III.

Phone Boulevard
ASHLAND

MVSIC
Deimantai*
LaikrodiUd,

Kas tai yra Socializacija
Parašė K. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos.
ši knygutė yra taip aiški ir 

naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na 35 centai.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak

cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų bal
sas į liaud| jų atstovo lupomis. 
Kaina 20c.

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

gnM^

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Mi!waukee Avė,

Kenosha, Wis.
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Utarninkas, Kovo 29, 1921 NAUJIENOS, Chicago, m.

GERAS
Dantų taisymas

pigiomis kainomis

Aukso dantis 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.

Savaitine Biznio Apžvalga
-------- WEEKLY BUSINESS REV1EVV-

NATIONAL TEATRE 
Halsted netoli 63rd St.

Visų šią savaitę
FRIENDLY ENEMIES

ANT6N FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

n b o ugnies 
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
kainą.

1946 W. 21«t St, netoli Robey St.
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvės

Tavorai.

no

Phone Drover 266
JOFFEY’O

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

ir laikrodėliai.

no/.' 
fujtf *

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 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 Milvvaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

LIBERTY BONDS 
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO. 

1945 W. 47th St. 
Atdara vakarais: panedflyj,
verge Ir subatoj iki 9 vai. vakare.

ket-

Cicero State Bank 
draugiš- 
turi būti 
depozito-

patarimų

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

The
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bankerio ir

rio.
Delei draugiškų

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

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

“13 metų nuolatinio 
bankaviino”

Phone Drovcr 215 
S h a n k ? 
M u s i c Store, 

E s t. 1 9 1 2.
Fonografai, re 
kordai ir gro
jami groji kil
niai voleliai. Pi

nlgais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO.,
3003-89 S. Halsted St.,

Tel.; Yards 1294 .

G E R B, Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrova o, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Phone: Lawndale 1744

Joseph Shuflitovvski & Co.
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas
2833 W. 22ndSt 

Tarpe California Avė. ir 
Marshall Blvd.

Chicago.

Pažymėsime tūlų tavorų kįli- 
mą ar puolimą kainose, tuomi 
galima bus. progos nepraleidus 
pasinaudot, tulus dalykus dabar 
perkant, o tūlų palaukiant nu- 
puolant.

Alcoholis — medžio — eis pi- 
i gyn, ir dapildyt reikalingą mie- 
| rą savo stakui. Daug nereikia 
i pirkti.

Obuoliai — gali tūlą laiką būt 
Į vienodos kainos; vienok, grei- 
i čiaus kiek pakils, nei kad nu
puls.

| Lašiniai — gali ant ilgo laiko 
1 pasilikti prie vienodumo, ar 
kiek ir atpigs.

Miežiai — tuom kart bus prie

Klausiantiems apie šery ir 
Pony kainas.

Skoliname Pinigus
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų vienodumo, bet laukiama abel-

ir statomij.
MADISON IR KEDZIE 

STATE BANK
Narys Federal Reserve System

3131 W. Madison St., Chicago.
Tel.: Kedzie 3980.

Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

no pabrangimo.
Pupos —i eis brangyn, tad ne

praloš daugiau nusipirkę į sta- 
ką.

Plytos — reikia sekti pavasa
rinių reikalavimų; panašu, kad 
žymiai atpigs.

Sviestas — labai nenusistovė- 
fjusios kainos. Ateitis neperma- 
,tomą.

Galvijai — rodosi nepabrangs, 
bet. nepraloš ir daugiau nusipir1- 

, kę dabar.
Suris — gali būt visai atpigs 

su sekančiu menesiu.
Komai — galimybė, kad ne

pabrangs.
Vata — už kokios poros mė- 

Ar jus turite^šeimyną? Jums yra nesįų smarkiai pakils.
Kiaušiniai — galimu daiktu 

kad dar eis pigyn.
Stiklai — langams 

kainoje stovės, koliai nebus iš
pildyti pavasariniai reikalavi
mai. Vėliau eisiąs pigyn.

Kumpiai — pasilieka ant tū
lo ląiko vienodoj kainoj,

Šienas — reikia tikėtis dides
nio atpigimo.

Kiaulės — dabai- yra veik pi
giausios, nes nėra vilties, kad 
atpigtų.

Geležis — eis pigyn.
Taukai — greičiau eis bran

gyn, nei kad pasiliks ant vietos.
Oda — atpigs su kitu mėne

siu ar kiek vėliau.
Lemonai — bus. brangesni.
Aviena — tūlam laikui pasi

lieka senoje kainoje. Nėra gali
ma permatyt, eis brangyn, ar 
pigyn.

Vinys — po išpildymui pava
sarinių reikalavimų, žymiai at
pigs.

Avižos — už menesio kito, at- 
i pigs.

Cibuliai — už keletos mėnesių 
pabrangs.

Orančiai — dabar pigiausi.
Neužilgio pabrangs.

Popiera — laikraštinė — ga
limų daiktu, kad labai nupuls, 
tad nėra reikalo dabar į staką 
prisipirkti.

Popiera — rašomoji — ilgiau 
užsitęs savo vienodumo kaina.

Žirniai — geriau, kad palau
kus; manoma ir laukiama že
mesnių kainų.

Bulvės — galima pirkti dabar 
ir daugiau. Už mėnesio, kito, ga
limu daiktu, kad pabrangs.

Slyvos — džiovintos — mano
ma kad atpigs.

Razinkos — bus pigesnės.
Rugiai — bus brangesni ir vi

sai trumpoje ateityje.
Šilkas — greičiau kad 

nei kad puls.

Phone Canal 5496
Hąnkan Jewelry 
and Graphaphone 

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

2209 W. 22 St. 
netoli Leavjtt.

Atydos!
sunku gauti kambarius? Štai yra ju
sti 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
džius t a j 1 minutą. Pirkit anksti. 
Vienintėlė vieta Chicago, kurioj ga

lit gauti.
RED CROVVN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L. 

10657 Michigan A v, kam p. 107 gt.
Įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.

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

Phone Canal 6254 '
ADOLPH L. ZACHAREWICZ 

Kostumeriškas Siuvėjas 
KepurSs. piržtings ir vyrų mažmo
žiai. Valome, p rosi j ame ir taisome.

2300 So. Leavitt St.

Tel.: Victory 2400
Compo-Board vietoje balanų 

ir tinko.
Geo. Green Lumber Co..

22-os gatvės tiltas.

B Tel. Canal 2975—2976 B

Just
■ VVHISTLE :

Chicago b

SWHISTLE BOTTL1NG CO.
1901 W. Roosevelt Rd. ■

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

ir 
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijom

Reikalauk knygelės “O”
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

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

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

9809 Cottage Grove Avė.
PusvilnonSs pančiakos ............... 25c.
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $8.95

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

Phone Prospect 836
Garu, karštu vandeniu Ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai Įvedami. Seni šildomi pečiai 
pataisomi.

savo

kils,

Draugiški priešai.
Buvęs prezidentas Wilsonas 

viešai pripažino lošima “Drau
giškų Priešų”, kuris dabar rodo
mas National Teatre, prie 68-os 
ir Halsted g-vių šią visą savaitę. 
Jis pasakė, kad kiekvienas vy
ras, moteris ir kūdikis Suv. Val
stijos turi pamatyt, nes jame 
tveriasi mintis kad pasaulį už
kariaus. Jei nori turėt progą pa- 
matyt tikrai verto pamatymo, 
kuomet dabar yra rodoma augš
čiau minėtame teatre.

Daugelis musų skaitytojų, su
žinoję, jog gali gauti iš Naujie
nų bešališkų patarimų ir paaiš
kinimų apie įvairių kompanijų 
stovį, jų Šerus ir bonus, pradė
jo siųsti mums klausimų, į ku
riuos mes stengiamės kaip galė
dami geriaus atsakyki,

čia betgi randame reikalo nu
rodyti skaitytojams, kad atsa
kyti į klausimus laikraštyje ar 
laiškais tik tada galime, kada 
klausimai yra aiškus ir pilnai 
paduoda kompanijų vardus.

Norint gauti pageidaujamas 
atsakymas, savo klausime būti
nai reikia pažymėti sekamus da
lykus :

1) Kompanijos pilnas vardas.
2) Kokioj valstijoj kompani

ja inkorporuota ir kur (kokiam 
mieste) randasi jos vyriausias 
ofisas.

3) Jei klausiama apie Šerus, 
tai kokie yra šėrai (common ar 
preferred).

4) Jei klausiama apie bonus, 
tai kokios laidos, kokio vardo, 
kokių metų ar kokios serijos yra 
bonai.

5) Geistina taipgi yra, kad 
butų pažymėta, kas klausiamus 
Šerus ar bonus pardavinėja.

Be šitų dalykų pažymėjimo iš 
klausėjo pusės, labai dažnai at
sakymo visiškai negalima duoti.

Iš ateinančių klausimų taipgi 
pasirodė, kad dažnai klausiama 
apie tokias 'kompanijas, kurių 
visiškai nėra nei New Yorko bir
žos, nei kitų biržų sąrašuose, ir 
jų atskaitų todėl yra sunku su
sirasti. Atsakymam^ į klausi
mus apie nežinomas ar mažai 
žinomas kompanijas reikia pa
daryti ištyrimus ir sugaišti lai
ko. Todėl klausėjai tegul turi 
kantrumo ir palaukia kadir il- 
giaus musų atsakymo į 
klausimus.

daug mažiaus perka ir pirks.
Apie Sears, Roebuck & Co. 

sprendžiant reikia taipgi turėti 
omenčje kiti panašus bizniai, iš 
ko galima matyti, kaip tos ša
kos bizniui abelna sekasi.

Tokiu pat kaip Sears, Roe- 
buk užsiima Montgomery Ward 
kompanija, šitos kompanijos da
lykai pereitais metais dar blo
ginus stovėjo negu Sears, Roe
buck kompanijos. Montgomery 
Ward kompartija turėjo $7,855,- 
278 nuostolio, tuo tarpu kad pir- 
miaus ji turėdavo kasmet po ke
turis milionus dolerius pelno.

šitų kompanijų šėrų kaina 
stovi taip:

Sears, Roebuck tarp $66 ir 
$78 (metai atgal tie patįs Šerai 
buvo verti po $230).

Montgomery Ward tarp $16 
ir $17 (metai atgal tie patįs Še
rai buvo verti $40).

Dabartinė šitų šėrų kaina yra 
jau gan žema. Bet jie šiuo lai
ku gali dar žemiaus nupulti. Tą
syk juos bus verta pirkti.

A. M. Z., Paulina str., Chicago.
Tamsta klausi, kokią vertę tu

ri Šerai kompanijos American 
Road Machinery Co., common ir 
preferred.

Šitie Šerai turi labai menką 
vertę, nes jų kompanija esanti 
subankrutijus. New Yorke gat
vėje šitie Šerai yra pardavinėja
mi po tris dolerius ir tai mažai 
kas-juos nori pirkti. “Preferred” 
Šerai turi apie tris syk didesnę 
vertę. Marketas yra labai ne
tikras.

savo

A. Y—ka, Chicago. —
Kompanija Instant Heat Co. 

yra visai nedidelė ir jos tvirtu
mas nėrą tikras. Jos kreditas, 
musų nuomone, nėra pirmos kle- 
sosu Jos šėrų kaina $15/ kaip 
juos pardavinėja, be abejo yra 
peraugšta. Jie tiek nėra verti. 
Jų pirkimas, žinoma, yra spe
kuliacija.

ATSAKYMAI.

Apie šėrus ir bonus.

A. G-ui, Oglesby, III. —
Tamsta klausi ar galima pirk

ti “šėrus” kompanijos “Vulcan 
— Louisville Smelting Co.” ir ar 
kompanija yra gera.

Tie šėrai nėra šėrai, bet bo
nai. Tamstos minėtoji kompani
ja yra užtraukusi paskola “ant 
pirmo morgičio” ir paskaičiusi 
ją bonais. Ar tie bonai yra sau
gus? Taip, jie yra užtikrinti 
kompanijos nuosavybe, kurios 
vertė siekia pusės miliono dole
rių, o paskola užtraukta siekia 
$275,000. Ar tie bonai yra pirk
tini? Prieš jų pirkitną galima 
tiek pasakyti, kad jų marketas 
yra nedidelis, kad jie gali būti 
atšaukti kompanijos už paskirtą 
kainą, ir kad tuo žvilgsniu yra 
geresnių bonų už šituos, kurių 
laikas ne taip greit išsibaigs ir 
kurie net ir nuošimtį neštų di
desnį.

J. G-ui, Chicago, III. —
Tamsta klausi, ar veria dabar 

pirkti šėrus Sears, Roebuck & 
Co.

Apie tai ar verta ar neverta 
pirkti kokius šėrus, mes negali
me duoti patarimų. Mes galime 
išreikšti apie tai savo nuomonę, 
kuri gali būti arba klaidinga ar
ba teisinga, kaip ir Tamstos pa
čio nuomonė. Faktai apie minė
tos kompanijos, Sears, Roebuck 
& Co., stovį ir jos šėrus yra to
kie:

Sears, Roebuck & Co. perei
tais 1920 metaisi turėjo uždarbio
daug mažiau negu 1919 m. ir > pastatyti bent kokia 15 nuošim- 
1918 m. Jos uždarbis 1920 m. čių pigiau; tai reiškia, kad nar 
siekė $3,989,454, o metais pir- mai, kurie dabar pastatyti kai- 
miaus, 1919 m., siekė $12,881,-( nuos $10,000, už pusėsi metų ar 
418. Šiais metais, 1921, jos už-( panašiai galima bus pastatyti už 
darbis gali būt dar mažesnis, ka- $8,5Oą — Kam neskubu, gal 
dangi farmeriai šiais metais vertėtų palaukti.

PRANEŠIMAS
Musų Draugams!

Jogei nuo 1-mos dienos 
Lapkričio Nov.) 1920. 
Musų Ofisas bus perkel
tas į naujų vietą.

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshf ield Avė.

Tel.: Yards 145

KITĄ SAVAITĘ

Too Many Husbands
Nejudamieji paveikslai

Kalėdų 
dovanos

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

Henry Rhein, 
Jewelry Store, 
per 30 metų prie 

1536 W. 47th St.
PatSmysit dideli 

laikrodi.

C. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų

Išdirbėjęs 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų;

bresų dėl 
ir platės dėlnenormalių kūno dalių, 

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

Phone: Wentworth 2679.

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

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Trlner’s American
Allilr of Bltter Wlne
Yra labiausiai užtikiama

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynSse.
JOSEPTH TRINER COMPANY

1333-45 So. Ashland Avė.

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS ■ 
Siutų ir Kelinių

Į Vėliausios mados ir žemiausios ® 
kainos.

PAUL LEASES, 
3616 So. Halsted St.

Tel. Normai 224.
ENGLEWO(1D THOR SHOP

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

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

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE
Paskola ir Insurance.

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

Phone Yards 987
D. LJPTSICH 

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

vės olselio kainomis. 
3401 So. Halsted St.

A. Bulauskas, Racine, Wis.
ir kitiems.
Tamsta, kaip ir daugelis kitų 

skaitytojų, prašai duoti paaiški
nimą ar geri tos “susaidės” šė
rai, būtent, “The Co-operative 
Society of America.”

Apie tuos šėrus musų nuomo- 
nė yra nekokia, nes mes nekaip ’ 
manome ir apie pačią “susaidę.” 
Mes stengiamės gauti šitos “su
saidės” atskaitų, ir kaip gausi
me, pasistengsime patikrinti, 
musų nuomonė yra klaidinga 
teisinga.

OLOWECKI’S 
Music House

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

kalauk musų katalogo.

8417-21 So. Halsted St. Chicago

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN

The National Raincoat Co. Not Ine, 
o^ Chicago * 

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

ar
ar

Ar statyti namus?
Ne vienam šioj valandoj rupi 

klausimas, — ar statyti dabar 
tuoj namus, ar dar palaukti?

Atsakymas į šį klausimą pri
klauso nuo to, ar namų statymo 
materiolas eis pigyn ar nebeis 
pigyn. Kai-kuris materiolas jau 
rods yra užtektinai atpigęs, pa
vyzdžiui, lumberis. Bet didžiu
ma namų statymo materiolo dar 
vis gan brangiai parduodama. 
Pavyzdžiui, plytos kainuoja $16 
už tūkstantį, o prieš karę kaina
vo $6.50; cementas karas kai
nuoja po $4.10, o prieš karę kai
navo $1.60; statomas plienas už 
100 svarų $2.45, o prieš karę 
buvo $1.15; stiklas už skrynią 
$6.55, o prieš karę kainavo $2.10. 
Aišku, kad šitie visi dalykai dar 
turės atpigti. Prie to galima per
matyti, kad ir darbininkų algos 
bus numuštos. Taigi kaip tik 
pavasarinis namų statymas eis 
galop, namų materiolas pradės 
eiti pigyn. Į antrą pusę metų, 
statant namus, juos galima bus

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
i i 3256 S. Wallace St., Chicago

Parduodu laivakortes, I 
5 siunčiu pinigus į visas " 
J pasaulio dalis. Apdrau- ■
■ džiu, parduodu žemės ir ■
■ namus, skolinu pinigus, n 
I^bibbbbbbbbbbbbbbbb

Serai

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

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

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 Milvvaukee Avė.

Bonai — 
Kokia jų vertė?

Užklausimus apie 
įvairiu seru ir bonu 
vertę dykai atsako 
Naujienų skaitytojams 
Naujienų Biznio Apžvalgos 
vedėjas. — Nepirkite 
Šeru ar bonu, nesužinoję 
ju tikros vertės.
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NAUJIENOS Jie supras, kad pirmutinė ir Tas faktas, kad bolševikai mokslo turi parodyt kiekvie
nam mokančiam protąut 
žmogui, kad yra nesąmonė 
ne tiktai tas pinigų panaiki
nimo būdas, kurį sugalvojo 
Leninas, o ir pats pinigų pa- 

naikinimas, šių dienų Rusi-

—„ ___ - --- neapsieinama darbininkų dirbo vis daugiaus ir dau-
sundM hr'parg?1fs ^^a yra visos giaus pinigų neva tikslu pa- 

tha Lithuanlaa darbininkų klesos vienybė, naikinti juos, rodė, kad ar
ba jie neturi tokio tikslo, ar
ba jie pasirinko netikusį ke- 

lių prie jo prieiti. Mes, iš 
savo pusės, manome, kad po- joje.

( pierinių pinigų dauginimas Socializmo žinovai pripa-Į jo patikėti, 
sovietinėje Rusijoje kilo vi- žįsta, kad net socializmo 
sai ne iš tos prižasties, ku- tvarkoje (arba bent tame 
rią nurodė LeniiJas.

Bolševikai spausdino dau- kurį mes šiandie galime sau 
gybes popierinių pinigų dėl- įsivaizduoti) nebus galima 
to, kad jie neturėjo kuo mo
kėt valdžios tarnautojams ir 
kareiviams. Dar Kerenskio 
laikais, kaip žinia, Rusijos 
ūkininkai duodavo labai ma
žai mokesčių valdžiai, o po 
bolševikiško pervarto jie vi
sai paliovė mokėję mokes
čius. Gauti paskolų bolše
vikų valdžia negalėjo nei na
mie, nei užsienyje, todėl jai 
nepaliko nieko * daugiaus, 
kaip tiktai pačiai gamintis 
naujų pinigų ant spausdina
mojo preso.

Ne tikslas panaikint pini
gus, o reikalas turėti jų 
daugiaus privertė bolševikus 

, I gamint popierinius pinigus.
Šitas būdas papildyti vals

tybės iždą tečiaus turi savo 
rubežius. Juo daugiaus po
pierinių pinigų yra gamina
ma, tuo labiaus puola jų ver
tė. Popierinis pinigas yra 
auksinio pinigo pavaduoto
jas; jisai atstovauja tą ver
tę, kuri randasi auksiniame 
pinige. Jeigu tūkstančiu po
pierinių rublių pavaduosi 
šimtą auksinių rublių, tai 
popierinis rublis išreikš tik- 1 
tai dešimtą dalį auksinio ru
blio vertės. Jeigu pavava- 
davimui šimto auksinių ru
blių išleisi milioną popieri
nių rublių, tai popierinio 
rublio vertė bus dešimtį tūk
stančių kartų mažesnė, ne
gu auksinio rublio vertė.

Prie tokio vertės nupuoli
mo priėjo ir popieriniai bol
ševikų pinigai. Tolimesnis 
popieros gadinimas išrodė 
bergždžias darbas, nes juo 
valdžios iždą padidinti vis- 
viena nebuvo galima. Vie
nok bolševikai neturėjo ki
tokios išeities, kaip tiktai 
tęsti tą darbą toliaus, ka
dangi kitokių pajamų šalti
nių tolyn darėsi vis mažiaus 
ir mažiaus. Visas privati
nis turtas, kuris buvo gali
ma sukonfiskuot, buvo su- 
konfiskuotas pirmaisiais 
bolševikų viešpatavimo me
tais; o rekvizicijos sodžiuje 
sutiko stiprų ūkininkų pasi
priešinimą, ir valdžiai teko 
jų išsižadėt.

Taigi, žiūrint to, kad 
spausdinimas pinigų tolyn 
davė vis mažiaus naudos so
vietų valdžiai, ji nesiliovė 
spausdinus juos. Bet kad 
parodžius savo šalininkams, 
jogęi tas darbas turi kokį“ 
nors pateisinimą (išimant 
tą nemalonų faktą, kad val
džia yra susibankrutijus), 
bolševikai ir ėmė skelbti, kad 
tai esą daroma tikslu ‘‘pa
naikint kapitalizmo siste
mą”. Anot tos vokiečių pa
tarlės: iš bėdos tapo sutver
ta dorybė (aus der Not hat 
man eine Tugend gemacht). 
Leninas yra meisteris šito
kiais budais dumti akis savo 
naiviškiems pasekėjams.

Įtikėti į tą Lenino teoriją 
galėjo, ištiesų, tiktai labai 
naiviški ir labai neapšviesti 
žmonės. Bent kiek geres
nis pažinojimas ekonomijos kininkų klesa.

H78G 80. HAL8TED SX 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

JFC.adci jie pabaigs
savo darbą.

žodžiu, ta visa Lenino pa
saka apie pinigų panaikini
mą Rusijoje buvo didžiausia 
nesąmonė. Patys bolševikai 
šiandie ją atmetė. Bet rei
kia. stebėtis, kad dar randa- 

si tiek daug žmonių, kurie 
tokioms nesąmonėmis gale-

Subscription EatMi 
LOTI per year in Canada. 
.00 per year out&ide of Chicago.

Entared as Sacond CUsa Mattar 
March 17th, 1914, at tha Poat Office 
•f Chicago, I1L, andai tha act af 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, lirirlrlant 
aedMdienius. Leidžia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Kalstai St. Chicago, 
I1L — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chlcagoje — paitv:
Metams _________ |8.W 

i 4.50 
, 2J5 
,1.75

Chicago— per neAUtoJuj
Viena kopija . „ .. t r- , 08
Savaitei________
Minėsiu! _______

Bu vieneto ss Valstij

Metams , ■ 
Pusei meta_____
Trims minėdama 
Dviem minasiame 
Vienam minėsiu!

BJatuvon

87.00 
. 4.00 
. 2.00 
,1.50

.75

Orderiu,

Lietuva gavo 
Palangą.

18.00
4.50
2.25

Kaip musų bendradarbis, 
rg. St. Kairys, teisingai spė
jo, lietuvių-latvių ginčas dė
lei Palangos tapo išspręstas 
Lietuvos naudai. Palanga 
ir 20 kilometrų Baltiko ju
ros kranto teko Lietuviai.

Latviai tečiaus nenu
skriaudė savęs, atiduodami 
Lietuvai Palangą. Jie su
grąžino jai tiktai tą, ką jie 

• neteisingai buvo iš jos pasi
grobę ; ir dar gavo už tai at- 
lyginimą. Liet, ir Latvijos 
sienų išlyginime latviai 
atidavė Lietuvai dvidešimts 
tūkstančių dešimtinių, o ga
vo dvidešimt aštuonis tūks
tančius — reiškia, laimėjo 
aštuonis tūkstančius dešim
tinių.

Bet tai visgi yra geriaus, 
negu kad butų reikėję delei 
sienų karą vesti.

Pernai balandžio 14 ir 15 
buvo Lietuvos Steigiamojo 

I Seimo rinkimai. Už mėnesio 
laiko po to Seimas susirin
ko.

Jo uždavinys buvo para-i 
šyt Lietuvos respublikai 
konstituciją. Bet jisai to 
darbo dar iki šiol neatliko,! 
nors jau praėjo beveik me
tai laiko, kaip jisai dirba. 
Kada-gi jisai tą darbą pa-

I baigs?
Seimą kontroliuoja krikš

čionys demokratai ir ant jų 
pirmiausia puola atsakomy
bė už jo darbus. Krikščio
nys demokratai, matyt, nesi
skubina dirbti. Jeigu Sei- 

|mas pabaigtų konstitucijos 
rašymą, tai jisai turėtų išsi
skirstyti, ir butų paskelbti 
nauji rinkimai. Tuose-gi 
rinkimuose klerikalai vei-| 
kiausia butų sumušti, nes 
Seime jie neišpildė duotųjų 
žmonėms prižadų.

Baimė netekti Seime di
džiumos ir yra svarbiausia 
priežastis to, kad Steigia
mojo Seimo šeimininkai ne
siskubina dirbti. Antra prie
žastis yra jų negabumas. 
Kunigai, zakristijonai ir da
vatkos yra specialistai pote
rius kalbėti, bet ką jie gali 
išmanyti apie įstatymų ra
šymą ! Bedievių-gi jie prie 
to darbo stengiasi neprilei
sti.

jos plėtojimosi laipsnyje,

Komunistų 
pralaimėjimas.

ganaVokietijos valdžia 
greitai apsidirbo su komu
nistų sukilimais. Tie suki
limai galutinai parodė, kad 
Vokietijos komunizmas yra 
silpnas ir neturi jokios pro
gos laimėti.

1919 m. pradžioje, kuomet 
prasidėjo Vokietijoje spar- 
takiečių sukilimai, kai kam 
dar išrodė abejotina, katra 
pusė paims viršų — valdžia 
ar spartakiečiai. Bet jiems 
nepavyko.

Praeitaisiais metais, kuo
met kilo Kapp’o maištas, 
spartakiečių įpėdiniai, ko
munistai, vėl mėgino panau
dot susidariusią padėtį val
džios nuvertimui. Bet jie ir 
vėl prakišo.

Šį-gi kartą komunistams 
nepasisekė atsiekt nieko 
daugiaus, kaip tiktai iššauk
ti keliose vietose riaušes, ku
rios tapo urnai numalšintos. 
Šitas jų mėginimas veikiau
sia bus paskutinis.

Tie Vokietijos darbinin
kai, kurie iki šiol dar tikėjo, 
kad ginkluotais dalies prole
tariato sukilimais gali būt!
nuversta buržuazinė tvarka, das, ji butų galėjusi stačiai 
dabar ims protauti kitaip, uždrausti pinigų vartojimą.

\ Pinigų 
\ panaikinimas.

Buržuazinėje ir komunis
tinėje spaudoje kiek laiko 
atgal buvo daug rašoma apie 
“gudrų” Lenino planą pa
naikint Rusijoje kapitaliz
mo sistemą, padarant be 
vertės jos pinigus.

Leninas, girdi, mutaręs 
prispausdint tokią daugybę 
popierinių pinigų, kad jie 
netektų jokios vertės — ne
būtų verti nė tos popieros, 
ant kurios jie yra atspau
sdinti. Tada pinigai išnyk
sią patys savaime, o su jais 
kartu išnyksiąs ir kapitaliz
mas; nes be pinigų kapita
lizmas negalįs gyvuoti.

Ir Lenino valdžia ištiesų 
[pridirbo begales popierinių 
pinigų. Per trejetą metų 
jos gyvavimo valstybės iždi
nės presai dirbo “overtime”. 
Šiandie tečiaus, kada mena- 
masai Lenino tikslas jau be
veik yra atsiektas, kada so
vietinės Rusijos pinigai jau 
yra kone be vertės, — Rusi
jos bolševikai staigu paskel
bia, kad jie ketiną tvarkyt 
sovietų respublikos pinigų 
sistemą, idant padarius ją 
“pastovesne”!

Iš to aišku, kad tas išrek- 
lamuotasai “Lenino planas I 
yra nevykęs. Tatai, beje, 
buvo galima numanyt ir pir- 
miaus. Jeigu bolševikų val
džia manė, kad galima pa
naikint pinigus, ir ji norėjo 
juo$ panaikint, tai jai nebu
vo reikalo vartot tokį ‘gre
mėzdišką būdą šitam tikslui 
atsiekti. Ažuot spausdinus 
vežimus naujų “bumaškų 
ir darius bereikalingas išlai-

apseiti be pinigų. Rusijai- 
gi, pagal bolševikų pripaži
nimą, dar labai toli šaukia 
iki socializmo.

Rusijos ūkininkai, kurie 
sudaro 90% šalies gyvento
jų, valdo žemę, kaipo priva
tiniai savininkai. Jie dirba 
kiekvienas sau. Atlieka
muosius ūkio produktus jie 
turi parduot, kad galėjus 
įsigyti tų dalykų, kurių jie 
patys negamina: druskos, 
geležies, ūkio mašinų arba 
instrumentų ūkio padarams 
pasidaryti, ‘ malkų, medžio 
trioboms ir tt. Kada yra 
pinigai, tai ūkininkas par
duoda už pinigus savo atlie
kamus javus ir gyvulius ir 
už tuos pinigus paskui nusi-1 
perka kas jam reikia. Bet ką 
ūkininkas turėtų daryti, jei
gu pinigų nebūtų? :

Jisai turėtų jnainyt savo 
produktus ant tų daiktų, ku
riuos jisai nori įsigyti: pū
rą rugių, sakysime, ant po
ros batų, veršį ant akėčių, 
pieno kvortą ant svaro vi
nių, ir tt. Toks tiesioginis 
daiktų mainymas, be pinigų 
tarpininkavimo, yra daug 
nepatogesnis būdas įgyti kas 
žmogui reikia, negu pirki-1 
mas ir pardavimas pagalba 
pinigų.

Tiesioginis daiktų mainy
mas buvo praktikuojamas 
visuomenėje tada, kada ji 
dar buvo ant labai žemo iš- 
siplėtojimo laipsnio. Juo 
labiaus tečiau progresavo 
darbo padalinimas visuome
nėje, juo dažniaus žmonėms 
reikėjo mainytis vienam su 
kitu darbo vaisiais, kad pa
tenkinus savo reikalavimus, 
tuo labiaus koks-nors vienas 
daiktas, kokia-nors viena 
prekė, darėsi tarpininkas 
prekių apsimainyme: To 
tarpininko vietą, pagalios, 
užėmė auksas. Aukso gaba
lėliams, kuriuos žmonės var
toja pirkdami ir parduoda
mi prekes, valstybė duoda I 
tam tikrą formą ir uždeda 
savo štempelį, kad nereikėtų 
sverti juos kiekvieną kartą 
ir tyrinėt jų grynumą. Tie 
valstybės atlieti ir sužymėti 
aukso gabalėliai ir yra pini
gai. Popieriniai-gi pinigai, 
kaip augščiaus minėjome, 
yra tiktai pinigų pavaduo
tojai.

Panaikinimas pinigų vi
suomenėje, kurioje žmonės 
negali apsieiti be prekių ap- 
simainymo, reikštų ne Rūgš
tesnės, geresnės tvarkos įve
dimą, o tiktai grįžimą prie 
senovės. Jeigu išnyktų auk
siniai ir popieriniai pinigą J 
ta žmonės butų priversti 
vartot vietoje pinigo kokią- 
nors labiaus prasiplatinusių 
prekių (druską, vinis, ar ką 
kita), kad lengviaus galėjus 
tarp savęs vesti prekybą. 
Puslaukinių žmonių pader
mėse ir šiandie yra taip da
roma. Bet tai juk nėra 
tvarka, už kurią kovoja dar-

Lietuvos Socialdemokratu 
Partijos konferencijai 

pasibaigus.
(Nuo musų korespondento).

KAUNAS^ III. 4.
Vasario 26 dieną pradėjo sa

vo darbus L. S. D. P. konfe
rencija, tai bene pirmoji Lie
tuvos Socialdemokratų vieša 
konferencija Nepriklai^somoje 
Lietuvoje, tai pirmas viešas 

I partinis pasitarimas. Teisybė, 
dar 1919 m. rudenop, tuo lai
ku, kada Šiaulių srityje galu
tinai brendo Bermonto-Avalovo 
avantiūra, kada Kaune įsiga
lėjusieji “pažangos” ir “krikš
čionių” žmonės nustūmė libe
rališkąją koaliciją, L. S. D. P. 
Centro Komitetas buvo paskel
bęs partinę konferenciją, bet 
uolųjų reakcininkų dėka toji 
konferencija buvo uždrausta 
ir partinis gyvenimas liko už
smaugtais ilgesniam laikui. 
Įvairios komplikacijos išori
niame krašto gyvenime sudarė 
galimybės susidaryti greites
niam frontui prieš tokį val
džios nusistatymą, “bermontia- 
dą” gi pačiame krašte kliudė 
musų draugams susimest ir 
susiorganizuoti, nors bandymų 
buvo daryta kiek tai leido ne
lemtosios apystovos.

Pradžioje 1920 m. valdžia 
galop paskelbė rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą. Musų drau
gams, turint išsklaidytas pajė
gas, prisiėjo griebtis rinkimų 
kampanijos, kuri prasitęsė ke
lis mėnesius. > Jau nekartą esu 
rašęs, kad rinkimų kampan!- Į 
ja į Seimą ištiko Lietuvos So
cialdemokratus visiškai nešu
sio rganizavu siu s (reakcija vis
ką darė, kad taip įvyktų), vie
nok energingomis pastangomis 
ir toji klintis buvo pergalėta. 
Socialdemokratai suskubo su
daryti sąrašus keturiose rinki
mų apygardose ir neturėdami 
net savo laikraščio, laimėjo 13 
vietų Seime. Rodos, kad susi
rinkus Seimui Socialdemokra
tų darbas turėjo išsibujoti ir 
prasiplčtis, bet stoka: organiza
torių, stoka partiniai išmiklin
tų žmonių, pirmuoju momen
tu nedavė progos tai padaryti. 
Ilgai netrukus vasaros metu, 
Vilnius patenka raudonosios 
armijos rankosna, Lietuvos 
Rytai laikinai nusivalę nuo len-1 jungų, jaunimo kuopų ir t.t 
kų okupacijos, patenka kiton 
okupacijom, prasideda žiauru
sis su lenkais karas, eina Vil
niaus 
lenkai 
kiasi, 
kams, 
atvirais mūšiais ir baigiasi Že
ligovskio avantiūra ir atkak
liomis kovomis visu Lietuvos 
ir Lenkijos frontu taip iki Ka
lėdų ir naujų metų. Ar gali
mas buvo tuo laiku koks nors 
organizacinis, tverybos darbas, 
tesprendžia kiekvienas jūsų.

Bet pačioje Lietuvoje tuo 
pačiu metu ėjo ir vidujinė ko
vo, 
virai reikalavo sąjungos su ru
sais, buvo žmonių, kuriems vis- 
tiek kas viešpataus Lietuvoje, 
“kuo blogiau, tuo geriau” — jų 
obalsis. Įvairios provokacijos 
profesinio darbininkų judėji
mo, prikergimas sąjungoms 
aiškios politinės linijos, išnaiir -t • • ♦ • i f n . _

I vos ir kliūtys, visa tai duos budinimo kiekvienas draugų 
skaitytojui šiokį tokį vaizdą x——-*-J- 1 ------- J“*-
visa to, kokiomis sąlygomis 
prisieina darbas dirbti.

Dabar, kuomet partijos kon
ferencija įvyko, kuomet pasi- 

sii«jiSric3<čta o*j>ia)usiaiH 

dienos klausimais, reikia tikė
tis, kad gal ir išlėto, vistik dar
bas turės eiti keliu organiza
vimo pajėgų. Man ypač tenka 

Ipabriežti pastaruosius žodžius, 
nes Lietuvoje dėlei įvairių 
priežasčių iki šiam laikui dar 
nėra išsivysčiusios visuomeni- 
nės-klasines organizacijos, šian
diena ta pati musų smulkioji ir 
stambioji buržuazija yra .pakrik 
kusi, bet tai nereiškia, kad taip 
ir toliau pasiliks. Skubiai or
ganizuojasi įvairus žemvaldžiai, 
ūkininkai, aiškiai linkdami 
prie įvairių buržuazinių-“krikš- 
čioninių” politinių grupių. Lie
tuvos darbininkams vėlai ar 
anksti prisieis subrendinti ne-1 
tik savo ekonomines, bet ir po
litines organizacijas. Visgi or
ganizacijos klausimas, mano 
supratimu,, turi būti pastaty
tas pirmon vieton. Konferen
cija tuo klausimu padėjo pa
grindus, priimdama tikslesnį, 
daugiau pritaikintą apystovoms 
organizacijos statutą. Bet tai 
tik pirmasai žingsnis, prisieis 
statuto reniuose sudaryti or- 

| ganizacijos paveikslas, duoti 
jam turinį, duoti organizuo
tiems draugams tinkamos dis- Į 
dplinos, portinęs disciplinos, 
kurios taip dabar stokuojame. 
Sunkus tai darbas, tai kelio
likos metų darbas, geriau pa
sakius, toksai darbas, kurs vi
suomet naujas ir nesensta. To- 

| dėl nusiminti neprivalome ir jo 
sunkumu neboti ir kliūčių ne
bijoti.

Iš pranešimų konferencijos 
atstovų iš Vietų paaiškėjo, kad 
vietų organizacijos labai silp
nos. šian ir ten jos jau 'užsi
mezgė, šian ir ten krutamą ir 
judama, bet visko stoka ir sto
ka. Imkime pavyzdį iš tų pa
čių pranešimų, štai Naumies
čio atstovo žodžiai: — vasa
ros metu’butą į 100 nhrių (tai 
labai nemažas skaičius), /vei
kia ir kruta darbininkų kope- 
ratyvos, įsisteigta knygynas, 
susirinkimus kuopos nariai la
bai retai telanko ir daro, — 
trūksta jėgų. Mitingų butą ga
na daug, paskaitų tik viena. 
Darbe palaikomas kontaktas su 
vietos profesine sąjunga. Sa
vos partines kasos neturi. Or- i 
ganizacija palaiko ryšius su j 
visų tautų jaunimo kuopelė
mis. Apskrityje buržuazinės 
partijos jau ruošiasi į savival
dybių rinkimus, kurie įvyks 
birželio mėn. š. m. Iki šiam 
laikui organizacija dar neįre
gistruota. Taigi matote, kad 
vietos draugų griebtasi visų 
sričių darbo: koperatyvo, są-

turės vaizdą, ko mums dau
giausiai trūksta, 
žmonių, organizacijos, nors ne
didelės, bet tamprios lanksčios, 
disciplinuotos organizacijos.

Apart to turime turGti neblo

gai organizuotą spaudą; par
tinius laikraščius, knygučių, 
ypač trūksta pastarųjų, visais 
einamais klausimais. Turint 
mažai žmonių, kad aptarnauti 
visas organizacijas, jų vietą 
turi atstoti spausdintas žodis. 
Čionai iškilo visu grieštumu lė
šų klausimas. Naumiesčio pa- 
vyzdis liudija, kokioje padė
tyje esama. Jei iki šiam lai
kui vistik šis tas padaryta ir 

| spaudinius žodis turi progos 
eiti į žmones, tai ačiū tik drau
gams amerikiečiams, kurių au
kos užlopė laikinai tą didelę 
spragą. Nestebėtina, kuomet 
visas Socialdemokratų darbo 
vaizdas iškilo aikštėn, kuomet 
paaiškėjo draugų amerikiečių 
role tame darbe, konferencija 
labai ir labai įvertino jūsų, 
draugai, aukas. Žinoma, kon- 
ferncija išreiškė širdingiausią 
Amerikos draugams padėką.

Tokia tai mus darbo padėtis. 
Nusiminimo ir abejonių pas 
konferencijos draugus nebuvo: 
noras sudalyti organizuotą so
cialistinę darbininkų pajėgą 
Lietuvoje pas visus didelis. 
Tai duota geros vilties, kad 
darbą pajėgsime atlikti.

—Kunigas.

trūksta

Išteisino 16 angliakasiu.
Jie buvo kaltinami užmušime 

privatinių mušeikų galvos.

[Iš Federuotosios Presos] 
Williamson, W. Va. — Po

16 dienų bylos nagrinėjimo 
Mingo pavieto apskričio teis
me, Mattewan policijos virši
ninkas ir 15 angliakasių, ku
rie buvo kaltinami užmušime 
Albert C. Felts, vieno viršinin- 

1 kų Baldwin-Felts Detective 
lAgcncy, tapo išteisinti. Tečiaus 
jie bus teisiami dar už užmu
šimą dar šešių kitų tos agen
tūros mušeikų. Tie* mušeikos 
tapo užmušti, kada pereitą va
sarą Mattewan miestelyj jie 
nušovė miestelio mayorą ir 
bandė užmušti policijos virši
ninką, kurie užsistojo už mė
tomus iš butų angliakasius.

Angliakasiai ir jų moterįs, 
kurie buvo susirinkę prie teis- 
mabučio, entuziastiškai sveiki
no išteisinimą kaltinamųjų.

Bubsi uvių

bet svarbiausio, partinio dar
bo ir jo organizacijos visai ne
siimta. Kę gi tai reiškia? 
Reiškia nesugebėjimo, delei 
stokos pajėgų, susiveržti tam- 
presnen organizuoton viene- 
ton. Turėti į 100 narių, nele- 
galizUotis, neturėti savo kasos 
ir t.t. visa tai liudija aukščiau 
išdėstytos mintis, — visa yda 
tai stoka organizacijos. Ir kiti 
pranešimai ne kitokos rųšies. 
Kretingoje nesusiorganizuota, 
vietoje siaučia sauvalia valdi
ninkų ir šnairavimas į daugiau 
susipratusius draugus, todėl 
veiklesnieji tyli ir judėti nesi- 

Buvo žmonių, kurie at-1 judina. Ukmergės delegatas 
nusiskundžia nusiskundžia, kad 
vietos darbininkuose, ypač dva
rų, daug nemokančių skaityti, 
bandyta steigti kursai, bet tik 
mieste. ' [ W<W

Per visus pranešimus baltu 
siūlu eina nusiskundimas, kad 
nėra žmonių, susiorganizaivi- 

dojimas sąjungų saviems tiks-lino ir t.t. Darbinikų gi noras 
lams, skatino valdžią, griebtis dėtis į organizaciją labai dide- 
] iries profesines sąjungas re- Į lis, bet sunku jis išnaudoti prie 
presijų. 
Kaulio 
tanioji medžiaga” ir ‘t.t., ži
noma, tik paaštrino vidujinius 
santykius ir skaudžiai atsiliepė 
netik į profesinį judėjimą, bet 
suvaržė ir partinį darbą.

Tokios tai bendros apysto-

užėmimas. Netrukus, 
gauna viršų, rusai trau- 
užleisdami vietą len- 
karas su lenkais eina

PHILADELPHIJOS RUBSIU- 
VIAI STREIKUOJA.
[Iš Federuotosios Presos]

New York.
streikas, kuris čia tęsiasi jau 
penkioliktą savaitę, dabar pra
siplėtė ir ant Philadelplūjos, 
kur 5,000 rubsiuvių metė dar
bą, jungtinei tarybai ten pa
skelbus streiką. Streikas tapo 
paskelbtas todėl, kad Philadel- 
pbijos fabrikantai gamino dra
bužius New Yorko fabrikan
tams, kurių darbininkai strei
kuoja, ar yra išmesti iš dar
bo lokautu.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas Miesto Ofisas

3323 S. Halsted St. 127 N. Dearborn Si.
Tel. IJoulevard 1310 Tel. Central 4411

Įvairus 
“dinamitai”,

šiaulių ir tokios padėties. Akyva viena 
“fepraiga^apystova: tose vietose, kur 

šiek tiek yra pajėgų, kur dir
bamas organingas darbas, ten 
veik nežymi valdininkų sauva
lių, nes vietoje yra pajėga, ku
ri lengvai tų ponų darbus pa-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietinis Gydytojas Ir Chirurge* 
25 East Washingtoa SL 

Marškai! Field Annes 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto,

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2018 
Rezidencijos talef. Albany 8718

Telephone Drovai 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 11d 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimą. 
8261 So. Halsted 8t„ Chicago, III.



Eltos” Žinios.

Išvalykite savą kraują.

Telephonai

pūslės Šlapimo ir visokiomis

rei

as

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL

CHICAG

Lietuvos 
policiją 

gaudyti.

krašto milicininkas.

Dr. A, R. Blumeirthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoju Dykai

Seimo ginčai dėl 
milicijos.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir Chirurgą* 

1687 W. 61 st. kam*, llanhfield av.
STalandoau JUki D ryte, uu» 8 lld 

4 ir nue 7 iki 9 TAkaru, 
Tel Preispect 1157

Dabar jums reikia pavasarinių gy
duolių. Nuo pasekmes budo gyve
nimą laikė žiemos, užsilaikimo vidui, 
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka 
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo 
apsunkintas, virimas maisto nusilp
nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

DR. S. BIEŽIS
•YD1TOJAS Ir CMIROBSAB

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 
Leavitt St. Phono Ganai 6222. Va> 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 Ud 
9 yal. vakare. Gyveninio vietai 8116 
W. 42nd St Phono Lafayetta, 4988 
Valandos nue 10 Ud 12 dieną,

(pirmiau vadintas Severo Kraujo 
valytais) yra tam tikras atmainą 
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu 
systemS. Pagelbės sutaisymu ne- 
naturališko stovį irgelbes regulavi- 
me organizmo. Tikras vaistas dėl 
gydymo odos išmetimu. Prekė 
>1.25. Aptiekuose,

[Paltu per Lietuvos Informacijų 
Biurą Washington«]

Latvijos spauda ir Lietuvos 
pripažinimas de jure.

vos nepriklausomybe.
Antram ilgam rašiny “Lie

tuvos Valstybės metinę Šven
tę“ nušviečiama Lietuvos Val
stybės politine padėtis, kur pa
brėžiama, kad, neatsižvelgiant 
j didžiųjų valstybių Lietuvos 
nepripažinimą de jure (dėl 
sienų klausimo) ir tai, kad Lie
tuva dar Vilniaus neturi, Lietu
va yra valstybe tokia pat, kaip 
ir kitos PabaltGs Valstybes ir 
kad ji turi teisę būti nepri
klausoma valstybe. Latviai jau 
tai parodę, pripažindami Lie
tuvą’ de jure. Valdžiai piešia
ma, kad lietuvių tauta daugiau 
negu kitos tautos kentėjo karo 
laikais, kad jai nereikalingai 
primetamas bičiubavimas su 
Vokiečiais, nes Lietuvos santy
kiai su Vokiečiai niekuo nesi
skiria nuo santykių su kitomis 
Valstybėmis. Pabrėžiama, kad 
I^atvija ir Uetuva dvi artimos 
draugės, kurių santykius ir sie
nų klausimas negalės sudrUnis-

Telefonas Pullman 8*6
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvye Denthtae 
10861 S. Michigan Ar., RooelMri
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną. 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1*4 7-9 V.
Tel. Oak Park 8423

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

Physician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

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

,Tei. Pullnvan 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 rak.

kad vienas tegalįs būti 
lai gyvuoja Lietu- 

Pabaltjurio sąjunga. Mi- 
ir geogra- 

kelia latvio

Akušerka M. Katauaka 
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimui mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
8383 Bei. Halsted St., Chicaga, BL 

Phone: Boulevard 4121

namus Chicagoj ir aplinkinėj

NUDEGIMUS
Apvyniok vietą uždedamas aps 

čiai malonaus

Velykos praėjo, o kas toliaus? 
Nagi, pavasario smagumas! Ve
lykos jog ir yra ženklu pavasa
rio pradžios, po to seka gražiau- 
sis, įspudingiausis sezonas, kuo
met žmonės labiausiai rėdosi, 
daugiausiai vaikšto ir lihksmi- 
nas. Kad tai padarius galimu 
reikia pritaikintu, lengvų ir ma
dingų čeverykų. Ar visur juos 
galime gauti? Sunkiai, tik to
kiose krautuvėse galima; kur 
seka madas, progresą, ir pigiau
sias kainas. O tokia krautuvė 
yra viena ant Ęridgeporto, jau 
daugybės žmonių žinoma.
TETER BROS. SHOE STORE, 

3415 So. Halsted St.

ir paimam ant pardavimo visokių ryšių _________
Perkam visokius valdžios (govemiftcnt) bondsus ir geležinkelių akcijas. 
Apsą u gojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus

stų, milicija nusiskundžia 22 
žmonės.

lieka
me-

Ištikimas Gydymas 
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS
W Specialistas

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
’Sf užnuodiji m u, inkstų, [
Ta privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., 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 rak. Nedėliomis nuo 10 ryta iki 
1 po piet. Utaminkais ir Ketvergais nuo 10 ryto1 iki 4 vai. po piet.

Tel. Canal G222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: ,9:&0 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

“Latvijos Kareivis“ vasario 
16 d. pašvenčia Lietuvos ne
priklausomybės trijų metų su
kaktuvėms net du straipsnius. 
Pačioj pradžioj stambiom rai
dėmis paskelbtas obalsis. “Lai 
gyvuoja Lietuva“. Rašiny 
“'Lietuvos nepriklausomybės 
Šventė“ duodama istorinė Lie
tuvos apžvalga ir cituojama 
Lietiovos Tarybos dekleracija, 
kuria 1918 m. vasario 16 d. 
Vilniuj buvo paskelbta Lietu-

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant ncdeldienius.

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago.

Valandos; 10-12 v. r., 1-8, 8-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto,

AR SLENKA JUS PLAUKAI?
Veik jau plikas buvau ir varto jau 

visokias gyduoles laikraščiuose gar
sinamas ir vaistinėse ir nei viena ne
gelbėjo, koliai atradau, koki vaistai 
pagelbėjo ir plaukai ataugo. Norin- 

prisiųsti savo antrašą ir 2c štampą at
sakymui, o nurodysiu kur gauti.

A. HOTSUS,
35 Carver St., So. Lawrence, Mass.

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiame į vai

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

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

Boulevard 6437

Canal 257
Naktini^ Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

evera s, 
Blodal

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Denttotaa—
8881 8. Halsted St„ Chicago, DL 

Valandos:—
9-12 A. M. 1—5, 7—8 P. M<

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH 

DENTISTAS
savo darbą gvaraatacdama 

Kalbama visas Europiškas kalbai 
8304 So.. Kedzie Avė., Chicago, Ui

Arti 88- i Street

Vasario 10 ir 11 dieną Sei
mas svarstė Vidaus Reikalų 
Ministerijos etatus, vadinasi, 
kiek duoti Ministerijai laikyti 
visokių valdininkų 1921 me
tams. Pas mus, kaip ir seny- 
biniuos Rusuose, y. R. Minis
terija, tai visų pirma milici
jos ministerija. Pats ministe- 
ris pasisakė, jog jis esąs vy
riausias
Tat ir Ministeriją kritikuojant, 
pirmoj eilėj teko milicijai.

Ministeris Seimo prašo, kad 
jam butų leista šiem metam 
laikyti: 25 milicijos vadus, 136 
nuovadų viršininkus, tiek pat

Tel. Boulevard 2160

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

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, UI.

Mephon© Yards 5834

Dr. P. G. Wlegnet 
JPričmiino valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v, vak, 
3325 So. Halsted SU Chicago.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Dreve r 9693 

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

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

T.L Canal 2118 
Ofise valandos: nue 10 ryto Ud 

8 vakare. 
Rezidencija: 2811 W. 68rd 04.

Tel. Prospect 8466

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1835 W. 
18th St., netoli Fiek St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Naktimis: Drcxel 
950 - Drover 4136 

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

Iškirpk šį apgarsinimų, atnešk mums už kų gausi $3.00 vertes nupiginimų 
PALIKTI STORAGIUJ

JŽE'ĄSfc Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- , 
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir 
pečių, — kaip nauji. klSH

WESTERN FURNiTURE STORAGE C°.
i i i I IH 2810 Harrison St., Chicago, UI.

Iru Mes tarimo parduoti už neužmokėjimą renetas palaikymai dvi-I i liBH dešimts augštos rųšies Vktorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
J ' reikėtų mokėti net iki 8200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
igįįį-jpFy 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir Up-—

Nepraleisk šios progos kaipo,_tikrą atsitikimą, kuris visame 

štos rųšies gvarantūotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime . __
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovą ir 
karpetų. šie setai yra visai nauji Ir vėliausio išdirbimo. Mes par- KIr ■ H 
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos, vi f 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveM. Mes pristatom veltai 
t visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir ■|ą| BĮ B 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.

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

“Latvijos Sarge” sausio 
<1. jausmingai kelia Latvių 
Lietuvių artimus santykius 
sako 
linkėjimas 
va ir 
nedarnas istorijos 
fijos artimums, 
sielą dainos žodžiais: •

Tš Lietirvos giružių, 
Iš Lietuvos kareivių, 
Krūtinė latviui kelias, 
Tautiečiams giesmę gradu...“
“Soziaklemdkrate” vasario 

16 d. rašo pasveikinimus Lietu
vių tautai, kur pažymimas lat
vių darbo žmonių džiaugsmai, 
sulaukus bietuvai trijų metų 
nepriklausomybės šventės. Ke
liama istoriniai Lietuvos dar
bo žmonių santykiai su lenkais 
dvarininkais, reiškiama užuo
jauta dėl želigowskio Lietuvai 
nepakeliamos skriaudos ir pa
brėžiama, kad Ldtvių darfeo 
žmones padėsią Lietuvai laimė
ti nepriklausomybės kovą su 
dvarininkais, Želigovskio veda
mais.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame | senas ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Liettvią Elektrom Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ I n e.
A BARTKUS, Prto.

1*19 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, BL

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami 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 
nlai siutai, po $15.00 iki $45.00.

Atdara vakarais iki 8 vai., 
Nedėldieniais iki 3 po pietų.

S. Gordon
1415 Sf Halsted St

Specialiai gydo Hm- 
a, senas ir paslaptin
gu vyrą ligai,

Q 8259 So. Halsted StM Chicago.

iMaaaiHinMBisaai&MBaBHaa
• Telephone Yards 1589

3 DR. J. KULIS
K LIETUVIS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M Gydo visokias ligas motorą, vai-
s ką ir “

Aukštesnioji valdžia, ne tiek 
pridaboja ir rūpinami suvaldy
ti žemesniuosius savo agen
tus, kiek stengiasi juos patei
sinti ir pati pasiteisinti. O aiš
kių kaltininkų darbai 
nepabausti mėnesiais i 
tais.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: ’ 
Nuo 10 iki 12 vai. «ryto,i nuo* 0 »iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

m w w si n arte m w to n ar*

KiMMSH!ITuri patyrir.\s 
i/vi heterą Ilgose; 
Jh'Ji patingai priflu 

3m ligony Ir kadi 
Į laiko Hgee.

IHEBOŠMĮ UI926 S. Stote 8D 
Cbleags. ID,

K&tiMsritfe tt HnnKKmjMLB ■■ ■ na

Telaphana Yardi 5881

Or. Kg. Stupnlcki
8107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS: Nuo 8 IH H ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaru

Dr.C.Z. Veželis
Uetovii DentbtM

4718 So. Aehlaad Ava. 
arti 47-toe gatvla

Telefonas: Drova? 7143

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

TeL Moaroe 28M

DR. W. F. KALISZ 
Spedalnmait Moterą Ugoe Ir Chlrnrgija 

1141 MILWAtHLEE AVĖ. CE1CAGO.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
s DR. G. M. GLASER E

Praktikuoja 29 metai
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

jiem raštininkų, 272 nuovadų 
I viršininkų padėjėjų, 234 vy
resniųjų mijieininkų ir 900 
milicininkų. Vadinasi, Ministe- 
rio norima kas trijuose vals
čiuose turėti n. viršininką su 
raštininku ir du jo padė
jėju; kiekvienas valsčius turės 
tuomet n. viršininką ar jo 
padėjėjų. Paprastieji milicinin
kai baitų sutraukti į apskri
tis ir šiaip didesnius punktus.

V. R. Ministeriui teko prisi
klausyti iš Seimo opozicijos 
daug karčių priekaištų. Opo
zicijos kalbėtojai sakė. Musų 
milicija savo daugumoje yra 
pilnai pasekusi caro policiją: 
yra paperkama, perdažnai stve
riasi mušimo, nesupranta, kas 
tai yra demokratinės respub
likos tvarka, nemoka piliečiam 
apsaugoti pilietinių jų teisių. 
Ji dnžnai pati daro netvarką, 
laužo įstatymus ir vaduojasi 
ne įstatymais, bet savo nuo
žiūra. Milicija neblaivi, daž
nai dengia dęgtindarius, kai 
kada pati degtinę varo. Iš kas !

Td. Yards 8654 
Mm. A. Mlchniewicz 

_ _ v. AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijoj: kotogl 
ją; ilgai prak<- 

| tikavuri Peną- 
i uilvinijos ho»- 

M pitallta. Pa- 
■ Mkmingai pa- 

4 tarnauja pria
fci,n,,yrna- Dua 
da rodt visa- 
ki<)H« HgOM 
moterims Ir 

merginoms.
8113 S. Halsted St^ Chicago, Dl. 
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£ Tat Canal 65
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• Dr. J. Sarpalius g
» 1424 So. Halsted St E
B VaL 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
M Nedėlioma 10 — 12.
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koše. Parduodam laivakortes j Lietuvą ir į______ _
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai

Socialdemokratai sakė: 
kia gulti iŠ milicijos caro 
kų raugas; reikia kurti mo
kykla tinkamiems milicijos 
agentams paruošti; reikia pa
kelti milicininkų alga, bet rei
kalauti iš kiekvieno, kad su
gebėtų savo darbą dirbti. Tuo
met bus galima milicijos skai
čius sumažinti ir visgi pasiek
ti žmoniškesnės tvarkos. Rei
kia pagabos milicija padaryti 
priklausoma nuo savivaldybių, 
kad ji butų visuomenės tar
nas, o ne jos ponas.

Antruoju skaitymu nutarta 
sumažinti M-jos departamentų 
skaičius, sumažinti ir pačių 
valdininkų skaičius. Opozicija 
pasiūlė n. viršininkams ne
duoti raštininkų ir padėjė
jų; padėjėjų vieton valsčiuose 
statyti vyr. milicininkus, bet 
krikščionių balsais pasiūlymas 
atmestas. M-ja siūlo organi
zuoti didesniuose 
miestuose kriminalę 
krim. prasikaltėliam 
Pasiūlymas priimta.

Tenka pastebėti, kad V. R. 
Ministeriją kritikuojant, mu
sų krikščionys buvo jai labai 
palankus; matomai buožes su
pranta, kad dabartine milicija 
nebloigai jiems patarnauja.

— (“S.-d.”)

Turim savo atstovus; Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Bęlgi- 
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste

&
KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERT?

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulą nuo jtempto sunkaus a

kasdieninio darbo. '

Ūkininkas naudoja jį ir negalėtą apseiti flį 
be jo. Pain-Exj>eneri8 laikomas garbin- /į(\ 
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitą nelaimią ištikti. *

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expelleri, nuo pečią skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitą mažą nesveikumą, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybėš uždirbti kasdieninę duoną. ,z<-
e*1' Angliakasys naudoja Pain-Exp«llerj 

nuo reumatišką skausmą, strėną diegimo, 
neuralgijos ir kitą atsitikimą jo pavojin- JBBl. 
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei- 
katą ir energiją.

Namą šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimusa—- 
nuo musią įkandimo ir kitą vabalu jgili- EBMizU J Lj 
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin- y

I* <a>*Visi naudoja Pain-Expellerj. . C5S

iHentnolatūm
Šaldo ir gydo lengvai ir anti 

septiškai.

ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvę paštu, telegramais ir bank 
čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos bart 

es atstovauja

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. Strikol’is 

Lietavys Gydytoju ir Chirirgaa 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47 Stn Tel. BoaL 168 
Valandos: 1 Iki 8 po pietą.

6 iki 8 rak. Nedil. 10 iki 12 ryto 
Bes. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 863

reikėtą mo r
užtikrintos' ant deiimties metą. Keikia jas pamatyt, kad,apkain«*
▼us. . . ___ _ _
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
ttoe rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną.
parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos sėklyčiai setų, lovą ir

duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.

t visas miesto dalis Ir apiclmkea, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 

Liberty Bondsai priimami.

W. F, SEVERĄ CO. 
CEDAR KAPIDS, IOWA

Severos Gyduoles užlaiko 
nėiniynos sveikata.



CHICAGOS
ŽINIOS

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

kuri naktimis kalbamų lavonų 
aplankydavo.

Iš Velykų į panedėlio naktį 
Budlong Pickle dirbyklos sar----- --- - V - --- ----------------------, -------

gas saktį bevaikščiodamas apie buvo vedęs.

prašė valgyti. Tuomet jų duktė masis. Bet, teisybė, ir Vyrų 
susidraugavo su tuo svečiu. (choras nesididžiavo* savo dai- 
Tečiaus jos tėvai nematė jokio, nomis, nes pagiedoję porą ar 
pavojaus, kuomet tasai vyras trejetą giesmių (aš nepajiegiau

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi

Nušaldė gėles.
Užpereitos nakties šaltis nu- 

šaldū parkų tulpes ir lilakus, 
kurie jau buvo išleidę lapus 
laike tų šiltų dienų. Taip pat 
medžių pumpurai tapo nušal- 
dinli. Bet, žinoma, nauji pum
purai ataugs, tik tulpes ir li- 
lakai, tai mažai žiedų teturės. 
Taip sako daržininkai.

dirbtuvę pamatė gerai apsiren
gusią moterį alėja praeinant, 
kuri paskui susigubrino prie 
šaligatvio ir atvertus akmenius 
įlindo urvan. Kuomet moteris 
išlindo ir nuėjo savo keliu, 
sargas pašaukė policiją ir nu
rodė tą vietą, kur moteris bu-

Kroatai galvas susiskaldę susi
rinkę dėl laisvės reikalų. 
Kroatai per Velykas Union 

salėj, 31-mos gat., laikė masi
nį mitingą, kad paliuosavus 
savo brolius kroatus, kurie gy
vena Jugoslavekijoje. Bet ka- 

► rinki- 
. mas, ėmė kėdės po sale Tak- 
' styti ir daugeliui prnmušo gal
vas. Apie septyniasdešimts as
menų tapo areštuota ir nuga
benta nuovadon.

vo įlindus. Policija iš urvo iš- (^a priėjo pirmininko 
traukė vyro kuną, apie 30 me
tų amžiaus. Jo rankoje buvo 
įdėtas rąžančius. Leit. Williani 
O’Brien pareiškė, kad tai yra 
didelė misterija ir sunku įs
pėti kodėl tas kūnas buvo ten 
paslėptas ir ko toji nežinom- 
moteris jį aplankydavo. Gal 
bus atsiradęs naujas kultas,— 

gas 25 nuoš. Nes kitaip jiems! sl’pj« O’Brien. Arba gal. biedna 
prisieisią visai uždaryti rūbų' Šeimyna neturėjo jjinigų kimų 
dirbtuves. ] 
rūbų mažai 
Jie paduoda, 
dabar uždirba 
į savaitę.

Ruhsiuviu algas sumažinsią.

sai vakar pareiškė, jog jie nu
mažins savo darbininkams ai-

Esą tokių brangių Palaidoti ir paslėpė jį urve.
kas nori pirkti. I
kad nibsiuvini iZmona lr sunus užmušė tiv’’ 

tarp $10 ir $801 Louis Waterman prisitraukė 
namie padaryto “munšaino” ir 

 grąsino užmušti savo moterį
žmogaus kūnas rastas gatvės į l^orQ- Bet tuo tarpu jo mote-

urve.
Vakar anksti rytą prie 9-47» 

W. North avė. šaligatvio urve 
policija rado vyro kūną, kuris 
yra miręs 'bent du mėnesiai at
gal. žmogus nepažįstamas ir 
nemanoma, kad jis bus kieno • 
nužudytas, nors galvoje ir turi ‘ 
smūgio ženklą. Antra , daug 
misterijos pagimdė moteris.

i ris kirviu perskėlė jam galvų,
J j 17 metų sūnūs, Jacob, 

* perpuohisį tėvą spardė ir mu
šė iki tasai pabaigė savo gy
vastį.

Prie tos žmogžudystės prive
dę barniai ir liūdnas jų gy
venimas, kuris tęsėsi per sep
tyniolika metų. Waterman bu
vo grįčių tepliotojas ir savo 
darbe neturėjęs pasisekimo. 
Trys mėnesiai atgal jo mote
ris buvo jį palikus ir norėjo 
gauti divorsą, bet kuomet ji
sai prižadėjo daugiau nebeger
ti,, ji vėl pas jį sugrįžo.

Nušovė policistą.
Velykų dieną Cooke pasigė

rė ir neteko darbo. Tečiaus rei
kalavo savo kompanijos, kad 
priimtų jį atgal prie darbo, 
nuo kurio buvo jį pavarę. Tuo
met kompanijos bosai pašaukė 
policistą Laurel E. (Įrantą, ku
ris pribuvo ir pakėlęs nuo 
grindų girtą žmogų /vedė lau
kan. Tuo tarpu Cooke ištrau
kė iš policisto kešenės revol
verį ir jį peršovė. Paskui poli
cistas dar turėjo spėkos ir 
atėmęs iš pasigėrusio revolve
rį Cooką pašovė į kairiąją ko
ją. Policistas, sako mirs.

trejetą giesmių (aš nepajiegiau 
suvaikyti, kur jų dainos buvo 
pradžia ir kur galas, nes mat 
paskutinis stovėjau) uždarė 
kakarines ir vėl prasidėjo šo
kis.

Jaunimo buvo daug prisi
rinkę, na, smagiai ir pasišoko, 
ypač davė garo tos mergaitės, 
kurias mamos spyrė gaivėti per 
septynias savaites. Muzika, 
man rodos, buvo neprasta, te
čiaus 
sykio 
poor 
such 
liktai 
tušti.

mano mergše sykis
nerimavo: “Ali!

nmsic... IIow you 
inuisic?” Baigiantis 
svetainė jau buvo

nuo 
such 
call 

dvy- 
api-

—įkas.

Pranešimai
Birutiečių domei. — Pradedant nuo 

kovo 28 iki gegužės 8 d. “Lietuviš
kų vestuvių” choro repeticijos bus da
romos šiaip: 1) Moterų, abiejij balsų, 
kiekvieną panedėlį nuo 8 v. v. Fellow- 
ship House, 831 W. 83rd PI. 2) Vy
rų, abiejų balsų, subatomis Mark 
White Square salėj. 3) Bendro choro 
— kiekvieną ketvergę, 8 v. v., Mark 
White Sųuare salėj. — Valdyba.

Dramatiško Ratelio mėnesinis susi
rinkimas jvyks ketverge, kovo 31, 
kaip 7:30 v. v. M. Meldažio svetai
nėj, Visi nariai kviečiami atsilanky
ti, nes bus renkama nauja valdyba 
ir šiaip turime dąug svarbių reikalų.

A. Jusas, Sekr.
Brundage sužeistas.

Advokatas Edward J. Brun
dage per Velykas tapo sužeis
tas, kuomet trys automobiliai 
susidūrė prie Thomdale ir 
VVinthrop alėjų. Taip pat jo 
sesuo ir keletas kitų 
žeisti toje kolizijoje.

_________ VYRŲ_________

REIKIA
Darbininkų prie cukraus 

burokų.
Šeimynos su ūkės patyrimu pagei

daujamos. Mokėsime po $23.00 už 
akerį. Veltui namų renda ir parve
žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West 
Van Buren St., Chicago, 111., kasdien, 
išskiriant savaitdienį nuo 1 po pietų 
iki 8 vai. vak. Atsišaukite, o patirsi
te viską, kas tik yra reikalinga.

Komitetas visą cukraus 
kompaniją.

šeimynos gyvenančios netoli Detroit 
ar Clevelando rašykite arba kreipkitės 
prie Michigan Free Employment Bu- 

‘reau, 461 Lamed St., West Detroit, 
Mich., arba Cleveland City Hali Free 
Employment Bureau, East 6th St. ir 
Lakeside Avė., Cleveland.

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbininkų Iowa valst. įvyks savait- 
dienyj, bal. 3 d., 1921, pas Al. We- 
ber’s, 1642 Orchard St., Chicago, III 

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbininkų Michigan Sugar Company, 
bus laikomas prie 1712 So. Ix>omis 
St., ir 1811 West Erie St., Chicago, 
III. ant 1:00 vai. po pietų, bal. 3 
d., 1921.

Mitingas cukrinių burokų augini
mui darbininkij Minnesota Sugar Com 
pany bus laikomas, bal. 3 d., 1921, 
pas Conard Wolfą, 2459 Wenthworth 
avė., Frank Pondras, 1371 Milwaukee 
avė. ir Gust Jahr, 1909 Orchard St., 
Chicago.

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbininkų Rock County Sugar Com- 
)any laikys savaitdienyj, bal. 3 d., 
1921, pas David Meisner, 955 West 
18th St., Chicago. III.

Mitingas United Sugar Co., darbi
ninkių bus laikoinas nedėlioj, bal. 3, 
pas Fred Ruppą, 5026 Lawrence Avė., 
Jefferson Park, Chicago.

PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš
dirbtas per daugelj metų ir gerai ei
na; visokių tautų apgyventoj vietoj, 
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus 
galima duoti. Kampinis namas, 35 ir 
Ashland, 3457 So. Ashland avė. Par
davimo priežastis, savininkas turi du 
bizniu.

PARDAVIMUI laikrodėlių krautu
ve. Biznis išdirbtas per 12 metų. Par
duosiu greit ir pigiai, nes važiuoju į 
Lietuvą. Taipgi bus išpardavimas.

A. R. BETAUT 
1652 W. 47 St.

PARDAVIMUI pigiai graži rezi
dencija, mūrinė, 9 kambarių, kieto 
medžio, trimingai vana, garu apšldo- 
ma, cemėnto bei s m en tas, 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.

buvo su-

žmogų.
Cody už-

Brighton Park. — L. S. S. 174-ta 
kuopa rengia dideles prakalbas, ku 
rios jvyks ketverge, kovo 31, kaip 
7:30 vai. vak., Liuosybės salėj 3925 
S. Kedzie avė. Kalbės T. J. Kučins
kas. Kviečiame publiką gausiai susi
rinkti. — Komitetas.

Pa] ieškojimai

PARDAVIMUI saliunas, automobi
lius, Hudson, 1920 metų ir rakandai 
(fumiture). Viskas pirmos klesos. 
Atsišaukite tuojau. AŠ važiuoju Lie
tuvon.

J. K., 
12000 S. Emerald av. W. Pullrrjan, III.

Pullman 674

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas per 12 metų, lietuvių koloni
joj. Biznis gerai eina. Pardavimo 
priežastis, savininkas kitos tautos— 
ne lietuvis.

1942 Canalport Avė.
Tel.: Canal 654.

PARDAVIMUI beveik už pusę kai
nos naujas mūrinis kampinis namas, 
4 pagyvenimų, po 5 ir 4 didelius kam 
barius; kieto medžio trinvingai ir vi
sokį intaisymai vėliausios mados; ga
ru apšildoma. Greitu laiku parduoda 
tik už $18,500.00, pusę cash reikia 
įmokėt. Namas randasi gražioj vie
toj, apie Garfield Boulevard ir Ash
land Avė. Klauskit J. Zacker 3301 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių ir kitų tautų apgyventa vie
ta. Biznis išdirbtas, neša gerą 
pelną. Priežastis pardavimo — 
išvažiuoju j'kitą miestą.

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
ant 3 augštų, šešių pagyvenimų ir što 
ras ant kampo; viduryje lietuvių ko
lonijos.

M. GEČIENE,
2335 S. Leavitt St.

Tel.: Roosevelt 8423.

2900 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI už bargeną 80 
akerių geros išdirbtos farmos; gražus 
sodas, visas stakas, javai ir augštai 
piltas kelias. 4 mylios nuo Luding- 
ton, Mich.

JOS. STRESKA, savininkas, 
2652 So. Springfield Avė.

PARDAVIMUI pigiai ga
liūnas lietuvių apgyventoj 
vietoj. Pardavimo priežastį 
— patirsite ant vietos.

3301 So. Morgan St.

ERNESTAS GEDAMINSKAS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs vos dviejų ir pusės mė
nesių amžiaus. Gimė gruodžio 
29 d.. 1920. Mirė, po sunkios 
ligos kovo 17 d., 1921. Laidotu
vės įvyko iš namų 1601 E. 
Jefferson St., Springfield, III., 
kovo 19 d., 1921.

Tai buvo musų pirmas sunus, 
visa širdies patieks, kurį žiau
rioji mirtis išplėšė iš musų tar
po. I^i būna lengva šios šalies 
žemelė ilsėtis. Liekame nuliudi
me tšvai,
Vincas ir Teklė Geda mins kai.

Nušovė vagį.
Michael Parrcll, 18 metų 

vaikėzas, važiavo pavogtam au
tomobily, o policistas Grover 
Gronibley vijosi motor-dvira* 
čiu ir galios vagis tapo poli
cisto nušautas. t

Policistas pašovė
Policistas William 

vakar naktį du sykiu peršovė 
Herman Schulze. Priežastis dar 
neištirta.

Kūnas rastas upėje.
Nežinomo žmogaus, apie 40 

metų amžiaus, geromis drapa
nomis apsi rengusio
trauke iš upės prie Lake 
ves. Lavonas nugabentas 
graborių, 177 N. Michigan

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Jurgio Gerulio ir 

kitų senovės pažįstamų gyvenan
čių Suv. Vals. Atsišaukite šiuo 
antrašu:

I. MERKEVIČIUS
Box 673, Ellsworth, Pa.

REIKIA OPERATORIŲ.
Puikiausia proga keletui pa

tyrusių, gerų operatorių prie 
šilkinių ir bovelninių jakučių. 
Dienos šviesa dirbtuvėj, geriau
sios aplinkybės ir gera mokestis.

Atšišaukite tuojau:
STERNE & KLEIN CO., 

206 So. Market St.
Kampas Adams St., Klauskit 

Miss Hank.

PARDAVIMUI saliunas ir 
poolruimis — renda nebrangi, 
gera proga lietuviui.

VLADAS KVEDERAS, 
835 Washington Avė., 

Racine, Wisc.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

BEIKIA duonkepio mokančio 
juodą ir baltą duoną kepti. Pa
aiškinimus suteiksiu laišku.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
namų fauną 147 akerių, 80 akerių iš
dirbtos, o kita dalis ganyklos ir miS- 
kas. Yra 8 arkliai, 9 melžiamos kar
ves, 7 priaugančios, 5 kiaulės, visos 
mašinos.

* Z. M.
3934 So. Califomia Avė.

EXTRA PUIKI.

Maudytojas prigėrė.
Vernon Grant kuhąs VcĮyko- 

se tapo ištrauktas iš East Chi
cagos kanalo. Praeitą subatą 
buvo šiltas oras ir jis įšoko 
kanalan paplaukyti. Tuosyk jį 
mėšlungis sutraukė ir akyvaiz- 
doj savo draugų žmogus pri
gėrė.

kūną iš
li
pąs 

avė.

JIEŠKAU savo pusbrolių Jono ir 
Aleksandro. Turiu labai svarbų rei
kalą iš Lietuvos. Žinanti meldžiu pra
nešti šiuo antrašų:

PETRAS URBONAS,
702 Wešt 31st St., Chicago, III.

Box 38, 
West Frankfort, III.

AUTOMOBILIAI

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

2810 W. Harrison St.

3 akerių farma arti Cice
ro, III. 6 kambarių naujas 
namas, furnaoe šildomas, 
elektra, vanduo, garadžius 2 
karams, didelė barnė ir pu
sė akero sodas.

$5,000 cash, likusią ant 
lengvų išlygų. Platesnių in
formacijų kreipkitės arba 
rašykit.

MR.
1822

JOS. BENDIK,
So. Halsted St., 

Chicago, III.

URŠULĖ LIGEIKIENĖ.
Mirė subatej, kovo 26 d., 9:30 

vai. vakare. Paėjo Kauno rėd., 
Raseinų apskr., Balėnų sodos. 
Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 
30 d. iš namų 837 W. 33rd St., 
9:00 vai. ryto.

Kviečiame gimines ir pažįsta
mus dalyvaut laidotuvėse. Lieka 
nuliudime vyras Dominikas Li- 
geikis ir sesuo Rozalija Savic
kaitė.

Buvo “pavogę” mergaitę.
Velykų vakare Illinois Cent

ral trūkio belaukiant, akyvaiz- 
doj daugelio žmonių buvo “pa
vogę” penkiolikos metų mer
gaitę Minnie Balston.

Tėvai< kurie buvo sykiu su 
ja. leidos dukters jieškoti ir 
kelias valandas vėliau jų duk
teris tapo rasta beklaidžiojant 
gatvėse. Mergaitė pasakė: 
“Nieks manęs nebuvo pavogęs 
Oras Miller sutiko mane stoty 
ir paklausė, ar aš norėčiau pa
silikti Chicagoje. Aš išreiškiau 
norą pasilikti ir mudu nuėjova 
į kinografą. Man jisai patinka 
ir manau su juo apsivesti, ka
da jis 
pačios.
todėl, 
manęs

Oras
gėn. Kokias tris savaites atgal 
Miller atėjo pas Ralstonus ir

agus divorsą nuo savo 
Aš palikau sa/vo tėvuos 
kad motina buvo dėl 
negera.”
Miller atsidūrė belan-

Mirė traukiny.
Irena Vasiliauskaitė, 9 

tų amžiaus, nedėlioj įnirę trau
kiny, kuomet jos tėvai vežė ją 
iš Denver į Chicagą.

linžinieriui buvo pranešta, 
kad traukiny miršta mergaite 
ir jei trūkis paskubės, tai jos 
gyvastis gal bus išgelbėta. Tuo
met inžinierius paleido trūkį 
90 angliškų mylių į valandą, 
bet mergaitė vistiek nebeišlai
kė iki Chicagos.

inc- REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI Automobilius, Oak- 
land, kaip naujas, turi būt parduotas 
į trumpą laiką, pigiai.

3423 South Racine Avė.
Tel. Boulevard 4524

Mr. A. SCHULTZ.

Lliluviii Rateliuose
WEST SJDE

Vyrų “koncertas.”

Velykų vakare, Mildažio sve
tainėje Vyrų choras suruošė 
“koncertų,” ar bent taip buvo 
garsinta. Tečiaus iš pradžios 
buvo šokis, krėslų radosi tik 
pasieniuose, tai apie devynias 
Vyrų choras kai ėmė dainuoti, 
vargu begu galėjo užstellbti 
publikos užimą. Na, žinoma, 
tokios dainos, toks ir klausy-

EXTRA NEPAPRASTA PROGA EXTRA!

Tiktai

štai kur stebėtina proga pirkti augštos rųšies victrolą pigiau, 
nei išdirbimas Jos kainuoja.

Mes astovaujame phonographų išdirbysčių Suv. Valst. ir vie
na iŠ didžiausių vrholesalerių phonographų Chicago.

Kodėl mokyti augštas kainas arba pirkti iš “Storage House”, 
kuomet gali gaut pirkti dideli brand naujų gvarantuotą victrolą 
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 
adata. *

Pamąstyk pats, kiekviena victrolą 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 mųsų dirbtu
vė prisakė mums parduot už bite kainą, nes jiems reikia pinigų.

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

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

iki 4 po pietų.

National Factories Outlet Co.
Dirbtuvės atstovai.

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

Tiktai

*35
w,.'
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REIKIA merginos ar moters 
namų darbui.

1 MRS. A. A. ŠLAKIS, 
6738 Crandon Avė.

Tel. Hyde Park 3395.

REIKIA mergaitės prižiūrėjimui 
namo ir kūdikio. Geras darbas tin
kamai ypatai. Turi būt patyrus ir 
su rekomendacija.

3152 W. 12 St.

PARDAVIMUI Fordas automobi
lius 1917 touring karas, 5 pasažie- 
rių; mažai vartotas. Parduosiu už 
$20/).00. Turi būti greitai parduotas, 
nes važiuoju ant farmų.

Atsišaukite nedėldieniais arba va
karais po 6 vai.

C. S.
915 W. 19th PI. ' Chicago.

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui; 3 šeimynoje, geras namas.

H. GOLDBERG..
1414 Independence Blvd.

REIKIA merginos namų 
darbui. Gera mokestis, ma
ža šeimyna.

P. K. BRUCHAS, 
3321 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių mote
rų skirstymui skudurų. At
sišaukite:

WEST SIDE METAL
& REFINING CO., 

2917 So. Lą Šalie St.

REIKIA 10 moterų skir
stymui skudurų.

P. GOLDMAN,
• 1017 So. Fairfield Avė.

——iw>iih i i i~‘i . Miaa-

REIKIA prie siuvamų mašinų 
operatorių-merginų. šviesi, sani
tariška dirbtuvė. 44 vai. savai
tėj. $16 į savaitę užtikrinta.
THE UTILITY GARMENT CO., 

200 N. Jefferson St.

REIKIA MOTERS AR MER
GINOS NAMŲ DARBUT. GE
RA MOKESTIS.

1730 So. Halsted St.
L .UJU—Mm.....'.. JJ-I..,. M!.... J.JlMU.JIJ.'l'l'.'Jg.U'lJI'Jlg-'MffBI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJAME AGENTŲ
Atliekamu laiku tamsta gali užsi

dirbti po $50.00 ir daugiau j savaitę. 
Užsiėmimas smagus. Patyrimo agen- 
tavime nereikia.
220 S. State st., Ruinjas 1422. Chicago |

PARDAVIMUI 7 sėdynių Packard 
touring automobilius. Enžinas per
dirbtas Ir dirba kaip naujas. 5 Fisk 
Cord tajeriai. Body ir viršus naujas, 
taipgi Self starter’is. Parduoda pigiai 
greitam pardavimui. Atsišaukite, 

3133 Union Avė. >
1-os lubos. Tel.: Yards 5558.

PARDAVIMUI
Saliunas ant Pardavimo.

Pardavimui saliunas, biznis labai ge 
ras ir vieta nepaprastai graži, prie 
pat Kensington stoties ir Pullman ša
pų. Priežastį pardavimo sužinosite 
ant vietos, Atsišaukite tuojaus.
410 E. 115th St., kampas Front Avė.
• Kensington.

PARDAVIMUI drabužių, čeverykų 
ir čeverykų taisymo krautuvė. Parduo
siu biznį ir namą už labai žemą kai
ną. Pardavimo priežastis — važiuoju 
Lietuvon. Platesnių žinių kreipkitės 
pas M. J. Szeputis,

1514 So. Main St.,
Rockford, III.

PARDUODU bučemę ir automobi
lių 7 sėdynių. Gera vieta lietuviais ap
gyventa. Savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą. Parduosiu pigiai. Matyti savi
ninką galima visada. Kreipkitės se
kančiu antrašu:

3140 So. Wallace St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė. 
Lietuvių ir kitų tautų apgyventa vie
ta. Biznis išdirbtas per daug metų. 
Parduosiu labai pigiai. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

2956 So. Union Avė.

PARDAVIMUI biznis, pasiskiriant 
vieną iš dviejų: aiskrinrinė arba sa
liunas. Aiskrinvinė randasi 3150 So. 
Halsted St., tarpe 2 teatrų, ant 
ro kampo. Saliunas randasi 2001 
nalport Avė. Kas pirmesnis, tas 
resnis.

S. DIOKAS, 
Aiskriminės Boulevard 3805 

Saliuno Canal 720

go- 
Ca-
ge-

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė, geroj vietoj, lietuvių 
ir kitų tautų apgyventoj. Pardar 
vimo priežastis — savininkas 
važiuoja Lietuvon.

8139 Vincennes Avė.

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirkisit rakandus, atei- 

| kitę ir persitikrinkite musų dideliame 
pasulijime. $200 saiza tikras mahago- 
ny fonografas, su dviem sprenžinom, 
grajija visokius rekordus, pilnai gva- 
rantuotas, parsiduoda tik už $55 su 
rekordais ir deimantine adata. Ra
šomasis stalelis $25. Taipgi gražus 
Player pianas. Vėliausios mados par- 
lor (fruntinės) setas. Valgomojo kain 
bario 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.,

■ ■■■ ■■1" ■ i e j-r-u-SL"?

NAMAI-žEMfi.
PARDAVIMUI beveik naujas 2 fla- 

tų mūrinis namas. Randasi gražioj 
vietoj—- Brighton Park. Arti dviejų 
gatvekarių linijų. Atsišaukit pas sa
vininką.

8249 So. Morgan St. 
Antros lubos.

Tėl.: Boulevard 7579.

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio tri- 
mlngai, vanos, ėlektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos .neša $1,600 
metams, didelis lotas 80x125 pėdų, 
gražioj vietoj ant South Side. šian
dien tokio namo nepabudavotumėt nė 
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda 
tik už $13,000, pusę reikia įmokėti 
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti i kitą miestą. 
Atsišaukite pas

J Zacker, 8801 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo 

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

22nd St. Bridge

JIEŠKAU pirkti nedidelį ir ne
brangų groserį arba delicatessen Sto
rą. Apgyventoj lietuvių apielinkėj ir 
kad butų ten pat kambariai gyveni
mui. Praneškite. __

M. MATUZEVIČIENĖ, 
309 Aberdeen St.

PARDAVIMUI greitai ir pigiai pui 
ki farma, 80 akrų, arti Springfield, 
Illinois; 60 akrų po plugu, 20 akrų 
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 išmokėjimų. $8,000.00 kėš 
{mokėt, o likusius ant 5 ar 6 metų 
išmokėjimo, arba mainys ant Chica
gos mūrinio namo vertės $10/)00. At- 
sišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
8801 So. Halsted St.

KAS TURITE atliekamą ge
rą šunį, meldžiu greitai pra
nešti.

V. H. JUCAITIS, 
6950 Wolfram St.

MOKYKLOS

Nepraleisk šio Bargeno.
10 akerių fermą arti Chicago, par

duoda labai pigiai, $450.00 imokėt, 
likusią sumą ant išmokesčio. Plates
nių informacijų ateik arba rašyk 

PAUL BAUBLY,
1404 W. 18th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI farma 180 akerių: 
105 akeriai dirbamos, 40 akerių ge
ros girios, kita ganyklos. 10 akerių 
sodas, didelių medžių. 2-jų pagyve
nimų 14 kambarių stuba, didelis tvar
tas su muro skiepu, kuriame gyvu
liai laikomi, o pašaras viršuj. 5 ma
žesni budinkai, 17 melžiamų karvių, 
18 priaugančių telyčių, 6 darbui ark-1 
liai, 1 priaugantis ir kiti darbui. Gy
vuliai ir visos mašinerijos. Labai 
gera žemė, prie žvyrinio kelio, 2 my
lios nuo miestuko, prie puikaus eže
ro, kur lietuviai piknikus laiko. Pa
lei tvartus šaltinis teka ir taip vis-. 
kas paranku; gyvulių ar paukščių au-j 
ginimui. Parduosim po vieną arba su I 
viskuo. Pardavimo priežastis — 3 
broliai nori skirtis. Viena žemė kai
nuoja $11,500, pusę jmokėt, o kitą 
pusę 2 mokėjimais, ant kiek norima. 
Platesnių žinių kreipkitės:

BAIBAK BROTHERS, 
R. 1, Fountain, Mich.

Vyruir Moterą Bubą Kirpi
mo ir Desigming .Mokykla.

Musą sistema ir mokymo budo jąs 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mas turime didžiausius Ir geriae- 
slus kirpimo, designing ir Mūvime 
Ayrfus, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekviena ateit! by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasiliu- 
riti ir parikalbiti dėl sąlygą.

Pateras daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didlio 11 bet kuries 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKINE 
COLLEGES

A20 8. Hatotod, 2407 W. Madixm. 
1850 N. Well« 8t.

187 Mokyklom Jvngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

mo, Designing bizniui Ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Kleeos dienomis ir vakarais. Pa* 
reikalaukit knygilU.

Tol. Seeley IMS.
SARA PATEK, gindaiakfl.
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