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Ex-karaliusj)ėgĮs Ispanijon
Turku kariuomene supliekė Graikus

Reakcininkai veda kampaniją prieš Debsą

Reakcininkai veda kampa
niją prieš Debsą

Amerikos Legiono Sulai pro
testuoja prieš Dėbso ir kitų po
litinių kalinių paliuosavimą.

Ex-karalius bėgąs 
Ispanijon.

Buvusia Austro-Vengrijos kara
lius, talkininkų oficierių lydi

mas, vyksta Barcelonon.

PARYŽIUS, balandžio 2. — 
Oficialiniuose vietos rateliuose 
gautai žinių, kad buvusis Aust
ro-Vengrijos karalius Karolis 
Steinamanger miestų apleis ry
to paktį. Jisai vyks specialiniu 
traukiniu per Pragerhof, Lai- 
bacb, Trieste, Venicijų ir Ge- 
noų.

Atvykęs Genoa miestan bu
vusis karalius sėsiąs į Italų ka
rinį laivų, torpedininku, ir vyk
siąs Barcelonon.' Čia jisai bu
siąs didžiojo kunigaikščio Le- 
opold Salvator svetys.

Traukinys, kuriuo vyks bu
vusis karalius, apsilenks Aust
rijos teritorijos. Jis betgi eis 
tik nakties metu. Trieste mies
te traukinis išbusiąs visų die
nų. \

Buvusį karalių palydės du 
Anglų ir vienas Francuzų pul
kininkai, o taipjau Italų ir Ja
ponų oficieriai.

Vadovaujamieji Vengrų val
džioje žmonės Karoliui užtikri
no, jogei nė vienas žmogus ne
busiąs paskirtas Vengrijos ka
raliumi pirma nei apie tai bus 
pranešta pačiam Karoliui. Be- 
to, jie prisižadėjo stoti už ku
nigaikštį Otto, jeigu tik talki
ninkai leis pasodinti ant sosto 
by vienų Hapsburgų šeimynos 
narį.

Ex-karalienė susirupinus.
GENEVA, bal. 2.— Buvusio 

karaliaus Karolio sdkretorius 
VVerkmann šiandie apie 9 vai. 
vakare Associated Press agcn- 
tijon patelefonavo, jogei Pran- 
ginse kol kas negauta jokio 
pranešimo nuo Karolio, kuris 
matyt, dar nėra parėjęs Švei
carijos pusėn. Buvusi karalienė 
labai susirupinus tuo, kad ne
gauna jokio . pranešimo nuo 
savo vyro.

Vis dar svajoja apie sostą.
RUDAPEŠT, bal. 2.— Buvu

sia karalius Karolis, kurio pa
sistengimas atgauti savo sostą 
buvo pačios Vengrų valdžios 
išardytas, šią naktį ar ryto 
grįš atgal į Šveicariją. Grįš au- 
tomobiliumi. Apie tai čia šian
die gauta pusiau oficialiais pra
nešimas.

Vengrų regentui, admirolui 
Horthy, buvusis karalius tele- 
fonavo po tris ar keturis kar
tus į dieną. Telefonavo iš Stei- 
namangerio, norėdamas palen
kti regentą, kad jis savo nu
sistatymą atmainytų. Bet re
gentas šitai padaryti griežtai 
atsisakė.

Karolis dar skaitąs save 
esant Vengrijos karaliumi. Vis 
dėlto, jis sutinkąs, kad tuo 
tarpu Vengrijos valdonu butų 
admirolas Horthy.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kaimo. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

Čeko-Slovakijos valdžia nu
žymėtąjį savo ultimatume, ku
riuo reikalahjama pašalinti 
iš Vengrijos Karolį, laiką pra
tęsė iki nedėlios vidurnakčio.
Jungtinių Valstijų pasiuntinis 

matėsi su Karoliu.
LONDONAS, bal. 2. — Vie

tos darbininkų laikraštis Daily 
Herald šiandie išspausdino gau
tą nuo savo korespondento, 
esančio Austrijos sostinėj 
Viennoj, žinią, kurioj sakoma:

“Jungtinių Valstijų atstovas 
Grant Smith (didysis Amerikos 
komisionierius Budapešte) pra
eitą subatą kartu su premjeru 
Teleky išvažiavo į Stenaman- 
gerį, kaip sakoma, pamedžiotų. 
Tuoj po to, kai buvo pranešta 
apie tai, jogei yra atvykęs Ka
rolis, Vengrų premjeras, lydi
mas p. Smith’o, nuėję buvusį 
kaizerį pasveikintų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 4, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Turky kariuomenė stipriai 
supliekusi Graikus.

Sako, kemalistams padedą bol
ševikų oficieriai; Turkai atsi

ėmę Ėsk i-Šerą.

PARYŽIUS, bal. 2.— Čia gau
tomis žiniomis, Graikų kariuo
menę Mažojoj Azijoj ištiko 
nepasisekimas. Turkų naciona
listai josios centrui, esančiam 
ties Eski-šeru, kirto stiprų 
smūgį.

Užsienio reikalų ofisas pa
tyrė, kad įvykusiame ranka 
rankon mūšy, kuris turėjo vie
tos apie šešiatą mylių nuo 
svarbios geležinkelių kryžke
lės Eski-šero, kemalistai laimė
jo didelę pergalę.

Čia gautosios žinios skelbia, 
kad Graikų kariuomenės ver
žimąsi sulaužė nauji naciona
listų kariuomenės būriai, at
siųsti iš Angoros, ir bolševikų 
oficierių vadovaujami.

Kito tokio jau stipraus pa- 
simojimo prieš Graikus laukia
ma ties Afium-Karahissaru. 
Tai,matyt, bus padaryta tuo
met, kai čia atvyks nauji kerną, 
listų kariuomenės būriai, kurie 
jau yra kely iš Cilicijos,

Kernai prieš Graikus turįs 
suverbavęs devyniasdešimta tuk 
stančių kareivių. Pastarieji ir
gi sustiprina savo frontą — 
dviem naujom kariuomenės-di
vizijom. Tuo budu Graikų ka
rinės jėgos susidės iŠ šimto 
dvidešimt tūkstančių kareivių.

Užpakaly Graikų kariuome
nės linijų eina nereguliarinis 
karas, kurį veda atskiri būre
liai Turkų. Jie ardo tiltus ir 
suiminėja kupranugarių kara
vanus. Pasekmėj to —• Graikų 
kareiviai nūdien gauna tik per
pus tiek maisto, kaip kad gau
davo pirma.
Tarkai sakosi užėmę Eskl-Ser 

miestą.
PARYŽIUS, bal. 2. — Čia 

gauta iš Turkijos sostinės Kon
stantinopolio žinia. Sako, kad 
Graikų kariuomenė Mažojoj 
Azijoj, kuri pradžioj šios sa
vaitės stipria Turkų kontrata
ka tapo, išblokšta iš Eski-šer 
miesto, dabar skubotai trau
kiasi atgal.

Sako, kad Turkų kavalerija 
dabar vejanti Graikus.

CHICAGO, balandžio 3. — 
Illinois valstijos legiono viršy
ta, pulkininkas \Villiam R. 
McCauley, nacionalini Ameri
kos Legiono pirmininkui Gal- 
brait’ui vakar pasiuntė ilgą 
protestą. Pulkininką* McCauley 
sakosi kalbąs viso Illinois Le
giono vardu. Jisai protestuoja 
ir pataria, kad taipjau darytų 
ir visi kiti Amerikos Legiono 
skyriai — visose Jungtinėse 
Valstijose — protestuotų prieš
paliuosavimą seneli • Socialis
tų Partijos darbuotojo. Euge
nijaus Dėbso, ir kitų politinių 
nusižengėlių. Esu. Illinois Le
gionas darysiąs visa, ką galė
damas. kad “šitokį valdžios el
gesį sustabdžius.”

Beto, čia sužinota, kad Illi
nois Legiono skyriai, kurių esą 
daugiau kaip septyni šimtai, 
šiomis dienomis prezidentui 
Hardingui pasiusią “atatinka
mų protesto rezoliucijų.” Va
dinas. reikalaus, kad preziden
tas nepaliuosuotų nė Dėbso, 
negi kitų politinių nusižengė
lių.

Oklahomoj tas pats.
OKLAHOMA, bal. 3.— Okla- 

bomos valstijos Legiono pildo- 
masai komitetas vakar kaip 
vienu balsu priėmė rezoliuci
ją, kuria griežtai protestuoja
ma prieš paliuosavimą Dėbso, 
kuris dabar yra uždarytas fe- 
deraliniame valdžios kalėjime, 
Atlantoje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 4, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Lenkų kareiviai vežta karau 
Jungtinių Valstijų laivu.

Moteris, kuri juo važiavo kai
po maisto išdavėja, sako, kad 
laivu vežta ir amunicija; vežta 

iš Chrebourgo.

LOUIS P. LOCHNER. 
[SpecialS Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]

BERLINAS, kovo 28. — čia 
tik-ką gauta akyvas išparody- 
mas apie tai, kokios paramos 
yra davusi dabartinei Lenkų 
valdžiai jos kare prieš sovie
tų Rusiją Amerikos demokra
tų administracija. Jis gauta nuo 
vienos jaunos amerikietės, ku
ri važiavo Europon garlaiviu 
Gdansk, priklausančiu Lenki- 
jos-Ąmerikos Navigacijos kor
poracijai New Yorke. Ji važia
vus kaipo maisto išdavėja. Jos 
papasakojimas, trumpai imant, 
yra toks. Kalbamasai laivas, 
vieno buvusio Jungtinių Valsti
jų laivyno oficierio komanduo
jamas, vežęs amuniciją ir ka
reivius iš Francijos prieplau
kos Cherbourge’o į Danzingą. 
Kad be kita ko vežta ir du kari 
niu orlaiviu, ir kad leidimą pe
reiti Kiel kanalu (Vokietijoj) 
laivas gavęs tik ačiū neteisin
giems liudymams. • •

Smagiausia šitame įvyky da
lykas yra toks, kad Francijos 
darbininkai prie visa to nepri
sidėję. Kaip tik priešingai, ka
reivių ir kitų pabūklų sukro- 
vimą taivan turėję atlikti patys 
Lenkų kareiviai, esantys Cher- 
bourge.

čia paduodama liudymas, 
kurį įteikė buvusioji maisto iš
davėja. Vis dėlto, iŠ liudymo, 
iai pačiai prašant, išleidžiama 
jame įveltųjų asmenų vardus.

Liudymo tekstas.
Tekstas liudymo, kurį įteikė 

kalbamoji moteris, yra seka
mas:

“Gruodžio 19 dieną Lenkijos- 
Amerikos Navigacijos korpora
cijos, esančios New Yorke, lai
vas Gdansk išplauk C Danzi- 
gan. Laivas paskui sustojo 
Cherboųrge, Francijoje. Susto
jo gavęs bovielinį pakvietimą, 
kad tenai esą reikalinga paimti 
pasažio. i.is.

“Pasirodė* • kad tie pasažie- 
riai yra Lenkų kareiviai. Viso 
buvo 203 kareiviai ir trys ofi
cieriai. Beto, ir vieno Francuzų 
oficierio butą.

“Vokiečių .valdžia pasiuntė 
bevielinį praenšimą laivui. Esą. 
su kal'bamaisiai kareiviais jis' 
negalėsiąs plaukti Kiel kanalu, 
lai dėlto, kad Vokietija neka
riauja su Rusija. Perledi tuos
kareivius reikštų sulaužyti ne- 
itrahuną.

“Laivo k m’tonas, Vokiečių- 
lenkas ir Jungtinių Valstijų pi
lietis, kiek laiko tarna
vęs l-’'gtm!ų Valstijų laivyne, 
VokL'/ut valdžiai pasiuntė l-e 
vieniai b u gram?, p žymėda
mas, joge! Mintieji karei
viai j ra dcmohilu..oli ir kad 
jie su savim vežėsi ne amuni
ciją. be1 savus Imu ..ižus. Jis
prašė kad laivui Gdansk butų 
leist i perplaukti Kiel kanalu. 
Jo pr įVymas išpilti vta, ir laivas 
gavo leidimą perplauk:! kana
lu.

Laivan krauta amunicija.
“Cherboųrge prieplaukoj lai

vas išbuvo dvi dieni. Tuo metu 
nių atvyko keli tuzinai preki
nių avgonų, kuriais atvežta 
didelių dėžių, tokių, kur tik 
viena ar dvi gali išsitekti vi
same vagone. Visa tai krauta 
į laivą. Ant visų kalbamųjų dė
žių buvo Užrašyta: “Base Ma
ri time Polonaise, Cherbourg, 
Douane.” šitų dėžių Prancūzai 
darbininkai nepalietė; taivan 
jas krovė Lenkų kareiviai. Dvi 
nakti ir vieną ištisą dieną ši
tos dėžės krauta taivan. Užpa
kalinėj denio daly padėta du 
orlaiviai. Daugiau jų ten ne- 
bedeta tik d.elto, kad laivas bu
vo permažas.

“Paklausti, ar tose didžiulė
se dėžėse kartais nėra kanuo- 
lės, tam tikri laivo valdininkai 
tatai užginčijo. Kiti tečiaus 
suprato, kad čia vežama amu
nicija. Vis dėlto, kalbamasai 
siuntinys adresuota militarinei 
Lenkų Misijai Danzige, kuri 
turėjo persiuntimo lėšas ap
mokėti.

“Pasak viepo Lenkų kariuo- 
menės leitenanto, kareiviai, 
apie kuriuos Vokiečių valdžiai 
buvo pranešta, jogei jie esą de
mobilizuoti, tai jie anaiptol ne
buvo demobilizuoti.

“Tas pats leitenantas pasakė, 
kad prasidėjus didžiajam ka
rui kalbamieji kareiviai tarna
vę Vokiečių armijoj, bet karo 
metu buvę paimti belaisvėn — 
Francijoje. Paskui jie įstoję 
Lenkų Legionan ir kariavę 
prieš Vokietiją. Leitenantas dar 
pasakė, jogei kalbamieji ka
reiviai turės nuvykti Varšuvon 
ir ten prisistatyti į militarinę 
kvatierą. Beto, jisai pasakė, 
kad .vienatinė informacija, ko
kios tie kareiviai turį, esanti 
ta, jogei jie paleidžiama atas-

PINIGŲ RŲBSA&
Subatoj, bal. 2 d., užsienio pinl- S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 

26,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais Šiaip;

Anglijos 1 svaras ......   $3.91
Austrijos 100 kronų ........... $0.28
Belgijos 100 kronų už ....... $7.82
Danijos 100 kronų ..........  $18.25
Finų 100 markių ................... $2.75
Francijos 100 frankų ........... $6.98
Italijos 100 lirų .............   $4,18
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markių .......  $0.18
Norvegų 100 kronų ......  $16.40
Olandų 100 guldSnų ........... $34.45

’ šveicarų 100 frankų ........... $17.35
švedų 100 kronų ............... $28.40
Vokiečių 100 markių ...... ..... $1.65 

togoms iki vasario 20 d. Gi tą 
dieną jie ir vėl turį prisitatyti 
Varšavon — savos tarnybos 
reikalais. Kas jiems teks veik
ti paskui, jisai jokio pranešimo 
neturįs. Kitas laivo Gdansk 
valdininkas, taipjau lenkas, da
vė sekamą pareiškimą:

“ ‘Nemanykite, kad šitie ka
reiviai į savo gimtąjį kraštą 
vyksta atostogoms. Aš visai ki
tos nuomones turiu..*

“Ar laivas Gdansk ištikrųjų 
vežė ginklus ir amunicija mi
litarinei Lenkų Misijai Dan
zige, tvrtinti tai negaliu. Mano 
manypiu, jis vežė, nors visa 
tai užginčijo kalbamasai leite
nantas ir patys laivo valdinin
kai.

’ “Būnant Cherboųrge man 
pranešta, jogei ant kito laivo, 
Oron, kuris buvo įmetęs inka
rą netoli mūsiškio, vesta ark
liai — siuntimui į Lenkus.”

15,000 benamių Maniloj-
Sudegė trys tūkstančiai namų; 

nuostoliai busią dideli.

MANILA, Filipinai, bal. 3.— 
Vakarinėj šio miesto daly va
kar kilo milžiniškas gaisras, 
kups nušlavė apie tris tūkstan
čius namų ir penkiolika tūk
stančių žmonių tuo budu pa
darė benamiais.

Gaisras kilo taip vadinamam 
San Lazari distrikte, kur gy
vena daugiausia čiagimiai gy
ventojai, ne amerikiečiai.

Tikroji gaisro priežastis kol 
kas dar nepatirta.

Kad suvaldžius šėliojantį 
gaisrą, nemaža pasidarbavo 
jurininkai nuo kelintos Jungti
nių Valstijų karinių laivų.

Be pastogės likusieji idili
nės reikalingi ūmios pagalbos. 
Tos pagalbos jiems dabar tei
kia Amerikos Raudonasai Kry
žius.

Kiek bus nuostolių, tikrai ne
sužinota, Visiems betgi aišku, 
kad jie bus labai dideli.

Ex-prezidentas vyks 
Londonan?

Buvusio prezidento Wilsono 
partijai jau persamdyta pirmos 

klesos viešbuti.

LONDONAS, bal. 3.— Vie
nas vietos laikraštis, Reynolds 
Newspaper, vakar paskelbė to
kią žinią. — Apie pabaigą ba
landžio mėnesio Londonan at
vyksiąs buvusis Jungtinių Val
stijų prezidentas Wilsonas. Sa
ko, kad Wllsonas čia pabus 
apie dešimt dienų.

Taipjau sakoma, kad viena
me pirmos klcsos viešbuty jau 
esą pasamdyta kambariai dėl 
aštuonių žmonių — buvusio 
prezidento partijos.

' Juodašimčiai siaučia.
Pagavo negrą, nuplakė ir įde

gino kakton tris raides.
DALLAS, Tex., bal. 3. — 

Penkiolika apsimaskavusių juo 
dašimčių vakar čia pagavo) vie
ną negrą ir nusivežę į taukus 
biauriai primušė.
Spėjama, kad tai taip vadina

mojo Ku Klux Ktan’o narių 
darbas. Spėjama iš to, kad pri
muštojo negro kakton įdegin
ta trys didelės raidės — “K. 
K. K.”

Kaip pasakoja pats primuš- 
tasai negras, piktadariai jį iš
vežę už miesto ir primušę ne
va dėlto, kad jis matyta užei
nant pas vieną baltveidę mote
rį, gyvenančią vienam pirmos 
klesos viešbuty.

Policija jieškanti piktadarių, 
bet vargiai juos suras.

Auksinai neužilgo 
pabrangsię.

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo {staiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors Hto. 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 Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Naur 
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus* vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 4, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Belgy kariuomenė šaudo 
kimunistus.

PARYŽIUS, bal. 2. — čja 
gauta Havas agentijos prane
šimas iŠ Mayence, Vokietijoj. 
Sako, kad Moerse Belgų ka
riuomene susirėmė su komu
nistais. Keli žmonės užmušta, 
mušta ir dešimt sužeista.

Ir Anglija “tausoja dienos 
šviesą.”

LONDONAS, bal. 3.— šian
die visoj Anglijoj pavaryta 
laikrodžiai. Pavaryta viena va
landa į priekį. Taip bus iki ru
dens. Tuomet laikrodžiai ir 
vėl 'bus pavaryta — viena va
landa atgal.

Angluose tai daroma jau še
ši metai.

šermenis laidotuvėse.

BERLINAS, bal. 3. — Gau
tomis iš Esseno žiniomis^ va
kar, laidojant komunistinių 
riaušių metu užmuštuosius po- 
licistus, pačių policistų neap
sižiūrėjimu ekspliodavo ranki
nė granata. Trys policistai už
mušta r dešimt sužeista.

Atėmė dešimt tūkstančių dole
rių ir pabėgo.

DETROIT, Mich., bal. 3. — 
Penki apsiginklavę banditai 
vakar čia užpuolė vieną Michi- 
gan Steel Products kompani
jos viršininką. Atėmė dešimts 
tūkstančių dolerių ir pabėgo.

SPR1NGFIELD, III., bal. 3.— 
Maliorių unija paskelbė strei
ką. Samdytojai kėsinasi su
mažinti algas.

ST. LOUIS, Mo., bal. 3. — 
Kontraktoriai atsisako daryti 
naujus kontraktus. Visoks na
mų statymo darbar kaipir sus
tabdyta. Mat, darbininkai atsi- 
sakc priimti samdytojų pasiū
lymą, kuriuo darbininkams su
mažinta algos — 20 nuoš.

ST. JOSEPH, Mo., bal. 3— 
Vietos metalo dirbtuvių darbi
ninkai nesutiko priimti samdy
tojų pasiūlymą, sumažinantį jų 
algas, ir metė darbą.

NoTTT

Motery kongresas.
Baku mieste įvyko pirmasai 

motery kongresas.

LONDONAS, bal. 3. — Baku 
mieste šiomis dienomis įvyko 
pirmasai moterų kongresas. 
Pirmasai artimuosiuose rytuo
se. •

Kongrese be kita svarstyta 
trys sekami klausimai — kaip 
likvidavus nemokšumą, apsau
ga motinytes ir delegatų siun
timas į viesatinį Rusijos mo
terų kongresų.

ROCHESTER, Bal. 3. — 
Kontraktoriai paskelbė lokautą 
namų statytojų unijai. Tai dėl
to, kad darbininkai nesutiko 
dirbti už mažesnes algas.

DĖS MO1NES, bal. 3. — Na
mų statymo industrijoje dide
lis krizisas. Apie du tūkstan
čiai namų statytojų jau senai 
neturi darbo.

NEW YORK, bal 3. — New 
Yorke gali kilti didelis strei
kas — baltinių industrijoje. 
Samdytojai kėsinąs mažinti al
gas.

CINCINATI, bal. 3. — Malo
nų unija griežtai atsisakė pri
imti samdytojų pasiūlymą, ku
riuo norima sumažinti algas.

OMAHA, bal. 3.— Daugelis 
namų statytojų meta darbą. 
Samdytojai sumažino algas — 
20 nuoš.

MEMPH1S, bal. 3. — Apie 
tūkstantis namų statytojų ne
turi darbo. Samdytojai paskel
bė lokautą.

TOKIO, bal. 3, Japoną 
garnizonas paliepė, kad maiš
tininkai, užpuolusieji vietos 
miliciją, tuoj sudėtų ginklus. 
Pastarieji paklausė.

32,000 kooperacijų Vokietijoj.
• — '■ HM*

[IS Federuotostos Presos]

Berlinas. — Paskelbtosios už 
j 9^0 in. skaitlinės parodo, kad 
Vokietijos tniesteliupsė ir kai
muose gyvuoja 32,419 koopera
cijų. Taigi jų skaičius, paly
ginus su 1919 nL priaugo 2,- 
242. Iš jų veik 67 nuoš. prie 
Nacionalinės Vokietijos Agri- 
kultarinių Kooperacijų Draugi
jos.
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Amerika rems 
Franci/ą.

Hardingo administracija 
neketina būt prielankesnė 
Vokietijai, negu buvo Wil- 
sono administracija. Wash- 
ingtone tik-ką tapo paskelb
ta, kad šios šalies valdžia 
skaito Vokietiją atsakomin- 
ga už karą ir reikalaus, kac 
ji padarytų visa, kas gali
ma, idant atitaisius nuosto
lius ir skriaudas, kurie įvy
ko per jos kaltę svetimoms 
šalims. Be to, ji reikalaus, 
kad Vokietija prisipažintų, 
jogei ant jos puola atsako
mybė už karą.

Šitokiu savo nusistatymu 
Jungtinių Valstijų valdžia 
stoja greta Francijos, kuri 
yra užsispyrusi išspausti iš 
Vokietijos kiek galint dides
nę karo kontribuciją — rifet 
jeigu Vokietija delei to bu
tų palikta amžinu bankrutu. 
Tie žmonės, kurie tikėjosi, 
kad Amerika neduos talki
ninkams smaugti Vokietiją, 
dabar pamatys, kad jie kly
do.

Kaip tik dabar Amerikoje 
lankosi specialis Francijos 
įgaliotinis, buvusis ministe- 
rių pirmininkas, Rene Vi- 
viani, kurio uždavinys yra 
sustiprinti ryšius tarpe šitų 
dviejų šalių. Augščiaus pa- 
minėtasai paskelbimas Har
dingo politikos sulig Euro
pos tapo padarytas tuojaus 
po to, kai p. Viviani pasima
tė su prezidentu.

Kodėl tečiaus Amerikos 
valdžia eina prieš Vokietiją 
ir tariasi su Francija?

Dėlto, kad šios šalies ka
pitalistai bijosi Vokietijos 
kapitalo konkurencijos. 
Prieš karą Vokietijos kapi
talas buvo labai įsigalėjęs 
Pietinėje Amerikoje ir sto
vėjo ant kelio Jungtinių Val
stijų kapitalistams, kurie 
norėjo tenai daryt biznį. Da
bar šios šalies kapitalistai bi 
josi, kad Vokietijos kapita
las, atsigavęs po karo smū
gių, vėl nįsiskverbtų į tą 
sritį.

Noras atsikratyti nemalo
naus konkurento buvo ta 
priežastis, kuri privertė ka

ro laiku Dėdę Šamą stot 
talkininkų, pusėn prieš Vo
kietiją. Anglijos galybė juro 
se daugiausia prisidėjo prie 
to, kad Vokietija tapo perga
lėta, Karo laiku Jungtinės 
Valstijos laikėsi išvien su 
Anglija. Bet dabar Jungti
nių Valstijų kapitalistai jau 
nebesitenkina Anglijos pa- 
gelbininkų role; jie jaučiasi 
pakankamai stiprus, kac 
galėjus stot į lenktynes su 
Anglijos imperializmu.

Anglija tuo budu darosi 
Amerikos priešas, ir tatai 
verčia Ameriką arčiau susi
draugauti su Franci j a, ku
rios tikslas taip pat daugeliu 
žvilgsnių prieštarauja An
glijos siekimams.

Jau senai buvo pastebėta, 
kad Amerika visuose Euro
pos politikos klausimuose 
remia Franci jos poziciją — 
pav. bolševikų pripažinimo 
klausime, mažųjų buvusios 
Rusijos tautų klausime, ir 
tt. Matoma, taip bus ir to- 
liaus.

(as nori intervencijos?

ESTAI PRIPAŽINO 
LIETUVĄ.

“’Lictuva” rašo, kad Lietu
vos respublikų pripažino <je 
jure ir Estonija.

Prieš tai Lietuvų buvo pri
pažinusi Latvija, ir šiomis ie
nomis jų pripažino Argentiną.

DVILYPĖ LOGIKA.

“Tėvynė” teisingai pastebi, 
kad inuąų komunistai visuo
met turi dvi mieras, kada jie 
kalba apie savo vienminčių^ ir 
apie savo oponentus. Lietuvos 
valdžių jie, pav. nuolatos smer
kia už tuos pačius dalykus, ku
riuos jie giria arba kurių, bent 
neskaito blogais bolševikiškoje 
Rusijoje.

Sakysime, koncesijų klausi
me. Pernai buvo pranešta, kad 
Anglijos finansistai rengiasi su
teikti Lietuvai paskolų, bet rei
kalauja už tai, kad Lietuva 
jiems duptų išimtinų teisę da
ryti tam tikrus biznius Lietu
voje: supirkinėti linus ir miš
kus ir tt. Tuomet mūsiškių ko
munistų spauda ėmė šaukti, 
kad Lietuvos valdžia parduoda 
Lietuvų užsienio kapitalistams. 

Bet tie patys elementai elgia
si visai kitaip, kada jie išgirs
ta tokių pat dalykų apie Rusi
ją “Tėvynė” sako:

“Tačiau* štai kuomet mu
sų komunistų garbinamoji 
Rusija per savo diktatoriaus 
Lenino lupas pareiškė, kad 
ji pasirengusi dupti kuodi- 
džiausias koncesijas svetimų 
valstybių kapitalistams, kad 
tuoini, gavus galimybes at
statyti sugriuvusių Rusijos 
industrijų ir pramonę, ir jau 
ne vienų šimto milionų kon
cesijų yra pasirašę su sveti
mų šalių kapitalistais, tad 
nei pati ‘Laisvė*, nei kiti 
laikraščiai nieko nesako — 
tyli.

“Mat, ko negali išvengti 
kitos valstybės, net tokios 
turtingos kaip Rusija, ir kas 
joms galima, tad tas nedir 
leistina daryti Lietuvai.” 

Koncesijos nėra geras daly
kas. Bet jeigu deĮei jų yra pei
kiama Lietuvos valdžia, tai tu
ri būt peikiama ir Rusijos bol
ševikų valdžia.

Pas žynę.

—Tamsta, poni ulei, be abejo 
nori kų nors žinoti apie busi- 

1 na savo vyrų?
—Visai ne. Aš noriu žinoti 

dabartinio mano vyro praeitį, 
kad tomis žiniomis galėčiau 
^teįtyj pasinaudoti.

Išėmus kelis amatus, darbi
ninkai Meksikoje vis dar te
bėra pigesni, negu Jungt. Vals
tijose. Žaliosios medžiagos 
yra užtektinai. Transportaci- 
ja kasdie gerėja, tvarka vieš
patauja ir taksai nėra perdaug 
sunkus. Tai viskas, ko biznie
riai labiausia nori. Jie tečiau 
žino, kad ginkluota intervenci
ja reiškia ilgų karų ir keliems 
metams sunaikinimų biznio.

Aš nesenai kalbėjau su to
kios rųšies biznierių. “Aš tu
riu artimų draugų, kuris labai 
arti prie prezidento Hardingo”, 
sakė jis, “ir aš rašysiu laiškų, 
ragindamas, kad Jungt. Valsti
jos be jokių susilaikymų pri
pažintų Obregono administra
cijų. Žmonės čia yra paten
kinti, o ir su biznieriais elgia- 
mųsi teisingai. Jeigu preziden
tas Hardingas nori pagelbėt 
Amerikos biznieriams Meksi
koje, jis turi pripažinti šių val
džių ir jai pagelbėti’.

Kitas Amerikos biznierius 
yra čia, kad pardavus Meksi
kos valdžiai aeroplaną Jis 
svarstė su valdininkais apie į- 
kurimų orinio pašto ir aviaci
jos mokyklos. Jis taipjau per
mato, kad galima užtektinai 
daryti biznio prie dabartinių 
sųlygų ir kad intervencija bu
tų nepalaima.

Meksikiečiai bijosi ir ne? 
mėgsta amerikiečių, kadangi 
Jungt. Valstijos 1848 m. išplė
šė pusę jų šalies ir dabar nu
mato, kad amerikiečiai ren
giasi pasigrobti ir likusių dalį 
šalies. Nežiūrint to, meksikie
čiai sutinka, kad Amerikos 
samdytojai Meksikoje moka 
augštesnes algas už kitus sam
dytojus. Ir jie mielai priima 
Amerikos kapitalų, bet tokį, 
turis nesisiekia pasigrobti šalį 
ir atimti jos nepriklausomybę.

Kada atsiduri tarp didžiųjų 
aliejaus laukų savininkų ir jų 
satelitų, susiduri su visai ki
tokiomis .nuomonėmis. Išrodo, 
tad jie mano, jog po visa Mek
sika yra didelis aliejaus eže
ras, prie kurio jie turi dieviš- 
tų teisę. Todėl jie žiuri į 
Meksikos konstitucijos skirsnį, 
turis padaro esančius žemėj 
turtus, kurie dar nėra išnuo
moti, nacionale nuosavybe, kai
po į nedorų suokalbį apiplėšti 
dabartiniį ir ateitį svetimų ša
lių kapitalų.

Meksika uždėjo taksus ant 
parduodamosios aliejaus kai
nos. Bet svetimų šalių kapi
talas niekuriuose atsitikimuo
se įkūrė vienų korporacijų 
gręžimui aliejaus šulinių, kitų 
pravedimui aliejaus dūdomis į 
pajūrį ir dar trečių korporaci
jų išgabenimui aliejaus užju- 
rin. Gręžimo kompanija arba 
tikrieji abejas savininkai par
duoda savo produktų už nomi- 
nalę kainų dūdų kompanijai ir 
reikalauja, kad taksai butų 
paremti pirmąją “parduodamą

ja” kaina. Meksikos valdžia

PAUL HANNA.
[Federuotosios Presoa koresp.]

Mciyco City. — čia užtinka
ma sekamus žmones ir intere
sus, kurie pritaria Jungt. Vals
tijų ginkluotai intervencijai:

Nariai senosios Meksikos vak 
danuios klesos, kurių senti
mentai ir logika yra panašus 
į Rusijos nugalėtų ir išblašky
tų aristokratijų, kuri vis dar 
daro visokius suokalbius; sveti
mų šalių piniguočiai, sudėję 
pinigus clairgiasia į aliejų, ku
rie nori pasilaikyti visus ša
lies aliejaus laukus, po to kaip 
išsibaigs dabartinės dideles jų 
koncesijos; niekurie laikrašti
ninkai, politikieriai ir armijos 
oficicriai, kuriuos papirko abi 
minėtos grupės.

Amerikos biznieriai, kurie 
neturi įdėję pinigų į aliejų 
nepaprastai labai pritaria Ob- 
regono valdžiai. Didžiuma jų 
nemažai uždirba ir mato, kad 
j ųpelnas ir toliau nemažės 
prie valdžios, kuri vien reika
lauja teisingo elgimos su viso
mis klesomis, kiek tai galima 
atsiekti prie kapitalistinės tvar
kos.

iš pradžių priėmė tuos menku
čius taksus, Ibet dabar pareiš
kė, kad tikroji parduodamoji 
kaina yra ta, kokia yra gail
iniam New Yorke. Tas padi
dina taksus keturis ar šešis 
kartus, kadangi jis tamjia pa
remti tikrųja aliejaus kainą.

Korporacijos sako, kad tai 
yra plėšimas, atkreiptas prieš 
Amerikos kapitalistus, kad 
amerikiečiai Meksikoje yra 
persekiojami. Tas tiesa, kad 
didesnė dalis Obregono admi
nistracijos pajamų yra aliejaus 
taksai. Bet tai yra todcil, kad 
aliejus ir yra Meksikos didžiau
siu* turtu.

Padėtis yra tokia: svetimų 
šalių investoriai, kurie gauna 
nuo 10 iki 30 nuoš. ant savo 
įdėtų Meksikoje' pinigų, yra 
patenkinti. Aliejaus korpora
cijos, kurios kas savaitę už
dirba imliomis jų savininkams, 
reikalauja karo. Tie, kurie už
dirba daugiausia, uždirba grei
čiausiai ir lengviausiai, yra 
mažiausiai patenkinti. Jie nori 
dar daugiau uždirbt,

Chicagos Rubsiuviy 
Arbitracija.

[Iš Federuotosios Presos]

Chicago. — Lengvos lekcijos 
iš ekonomijos. Taip galima 
butų pavadinti Sidney Hillman 
kalbų pancdėiyj prieš Chicagos 
drabužių industrijos arbitraci- 
jos tarybų, kuri susirinko iš- 
klaulsyniui fabrikantų malda
vimo nukapoti 25 nuoš. algas 
40,000 Amalgamated Clothing 
Workers narių, kuriuos Hill
man atstovauja arbitracijos ta
ryboje.

Hillmanas kritikavo fabri
kantų reikalavimų nukapojimo 
algos su tokia ]>ašaipa, kad jo 
kalbų tankiai pertraukdavo 
juokas iš 200 žmonių iš unijos 
ir fabrikantų pusės, susirinku
sių Nortlnvestcrn universiteto 
salėje, kur yra laikomi pasė
džiai.

Carl Maycr, fabrikantų atsto
vas, tankiai raukėsi, o prof.. H. 
A. Milbs, pirmininkas ir ne
it tralis narys arbitracijos ta
rybos, tankiai šypsojosi, kada 
Ilillmanas vienų po kito kede
no fabrikantų argumentus.

Prof. Willard E. Hotckiss, 
direktorius National Indu^trial 
Federąlion of Clotliing Manu- 
facturcrs, perstatė tarybai fa
brikantų pusę, Jis nurudę į 
visuotinų nupuolimų industri
jos ir to nupuolimo įtakų į 
drabužių marketų Cbicagoję. 
Jis pridavė statistikas apie pa- 
kįlimų algų ir neva nupuolimų 
pragyevnimo brangumo. Rem
damasis darbo departamento 
ir nacionalines industrines kon? 
ferncijos statistikomis jis sten
gėsi prirodyti, kad pragyveni
mas nupuolė 19 nuoš. ir kad 
laukiama tolimesnio puolimo.

Tas statistikas tik paviršu
tiniai prisiminė apie nuomas, 
pripažindamas, kad Šiain-ten 

nuomos už namus pakįlo, 'bet 
tų pakįlimų nuomose pilnai 
padengiąs pragyvenimo nupi- 
gimas. “Be to”, sakė profeso
rius, “didelė dalis darbininkų, 
manoma, turi nuosavius na
mus”. Bet juokas pertrauke 
tuos profesoriaus išvadžioji
mus. <

Hillmanas savo argumeątuo- 
sc prisiminė apie vienp vietos 
laikraščio gąsdinantį angalvį: 
“Fabrikantai sakn, kad algos 
nukapojimas 25 nuoš. yra bū
tinas išvengimui generalinio 
lokauto”. Samdytojai pabarė 
laikraščio reporterį už tokį ant- 
galvį, bet Hillmanas sako, kad 
tai yra tik išreiškimas laiko 
dvasios. “Laikraštis žinojo, 
kad eina svarstymas apie al
gas ir jis paskaitė tikru, kad 
bus streikas ar lokautas”, sa
kė jis. “Į industrinius santi- 
dus žiūrima kaipo į pokerio 
ošimų ir kad turi būti daug 
duff’o ir biskis prigaudinėji- 
ipo.

“Pagclba šios arbitracijos 
arybos mos industrinius san- 

tikius pašalinome iš pokerio 
ošio stovio. Aš daug labiau tuvių lenkų sienos. Vasario

negu pirma, dabar pasilikiu 
musų arbitracijos mašinerija ir 
aš žinau, kad kokį nuospren
dį taryba ne padarys, jis su
stiprins sistemų valdžios, po 
kuria mes diriiame”. Fabrikan
tų atstovas taipjau pripažino, 
kad tįk per arbitradją jie gali 
atsiekti savo reikalavimus.

Ilillmanas pabarė prof. 
riotchkiss už padavimų “natū
ralinių ištekliaus ir reikalavi
mo įstatymų”, kaipo pateisini
mų nukapojimui šiuo laiku al
gų. Hillman pareiškė, kad ta 
teorija viešpatavo industrijoje 
prieš priėmimų arbitracijos 
mašinerijos ir ta teorija nieko 
kito nesfltrikė, kaip chaosų ir 
cikvonę. Ji reiškė mainymų 
kasdie darbo, streikavimų ka
da, sąlygos yra patogios ir 
abclnai kiek galima naudoji- 
mos iš padėties, neatsižvelgiant 
į pačios industrijos tvirtumą.

Hillmanas pasakė tarybai, 
kad niekuo negalima pateisinti 
nukapojimą šiuo laiku algų, 
šauksmas apie numažinimą al
gų yra tiek pat netjkęs, kaip 
kad nesenai buvęs pagarsėjęs 
šauksmas apie “padi^lįnimą 
produkcijos”. Hillmanas pa
šiepė ir tą tvirtinimą, kad biflt 
pirkėjai streikuoją delei didelių 
algų darbininkams. “Kodėl 
neišsiimti injunction’o prieš 
pirkėjų streiką?” klausė Hill
manas. “Arba dar geriau, ko
de] nepareikalauti “paleidimo” 
publikos?”.

Dabartinis biznio puolimas 
prasidėjo dar senai prieš pra- 
sidėsiaiit taip vadinamam pir
kėjų “streikui”, sakė jis. “Tas 
streikas, jei jis yra, nėra būti
nai atkreiptas prieš fabrikan
tus, ar prieš darbininkus, taip 
kad mums nė nereikia taikin
tis su publika”, Jis pridavė 
žinias apie audinyčių kompani
jų dividentus kaipo prirody
mą, kad publika galbūt “strei
kuoja” prieš audiuyčias.

Hillmanas tada prirodė, kad 
publika nėra užinteresuota dar
bininkų algomis, išėmus" tuos 
atsitikimus, kada darbininkams 
mokama žemesnės už pragyve
namąsias algas. Publika tik 
rūpinasi, kad galutine kaina 
nebūtų perdaug augšta. “šian
die darbo kaina Cbicagoje dra
bužių industrijoje yra žemes
nė, negu ji bus kitose didelėse 
industrijose, kada tosios nuka
pos algas”, pareiškė Hillmanas.

Tada jis išnagrinėjo fabri
kantų priduotas statistikas. 
Statistikos darė tik palyginimus 
tarp algų ir pragyevnimo bran
gumo. Hiillmanas gi pridavė 
skaitlines, kuriose rodo, kad 
1915 m., kada metinis rubsiiF 
vio iižularbis siekė vidutiniškai 
tik $5.74 į savaitę, kaina dar
bo sudarydavo 29 nuoš. visos 
kainos padarymo ir pardavimo 
drabužių.

“Šiandie kaina darbo sudaro 
daug mažiau negu 29 nuoš. Ki
tais žodžiais sakant, publika 
dabar nemoka daugiau už dar
bų, palyginus su kitais drabu
žių išdirbime elementais, negu 
kad ji mokėjo šeši metai at- 
gal”.

Tikimųsi, kad taryba išneš 
savo nuosperendį bėgyje dviejų 
savaičių.

I 

Kas dedasi 
Lietuvoj.

KILNUMO PAVYZDJS.

1920 m. lapkričio m. 24 d. 
heitralinėj zonoje lenkų žanda
rai suėmė A šaulių burių Vadų 
B. Tardant paaiškėjo, kad jį 
buvo įskundę vietiniai lenkai, 
kaipo žymų šaulių vadų ir to
dėl laimi kenksmingą lenkams. 
Suvalkups klausinėjo, kur ku
rie yra šaulių būriai, kiek šau
lių ir 1.1,.

Paskiau nuvežė į Gardiną, 
kur dvi dienas klausinėdami, 
teiravos, apie šalių organizuo- 
tę. Negalėdami nieko išklaus
ti dar 13 dienų laikė surakin
tą, o paskiau kaip politinį ka
linį. Apie Kalėdas išsiuntė į 
Volkoviską, kur laikė kaip in
ternuotą iki bus nustatytos lie- 
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d. jam pavyko i, Volkovisko 
pabėgti. Gardine žmonės esą 
aiškiai nusistatę prieš lenkus. 
Į Gardino kalėjimą dažnai at
varydavę po 60 ir daugiau len
kų kareivių už maištų kėlimą, 
jų tarpe daugiausia būdavę 
poznaniečių. Gruodžio menesį 
kainos Suvalkuos buvusios to
kios: duonos svarui 9—20 
markių, mėsos jautienos sva
rui 70 80 markių. Gardine: 
duonos sv. 14 markių, mėsos 
sv. 100 -110 markių. Sausio 
mėn. duonos kaina pakilusi iki 
22—24 markių svarui.

[“Liet.”]

KAIP LENKAI KOVOJA.

(Iš nęitralinės zonos)
Kun. Juozas Mincevičius, Šir

vintų bažnyčios vikaras, Kau
no “Lietuvoje” rašo:

“Kovo 1 d., nuvažiavus man, 
Širvintų bažnyčios vikarui, į 
Avižonių kaimą, kurs yra nei- 
tralinūj zonoj ir nuo pirmos 
lenkų sargybos atstu 5 kilo
metrai, užpuolė mane 6' gink
luoti, lenkų, “karžygiai”. Pri
kibo prie manęs, kam aš da
lyvavęs vas. vl6 iškilmėj. Pa
matę žmones, kad jie prie ma
nęs kimba pradėjo rinktis, no
rėdami ginti. Tuomet lenkų 
“karžygiai” šautuvu sumušė 
mano vežiką, ištrenkė jį iš ve
žimo, greit pagrobė mane į ve
žimą ir nusivežė į mišką, kurs 
yra už varsto nuo minėto so
džiaus. Vežė mane apsirengū
sį su komža ir stula. Veždami 
visfiip mane koliojo ir plūdo.

“Privažiavę mišką sustojo 
ir pradėjo daryti kratą mano 
kišeniuos. Atėmė iš manęis 
pinigus, Idikrodėlį ir vėliau jau 
tuščią porfelį (piniginę). Bet 
atimtų pinigų pasirodė jiems 
pcemaža ir sakydami, kad Lie
tuvoj kunigai turtingi, pareika
lavo per valandą įteikti jiems 
30,000 ost rublių — nepatiekus 
tuos pinigus grėsė sušaudy
mas. lada vienas jų nuvyko 
į sodžių pranešti, kad žmonės, 
jei nori.mane išgelbėti, turi su
dėti 30,000 ost rub.

“Kol žmonės rankiojo pini
gus, jie man kaišiojo revolverį 
į kaklą, sakydami — nušauki m 
tai vis mažiau bus vienu lie
tuviu. Suėjus valandai laiko 
trys vyrai ir viena moteris ( nes 
daugiau žmonių jie prie savęs 
arčiau neprisileido.) atnešė į 
mišką. 5.000 mąrkių ir po ilgų 
derybų sutiko mane paleisti.

“Taip tai elgės lenkai nei- 
tralinėj zonoj!

Du iš tų kareivių yra 13 ula- 
nų pulko, o kili 4 — neži
nau kurių dalių. Tai visa at
sitiko dieną apie 12 valandą”.
EHIJI , I ■■■■«■ Ui!.............  H H

Pasidaryk sau vyną 
Vynuogės, Vynuogės

Vynuogės-
Džiovintų juodų ir baltų 

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

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St.

Chicago, Ilk

Self Reducing 
CORSETS

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės miėrą (ant drabužių), 
o mes pasiųsime vienų išmė
ginimui. Persiuntimų ap
mokame.

NEMO HYGIENIC-FASHION INSTITUTE
M 23 irrU< Fl«c> N<w Y.rk

f

KUIMIEMS GUGIS
ADVOKATAS

Namu Ofiuau Mittto Ofiuat

3323 S. Halsted ŠI. 127 N. Dearborn Si.
Tel. Boulevard 1310 TeL Central 4411

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block 

Namų Ofisas Miesto Ofisas 
1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymkt 3869. Tel. Main 2593

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

Ą. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunr.iestyj:
ASSOCIATION BLDG.

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

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

..........—........ . ,.... i .—Z

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Europsan Amsritan Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUSAS ’ 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

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

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

< __________ _______________ J

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 33G2

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

X-Spinduliai. Phono Armitage 2013 
Rezidencijos telf. Albany 8716

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted SL, Chicago, III.

IMsgano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės { J. E. Bruževi- 
čiaus aptieks:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

, 1005 Marion Street,
^ąukegan, DL

in b m m ■ aa o ■ ■ ■ ■ u■ ■

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es
tate iį 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, IU.



MORGICIAI :
PASKOLOS i

Skolinu ir surandu paskolas 
pirmiems ir antriems motgi- 
čiams.

Atperku ir parūpinu mortgi- 
čius.

Atperku* įvairių kompanijų 
Šerus.

KAZ. GUOIS
Ofisas: 127 No. Dearoom si.

11 lubos.
Telefonas Central 4411

WORLAND, WYA

Namai: 3323 So. Halsted st.
Telefonas: Drover 1810

Gausi E Ir 8. 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų 
rekomenduojamus, užtikrintus 

Pirmo Morgečio 
Aukso Bondsus

Procentai išmokami du kartu į metus 
bile vienoj banko j.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir leng'ais išmokėjimais

rduodame, mainome ir 
’ormacijas apie įvairių

Perkame, ps 
duodame in. 
komp. ž€rua.

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

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

po piet.

iiiiiiiiiiiiiiiiiii
$100 VICTORY BONDSAI.

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

Šiame miestelyj lietuvių be- 
■, veik kaip ir nėra, todėl ir ži- 
2 nučių iš šios vietos niekas ne

parašo. Bet gi reikia paste- 
l būti, kad vietos High School 

J basketball paėmė vięįų ant vi- 
I sos Wyomingo valstijos, O tarp 

\Vor lando baske t bąli lošėjų^
■: gabiausias yra lietuvis, Alek- 
J sas Mileskis, sūnūs Petro Mi- 

leskio, kuris kadaise gyveno 
Spring Valley, III,

0 Aleksas Mileskis dar tik 18 
emtų, bet gana augštas ir tvir
tas vyras. Tas duoda manyti, 
kad iš jo bus geras kolegijos 
basket bąli žvaigždė, kaip kad 
jis dabar yra High School 
žvaigžde. Vietos anglų laik
raščiai labai prielankiai rašo 
apie tą lietuvį lošėją—Aleksą 
Milcskį.

—Atletikos Mėgėjas.

PURSGLOVE, W. VA

Du lietuviai sudegė.

naiiiHiiiiiaiBiiiiiiNHM
T. Pullman 5435

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

Velykų antrą dieną, vidurdie
ny, sudegė čia du lietuviai, Juo
zas Mickus, apie 38 m. am
žiaus, ir Petras Bikėnas, apie 
56 m. amžiaus. Buvę taip: 
gerokai įsilinksminę jie buvę 
atsigulę pasilūti, bet tuo tarpu 
virtuvėj ekspliodavęs gazins pe
čius ir uždegęs namus. Ugnis 
greitai prisigriebė sklepan, ka
me buvo keletas gorčių para
ko, —mainieriai tą paraką var
toja kasyklose; parakas užsi
degė, ir bematant 
atsidūrė liepsnoj, 
rui kilus, spėjo 
miegoj iLsiej i žuvo 
zas Mickus buvo 
motina ir trys seserys gyvena 
Pittsburge. Kilęs iš Miloškam- 
bių kaimo, Prienų parapijos, 
Mariampolės apskrities. O Pet
ras Bikėnas paėjo nuo Suba
čiaus, Už mergės apskrities; bu
vo vedęs, bet visa šeiiųypa Lie
tuvoj. Sako, kad vienas jo

visas namas
Kiti, gais- 

isbėgti, bet 
ugny. Juo- 

nevedęs; jo

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 kitų ‘dide
lių ežerų 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 ręsortais, 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 žemė dėl vasarojaus ir bulvėms Sodinti, sėklos 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 fundamente su beis- 
mentu ir dideliais porčiais.

Nauja didelė baimė 44x72 pėdų dydžio, ant akmenų fundamento, kita 
gera bamė 30x40 pūdų; 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 kornam pjauti, 2 vežimai, 2 
bogės ir daugelis farmiŠkų visokių tulšių.

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 Va mylios nuo miesto ir gelžkelio stoties ir apie 150 
mylių nuo Chicagos. Atsišaukit greitai ir klausldt J. Zacker.

LIBERTY LAND AND INVESTMENT CO., '
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

BALTIJOS-AMERIKOS LINU
42 DROADW NEW YORK N.Y.

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

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

“LITUANIA” BALANDŽIO 13 I “POLONIA” ........   GEG. 11
“ESTONIA” B A L. 27 J “LITUANIA”................ GEG. 25

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 Šalie SU 
CHICAGO, ILL.

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
............ A. BARTKUS, Pren.

brolis gyvenęs Pittsburge.
Jursglove yra septynios my

lios nuo Morgantowno. Lietu
vių gyvena Čia apie dvidešimt 
šeimynų. — S. R.

RACINE, WI&

Važiavimas žmonių Lietuvon.
— Nedarbas.

Nedarbui įsiviešpatavus, dau
gelis lietuvių bijodami, kad 
laikams taip pasitęsus jie gali 
atsidurti visai be skatiko, sub
ruzdo važiuoti į gimtąjį kraštą, 
į Lietuvą. Kaip paukščiai, pa
vasariui atėjus, būrelis paskui 
būrelį skrenda per jures-mares 
prie savųjų.

Iš musų kolonijos daug jav 
lietuvių apleido šią “aukso kal
nų” šalį, kiti ruošiasi važiuoti 
gegužės ir birželio mėnesiais. 
Kovo ^8 dieną buvo tikros iš
leistuves. Kaip 5:30 vai. vak. 
Northwcstern gelžkelio stoty 
buvo susirinkę apie pusantro 
šimto lietuvių atsisveikinti sų 
iškeliaujančiais. Be kitų išva
žiavo ir keli seni Racine gyven
tojai, jų tarpe vienas žymesnių 
vietos progresyvej visuomenėj 
veikėjų, Antanas Darkintis. 
Išvažiavo S, Petronis su visa 
šeimyna, A. Giedris, M. Lin- 
gis, V. Kubilius.

Welk laimingos keliones vi
siems ! 

* ♦ ♦
Nedarbas pas mus, Racine^ 

beveik tebesiaučia be atmainos. 
Didesnė pusė vietos darbininkų 
nedirba. Mieste jau įtaisyta be
darbiams keletą valgyklų, km’ 
duodama dykai maistas tiems, 
kurie gauną iš miesto valdžios 
tam tikrą liudijimą, kad jie tik
rai reikalingi pagalbos.

Karo laiku kiekvienas uždir
bo neblogai, bet ne kiekvienas 
galėjo juodesnei dienai ką-ne- 
ką sutausoti. Dcltogi dabar 
skurdas tuos labausiai įveikia.

Meldinietis.

Siuvėju streikas
[Iš Fedęruętosios Presos]

New York. — Keletą dienų 
atgal čia sustrcika(v0. 3,000 
kriaučių, kurie dirba Fitth 
Avė. ir apiclinkėse dirbtuvėse, 
siuvančias drabužius ant užsa
kymų turčiams. Streiką veda 
Jouvneymen Tailors’ Union. 
Tos unijos organizatorius Ja- 
cobs sako, kad daug darbo tos 
dirbtuves siųsdavo į darbinin
kų namus. Pasak jo “sąlygos 
tuose namuose yra neaprašo
mos. Jos yra tiek pat blogas, 
kokios buvo prakaitinėse ket
virtadienį šimtmečio atgal. Jei
gu sveikatos komisionierius 
galėtų pamatyti prakaitinese, 
kokias mes radome, kuriose 
brangus vyrų drabužiai buvo 
daromi, jų skaičius galbūt su
mažėtų. Galbūt nipkuriuosc 
namuose vaikai serga užkrečia
momis ligomis. Tankiai jie 
yra apklojami naktimis dra
bužiais, kuriuos siuva jų tė
vai”.

Kriaučiai reikalauja 44 
darbo savaitės ir minimus 
į savaitę.

Streikas automobilių 
dirbtuvėse.

vai. 
$40

> S*ed«iuiMX Moterą Ug<W Ir Chirurgą 
114B MILVAUOK AT«. CMICAta

, I l' *^.l. I.Jl. M...................  ■■■ I |‘ ------- 1 '■ **""" ''

[Iš Federuotosios Presos]
Detroit, Mich. — Streikas 

baigimo departamentuose 
sher Body Corp., Packard Mo
tor Co. ir American Auto Trim 
ming Co. tebesitęsia. Taipjau 
tebesitęsia lokautas Hupp Mo
tor Car Co. dirbtuvėse. Strei
kas tęsiasi jau du mėnesiu. 
Darbininkai sustreikavo iš prie
žasties nukapojimo algų.

UŽr

Fir

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą., 
PALIKTI STORAGIUJ 4

. Atsišaukite kuogreičiausiai. Dideliu išparda- 
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir 
pečių, — kaip wųii.

WESTERN FŲRNITURĘ STORAGEUO.- ! |
28J0 W. Harrison St., Chicago, HL Ina

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi- 
dešimts augštos rųšies Vlctorolų (kalbamųjų mašinų) ui kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui |r|
24 rekordų pasirinkime Ir 200 adatų. Dauguma mašinų nairios įr yT***r-^ r 
užtikrintos aht dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkalna- 8 Įf 
vua. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kurte visame O
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
Itoa rųiies gvarantuotą kalbamąją maliną. Taipgi, mes turime . __
parduoti dešimtį augltos rųšies tikros odos sėklyčiai setų, lovų Ir ftl
karpetų. šie setai yra visai nauji ir všliausto išdirbinio. Mes par- ■ ■ ■ 
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. f 
Tai ansimokis ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui ■
1 visai miesto dalis įr apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir ■ ■ ■ ■ ■
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti apteikęs siuntinį.

Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo, 9 ryte iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

■IIIIIIIIIIIIH
NAUJOSE RANKOSE

Didelis lietuvių Garadžius
BRIDGEPORT CARAGE

Nuo kovo 26 d. šių metų yra sa
vastyje ir priežiūroje patyrusio 
automobilisto

ANTANO RIMKUNO
šitame garadžiuje yra duodamas 
geriausias patarnavimas dieną U 
naktį. Apart to čia yra nepar 
prastų bargenų ir sąžiningas au
tomobilių pataisymas.

Automobilių reikaluose, ar no
rėdami pirkti af taisyti, kreip
kitės į

BRIDGEPORT GARAGE
3207 So. Halsted St., Chicagor 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

KAIP JŪSŲ AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto

W. F. MONCRUFF, M. D.

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

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

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

V . .*

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

3113 S. Halsted St., Chicago, 111. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

> e
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DR. C. Z. YEŽELIS
Lietuvis Dentistas • i

4712 S'outh Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

Dr, Ai R. Blumenthal
ĄąiŲ SPECIALISTAS 

Akto Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra II 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- II 
thalmometer. Y- I 
Eatinga doma at- 

reipiame į vai-
kus. Vą|.} nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4Q49 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
Iš .RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1885 W. 
18th St., peteli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 16—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

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

Telephunai:

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, HL 
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

EINU Iš BIZNIO! 
DIDELIS BARGENAS!

Didelė Eksplozija šalip musų 
krautvės namo, sugadino ir mu
sų tavorą. Viskas turi būt par
duota, nepaisant nuostolių. Mes 
užtikriname, kad uždarbio šiame 
išpardavime nepadrysime. Vy
rų ir vaikinų siutai ir overkotai 
<10, $15, $20, $25, $30, $35 ir 
$4p. Daugybe siutų ir. overko- 
tų po $5.50. Tikros odos išver
čiami kotai, kuriuos pardavojo 
po $75, $85 ir $110, dabar $22.50. 
Vyrams kelinės $3 ir augščiau. 
Vaikams siutai $3.50 iki $15. 
Apie 150 mažai dėvėtų siutų ir 
overkotų ir lengvų kotų $7.50.

Atdara vakarais iki 8 vai. 
Subatomis iki 9 vakaro. 
Nedėldieniais iki 3 po pietų.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

DR. VAlTUSH, O. U 
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins aidų įtempimų, kuria 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus.' ' \’ 1

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

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

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS ;
1424 So. Halsted St. £

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■ 
Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

PINIGAI.
Iš Amerikos siunčiami pini

gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per

Federalę Paskolų Bendrovę ' 
666 W. 18-th St, Chicago, 

turi turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Baukomis,

Pinigai yra siunčiami puš
toms ir telegramomis, ir išduo
da savo čekius (draftus) ant 
Lietuvos bankų.

Keliaujantiems į Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, išduo
tus aht Lietuvos bankų; tie ban- ' 
kai išmoka pinigus draftą savi
ninkui be jokių nuotraukų. Par
duoda laivakorteš ant clviejų tie 
šiaušių į Lietuvą linijų, •ant ku
rių nereikia persėsti. IŠ Montre- 
al į Eydkunus (netoli prie Kau
no), kaina $107.15.

Iš New York į Liepojų, kaina 
$145. Taip-pat ir iš Lietuvos 
į Ameriką.

< Skolinama pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir 
ūkių.

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

Orlaivius gaisras sunaikė.
šešis orlaivius ir kitus įtai

sus Illinois Aero kliubo, prie 
8.9-toą ir Cicero avė., sunaikė 
ąubątos vakare iškilęs gaisras. 
Žalos padaryta bent $30,000. 
Gaisro priežastis dar nepatirta.

. • 4' T,1 ■ -U,, h- '.'T
PINTUOJU IR POPI^RUOJŲ

Pirmos klejos darbu gvarantuoju. 
Visos popieros už 50% numušimą. 
Sampelius 1 parodysimo jūsų na
muose ir apkainavimą suteikiame 
veltui.

Pašaukit
Seeley 3854 visada.

TeL: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuviu gydytojas, Chirurgas

Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago. 

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

Tel. Boulevard 2160

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

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas' ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So; Michigan Av.» Roseland. 

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

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra.

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

Phone: Prospect 2704

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

Phone: Boulevard 4121

Dr. M. T. Strikol’is
_ PRANEŠIMAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į Peoplc Teatrą 

1016 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

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

valandos ryto iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

Telephone Yards 5332 ■ !

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

Chicago, Ilk
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ■
■ ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

■ DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas*
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:2 Nuo 10 ryte iki 3 pp pietų, 6—8

B vakare. Nedėliomis nuo 9—2
■ po piet
■ Telephone Yards 687

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telephone Van Buren 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.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS ;
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS JĮ 
Gydo visokias ligas moterų, vai- g 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- ■ 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted S't., Chicago. ■

DR. JOHN N. THORPĘ
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kam p. Marshfield ar.
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. Humphorey Avė.', 
DR. ABIGAIL TRyMMJSR 

Physician and Surgeon 
Specialiste moterų ir vaikų ligų. 

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

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojamo 

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

Arti 38th Street.

Tel. Austin 787 •
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

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

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, 111.
Valandos:—

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

Telephone Yards 5834

4IR. Ri WIEGNER.
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
33^5 So. HaUted St., Chicago, III.
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CHICAGOS
ŽINIOS

U

NAUJIENŲ šfiRININKAMS.

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

Naujienų Bendrovės
Valdyba.

Dailydės nubalsavo laikytis 
pačios algos.

už- 
ad-

tos

Dailydžių distrikto atstovai 
vienbalsiai nubalsavo laikytis 
senųjų sąlygų ir patarė savo 
raštininkui pranešti visiems 
kontraktoriams, kad unija yra 
nusistačius reikalauti savo dar
bininkams $1.25 | valandą nuo 
gegužės pirmos tęsiant visus

PETRONEtft VALIENfi 
EIDUTIKfi.

Mirė pėtnyčioj, Kovo 4, 1921, 
39 m. amžiaus, paliko seserį 
Oną ir brolį Izidorių Chicagoj ir 
vyrą Aleksandrą ir seserį Kot
ryną Lietuvoj.

Iš Lietuvos paėjo Tauragės 
apskr., Eržvilko parap., Čepai
čių kaimo. Amerikoj išgyveno 
18 metų.

Palaidota Šv. Kazimiero kapi
nėse. * i . •

Prašau giminės ir pažįstamus 
atsilankyti ant jrni$ių Apveizdos 
Dievo parapijoj, Ketverge, Ba
landžio April 7, 1921, 8:30 vai.

ALEKSANDRA VALIUS.

NerVous ?
Tūkstančiai kentėjusių nuo 

nemiegojimo,
Arzumo,

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

Dr. Milės’ Nervine
Why ion't YOU try it?

Havovou Dr. Milės* Antl-Paln Pilie?

LAI STERN IŠPLUNKSNUOJA 
JŪSŲ LIZDĄ.

Plunksnos, pagalvės, blankėtai 
pardavojami dabar.

Pas
STERN’Ą, 

3442 So. Halsted St

metus. Taippat sekretoriui bu
vo painformuota, kad pareikš
tų kontraktoriams, jog darbo 
apystovos pasilieka tos pačios.

Paskui sekė balsavimas, kad 
tą pareiškimų priimti kaipo 
referendumą ir vienbalsiai ta
po nubalsuota. Bent tuzinas 
atstovų išsireiškė, jog jų lo- 
kahį, dailydės visi pritaria ir 
yra pasiryžę laikytis dabarti
nės skalės.

šilta balandžio pradžia.

Balandžio 2 d., sukata, sulig 
padavimo oro biuro, Chicagoje 
buvo šilčiausia nuo 1903 m. 
Kai keturias vakar buvo lygiai 
74 laipsniai šilumos. Toje pa
čioje valandoje balandžio 2 
1903 m. buvo 77 laipsniai.

Vagys sugauti.

d.

Subatos vakare Halsted gat
vės kare trys vagys ištraukė’iš 
Adolfo Kaulo, 2216 S. Lea- 
vitt g., portfelį su $70 ir nu
bėgę į Emerald ir Archer a/ves. 
dalijos grobiu. Kaulas ir detek
tyvas Albert Weidcnhofer va
gis vijos ir užtikę pinigus be
sidalinant, detektyvas paliepė 
jiems stovėti ant vietos. Te
čiaus vienas vagių pabėgo, ant
ras pasidavė, o trečias norėjo 
pabėgti, bet detektyvo revol
verio trys kulkos jį paguldė.

Prisigirdė rengdamasis 
apsivesti.

Vyras ir moteris stovėjo prie 
ežero kranto E. Ohio gatvėje 
subatos vakare ir darė planus 
apsivedimui. Tuo tarpu vyras 
neteko lygsvaros ir atžagariai 
Įkrito ežeran ir prigėrė. Mer
gina pasakė, kad jo vardas bu
vęs Virgil Verdicino.

Chicagos teismabuty. Jos vytas 
buvo buvęs Kanados kareivis 
it kariavęs pasauliniam kare, 
kur tapo sunkiai sužeistas ir 
namo pagrįžęs jau nebegalėjo 
linksniai gyventi su savo žmo
na. Jo moteris teismabuty pa
reiškė, jog jis visada su ja ma
loniai apsieidavęs, tečiaus. jo 
žaizdos tolydžio jį (Vargino. O 
kuomet jis nebegalėjo jau dirb
ti, visai nustojo vilties. Pas
kui jis iškeliavo į Montreal, 
Kanada, ir iš ten bent už me
nesio atraše jai sekančio turi
nio laišką:
“Brangiausia Mylimoji: Grįsk 

atgal Į Angliją, brangiausia, j 
savo namus, prie savo mylimų
jų. Aš prisiunčiu tau pinigų.

“Pamislyti, kad musų gyve
nimas į tokį pavirto, kada aš 
vedžiau brangiausią moreną 
pasauly. Negaliu aš pakęsti 
skausmų ir nepasivaldymo. Aš 
esu miške šį vakarą ir jau 
taip tamsa, kad vargu aš galiu 
rašyti, tečiaus galiu aš mąstyti, 
ir aš žinau, kad mano gyveni
mas jau pasibaigęs. Galbūt, 
brangi mergina, tik vienas Die
vas duos mum susitikti anam 
gyvenime.

“Iškeliauju aš šią naktį toli 
ir todėl nebus ženklo, kuomet 
aš pribaigsiu tuščią savo gy
vastį. Aš geisčiau nors valandė
lę su tavimi pasikalbėti, myli
moji, nes aš myliu tave. Para
šyk man paskutinį laišką, nors 
jame ir pasakytum, kad tu ne
apkenti mane. Toliau aš nebe
galiu pakęsti. Sudiev ant visa
dos. Tavo mylimas John.”

Po šituo laišku moteris jau 
veik metai kaip laiškų nuo jo 
nesulaukia. Todėl nežinia ar 
jis kur gyvena, ar miręs. Tatai 
teisėjai moteriai divorsą patie
kė.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMALŽEMĖ

Gaisras.

gais-Subatos vakare Įvyko 
ras Goldlbatto krautuvės kel- 
norėj, 1442 W. Cliicago a ve. 
Tuo tarpu krautuvėje rados 
bent keturi šimtai kostumerių 
ir nemažai darbininkų. Bet gi 
gyvastis nei viena nežuvo. Tik 
du ugnagesiai biskį apdegė. Ža
los padaryta apie $30,000.

Persiskyrė.

Yesner Kellogg* buvus 
milionierio ir Kellogg 
kompanijos preziden- 

su-

Mabel 
moteris 
Mackay 
to Clarence V. Kelloggo, 
batoje paėmč^divorsę su savo 
vyru ir jos vyras turės jai už
mokėti $8Š,500.

Alus ir vynas busiąs 
pardavinėjamas.

už

Alų ir lengvą vyną greitai 
valdžia leisinti pardavinėti. 
Taip mano vienas žymus 
nuogių verteiva.

Karės auka

vy-

Pėtnyčioj John W. Andre- 
neso žmona paėmė divorsą

Pranešimai
Roseland. — Lietuvių Scenos Mylė

toji} Ratelio mėnesinis susirinkimas 
įvyks utaminke, balandžio 5 d., Stru
milos svetainėje, 158 E 107th St., 8 
vai. vakaro. Naujų reikalų yra: rin
kimas darbninkų rengiamam vakarui 
balandžio 10 d.; neužbaigtų: priėmi
mas konstitucijos ir aptarimas ar rei
kalinga rinkti veikiamąjį komitetą iš 
penkių ypatų. Yra ir daugiaus rei
kalų. Visi nariai teiksitės būti laiku.

— Valdyba.

T°wn o* Lake. — Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo svarbus susirinki
mas bus laikomas šiandie, balandžio 
4-tą, 8 vai. vakaro J. J. Ežerskio sv., 
4600 So. Paulina St. Garbus pilie
čiai, šitas yra labai svarbus Susirin
kimas, atsiveskite ir savo draugus.

— August M. Barčus, Pres.

Bridgeporto Kolionijos Draugijų Su
sivienijimas Lietuvių Namas statyti 
rengia pikniką Liepos 4 d. Chemau- 
sko darže. Prašom kitų draugijų tą 
dieną nerengti piknikų, kad nepaken
kus musų darbui. — J. Katėnas.

ChicagoH Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Pildančio Komiteto susirinki
mas įvyks balandžio 4 d., panedėlio 
vakare, Naujienų name. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai prašomi bū
tinai ant laiko pribūti. — Valdyba.

■

Cicero Lietuvių Kooperacijos visuo
tinas susirinkimas bus laikomas pa- 
nedėlį, balandžio 4 d., kaip 7:30 v. v., 
Zvibo svet., 1347 So. 50-th Avė. Visi 
šerininkai susirinkite, ba bus moka
mi dividendai už praeitus metus, 10 
nuošimčių. Visi turit atsinešti kvi- 
;as su Šerų numariais.

Rašt. Walteras Strumila.

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj. 
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (government) 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- 
kose. Parduodam laivakortes j Lietuvę ir į Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.

d

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

M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.602-604_______________.____________________________
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.
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Bridgcport. — Svarbias prakalbas 
rengia S. L. A. II apskritis utamin- 
ke, balandžio 5 d., Mildos svet., 3140 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga veltui. Kalbės D-ras Alseika 
(nesenai atvykęs iš Lietuvos), Dr. A. 
Montvilas ir Dr. C. Kasputis. Atsi
lankykite visi. — Valdyba.

North SidSs S. L. A. 226 kuopa lai
kys mėnesinį susirink imą nedėlioj, 
bal. 3 dieną, 2 vai. po pietų Knygyno 
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai ateikit laiku. Kurie porėtų pri- 
sirašyt taipgi nėsivėluokit.

— RaŠt. K. Markus.

Birutiečių domet. — Pradedant nuo 
kovo 28 iki gegužes 8 d. “Lietuviš
kų vestuvių” choro repeticijos bus da
romos šiaip: 1) Moterų, abiejų balsų, 
kiekvieną panedėlį nuo 8 v. v. Fellow- 
ship House, 88t W. 83rd PI. 2) Vy
ru, abiejų balsų, subatomis Mark 
White Square salėj. 3) Bendro choro 
— kiekvieną ketvergą, 8 v. v., Mark 
White Sųuaro salėj. — Valdyba.

Pa j ieškojimai

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
JIEŠKAU Ipolito Petraičio, 30 

m. amžiaus. Turi 5 m. sūnų. Jis gy
veno Gary, Ind. Paeina iš Batakių, 
ūgio 5 pėdų 4 colių, sveria 149 sva
rus. Mėlinų akių, rausvų plaukų. Kas 
tokį vyrą pamatysit praneŠkit /luo
šiu dovanų $25.00.

J. KLEVINCKIS, 
1546 Jefferson St., Gary, Ind.

JIEŠKAU pusseserės Marijonos 
Daugėlienės ir puseserės Jokubauskai- 
tės po vyru buvusios Varžeckienės; 
turiu iš Lietuvos svarbių žinių. Pra
šau jų atsišaukti, ar kas žinot pra
nešti apie jas iki balandžio 10 d. 
sekančiu antrašu.

D. S., 
1812 So. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKO kambario Brighton Park 

apielinkėj, vienam vaikinui su valgiu, 
prie laisvų žmonių. Jeigu kas turi 
tokį kambarį, malonėkite atsišaukti.

J. SHOLT,
1107 Independence Blvd. 

Chicago, III.

JIEŠKO vaikinas kambario Bridge- 
porto apielinkėj. Butų geistina, kad 
šeimyninkė pagamintų valgį. Mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu.

JONAS STROLIS,
3130 Lowe Avė., 

Chicago, III.

REIKIA moterių skirstymui 
atkarpų.

WESTERN LEATIIER
DRAPERY CO.,

1016 So. California Avė.

REIKIA DARBININKŲ 

MOTERŲ
REIKIA patyrusių ir ne

patyrusių moterų prie rin
kimo popieros.

1451 So., Peoria St.

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJAME AGENTŲ
Atliekamu laiku tamsta gali užsi

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

REIKIA 10 agentų mokintis Real 
Estate biznio. Gabus vyrai gali už
dirbti nuo $50X)0 ir daugiau f savai
tę. Mes suteiksime visus nurodymus. 
Atsišaukite greitai, nes dabar geriau
sias laikas pradėti.

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 

3301 So. Halsted St.

REIKIA
i Darbininkų prie cukraus 
į burokų.

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

Komitetas visa cukraus 
kompaniją.

Šeimynos gyvenančios netoli Detroit 
ar Clevelando rašykite arba kreipkitės 
prie Michigan Free Employment Bu
re au, 461 Larned St., West Detroit, 
Mich., arba Cleveland City Hali Free 
Employment Bureau, East 6th St. ir 
Lakeside Avė., Cleveland.

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

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

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

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

Mitingas United Sugar Co., darbi
ninkų bus laikomas nedėlioj, bal. 3, 
pas Fred Ruppą, 5026 Lawrence Ava, 
Jefferson Park, Chicago. I

VYRŲ

REIKIA patyrusių prie 
raincoat’ų cementuotojų ir 
operatorių, kurie dirbo ka
res laike prie slickerių. Nuo
latinis darbas, gera alga.
WABANSIA MF’G. CO., 

KLING BLDG.
2226 Wabansia Avė., 

Arti Oakley Blvd.

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 j 
dieną ir daugiau, jei norėsi dirb
ti . Jei esi gabus, atsišauk į mu
sų ofisą. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro
dys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

431 So. Dearbom St., 
Rooms 911 — 912.

Vyro sampeliųREIKIA
darbui prie moteriškų kotų ir 
siutų. Puikus darbas ir gera 
mokestis.

Atsišaukite tuojau.
ALEXANDER BLOCK, 

CLOAK Co.,
178 W. Adams St.

REIKIA kriaučiaus prie kos 
tumeriško darbo. Kreipkitės:

A. ALEKNA, 
911 West 33rd St., 

Tek: Boulevard 6836.

AUTOMOBILIAI
DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS.

1% tonų anglinis trokas, 
elektros self starter ir elek- 
tro šviesa; $400.

2^ tonų Republic, naujas 
motoras, nauja express bo- 
dy; $1,250.

2y2 tonų naujas demon- 
stratorius; $2,450.

31/2 tonų naujas, plieno 
ratais; $3,250.

MEM MOTOR CORP., 
3110-12 Michigan Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI drabužių, čeverykų 

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

1514 So. Main St.,
Rockford, III.

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

S. BRAZAUSKAS, 
1546 Jefferson St.

Gary, Ihd.

PARDAVIMUI labai ge
ras saliunas. Atsišaukite: 

2596 Blue Island Avė.
Arti Westem Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų ir gerai ei
na; visokių tautų apgyvento  j vietoj, 
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus 
galima duoti. Kampinis namas, 35 ir 
Ashland, 3457 So. Ashland avė. Par
davimo priežastį, patirsite ant vietos.

PARDAVIMUI LABAI 
GERAS SALIUNAS PI
GIAI.

4544 So. California Avė.

PARDAVIMUI BUČER- 
NE. APGYVENTA LIETU
VIŲ IR LENKŲ.

1640 Jefferson St.

PARDAVIMUI pusė sa
liuno rakandų; barai, ais- 
baksis ir keisas. Parduosiu 
pigiai ir greitai. Atsišaukite 
tuojau. Yra 17 kambarių. 
Renda $25.00. 613 W. 14 PI.

PARDAVIMUI kotų šapa: 4 elek
tra varomos mašinos, stalai ir čy- 
stijimo ir kvarbavimo, geroj kaimy- 
nistėj. Paduosiu arba priimsiu į 
partnerius. Negaliu apsidirbti.

RELIABLE TAILOR, 
958 N. Robey St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 3 augštų, viso 30 kamba
rių. Elektra, gasas, maudynės. 
Viskas nauja.

3346 Wallace St.
Savinin. gyvena 3352 Wallace St.

PARDAVIMUI
Teatras su 300 sėdynių, pelnin
ga vieta. Turi būt parduotas 
šią savaitę. Savininkas išva
žiuoja į Lietuvą! Galima ma
tytis . subatoj nuo 7 iki 9 vai. 
vak. ir nedėlioj nuo 2 iki 9 vai.

4140 W. 26 St.

PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
mų 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, likusius 
rendos pabaigs mokėti. Namas Ran
dasi ant Bridgeporto. Atsišaukite 
greitai pas J. Žacker, 

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė lietuviais apgyventoj vietoj. Biz
nis gerai eina. Pardavimo priežastį 
— patirsite ant vietos. Savininką 
galima matyt visada.

858 W. 33rd St.

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, 
apie 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

PARDAVIMUI saliunas lietuvių 
ir lenkų apgyventoj vietoj. Biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis pardavi
mo, važiuoju į Lietuvą.

804 W. 31 St.

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

2640 W. 47th St.

PARDAVIMUI milžiniškas pianas, 
geležinė šėpa (safe) ir saliuno ais- 
baksis labai pigiai iš priežasties — 
pardavimo biznis. Daiktus galite ma
tyti po num. 418 W. 18th St. Savi
ninkas

1464 Indiana Avė., 
Chicago, III.

DIDELIS BARG’ENAS.
1% akerių farma prie pat Cicero, 

III. 3 blockai iki gatvekario. Namas, 
2 bamės, 2 karvės, ir 10 vištų. Kai
na tik $3,700.

JOS. BENDIK,
1822 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI geras saliunas 
ir susirinkimams svetainė. Gera 
vieta. Atsišaukite.

1734 W. 51st St.

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

3564 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su 
poolroomiu, lietuvių apgyventoj 
apielinkėj. Atsišaukite 

3357 W. 38th St.

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.

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 spil 
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyt 
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 40 akerių farma: 28 
akeriai dirbamos, 4 kambarių stuba, 
telefonas, vanduo viduje, barnė, višti- 
ninkas ir garadžius. Visa aptverta; 
2 blokai į mokyklą, bažnyčią bei krau
tuves. Kaina $1,800. $900 cash, o 
kita ant išmokėjimo.

FRANK POSHKA, 
Melrose, Wis.

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
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai visai nauji ir naujos mados, ne
daug vartoti.^ Taipgi moteriškos over- 
kotas,_ šilkinės dresės ir jekės, visa: 
nedėvėtos. Pardavimo priežastisr — 
savininko moters mirtis. Atsišaukite:

D. L.,
887 W. 38rd St„ 

3-os lubos

MOKYKLOS

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI beveik už pusę kai

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

GYVULIAI IR ĮRENGTA FARMA 
PARDAVIMUI.

160 akerių, tik U mylios nuo ge
ležinkelio miestelio, kuriame randasi 
mokyklos^ bažnyčios, krautuvės, pie
nininkyste etc. Taipgi geri marketai, 
krasa pristatymas, paranki kaimyny
stė. 95 akeriai dirbamos; šieno pri
pjaunama 2 tonai nuo akerio. Apart 
kitų javų auginimo, puikiausia cukri
nių burokų auginimui, tabakui, bul
vėms, kviečiams, avižoms etc. 65 ake
riai gyrios ir ganyklų 40 galvijų. 
Puikus obelų sodas. Visa aptverta ir 
pertverta. Gera 6 kambarių nauja 
stuba, 2 didelės bamės, šilo, javams 
svirnas, paukščiams kūtė, garadžius, 
2 arkliai, 20 holstein ir jersey karvių, 
1 registruotas bulius, 2 veršiai, 3 
kiaulės, 100 vištų, traktorius trimis 
arklams, disc. traktoriui ir arkliai: ši
lo filleris, ir šilo eutteris; trąšų kre
čiamoji mašina, šienui rekės, sun
kiosios akėčios, sėjamas karutis, ypa
tingos akėčios ir visos reikalingos ma
šinerijos, nedaug įrankių. 1 gazolino 
inžinas. Pašaras, šiaudai, šienas, avi
žos, miežiai ir tt. Tai yra puikiausia 
ir pigiausia farma. šalip to, turiu 
daugiau farmų pardavimui nuo 40 
iki 200 akerių.

Platesnių informacijų kreipkitės ra
šydami.

ALEX WHITE, 
P. O. Box 45, 

- Nadeau, Mich.

PARDAVIMUI — pigiai, 5 kam 
jarių meilinis namas (cottage). Lo- 
;as 31x138, tik už $1600.00, ant 
Shields Avenue arti 55th Sfy Blvd.

Atsišaukite pas:
Adv. F. P. BRADCHULIS, 

8112 S. 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 SU ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose..
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokė j i mals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininke.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų; aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

r

GARADŽIUS

Garadžius 40x47, su lotu 50x 
130, ant Bridgeporto pardavi
mui, iš priežasties išvažiavimo 
— pigiai. C. A. Valantynovicze.

949 W. 34th St.

Leveckio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbu; Grammar School, 
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki 
4:00 p p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.^


