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True translation filed with the 4 
as required by the act of Oct.

Karolis nfiri atgaut sostą
Rusija persergsti Franciją

Išmėtė socialistą assemblymeną
Karolis nori atgauti sostą.
Vakarinėj Vengrijoj paskelbta 
militarinė diktatūra; kariuo
menė pereinanti rajolistų pu

sėn; diktatorius Horthy 
rezignavęs.

VIF.NNA, kovo 31. — Bu
vusio Austro-Vengrijos kara
liaus Karolio sekėjai vakarinėj 
Vengrijoj paskelbė karo stovį.

VIENNA, kovo 31.— Užsie
nio reikalų ofisas šiandie j>as- 
kelbė, jogei vakarinėj Vengri
joj esanti sukurta militarinė 
diktatūra. Grovas Sigray pas
kelbta esaųt diktatorium, gi 
buvusis karalius Karolis —

Vaikšto gandų, kad visi ka
reiviai, esantys vakarinėj Ven
grijoj, persimetę rojalistų pu
sėn.
čeko-Slovakija grūmoja karu.

PARYŽIUS, kovo 31. — Če
ko-Slovakija pradėjo koncent
ruoti savo kariuomenę karui 
su Vengrija, jeigu pastaroji 
tuč tuojau neištrems buvusį 
karalių Karolį. Apie tai skel
bia šiandie gautosios iš Veng
rijos sostinės Budapešto ži
nios.

[Pranešta, kad Vengrijos re-1 išvytas iš tos (valstybės. Apie 
gentas Horthy diplomatiniams 
Čeko-Siovakijos, R u manijos ir 
Jugo-Slavijos atstovams priža
dėjęs, jogei Karolis busiąs iš
tremtas] .

Cenzūra Budapešte.
BERLINAS, kovo 31.— Ven

grijos sostinėje Budapešte įves
ta aštri cenzūra.

Vietos laikraščiai gavo iš 
Austrijos sostinės Viennos pra
nešimų, kurie rodo, jogei mo- 
narchistinis judėjimas Vengri
joje pastaruoju laiku įsigijęs 
staigios ir visai nesitikėtos jė
gos.

Berliniškis Neuc Berliner 
Zeitung gavo telegramą, kur 
sakoma, kad karalius Karolis 
jMisiuntęs BudapeŠtan ultima
tumą. Reikalauja, kad dabar
tinis Vengrijos regentas sutik
tų grąžinti monarchiją — 
“idant tuo būdu išvengus ka
riuomenės įsiveržimo į sosti
nę ir kartu kruvino susirėmi
mo.”

Kitas vietos laikraštis, Mor
gen Post, gavo iš Viennos pra
nešimą, datuotą praeitą sere- 
dą. Sako, kad trysdešimts tūk
stančių Karoliui ištikimųjų ka
reivių ketverge turbūt patrauks 
j Budapeštą ir tenai paskelbs

Andrassy skiriamas naujuoju 
premjeru.

Skelbiama, kad jeigu mo- 
narebininkų pasimojimas bus 
sėkmingas, grovas Julius And
rassy busiąs paskirtas prem
jeru; gi admirolas Horthy 
(dabartinis Vengrijos regen-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkai) 
privalėtų ji perskaityti. Num 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

, III., April 1, 1921 | Kareiviai remią buvusį karalių. 

LONDONAS, kovo 31. — 
šiandie čia gauta Exchange 
Telegraph agentijos praneši
mas iš Francijos sostinės Pa- J 
ryžiaus. Be kita minima, jogei • 
didžiuma Vengrų kariuomenės 
pereinanti karaliaus Karolio Sovietų Rusija norinti atsimo- 
pusen ir pasiruošus eiti į Bu- keti Amerikai.

tas) — vyriausiu kariuomenės 
komanduotoju.

Jeigu militaristų sąmokslas 
pasisektų, jeigu jie pasigrobtų 
į savo rankas kontrolę, visoj 
Vengrijoj tariamąsi sukurt mi- 
litarinę diktatūrą.

Skelbiama, kad admirolas 
Horthy buvusio karaliaus Ka
rolio ir jo monarchistinių ša
lininkų pienams nepritariąs. 
Jisai verčia juos palaukti, kol 
tuo klausimu — dėl Karaliaus 
reikalavimo grąžinti jį kaipo 
karalių — galės tarti reikia
mą ž<xlį pats parlamentas.

Gal paskelbs regentiją.
Gautoji iš Austrijos sostinės 

Viennos Union Telegraph agen
tuos žinia sako, kad “Karolis 
Vengrijos sosto negaus, bet gal 
būt bus paskelbta regentiją jo 
sūnaus, sosto įpėdinio Otto 
naudai.”

Morgen Posto karesponden- 
tas, esantis Austrijos sostinėj 
Viennoj, iš ten savo laikraš
čiui praneša, jogei laikinuoju 
Vengrijos regentu monarcihs- 
tai tariasi paskelbti didįjį ku
nigaikštį Esemoch.

Bet tuo tarpu Čeko-Slovaki- 
ja grūmoja paskelbti Vengri
jai karą, jeigu buvusia kara
lius Karolis tuč tuojaus nebus

tai mini gautoji iš Austrijos 
sostinės Viennos žinia, kuri 
yra sekama:

“Čeko-Slovakijos ministeris, 
esantis Viennoje, Vengrijos val
džiai pasiuntė ultimatumą, bū
tent, kad ji išvytų buvusį ka
ralių Karolį. Priešingai — Če
ko-Slovakija visa tai skaitys 
esant pakankama priežastimi 
paskelbti karą. Spėjama, kad 
tuo pačiu kartu šitaip padarys 
kitos dvi valstybės — Ruma- 
nija ir Jugo-Slavija.

“Gauta žinių, kad Šveicari
joj esama tokios nuomonės, 
jogei Karolis peržengė tas tei
ses, kurios jam buvo prii>a- 
žintos kaipo pabėgėliui, o to
dėl Šveicarijos valdžia grįžti į 
tą šalį jam nebeleisianti.”

Talkininkai irgi pasiuntę 
ultimatumą?

LONDONAS, kovo 31. — 
Vietos laikraštis Daily Express 
šiandie gavo iš Vokietijos sos
tinės Berlino pranešimą. Sako, 
kad Vengrijos valdžia gavu
si talkininkų notą. Notoj išpa- 
rodoma, jogei grąžinimas Hap- 
sburgų (buvusio karaliaus Ka
rolio) šeimynos -ant Vengrijos 
sosto jų (talkininkų) bus skai
tomas pakankama priežastimi 
paskelbti karą.

[Labai galimas daiktas, 
kalbamoji nota gauta nuo 
vadinamosios “mažosios 
tantos” (talkininkų), kurią su
kūrė Čeko-Slovakija. Pasiun- 
čiant žinią, matyt, įsiskverbė 
klaida: vietoj pasakyti *hna- 
žoji antanta,” pasakyta “an
tante,” vadinas talkininkai].

Horthy rezignavęs?

VIENNA, kovo 31.— Neofi- 
cia<liniai pranešta, kad Vengri
jos regentas Horthy įteikęs sa
vo rezignaciją. Jisai, girdi, Įei
siąs, kad visa eitų kaip likimas 
lems. Vis dėlto, pranešimas iki 
šiol dar nepatvirtintas.

kad 
taip 
an-

True translation filed vvith the post-
SE’J-i/Kt J: 1M7 ”0^. vi-iUmka.s,

Rusija persergsti Franciją
Reikalauja, kad Francijos val
džia paliuosuotų suimtuosius 

Rusus.

MASKVA, kovo 31,— Rusi- 
užsienio reikalų komisa- 
čičerinas pasiuntė Franci- 
valdžiai notą. Protestuoja- 
prieš sulaikymą dvidešimt 

jos 
ras 
jos 
ma
penkių tūkstančių Rusų belais
vių Francijoje, o taipjau šiau
rinėj Afrikoj ir Balkanuose.

Notoj pareiškiama, kad jei
gu šitas reikalavimas nebusiąs 
išpildytas, tuomet soįvietų val
džia pasirinks tokių žingsnių, 
kurie jai pasirodys esant tinka
miausi.

Pašalino socialistą 
assemblymeną-

New Yorko valstijos legislatu- 
ra ir vėl pašalino vieną 

socialistą.

ALBANY, N. Y., kovo 31.— 
New Yorko valstijos atstovų 
butas šiandie 77 balsais prieš 
62 pašalino vieną socialistą as- 
semblymeną, d. Hemy Jager, 
iš Kings paviečio, New Yorke.

Pašalinta jis neva dėlto, kad 
savo distrikte, iš kurio jis pa
siųsta atstovų butan, i 
venęs įstatymais nužymėtojo I 
laiko. Bet tai yra netiesa. Pats 
d. Jager šitą kaltinimą atmu- 
šo; jisai prirodė, kad keliamas 
prieš jį kaltinimas yra tik 
maska, po kuria reakcingieji 
atstovų buto nariai ryžasi sa
vo tikruosius tikslus paslėpti. 
Distrikte, kurį jis atstovauja, 
Jager išgyvenęs daugiau įstaty
mais \nužynlėtojo laiko. Vadi
nas, mesti jį iš atstovų buto 
nėra paųiato. Bet 
visa 
semblymenas pašalinta.

Kad tai buvo tik maska, ro
do kadir sekamas. Kartu su 
Jageriu reakcionieriai kėsinosi 
pašalinti ir kitu du socialistu 
assemblymenu, dd. Charles 
Solomoną ir Samuel Orrą; Tik 
pastarasai bandymas nepavy
ko: didžiuma atstovų huto na
rių tam pasipriešino.

Atsovų buto nariai, balsavu
sieji už pašalinimą d. Henry 
.lagerio, visi yra republikonai.

ugareiviai
Socialistas as-

Nori gauti indžionkšeną.

DETROIT, kovo 31.— Det
roito milionininkas Fordas 
kreipėsi į vieną vietos teisėjį. 
Esąs reikalingas indžionkšeno 
prieš miesto valdžią, kuri nuta
rusi neleist pardavinėt ant 
“stendų” jo leidžiamąjį laikraš
tį, The Dearborn Independent.

Kalbamasai laikraštis yra 
uolus ėdikas žydų, čia jisai lo
šia tą pačią rolę, kaip kadai
se Rusijos juodašimčių leidžia
mieji laikraščiai — caro lai
kais.

PANAMA, kovo 29. — čia 
sužinota, kad Panamos respub
likos valdžia, pagalios, Jungti
nių Valstijų valdžios reikala
vimą išpildysianti — taikinsis 
su Costa Rica.

' True translation filed with the post- 
I master at Chicago, III., April 1, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Neįsileis Amerikos laik
raštininkų.

RAVELIS, Estonija, kovo 31. 
- - Tarybų Rusijos užsienio at- 

, Maksi
mas Litvinovas, atsakydamas 
į paklausimus kai dėl įsileidi
mo j tarybų Rusus Amerikos 
laikraščių korespondentų, šian
die davė šitokį pareiškimą:

■ “Amerikos laikraščių kores
pondentai bus įsileidžiami į 
Rusiją tuomet, kai Jungtinės 
Valstijos pareiĮcš daugiau inte
reso ir simpatijos mums, nei 
kad toji, kur išdėstyta valsty
bės sekretoriaus Hughes notoj, 
ir ta sąlyga, kad bus parodyta 
daugiau bešalumo.”

[Tai yra tas pats Litvinovas, 
kur nesenai pasiuntė valstybės 
sekretoriui Hughes’ui notą, pra
šydamas, kad butų atnaujinta 
prekybos santykiai tarp Jung
tinių Valstijų ir tarybų Rusi
jos. Valstybės sekretorius Hu
ghes parašęs savo atsakymą, 
kuriuo tarybų Rusijos pasiūly
mas atmetama, paliepė, kad 
to atsakymo kopija butų įteik
ta LitvinoMii].

Reakcininky siautimas- 
• r -------f.... . .. .

Amerikos Legionas užsimanė 
protestuoti prieš valdžią.

1 ' ■ ...........................

ATLANTA, Ga., kovo 30. — 
Amerikos Legiono skyrius Ge
orgijus valstijoj t- šiandie pa^ 
siuntė valdžiai “griežtą pro
testą.” Protestuojama dėlei to, 
kad federalinės valdžios pat
varkymu šiomis dienomis Dėb
sai buvo leista — be jokios

neisgy-1 sargy})0s — vykti į Washing- 
toną. Girdi, jeigu jau valdžia 
duoda leidimo Debsui vienam 
vykti į Washingtoną, tai tokį 
pat leidimą ji galinti duoti ir 
by vienam kitam kriminalistui. 
Pasakyta trumpai ir aiškiai: 
Ižebsas nieku nesiskiria nuo 
pa pras t ų j ų k ri m i naUis t ų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 1, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Skelbia naują anti-bolševistinj 
sukilimą Rusijoj.

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
31.— Gautomis iš Fimlendijos 
sostinės Helsingforso žiniomis, 
Baltosios juros laivyno jurinin
kai pradėję naują maištą prieš 
sovietų valdžią. Kaip skelbia
ma, sukilimas prasidėjęs 
karinio laivo Tesma.
. Beto, pranešama, kad bolše

vikų kariuomenė buvus priver
sta pasitraukti iš Archangelsko.

ant

Reakcijos palaikų likimas.
BERLINAS, kovo 31. — Čia 

gauta žinių, kad1 Jugo-Slavijo- 
je dabar esą apie keturiasde- 
šimts tūkstančių pabėgėlių. Vi
si jie iŠ Rusijos — žmonės, kur 
caro 'laikais lošę ytin žymias 
roles. Jų padėtis esanti stačiai 
pagailėti na.

ini-
PINIGŲ KURSAS.

Vakar, kovo 81 d., užsienio 
gu kaina, perkant jų ne mažiau 
uz 25,000 dolerių, bankų buvo 
tomą Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $8.91
Austrijos 100 kronų ............ $0.28
Belgijos 100 kronų už ......... $7.82
Danijos 100 kronų .... ...........  $17.75
Finų 100 markių ..........   $2.05
Francijos 100 frankų ...... $7.02
Italijos 100 lirų ..........:.......  $4.12
Lietuvos 100 auksinų ............ $1.65
Lenkų 100 markių ............... $0.13
Norvegų 100 kronų ............ $16.20
Olandų 100 guldenų ......  $34.51
Šveicarų 100 frankų ........... $17.36
švedų 100 kronų ................ $23.48
Vokiečių 100 markių ........... $1.65 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 1, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turky kavalerija veja 
Graikus.

Sako, kad viena Graikų kariuo
menės divizija paimta 

belaisvėm

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
31. - šiandie čia gauta prane
šimų iš Turkų nacionalistų 
sostinės Anatolijos. Sako, kad 
Turkų kavalerija jau pradėjusi 
mūšį su Graikais. Pradėjusi jį 
netoli Eski-Šer miesto. Ji da
bar vejanti dvi Graikų kariuo
menės diviziji.

Tas pats pranešimasi sako, 
kad Turkų nacionalistai suė
mę visą Graikų kariuomenės 
diviziją.

Patys Graikai, kol kas, apie 
tai jokio pranešimo dar nėra

[Eski-šerą Graikų kariuome
ne užėmė praeito panedėlio 
naktį. Tai buvo antrasai pats 
svarbiausia Graikų kariuome
nės siekimas. Kalbainasai mies
tas stovi ant vyriausios Turkų 
geležinkelio linijos, einančios į 
Bagdadą. Kada buvo pranešta, 
kad Graikai yra užėmę Eski- 
šerą, tuo pačiu kartu buvo 
pranešta, kad į Graikų rankas 
pateko nemaža 'belaisvių ir 
daugybė medžiagų. Užėmimas 
kalbamojo miesto Graikams 
atidarė kelią į dabartinę Turkų 
nacionalistų uostinę Angorą].

Kada Turkų nacionalistų ka
riuomenė traukėsi nuo Graikų, 
ji pasiėmė su savimi labai 
daug kalbamojo geležinkelio 
šėnių ir dagi iškraustė pačias 
amunicijos dirbtuves, buvusias 
ėmę su savim visus lokomoty- 
Eski-šer mieste. Beto, jie pasi- 
vus ir vagonus, o kurių nega
lėję pasiimti — sunaikinę.

Dideles minios pabėgėlių se
kė Turkų nacionalistų kariuo
menę, besitraukiančią 
Graikų. Gi tie Turkai, 
nors kuo buvo galima 
bet nepabėgo kartu su 
kariuomene, dabar esą 
nuoti. Juos internavo Graikai.

nuo 
kurie 
įtarti,

inter-

Nemokšy skaičius mažėjąs
WASHINGTON, kovo 31. — 

Gyventojų surašymo biuras 
šiandie paskelbė tamtikrų skait 
menų, kurios rodo, kad ne
mokšų skaičius Jungtinėse Val
stijose tolydžio mažėjąs. Taip, 
Alabamos valstijoj, kur de
šimt metų atgal iš visų tos 
valstijos gyventojų nemdkšų 
butą net 22 nuoš., šiandie te
nai jų esą tik 10 nuoš. Kitose 
valstijose tas pats.

Vokiečių mokslas vis dar esąs 
pavojingas pasauliui.

WILMINGTON, Dėl., kovo 
31.— Andais čia buvo sureng
ta kaukėtas. Jį rengė taip vadi
namoji American Chemical So- 
eiety. Vienas tos organizacijos 
darbuotojas be kita tame ban
kete pasakė, jogei “Vokiečių 
mokslas vis dar grūmoja pa
sauliui.” Vienintėlis nuo to pa
vojaus vaistas esąs toks: kitos 
tautos būtinai turi stengtis, 
kad jų mokslas viršytų Vokie
čių mokslą. Tikrai “išmintin
gas” pamokslininkas.

CHICAGO.— Policija vis dar 
jieško žudeikos O’Connoro, tik 
nieku įbudu jo nesurandanti. 
Jis andais, šešiems policistams 
matant, nušovė vieną detekty
vą ir pabėgo.

Skaitykite ir Platinkite

Anglijos angį iakasiy strei 
kas prasidėjo.

reikalavi- 
patvarky-

Samdytojai ir valdžia atsisakė 
išpildyti darbininkų 
mus; grąžina karo 

mus.

31.— Di-LONDONAS, kovo 
dysai Anglijos angliakasių strei 
kas jau prasidėjo. Vestosios 
tarp samdytojų ir darbininkų 
įgaliotinių tarybos geidauja
mųjų pasekmių nedavė. Sam
dytojai ant žut-but ryžasi su
mažinti darbininkams algas. 
Valdžia gi, kuri ilgą laiką lo
šė tarpininko rolę, tikrenybėj 
tik samdytojams bernavo. Ji 
bent kdliatą kartų kreipėsi į 
angliakasių uniją, kad jinai 
neskelbtų streiką. Ir darbinin
kai neskelbė. Bet kiekvieną 
kartą, kai susirinkdavo samdy
tojų ir darbininkų atstovai, 
vaklžia eidavo išvien su sam
dytojais. Galų gale visa susi
vedė to, kad nužymėtasai 
sutarty (tarp samdytojų ir 
darbininkų) laikas baigėsi, o 
darbininkų reikalavimai vis 
tiek neišpildyta.

Unijos viršininkams tuomet 
neliko nieko kita, kaip skelbti 
streiką. Tatai jau padaryta. 
Vakar vakare unijos viršinin
kai visiems unijos skyriams iš
siuntinėjo pranešimą, kad šią 
naktį prasidės streikas.

šiandie darbininkai jau pra
dėjo mesti darbą.i Likusieji jį 
mes kaip dvyliktą valandą nak-

tikisi

Kaiip išrodo, kova bus ilga ir 
atkakli. Ne viena nė kita pusė 
nenor nusileisti.

Samdytojai, matyt, 
laimėti. Viena, su jais eina val
džia; kita —į jie spekuliuoja 
nedariai. Anglijoj šiandie ran
dasi apie du-trys milionai be
darbių. Kasyklų baronai todėl 
tikisi, kad streiklaužių bus įva- 
les.

Atatinkamosios valdžios įstai
gos jau ruošiasi grąžinti ku
riuos nekuriuos karo laiku 
įvestuosius patvarkymus. Taip 
ve, nebusią leidžiama siųsti iš 
Anglijos kurą. Beto, ir pačioje 
šalyje kuro naudojimas busiąs 
stipriai apribotas. Anglis nau
dotojams bus išduodama tik 
pagal tam tikras korteles, ir tt.

Darbininkai taipjau nesnau
džia. Jeigu pasirodys, kad sam
dytojai ir valdžia ant žut-but 
ryžasi sulaužyti angliakasių

Auksinai neužilgo 
pabrangsię.

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoi’e. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

No. 75

streiką, tuomet pastarieji kreip
sis į kitų industrijų darbinin
kus prašydami jų talkos.

Kai kurie betgi spėja, kad 
streikas ilgai nositęs. Sako, 
samdytojai turės nusileisti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Anril 1, 1921 
as requirecį by the act of Oct. 6, 1917

Turkai protestuoja.
Įteikė talkininkams protestą 

prieš Graikų kariuomenės 
veržimąsi.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
31.—r Turkijos valdžia šiandie 
paskelbė tekstą tos notos,- ku
ri buvo pasiųsta talkininkams 
ir kuria protestuota prieš pra
dėtąjį Graikų kariuomenės 
puolimą Mažojoj Azijoj.

šaudo savo priešus.

BERLINAS, kovo 31.— Ber- 
lino policijos kvatieroj šiandie 
pavojingai pašauta vietos ko
munistų darbuotojas Sylt. Po
licija sako, jogei jis pašauta to
dėl, kad bandęs sumušti už- 
veizdą ir pabėgti. Darbininkų 
rateliuose šitai pasakai nieks 
netiki. Sakoma, kad policija ty
čia norėjusi n ūdai got vieną sa
vo priešą.

Pašautasai gal pasveiks.

AVASHINGTON, kovo 30. — 
Laivyno departamentas paskel
bė, kad nuo šioos dienos nebe
bus cenzūruojama jokie pra
nešimai, siunčiami per bevie- 
lines laivyno stotis.

BEgLINAS, kovo 31.— Bu- 
vusis Austrijos' karalius sūnė
nas Leonąnlas Wocfjjg šiomis 
dienomis, kad atsrgynus bado, 
tiko aktorium.

ATĖNAI, Graikija, kovo 31. 
—Visoje Graikijoje socialistai 
pradėjo stiprią kampaniją. 
Protestuojama prieš karą su 
Turkais.

SIUNČIA DELEGATĄ 
RUSIJON.

[Iš Federuotosios Presos]

Seattle, Wasb. — Hulet M. 
Wells, buvęs prezidentas Seat- 
le Central Labor Council, tapo 
išrinktas delegatu į darbininkų 
konferenciją Maskvoje sekamą 
gegužį, m.
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Knygynai

UŽTIKRINAME
Kazimieras Gugis

manoma

Net ir mažyčiai žino, kad

Kenoshos3rd A.venu« & 35th Street,

XIII U Reikalaukit tikrojo

" ■

Roseland

knygų ir 
gali turė-

bet ve
— Dau

Pinigai iš 
Rockfordo

Namu Ofisai

3323 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Mitalo Ofisai

127 N. Deirborn St.
Tol. Central 441!

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!’’

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

Jeigu jus nebusite galutinai už
ganėdintas gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins jums jūsų pinigus. ’

Kūdikiai mėgsta ji S 
Jie prašo daugiaus!

kijos knygynus 
įvairių rašytojų,

nauji.
FURNITURE STORAGE CO.

Chicago, III

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliškai dėl informacijų.

pasargos žodis
I0WA STATE

SAVENGS BANK ■
Kapitalas i? Perviršis— ■

$120,000.00. < i
S. Ę. Cor. Fourth and g 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA. ■

HBiaaatMEDaBaHBBarf

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANl’,

17 Battery Place, New York.

Telefonas Pulln.an 85G
DR. P. P. ZALLYS

Liet avys Dentistas
10801 So. Michigan Av

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

Assyrijos ir Babylonijos 
Viešpačio Assur-bani-palo (Sar- 
danapalo) knygynas, atrastas 
tarp Ninevos griuvėsių anglų 
mokslininko N. Layardo 1850

MAZOLA REIŠKIA LAIMĘ
KIEKVIENAI ŠEIMININKEI

Laiminga yra ta moteris, kuri vartoja Mazolą. Tūkstančiai 
atskirų šeimininkių, kurių atsakomybėje yra pagaminimas sveiko maisto 
dėl savo šeimynų, su kiekviena diena įgija naujų patyrimų apie nepapras
tą gerumą Mazolos.

Mazola yra ištikimiausias šeimininkes draugas. Ji padaro pa
prastesnių jos virimą ir pagerina kokybę ir skonį jos pagamintų 
valgių iki galutinam užsiganedinimui kiekvieno jos šeimynos nario. 
Žuvis, mėsa, kiaušiniai, daržovės įvairių rųšių, pyragaičiai ir kitokį

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel. Central 6300

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

*) šiame straipsnyj žodi knygynas 
vartojame prasmėje biblioteka (gr. 
bibliothėkė, lat. bibliothcca); nevadi
name čia šituo žodžiu knygų krautu
vas, latin. labraria.

Akųšerka M. Katauska
Patarnauju dienon.' ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas; 
3333 S’o. Halsted St., Chicago, III, 

Phone: Bouleyard 4121

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

senus ir naujus namus, taipgi 
jimo.

lektroš Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

pirmieji 
vai-

8140 South Halsted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius i savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subątpms 
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

• Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIUSTI PINIGU 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, Hl,

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 38G2

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

^-Spinduliai. Phone Armitage 2013 
Rezidencijos telf. Albany 8716

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewięz 

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

kortės, pašportai ir tt. 
NOTABUUAAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insulinai ir tt.

809 W. 35th SY., Kamp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki G kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki 3 po pietų.

RTER’S IRON PILLS 
Grynų Daržovių.

Pergamo viešpačiai irgi tu
rėjo didelį knygyną. Iš Per
gamo Antonius išvežęs Aigyp- 
tan 200,()(X) tomų. (žr. A. Cen
ze: Die pergamen. Bibliotbek, 
1881).

Senovės Roma ilgai nesiru
pine įsteigti, knygynų. Turėję 
knygų didesnius ar mažesnius 
rinkinius tik atskiri asmenys. 
Pirmas viešąjį knygyną įstei
gęs G. Asinius Polįip. Paskui 
du knygynu įsteigęs Augustus. 
Abu . .sudegu
Tiberius, Vespasianus, Domi- 
tianus steigę naujus ir taisę 
senuosius knygynus. Ulpiaus 
Trajano knygynas buvęs ge-

Iškirpk šį apgarsinimų, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės supiginimą
• PALIKTI STORAGIUJ

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda-
t ji j vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir ĮĮEįiii 

pečių, — kaij 
WESTER

I [i2810 W. Harrison St
L o 1 I Mes turime parduoti už neužmokčjlmą rendos palaikyniųi dvi-

r, MH v • deSimta augitos rųiies Vįctorolų (kalbamųjų mažinu) ■«. kurią 
/)' I reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda nž $35 ir duosime veltai

24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
* |T J užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina-

1 vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
< gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 

____ Stos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
ORI parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 

| ■ ■ karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par-
I" į&flt duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiai Vietos, 

m Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltai
rs ■ n B B | visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
IB daleidžjame peržiūrėti arba užsimokėti apteikęs siuntini.f* Liberty Bondsai priimami.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

Knygynu ar biblioteka vadi
nama spausdintosios ar rašy; 
tosios literatūros rinkinys, ko
lekcija. Seniausieji knygynai 
tur būt buvo įvairių užrašų, 
dokumentų rinkiniai. Kadangi 
senovėje labai nedaug kas te
mokėjo skaityti bei rašyti, tai 
užrašai turėjo būt laikomi per 
labai brangintinius, šventus, ir 
pirmieji knygynai tur būt bu
vo šven įnamiuose, 
knygininkai buvo kunigai, 
dilos. Panašiai, pavyzdžiui, 
vo senovės Romoje, kur 
iriuosius Annales rašė ir 
laikė vyriausias kunigas, Pon 
tifex Mazimus. Šitokie seno 
vės knygynai, dokumentų rin
kiniai, šiandien vadinama a r- 
c h i v a i s. Jais knygynai pra-

Tel. Randolph 2808

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurrr.iesty j:
ASSOCIATIQN BLDG.

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

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

riausias. 4-me amžiuje Romoj, 
sako, buvę 28 viešieji knygy
nai. Nemaža knygynų buvę 
įsteigta ir Romos provincijo
se, — Graikijoj, Maž. Azijoj, 
Kypre, Afrikoj.

Byzantijoj knygyną įsteigė 
Konstantinas I; kiti imperato
riui, ypač Julianus ir Thcodn- 
sius, didžiai tą knygyną papil
dę; Tbeodosiui mirštant, kny
gyne buvę 100,000 tomų. Kny
gynas sudegęs 477 m 
liau buvęs atnaujintas 
gelį senovės Romos ir Byzan- 
tijos knygynų sunaikino užplū
dę barbarai.

VIDURAMŽIŲ KNYGYNAI.

Viduramžiais vienuoliai, ypač 
benediktinai, augustinai ir do
mininkonai, stropiai rūpinos 

i literatūros užlaikymui ir savo 
į vienuolynuose surinko’ didėlius 
knygynus. Italijoj benediktinų 

■Monte Cassino vienuolyno kny
gynas buvo labai garsus. 6-mc 
amžiuje jį išnaikino lombar
dai; vėl atnaujintą 9-me am
žiuje sudegino saracėnai. Fran- 
cijoj žinomiausi buvo Cluny 
ir Corbio knygynai,’ Conbie 
knygyno dalis 1794 m. buvo 
jiaimta Paryžiun į Bibliothe- 
que Nationalc. Vokietijoj gar
sėjo Fuldos knygynas, įsteig
tas Karoliaus Didžiojo 774 m. 
Anglijoj turtingesni knygynai 
buvo Canterbury’e (Christ 
Church vienuolyno), YorlUe, 
WearmQntb*e, Jarrow*e, Whit- 
by’e. Vatikano knygynui daug 
knygų surinko papa Silvestras 
II. — Arabai, išpradžių naiki
nę knygas, paskui, kai įsigijo 
galią, ląbai rūpinos knygų už
laikymu. Bagdade, Kordovoj, 
Kaire, Tripolio kalifai turėjo 
nemažus knygynus.

Renesanso (Atgimimo) ga
dynėje įžymiausi knygynai bu
vo surinkta Italijos kunigaikš
čių: Gosimo de’ Mediči, Nic- 
colo, Niccoli, Poggio. Vengri
jos karalius Matthias Corvi- 
nus buvo surinkęs puikų kny
gyną, turėjusį net 50,000 to
mų; knygynas buvęs turkų 
sunaikintas 152| m. .
Nftrjvręr laikų 1WYg ynai.

Spaudos išradimas žymi nau
jųjų laikų knygynų istorijos 
nradžią. Tik ačiū spaudai šian
dien tokią daugybę 
knygynų visos šalys

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galimą tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Pavasarinis Šokis
Rengiamas

Aukso žvaigždės Liet Pasilinksminimo 
ir Pašelpos Kliubo

Subatoj, Balandžio (April) 2 d., 1921
Strumilo Svet., 158 E. 107th Str., Roseland

Pradžia 8 vai. vak. 
įžanga merginoms 35c vyrams 55c

Gros Sturlevant’s Novelty Orchestra
Kviečia KOMITETAS

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame 

dirbtuves. Cash arba ant i“
Pirmutinė Lietuvių

Didelis Pavasarinis Balius
Rengia

Aukso Rykštės Merginu Dr-ja
Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd PI.

Nedėlioj, Bal-(April) 3 d-, 1921
Pradžia ant 8 vai. • ;

Muzika Frank’s Jazz benas
Tikietas 55c. su karės taksais.

Kitą syk bu v 
kad knygynais leistina naudo
tis lik mokslo žmonėms, šian
dien stengiamos padaryti kny
gynus prieinamus visiems, kas 
tik nori. Visur daug steigiama 
ir liaudies knygynų bei kny
gynėlių; ypatingai daug ir ge
rų jų yra Jungt. Amerikos Val
stijose, Vokietijoj, Anglijoj.

Apžvelgsime svarbesniuosius 
įvairių kraštų knygynus.

Francijoj 
Franci jo j i 
pasąulėje yra Tautos Knygy
nas (Bibliolheųuc Nationalc) 
Paryžiuje. Jo įsteigėju kaiku- 
rie skaito Karolių Didįjį, lė
čiau tikrai jis bus įsteigtas var
du Bibliothėųue du Roi vieš
pataujant Jonui II (1319- 
1364). Knygyną didino dauge
lis karalių, vieni užgrobdami 
kitų knygynus (Karolius VIII, 
Ludvikas XI), kiti pridėdami 
savo paveldėtas knygas (Lud
vikas XII., Franciai), treti su
plikdami ar palieinlami per
rašyti.

Lietuvon
Kas nov| siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mp- 
ney orderinis ar draf- 
tais.

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

A. Pakšys
220 Mihvaukee Ava. 

Kenosha, Wis.
MiiM

Mazola.
Mazola yra geriausios rųšies daržovių aliejus, gerume lygi sviestui 

Ir daug vertesnė už taukus.
Salotų sutaisymui Mazola yra lygi olive aliejui, bet tik daug 

pigesnė, kadangi ji liuosa nuo įvežimo mokesčių ir augštų vandenyno 
pergabenimo kainų. Daugelis žmonių naudoja ją, kadangi ji yra riebi, 
priimnus skonis ir sveika.

Mazola galima vartoti daugeliu būdų. Ji yra taip pat riebi, 
kaip sviestas ir geresnė už taukus dėl sutraukimo. Mazola gali būti 
vartojama ir vartojama visokių rųšių valgių kepimui, nes 
ji nuo kepamo daikto nepamaino savo kvapsnio.

Mazola parsiduoda visose geresnio groserio krau- 
tųvėse po pusę kvortos, kvortą, pusę 
galiono ir galioną mieros blėšinėse. J

Bridgeport Painting & 
HARDWARE CO.

Malevojam, 
popieruojam ir 
visokius ]> a- 
gražinimus <ln 
rom, naujus ii' JK
senus iš lauko ’ 
ir vidaus—Sto
rus, mokyklas.
1 )arbą gvaran- j 
tuojam. Gau- Į 
k it musų kai
nas pirma, no- T' 
gu dupsit kam 
kitam dirbti.
Dirbam po vi- 
sas dalis Chi- 
cagos. į J * Jb I i Jį ■

Paipgi už « T 
laikomo geriau 
šią malevą ir 
sienų popierą, Lm 
brušius, varni- 
šių, hardware

BRIDGEPORT PAINTING & 
HARDAVARE CO.

3149 So. Halsted St., Chicago, III 
Phone Yards 7282.
J. S’. Ramancjonis & T. Motikitis 

Savininkai.

metais, yra didžiausias žilosios 
senovės knygynų. Apakaitliuo- 
ta, kad jis turėjęs susidėti 
maž-daug iš dešimties tūk
stančių atskirų veikalų , ir do
kumentų (rašytų ant molinių 
lentelių). Didelė atrastojo kny
gyno dalis dabar yra Londo
no Britiškame Muzejnje. Ai- 
gypte irgi yra buvę knygynų. 
Diodoras Siculus mini kara
liaus Osymandyo knygyną; Eu- 
stathias sako, kad Memfise bu
vęs (litlelis raštų rinkinys. 
Mendo (Mendes) griuvėsiuose 
atrasta knygyno liekanos. Apie 
senovės Gr 
vra minima 
lx?t maža kas tikro žinoma. Ne
abejojama, kad Aristotelis yra 
turėjęs didelį knygyną, kurį 
palikęs savo mokiniui Theo- 
frastui, o tasis Nelejui. Sulla, 
užkariavęs Graikiją, pargabe
nęs tą knygyną Romon (Stra- 
bonas, xiii). Garsiausias seno
vės amžiais buvo Aleksandri
jos knygynas, PtoJemajo Lo- 
tero įsteigtasis. Jo buvę dvi 
dali: mažesnioji Serapcnon, di
desnioji Brucheum kvartale. 
Tzetzes sako, kad mažesnio- 
joj dalyj buvę 42,800,. o dides
nio joj 490,000 tomų. Caesarui 
Aleksandrijos uoste, 
laivyną, Brucheumo 
sudegė. Antonius iš 
lygino pragaištį, 
Kleopatrai turtingą 
knygyną. Anrelianas 
Theodosius 389 ir 391 
kindami Aleksandriją 
kino ir jos knygyną. Nežinia, 
ar po to buvo dar likus kokia 
dalis sunaikinti saracėnams 
610 m.

deginant 
knygynas 
dalies at- 
dovanojęs 
Pergamo 

273 m. ir 
i., nai- 
sunai-

Carter’s Ottle liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje J 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

fra geriausia gyduolė visame pas 
iuosu nuo vidurių užkietėjimo

apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

Borough of Brooklyn, New York City
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KORESPONDENCIJOS
WEST FRANKFORT, ILL.

kais lenkais, tai mes, West- 
frankfortiečiai, jai koją kišam.

—Vienas Aukojusių.

Krislai

Buržuazinė spauda begalo 
giria Krasiną ir jo nuopelnus 
sutarties 
pro šalį 
Krasiną.

reikalu. Todėl bus ne 
šį-tą prisiminti apie

PirklybinS sutartis Anglijos 
su sovietui Rusija tapo pasira-

šių metų pradžioj S. L. A.
191 kuopa rinko aukas (Lietu-' .. __—T „ ... ..
vai nuo grobikų lenkų gintis. | šyla. Abi pusi reiškia pasiten- 
Buvo surinkta sviršum 200 ; kinimo, abi pusi giriasi laime- 
dolerių. Bolševikų laikraščių ’ jimais. Iš rusų pusės sutarties 
(Laisves ir Vilnies) sekėjai , 
tam nepritarė, todėl jie vaikš
čiojo po aukotojų namus, pa
sakojo, kad Uetuvos valdžia 
griūvanti, pasjrengusi bėgti į 
užsienį su pinigais, arba kad ji 
einanti išvien su j>onais ir su 
Želigovskiu etc.. o todėl kad 
aukotojai savo aukas skirtų’ į 
“agitacijos fondą”. Kadangi 
žniones nekenčia ŽeHfęov.skio, 

tai ir persirašė [ ?] į “agitaci
jos fondą”. Vadinas, kuomet 
visi Amerikos lietuviai remia 
Lietuvą jos kovoje su užpuoli-

daryme 
Nors ir 
Krasinas 
tikslo.

vadovavo Krasinas. 
daug laiko ėmė, bet 

atsiekė geidaujamo

♦ ♦ ♦
Sovietų Bušui jau nuo senai 

bandė užmegsti pirklybinius 
ryšius su Europa. Tuo tikslu 
jie siuntinėjo užsienin komu- 
nistus Litvinovų ir Kamoniovų: 
vienok be pasekmių. Bet štili 
išvažiavo Krasinas, ir sutartis 
pasirašyta.

H ♦ *

P-as Chas. Putrus lietuvių pardavėjas No. 102, ku
ris dirba pas mus drabužių skyriuje.

i; .t

i

KLEIN BROS
Į Halsted Ą 2 0 -1 Streets

Vaikams Roller 
Skates

Vaikams ar mergai
tėms Union Hardware 
Co., ant šmotų. Suba- 
toj pora .... $2.59

VAIKAMS SIUTAI PO $6.95
Taupus tėvai urnai naudosis proga šio taupymo ant vaikų vilno

nių mėlyno seržiaus siutų. «./■'/
Norfolk mados, knicker pamušalu; 9 iki 18 metų; junginiais ir 

plytytais užpakaliais, juostelių siūlės; išimtinas vaikų ....
mes šiame išpardavime po ............

Štai Kur 400 Puikių 
Pavasarinių Siutų 

po $15.00
Vyrams ir vaikinams modelių

Vyrai ir vaikinai kurie dar ne esate pirkę 
sau pavasarinių siutu, sutaupinsi daug, jei 
pribusi pas mus subatoj. šis pasiūlymas 
talpina:

Siutai padaryti čystų vilną, flanelio oxforde, 
žali, mėlyni ir rudi; taipgi, puikus kašmiero, 
cheviota ir worstcd; visi pavasarinio modelio.

Vieno ir dviejų guzikų modelio jauniems vai
kinams ir trijų guzikų senyvesniems vyrams. 
Single ir double breasted iš kurių galima pa
sirinkti. Mieros 31 iki 46; subatoj jūsų pasi
rinkime po

♦ * *

1905 ir 1917 metų 
dirbo carui, ir kaijM)Krasinas 

gabus inžinierius turėjo dide
lių ryšių su stambiuoju Vokie
tijos bizniu. Bolševikams ėmus 
šeimininkauti, Rusijos indust
rija ir susisiekimo priemones 
galutinai pairo. Leninas tada 
pakvietė Krasiną gelbėti griū
vančią industriją. Krasinas per 
daugelį mėnesių atsisakinėjo, 
bet ant galo pastatęs bolševi
kų valdžiai tam tikrų sąlygų 
sutiko. Tose sąlygose tarp kit
ko Krasinas reikalavo: a) pa- 
nnikinfi clirLlu vėso <kirLininl<ų 
komitetus; b) jų vietoj pasta
tyt nepriktausonnis direkto
rius su neaprubežiuota gale; 
c) direktorių vietas gali užimti 
visoki specialistai, nežiūrint jų 
politinių įsitikinimų; d) įvesti 
“piece work,” viršlaikį ir tt. 
Visus tuos reikalavimus bolše
vikai priėmė ir Krasinas liko 
toksai direktorius, jog saivli 
laiku nedrįso važinėti Petrog- 
radan, bijodamas kairiųjų ko
munistų pasikėsinimo.

Krasinas niekados nebuvo 
komunistas ir nėra. Jis yra ty
riausio vandens buržujus. Ir 
tik kaipo toksai mokėjo susi
šnekėti su Anglijos buržuazija.

Padarymas pirklybinės su
tarties su Anglija, Amerikos 
kapitalistų spaudoje sukėlė di
delių komentarų. Sovietų val
džios telegrama,, adresuota 
“Amerikos kongresui ir jo 
ekscelencijai prezidentui Har- 
dingui” kategoriškai pareiškian 
ti, kad sovietų valdžia nesiki- 
šianti į Am. vidujinius reika
lus, masinantis žvangesys mi- 
lionų dolerių per Švediją 
Amerikon atvežamo Rusų auk
so stipriai suinteresavo Wall- 
strytį. Pasekmes visa to ne
sunku sumatyti. Amerika neto
limoj ateity paseks Anglijos pė
domis. Ret geriau vėliau negu 
niekad. 

♦ ♦ *
Dviem trečdaliais balsų Vo

kietija laimėjo plebiscitą Vir
šutinėj Silezijoj. Tai skaudus 
antausis Lenkijos imperialis
tams. “Prošepanai,” gavę tokį 
antausį, gal paliaus kiek gulę 
ant Lietuvos darbo žmoniij 
sprando. —P. K-as. į
BANDO NUKAPOTI JURININ

KŲ ALGAS.

[Iš Federuotosios Presos]
Wasbington. — Amerikos 

internacionalinės jurininkų uni
jos prezidentas Andrew Furu- 
seth gavo žinių, kad Norvegi
jos ir Italijos laivų kompa
nijos bando pasekti Jungt. 
Valstijų ir Anglijos laivų savi
ninkus, reik alavinio nukapoti 
jurininkų algas. Kiekvienos tų 
šalių laivų savininkai tvirtina, 
kad nukapojimas algų yra rei
kalingas tam, kad jų laivai ga
lėtų vesti kompeticiją su kitų 
šalių laivais. Reikalaujama gi 
nukapojimo nuo 20 iki 30 
nuoš.

Italijos jurininkų kooperaci
ja — Garibaldi kompanija — 
veikia gi sėkmingai mokėda
ma savo darbininkams pilną 
unijos algą ir pildydama visas 
unijos nustatytas darbo sąly
gas. Ji davė tiek daug priro
dymų prieš laivų savininkų 
tvirtinimus, kad pastarieji net 
parlamentą pasikvietė talkon, 
prieš kooperaciją. Parlamen
tas nutarė atimti laivus, ku
riuos valdžia buvo ipaskirusi 
Garibaldi kompanijai operavi- 
mui. 1 !*U

NEPASISEKfi UŽGRIEBTI 
DIRBTUVES.

[Iš Federuotosios. Presos]
Paryžius.

geležies ir plieno darbininkų 
bandymas pasekti ItaHjos dar
bininkų pavyzdžiu ir užgrieb
ti dirbtuves, nepasisekė.

Ne taip kaip Italija, Luxem- 
burgo kunigaikštija turėjo di-

Luxemburgo

fe Mes turim aht 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 perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių ryšių namus Chicagoj ir aplinkinėj. 
Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas. 
Apsaugoj am nuo ugnies, vagių* ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvę paštu, telegramais ir bank- 
Čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban- 
koše. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL
Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vždurmiestyje 

602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, BelgL 
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.

A

dėlę ištikimą armiją, kurią ka
da norėjo, galėjo pašaukti. Tad 
už 24 valandų po užgriebimui 
dirbtuvių, kovo 6 d. Francijos 
kareiviai jau žygiavo. Jįe pa
sistatė kulkosvaidžius strategi
nėse vietose ir ipagol'ba durtuvų 
pašalino darbininkus iš dirbtu
vių ir kasyklų. Iš tos priežas
ties beveik visos Luxemburgo 
dirbtuvės dabar stovi uždary
tos.

Užgriebimas dirbtuvių prasi
dėjo delei nukapojimo algų ir 
šalinimo darbininkų ir darbo. 
Streikieriai, užgriebė didžiumą 
liejiklų ir manė per savo ko
mitetus vesti dirbtuves. Bet 
darbininkus pašalino kareiviai. 
Gaso dirbtuvė, kurią irgi sam
dytojai rengėsi uždaryti, taip
jau buvo užgriebta darbininkų.

“60

SKURDAS VOKIETIJOJE.
—--------------- X?

[Iš Federuotosios Presos]

Essen, Vokietijoj.
nuoš. angliakasių mpterų ir se
serų, kurio* ateina pas mane 
gydytis, neturi apatinių dra
bužių, arba dėvi tokius sku
durus, kad tankiai gėdijasi at
eiti į mano raštinę”, pareiškė 
vienas žymiausių diaktarų prie 
Bočiumi kasyklas. Tokios pat 
žinios ateina iš Bcrlino ir ki
tų industrinių centrų. Darbi
ninkai dar įstengia nusipirkti 
švarkų kalnicrių ir marškinių 
krutinę dėvėjimui nedeldie- 
niais, bet po jais neturi ką dė
vėti. Pas didžiumą angliakasių 
negalim J rasti paklodžių ar sta
lų uždangalų.

BANKAI IR “OPEN SHOP” 
JUDĖJIMAS.

[Iš Federuotosios Presos]

Wasbington. —. Edward J. 
McGray, Amerikos Darbo Fe
deracijos agentas, kuris nese
nai buvo pasiųstas j Spring- 
field, Mass. ištirti priežastį 
u maus Moore Drop Forge Co. 
paskelbimo savo 1,000 organi
zuotų darbininkų, kad jie tu
ri pasirašyti pavienius kontr
aktus ir kad firma nieko bendr
ui daugiau nebeturės su unija, 
dabar praneša, kad ta kompa
nija pereitais metais buvo pri
versta pasiskolinti iš Morgano 
banko Union Trust Co. ir kad 
kada prisiėjo pinigus atmokėti, 
bankas pranešė, kad kompani
ja gali atnaujinti notą tik ta 
sąlyga, kad ji pertrauks ryšius 
su unija ir įves savo dirbtuvė- 
je “open shop”.

Jos 1,000 darbininkų strei
kuoja. Jie nutarė verčiau pa
silikti imijistais.

Nuteisė už priklausimą
I. W. W.

prie

[Iš Federuotosios Presos]
Evertt, Wasb. — -Superior 

teisme Pat Cantwell tapo mih 
teistas nuo 14 iki 18 mėne
sių valstijos kalėjimo ir užsi
mokėti $500 pabaudos už kri
minalinį sindikalizmą. Jis pa
duos apeliacijų į augščiausjjį 
teismą.

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

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

3113 S. Halsted St., Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

H Telefonas: Drover 7012

: DR. C. Z. VEŽELIS Į
Lietuvis Dcntistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-toH jtatveH 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI GRAŽI 
DIDELĖ FARMA.

148 akrų geros žemės, molis maišytas su juodžemiu, apie 90 akrų po 
plugu, o likusi didelis miškas ir ganykla ant pat kranto didelės ir gražios 
upės, pilnos visokių didelių žuvų, ateinančių iš Lake Michigan ir kitu dide
lių ėžėrų susivienijančių su šita upe. Skersai šitos upės ant antro kranto 
daugelis, labai gražių vasarnamių, kurie vasara pilni visokių turtingų žmo
nių, o šita farma pristato jiems visokį maistą per vasarą, iš ko yra labai 
didelis pelnas; dabartinis savininkas turi kontraktą pasidaręs su tais sum- 
mer resortais, tai naujam- pirkėjui parduodant išrodys visą biznį, kaip da
romas.

30 akrų užsėta žieminiais rugiais ir kviečiais; 30 akrų užsėta dobilais, 
o likusi yra prirengta žeme dėl vasarojaus ir bulvėms sodinti, sekios viso
kios yra užtektinai ir pašaro dar perdaug.

8 gražus nauji budinkai yra sekanti: nauja stuba tik dabar baigiama 
būdavot ant dviejų augštų 8 kambarių ant cementinio fundamento su beis- 
mentu ir dideliais porčiais.

Nauja didelė barnė 44x72 pėdų dydžio, ant akmenų fundamento, kita 
gera barnė 30x40 pėdų; vištininkas, mašinšapė, klėtis, kiaulininkas ir ga- 
radžius dėl kelių automobilių.

3 jauni puikus arkliai, 12 melžiamų karvių, 6 priauganti veršiai, 5 
kiaulės, ir apie 50 vištų.

Įrankiai ir mašinerijos visos naujos, sekančios: kuliama mašina, mel- 
nyčia, 2 mašinos akseliui pjauti, baunderis rugiam pjauti, šienui pjauti, 2 
gasoliniai inžinai, mašina mėšlams kratyt, drapakai, diskos, dvejos geleži
nės akėčios, 3 plūgai, 2 kultuveiteriai, mašina komam pjauti, 2 vežimai, 2 
bogės ir daugelis farmiškų visokių tulšių.

r Šita farma yra tikrai verta $25,000 ir be jokio mortgečio.
Greitu laiku parsiduoda beveik už pusę kainos su $6,000 įmokėjimo, 

likusius ant ilgo išmokėjimo, arba mainys ant Chicagos mūrinio namo iki 
$25,000.00 vertės ar daugiau. Taipgi dar šitas farmieris turi cash pinigų 
gali dadėti kelis tūkstančius, jeigu butų geras namas, šita farma randasi 
Michigan Valstijoj tik % mylios nuo miesto ir gelžkelio stoties ir apie loO 
mylių nuo Chicagos. Atsišaukit greitai ir klauskit J. Zacker.

LIBERTY LAND AND INVESTMENT CO.,
3801 So. Halsted Str., Chicago, III.

DR. YUŠKA
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

: DR. J. SARPALIUS
■ 1424 So. Halsted St.
■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.

Nedėl ioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet 
Telephone McKinley 262

BALTIJOS AMERIKOS LINU
Al BnOADWAY ■ . . . ___________ NEW-Y OKK, N.Y.

Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnus

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks 

“LITUANIA” BALANDŽIO 13 
“ESTONIA” BAL. 27

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

K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La baile St 
CHICAGO, ILL.

■ Telephone Yards 5332 ■

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

Chicago, UI.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |

■ ir nuo 5 iki 8 vakare. ■
( “POLONI A” 

“LITUAN1A”
GEG. 11
GEG. 25

514-16 W. 12th St.
Arti St. Louis Avė., 

CHICAGO, ILL.

Tel. Moeroe 3804

DR. W. F. KALISZ 
Moterį llgoe Ir Chtreriri)* 

114$ MILWAUKEE AVĖ. CkBCAAO
ĮBri.l'.m'l.'AJl1.’.1!;,.,!,. . .J L J!!1 ...   

Rusiškos ir Turkiškos vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Va-

■ Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS M

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j
H Gydo visokias ligas moterų, vai- g
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- į
■ panČias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

jjTel.: Yards 6666
Boulevard 8448

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

Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago.

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

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Res. 615 So. Humpherey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER 

Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

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

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38th Street.

Telephone Yards 5834

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

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

■
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III. — Telefonas: Roosevelt 8600.
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į tų klausimų. Bet kų “Laisvė” 
1 pasakys apie tų Rusijos komuni- 
’ stų partijos nutarimų, kad Ru- 
I sijos pinigų sistema turi būt pa

daryta pastovesne?
Rusijos bolševikai galvoja 

apie tai, kaip sustiprinus savo 
pinigų sistemų; o “Laisvė” “in
formuoja” savo skaitytojus, kad 
bolševikai ketinu panaikint pi
nigus! V

Rusijos komunistų kongresas 
nutarė, be to, kad reikia panai- 

J kinti rekvizicijas sodžiuje( ver
stinų ūkio produktų ėmimų iš 
ūkininkų) ir įvesti mokesčius 
ūkininkams. Ar “Laisvė” įsi
vaizduoja, kad ir tuos mokes
čius Rusijos ūkininkai mokės 
produktais, t. y. kad jie veš į 
sovietų įstaigas grudus, pienų, 
veršius, žųsis ir tt. — lygiai kaip 
Lietuvoje ūkininkai veža į kle
bonijas visokius produktus, kai
po “dešimtinę”?

Komunistiški ignorantai iš 
“Laisvės” pasakoja, kad Rusi
jos ūkis bus pastatytas ant 
stipraus pamato, kuomet pinigų 
nėra. Fabrikų darbininkai, val
džios tarnautojai ir kiti žmonės 
gauna už savo darbų produktus: 
miltų, bulvių, mėsos, sviesto, 
batų ir tt. Bet kur žmogus tuos 
produktus padės, jeigu jam ne
reikia jų nei šiandie, nei ryto, 
nei poryt? Kur jisai juos lai
kys, kaip jisai juos apsaugąs, 
kad jie nepagestų?

Toliaūs. Žmogui apart pro
duktų reikia da ir kitokių daly
kų. Jisai, sakysime, nori nueiti 
į teatrų ir paklausyt muzikos, ji 
sai nori nusipirkt knygų arba 
pasišauki daktarų savo sergan
čiai pačiai — ką-gi jisai tuomet 
turi daryti? Nešt bulves, duo
nos kepalus arba lašinių paltis 
teatro užveizdai, į knygų krau
tuvę arba į daktaro ofisų? O 
jeigu teatro užveizda nenori nei 
bulvių, nei duonos, nei lašinių; 
jeigu knygų pardavėjas ir dak
taras taip pat tų produktų ne
priima, kadangi jie jau turi jų 
daugiaus, negu gali suvartot ar
ba pasidėt — kas tuomet ?

Įsivaizdinkime, iš antros pu
sės, kad ūkininkui reikia švar
ko. Jisai gali duot už tai .ke
letą purų kviečių arba kokį kitų 
savo ūkio produktą. Bet siu
vėjas turi maisto pakankamai; 
jam reikia ne duonos arba mė
sos, o poros batų. ’ Ką tuomet 
turi daryt ūkininkas ir siuvė
jas? Siuvėjas turi tokį daiktą, 
kurį norėtų įsigyti ’ ūkininkas, 
bet ūkininkas neturi to daikto, 
kurio reikia siuvėjui. Sakysi-

me, siuvėjas nueis pas kurpių ir 
prašys poros batų, siūlydamas 
už juos švarkų; bet kurpius gal 
jau turi švarkų ,ir jam reikia ne 
rūbo, o rakandų. Siuvėjas ne
gali pasiūlyt jam šitų daiktų, ir 
apsikeitimas produktais tarp jų 
dviejų taip pat neįvyksta. Tuo 
budu, neveizint to, kad ūkinin
kas turi atliekamos duonos ir 
mėsos, siuvėjas turi prisisiuvęs 
rūbų, kurpius — batų; ir nevei
zint to, kad kiekvienas jų nori 
tuos savo produktus atiduot, 
kad gavus to, ko jiems trūksta, 
—• mainai tarp jų neįvyksta. 
Ūkininkas turi vaikščiot be 
švarko, siuvėjas turi būt basas, 
o kurpius turi mest šarvo darbų 
ir imtis dailidės amato, kad ne
reikėtų apsieit be kėdžių ir sta
lų.

Tai šitokių tvarkų skaito “Lai
svės” redaktoriai ideališku šar 
lies ūkio išsiplėtojimu. ' Fakti- 
nai-gi tokia tvarka reikštų ne 
augštesnį ūkio laipsnį, negu ka
pitalizmo sistemų, o grįžimų 
prie laukinių žmonių stovio. Net1 
puslaukinių žmonių padermės ir 
tos jau turi patogesnį darbo vai
sių apsimainymo būdų, negu tas, 
kurį piešia komunistų organas. 
Jose jau yra vartojama tam tik
ri daiktai, kaipo tarpininkai ap- 
simainyme—druska, gyvulių kai 
liai ir tt. Tie daiktai lošia jose 
daug-maž tokių pat rolę, kaip 
pas civilizuotus žmones pinigai.

Grįžimas prie žemiausios rų- 
šies nekultūringumo — ve koks 
dalykas yra siūlomas “Laisvės” 
špaltose, kaipo bolševikiškos re
voliucijos idealas.

pasibaisėtinas pavojus yra 
bolševizmas žmonijai.

“Francijos Socialistų Par
tija, kuri neapkenčia karo, 
smerkia šitų naujų bolševikų 
nedorybę, iššaukusių darbj- 
ninkų pasipiktinimų.”

. Europos socialistų protestai 
lėčiau* nesulaikė to plėšikiško 
bolševikų žygio. Jų armijos 
sutrempė mažiukę Kaukazo 
respublikų ir šiandie visa Gru
zija jaii yra po kruvina rau
donarmiečio letena.

“Mariampolės buržua
zija, šunsocialisčiai (!) 
komisarsocialisčiai (!) ir 
krikščionys bijo Sąjungos 
stiprėjimo, darbininkų su
sipratimo ir susiorganiza- 
vimo. Jie visi nori darbi
ninkus prie savęs pri
traukti, o vėliau pačių 
darbininkų rankomis dar
bininkų kraujuose juos 
paplukdžius, pastatyti sa
ve viešpačiais. Jie pradėjo 
agitaciją prieš ‘Profesi
nius Reikalus’ ir net išdrį
so paskelbti, kad šalia 
Kaune leidžiamojo laik
raščio, negalima leisti Ma
riampolėje.”
Taip rašo pačiam pirmu

tiniam asvo numeryje tasai 
laikraštėlis. Vos gimdamas, 
jisai jau šaukia ,kad priešai 
pradėję varyti agitaciją 
prieš jį, ir kad visi žmonės, 
kurie nepritaria “Profesi-| 
niems Reikalams”, esą dar
bininkų apgaudinėtojai ir 
kraugeriai, norintys “pa
plukdyti kraujuose” darbi
ninkus!

Skaitant šituos isteriškus 
šauksmus, tarytum girdi 
amerikoniško “oratoriaus” 
Jukelio “prakalbą”.

Blogesnis tečiaus dalykas, 
negu isteriką ir paiki šuka
vimai, yra tas faktas, kad 
kiekviena mažiukė kitaip 
manančių žmonių kuopelė 
Lietuvos darbininkų judėji
me mėgina eiti savais ke
liais ir skelbti kovą visiems 
kitiems darbininkams. Tatai 
galutinai paraližiuoja jau ir 
be to silpnas Lietuvos darbi
ninkų jiegas.

Darbininkai gali laimėt, 
tiktai kaipo klesa. Todėl 
darbininkų judėjimas turi 
vadovautis bendrais darbi- 

Prieš šitas dvi srovę^uinkų klesos reikalais, o ne 
skaldytis delei nuomonių 
skirtumo politikos, religijos 
arba kitokiuose klausimuo
se.

Šitos pamatinės tiesos

mas šitoje srityje yra tarpe 
Profesinių Sąjungų susivie
nijimo ir Darbininkų Fede
racijos. Pirmasis susideda 
iš laisvų darbininkų, o ant
roji iš krikščionių demokra
tų pasekėjų, šitos dvi orga
nizacijos eina lenktyn viena 
su antra, stengdamosi paim
ti j savo rankas vadovavimą 
Lietuvos darbininkų judėji
me. >

Nėra jokios abejonės, kad 
Profesinės Sąjungos leng
vai paimtų viršų ant kleri
kalinės Federacijos, kadan
gi pastaroji neatitinka dar
bininkų reikalams. Būdama 
po kunigų ir davatkų globa,Chicagoj* — paltai ]

",Jžjž # niekuomet neįstengs drą-
Trima mAnaatama ....... - i A85
Dviem minasiama t 1.75
Veinam mtaarini — -- - r-w , 1D0

Chicagoja — par na*iatojufl
Viena kopija • , ■ , . . 08
Savaitei „ r i :
Mineliui , r- ~ - '•«

Suvienytose Vahtijeee m Dhlcagoj, 
paltu:

Metams r- 17.00
'' too fesinės Sąjungos yra varžo-

Dyiem minesiams--------—.......1.50 mos ir persekiojamos.
Vienam minesiui ,TK ~

šiai kovoti prieš darbininkų 
išnaudotojus ir todėl nega
lės patenkinti darbininkus, 

f g Federacijai nedaug tepadė- 
u ’ tų ir ta aplinkybė, kad ją 

remia valdžia, kuomet Pro-

,75

KOMUNISTIŠKI IGNO- 
RANTAI.

Lietuvos darbiniu 
kų pakrikimas.

Bet bėda, kad pačiose 
Profesinėse Sąjungose nėra 
sutarimo. Jų Centro Biu
ras didžiumoje susideda iš 
elementų, kurie menkai te
nusimano apie masinio dar
bininkų judėjimo reikalus; 
jie daugiaus rūpinasi savo 
“politikomis” ir linksta prie 
bolševizmo. Profesinų Są
jungų nariuose tečiaus yra 
visokių nuomonių, žymi jų 
dalis pritaria socialdemo-

Lietuvos darbininkų judė
jimas yra suskilęs į keletą 
viena kitai priešingų srovių.

Politikos dirvoje viena da
lis darbininkų eina su soci
aldemokratais, kita dalis su 
komunistais, trečia dalis su 
dešiniaisiais liaudininkais,
ketvirta su kairiaisiais liau- kratų taktikai, kuri stato 
dininkais, penkta dalis su pirmon vieton profesiniame 
klerikalais. Kuri tų srovių darbininkų judėjime ne po- 
yra stipriausia, sunku yra litikos klausimus, o ekono- 
pasakyti, bet yra faktas,1 minius reikalus. Pagalios, 
kad jos kovoja tarp savęs ir yra Profesinėse Sąjungose 
eikvoja šitai kovai savo jie- ir tokių narių, kuriems ne- 
gas, ažuot visas pastangas patinka nei bolševikiška, nei 
dėjusios prieš savo klesos iš
naudotojus.

Tą patį reginį mes mato
me ir ekonominio darbinin
kų judėjimo srityje. Čia ir-

socialdemokratiška pozici
ja.
jie kovoja.

Mariampolėje nesenai pra
dėjo eiti mažiukas laikraš-

gi apsireiškia darbininkų tėlis, “Profesiniai Reikalai”, 
suskilimas į priešingas vie- (kuris mėgina išreikšti tos 
na kitai srovės ir tarpusavi- srovės nusistatymą. Vieno- 
nė kovą.

Svarbiausias pasidalini- skaitome:

Brooklyno “Laisvė” mėgina 
prirodyti, kad sovietų Rusija 
nėra susibankrutijus, nors jos 
pinigai jau yra visai netekę ver
tės. Sprendžiant apie kitas ša
lis, pinigų vertės puolimas vi
suomet rodo ekonominį jų puo
limų, bankrutijimų; bet apie 
Rusijų, pasak “Laisvės”, to ne
galima tvirtinti, kadangi jos 
tvarka esanti visai kitokia. 
Girdi :

“Tarybų Rusija pagamintų 
produktų nepaverčia prekė
mis ir jų mainymui nevarto
ja pinigų. Tarybų Rusija 
pati eina prie to, kad pinigų 
vertę privedus prie nolio ir 
tokiu budu visai juos panaiki
nus. Tarybų valdžia sten
giasi įvesti tokių tvarkų, kad 
už darbų mokėti ne pinigais, 
kaip kad pirmiaus buvo, bet 
produktais, o mainyme — 
produktus mainyti ant pro
duktų. Dabar Tarybų valdžia 
veik visose savo įstaigose dar
bininkams nemoka jokių algų 
(! “N.” Red.), bet darbinin
kus ir tarnautojus aprūpina 
visakuo, kas tik gyvenimui 
reikalinga. Kur pilnai dar 
negali pinigų panaikinti, ten 
stengiasi dalinai juos nai
kinti. Ir praslinkus pora ar 
trejatas metų, kaip visoje ša
lyje piniginė sistema bus vi
siškai išnykus, ūkis ne tik ne
prieis prie bankruto, bet at
bulai — jis sustiprės.

“Tai-gi Jeigu Tarybų Rusi
joj dabar pinigai veik be ver
tes, jeigu už tūkstantį rublių 
duoda tik 6 doleinus (dar ma
žiau! “N.” Red.) tai anaiptol 
nereiškia,, kad ten šalis eina 
prie bankruto. Ten pinigų 
vertė tyčia puldoma, kad tuo- 
mi juos visiškai panaikinus.” 

Taigi, pasirodo, Brooklyno ko
munistų organas tiki į tų kvailų 
pasakų, kad Rusijos bolševikai 
tyčia puldo pinigų vertę (spaus
dindami jų begales), idant “tuo- 
mi juos visiškai panaikinus”. 
Pereitų utaminkų mes plačiai iš
aiškinome visų tos pasakos ne-

PARYŽIAUS SOCIALISTŲ 
PROTESTAS.

ša-

šitos
vei-
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nėra reikalo smulkiai nagrinėt

Visuotinas Frakcijos socialis
tų partijos Paryžiaus kuopų 
susirinkimas vasario 27 d. pri
ėmė kai-p vienu balsu sekamą 
pro testo rezoliuci j ų:

“Francijos Socialistų Par
tija kelia kraštų protestų 
prieš bolševikų užpuolimų 
socialistinės Gruzijos respub
likos. Sulaužydamos taikos 
sutartį, kuri buvo tarpe Gru
zijos ir Sovietinės Rusijos, 
bolševikų armijos įsilaužė 
į Gruziją be jokios priežas
ties iš jos pusės ir grūmoja 
mirtim ir karu visai Gruzi
jos liaudžiai, kuri negeidė 
nieko daugiaus, kaip tiktai 
gyventi taikoje ir laisvėje. 
Šitas begėdiškas užpuolimas 
rodo visam pasauliui, koks

Senovės Persų Pasakos
PASAKA APIE BITĘ IR ASILĄ.

Nuostabių dienų atsiuntė ant žemės Alla
has. Ir paukščiai džiaugdamiesi saule linksmai 
čiulbėjo, nuostabios gėlės atskleidė savo spal
vuotus žiedus, pripildydamos orų nežemiškais 
kvapsniais. . '

Visas gyvis ant žemės triusėsi ir besitrius- 
damas giedojd garbinimo himnų. Tvėrėjui, da
vusiam pasauliui gyvybę, sutvėrusiam skaisčių 
sa ulę.

Triūse ir mažoji bitelė, skubiai skraidžio- 
dama nuo gėlės ant gėlės.

Rūpestingai ji rausėsi savo smailiu snape
liu gėlių žieduose, čiulpdama iŠ jų sakių kvė
piantį medų ir rūpestingai, lašas po lašo, pri
pildydama juo mažus korius.

— Tepadedie tau Allahas, — tarė eidamas 
prie jos asilas.

— Ačiū. Ir tau to paties trokštu, — malo
niai praduzgė atsakydama bitė.

— Ko gi tu ten knisiesi? — paklausė asi- 
la8, ... _ , . -H

— Štai medų renku.
— Medų? — nusistebėjo asilas. — O kas 

tai yra medus?
— Kaip! Tu dar nežinai, kas yra medus?!

— ’ sušuko bitė. — Iškišk savo liežuvį, asile! 
Aš duosiu tau paragauti.

— Tinku! — atsakė asilas.
Jis iškišo savo liežuvį, o bitė padėjo jam 

ant liežuvio truputį medaus.
Apsilaižė asilas. — patiko.
— Puikus! — pasakė ji|. — Kaipgi tu 

gauni jį?
Nusistebėjo bite, kad asilas nežino iš kur 

gaunama medus ir noriai prabylo, rodydama 
plonu ^snapeliu į liuosai augančias gėles.

— Pažiūrėk, asile, apie save! Visur, kur 
tik žvilgterėsi, mirguoja miliardai žiedų, tūk
stančiai medžių kelia dangauspi savo viršūnes. 
Iš to dangaus šviečia’ ant jų dieviškoji saulė,

•) Iš mulloh Iramč knygos “Mcsnabije”.

duodama visam gyvybę! Po jos spinduliais žy
di gėles ir javai. Bet ne vien tik geram ir sald
žiam šviečia saulė. Šalę nuostabių gėlių ji duo
da gyvybę ir kenksmingam augmenim, nuodin
gam. Po jos spinduliais leidžiasi ir tokios gėlės, 
kuriose tuo pačiu kartu yra ir kartumas ir 
saldumas...

— Nesuprantu, kam tu mali mah tokius 
niekus! — pertarė bitę asilas. — Ar ne vistick 
kas auga lauke? Žinau ir be tavęs, kad auga 
žole ir gėlės, kuriomis aš kasdie prisikemšu sau 
pilvų ir kurios man nieko nekenkia! Tįk aš 
klausiu tavę ne apie žolę, o apie medų!

—Aš ir kalbu tau apie jį, kiltasis asile! 
— suzvimbė vėl bitė. — Iš tos daugybės gėlių 
ir žolių, kur margu kauru dengia žemę, aš ir 
imu medų. Iš geresnių gėlių aš imu jų saldu
mų, dedu į korius...

— Šaitanas tave žino, kų tu mali!.— supy
ko asilas. — Pasisakysiu tau, kad aš visai ne
maniau, jogei už mano gerus linkėjimus tu 
atsakysi man nedoru melu! Ar tu manai, kad 
aš negaliu atskirti tiesos nuo melo!!

— Bet ar aš meluoju? — nusistebėjo bitė.
— Na gi žinoma! Saldumas... Bet ar tu 

nežinai, kad aš pats plakų plakais suėdu tiį 
pačių gėlių, apie kurias tu man kalbi tokių nie
kų? Jeigu tas, kų tu sakai, butų tiesa, tai ir 
man pasidarytų medus! O tuo tarpu iš visų tų 
tavo gėlių pas mane pasidaro tikriausias mėš
las!

— O asile, — sušuko bitė. — Aš juk tau 
sakau, kad imu iš gėlių vien tik saldumų...

— Tpiu, Viešpatie! Kodėl gi man nepasi
daro medus? Kur tas visas saldumas manyje 
dingsta?!

— Tu, asile, ėdi viskų be pasirinkimo — 
buvo bepradėjus bitė.

Bet bitės žodžiai galutinai supykino asilų.
— Eikime teisman, nedoras sutvėrime! — 

suriko asilas. — Aš tau parodysiu, kaip tyčio
tis iš asilų! Tegul kadi (teisėjas) išriš, kuris 
mudviejų turi tiesą! Ir tegul tave nubaudžia 
Allahas ir įstatymui už tavo nedoras kalbas!

Tai pasakęs, jis pagriebė mažų bitę už ko
jos ir nuvilko ją prie kadies.

liti

ir tu, kupranugari, ėdi tas gėles 
baigė jis. — Bot pasakyk: ar jos 
medus?

nega

nenorėjos bau-

Tuo laiku teisėju tarp žvėrių buvo kupra
nugaris.

Žvėrys skaitė, kad jis esųs apteiktas didte- 
protu.
Be to jis buvo geras ir teisingas.
— O, teisingasis kupranugari! — sušuko 

asilas, vesdamas bitę prie kupranugario. — Nu
bausk tinkamai tų melagę! šiandie rytų aš ėjau 
lauku ir pamačiau jų. “Tepadedie tau AlJahas”, 
— pasveikinau aš jų...

Ir asilės smulkmeningai papasakojo visų 
atsitikimų.

— Juk 
ir žoles! — 
pasidaro tau

Užsimųstė protingas kupranugaris.
Paskui pradėjo tardyti bitę.
Bet kiek nex klausė jis jos, nieko 

Įėjo suprasti.
—■ Allahas žino, kų su jais daryti! — mu

šte jis.
Iš vienos pusės jam nesinorėjo parodyti 

savo nesupratimų, o iš kitos 
sti' klaidingai. .

— Jums geriau butų kreiptis j musų gud
rųjį karalių, —• tepailgina Allahas jo dienas!

Pasakęs tai kupranugaris atsitolliiio, dėlei 
nesupratimo palingavęs galva.

Ir nuėjo asilas ir bitė į didžiųjų girių, kur 
gyveno žvėrių karalius.

Klaiku pasidarė bitei, kada jie priėjo tų 
miškų.

Visur matėsi rainiai, panteros, hijenos, tig
rai ir kiti grobuoniai, sergėjusieji miškų.

O tarp jų slankiojo lapes, šeškai ir neran
gieji lokiai, einantieji žemesniųjų sargų parei
gas.

— Ko jums reikia čia? — suriko ant atė
jusiųjų rainis.

—O, didysis pone! r- ' prabilo asilas. ■— 
Mes atėjome prašyli karaliaus, kad išrištų mu
sų bylų.

Ir jis smulkmeningai papasakojo rainiui 
visų atsitikimų.

Bet liūtui nebuvo kada užsiimti bylomis. 
Neužilgio prieš tai į didžiąsias girias atbė

1 ■ 1 t _ ....

glėbį 
Rusi-

tarpe 
vąjdomų

ir

ni

go iš Arabijos tyrų gražuolė liūte, ir žvėrių ka
ralius ištisomis dienomis ir naktimis bėgiojo 
miškais, smaginamasis meile. Tatai, kad išri- 
šus asilo ir bitės bylų, girios aikštėj susirinko 
žvėrių taryba. *

Vėl pakartojo jiems asilas savo skundų, 
vėl bitė turėjo duoti savo aiškinamus.

Prabilo mažoji bitė.
Visomis jiegomis stengėsi ji išaiškinti Tuš

čiam žvėrių susirinkimui savo būdų išgavimo 
medaus, prirodinėjo, pasakojo, visaip stengėsi.

Bet niekas neišėjo.
Žvėrių snukiai žiurėjo į jų paikiai, raukė

si, mirksėjo akimis, negalėdami suprasti jos.
Ir juo daugiau įrodinėjo bitė, tuo labiau 

jie pyko ant jos.
— žiūrėkite, žiūrėkite! — staugė jie. 

Juk išrodo, kad ji skaito save protingesne 
mus visus! Ji — ta maža nenaudėlė!

Didelis sujudimas pakilo žvėrių taryboje.
— Kų čia triukšmas? — urnai pasigirdo 

užtrenkiąs visus Jyalsus riksmas.
Niekas iš žvėrių mat nepastebėjo, kaip į 

aikštę išėjo prisisotinęs meilės smagumais liū
tas.

Rainis išėjo į priekį ir išdėstė Kutui visų 
dalykų.

Ir rainiui kalbant liūto snukis darėsi vis 
rūstesnis. «■'

— O kų pasakys mano ištikimoji lapė? — 
pagalios paklausė jis.

— O, didysis liūte, atsiųstas mums Aillaho 
tam, kad mes galėtumėm garbinti jį! — tyliai 
prabilo lapė, prislinkusi prie pat liūto ausies. 
— Ne man, silpno proto, duot tau patarimus! 
Tu ir pats supranti, kad išteisinimas bitės bus 
nukaltinimas visų žvėrių.

i — Taip, tu atspėjai mano nuomonę, — sub
urzgė liūtas. •

l Ir atsikreipęs į kiltų žvėrių susirinkimų jis 
ruščiai suriko:

—- Sutrinki! jų, tų nedorų nenaudėlę! 
tegul bus pagarbintas Allaho vardas!

Verte K. Baronas.

SeflifrUMiAlilAHK žif
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RUSIJOS SOCIALDEMOKRA
TŲ PROTESTAS.

Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partija per savo at
stovus užsienyje, L. Martovų ir 
R. Abromavičių, paskelbė se
kamų atsišaukimų į pasaulio 
darbininkus delei bolševikų už
puolimo ant Gruzijos. Nuro
dydama,

“Kad Socialdemokratų val
domoji Gruzija nedarė ir 
negalėjo daryti jokių užpuo
limo pienų prieš sovietinę 
Rusijų ir kad ta mažiukė ša
lis negali būt pavojinga mil
žiniškai Rusijai;

“Kad sovietinė /valdžia, į- 
vykinusi su pagalba savo ka
riuomenės pervartų Azerbei- 
džane ir Armėnijoje ir tuo 
budu pasigrobusi faktinę ga
lių tose šalyse į savo ran
kas, laužydama taikos sutar- ’ 
tį su Gruzija, rėmė sumoks
iąs, kurią tikslas buvo pri
rengti Gruzijai tokį pat li
kimą, kaip ir. augščiaus pa
ini nėtomsioms dviem
lim;

“Kad sovietų valdžia, 
savo politikos tikslais,
kia išvien su mahometonų ir 
armėnų nacionalistais, kur
sto ir aštrina Kaukazo gy
ventojų miniose rasinę ir 
tautinę neapykantą;

“Kad sovietų valdžia pa
sinaudojo kihisiais iš šitos 
politikos ginkluotais susirė
mimais, idant be karo pa
skelbimo užpuolus Gruziją;

“Kad šitų pasikėsinimų ant 
Gruzijos nčpriklau'samybęs 
sn džiaugsmu sveikina visi 
Rusijos reakcionieriai, viena, 
dėlto, kad Gruzijos social
demokratai, nežiūrint galin
go talkininkų spaudimo vi
suomet atsisakydavo daly
vauti fkonttr-revoliirciniuose 
žygiuose prieš sovietinę Ru
sijų, antra, dėlto, kad šitas 
sovietinės Rusijos pasikėsi
nimas ant Gruzijos nepri
klausomybės turės stumti į 
kontr-revoliucionierių 
visas atsimetusias nuo 
jos tautas;

“Kad rišimas ginčo 
dviejų sociaftistų
šalių ginklų jiega reiškia ne
girdėtų dėmę socializmui, 
dlementairinių tarptautinio 
klosimo solidarumo principų 
sulaužymų — nes Rusijos 
socialistiniai darbininkai yra 
verčiami šaudyti į Gruzijos 
darbininkus — ir daro nie
kuomet nebeatitaisomų 

skriaudų Rusijos ir tarptau
tines revoliucijos reikalui. 
“Visa tatai turėdama omenė- 

je ,Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partija su pasipik
tinimu smerkia sovietų kariuo
menės įsiveržimų Gruzijon ir 
ragina visas darbininkų orga
nizacijas pasaulyje energingu 
spaudimu į Rusijos sovietų 
Valdžių prispirti jų, kad ji lai
kytųsi tautų apsisprendimo 
principo ir taikos sutarties, po 
kuria ji pati yra pasirašiusi, ir 
paliktų ramybėje Gruzijos dar
bininku ir ūkininkų respubli
kų”

Ne tiktai Rusijos atžagarei
viai, kaip nurodo atsišaukimas, 
o ir visa Europos buržuazija 
su džiaugsmu pasveikino tų ju- 
došiškų bolševikų užpuolimų 
ant socialistines Gruzijos. Jai 
yra smagu, kad viena socia
listinė respublika yra pasauly
je mažiaus. Be to, ji džiau
giasi, kad Gruzija tapo “nu
bausta” už tai, kad ji nėnorėjo 
klausyti talkininkų imperialis
tų, kurie kurstė jų kariaut 
prieš Rusiją.

. -i U- t.
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NAUJIENŲ šfiRININKAMS.

[ Ponios Janušauskienės Benefis-Koncertas.

Daugelio Naujienų šėrininkų 
adresai bendrovės knygose yra 
pasenę ir tu ii būti pataisyti dar 
prieš busimą šėrininkų susirin
kimą, kurs turės jvykti po to, 
kaip užsibaigs K. Jamonto ir 
St. Dargužio byla prieš Naujie
nų bendrovę. Visi šėrininkai to
dėl yra prašomi greitu laiku su- 
siųsti savo naujus adresus į 
Naujienų ofisą. Ant laiškų už
rašykite žodžius “šerininko ad
resas.”

Naujienų Bendrovės
Valdyba.

Restaurantai sumažins prekes.

Marija Jakševičiutė-Jar paliovė žavėti mus ir

tų, kuomet policija eime hotėlį 
peržiūrėti ar nėra kas prieš 
tiesas daroma, vyras nušovė 
merginą ir pats nusišovė.

Tragedijos priežastys spėja
ma dvi, vienu buk toji pora 
barusią tarp savęs ir toddl nu
sižudė, o antra, jie nusišovė 
kad išvengus gėdų areštavimo. 
Policija namų krėsdama išgir
do du širviu. Todėl ir spėjama, 
kad tik dėl to jie nusišovė.

Trumpos kelinės $100
Vaikams jakutės .. 69c 
Vaikams geresnės

Miesto maisto tirėjai ir Ame
rican Caterer (rcsetrantų) at
stovai užvakar sutiko, kad nu
mažinti Ghicagos res taranų 
valgių prekes. Besitariant tame 
klausime tapo išnešta daug 
prastų restarantų pusių. Jų 
nuomone restarantai neturėtų 
imti už valgį daugiau kaip du 
sykiu tiek. kiek jie užmoka 
sykiu pirkdami daug daiktų 
(wholesale). Mr. Poole paste
bėjo, kad nuo 1915 m. Chica- 
goje priaugo restarantų nuo 
2,061 iki 3,516. Tatai jis sako, 
nieks negali užginčyti, kad ta
me nebūtų didelio pelno. Vai; 
gomieji daiktai* dabar jau nu- 
pigo nuo dešimt iki daugiau 
negu šimto nuošimčių. Tatai ir 
restaurantams laikas numažinti 
savo prekes.

Be to Mr. Poole pareiškė, 
kad chicagiečiai valgo restau- 
rantų maistą, kurio tvirta ožka 
negalėtų sugromulioti, ir užtai 
moka tris sykius tiek negu ver
ta.

Toliau Mr. Poole suligino 
restaurano ir Micliigan avė. 
šiaip užkandžių parupintojų 
namo (Michigan avenue box 
lunch house) sandvičus. Res- 
taranto hamės sandvičo, kuris 
lesavo 20c. duona svėrė mažiau 
negu vieną unciją, o mėsa — 
mažiau negu pusę uncijos. 
Kuomet iš antrosios vietos 
pirktas sandvičas svėrė dau-

Poni 
nušauskienė yra, be abėjo, pir
mutinė musų artistė — daininin
kė. Anais metais, kai Chicagon 
atvykęs kompozitorius Mikas 
Petrauskas pradėjo rimtai dar
buotis — kelti lietuvių muzikos 
ir dainos meną, jisai turėjo lai
mės atrasti panelę Mariją Jak- 
ševičiutę su skambiu muzikos 
balsu ir išvedė ją ant pagrindų 
dainuoti. Ji dainavo, ir savo dai
nomis žavėjo klausytojus. Ji ne-

dabar, 
nors pastaraisiais laikas ją taip 
retai tetenka girdėti. Reikia už
tat tikėtis, kad chicagiečiai ne>- 
praleis progos išgirsti ją dainuo
jant savo benefis-koncerte ne- 
dėlioj, balandžio 8 d., Kimball 
Hali salėj, Jackson Blvd. ir Wa- 
bash Avė. Tame koncerte, be po
nios Janušauskienės, dalyvauja 
dar poni Leokadija Sabonienė 
— smuikas, p. K. Sabonis — te
noras, ir kiti.

Moteris ritosi su vagim.

Crystal Coffman, 736 W. 
103 g., užvakar vakare išlipo 
iš gatvekario prie Halsled ir 
103-Čios gatvių, kuomet vyras 
prisiartino ir ištraukė rankinį 
jos 'krepšelį su $19. Paskui 
vagis nusitempė jų į tuščių ple
čiu ir ryžos apdraskyti. Moteris 
gi besipriešindama užčiaupė jo 
kišeniuje revolverį, kurį ištrau
kė ir liepė vagiui pakelti ran
kas. Tečiaus kuomet vagis no
rėjo revolverį atimti, jinai šo
vė. Bet gi vagis pabėgo; ji taip 
gi revolverį numetus namon 
persiskubino. Policija rado re
volverį nurodytoje (vietoje.

jakutės.............. $125
Vyrams Union

Siutai.............. $1.00
Vyrams pasipuošimui

marškiniai....... $1.00
Vyrams pančiakos 14c 
Vyrams šilkinės

pančiakos ...... 69c 
Vyrams šliurės .... 79c 
Vyrams šliurės .. $1.79 
Vyrams English
Walker čeverykai $5.98 

Vaikams English Walk- 
er čeverykai ... $3.98 

Mažiems vaikams $2.98
Vaikams pančiakos 39c

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, III.

giau negu aštuonis sykius tiek Į kas rytą slaugės
ir dagi buvo pigesnis už pirmą
jį-

Taigi i^ole priešingai išsi
reiškė linkui ne piliečių, kurie 
restarantus taiko, ir gabaus 
patariant aid. Admoskiui tapo 
išrinktas komitetas, kuris rū
pinsis pasitarti su teisėju lies, 
kad patvarkius tiesas, draud
žiančias užsidėti restarantų ne- 
piliečiams.

Duodasi nulupti odą.

Vienuolikos < metų mergaitė,- 
Mary K. Considine, šešias sa
vaites atgal labai apdegė ir da
bar jai prisieitų numirti, jei jos 
penkiolikos metų broliukas, 
kuris utarninke davės nulupti 
200 kvadernų colių odos nuo 
savo kūno, kad priauginus jo 
seseriai. Dabar, daktarai sako, 
jo sesuo galės sugyli.

Nusižudė dėl bado.

palei dirbtu
ves j ieškodamas darbo, tečiaus 
vis negalėjo surasti, o namie 
jo moteris ir dviejų metų vai
kutis alkani laukdavo, kol 
sugrįš tėvas ir praneš jiems 
darbų gavęs. v

Nesenai jo moteris pastebėjo, 
kad jam butų lengvesnis gy
venimas, jei jos ir jų vaikučio 
su juo nebūtų. Juk vienam 
lengviau susirasti maistų, negu 
trims. O vėl ta arenda. Bet 
užvakar Martinui pavyko dar
bų gauti ir kaip vakar jau ma
nė išsiruošti ,į (kirbų, Bet, link
smas namon ijiarbėgęs pasigirti 
savo laime šeimynai, jis rado 
savo žmonų su vaikučiu jau 
nebegyvus. Jie gazu nusinuo- 
dino, vyrui išėjus darbo jieš- 
koti.

Išvengimui gėdos nušovė mer
giną ir pats nusišovė.

Frank Martin, 915 Monticel- 
lo avė., per keturis mėnesius

Vyras ir moteris užvakar 
užsiregistravo Reliance hotely, 
Madison ir Paulina gatvių, 
kaipo pora ir vakar anksti ry

Davė pasiskirti sau mirties 
dieną.

Harry H. Ward pats pasida
rė sau dienų, kada jis turi bū
ti pakartas, kuomet jis užvakar 
tapo nuteistus pakorimui. Iš 
sykio jis, teisėjo užklaustas, 
paačiavo ir pasakė, kad jis 
nepaisąs, kuomet jis bus pa
kartas. Visos dienos pakorimui 
tokios pat. Visa, kų jis nori, 
tai kad laikraščiai nerašytų, 
jog teismabuty jis drebėjęs. 
Paskui Wardas pasitarė su 
savo advokatu ir advokatas 
jam patarė pasiskirti balan
džio 22 d. Jam buvo -pasiūly
ta balandžio 15 ir 22 d. Jį nu
teisė pakarti- už užmušimų 
Wil1iam- Schvvartz išvagiant jo 
krautuvę. Balandžio 15 ir 22 d. 
bus pakarti ir kiti šeši žmog
žudžiai.

Policijęs nušautas.

Charles Sibila, iš Pettburgho 
tapo Kast Cbicagoj nušautas 
hesišaudant su policija ir jo 
draugas, Walter Wache, poli
cijos paimtas. Jiedu vagone 
gabeno iš Pettburgh į Cliicagą 
svaiginančių gėrimų ir nenorė
jo policijai pasiduoti.

Automobilio vagys sugauti.

Vakar po pietų Ralph York, 
16 metų, ir Tracy Robertson, 
23 metų, tapo suareštuoti už 
pavogimų automobilio, kuriuo 
jie norėjo iš policijos ištrukti 
bešaudydami j policijų ir smar
kiai važiuodami gatve pilna 
žmonių ir karų prisigrūdusia.

$10,000 pavogė.

Užvakar vagys įsilaužė į 
Edwin II. Staffard namus ir 
pavogė apie $10,000. Taipgi 
surišę ir primušė namų prida
boto jų, už nepasakymų kaip 
atidaryti pinigų šėlą.

Lietuviu Rateliuose
WEST PULLMAN

Westpullmaniečiams padėkok 
laiškas iš Kauno.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Valdyba. Kaune, atsiuntė kun. 
Raškausko vardu laiškų (ra
šytas 1921 m. kovo 1 d., No. 
3685), kurį čia ištisai paduo
dame:

“Lietuvos šaulių Sąjungos 
Centro Valdyba gavusi West 
Pullman kolionijos aukų 50,- 
000 auksipų, 700 dol., ir aukš
čiais taįpo pat į>er kun. J.į’ži
lių bendroj aukos siumpjc 977 
dol., šiuo taria ' aukotojams 
širdingiausių ačiū ir praneša, 
kad už tuos pinigus jau pirkta 
200 šautuvų po 250 auksinų. 
Oficialinę kvitų siunčiame kun.

STERN
3442-44 So. Halsted St.

JONAS M ATI JUSAITIS.
Buvo pražuvęs gruodžio 1 d., 

1920 m. Dabar tapo atrastas 
Canale, kovo 29 d. Velionis gi
męs Lietuvoj, Kauno rėd., Ra
seinių apskr., Skirsnemunės 
par., Viensloviškių sodžiaus. Tu
rėjo 45 m. amžiaus. Amerikoj 
išgyveno 21 metą. Paliko nuliū
dime moterį ir šešis vaikučius: 
keturias dukteris ir du sunu. 
Liko trys broliai: Juozapas Ka
zimieras ir Stanislovas ir viena 
sesuo Ona. Laidotuvės įvyks 
bal. 2 d. iš namų 712 W. 17th 
PI., į Apveizdos Dievo bažnyčią, 
o iš ten į šv. Kazimiero kapi
nes. Meldžiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.

Pranciškus Colis mirė 31 d. 
Kovo 5 vai. vakare, turėdamas 
63 metus amžiaus. Paėjo iš Ko- 
liunenų kaimo, Žarėnų parapi
jos, Telšių apskričio.

Lavonas pašarvotas po nume
riu 170 116th St., Kensington, 
III.

Laidotuvės įvyks panedčlyje 
Balandžio 4 d., 1921, 8 vai. iš 
ryto į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, o iš ten į sv. Kazimie- 
rio kapines.

Draugai ir gimines malonėsi
te dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliudyme,
Pranciška Coliene, jo moteris.

Žiliui, per kurį pati auka yra 
gauta.

“Lietuvos šauliai norėtų, kad 
musų draugams West Pull- 
mano kolonijoje ir ‘kitose Ame
rikos vietose butų žinoma, jog 
kiekviena auka mums, Lietu- I
vos nepriklausomybę beginant 
vargstantiems, suteikia ne vien 
materialės paspirties, bet ir 
moralės stiprybės, patvirtinda
ma gilinusį musų įsitikinimą, 
jog darbas, kurį mes sunkiau
siose aplinkybėse dirbame, yra 
visų dorų lietuvių užjaučia
mas. o taip esant mes ramus 
—Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma! Nėra jiegos, /kuri 
galėtų pavergti žmones, pasi- 
rįžusius laisvai ir nepriklau
somai gyventi arba mirti. Dėl
to ir šiandien, gyvendami Lie
tuvoje vienų sunkiausiųjų mo
mentų, kuomet priešininko 
lenko pastangomis mums ne
duoda Europos galiūnų pripa
žinimo dc jure, o fronte kas 
valandų laukiama naujų dide
lių priešininko puolimų, mes

(Tąsa seką ant 6-to putilp.)

STATEMENT OF THE OWNER-' 
SHIP, MANAGEMENT, C1RCUL4- 
TION, ETC., KEOUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1913.
Of NAUJIENOS the Lithuanian 
Daily News, at Chicago, BĮ., for 
April 1, 1921.
State of Illinois
County of Cook 
ss.

Before me, a Notary Public in and 
for thę State and county aforasaid, I 
personally appeared K. Jurgelionis, j 
who, having been dūly swom accord-I 
ing to law, deposes and says tha he is 
the Business Manager of the NAU
JIENOS, The Lithuanian Daily News, 
and that the follovving is, 
to the best of his knovvledge and 
bclief, a true statement of the owner- 
ship, management (and if a daily pa- 
per, the circulation), etc., of the ato- 
resaid publication for the date shown 
in the above caption, reųuired, by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That tho nam-es and addresses of 
the publisher, editor, managing edit
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Pufe. Co. 
1789 S. Halsted St., Chicago, I1K

Editor Pius Grigaitis, 1739 So. Hal
sted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Kleofas Jurge

lionis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

2. That the ownera are: (Give 
narnės and addresses of individual 
owners, or, if a Corporation, give its 
name and the narnės and addresses 
of stockholders owning or holding 1 
per cent or mote of the totai amount 
of stock).

Lithuanian News Pub. Co.: J. šmo
telis, V. šmotelis, P. Grigaitis, K. Ja- 
inontas, P. Maliorius, J. Markus, J. 
Mickevičius, A. Žymontas, K. Gugis, 
Ali of 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

8. That the known bondholders, 
mortgages, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort
gages, or others securities are: (If 
there are none, so statė.)

Metropolitan State Bank, K. Ja- 
montas, Intertype Corporatioa.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
owners, stockolders, and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hold
ers as they appear upon the books 
of tho company būt also, in cases 
where thp stockolders or security hold
ers appears upon the books of the 
company as trustee or in any fidu- 
ciary relation, the name of the person 
or Corporation for whom such trustee 
ir acting, is given; also that the 
said two paragraphs contain state- 
ments embracing affiant’s full know- 
ledge and belief as to the circums- 
tances and conditions under which 
stockholders and security holders who 
do not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and 
is acting, is given; also that the 
securities in a capacity other then 
of « bona fide owner; and this afiant 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpa- 
ration has any interest dirtet or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated by 
him.

5. That the average number ot 
copies of each issue of this publica
tion sold or distributed( through the 
mails or othcrwise, to paid subscrib- 
ers during the six months preceding 
the date shovvn above is 21,050. (This 
Information is reųuired from’ daily 
publications only.)

Kl. Jurgelionis, Busines Manager.
Swom to and subscribed before me 

this 81 st day of March, 1921.
Notary Public. Antony Labs.

(My cominission ^kpiree March 29,

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
T. Pullman 5435

A.SHUSHO 
AUKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

$100 VICTORY BONDSAL
Duodame dolerį ant dole

rio už Victory Bondsus. 
Klauskit P. M, Kaičio.

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 

3301 So. Halsted Street,
Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6775
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIN

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overko- 

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

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

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Si.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS"

DR. M. HERZMAN ) 
IS RUSIJOS

Gerai lietuviam-s 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 Fisk St.

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

( Dienomis: Canal
Telephonai: < 8110 arba 357

] Naktimis: Drexe!
I 950 - Drover 4136 

vaT^NIMAS: 3412 S'. Halsted St. 
^VAU: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. 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, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexcl 2880

;dr"”m.glas"er"5
Praktikuoja 29 metai

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerte 32 St. n 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Van B u re n 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

iki 8:30 vak.

Tel. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.
•...........   1 - i. _ J
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

šauliai nenusimename ir tiki
mos kovų laimėti. Trūkstant 
lesų geram apsiginklavimui bei 
amunicijos įsigijimui mes per
matome, jog kova bus dar il
ga ir sunki, bet galų gale iš
kelsime Lietuvos vytį Vilniuje, 
Gardine, Klaipėdoje ir kitose 
svetimos verguvės kankinamo
se Lietuvos vietose.

“Siųsdamas Broliams West 
Puilmano kolonijos lietuviams 
širdingiausių linkėjimų Lietu- 
Vos šaulių vardu, lieku su pa
garba :

“Centro Valdybos Pirminin
kas (parašas).

“Sekretorius (parašas)**.

PRANEŠIMAI
West Pullman. — S. L. A. 55 kp. 

mėnesiniu susirinkimas įvyks šešta
dienyje, Balandžio 2 d., 7 vai. vaka
re, J. Gruzdžio svet., 722 W. 120 St. 
Malonėsite visi nariai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

— A. Statkus, sekr.

Bridgeport. — Svarbias prakalbas 
rengia S. L. A. II apskritis ųtarnin- 
ke, balandžio 5 d., Mildos svet., 8140 
So., Halsted St. Pradžia 7:80 vai. vak. 
įžanga veltui. Kalbės D-ras Alseika 
(nesenai atvykęs.iš Lietuvos), Dr. A. 
Montvidas ir Dr. C. Kasputis. Atsi
lankykite visi. — Valdyba.
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo draugo Boleslovo 

Rimkaus, paeina iš Kauno rėd„ Kra
žių parapijos, Petreliškių kiamo. Jis 
pats ar kas kitas praneškite:

VLADISLOVAS STEPONKUS, 
1971 Canalport Avė., Chicago.

JIEŠKAU savo pusbrolių Mykolo 
ir Petro šaulių, paeina iš Kauno 
rėdybos, Šiaulių apsK., Kuzavinų kai
mo. Taipgi jieškau Juozapo Jokūbai
čio iš Šiaulių miesto, turiu svarbią 
žinią nuo jo tėvų. Atsišaukite šiuo 
antrašu.

JONAS SAULIS, 
3305 Christy Avė.,

Pittsburg, Pa.North Šitie. — Viešas Knygynas 
rengia vakarėlį su dovanomis, nedė- 
Iioj, balandžio 3 d., Knygyno svet., 
1822 Wabansia Avė. Programe pasi
žadėjo dalyvauti: Pirmyn Mišrus Cho- „ 
ras, d. J. Čepaitis, p-le A. Rugiutė hrnnalrn 
ir A. Navikiutė. Kalbės Dr. A. Mont- • __
Vidas. Programas prasidės kaip 6:30 Portland, Ore., SU Tony Ku- 
val. vak. — Rengėjai. 1 -V . .

JIEŠKAU draugo Dam- 
, 1918 m. gyveno

NAUJIENOS, Chicago, III Pėtnyčia, Balandis 1 d., 1921

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMS NAMALŽEMĖ
VYRŲ

REIKIA dviejų vyrų dirbti ofise. 
Apart lietuvių, kad mokėtą nors 
kiek rusų kalbą. Atsiliepdama para
šykit, kur dirbot, kaip ilgai dirbot, 
kokį mokslą turit, kokias mokyklas 
lankėt, turit kokį paliudijimą, kiek 
algos norite, vedęs ar ne.

K. JUŠKA,
Gen. Dolivery, Indianapolis, Ind.

PARDAVIMUI grosernč ir 
bučernč lietuvių ir lenkų apgy
vento} vietoj. Biznis eina gerai; 
parduosiu pigiai — apleidžiu 
miestą. Atsišaukite 2462 W. 46 
PI. Chicago. Tel. Lafayette 4586.

AUTOMOBILIAI

Laiškas Redakcijai.
Gerb. Naujieną Redaktoriau: 
Tariamasai interviu, kurį 

buk turėjęs su manim laikraš
čio The Chicago Daily News 
atstovas Los Angelese, Kalifor
nijoj, yra ne tiesa. Jokio pa
našaus interviu aš nedaviau nė 
jokio laikraščio atstovui nei 
šiaip kuriam žmogui. Tasai 
prasimanytas interviu paskelb
ta tuo tikslu, kad netikroj 
šviesoj ’ pristačius Thomipsono 
pienus apie paėmimą gatve
karių žmonių nuosavybėn ir 5 
centų “fėrą“, kuriuos aš pilnai 
remiu.

Aš visa<los kovojau už ma- 
yoro Thompsono proponuojamą 
paėmimą gatvekarių žmonių 
nuosavybėn, ir kaipo Gatveka
rių Komisijos narys aš žinau, 
kad ĮMiėmus žmonių nuosavy
bėn, gatvekariai, žmonių iš
rinktų trustisų įvedami ir tvar
komi, galės kuogeriausiai ope
ruoti imant tik 5 centus už 
važiavimą, be jokio numažini
mo algų gatvekarių darbinin
kams.

JOHN P. GARNER, 
33-čio Wardo Aidermanas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko Kliubo bertaininis susirinkimas 
bus nedėlioj, balandžio 3 dieną, Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St., 1 vai. 
po pietų. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti, nes randas prisiųstų kores
pondencijų su atsišaukimais, Kuriuos 
turime visi bendrai apsvarstyti.

— Rašt. S. Kunevičius.

preisiu. Barberis. Atsišauki
te Naujienų Ofisan pažy
mint No. 241.

APSIVEDIMAI.

North Sidčs S. L>- A. 226 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimų nedėlioj, 
bal. 3 dieną, 2 vai. po pietų Knygyno 
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai ateikit laiku. Kurie norėtų pri- 
sirašyt taipgi nesivėluokit.

— Rašt. K. Markus.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės. Esu našlys, turiu 50 me
tų amžiaus ir keturis vaikučius. 
Jieškau, kurie padėtų užaugint vai
kučius. Atsišaukite šiuo antrašu.

JONAS JONAITIS, 
5108 So. 38th St., 

So. Omaha, Neb.

PERK JUOS
DABAR

ATDARA 
DIENOMS, 

VAKARAIS, 
SAVAITDIENIAIS. 

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS 

VARTOTŲ KARŲ 
Pardavimui ant išmokėjimo 

Iš 100 karų pasirinkimas

ROADSTERS
5 PASAŽIERIŲ TOURING
7 PASAŽIERIŲ TOURING

COUPES
SEDANS

KARAI ŽIEMINIAIS ŠONAIS 
DIDELIO ĮVAIRUMO

PARDAVIMUI bučernS ir groser- 
ne. Biznis išdirbtas pen daugelį metų 
ir visokių tautų apgyventa, daugiau
sia lietuvių. Turiu parduoti į trum
pą laiką. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. Atsišaukite į Naujienų 
Ofisą pažymint No. 238.a

PARDAVIMUI bučernS ir Rroser- 
ne, lietuvių, lenkų ir čekų apgyven
toj vietoj. Biznis išdirbtas per 16 me
tų. Pardavimo priežastis, išvažiuoja 
Lietuvon labai trumpame laike.

S. PAKEN, 
1714 So. Ruble St.

FARMA.
70 akerių; 45 akeriai dirbamos, ant 

kurios auga labai gerai. 148 vaisingų 
medžiu, 7 kambarių išfumišiuota stu
ba, 2 barnės, 3 kiti budinkai visi ge
rame stovyje. Taipgi 6 karvės, 2 ver- 
šiai? 3 arkliai, 3 kiaulės, avių, vištų, 
ančių ir visos reikalingos mašineri
jos. Vežimai, bričkelės, pakinktai ir 
viskas gerame stovyje. Netoli moky
kla, krautuvės, 3 mylios nuo pieninės 
geležinkelio stoties, taipgi arti dirb
tuvės. Tik 7 mylios iki miesto; labai 
gražioj vietoj, kaina už viską $2,450 
Cash $1,450, likusią dalį lengvais iš- 
mokesčiais. Jei parduosiu šią farmą 
pirm bal. 23, 1921, pridėsiu Fordo au
tomobilių už tą pačią kainą.

MRS. JOSSY WEISLER, 
South Scituate, R. I.

ŠTAI KUR PROGA;

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 4 
ir 4 namas ir 25x148 pėdų lotas. Tu
ri būt parduotas už bargeną. Parda
vimo priežastis — apleidžiu miestą. 
Kaina tik $4,000. Ateikite pama
tyt vietą po No. 957 W. 35th PI. sa
vininkas.

PARMOS

JIEŠKO kambarių
įvyks JIEŠKAU kambario. Kas

ant rendos- atsišauki- 
tai malonėkite susirinkti paskirtu lai
ku. — J. J. Čeponis, Sekr.

Cicero Lietuvių Kooperacijos visuo
tinas susirinkimas bus laikomas pa- 
nedėlj, balandžio 4 d., kaip 7:30 v. v., 
Zvibo svet., 1347 So. 50-th Avė. Visi 
šėrininkai susirinkite.

Rašt. Walteras Strumila.

Bridgeport. — Didelį koncertą ren
gia L. G. Draugija. Koncertas bus 
Raymond Chapelėj, 816 W. 31 gat., 
balandžio 3 d. Pradžia 2 vai. po 
piet. Programe dalyvaus Ona Ra
kauskaitė, A. Kvedaras, Elena Saka
lauskienė, Antonija Žemaičiui, Salo- 
mija Staniuliutė, J. Lengvinas, J. 
Uktveris, Broliai Briedukai ir kti. 
Visas koncerto pelnas skriamas Lie
tuvos universitetui. Tatai skaitlin
giausiai atsilankykite. Kviečia

— Komitetas.

te Naujienų Ofisan, pažy
mint No. 241.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

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

KAMBARYS ANT RENDOS su 
elektros šviesa tinkamas vaikinui ar 
merginai. Atsišaukti galite by ku
riuo laiku po num.

S. M.,
3427 So. Union Avė., ant antrų lubų.

PARANDAVOJU kambarį dėl dvie
jų vaikinų, šviesus ir didelis kamba
rys iš fronto, ar su valgiu ar be val
gio, galima matyt kada norit ar die
ną ar vakare, mes gyvename ant 2 
floro iš fronto. Mano adresas:

J. K.,
703 W. 21 PI., Chicago, III.

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS

Kaina Įmokėt Mėnesinis
Karo mokestis

$200.00 $75.00 $25.00
800.00 100.00 30.00
400.00 175.00 35.00
500.00 200.00 40.00
600.00 200.00 45.00
700.00 250.00 ’po.oo
800.00 300.00 55.00
900.00 350.00 <50.00

1,000.00 400.00 65.00
Augščiau apkainuoti karai

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų tirštai apgyvento j 
vietoj. Pirmos klesos vieta. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

3404 S. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernS ir 
grosernč geroj, lietuviais apgy- 
ventoj vietoj, taipgi ir kitų tau
tų. Pardavimo priežastis — pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite 
N-nų Ofisan pažymint No. 289.

PARDAVIMUI 2 stalai biliardui 
(pool-table). Išrodo, kaip nauji. Par
duosiu pigiai. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į kitą miestą.

S. • BRAZAUSKAS, 
1546 Jefferson St.

Gary, Ind.

Pardavimui ūkė Michigan valst. 40 
akerių labai geros žemės — visa dir
bama, su gerais budinkais ir visais 
farmos įrankiais be gyvulių. Apie 16 
akerių apsėta rugiais ir kviečiais ir 
6 akeriai dobilų. Labai patogi vieta 
prie žvyrinio kelio, netoli miesčiuko. 
Pardavimo priežastis — moters ne
sveikatą, tad esu priverstas parduoti 
trumpame laike. Platesnių žinių 
kreipkitės ant šio antrašo ypatiškai ar 
lai šie.u

PAUL ČELEDINAS, 
1905 So. Ruble St., 

1-os lubos iš užpakalio.

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

Garbus Lietuviai, kurie manote apie 
pirkimą žemės ir pagerinimą savo bū
vio, tai dabar geras laikas pasiteiraut. 
Mes patariam kaip geriau jieškot 
ūkių. Netik reikia jieškot ūkių, 
bet teisingų žmonų. O tai 
šiaip. Išeina ūkiškas laikraštis Ame
rikos Ūkininkas iš Lietuvių kolonijos, 
kuris darbuojasi tik dėl ūkininkų ge
rovės. Ten rašykit arba tiesiog at
važiuokit, o nebūsit nuskriausti. Pas 
mus atvažiavusiam aprodom visokių 
ūkių, o kas panorės pavažiuosim į 
Scottvillės apielinkę, nes netoli nuo 
mus. Mes atidarėm šaką Scottrilėj 
ir surinkom keletą gerų ūkių ir patar 
nausim geriau negu ten pirmiau buvo. 
Ūkininkas Laikraštis eina jau 4-tas 
mi tas ir patarnauja teisingai, da” nč 
vienrs nieko nepasakė blogo. Taip 
kaip Scottvilei iš’eido p»-:a numer:ų. 
tik dėl išnaudojime, surinkęs pinigus, 
pulėgo į Chicago.

Parašyk, o mes prisiusim Ūkininką 
ir farmų listą iš mus puikios tiršta! 
apgyventos Lietuvių kolonijos, su pa
garba,

M. WALENČIUS, 
119 Washington St, Hart Michigan

PARMOS!!!

PARDAVIMUI namas, 4 metų se
nas, po 5 kambarius, karštu vande
niu apšildomas, kietmedžio baigimo. 
Gražioj apielinkėj, netoli Western 

PARDAVIMUI saliunas, lietu-1 Electric Co.
vių ir lenkų apgyventoj vietoj.  .
Biznis išdirbtas per ilgus metus, pardavimui veik naujas 2 fla- 
Pardavimo priežastį patirsite tų mūrinis namas, randasi gražioj 

. vietoj, Brighton Park, art) dviejų
ant Vietos. gatvekarių. Atsišaukite pas savinin-

4410 So. Ashland Avė. ką, 3249 So. Morgan St.
Tel.: Buolevard 7579.

Pardavimui lietuvių kolonijoj, Michi 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laišką, įdedant markę už 2 
centus.

TONY ZABELA,
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.

PARDAVIMUI mūrinis namas ir 
saliunas. Narnas 5 pagyvenimų ir 
gerame stovyje. Priežastis pardavi
mo — važiuoju Lietuvon.

3564 So. Halsted St.

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašą 

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

503
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511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
521 
523 
525 
527 
531 
532 
538 
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54 5
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548 " * ‘ *
551 
557 
560 
561 
569 
572 
573 
574 
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583 
590 
591 
600 
602 
603 
604 
605

Pranešimai

Bridgeportas. — Illinois Lietuvių 
Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoje balandžio 2 d., 
7:30 vai. vakaro, 3301 S. Morgan St. 
Visi kliubiečiai malonėkite susirinkti 
laiku.

Ant. Bugailiškis, Pirm., ? 
Ant. Lazauskas, Rašt.

Roseland. — Drg. D. L. K. Vytau
to bertaininis, kartu ir nenanrastas 
susirinkimas įvyks nedėlioję, balandžio 
3 d., 2 vai. po pietų, K. Strumilo 
svet., 158 E. 107 St. Siame susirinki
me turime svarbių klausimų apsvar
styti. Visi nariai privalo dalyvauti.

— P, Kisielius, 10725 Prairie Avė.

Arbacauskis Jusapas 
Ashmont Jos. 
Aukstolis Ignas 
Baginski Vitold 
Bakutis Stanislav 
Balczunas Victor 
Banulis Jonas 
Barkauskas John 
Barkowski Joseph 2 
Baubinui Juozapui 2 
Beitas Petras 
Beatie Matieju 
Belski Foleks 2 
Benaitis Anton 
Bematovvicz Aleksander 
Bilcais Joseph 
Bitautas Kazimer 
Brazinskiui Justinui 
Brucas Juozapas 2 
Chakatauskas A. 
Cibulskis Petras 
Cicėnas Jozapas 2 
Cuzauskieni Ursuli

Chicago Liet. Tarybos mėnesinis 
susirinkimas bus pėtnyčioje, balandžio 
1 dieną, 8 vai. vak. Mildos svetainėj. 
Visi atstovai malonės laiku atsilan
kyti susirinkimam — Valdyba.

Bridgeport. — Svarbi prelekcija 
vien tik moterims ir merginoms bus 
pėtnyčioj, bal. 1 d., kaip 8 vai. vak. 
Fellowship House salėj, 831 W. 33rd 
Place. Prelegentas bus D-ras D. Al
seika, nesenai atvykęs iš Lietuvos. 
Moterys ir merginos tegul nepatingi 
ateiti. Įžanga nemokama.

— Komitetas.

Dragūnas Joe 
Dycmon Giergi 
Ejsmont Julijan 
Endriashioni Basi 
Galdekas Pavvil 
Gedraitis Maikis 
Gerelui Kazimieruj 
Gilvid S tani si a v 
Glemza Kazimieras 
Globis Jonas 
Globis 
Gribas Vincas 
Grigalionis Antanas 
Griszkeviczius Antanas 
GudaichiutS Alena 
Gulbinienė Zuzana 
Huksas Joseph 
Jakubanis Jurgis 
Janaitis A 
Jandeckas Johan 
Jankeuiskis Stanley

SI man o Daukanto Draugijos susi
rinkimas bus laikomas nedėlioj, bal. 
3 d., kaip 1 vai. po pietą. Mark White 
Square salėj. Visi nanai malonėkite 
susirinkti laiku, nes turime svarbių 
reikalų svarstyti. Valdyba.

Tol les ton, Ind. — S. L. A. 284 kp. 
susirinkimas įvyks 3 d. balandžio, t. 
y., nedėlioj, 2 vai. po pietų A. Karoso 
svet., 1520 Grant St. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti, nes reikės rink
ti darbininkai baliui, kuris įvyks 10 
d. balandžio. — Sekr. M. T—kis.

L S. S. 81 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, balandžio _2 
d., kaip 7:30 vai. vak., Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė. Narius ir 
norinčius prisirašyti kviečiame pribū
ti laiku, — Kp._ Raštininkas.

MICHIGAN FARMOS’
Šioj lietuvių kolonijoj, žinau kurios 

farmos yra pardavimui. Norintieji 
surast jas, ir kame savininkas gyve
na, rašykite man. Aš pagelbėsiu vi
są, kas tik bus reikalinga.

JOE GERIBO, 
Box 142, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI barbame PARDAVIMUI farma 160 akerių, 
su trimis krėslais. Biznis ge- labai pigiai, jei imsit tuojaus; geros 
ras. Pardavimo priežastis — barnės, 80 akerių tvora, suktiniais 
važiuoju Lietuvon. * c. w. benttey,

3604 So. Halsted St. R 2>_____  Į Mason Co.
Branch, Mich.Proporcijoj 

mortgage neroRuojame 
Brokerage 
notary mokestis 
freitų apmokėt 
taksų mokėt

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Paveikslai veltui

Pakeisk savo seną karą 
Tamstos senas karas (ne senes

nio kaip 1912) imamas mainais arba 
priskaitomas kaipo dalinis cash mo-

iell karai lygiai 
. r nauji. '

Parduodami karai ant laiko. Pirk 
dabar.

REIKIA merginų čevery-l MIITCHELL kų pardavojimo^departmen- DU 2328RDAVOJIMUI
te. Klauskit Mr. Wessel — Michigan Avė. : Michigan Avė. 

Atkins and Freund, ^jrbti karai par<luodami abiejose 
4805 So. Ashland Avė. | ATDARA

DIENOMIS, 
VAKARAIS,

SAVAITDIENIAIS 
TEL.: VICTORY 8805 

Važinėk kasdieną, mokėk vieną 
tą į mėnesį.

REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
REIKIA jaunos merginos ar

ba moters į saliuną, kuri galėtų 
valgyt pagaminti ir kaip kada I kėjirnas.' 
už baro padirbėti. Gera mokestis. Visi perdirbti Mįtch

2400 W. 16th St 1 .M. <
Tel.: Canal 447.

PARDAVIMUI puse sa- ___
liūno rakandų; barai, ais- PARDAVIMUI į trumpą lai- 
baksis ir keisas. Parduosiu ką naujas 2 pagyvenimą mu- 
pigiai ir greitai. Atsišaukite rinis namas po 5 kambarius; 
tuojau. Yra 17 kambarių, skiepas, elektra, maudynes, lo- 
Renda $25.00. 613 W. 14 PI. tas 30x150 prie 4432 So. Saw- 
----- ——---------- —------- ;—;-----  yer Avė. Puse bloko nuo Ar- 

PARDAVIMUI^ labai &e’|ęher An e. Kreipkitės j savi
ninką, po no. 3127 So. Lowe 
Avė., pirmos lubos nuo užpa
kalio. ( ,

BARGENAS — pardavimui naujas 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius. Vana, antaugštis 50 pė
dų lotas, garadžius, graži vieta. Turi 
būt parduota trumpame laike, kad ir 
pigiausiai. Rašykit arba atsilankykit 
vakarais.

C. U.,
4545 So. Talman Avė, 2-os lubos

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

karREIKIA
Darbininkų prie cukraus 

burokų.
Šeimynos su ūkės patyrimai pagei- Į---------------------------------------------------

daujamos. Mokėsime po $23.00 už Į D A T?T) A \/1IVII
akerį. Veltui namų renda ir parve- L, rAKIJA V HV1 UI grOSerne. 

„ . . . _ | žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West Pardavimo priežastis — va-
Kubaievlų Un.Jn. 2«9 Skyriaus > >e; Van Buren st Chicago, III., kasdien, žjuoju LietUVOll

nesinis susirinkimas bus P«nyčioj I iSskiriant savaitdicnj nuo 1 po pietų įsuoju uiebuvoii. 
I? ° L t .V.n,J2sOft e*V ■ i iki 8 vai. vak. Atsišaukite, o patirsi-
N. R°bey str. Pradžia 7:30 vai. vak. te ^as tik yra reikalinga. 
Malonėsite atvykt visi draugai, yra
(laug^sva^bių reikuįų.j^^^^^^ Komitetas visu cukraus 1 PARDAVIMUI drabužių, čeverykų 

  I kom B iii - I lv čeverykų taisymo krautuvo, farcluo- 
r,. i s a. i n j__ __  I * I siu biznį ir namą už labai žemą kai-0iccro. ■— Liotuvią Raudonos Rožes Į «« pnr/invimo nripžastis — važiuoju

Pašelpinio Kliubo susirinkimas bus 1 Šeimynos gyvenančios netoli Detroit j i^tuvon Platesniu žinių kreipkitės 
dieną balandžio Stankevičiaus svetai- ar Clevelando rašykite arba kreipkitės 11.į®t’įYonf SzenutS 1 * U kreipkite, 
nėj, 1500 So. 49th Avė., kaip 7:30 vai. prie Michigan Free Employment Bu- Ras 1514pgo Uin gt 
vakaro. Kliubo nariai malonėkite at-|reau, 461 Larned St., West Dėtroit, ‘ c Rorkford III
sivesti naujų narių ir patys būti pa-1 Mich., arba Cleveland City Hali Free' ’
skirtu laiku. I Employment Bureau, East 6th St. ir

— K. Yurijonas. Lakeside Avė., Cleveland.
----------------- Mitingas cukrinių burokų auginimui

Birutiečių domei. — Pradedant nuo darbininkų Iowa valst. įvyks savait- 
kovo 28 iki gegužės 8 d. “Lietuviš- dienyj, bal. 3 d., 1921, pas Al. We- 
kų vestuvių” choro repeticijos bus da- ber’s, 1642 Orchard St., Chicago, III 
romos šiaip: 1) Moterų, abiejų balsų, Mitingas cukrinių burokų auginimui 
kiekvieną panedėlį nuo 8 v. v. Fellow- darbininkų Michigan Sugar Company, 
ship House, 831 W. 33rd PI. 2) Vy- bus laikomas pne 1712 So. Loomis 
rų, abiejų balsų, subatomis Mark st., ir 1811 West Erie’St., Chicago, 
White Square salėj. 8) Bendro choro in. ant 1:00 vai. po pietų, bal. 3 
— kiekvieną ketvergą, 8 v. v., Mark d., 1921. 
White Square salėj. — Valdyba. Mitingas cukrinių burokų augini- 
_—į ’ i.mui darbininkų Minnesota Sugar Com

pany bus laikomas, bal. 3 d., 1921, 
pas Conard Wolfą, 2459 Wenthworth 
avė., Frank Pondras, 1371 Mihvaukee 
avė. ir Gust Jahr, 1909 Orchard St., 
Chicago. 

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbininkų Rock County Sugar Com- 

j i Pany laikys savaitdienyj, bal. 3 d., 
Giminės iš Lietuvos jieško Stanis-H921, pąs David Meisner, 955 West 

lovo ir Kajetono Glinskių, motina, 18th Chicago, III. 
Rozalija Glinskienė; Vladislovo Ko- Mitingas United Sugar Co., darbi- 
mero, brolis, P. Romėnas. Jieskomieji ninlnĮ bug ]aikOmas nedėlioj, bal. 3, 
paeina nuo Naumiesčio. Kas ap)e juos pa8 RUppą> 5026 Lawrence Avė., 
žino malonės pranešti. Platesnių ži- jefferson ParK, Chicago. 
nių kreipkitės pas 

RAPOLAS GEČIUS,
364 Kensington Avė., Chicago, III.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

JIEŠKAU savo sesers Anastazi
jos (Žutautaitės) Jonaitienės, pirmiau 
gyveno Weaver, III. Paeina iš Tau
ragės apsk., Naumiesčio vai., Rym- 
ženčių sodos. Taipgi pusseseres Onos 
Degutaitės 1918 m. atvažiavo iŠ Lie
tuvos į Chicagą, paeina iš Naumiesčio 
miesto, Tauragės apsk. Pačios atsi
šaukit ar žinančios pameškit

Marijona (žutautaitė) žičkienė, 
8427 Auburn Avė., Chicago, III.

REIKIA patyrusio buče- 
rio; atsišaukite tuojau.

3348 So. Morgan St., 
Tel.: Boulevard 3162.

REIKIA kriaučiaus prie 
kostumeriško darbo. Kreip
kitės:

911 W. 33rd St.
Tel.: Boulevard 6836.

PARDAVIMUI

Atsišaukite:
4953 So. Ashland Avė.

PARDUODU bučernę 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 saliunas 
ir 5 kambariai gyvenimui.

2224 Indiana Avė.
Atsišaukit 1 vai. po piet.

PARDAVIMUI poolruimis, su 
7 stalais. Biznis išdirbtas nuo 
senai. Parduosiu pigiai. Parda- 
vitno priežastis — skiriuosi su 
partneriu. •

3953 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas ir 4 
kambariai pagyvenimui užpakan 
lyj. Kaina $950.00 cash. Renda 
$40.00 — 8 metų lysas.

6456 So. State St.

PARDAVIMUI valgykla labai 
geroj vietoj ir biznis nuo senai 
išdirbtas. Pardavimo priežastis 
— važiuoju Lietuvon.

1947 So. Halsted St.

ras saliunas. Atsišaukite: 
2596 Ėlue Island Avė.

Arti Western Avė.
PARDAVIMUI saliunas 

ir lenkų apgyventoj vietoj, 
gerai išdirbtas. Priežastis 
mo, važiuoju į Lietuvą.

804 W. 31 St.

lietuvių
Biznis 

pardavi-

PARDAVIMUI Saliunas lietuvių 
kolionijoj. Biznis išdirbtas nuo 
seniai.

321 East 115 Street, 
Kensington, III.

PARDAVIMUI SALIU
NAS GEROJ VIETOJ. 
PRIEŽASTĮ PARDAVIMO 
PATIRSIT ANT VIETOS.

821 W. 35th St.

------------------------ y----- -------------- ------  
NORINTIEMS PIRKTI FARMAS!
Užėjus miestuose bedarbėms, dau

gelis lietuvių perka farmas. Nuola
tiniai pardavėjai — agentai, taip mo
ka įpiršti bevertės farmas neprityru- 
siems ateiviams, kad pastariemsiems 
tankiai prisieina palydėt savo sun
kiai uždirbtus pinigus. Musų apielin- 
kėj yra keletas gerų farmų pardavi
mui, kurias galite pirkti tiesiai nuo 
savininko už tinkamą kainą.

Aš ukininkauju ir farmų pardavo- 
jimu neužsiimu, bet turėdamas ant 
farmų patyrimą, maloniai pagelbė
siu. kaip prie pirkimo, taip ir prad
žioj farmeriavimo už menką atlygi
nimą — už sugaištą laiką.

P. GASSUNAS,
R. F. D. 1, Box 133, 

Allegan, Mich.

PARDAVIMUi stuba; krautuvė )3 
priekio ir 4 kambariai pagyvenimui iš 
užpakalio. Elektro šviesa ir gasas; 
garadžius dviems karams. Kaina 
$3,000 — nėra mortgečiaus.

LOUIS TOPOULAS, 
2443 W. 71 St., Tel.: Steward 461

PARDAVIMUI farma Wisc. vals. 
lietuviais apgyventa vieta, labai gera 
žemė, didelis plotas gero miško, už 
medžius vien galima gauti $3,000. 
Pardavimui su visais įrengimais, 
daug gyvulių arklių ir mašinerijos. 
Geros trobos. Parduosiu piR-iai arba 
mainysiu ant namo. Kreipkitės nas 
mane patį. Aš važiuosiu tenai suba
toj, April 2 d., todėl norintieji matyt 
farmą, galės važiuot svkiu.

A. ŽUKAUSKAS, 
814 W. 33rd St.

Blvd. 3941.

PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš
dirbtas per daugelį 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 priežastį, patirsite ant vietos.

PARDAVIMUI I.ARAI 
GERAS SALIUNAS PI-
GIAI.

4544 So. California Avė.
PARDAVIMUI BUČER- 

NĖ. APGYVENTA LIETU
VIŲ IR LENKŲ.

1640 Jefferson St.

EXTRA!EXTRA!
Pardavimui puikus namas lietuvių 

ir lenkų apgyventoj vietoj — Wood 
Str. arti Milwaukee Avė. Name ran
dasi biznius — bučernė ir grosernč. 
Namas įrengtas, eleetrie šviesa, mau
dynė ir praradę dėl dviejų automobi- 
llvj. K.a.TYvk>£XT-itxi dėl 3-jvį šeimynų pry- 
venimui. Kaina gana prieinama —- 
savininkas umu laiku išvažiuoja į 
Lietuvą. Taipgi turiu daugybę namų 
dėl pardavimo po visą Chicagą. Kreip
kitės: Phone: Armitage 1710. Paul 
Shvelnis, 1443 N. Paulina St., Chicago.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

2810 W. Harrison St.

IŠMAINYMUI puikus vasarinis re- 
sortas su 84 akerių farma ir gražiu 
sodu. 16 kambarių viešbutis, į ežerą 
priekis, su rakandais. Gerą pelną ne
šanti vieta. Ką turit išmainymu)? 
Kaina $12,000. Platesnių informacijų 
kreipkitės:

O. C. MARTENS, 
2295 Milwaukee Avė. 
Tel.: Humboldt 779.

PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
mu mūrinis namas po .6 ir 5 kamba
rius; maudynės, rendos neša $1,500 
i metus. Kaina $10,500.00 ant išmo
kėjimo. Tik $3,000 įmokėt, Ūkusius 
rendos pabaigs mokėti. Namas ran
dasi ant Bridgeporto. Atsišaukite 
greitai pas J. Zacker, 

3301 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

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirkisit rakandus, atei

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

Gyvenimo
1922

PARDAVIMUI už pusę kainos 80 
akerių farma: pusė ariama, o kita 
pusė miškas — ganykla; visa ap
tverta. Budinkai nedideli, gera, der
linga žemė. Parduoda trumpame lai
ke tik už $2,500.00 ant išmokėjimo. 
Farma randasi Michigan valstijoj, 
anie 150 mylių nuo Chicago ir tik 
viena mylia nuo Irons miesto. Atsi
šaukite greitai pas J. Zacker,

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

vieta
So. Kedzie Avė

PARDAVIMUI namas ir du 
lotai šalę;, taipgi grosernč. Pir
kėjas gali pirkti viską kartu ar
ba atskirai. Atsišaukite,

2640 W. 47th St.

........ * ...........
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Well8 St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.


