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Graikai sulaužė Turku frontą
Komunistinis sukilimas Vokiečiuose 

nugniaužiama

Rusai sukilėliai užėmė 
Minską.

mi-

sako, kad prie sukilėlių prisi
dėjusi aštuntoji bolševikų ar

mija; Rieve neramu.

kuri

master at Chicago, III., March 30, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Komunistinis sukilimas 
Vokiečiuose nugniau

žiama.

Reakcija Italijoje.
Reakcininkai vienijasi; įmonių 
socialistų ir darbininkų judėji- j 
mą smaugti nebesirenkama.

Chicagos rubsiuviai 
protestuoja.

Didelė eksuliozija

ko-Leunoj suimta tūkstantis 
munistų; keturiolika žmonių 

nužudyta Essene.

jM

šimtus ir penkiasdešimts 
lionų ($150,000,000—$175,000,- 
000) rublių.

“Vis dėlto, Litvinovas yra 
pasireiškęs, jogei bėgiu seka
mų šešių mėnesių Rusija rei
kalinga nusipirkti užsieniuose 
prekių net už septynis šimtus 
ir penkiasdešimts 
($375,000,000) rubbų. 
darosi aišku, kad ir 
kumėlis aukso, kur
užsilikęs, neužilgio bus išeik
votas.

milionų 
Tatai 

tas ma
da r yra

BERLINAS, kovo 29.— Vie
tos laikraštis Berliner Zeitung 
Am Mittag išspausdino prane
šimą, kad apsaugos policija 
Šiandie suruošusi masinę ata
ką ir užėmus komunistų tvir
tovę Leuną. Beto, esą suimta 
daugiau kaip tūkstantis “rau
donųjų” belaisvių.

Leunoj komunistai visus di
desniuosius triobėsiius buvo 
pavertę stipriomis tvirtovėmis. 
Per visą naktį besitęsusioj žy- 
giuotėj, apsaugos 
čiaus pasiekusi

ROMA, kovo 29.— Tai, ką 
sake nuosaikiųjų socialistų dar
buotojas Turati, jau pildosi. 
Italijoj pradeda kelti galvą 
reakcijos slibinas. Kraštutiny- 
sai reakcininkų gaivalas jau su
siuostė su “liberalingosios” bur 
žuazijos grupėmis, ir padarė 
“bendrą frontą” prieš socia
listus ir visą pažangųjį profesi
nių sąjungų judėjimą.

Reakcininkams 
kraštutiniųjų atžagareivių na
cionalistų organizacija Fasciti., vo tdses 
Visur, kur tik galima, socia
listiniam ir profesinių sąjungų

Nieku budu nesutiks, kad 
algos butų sumažintos — net 

25 nuošimčiais.

CHICAGO, kovo 29.— Vie
tos rubsiuvių rateliuose nūdien 
gyvai rišama klausimas, ar 
samdytojų pasiūlymas, reika
laujantis sumažinti darbinin
kų algas net 25 nuoš., yra pri
imtinas ar ne. Visur girdėt bal
sų: “Geriau badu stipsime, bet

I
Vienuolika žmonių užmušta, 

daugiau kaip šešiasdešimts 
sužeista.

Suskaldė Nepriklausomąją 
Darbo Partiją.

LONDONAS, kovo 29. — 
Exchange Telegraph agentija 
atsiuntė gautą Danijos sosti
nėj Kopenhagene žinią, 
kartoja atėjusius iš Finlendijos
sostinės Helsingforso praneši
mus. Sako, kad Rusų sukilė- j translation filed with the post- 
liai užėmę svarbų vakarinėj 
Rusijoj miestą Minską.

Pareiškiama, kad aštuntoji 
bolševikų armija irgi prisidė
jusi prie sukilėlių, kurie jau 
esą sukūrę demokratinę Balt- 
gudijos respubliką.

Gautomis žiniomis, Ukrai
nos sostinė Kievas iš visų pu
sių esąs apstotas maištingais 
kaimiečiais. Komunistai čionai 
terrorLstinių priemonių stve
riasi.
Maža aukso tarybų Rusuose.

PARYŽIUS, 
ryžiaus Rusų 
demokratinių 
mistai tikrina, 
zervas Rusijoje esąs kone vi
siškai išsemtas. Tuo klausimu 
jie davė šitokį pareiškimą:

“Šiandie nieks nebetiki, kad 
sovietų valdžia turėtų by ko
kių siuntimui į užsienį pro- 
rfulctų, o ii- turėtų, tai ne-
pajegtų juos išsiųsti. Visa tai 
žino ir patys sovietų valdžios 
komisarai ir Anglai. Beto, vi
si yra tos nuomonės, jogei vie* 
ni n tūlis, ką Rusija gali siųsti 
į užsienius, yra auksas. Rusi
jos pinigų kursas šiandie yra 
taip nupuolęs, kad pirkti rei
kiamų užsieniuose prekių te
galima tiktai auksu. Bet auk
so rezervas Rusijoje nūdien 
yra pastebėtinai menkas — 
daugių daugiausia keturi šim
tai milionų ($200,000,000) 
rublių. Rygoje padarytoji tai
kos sutartis tečiaus reikalauja, 
kad iš tos sumos sovietų val
džia dar turi išmokėti trysde- 
šimts milionų ($150,000,000) 
rublių Lenkijai. Beto, dvide
šimt milionų rublių tapo ati
duota taip vadinamoms pa
sienio valstybėms, su kurio
mis taipjau tapo padaryta tai
ka.
Didelės sumos pinigų pasiųsta 

švedijon ir Estonijon.

“Apie dešimt milionų ($5,- 
000,000) rublių sovietų valdžia 
yra pasiuntusi j Švediją ir ne
toli dvidešimt penkis milionus 
($12,500,000) į Estonijos sos
tinę Revelį. Tenka pažymėti, 
jogei tas pats auksas yra nau
dojamas ir komunistinėj pro
pagandai užsieniuose.

“Tuo budu darosi aišku, jo
gei dabartiniu laiku aukso re
zervas Rusijoj nesudaro dau
giau kaip tris šimtus ar tris

master at Chicago, III., March 30, 1921 
as reąuired by the act of Oct 6, 1917

Graikai sulaužė Turky 
fronty,

Užėmė antrą didelį geležinke
lių centrą; Graikų kariuomenė 
pulsianti ant Angoros; Turkų 

nuostoliai esą dideli.

kovo 29.— Pa- 
socįalistinių ir 
grupių okono- 

jogei aukso re-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Ntirn. 
24, 28, 26, 27, 28, 29, 80. 81, 82 
83, 84, 85, 4 ir 5. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

LONDONAS, kovo 29. — 
Čia gauta iš Graikų sostinės 
Atėnų Central News agentijos 
pranešimas. Sako, kad Graikų 
kariuomenė užėmus Eski-Sėr 
miestą, daug belaisvių ir di
delę daugybę karo medžiagų.

(Eski-Šėr miestas, tai antras 
svarbus Mažojoj Azijoj mies>- 
tas, prie kurio siekėsi Graikų 
kariuomenė, pradėjusi savo 
puolimą praeitą savaitę. Tai 
yra kryžkelė ant (vyriausios 
geležinkelio linijos, einančios į

. Užėmimas Šito mies
to po to, kai tapo užimtas 
Afium-Karahissar, dabar duos 
progos susivienyti Graikų ar
mijomis, veikiančiomis į rytus 
nuo Smyrnos ir Brussos. Tuo 
budu atidaroma kelias į pačią 
Tiurkų nacionalistų sostinę An- 
gorą,esančią 140 mylių į ry
tus).
Turkai traukia savo kariuome

nę iš Armėnijos.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
29.— Turkų nacionalistų val
džia paliepė ištraukti ytin žy
mią dalį savo karinių jėgų iš 
Armėnijos, kad jomis tinka
mai atrėmus dabartinį Graikų 
kariuomenės puolimą.

Pačioj Turkų nacionalistų 
sostinėj Angoroj paskelbta ka
ro stovis, o kartu ir visatinė 
mobilizacija.

♦
Besitraukiant nuo Graikų ka

riuomenės Turkų nacionalistai 
ant Bagdado geležinkelio lini
jos išdinamitavo ristus svarbes
niuosius tiltus ir tunelius. Vi
ta tai, žymaus Turkų generolo 
Išam Pašos manymu, Grai
kams labai sunkins susisieki
mą ir, galų gale, jų kampani
ja prieis prie visatinio susmu
kimo.
Turkų nuostoliai esą dideli.

ATĖNAI, Graikija, kovo 29. 
—čia paskelbta oficialinis pra
nešimas, kuris sako, kad Tur
kų nacionalistų kariuomenė, 
prieš atimsiant iš jos Afium- 
Karahissar’ą, aplaikiusi labai 
didelių nuostolių.

Turkų kariuomenė atkakliai 
gynusi miestą. Dagi kelias 
kontr-atakas suruošusi. Vis 
dėlto, Graikai panaudoję ■dur
tu VU8, ir Turkai buvo išvyti iš 
miesto.

vadovauja' reiškia kovą. Darbinin
kai yra pasiryžę kovoti už sa- 

:, kaip kad dabar da
roma New Yorke, kur samdy
tojai taipjau nori sumažinti al- 

judėjimui smaugti įmonių nu- &as antdėti sunkesnę darbo 
dien jau nebesirenkama,. Mat, na^tQ darbininkams, 
pasak vietos klerikalų organo, šiandie įvyko antrasai 
Gionalc d’Italia, būtinai esą rei- racij°s tarybos posėdis.
‘ ” “socialinę bierarebi-, »hivių atstovas ačbitracijos ta- 

Trumpai sakant, ryboje, Amalgameitų unijos 
prezidentas Hillman, yra griež
tai nusistatęs prieš samdytojų 

jėra paslaptis,1 užmačias. Be kita jis samdy- 
pusėj nuostoliai maži. Didžiu- kad šitą reakcininkų pasimoji- tojams pareiškė:

___  ,______ kalbamąjį j knlin«” .
miesth ir po trumpai tverusio' “ s ,CI^ .... ...

[grąžinti prieškarinius laikus.
Nė vienam

bombardavimo artilerija, Su
ruošus netikėtą puolimą. Jos

nia komunistinių belaisvių yra

tarp policijos ir ko- 
Keturiolika žmonių 

ir keturiasdešimta su-

Keturiolika žmonių užmušta, 
keturiasdešimts šeši sužeista.
Esseųe šiandie įvyko susi

rėmimas 
munistų. 
užmušta 
žeista.

(Essene randasi didžiosios 
Kritppo dirbtuves. Jame, taip
jau yra ir kitos didelės gele
žies ir plieno dirbtuvės).

Essene vienas apsaugos poli
cijos viršininkas davė įsaky
mą, kad komunistiniai riauši
ninkai išsiskirstytų. Jam besi
tariant su kuriais nekuriais 
komunistų vadais, kažkas bu
riu policistų metė didoką bu- 
ketą gėlių. Tarp gėlių tečiaus 
buvo paslėpta rankinė grana
ta., kuri eks -pi itnlavo ----- nulcri-
tus po vienu automobiliam. 
Tuomet policija, • kad įvarius 
reikiamos baimes “raudoniem- 
siems,” tris kartus papliūpom 
šovė į orą.

Truę translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 30, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Ex-karalius buvo nuvykęs į
Vienną.

Valgęs pietus su monarchinin- 
kais, paskui nuvykęs į Buda

peštą; gavo išsikraustyt.

VIENNA, kovo 29.— Tikrai 
patikėtinuose rateliuose šian
die sužinota, kad praeitą ne- 
dėldienį Viennon buvo atvy
kęs buvulsis Austro-Vengrijos 
caralius Karolis, čia jis pasi
tikęs būrį monarchininkų.

Pareikšta, kad po to buvusis 
caralius nuvykęs į Budapeštą. 
Vis dėlto, miestą jisai apleidęs 
pėgiu kelių sekamų valandų. 
Apleidęs jį pačios Vengrų (val
džios prašomas.

Nori išparodyti.

PARYŽIUS, kovo 29.— Pran
cūzų ekonomistai dabar labai 
užimti. Jie rašo ilgus straip
snius, išparodydami, kad Vo
kietija tikrai galinti užmokėti 
tą milžinišką sumą kontribu
cijos, kurią jai antdejo talki
ninkai. Bergždžias darbas.

PARYŽIUS, kovo 28.— Ita
lijoj neužilgio bus naujas tal
kininkų diplomatų susirinki
mas. Tarsis apie nustatymą ru- 
bežių tarp Vokietijos ir Len
kijos, būtent, augštojoj Silezi- 
JOJ.

arbit-
Rub-

: “Gerbiamieji, 
mą remia pati premjero Giolit- jeigu tamstos duosite užtikri- 
tis’o valdžia. Kiek laiko atgal njmo kad darbininkams bus

- k. * A I '

[ visas pen- 
dvi savai ti per

prispirta prie sienos ir turėjusi j Iei(lžiama i§(nrbti 
nusileisti darbininkams, ji da- kiasdešimts 
bar, matyt, nori prisigerinti metus, tuomet jūsų pasiūly
tiems visuomenės sluogsniams, mą nies svarstysime. Kitaip—
būtent, stambiemsiems fabri 
kininkams ir dvarininkams, ku

jis mums nepriimtinas/’ 
Rubsiuvių atstovas išparodė,

riems ji —- darydama nusilci- jogei <per apskritus metus dar- 
buvo brinko alga yra nuo 24 iki 33 

dolerių savaitėj. Tokia alga
dirną darbininkams 
nusidėjusi.

CHICAGO, kovo 30.— Sin- 
ger and Schaeffcr kompanijos 
triobesy, prie 14 ir Halsted gat
vių vakar kilo didelė cksp'liozi- 
ja, kur vienuolika žmonių ant 
vietos užmušta, o daugiau kaip 
šešiasdešimts lengvai ar sun
kiau sužeista. Ekspliozija bu
vo nepaprastai stipri. Iš triobė- 
sio-krautovčs liko tik didelė 
krūva griuvėsių, palaidojusių 
daugelį žmonių. Stipriai nu
kentėjo ir kiti šalia esantys 
triobėsiai. Gi apie už trijų blo
kų atstume veik visų namų 
langai išbyrėjo.

Nuostoliai busią dideli. Kai 
kurie sako, kad tų nuostolių 
busią už daugiau kaip vieną 
milioną dolerių.

Tikroji tos nelaimūs priežas
tis oficialiniai dar nepatikrin
ta. Vienas dalykas tečiaus jau 
ir dabar yra aiškus. Eksplioziją 
pagimdė sprogstamosios me
džiagos. Krautuves savininkai 
jau prisipažinę, kad jų krau
tuvėj buvo sukrauta tos rūšies 
medžiagų-feierverkų. Valdinin
kai ir šiaip žmonės tečiaus 
spėja, kad “kur nors” turėjusi 
būti slapta sprogstamųjų me
džiagų dirbtuvė.

Krautuvės saivininkai yra 
laikyti. Eina tardymas.

Kad didžiuma atmetė maskviš
kio Internacionalo sąlygas, ma
žuma nuėjo pas komunistus.

SOUTHPORT, Anglija, kovo 
29.— Anglijos Nepriklausomo
ji Darbo Partija suskaldyta. 
Suskaldyta dėl klausimo apie 
dėjimąsi prie “trečiojo” Inter
nacionalo.

Mat, čia dabar laikoma Ne
priklausomosios Darbo Parti
jos kongresas. Vakarykštėj 
kongreso sesijoj buvo pasiūlyta 
priimti Maskvos Internaciona
lo sąlygas. Didžiuma delegatų 
tečiaus Šitam pasiūlymui 
sipriešino. Leidus klausimą 
balsuoti, balsai pasidalino 
kantai: už pasiūlymą 97 
prieš jį — 521. Vadinas,
siūlymas milžiniška didžiuma 
balsų atmestas.

Maskviškio Internacionalo ša
lininkai tuomet atsistojo ir pa
reiškė, jogei jie atsiskiria nuo 
partijos ir eina ijmis komunis
tus.

pa-
nu-
se-
b.»

pa

Pasiūlys naują imigracijos 
bilių.

su-

WASHINGTON, kovo 28. — 
Šiandie čia patirta, kad seka
mai kongreso sesijai busiąs pa
siūlytas naujas imigracijos bi- 
lius.

Krnštutinysiai darbininkiško , tinkamai pragyventi negalima, 
matydą- Suprantama, jeigu imti domėn,judėjimo elementas, 

mas tolydžio sliprėjančią bur
žuazijos jėgą, įpuola desperaci- 
jon ir kartais stveriasi terroro. 
Keliuose miestuose jau buvo 
padėta bombų ir nužudyta 
daug nekaltų žmonių. Supran
tama, kad darbininkų judėji
mui visa tai baisiai kenkia. Ta
tai nuo jų atstumia netik dau
geli jij Iclesos draugų,
bet ir tuos neskaitlingu® bur- 

žitazijos elementus, kurie dar 
eina su darbininkais.

Ir socialistai ir jų priešai vie
nu klausimu jau ir dabar pil
nai sutinka. Būtent tuo. kad 
sekamųjų rinkimų metu so
cialistų skaičius parlamente 
busiąs žymiai sumažintas.

Jeigu taip įvyks, jeigu seka 
mais rinkimais socialistai ne
teks žymios dalies vietų parla
mente, tuomet reakcininkai dar 
labiau pasišiauš.

kiek darbininkas uždirba tuo
met, kai eina darbas, tai tos 
algos yr& nemažos. Bot nerei
kia užmiršti, kad rubsiuviai 
turi ir taip vadinamus “slack 
season’us.” Mažų mažiausia 
keturis mėnesius kiekvienais 
metais jiems tenka būti be 
darbo. O gyventi vistiek reikia!

Manufah t uri ninku asociaci
jai visa tai, matyt, 116 nerupi. 

Bet jeigu jie ant žut-but sa- 
vus pienus norūs pravesti, tai 
jiems teks sunkiai pakovoti, 
šiandie jų darbininkai jau nė
ra tie nuolankus vergai, kaip 
kad buvo dešimt metų atgal.

Giria Gompersą
Rusų atžagareivis sako, 
Gompersas užimąs

Francija ir Vatikanas.
Vis dar vilkinasi su pasiuntimu 

savo atstovo pas papą.

PARYŽIUS, kovo 29.— Dau
giau kaip trys mėnesiai atgal 
atstovų butas priėmė. tokį 
įstatymą, kuriuo atnaujinta 
“diplomatiniai santykiai” su 
Vatikanu. Trumpai sakant, nir- 
tarta siųsti savo atstovą pas 
papą Benediktą.

Senate tečiaus bilius “suk- 
liuvo.” Kai kur imta kalbėti, 
kad senatoriai tos rųšies “dip
lomatijai” nepritarią ir todėl 
tyčia vilkinasi priimti bilių.
KKSCBBR'BHireBaEaMHMHMMHaaMBEaasnBl

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 29 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras .... 
Austrijos 10-0 kronų ... 
Belgijos 100 kronų už 
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių ......
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų .......
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių ... 
Norvegu 100 kronų . 
Olandų 100 guldenų . 
šveicarų 100 frankų . 
Švedų. 100 kronų ....

Vokiečių 100 markių .

$3.92
. $0.26
. $7'23
$17.60

$2.50

$1.65 
$0.14 

$102 
$34.48 
$17.28 
$23.80
$1.65

Trečdalis gyventojy 
didmiesčiuose.

Didesniuose Jungtinių Valstijų 
miestuose gyvena trečdalis visų 

šalies gyventojų.

WASHINGTON, kovo 29.— 
Gyventojų surašymo biuras 
šiandie paskelbė įdomių skait
menų. Jie rodo, kad miestuose, 
turinčiuose daugiau kaip dvi
dešimt penkis tūkstančius gy
ventojų, šiandie gyvena dau
giau kaip vienas trečdalis visų 
šios šalies gyventojų.

Tokių miestų, kiir susispie- 
tęs tas pažymėtinai didelis gy
ventojų skaičius, Jungtinėse 
Valstijose yra 287. Vadinas, 
apie trijuose šimtuose miestų 
gyvena daugiau kaip vienas 
trečdalis Jungtinių Valstijų 
gyventojų.

Aplamai, visuose Jungtinių 
Valstijų miestuose ir mieste
liuose dabar gyvena daugiau 
kaip pusė visų šios šalies gy
ventojų. Tokių mažesniųjų 
miestų šioj šaly yra 2,739.

Beto, visose Jungtinėse Val
stijose gyvena daugiau kaip 
pusė balsavimo amžiaus žmo
nių — vyrų ir moterų. Jeigu 
visi jie dalyvautų balsavime, 
tai balsuotojų butų daugiau 
kaip šešiasdešimts milionų. 
Bet vieni jų balsavimuose retai 
kada dalyvauja, o kiti yra ne- 
pibečiai.

kad 
“teisingą 

poziciją” — .Rusijos klausimu.

NEW YORK^ kovo 29. — 
šiomis dienomis čia atvyko 
“vienas Rusų darbininkų va
das,“ Strumilo. Be kita vietos 
laikraščių korespondentams jis 
pareiškė, jogei Amerikos Dar- 
t»o Federacijos prezi<l<“iitas Sa- 

mas Gompcrsąs ir kartų visa 
toji federacija užimanti teisin
gą poziciją — “bolševizmo ir 
Rusijos klausimu.” Girdi, to
kios pat pozicijos laikosi ir 
Europos darbininkai.

[Europos darbininkai, nors 
bolševikų taktikai ir nepritaria, 
bet jie griežtai reikalauja, kad 
butų pripažinta tos šalies val
džia — anaujinta prekybos 
santykiai ir tt. Tuogi tarpu 
“dėdė“ Gompersas apie tai ir 
girdėti nelinkęs].

NĖW YORK, kovo 28. — 
Šiandie čia atvyko iš Franci- 
jos žyrpus tos respublikos dip
lomatas, buvusis jos premje
ras Viviani. Jisai vyksta Wa- 
shingtonan. 'frubuf, tarsis su 
šios šalies valdžia apie tautų 
lygą-

NEW YORK, kovo 26.— 
Amerikos legionas andais pa
šalino vieną savo narį, pulki- 
ninlct) A. Andersoną. Tai dėlto, 
kad jisai “kada nors” ir “kur 

nors” pasakęs “trepną” kalbą 
— pasmerkęs Prancūzų impe
rialistų užmačias Vokietijoj.

LONDONAS, kovo 28. — 
Policija stropiai saugo Dow- 
ning gatvę ir pačią premjero 
Lloyd George rezidenciją. Tai 
vis dėl terroro Airijoje.

DUBLINAS, kovo 29.— šian
die čia nužudyta vienas žymus 
valdininkas.

Auksinai neužilgo 
pabrangsię.

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos 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. 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, Dl.
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Cigarette
Tai. Randolph 2898

It’sToasted
Kas dedasi Latviuos.

ŠIAULĖNAI

SUSIRINKIMAS
Eltos Žinios

EžERfiNV PADANGĖ

IMLI I , I 817 Blue Island Are.

iue

Ką tik Gavome iš Lietuvos

gauna iš 
Tokių pini- 

Todcl ir aukų

Svarbus parapijonams Lietuviu Tautos 
Kataliku Bažnyčios.

kai ėmė provokatoriškai šau
dyti ir tuo hudu šukele minioj

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, Chieago, IH.

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

kuomet minia pradėjo

Vasario 20 dienų įvyko Šiau
lių srities įvairių įstaigų tar
nautojų profesines sąjungos vi
suotinas narių susirinkimas. 
Sąjunga turi į 60 narių, turi 
savo butų, kuriame yra sąjun
gos kliubas. Ruošiamasi prie 
platesnio kulturcte ir švieti

mo darbo, tyrinėti narių padė
ti ir 1.1. Susirinkimas, išklau
sęs įvairių pranešiihų, pakal
bėjęs apie sąjungos padėtį, iš
rinko naujų sąjungos valdybų, 
kuriai pavedė suvažiavimo nu
rodymus vykdvti gyvenimam

“S-d.”]

Antrų kart, pačiam Petro- 
vicui darnt Liepojuj viešų pra
nešimų, į susirinkimų atėjo 
organizuoti kariškiai-reakcinin- 
kai pridarė tiek netvarkos, kad 
teko susirinkimas uždaryti.

Trečias atsitikimas, įvykęs 
Liepojuj. sausio mėnesį, kuo
met begėdiškai buvo sumuštas 
miesto prezidentas Bušavic ir

Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos. ■

ir esą ištvirkę. Mokinių tėvai 
padavė “Laisves” redaktorių į 
teismų už šmeižtų. Žemiau iš
duodame Taikos Teisėjo 
sprendimų.

1921 m. sausio 31 d. Mariam- 
polės apskrities ir nuovados 
Taikos Teisėjas, išnagrinėjęs 
atviram posėdyje kriminalinę 
bylų Vytauto Bičiūno, kaltina- 
mbojo iš 533, 539 ir 281 str. 
Baudž. Stat., remdamasis 119, 
122. 123 Krimin. Proc. Įstat. 
ir 533, 539, 281 str. Baudž. St. 
ir B. St. papildymo ir 1919 m. 
sausio 31 d. nusprendė:

Vytautų Bičiūnų 
kaltą ir nubausti jį trims me
nesiams kalėjimo ir 6000 auks. 
piniginės baudos; jos neišieškn- 
jus, dar trims mėnesiams areš
to. šį sprendimų paskelbti lei
džiamuose Kaune dienraščiuo
se, būtent: “Lietuvoje”, “Lais
vėje” ir “Socialdemokrate” lė
šomis Vytauto Bičiūno.
-^-Taikos Teisėjas Kučinskas.

M

Taip mums ir tenka vargti. 
Taip sakant kartu augome, kar 
tu kiaules ganėme, o dabar, 
kai įgijo geltonus batus, tai ir 
prieiti nesiduoda. Ar tai ta
me reiškiasi musų krašto dc- 
inokratingumas? Butų jau me
tas valdininkams suprasti, kad 
ne nosė dėl taboko, o labo
kas turi būt dėl nosies.

—Žasparnis.

Kogano
Lietuviai—

ir pravestas tos pačios kari
ninkų grupės. Tas įvykis buvo 
smulkiau paminėtas praėju
siam “Socialdemokrato” nu
mery. [Žr. “N»nų” 71 num.].

Laike s.-dein. suvažiavimo 
karininkai buvo įsilaužę salcn 
ir norėjo pavogti vėliavų, bet 
buvo suimti, surišti ir prista
tyti karo valdžiai.

Pagalios pastaruoju laiku 
incijoj buvo girto karinin- 

d. frakcijos kal- 
mitingo ir tik

Ariesą ir pajiegą suvedamo Į senus ir nauju* namu*, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Prea.
MIS W. 47th S t Tek Boulevard 1892. Chieago, Ilk

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

prov
ko užpultas s 
bėtojas laiko 
pripuolamai išliko gyvas.

Visiem tiem įvykiam val
džiai aiškiai pataikauja, kalti
ninkus pridengia ir nesiima 
priemonių juos pašalinti. Tuo 
pačiu laiku buržuazijos laikraš
čiai varo atvirų agitacijų ir

mis rezoliucijomis. Pas mus 
rūpinamasi tik ūpas kelti, ne
dedant pastangų pagilinti dar
bininkų klasinis apsišvietimas 
ir stiprinti organizacijų. ‘

Nevienodas darbas, nevieno
dos ir priemonės. Kuomet Lat
vių darbininkai drąsiai stoja 
kovon su daug stipresne ir at
kaklesne savo buržuazija ir 
sėkmingai kovų veda, pas mus 
kiekvienas

vo 
ra u

European American Bumu 
Fabionas ir Mickiewic« 

vedėjai
Buvę A. Betrati* ir S. L. Fablona*

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pašertai ir tt.

NOTARIJU4A8 
Real Katate, Paakoloa, 

insurinai Ir tL
809 W. 85th SU Kamp. Halsted 88. 

Tai. s Boalevard 61L 
Valj 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket ir Sub. Ud 9 vak 
Neda iki 8 po pietį.

Nežiūrint tikrinimų, kad mu
sų milicija kumščio nevartoja, 
vis tenka įsitikinti, kad tai ne
teisybė. Sakysim Radviliškio 
nuovados viršininkas p. . Šim
kus išbandė savo kumštį bė
ga udant nestojusius naujokus 
Daukšlaukių vienkiemyje. Te
ko netik naujokui L, bet ir jo 
tėvui. To dar neužteko. Nau
joko tėvas buvo suimtas ir lai
komas tris dienas nuovadoje. 
Tik nugabenus 70 metų senį į 
Šiaulius, iš ten jį paliuosavo. 
Yra žinių, kad Radviliškio mi
licija apskritai toje srityje daž
niau praktikuojasi.

ROMA, II. 21. Lietuvos at
stovas prie Kvirinalo Romoje 
d-ras Šaulys vasario 17 d. į- 
teikū savo įgaliojimų Italų už
sienių reikalų ministerijai ir, 
Italų užsienių feikalų m miste
ri ui Sforza’i esant išvažiavus 
į Londoną, buvo priimtas vice- 
ministerio Tevis di< Saluzzo.

NAUMIESTIS, Tauragės,
apskr. II. 21. Eltos korespon-‘ kiti, taip pat buvo organizuotas

Akušeriu M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimi* prie 
gimdymo ir duodu patarimu* tne- 
terims ir merginom*. Antraiasi 
8333 So. Halsted SU Ckicaie, M.

Phonet Boalevard 4121.

demokratus ir dubininkų judė-

Socialdemokratai aiškiai ma
to, kad turtingųjų klasių parti
jos nori sukurstyti tarpusavio 
karų ir tuo sulaužyti darbinin
kų organizacijas. Socialdemo
kratai nepasiduoda tai begėdiš
kai provokacijai, bet yra pasi
ryžę griebtis kitokių kovos 
priemonių. Artmiausiu lai
ku jie svarstys klausimų, ar 

nepasitraukti iš Seimo 
visu Seimo 

Latvių Seime so-

........1 II."1 . .1.11 II.IMII I 

denio pranešimu, prie Namics- 
čio pašto yra įstatyta dėžutė 
Lietuvos Gynimo Komitetui au
koms iš tų, kurie 
Amerikos pinigų.
na labai daug, 
gų per paminėtąjį paštų parei- 
jaų keletas šimtų į Lietuvos 
Gynimo Komitetų įplaukė.

NAUMIESTIS, Tauragės 
apskr. IT. 31. Eltos korespon
dento pranešimu, vasario 6 d. 
Gordame įvyko vietos sodie
čių jaunimo vakaras mokyk
los pagerinimui. Vaidinta bu
vo “Naujas kelias” ir “Bur
tai”. Nors lošėjai ir pirmų 
kartų tevaidino ir išsimokę bu
vo be jokio reziserio, vis dol 
to suvaidino neblogai.

ADVOKATAS
Ofhan ridurmiestyji 

A88OCIATI0N BLDC 
19 So. La Šalie 8t 

ValandoBi 9 ryto iki 5 po pietą 
PanedUiai* iki 8 takai*.

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Dirbėja* ir Importuotojas go
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjam*. 
Raiykt angliukai dėl informacijų.

ROMAN CHAITLEN
Krautuvė kriaučiama trimingų, 

vilnonės materijos, siūlai, šilkas ir 
smulkmenos.

šapoa įrengimai — nauji ir var
toti: stalai, šėpos, mašinos ir pro
sai. Žemiausioms kainoms. Daug 
metų ant 1642 Blue Island avė. 
tarpe 16 ir 18-tos gatvių.

Tel. CanaI 1348

Gerbiamieji parapijonįs! Esate kviečiami į speciali susirinkimą 
L. T. K. B., kuris įvyks pirmadienyj, (panedėlyj), balandžio 4 d., 
1921, kaip 7 vai. vak. bažnytinėj svetainėje, 86-ta gatvė ir Union Avė.

Tikslas šio susirinkimo bus, rinkimas troščių pirkimui bažnyčios, 
kad užtvirtinus, arba įgaliojus valdybą pirkti namą. Komitetas.

Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios klebono, laikinės ofiso va
landos: nuo 8 iki 10 ryte, nuo 1—3 po pietų ir 6—8 vakare, po baž
nyčia, įeinama iš šono nuo Union Avė. Klebonas.

Musų apielinkės gyventojai 
beturčiai-žvejai, visi susirašę, 
imdavę prašymą Žemės Ūkio 
Ministerijai, kad jiems išnuo- 
muotų ežerus. Pernai kreipė
si su tokiu pat prašymu prie 
Ž. U. M. įgalotinio, 'bet tasai 
prašymų su didele panieka at
metę ir išnuomavo žydeliui, 
žiūrėsime, ką tiems varguo
liams pasakys pati Ministerija. 
Bet išanksto spėju, kad ir Mi
nisterijoj jie nieko papeš. . Mi
nisterija prašymų grąžins tam 
pačiam įgaliotiniui, o įgalio
tinis prašymų pakiš pečiun 
taip musų vargšai žvejai 
kur nesuranda užtarimo, 
neskriaudė caro valdžia, 
kiečių okupacinė, net ir 
donoj i valdžia pilną laisvę da
vė beturčiams žvejams, o mū
siškė “demokratinė” kol kas 
terodė nugarų.

Prie progos noriu paminėti, 
kad musų ponai valdininkai, 
kaip Ž. U. įgaliotinis ir apskri
ties viršininkas turi pas žmo
nes kibai blogų vardą, Neži
nau delko. žmonės skundžia
si, kad nuėjus pas jį su rei
kalu, girdi vien kolijoinus, pa
niekinimus. Jis į žmogų kai
mietį ir nežiūri. O čia žmo
nės dar sako: kad nors mums 
butų nežinoma, tai ne taip ir 
pikta butų—dabargi dusetiškis 
žmogus, dar Avilius kadai bu
vo vargonininku ir taip, sako, 
su mumis niekšiškai elgias. 
O antras jo draugas, tai ponas 
2. U. įgaliotinis, kuris, kaip 
sako žmonės, jei kas ateina su 
nukalu ir jei kokiu žodžiu ne
įtinka, tai tuoj išbėga į kitą 
kambarį ir užsidaro nuo žmo
gaus, kaip nuo kokio pikto siirr 
tvėrimo. Tas ponas irgi mums 
labai gerai žinomas, paeina nuo 
Degučių pusės. Abu priklau
so “slauniajai” Pažangos par-

(Iš “Socialdemokrato”)

Vasario 16 diena Kaunan bu
vo atvažiavusi Latvių Seimo 
dclgacija nepriklausomybės 
šventę švenčiant.

Latvių delegacijai pirminin
kavo draugas Petrevic, Seimo 
vice-pirmininkas ir vienas prie
šakinių Latvijos socialdemokra
tų darbininkų partijos veikėjų. 
Proga pasinaudodami, Seimo 
socialdemokratų frakcijos na
riai padarė pasitarimų su dr.

i Petrevic ir išklausė jo prane- 
I Šimo apie dabartinę padėtį 
l Latviuos. Va, trumpai sutrau
kus, kaip ta padėtis atrodo.

Latviuose pastaruoju laiku, 
tiek valdžioj, tiek visuomenėj, 
aiškiai reiškiasi sushvertimas 
reakcijos pusėn. Tautinė latvių 
buržuazija ir stambieji ūkinin
kai ima atsigauti ir patys ruo
šiasi pulti darbininkus. Jie 
pasirūpino įsigalėti kariuome
nėj ir suranda ten sau šalinin
kų viršūnėse, karininkų ir vy
resniųjų kareivių tarpe. Kuo
met buvo demobilizuojama 
Latvių armija, pasistengta liuo- 
suoti kur tik galima demokra
tinio nusistatymo žmones, gi 
į vedamąsias vietas įstatyti sau 
palankius asmenis. ų ».

Pradedant nuo baujų ifičtij, 
khriškiai-reakeininkai jau atvi-' 
rai imasi savo darbo. Jie, kur 
tik gali, trukdo s.-d. veikėjus. 
Tuo atveju ypatingai pasižy
mėjo Liepojaus. Laidojant 
vienų draugų, socialdemokratai 
turėjo nemaža vargo,, kol pri
vertė valdžių, kad policija ir 
įgulos viršenybe netrukdytų

NUBAUSTA ŠMEIŽIKAS.
Mariampolė. — “Laisvė”, 

kurios redaktorius buvo V. Bi
čiūnas, pernai viename savo 
numery apšmeižė Mariampolės 
gimnazijos mokinius ir maki- 
nes, buk jie elgęsi u< padoriai

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi* 
čiaus aptiek*:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street,
VVaųkegan, UI

8140.South Halsted Street, 
Chieago, III.

Vienintelis Didelis Lietuviu Teatras
Scenon Statomi Puikus 

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI 
Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

žymesnis priešų 
puolimas suardo sujungus, pa
kilusį ūpų pakeičia nupuolusiu 
ir atidaro duris į darbininkų 
tarpą visokioms darbo federa
cijoms.

Labai metas patiems darbi- 
nikams pdsirinkti savo kovoje 
tinkamų kelių ir nesiduoti, bet 
karštai galvai vesti darbininkų 
judėjimų iŠ tinkamos vagos.

Jiem 
prezidiumo ir 
komisijų 
cialdemokratai turi daug ge
rai pasiruošusių visuomenes 
darbininkų ir be jų komisijų 
darbuotė daugely atsitikimų 
sukluptų.

Kova neišvengtina, bet ku
riuo bildu ji vystysis, paaiškės 
artimiausioj ateity.

Latvių darbininkų judėjimas 
eina plačia vaga. Partijos or
ganizacijų skaitoma apie 170 ir 
jose narių apie 10 tuksi. Pro
fesinis darbininkų judėjimas 
vystosi sėkmingai ir statomas 
tvirtais pamatais. Sąjungose 
skaitoma narių apie 18 tuks
iančių; sąjungų nariai pusėti
nai susipratę, įgudę organizuo
tai gyventi ir vesti kavų. Ne- 
sepai įvykęs prof. sąjungų su
važiavimas rodo, kad darkąs 
rinitai statomas. Jame buvo 
apsvarstyta eilė svarbių darbi
ninkų klausimų; tie klausimai 
išanksto buvo gerai paruošti ir 
vietose apsvarstyti. Tuo Lat
vių darbininkų prof. judėji
mas aiškiai skiriasi nuo mū
siškio. Pas mus norima visi 
blogumai nuveikti revoJįųęl- 
niais žodžiais ir revoliucine-

V. W. Rutkauskas 
Advokatas

19 So. La Sali* SL Room 824 
Tel. Central 6898

Vak.1 812 W. 83rd St. CHcago
Teh Yard* 4681.

Jeit u nustos pardavėjas ne- 
t.ul3 Pasiųsk pinigus, kru
tinės mierę (ant drabužių), 
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui. Persiuntimą ap
mokame.

NEMO HYGIEMC-FASH1ONINSTHVTK 
PflH- M 23 Irviag Phc» N»w Ttk

Panedeliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms 
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžangą: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.
|j&<i Frr ' ■ .. ,.(l. , ............ ■ ■

[Paštu per Lietuvos Informacijų 
Biurų Washingtone]

RYGA, II. 19. “Latvijos Ka
reivis” vasario 15 d. numery 
praneša, kad vasario 14 d. at
vyko į Militinės stotį lietuvių- 
latviu komisija su prof. Siinp- 
sonu. Komisijai suvažiavusi 
buvo į Radviliškį, Žeimius ir 
Žagarę. Į Rygą komisijos dar 
negrįžo. Manoma, kad Lat
vių-Lietuvių sienoms nustatyti 
Komisijos darbas tęsis nedau
giau, kaip dvi savaites.

KAUNAS, 11. 18. Į Latvių 
Užsienio Reikalų Ministerio 
Meirovičo sveikinimo telegra
mų, musų Užsienių Reikalų 
Ministeris atsake:

“Aš širdingai dėkoju Tams
tai, Tamsta Ministeri, Lietuvos 
Valdžios ir Steigiamojo Seimo 
vardu, už nuoširdžius pasveiki
nimus ir karštus linkėjimus 
dėl musų TaWtin6S,‘rpŠVeritės.‘' 
Pripažinimas musij valstybės 

Ir de jure, kurį Latvių Valdžia 
mums suteikė, aiškiausiai liu
dija Latvijos draugingumų dėl 
Lietuvos. Jūsų Steigiamojo 
Seimo atstovai, kurie maloniai 
dainavo musų tautinėje šven
tėje gali patvirtinti, kokį en
tuziazmų Uetuvoje sukėlė tas tinkamai laidotuves atlikti. Ii

Aš neabejuju, kad šis visgi kapuose neapsėjo be skan 
kurį skaitau dalo

prievolę padėkoti Latvių giedot Internacionalų, karinin

aktas 
pripažinimas, už 
savo
Valdžių asmeniniai, galutinai 
sustiprina abiejų tautų broly-

Self-Reduc
CORSETS

Kelias Į Socializmą.
Parašyta Dr. O. Bauer. -
Versta iš vokiečių kalbos.
Šiame veikale aprašo opiau

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

Kas tai yra Socializacija
Paraše K. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos.
Ši knygutė yra taip aiški ir 

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

3

• -i

Vokiečią Nepriklauso
mųjų Socialdemokratu 

veikimo Programas.
Šioje knygelėje darbininkai 

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

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA. Į
Pareikšta seimo posėdy Frak

cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 28 d. Tai darbininkų bal
sas į liaudį jų atstovo lupomis. 
Kaina 20c.
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KORESPONDENCIJOS I
ELIZABETH, N. J.

Kovo. 20 d. A. Liutvino sve
tainėje Lietuvių Sūnų ir Duk
terų dr-te buvo suruošus pra
kalbas. Kadangi minėta drau
gystė vadovaujama “Laisvės“ 
bolševikų, o čionykščai ‘bol
ševikai jau galutinai nustojo 
lietuvių i>asitikėjiino, tai musų 
kairiniai ekstrimistai sugalvo
jo naują būdą publikos sušau
kimui. Plakatuose buvo pa
skelbta, kad kalbės apie musų 
brangios tėvynės reikalus, bet 
kas kalbės — nebuvo pasaky
ta. Tuo budu daug publikos 
jiems pavyko sutraukti.

Pagalios perstato vietos lie
tuviams žinomą revoliucionie
rių K. Krasauską, kuris iš pra
džios nušlipuoja savo bekojį 
žirgelį — komunizmą ir pas
kui persikelia į iLietuvą ir 
“piešia“ ją baisiausiomis var
somis. Čionai publika prade
da nerimauti, bet pliauškinin- 
kas neatsižvelgdamas tęsia to
liau ir visus tuos, kurie rėmė 
ir remia Lietuvos valstybę au
kodami jai aukas, kaip ir pirk
dami L. L. P. bonus, išvadina 
bepročias. Esą geriau butų tie 
pinigai numesti sašlavynan, ne
gu paaukoti Lietuvos buožėms.

Dalis rimtesnės publikos tuo
jau apleido svet., o kita da
lis ėmė lermą kelti. Tuome 
pludėjas ėmė likusią publikų 
raminti žadėdamas jai leist: 
duoti jam klausimus, į kuriuos 
jis atsakysiąs. Tečiau šiandie 
publika jau daugiau pribren
dus, kad klausytų tokių pliauš
kalų. Bet gi mano supratimu, 
nebūtų reikalo publikai kelti 
kačių koncerto. Geriausia bu
tų ramiai apleisti svetainę ir 
tuomet kalbėtojas tekalba vie
niems savo vienminčiam s.

—Kiek laiko atgal čia buvo 
surengtos prakalbos vietinės
L. S. S. 147 kuopos. Tečiau 
tam pačiam Krasauskui vado
vaujant komunistai suardė ir 
“nubalsavo“, kad čia nereikia 
socailistiškų prakalbų. Ir čia 
Krasauskėlis jau rengės ant pa
grindų, bet A. Lukoševičius 
pareiškė, kad mes svetainę nu- 
sisamdėme, užmokėjome ir da
bar ją uždarome, o jus, ko
munistai, eikite ten, iš kur atė
jote. Nors komunistai išsi- 
dangė iš svetainės, bet prakal
bos tapo išardytos.

Dabar L .S .S. 147-ta kuopa 
rengia prakalbas kovo 30 d., 
A. Liutvino 
vai. vakare.
M. Pui siute 
geradėjai”.
skaitlingai atsilankyti.

—J. A. Vituris.

svet. Pradžia 7
Kalbės p-lė Z. 

temoje “Žmonijos 
Publikai linkėtina

Kas dedasi L. A. B 
Centre.
[Atsiųsta]

suva-

kovo mėn.

buvusio 21
m., rado

didžiumos Šerų, 
o susirinkime 21 d.

užre-

Po buvusio šėrininkų 
žiavimo 21 d. vasario, šių me
tų, buvo šauktas Lietuvos At
statytų) Bendrovės Direktorių 
susirinkimas, 8 d.
1921 m., išklausęs protokolą 
narių susirinkimo, 
dieną vasario 1921 
reikalinga priimti sekančią re
zoliuciją:

Kadangi — L. A. B-vės Še
rų, išparduotų ir sumokėtų, 
yra 44,242, tad kvorumui su
darymo šėrininkų susirinkime, 
pigai L. A. B-vės konstituciją, 
reikia 
22,122,
vasario, 1921 m. buvo 
gistruota tiktai 19,952 balsai, 
kaip parodo L. A. B-vės ofiso 
rekordai, ir —

Kadangi — balsų skaitymo 
komisija, V. Lazdynas ir K. 
Vaškas, padarė klaidą ir pas
kelbė balsų 20,298, ir —

Kadangi — susirinkimas, ne
turėdamas reikalingų kvoru
mui balsų, nutarė panaudot 
balsus, prisiųstus per proxies 
nedalyvavusiems susirinkime 
Direktoriams, būtent — J. S. 
Lopatto 
Gudaičio

- 290 balsų, Kun. P.

722 balsų, ir J. Stri- rams rupi ne tarnavimas Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovės la
bui ir šėrininkų naudai, bei 
jiems rupi sudraskyti Bendro
vę, kad jos neliktų, kad tuom 
moraliai nužudyti žmones, ku
rie Bivę suorganizavo, ir, pa 
gailaus, kad ant vienintėlėf 
ikišiol bepartyvės Bendrovės 
griuvėsių pasitaisytų sau repu
taciją, partyviškos Bendrovės 
Prie to, 
užsiėmė B-ves draskymo dar
bu, rupi ne jos gerovė, bet kas 
kita. Štai, jie skundžiasi, buk 
jie, ateidami į Direktoriatą, 
nebus didžiumoje. Kams jiems 
reikalinga didžiuma? Nu gi 
štai: dabartinio Dircktoriatc 
Valdyba Sausio 15 d. nutarė, 
kad šiais 1921 m. algos būti; 
tokios: Prezidentui — 10 dol. 
Iždininkui — 10 dol., ir Sek
retoriui 25 dol., į mėnesį. Jie 
būdami mažumoj, negalės algi 
padidinti. Toliau, Kodnisijn 
(Vaškas, Lazdynas) buvo prie 
skaitymo proxių ir prie jų iš
siuntinėjimo (visa ką jie darė 
čiupinėjo konvertus ir žiurėjo 
kas ividun įdėta) paskaitė sai 
po $15.00 už dieną, po $108. 
(M) kiekvienas. O kada Direk 
toriai atmetė bylas, tai vienas 
jų. Vaškas, net nepabandęs pa 
siderėti su Direktoriai, jau pa 
davė bylą advokatui. Štai kas 
rupi naujiems Direktoriams. 
Todėl, šėrininkai, neapsigauki 
te. Senieji, pamatę, kad Jus 
einat prieš juos, rezignavo: ne
bėra Bendrovės Direk tariate
nei Strimaičio, nei Račkauska 
nie Busho, — tad kelias atda
ras tiems, kas nori gero pa 
daryti Bendrovei. Toėiau li
kusieji Direktoriai gins orga
nizaciją nuo draskymo, nežiū
rint ar prie jos draskymo stos 
Kun. Petkus su katalikybe, ai 
jo geri parapijonys Lutkaus
kas, širvydas ir kiti. •

Taigi, gerb. Bendrovės šėri
ninkai, nepamirškite, kad tie 
visi trys Direktoriai, krūvon 
sudėti, turi įdėję į Lietuvos At
statymo Bendrovę viso labo 
tiktai 200 dol.
jos nėra gaila, jie nieko patys 
nerizikuoja. O žmonių, tai yra 
Jūsų sudėti pinigai jiems tik
tai tiek rupi, kiek dabar pa
rodė jų pranešimas, kuriuo jie 
nutaria kreiptis j teismą, nu- 
žydyti vienintelį pelningą pini
gų distribucijos 
liekame Lietuvį
kad sudraskytj/Jūsų organizaci
ją.. . .

Musų Bendrove, kaip ir kiek 
viena korporacija, turi savo į- 
statymus, kurių reike laikytis, 
jei norime, kad organizacija 
gyvuotų. Įstatymus galima 
keisti, tik negalima jų (per
žengti. Kur tiktai įsivyruoja 
anarchija, ten organizacijos 
griūva. Todėl gerbiamieji da
bokitės, kad Jums nesugriau
tų organizacijos, kurią Jus 
su vargu sutvėrėt. Per tai— 
jei kas kreipsis į Jus ne iš 
Centro raštinės, — žinokite, 
kokiais tikslais kreipiamasi.

A. B. Strimaitis.

Žiurio
maičio — 30 balsų, ir —

Kadangi — susirinkimas pa
naudojo net personalius Kun. 
P. Gudaičio balsus, viso 140, 
be jo sutikimo ir žinios, ir —

Kadangi — balsavimai buvo 
atliekami nelegaliai, nepaden
gus proxies su “documentary 
šlampa,” ir —

Kadangi — toks panaudoji
mas proxių nėra leistinas kor
poracijų įstatymais ir augščiau 
[įvardintieji Direktoriai: J. S. 
Lopatto, Kun. P. Gudaičio ir 
P. J. žiu ris užprotestavo prieš 
panaudojimų jų balsų,

Tad, Direktorių Taryba nus
prendžia, kad susirinkimas 21 
dienų vasario 1921 m. ir jo 
nutarimai buvo neteisėti, ir —

Toliaus nusprendžia, kad Di
rektoriai, kurių terminas buvo 
išsibaigęs su 11 d. sausio 1921 
metų, savo vietose lieka, iki 
legaliu keliu Imis išrinkti jų 
įpėdiniai.
Direktoriai pildo žmonių valę, 

neperžengdami (statymų.
Priėmus tokių rezoliucijų, L. 

A. B-vės Direktoriai vadova
vęs žmonių valia, — štai kaip: 
pirma — priimant direktoria- 
tan ypatas, kurios likos išrink
tos neteisėtame susirinkime, 
pats direktoriatas liktų netei
sėtas ir jo tarimai butų netei
sėti. Reikale bylos ar kokų 
susidūrimų su Valdžia, galėti, 
kilti nesusipratimai, ir tokio 
direktoriato veikimas visados 
galėtų būti kvestijonuojamas. 
Antra — einant su susirinkimo 
žmonių valia, Direktoriatas rū
pinosi įvesti į savo tarpų nau
jai susirinkime išrinktuosius 
žmones teisėtai, kad jie butų 
legaliniais Direktoriais. Todėl į 
vietą rezignavusių Direktorių, 
pakvietė J. W.

žmonėms,

Liutkauską ir 
Kad padarius 
vietos Direk- 

vietų, tuojaus
tiems žmonėms 
tariate, iš savo 
po priėmimo rezoliucijos, re
zignavo M. W. Bush ir pri
imta per paštą atėjusi rezigna
cija J. Strimaičio. Už dviejų 
dienų, t. y. 10 d. Kovo, 1921 
m., savo rezignaciją pridavė 
raštu ir trečias Direktorius, V. 
K. Račkauskas. Jo vieton le
galiai bus paskirtas naujas se
kančiame Direktorių susirinki
me. Taip paskirti Direktoriai 
tarnaus organizacijai iki sekan
čio metinio susirinkimo, ar iki 
ekstra susirinkimo, kurs butų 
Šaukiamas Direktorių rinki
mams, jei tas butų reikalinga.

Pasikėsinimas ant instatų.
. Dabar 22 <1. Kovo, trys Di
rektoriai, kuriuos susirinki
mas rinko, J. W. Lutkauskas, 
Kun. N. J. Petkus, ir Joseph

dynu ir B. Vaskevičiutė, tu
rėjo savo susirinkimą, ir nu
tarė sekančius dalykus: 1) 
skaitytis ne Direktorių pakvies
tais, bet susirinkimo išrinktais; 
2) kreiptis į teismą, gauti 
“writ of mandamus,“ ir šauk
ti dar vieną susirinkimą; 3) 
tuo tikslu paskyrė Auditing 
Committee iš Lazdyno, Vaške- 
vičiutės, ir Živato, kad jie 
kreiptųsi į teisiną. Tą visą jie 
daro buk dėl L. A. B-vės ge
rovės. O kokia iš to gerovė— 
lai patys nariai sprendžia.
Bereikalingi ergeliai ir lėšos.

Toks susirinkimas nepermai
nys dalykų stovio, — visvien 
kas šauks susirinkimą, jame 
turės boti kvorumas. Jei kvo
rumo nebus, rinkimai nebus 
teisėti. Del L. A. B-vės labo 
visvien, ar Lutkauskas ar Sir
vydas, ar Petkus, ateis žmonių 
rinktais ar direktoriato, -—fai
le tik jie butų legaliais. Toks 
susirinkimas gali daug pakenk
ti B-vči, būtent: Pereitieji du 
susirinkimai ištraukė iš Bend
rovės iždo jau $1200.00. Dar 
vienas ištrauks bent pusę to, 
neskaitant pinigų, kokius Au- 
diting Gommitte išmokės ad
vokatams ir apsiskaitys sau už 
darbą.
Vieną ardo, kad antrą lopyti.

Akyvaizdoje to, ką pasakėm,, 
mums rodos, kad aniems vy-

tad ji

, kokį at- 
paga'liaus,

ST. PAUL ir MINNEAPOLIS, 
MINN.

L. G. D. 13 skyrius sausio 
23 d. turėjo savo susirinkimą, 
kuriame buvo nutarta likusius 
pingus pasiųsti per Lietuvos 
Misiją į Lietuvą. Pinigų buvo 
likę tik $9.38, bet prie tų dar 
d. St. Pauliečiai suaukojo $10.- 
50. Tuo burtu* viso susidarė 
$19.88, už kuriuos tapo pasiųs
ta per Dayton Bluff, State ban- 
<ą 950 auksinų į Lietuvą.

St.-pauliečiai ir minneapolie- 
čiai L. G. D. 13 skyriaus darbą 
patys atlieka geriausia ir už tą 
savo darbą nereikalauja jokių 
algų. Per tuos metus išviso 
Chicgon pasiųsta $455.91. La
jai ačiū darbuotojams. St.- 
pauliečiai ir minneapoliečiai 
užbaigdami darbą nutarė ir 
ant toliau aukoti ir siųsti au- 
<as per Lietuvos Misiją į Lie
tuvą. —'Tikras Lietuvis.

i skėti
Lietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:

taip jūsų Akįs 
Ar esi nervuotu, kenti galvos 
audėjimą, ar tomistas akis sie
ja, raidfis susibėga kuomet skai 
i, pailsta akjs besiuvant, jei taip, 
ojaus turi pirmiausia pasiteirau- 
mano 16 metų patyrimo, kuris 

įteiks tomistai geriausių pator-

Akių, Ausų, Nosies ir Gerkite 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

801 So Ashland Avė., Chicago, 
kerti 18-tos gatvės; 8-čios lubos 

Kambarys 14-15-15-17
Virini PLATT’S Aptiekus

Timyldte mano paraių. 
balandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
tafeliorois nuo 9 ryta iki 12 dien.

P. Juškus 
V. Striupas 
J. Juška 
M. Davidavičius 
J. Pivariunas
H. Vaitkevičė
J. Žitkevičienė
K. Markevičaite 
J. žitkevič
D. Judviftiene
R. Kazlauskiene 
J. Rodomskis
J. Vilkevičius
T. Bagdonas 
M. Misevičienė
U. Diininskienė 
A. Šatienė •
A. Šumanas
K. Vaičiulis 
J. Lupeikis
S. Klikniutė
O. Jučaite
P. Vatolis 
J. Jurkūnas 
J. Daukintis 
J. Rudis
J. Sudžius 
J. Sprikavičienė 
J. Pakšis 
P. Stelmokaitė 
J. Barisas
I. Jareckis
U. Vanonis 
C. Naulis
O. Rimaitienė
V. Lasauckas
P. Diliunas
L. Burokaitė 
G. Rucaitė
F. šidlauckas
O. Bartkevičiene
J. Araminas 
A. Šurna
S. Dapšienė
M. Aleknevičia 
V. Barkauskienė 
J. Deguty
P. Grikepelis
G. Ručaitė 
M. Valkūnas 
U. Kuzminskis 
S. Kuzminskis 
A. Liberis
E. Spetinienė 
M. Gildutienė 
O. Stankaitė 
A. Žąsitienė 
L. Tirunienė

M. Vilniškis 
L. Tabakin
J. GriguraviČienė 
A. Mikalionis
K. LauŠkas
D. Sautelaitė
L. Paraščiukas
M. Mormaitė
O. Blebienė
P. Kurila
K. Urbonavičius
J. Smelstoris 
P. Zopelis
K. Gestautas
J. Blažius
O. Adomaitienė
A. Matutis
G. Ručaitė
E. Krikščiūnienė 
A. Juška
O. Hokuš
J. Kildišienė 
M. Janauskis 
A. Skruzdis 
V. Dumšas
K. Petrulis 
M. JuteMs 
J. Valevičią
M. Marculevičienė
P. Sveikata
U. Baltrušaitis
V. Dapkus, 
A. Latigalis
F. Mackevičius
J. Podžhmas
V. Stulginskienė 
V. Stulginsikienė 
A. Glo<lkovskis
K. Butkauskis 
V. S^ankevičia 
J. šerpetienė 
E. Klimaičhikė

, į M. Pašakamienė 
M. PaŠakamienė 
P. šliauteris 
A. Grušas <
J. IvanaUsflds
A. Gerdvainienė
O. Šimkienė •

I } f , ■

D. Šimkus
‘ r; Q. Karl^kąu^kiene

P. šerpetis , 
P. šerpetis 
M. Danelienė 
Š. Urbonas
E. Gricienė 
Ą. Cicinskytė
K. . Sabanavičius

A. Labokienč
J. Gailis
F. Norvaiša
U. Lekienė
A. Zabluckis
M. Marmakytė
J. Mikalauskis
E. Rimkienė
V. Rimkus
V. Udrakis
O. Kačeraicikienė
J. Rapolas
O. Ivaškevičienė
O. šiaudvitiene
M. Vaičekauskaitė
M. Mankienė
M. Adomaitienė
J. Skadas

- A. Adomavičiene
O. Kazlauskienė
O. Vainauskaitė
P. Dapuvienė
A. Žlabis
B. Lukdenė
F. Valiukienė
D. Jagminaitė
A. Klumbaite
O. Norvaišaitė
V. Ambrazas
K. Bružienė

Tel. Y arda 8654
Mra. A. Michniewicz 

’’ AKU1ERKA
Baigusi Aka- 
ierijoa kolegė

eilvanijoa hoe- 
pitallM. Pa-

tarnauja prie 
gimdyme. Due

Hom ligose 
moterims ir 

merginoms.
8118 S. Halsted St., CMcago, III. 

(ant antri lubų)

Dr.C.Z. Veželis
Uetnris Dantistas 

4T18 So. Ashland Ava. 
arti 47-tea gatvls 

Telefonas: Drovai 7141

APMOKĖTI NAUJIENŲ 
ČEKIAI.

1230 J. Milašius
1270 O. StasiRevičiutė
1317 J. Beržanskis
1*320 D. Naujavičia '
1336 M. Pilkaitė
1342 Dr. Jurgelioniui
1349 B. Linkevičienė
1355 M. Tolutienė
1356 K. Kutulis
1358 F. Skudris
1375 P. Stravinskas
1377 J. Gavulis
1382 P. Tumavičia
1394 A. Leicmonas
1398 S. Gudaitė
1404 P. Rubaževičienė
1415 O. Sereikiene
1418 B. Wapštas
1424 P. Leketas
1440 “Social-Demokratas“
1441 K. Bielinis
1442 M. Labutienė
1451 “SociaLDemokratas”
1465 P. BaseviČius
1498 M. Daktaruvičienė

Tol. Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS 

Dr. J. Sarpalius 
1424 So. Halsted St

Kedilioms 10 — 12.
Gyvenimo Tol. Yards 5098.

Talopheno Jarde 5881

Dr. M. Stupnicki 
1107 S. Morgan St Chicago II
VALANDOS i Nuo 8 Dd 11 ryte 

Ir nuo 6 iki 8 vakare.

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Telephono Yards 1582

DR. J. KULIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, val
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptim* 
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted SU Ckicago.

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus i vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkęs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton i savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje.

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietnvys Gydytojas ir Chirurgas Į
Perkelia ofisų j People Teatrų I

1616 W. 47 SU Tel. BonL 16Q
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryta
Bes. 2914 W. 48rd Street

Nuo ryto iki plot
Telephone McKinley 161

—■......... ..................... .......................... .
Tel.: Yards 6666

Boulevard 8448

DR. V. A. RIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

AkuSSras
3203 So. Halsted SU Ckicago.

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

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

Res. 615 S. Humphrey Av«., 
DR. ABIGAIL TRAXLER

Physician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų. 

1669 Blue Island Are^
18-tos CHICAGO.

Ofiso Tai. McKinley 76
DK. L H. GENDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantnojame 

Kalbamo visas Europiikas kalbas. 
8804 So. Kednie Aviu, Chicage, DL

Arti 88-th Street
s

Telephonę Yards 5834

Dr. P. d. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
1.2 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v, vak, 
3325 So. Halsted SU Chicago,
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Bditec P. Grigaitis

1789 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

Subscriptlon Rateai
18.01 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicage.
>8.00 per year in Chicago.

k Entared m Second Clasa Mattar 
March 17th, 1914, at the Port Offica

drovi, 1789 So. Halstod St., Chicago, 
III. —- Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoje — paitn: 
• Matams ________

4.50
2.25
1.75
1.00

Viena kopija
Savaitei____
SUnaidui

Suvienytose ValatijeMi M fibfcagoj, 
paltu:

Metama - r- r--------- -
Pusei metų . ............. —.....— ■■■■—
Trims mėnesiams ■■
Dviem mėnesiams — 1--------
V jonam mėnesiui -

>8.00
4.50

(Atpiginta) 
Metama ________

Pusei metą _____
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti palto Money

įvykiai Gruzijoje. Iš vienos 
pusės buvo sakoma, kad jos 
valdžią nuvertė įsilaužusioji 

jos 
bolševikų armija. Iš antros 
pusės buvo skelbiama, kad 
valdžios pervartas įvykęs 
Gruzijos komunistų sukili
mu. Rusijos-gi bolševikai 
tvirtino, kad Gruzijos val
džia tapo nuversta rezultate 
susirėmimo, įvykusio tarpe 
Gruzijos ir Armėnijos, ir 
Gruzijos komunistų sukili
mo.

Bet štai kokią žinią aptu
rėjo iš Gruzijos miesto, Ku- 
taiso, Berlino socialistų lai
kraštis “Freiheit”:

“Iš šiaurių mus užpuolė 
ties Gagry (prie Juodosios 
Juros) milžiniška rusų ar
mija. Musų kareiviai dė
jo didvyriškų pastangų 
sulaikyti ją, bet negalėjo 
ir krito tenai ligi paskuti
niam vyrui. — Vasario 24 
d. galingos rusų jiegos vėl 
įsiveržė iš pietų pusės ir 
patraukė ant Tifliso. Dė
lei Tifliso eina atkakli ko- 

Vasario 25 d. visi 
departamentai

Gruzijon raudonoji Rusi j

Gruzijos valdžia buvo so- 
cialdemokratų kontroliuo- 
jama. Jos seimas susidėjo 
iš pusantro šimto atstovų, iš 
kurių 125 buvo socialdemo
kratai. Tai buvo laisviausia 
visame pasaulyje šalis. Ir 
jų sutrempė bolševikiško

dėjimas parodo ir tai, kad ant 
kiekvieno gyventojo išpuola po 
7,000 kronų nacionalinių (ša
lis) skolų.

“Kad pagerinus padėtį, tal
kininkai, kartu su Jungt. Val
stijomis, turi sutikti nustaty
ti minimum vertę, žemiau ku
rios Austrijos kronas negalė-

raudonarmiečio batas pagal ‘1 Wulli- ^tai’ žodžiais sa
komandų iš Maskvos, kuri 
nori turėt per Gruziją tiesio
ginį kelių Azijon, kad galė
jus veikti išvien su Turkijos 
nacionalistais,, vadovauja
mais Kernai Pašos.

Europos socialistai kelia 
smarkius protestus prieš tų 
pasibaisėtinų bolševikų nu
sidėjimų.

Ekonomnė Austrijos 
padėtis.

Nesideda prie unijų
Internacionalo.

Gortipersas, varde Amerikos 
Darbo Federacijos atsisako 
dėties prie Amsterdamo In
ternacionalo. Jam jis esąs 
perdaug radikalus.

Anglijos socialistai 
atmeta Maskvą. ■

Southport’o mieste susi
rinkęs Anglijos Nepriklau
somosios Darbo Partijos 
kongresas svarstė klausimų 
prisidėjimo prie vadinamojo 
“Trečiojo Internacionalo”. 
Didžiuma delegatų labai 
griežtai pasmerkė prisidėji
mo sąlygas, kurias pastatė 
Maskva, ir balsavimas davė 
tokį rezultatų: už prisidėji
mą 97 balsai, prieš prisidė
jimų 521 balsas.

Reiškia, Maskvos “Inter
nacionalas” tapo atmestas, 
daugiaus kaip penktų šešta
dalių balsų didžiuma. To
kio skaudaus smūgio komu
nistai dar negavo nė vienoje 
Europos socialistų partijo
je-

Anglijos Nepriklausomoji 
Darbo Partija nėra “social- 
patriotiška”. Karo laiku ji 
nerėmė valdžios ir kovojo už 
taikų . Vienok ir ji nenori 
turėt nieko bendra su bolše
vikišku “Internacionalu”.

Kaip bolševikai 
sutrempę Gruziją.

Laikraščiuose buvo visaip
aiškinama paskutinio laiko

LOUIS P. LOCHNER.
[Federuotosios Presos koresp.]

Vienna. — Iš 6,500,000 Aus
trijos respublikos gyventojų 
800,000, arba 12 nuoš. prigu-. 
Ii prie unijų. Tik vien Ang
lijoj organizuoti darbininkai 
sudaro 12 nuoš. visų gyvento
jų. Tai tuo labiau pastabėti- 
na, kad 1914 m. visoj Austro- 
Vengrijos imperijoj buvo tik 
240,681 organizuotų darbiniu- 
kų.

Aštri kova tarp komunistų, 
centristų ir socialistų, prida
riusi daug žalos darbininkų ju
dėjimui kitose šalyse, veik ne-1 
palietė Austrijos unijų. Iš tos 
vidurinės kovos Austrijos iš
ėjo taip pat stiprios, kaip kad

va.
valdžios
persikėlė į Kutaisą. Visų 
gyventojų, o ypatingai 
darbininkų ir ūkininkų, 
pasipiktinimas judošišku 
sovietinės Rusijos puoli
mu yra neapsakomas. Jei
gu mes turėtume pakan
kamai ginklų, tai visi su
augusieji gyventojai liuo- 
su noru eitų į frontą.”
Iš šitų faktų yra aišku, 

kad bolševikų užsienio rei
kalų komisaras čičerinas 
melavo, skelbdamas, buk ar
mėnai ir sukilusieji Gruzijos 
komunistai nuvertę Gruzi
jos valdžią. Miestas Gagry, ber» kurKs ?ra 

Gėwerkšchaften i

kant, jis turi sutikti, kad Au
strijos kronas bus priimamas 
internacionalinėj piridyboj už 
nustatytą minimum vertę. Ta
da mes, austrai, mažiausiai ga
lėtumėm apsiskaityti ir išdirb
ti pamatą atnaujinimui pįrk- 

‘lybos.
“Antra, mums labai reika

linga anglių. Mes turėtumėm 
gauti 48,000 tonų anglių kiek
vienai darbo dienai, arba 1,- 
200,000 tonų į mėnesį, 
gi iš augšt. Silezijos, 
jos, Lenkijos ir musų 
kasyklų gauname tik 
tonų į dieną. Taigi 
trūksta 28,000 tonų į dieną.

“Trečia, mums reikalinga 
žaliųjų medžiagų. Musų res
publikoje yra tik trįs vertos 
minėjimo žaliosios medžiagos 
— medžias, manganese ir ge
ležies ruda. Bet kad apdirbus 
geležies rudą, reikia anglių ir 
kokso musų tarpykloms. Dė
lei stokos anglių tik dvi iš aŠ- 
tuonių Austrijos tarpyklų te
dirba.

“Suteikus mums tą trejopą 
pagelbą, musų ekonominis ir 
industrinis gyvenimas, nežiū
rint visų musų keblumų, ga
lėtų atsistoti ant sveiko pa
mato. Vienna, turinti 2,000,000 
gyventojų, yra jungtukas tarp 
vakarinės ir rytinės Europos. 
Neturėdami tvirtų pinigų, ang-

Dabar 
čechi- 
pačių 

20,000 
mums

[Iš Federuotosios Presos]

Washington. — Atidus skai
tymas Samuel Gomperso laiš
ko Internacionalinei linijų Fe
deracijai Amsterdame, kuria
me jis, varde Amerikos Dar
bo Federacijos, atsisako prisi
dėti prie 26,000,000 narių Am
sterdamo Internacionalo, paro
do tą faktą, kad Gompersas 
kaltina tus darbininkus sieki
me nuversti Jungt. Valstijų 
valdžią. Ir jis kaltina juos už 
revoliucinį radikalizmą, ka
dangi jie pritaria valdžios nuo
savybei ir demokratiniam ope- 
ravimui industrijų — princi- 
pui, kurį 29,000 balsų prieš 8,- 
000 užgyrė pereito birželio 
mėn. Amerikos Darbo Fede
racijos konvencija Montreale!

nuversti 
Valstijų

Interna-

jos buvo pirmiau. Dabar jos į.^ «r |ayosjos medžiagos —

ties kuriuo pirmiausia įvyko 
svetimos armijos įsiveržimas 
Gruzijon, guli ant Rusijos 
rubežiaus. Armėnai tiek 
pat gali užpulti Gruziją ties 
miestu Gagry, kiek, sakysi
me, meksikiečiai galėtų už
pulti Jungtines valstijas1 ties 
Detroit, Mich.

“Freiheit” koresponden
tas teisingai sako, kad tas 
bolševikiškos armijos įsilau
žimas Gruzijon buvo judo- 
šiškas, nes bolševikų valdžia 
buvo padariusi ir pasirašiu
si taiką su Gruzija. Bolše
vikai ne tiktai sulaužė tai
ką, o ir užpuolė Gruziją, net 
nepaskelbdami jai karo. Tai 
yra tikrai razbaininkiškas

įkūrė Darbo Kamerą, kuri, 
kaip pranašaujama, galės sėk
mingai kovoti su tokiomis pat 
kapitalistų organizacijomis — 
pirklybos kameromis ir fabri
kantų asociacijomis.

Galva Freie Gewerk9chaften, 
kuris apima 90 nuoš. organi
zuotų darbininkų, yra A. Hue- 
ber, kuris yra sekretorių to 
_____________ ir taipjau. na
rys Austrijos parlamento,

“Kokie, jūsų nuomone, yra 
šiandie . svarbiausi Austrijos 
reikalai?” paklausiau aš Heur- 
berio.

“Jie yra trįs”, atsakė jis. 
“Sustiprinimas Austrijos pini* 
gų kurso, gavimas anglių ir 
žaliosios medžiagos.

“Didelis nupuolimas Austri
jos kronos atgabena didelį 
skurdą masėms. Kuomet net 
pasirašant St. Germain sutar
tį 1,200 Austrijos kronų, vis 
dar buvo verti 100 Holandi- 
jos florinų (florinai dabar nau
dojami Europoje kaipo lygi
namoji vertė pinigų), dabar 
reikia surinkti 24,325 kronų 
kad nupirkus 100 florinų. Su
stiprinimas kronų todėl yra 
svarbiausiu musų reikalu. Kaip cialistas narys nacionalinio par- 
keblus yra musų finansinis pa- lamento.

ir maisto — mes niekad ne
galėsime pradėti rekonstrukci
jos”. . ' įf < f

Huerber yra vienas iš ge
riausiai žinomų asmenų Euro
pos darbininkų judėjime. Jis 
yra medžio darbininkas ir jau 
senai pradėjo veikti darbinin
kų judėjimu. 1894 m. jis už
ėmė vietą sekretoriaus Austri
jos Darbo Federacijos, kada 
toji organizacija visoje dide
lėje monarchijoje turėjo vos 
25,000 narių ir tik 400 kronų 
pinigų. Dabar ta nedidele or
ganizacija išaugo iki 800,000 
narių. Ypač gerai organizuota 
yra Vienna.

Huerber tyčiomis per dau
gelį metų šalinosi nuo politi
kos, nors ir buvo veikliu na
riu partijoj. Bet kada po re
voliucijos susirinko steigiama
sis seimas, jis paskaitė savo 
priederme kandidatuoti į sei
mą, kad pagelbėjus pravesti 
darbininkams naudingus įsta
tymus. Jis tapo išrinktas, pra
vedė įstatymus apie darbo ta
rybas, kuriose darbininkų at
stovai turi lygias teises su 
samdytojais. Dabar jis yra so-

Darydamas išvadą apie. šitą 
“revoliucinę” įstaigą vakarinės 
Europos organizuotų darbinin
kų, Gompersas pareiškia:

“Mes turime atsisakyti da
lyvauti judėjimu kuris siekia- 
si sunaikinti Amerikos darbi
ninkų judėjimą ar 
demokratinę Jungt.
valdžią”.

Jis nurodo, kad jei
cionalas leistų Amerikos Dar
bo Federaciai atvirai priešintis 
Visam tam, už ką stovi Euro
pos darbininkai jų Mėsinėj ko
voj, tai Am. Darbo Federacija 
gal ir sutiktų prisidėti, bet ji 
neprisidės, jei didžiuma val
dys.

Delei šitokios Gomperso kri
tikos kįla klausimas: Ar Ame
rikos Darbo Federacija, savo 
Montrealo konvencijoj stoda
ma už geležinkelių socializaci- 
ją, siekėsi papildyti saužudys- 
tę? Ir kokią prezidentas turi 
teisę smerkti Federacijos >kon- 
vencijos nutarimui socializuo- 
ti geležinkelius. Ir ar pasise
kimas Montrealo Xonvencijos

Gompersas tarp kitko duo-fPra<^to socializacijos progra^ 
da sekamą kaltinimą

“Internacionalinės Unijų Fe
deracijos pildomieji viršinin
kai priėmė ir paskelbė nusi
statymą, kuris reikalauja re
voliucinio veikimo ir turi tiks
lo “socializuotį” industriją. 
Amerikos Darbo Federacija 
yra priešinga tokiam nusista
tymui ir negali būti jokio kom
promiso tarp tų dviejų pažval
gą”-

Delei šitokio Gomperso tvir
tinimo generalinis sekretorius- 
iždininkas mašinistų unijos E. 
C. Davison pasakė: “Ištikrųjų 
tai labai keista, kada delega
tai pereitoj Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijoj dide
le didžiuma balsų pasireiškė 
už socializaciją geležinkelių 
industrijos. Mes manėm, kad 
mes vartojame šaltą protą ir 
mes žinojome, kad mes nesa
me revoliuciniais. Amerikos 
Darbo Federacijos viršininkui 
yra įsakyti Montrealo konven- 
Cijos dirbti socializavihiūi ge
ležinkelių industrijos. Kaip 
tada jie gali sakyti, kad pati 
Federacija priešinasi sociali- 
zacijai?”

Gompersas savo laiške: “Re
voliucinė pažvalga, kuri įgy- 
jo kontrolę pildomojoj Inter
nacionalinės Unijų Federaci
jos mašinerijojo pasiekė savo 
kraštutinį išsireiškimą atsi
šaukime griebtis revoliuainių 
priemonių, kad pagelbėjus so
vietams, išleistame rugsėjo 8, 
1919 ir kuris netapo atmestas, 
pakeistas ar užmestas. Tam 
atsišaukime yra vartojama se
kama kalba

“ ‘Internacionalas atsišaukia 
į visus nacionalių unijų cent
rus rengtis, jei bus reikalinga, 
prie masinio veikimo, genera
linio streiko pagelba (prieš 
karą). Karo medžiągų pro
dukcija turi apsistoti visose ša
lyse’ ”.

mo nuverstų demokratinę . 
Jungt. Valstijų valdžią?

Mašinistų sekretorius Davi- 
son nesenai laišku pranešė But- 
ler, Pa. centralinei darbo ta
rybai, kad nežiūrint nusistaty
mo niekurių Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkų, maši
nistą unija yra ir pasiliks da
limi Internacionalines Unijų 
Federacijos, kadangi unija yra 
susijungusi su Internacionaline 
Metalo Darbininkų Federacija, 
prie kurios priklauso ir revo
liuciniai Italijos, Francijos, 
Anglijos ir Vokietijos darbinin
kai.

LIEPIA PILDYTI 
KONSTITUCIJĄ.

[Iš Federuotosios Presos]
I

Ncw York. — “Nežiūrint 
kokį prasi žengimą žmogus 
butų papildęs, procedūra prieš 
jį turi sutikti su Jngt. Valsti
jų konstitucija.” Tokį pareiš
kimą davė Bronx angščiausia- 
me teisme teisėjas John M. 
Tiemey byloje Paul Makno, 
kaltinamo anarchijoj.

“To nebuvo praeityje”, tęsė 
teisėjas Tierney. “Policijos 
organizacijos ir įstatymus vy
kinančius įstaigos visose Jungt. 
Valstijose be jokios atodairos 
laižė knostituciją, taipjau New 
Yorko valstijos konstituciją”.

Tokį pareiškimą teismas da
vė išpildydamas Makno advo
katų reikalavimą, kad visos 
popieros ir asmeniniai daigtai 
paimti jo namuose be waran- 
to, butų ištraukti iš bylos ir 
sugrąžinti savininkui.

Popieros buvo užgriebtos bir
želio 1, 1920, Makno namuose 
332 E. 100 St. Daugiau kaip 
mėnuo atgal teisėjas Tierney 
paliepė distrikto prokurorui 
Martin prirodyti, kad jos tapo 
užgriebtos sulig įstatymais. To 
prokuroras prirodyti neįsten-

Senovės Persų Pasakos
KAIP MULLA IRAME PRADĖJO 
RAŠYTI SAVO PIRMĄ KNYG.Ą

(Iš knygos Mesnabije*)

Dideliu protu ir mokslingumu paskilbo 
muilą Iramė tarp savo žmonių.

Toli už Persijos sienų paėjo garsas apie jį, 
daug žmonių ateidavo pas jį iš tolimų šalių 
klaustis protingo patarimo ir kiekvienas išeida
mas nuo jo garbino Allahą už tai, kad Jis da
vė pasauliui tokį didžiai išmintingą vyrą.

Bet neužganėdintas buvo visu tuo muilą 
Iramė.

Daugeliu, labai daugeliu jam norėjosi pa
sidalinti su savo žmonėmis, bet žinojimas, kad 
tik nedidele saujale žmonių gali jo klausytis, 
versdavo liūdnai susispausti Širdį didžiojo mok
slininko.

Ilgai jis mąstė apie tai, kaip prąplėtus sa
vo žinias tarp savųjų žmonių ir gabaus nu
sprendė parašyti knygą.

Gerą, teisingą knygą, kurioj kiekvienas 
žmogus galėtų rasti sutvirtinimą savo gerųjų 
sielos ypatybių, kurių skaitydami žmones tap
tų grynesnį geresni.

♦) Tą knygą paraše apie 550 metų atgal guryus ve- 
formininkas ir pažangus žmogus muilą Iramė. Ji Yra 
didelė retenybė, kadangi musulmonų dvasiškija jų degino.

— Kur nesuspės nuvesti mane patį mano 
silpnos kojos, ten pasieks mano knyga, — link
smai galvojo muilą. — Ji pasieks visus nepa
siekiamus Persijos ir Indostano užkampius ir 
atidarys žmonėms akis...

Besidžiaugdamas linksmia svajone Iramė 
stvėrėsi darbo.

šešerius metus, atkakliai dirbdamas išti
sas dienas, jis rašė savo knygą, apsvarstydamas 
kiekvieną žodį, patikrindamas kiekvieną mintį.

Darbas jau artinosi prie pabaigos.
Vieną karštą dieną muilą sėdėjo, kaip pa

prastai, pas šulinį, paskendęs darbe.
Dar kelios eilutės... ir jo ilgas, šešių metų 

darbas bus pabaigtas.
Ką tu čia rašai, Seiko? — urnai išgirdo jis 

balsą už nugaros.
Muilą krūptelėjo ir atsigrįžo.
Prieš jį stovėjo žmogus piemens rūbais, 

atsirėmęs ant ilgos lazdos.
Nepažįstamojo veido ruožai dvelkė neper

galima energija ir valia, o akys žiurėjo taip 
švelniai ir protingai ir, rodos, leido • spindulius. 
J — Aš rašau knygą žmonėms, — atsiliepė 

Iramė. — šešeri metai jau kaip rašau aš ją 
ir dabar baigiu darbą. Dėlto meldžiu tavęs, eik, 
nekliudyk man dirbti.

— Bet leisk man nors žvilgterėti į tavo 
darbą! — lyg liepiamu balsu tarė nepažįsta- 
masai, tiesdamas ranką.

Muilą tylomis padavė jam savo knygą.
Nepažįstamasai paėmė į rankas knygą, 

žvilgterėjo į pirmą lakštą ir staiga, nepratar
damas ne žodžio, sviedė knygą į vandenį.

Nusigando muilą.
— Ką padarei tu, nelaimingasis? — su

šuko jis nesavu balsu. — Kam sunaikinai tu 
mano šešių metų d'ačbą? Kam įmetei į vande
nį knygą, kurią aš rašiau savo žmonių, mano 
brolių naudai?!

— Aš įmečiau ją todėl, kad išgelbėjus ta
ve ir žmones nuo melo, kuriuo prisisunkusi 
tavo knyga!'— tyliai, bet tvirtai atsakė keistas 
nepažįstamasis. — Kaip tu drįsai imtis šito dar
bo? Tu, — kuris dar neatsikratei prietarų, tu, 
— kuris pats skaliais su minios nuomonėmis?! 
Bet jeigu tau gaila tavo vergiško darbo, tai 
imk sau jį. Aš atiduosiu tau jį atgal. Bet jei
gu tu paimsi savo knygą, tu ant visados ne
teksi manęs.

Tai taręs nepažįstamasis įkišę savo laz
dą vandenin ir pagraibęs ja po vandenį ištrau
kė iš šulinio knygą.

J Neapsakomai nusįstebėjo muilą Iramė, pa
matęs, kad knyga visai sausa.

Dabar jis jau nebegalėjo abejoti, kad prieš 
jį stovi nepaprastas žmogus.

Visa jo esybė prisipildė pagarbos nepažį
stamajam. • I

O tasis vis stovėjo prieš jį, žiūrėdamas į 
jį spinduliuotu, šviesiu žyilgsniu.

— Pasakyk man, muilą, — prabilo jis, 
pagalios, — ar tu nori sekti mane, kad aš iš
mokinčiau tave kaip rašyti knygą?

— Noriu> mokytojau! — karštai sušuko 
muilą.

Ir smarkiai sviedęs knygą į vandenį jas 
nusekė paskui nepažįstamąjį, visas apimtas ne
aiškaus jausmo.

Taip ėjo jie tylėdami tyrumais, kol plati 
upė užstojo jiems kelią.

Priėjęs prie kranto stebuklingasis piemuo 
drąsiai žengė koja vandenin ir ėjo vandens pa
viršium, kaip veidrodžio stiklu.

— Mokytojau, kaipgi su manim? — su
šuko muilą, pamatęs stebuklą ir apimtas ne
apribojamo įtikėjimo į piemenį.

— Eik drąsiai paskui mane! — išginto at
sakymą.

Iramė žeiigė ant vandens ir su nuostaba 
patėmijo, kad koja žengia visai tvirtai pavir
šium.

Bet po valandėlės jo sielon įsiskverbė abe
jojimas.

<— Paskui ką aš šoku? susirūpinęs pa
mąstė jis. — Ir kodėl aš tikiu į jį? Kas jis toks? 
Juk dagi tikėdamas į Allahą aš ikišiol negu
lėjau vaikščioti vandens paviršium.

(Bus daugiau) !

Sereda, Kovo 30 d., 1921 

gg ir todėl jos tapo išmestos 
iš bylos ir dar prokuroras su
silaikė minėto pabarimo.

ANGLIAKASIAI 
STREIKUOJA.

[Iš Federuotosios Presos]

Seattle, Wash. — Apie 2,300 
angliakasių vakarinėse Wa- 
shingtono kasyklose streikuoja 
iš priežasties kasyklų savinin
kų savavalingo nukapojimo al
gų 24 nuoš., kas yra sullailžy- 
mu savininkų padarytos sutar
ties su valdžia, kad jie pildys 
valdžios arbitracijos komisijos 
nuosprendžius apie algas.

Tik dvi kasyklos tedirba. 
Tų kasyklų savininkai atsisa
kė eiti išvien su kitų kasyklų 
savininkais ir nenukapojo sa
vo darbininkams algų.

NAUJASIS KONGRESAS.

[Iš Federuotosios Presos]
Wasbington. — Naujasis 

kongresas, kuris, tikimąsi, su
sirinks balandžio 4 d., bus ga
na “žalias”, kadangi 129 se
natoriai ir atstovai yra nauji.

Naujasis atstovų butas susi
dės iš 301 republikono, 132 
demokratų ir 1 socialisto. Se
natas turės 59 republikonus ir 
37 demokratus.

Kapitalistai priešinasi arbitra
cijos nuosprendžiui.

[Iš Federuotosios Presos]

Vancouver, Kanadoj. — Ka
dangi gatvekarių ir kitos bend
ruomenės aptarnavimo kompa
nijos atsisakė priimti valdžios 
taikinio komisijos nuosprendį, 
Vancouver ir Victoria elektros 
darbininkai buvo priversti pa
skelbti streiką.

Redakcijos Atsakymai.
Sausininkiečiui, Elizabcth.—- 

Dedame ankščiau atsiųstą ki
to kordspondento. Rašinčlkite 
dažniau.

Kl. Vilkevičial. — Tamstos 
rašto nesitvartosime. Bent 

Amerikos lietuviai neturi nei 
mažiausio pamato rugoti ant 
tos tariamos Lietuvos piliečių 
dalies dėl nerėmimo Lietuvos 
valstybės reikalų, kuomet pa
tys lietuviai jų šalinasi ir Lie
tuvos oficialinės įstaigos čia 
juos visai ignoravo. Antra, 
saugokitės kelti tautinę neapy
kantą lietuviuose.

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

Pirmo Morgečio 
Aukso Bondsus

Procentai išmokami du kartu į metus 
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie [vairių 
komp. šėrus.

Kreipkitės [ 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.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas Missto Ofisas

3323 S. Hiltttd St. 1271. Diarbarn SI.
Tel. Boulerard 1310 Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Liet«Tte Gydytojas ir CMrartM
25 East Washingtoa St.

MarahalI Field Anaes
18th fl. Raima* 1827

Telephone Central 8862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

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

X-Spinduliai. Phone Annitage 2011 
Rezidencijos telef. Albany 8711

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos! nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarime.
S261 So. Halated SL, Chicago, I1L I



bert

Pamąstyk pirmiau apie sau
gumą! Tada atnešk savo tau- 
pimui pinigus šin tvirtan val- 
stijinin Bankan.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

APGAVINGA& SKELBIMAS.

>W:

Dr. A. R. Blumenthal

Pinigus siunčiame Lietuvon 
ir visas dalis svieto. Lai

vakortės ant visų 
linijų.

Central Nanufactnring 
Bistrict Bank

1112 West 35th Street
Perviršis virs $6,000,000.00
VALSTIJINIS BANKAS

Tūla lietuvių komunistų or
ganizacija paskelbė plakatus, 
skelbiama, kad kovo 30 d., t.y. 
šiandie, įvyksią vieši debatai 
su Dr. D. Alseika, kuris nese
nai yra atvykęs iš Lietuvos. 
Bet Dr. Alseika praneša mums, 
kad jisai niekuomet nėra ap
siėmęs stoti į kokius-nors de
batus. Jisai sakosi, net ir laiškų 
parašęs vienam iš tų “debatų” 
rengėjų, kad jie atšauktų tų 
neteisingą skelbimą ir neklai
dintų publikos. Komunistai, 
darydami tą bunibugų, mato
ma, nori pasigauti publikos ir 
pasipinigauti.

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

ElZ&i Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- __
. > [I - vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir

pečiu, — kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.

2810 W. Harrison St., Chicago, BĮ. 1
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi- dešimts augštog rųšies Vičtoroių (kalbamųjų mašinų) už kurią ffl

reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui Efl
24* rekordų pavirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir ĮĮ'^—r | 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina* $ • I
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame H
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
što« rųšies g varant uotų kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime .
parduoti dešimti augštos rųšies tikros orios seklyčiai setą, lovų ir 0®karpelų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirhimo. Mes par- | I I 
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. JįTai apaimokis ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristntorn veltai Yk Ta g 
irisas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiama C. O. D. ir B|w ■Mm 

aleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaik^s siuntini.
Liberty Bondsai priimami.

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
t tuščias, kada pra- 

nyksta regėjimas.
J Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
natinga doma at
kreipiame į vai

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

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

Boulevard 6437
■ ------------------- -------------------r-----------------

Atdara tik seredoj ir subatoj vakarais SŪŽEIDfi DARBININKĄ.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 

^au duo8*u 
bambino

\A fiiučia-liulia.’*

-.yflK Greičiau begki j aptieką
\ i* nupirki 50c. bonką

Santa Fe gelžkelių kompani
joj, prie 47-tos ir Archer gatvių, 
panedSlį, kovo 28 d., vindas ge
ležinis į vagonus kilnoti nupjo
vė abi kojas vienam darbinin
kui lenkui, kuris dirbo čia kai
po “svičmonas”.

— J. Griunas.

e ir

BAMBINO
Arbatinis Šaukštukas tuoj aus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. “Kūdikiai mfigsta jį I Jie prašo daugiais I”

Motinos! Jeigu jąsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 351 h Street, Borough oi Brooklyn, New York City,

BALTIJOS AMERIKOS LINU
42 BROADMMA NEVN YUHK N Y

Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnus 
„1.METUVA .. ........ -

Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šriubų 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. VVestcrn Paša. Agent, 120 N. La Šalie St 
CHICAGO, ILL.

“POLONIA” 
“L1TUAN1A”

GEG. 11
GEG. 25

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut Pajų 
(Pieš)

Musų slyvų pajai tikrai kvepi slyvomis. Vienin
telis motinų užganėdinimas.

Reikalaukit Case & Martin’o
Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

Dešimt užnjušta ir 65 sužeisti 
ekspliozijoj.

Vakar dešimt žmonių tapo 
užmušta ir 65 sužeista ir na
mų langai per du bloku iš
daužyti ekspliozijos, kuri įvy
ko W. Singer & N. Scbaeffer 
kompanijos name, prie West 
14-tos ir S. Halsted gat.

Savininkai prisipažino, kad 
jų sankrovoje buvo sukrauta 
tarp dviejų ir trijų tonų sprog
stančios medžiagos. Jie laiko
mi policijos, nes detektyvai su
sekę, kad ten buvo slapta 
sprogstamos medžiagos dirb
tuvė.

Kol kas dar neteko patirti, 
ar nuo tos ekspliozijos nuken
tėjo bent vienas lietuvis, nes 
keletas lavonų dar neįvardinti. 
Vieno žuvusių vardas yra Ta- 
binskie. Gal būt jis yra lietu
vis arba lenkas. Kiti du sužeis
tųjų, įbutent, Tolis ir Orris ir
gi panašios į lietuviškas pa
vardes.

Kurie buvo arti ekspliozijos 
ir liko gyvi pasakoja, kad tai 
buvo baisi ekspliozija. Jie ma
nę, kad jau svieto pabaiga ar
ba baisus žemės drebėjimas.

S. A. VASILIAUSKAS 
Naujienų Keliaujančio Agento 

Maršrutas.
Chicago Heights, 111. 
Ilammond, Ind. 
East Chicago, Ind. 
Indiana Harbor, Ind. 
Gary, Ind. 
La Porte, Ind. 
South Bend, Ind. 
Elkhart, Ind. 
La Grange, Ind. 
Fort Wayne, Ind. 

ir kitur. i
S. A. Vasiliauskas.

D
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9) 

10)

Pamėginkite naujo— i —inr 

jijįiffies 
Su uirogistraotu vAisbaionkliuSur. Valot. 

Patentu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmuRsn- 
čios ypatybes Siamo vaiste idčtos, 
su priemaiša priimnial Švelnaus 
kvgpalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

iinww—*f—— ■ patiks kad
*r ganiau
siai ypatai.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
TckphonaiJ J,1“ arb\357 , 

j Naktimis: Drexe! 
’ 950 - Drover 4136 

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

per

SchiKStateSank
728 W. 12th St.,

Arti Halsted St.
Siunčiame piAigus j 

LIETUVĄ 
Pašta ir telegramų.

Pinigus siunčiame tiesiai 
savo locną tclegrarno sitemą,
. YRA IŠMOKAMA I

5 DIENAS
Mes turime priėmėjų kvitas nuo 

visų orderių. Turime 29 metus 
patyrimo pinigų siuntime, todėl 
mes galime ir geriausiai patarnau
ti. Pinigus siunčiame už 

žemiausias kainas
• Kaina per kranų

1,000 markių $17.85
' 5,000 markių 87.50

10,000 markių 173.50 
Telegramų $3.50 extra

Atdara Utarainkų ir Subatų va
karais iki 8:00; nedeldieniais nuo 
9:00 iki 12:00 pietų.

Sciiiffįstate Bank
728 W. 12th St.,

Arti Halsted St.,

k; s
z; NtrvvYovu ’;

Aptiekoae 
parsiduoda ! 
po65o. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per pafita 
tiesiog is 
labara- 
to rijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelto. 
Žiūrėkite, 
kad butų 

į INK ARO 
k vals- 

baženklls.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

—-------- --------~ 1' '
Cajnal 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. 
k--------------—----------------------- ---

BRIGHTON PARK
S. J. Sammis . __

Lietuvys Siuvėjas 1
3750 So. Kedzie Avė., 77^ 

Kampas 38 St. ,
Geriausia proga dabar užsisakyt 
naują siutą, už pusę kainos pas 

mus, ką tamstos turėtumėt mokėt kitur, čystų vilnų materijos siutai 
tik po $30.00 ir $35.00, užtikrinam puikiausios mados ir geriausį dar
bą. Pilnas uŽsiganėdinimas arba pinigus sugražinsiu. Taip jau re- 
modeliuoju—iš senų naujus padarau už pusę kainos. Mano patyrimas 
ir pažintis per penkis metus Archer Avė. apielinkėj.

Rūpinasi pagerinti policijų.
Gubernatorius Smaili, majo

ras Thompson ir eilė kitų svar- 
besių asmenų užvakar išreiš
kė savo pritarimų policijos 
perdetiniui Fitzmorris’ui, kuris 
sumanė išvalyti taip vadina
mus Chicagos urvus, pro ku
riuos išsisuka kriminalistai. 
Jie pasižadėjo kartu veikti, kad 
tasai sumanymas tapti; įgy
vendintas.

žinomas Chicagos laikrodinin
kas ir poetas, mirė vakar ank
sti rytų American liospitaly 
nuo medinio alkbhoilio.

Dunroy buvo paskilbęs kaipo 
humoristas ir eilių rašytojas.' 
Daugiausia jo eilės kartoja
mos “I am the Newspaper”. 
(aš esu laikraštis). Paskutiniais 
metais Dunroy užsiminėjo pub
licistika, apibudindamas kele
tu teatrų ir redagavo Vaude- 
Ville, lokalį savaitinį teatrališ-' 
ką žurnalą.

Senatoriaus McCormicko 
prakalbos.

šįvakar S. V. senatorius Mc- 
Cormick kalbės apie Vokietijos 
padėtį St. Paulo bažnyčios vyrų 
kliubui.

MORGICIAI
PASKOLOS

Skolinu ir surandu paskolas 
pirmiems ir antriems motgi- 
čiams.

Atperku ir parūpinu morigi- 
čius.

Atperku įvairių kompanijų 
Šerus.

KAZ. GUGIS
Ofisas: 127 No. Dearoom 

11 lubos.
Telefonas Central 1411

Namai: 3323 So. Halsted st.
Telefonas: Drover 1310

Tarta ptityriM, 
tetarą Ugo9«i rr 
Stingai priiii

A0929 & State Ste 
CMcet«» HL

Ir kcdl

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

T.L C»nal 31.18
Ofita valandos: nuo 18 ryta Ud 

8 vakare.
Beridencija: 2811 W. Mrd SL 

Tai. Prospect 8481

ItPulImaiu M80

AKUŠERIA
.SHUSHO

st.

Tai. Moaroe
DR. W. F. KALISZ

Sipeclalamas: Moterą ilgo* ir CMrargija
1145 MILVAUKKK ATM, CMICAMO.

Policijos perdčtinį prie to 
veiksnio privedė paskutinio 
laiko reiškiniai. Būtent, O’Con- 
nor, kuris nužudė detektyvų, 
neišaiškinamas pabėgimas; nu
teisimas Morris, kuris nušovė 
policistą, visam amžiui, ar, 
tiesiau pasakius, dvidešimčiai 
metų kalėjiman, vietoj mir
ties bausmės (tečiaus mirtino 
bausmė labai prastas daiktas) 
ir daugiau 
reiškinių.

Taigi tie 
tyvos, kad 
toj linijoj

Sviestas ir kiaušiniai pinga.

Svįestas ir kiaušiniai šįmet 
parsiduoda pigiau negu pra
eitais metais buvo parduoda
mi. Vakar sviesto svaras buvo 
19c., o geriausių kiaušinių tu
zinas —* 30c., kuomet metai 
atgal reikėjo mokėti 67c. uz

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, III.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas! 2201 W. 22nd St, kampai 

Leavitt St Phone Canal 6222. Va
landos! 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 Un 
y vai. vakare. Gyvenimo vietai 81U 
W. 42nd St. Phone Lafayetta, 4988 
Valandos nuo 19 iki 12 dieną.

tolygių nepaprastų

žmones imsis 
padarius kai 

perversmus,

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 Drexel 2880 

k_______________________________ >

■ DR. G. M. GLASER S
Praktikuoja 29 metai

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. | 

Chicago, Illinois. ■
SPECIALISTAS:

■ Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

m Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■
B vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■ 

po piet.
■ Telephone Yards 687
'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■T

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentietae—
MII S. Halsted StM Chicago, HL 

Valandos:—*
9-12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DR. JOHN N. THOHPE 
Gydytojas ir Chirurgai

1637 W. 51 it kamp. Marthfield av. 
Valandos! iki 9 ryto, nuo S Dd 

4 ir aue 7 Iki 9 vakare. 
TuL Prospect 1157

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: U—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, UI.

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.

Duokit šviesos saviškiams
Didžiausi žmogui dovana tai — Šviesa. Jei išleistas pinigas šim

teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumčt, išrašę jiems

“SIETYNĄ”
dvisavaitinį koperacijoa, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo Žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuria sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotą.

Tas Šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno” 
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-ve, 24. “Sietynui” — Lithuania.

dymais — visiems butų 
kad detektyvai sąžiningai 
savo pareigas, etc.

incia-
kame

kad
nuro- 
lygųs,

eitų

Nuteisti kalėjiman.
Užvakar du juodveidžiu nu

teista nuo dešimt iki visam 
amžiui kalėjiman. Juos kaltin
ta dėl užpuolimo žmogaus, iš 
kurio jie atėmė 12 dolerių. 
Tų patį? gavo ir trečias vagis, 
C. Lebedis, kuris yra tik de
vyniolikos metų amžiaus.

Sugavo vilką.
Užvakar Chicagoje sugavo 

“klajūnų. ,Tai ilgų laibų miškų 
vilkų iš Kanados pusčių.
Joseph Estka ir Alwart Bros., 

anglių verteivos plečiu j e, 1854 
VVėbster avė., viršelka paste
bėjo gyvulį pa lendant po len
tų stirta. Jis pamanęs, kad tai 
teliukas, stvėrė už paskutinės 
vilko kojos ir ištraukė laukan. 
Tuomet vilkas.ėmė urzgti ir 
sukando vyro kelines, o pas
kui tik aimanavo vyro nedras
kydamas. Estkas nusigandęs 

taip pat, kaip ir vilkas, šaukė

PRANEŠIMAS

Telefonai Pullman 8M
DR. P. P. ZALLYS 

Lietevya Dantistai 
10891 8. Michigau Av« Roeriand
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną. 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CRERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare. •

Mirė laikrodininkas.
Will Reed Dunroy, plačiai

Vakar gi jį atidavė į Lincoln 
parko žvėryną.

Vilko 'suguutojus mano, kad 
tas vilkas įšoko į kvvorinį va
gonų, kuomet traukinys • Logo

(Tąsa seka ant 6-to puelp.)

Šiuo pranešu, kad aš 
jau nuo senai patarnauju kuo- 
geriausiai ir pigiausiai. Prista
tau anglis, medžius, ledą. Per- 
kraustaus rakandus. Darbų at
lieku atsakančiai ir gvarantuoju. 
Darba apsiimu Chicagoj ir apie- 
linkėse, nes turiu visokio didžio 
trokų. Galite kreiptis visada,’ 
dienų ir naktį. Tikrinu, kad bu
site užganėdinti mano darbu.

WM. DAMBRAUSKIS,
W. 34 St., Chicago, III,
Phone Boulevard 9336

817

Tikros odos
Abi pušiai devėjarni overko- 

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

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

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Si.

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 8:80 vak.

I i im 1.1 !■■■!■ ■■■■■ !■ ■■■■■■■iii .q

Tol. Austin 737
DR. MARYA

D0WIATT—SASS.
Kųtjk sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

V...............  i ■ ........i-— ■—7t



(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

per Kanados pusčias ir pasi
liko viduje iki vagonas pasie
kė Cbicagą.

O’Connor gaudymas.
Nuo praeitos s e rėdos, kuomet 

Thomas O’Connor nušovė detek
tyvą O’Neill ir pabėgo, Chicagos 
angliški dienraščiai kasdieną na- 
šo ilgiausias špaltas, kad tai čia 
jo jieško, tai čia jieško. Čia tas 
jį matęs, ten — kitas. Tečiau 
žmogžudis vis dar nesugautas, 
nors jau daug nekaltų žmonių 
buvo areštuota ir laikyta, kol 
pribuvo “specialistai” jų peržiū
rėti, ar ištikrųjų dabar bus su
gautas O’Connor.

Be to tuo žmogžudžiu tapo 
sujudinta viso krašto policija ir 
visur jo jieškoma, ypač daboja
mos vietos arti Mexico, nes spė
ja, kad jis bandys išsprukti į 
Mexicą ir tenai slapstytis. Penki 
detektyvai, kurie buvo nuėję su 
O’Neill, O’Connorio paimti, tapo 
suspenduoti. Manoma, kad jie 
tiksliai leido tam banditui pa- ' 
bėgti.

Moters veidą perpjovė.
Frances Viręs, 30 metų mote

riai, 507 N. Halsted gat. peiliu 
perpjovė kairį skruostą, kuomet 
jinai su savo vyru išėjo iš kino- 
grafos prie Milwaukee avė. ir 
Green gat. Piktadaris nežino
mas.

Senutė užmušta.
Marė V. Holmes, 70 metų se

nutė, 1456 E. 54-tos gatvės, už
vakar vakare prie 4804 Lake 
Park av., tapo automobilio už
mušta.

Areštuoti už darymą munšaino.
Kaimynai nurodė policijai, 

kad Marė Tamoverienė, dirba 
naminėlę. Užvakar policija jos 
namus pakrėtus, persitikrino ir 
ją su vyru areštavo.

Aktorių parada.
Užvakar Chicagos aktoriai tu

rėjo paradą, kad pakėlus savo 
fondą. Parada darė gero įspūd
žio. Muzika, muzikalė komedija 
ir kiti priedai priminė pavasario 
cirkus.

Lietuviu Rateliuoselaiškas išdavė.
Francuzė Antoinnette, kuri 

gyvena Marseilles, Francijoje ir 
yra vedus amerikietį Haroldą 
Friedmaną karės laiku, rado sa
vo vyro laišką, po kuriuo buvo 
pasirašyta Mrs. Estelle Fried- 
man, kuri gyvena Shermano ho-|casting kompanijos bosas, G6- 
tely, Chicagoje, ir parašė jai orge Assman [? Red.], kurs 
laišką užklausdama, kodėl jinai per neapsižurėjimą pateko po 
nerašo savo sunui laiškų ir ne- xorth Western gelžkelio trau- 
sirupina, kaip jis gyvena. Jinai kiniu prie 24-tos Avė. Tai bu- 
manė, kad ji rašo jo motinai, te
čiau ji parašė antrai jo pačiai, 
kuri tą laišką paėmus užvakar 
nusiskubino į teismąbutį gauti 
divorsą nuo savo vyro, kuris gyr 
vena Francijoje su kita.

MEUtOSE PARK.
Kovo 23 dieną, po pietų čia 

tapo užmuštas vienas stambes
nis The National Malleable

Sereda, KoVo 30 d., 1921

REIKIA DARBININKŲ
1 .n.......  . . .ui.......

MOTERŲ
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ
PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMfi

Nušovė akyveizdoj trijų policis- 
tų ir pabėgo.

Trims policistams esant res- 
tau rante prie 1508 W. Harrison 
gat. užvakar vakare “Mike” De- 
milio, restauranto savininkas nu
šovė žmogų, kada tasai atsisa
kė užmokėti už valgį, ir paskui 
pabėgo. Policistai, manoma, bus 
už tai suspenduoti.

vo jau senas žmogus, daugiau 
kaip 70 metų amžiaus, ir kal
bamai kompanijai ištarnavęs 
38 metus. Tarnavo jai su du
sia ir kunu ir todėl laidojimo 
dieną, kovo 26, jo pagerbimui 
kompanija sustabdė dirbtuvę 
ir ragino visus bosus ir darbi
ninkus dalyvauti šermenyse.

Apie netikėtą to žmogaus 
mirtį aš čia paminiu tik dėl 
to, kad jis bu?o labai gerai ži
nomas vietos lietuviams, kurie 
dirba, ar kada nors dirbo, tos 
kompanijos dirbtuvėj; jis bu
vo žinomas šarvo žiaurumu su 
darbininkais. — XXIX.

* UŽDAVINYS No, 4. .
Uždavinys, kurį žemiau dedame, 

matyt, plačiai žinomas, nes net keli 
skaitytojai jį atsiuntė. Bet vis tiek 
tai geras uždavinys tiems, kurie jo 
nežino, ir mėgins patys jį išrišti, 
štai:

Skrenda pulkas žąsų ir susitinka iš 
priešingos pusės atlekiant vieną žąsj. 
Pastaroji sveikina: “Sveikos gyvos, 
Šimtas žąsų!” — Tos atsakė: “Ne, tiek 
musų nėra; bet įei pridėtum dar kitu1 
tiek, ir pusę tiek, ir ketvirtdali tiek, 
ir dar tu pati prisidėtum, tai musų 
butų visas šimtas.”

Klausimas: kiek gi žąsų buvo tame 
būry?

Uždavinys No. 3 buvo toks:
Trys keleiviai užėjo gaspadon ir 

S aprašė šeimininkęs išvirt jiems kiau- 
inių. Kol šeimininkė virė, jie, bū

dami pavargę, sumigo. Išvirus kiau
šinius šeimininkė padėjo ant stalo, 
svečiu nekeldama. Vienas keleivių 
pabudęs, bet nenorėdamas kitų ša
linti atsiskaitė sau viena trečdalį 
kiaušinių, suvalgė ir nuėjo vėl gulti. 
Atsikėlė antras ir, manydamas, kad 
, is pirmutinis, padarė tą patį. Tre
čias vėl taip pat pasielgė. Kad pas
kui visi trys atsikėlė kartu, jie liku
sius kiaušinius pasidalino po lygią da- 
į. — Kiek šeimininkė buvo išvirus 

kiaušinių ir po kiek kiekvienas kelei
vis jų suvalgė?

Atsakymas: šeimininkė buvo išvi
rus viso 81 kiaušinį; pirmam keleiviui 
teko 85, antram 26, trečiam 20.

Teisingus atsakymus atsiuntė: C. 
D., Druktainienė Julijona, V. G., Ged- 

I vilas Zigm., Jokūbaitis Jurgis (Wau- 
kegan), Jurša Kaz., Jusas M., Kara
lius Jos A., Klimašauskas Nik., Pivo- 
runas P., Rybokas N., Skodžius P., 
Songaila Z., Strish J., Zaluba Ant. 
Zavist F., Žilinskas Ig., Mažai Žino
mas (Collinsville, III).

Antanui Zahibai galima nebent tiek 
I parugoti, kad jis liepė šeimininkei iš- 
Į virti 162 kiaušiniu ir keleivius prispy

rė su valgy t — pirma 7O, antrą 52, o 
trečią 40 kiaušinių! Tą patį buvo be
padarąs ir Kazimeras Jurša, bet pas
kui apsimąstė ir pasigailėjęs ne tiek 
kiaušinių, kiek keleivių, kad jie nuo 

Į persivalgymo nesusirgtų, sumažino 
j porciją pusiau.

Atsakymas į uždavinį No. 2: — A 
turėjo 3 avis, o B 5. <— Be paskelbtų 
subatoj, teisingų atsakymų į tą užda
vinį atsiuntė dar: Ascila Wm., Bar
kauskas Ant. (Montello, Mase.), Gir
iotas V. (Dvvight, III.), Markus J., Pu
žas A., Stukis A., Trainis M. (Fonta- 
net, Ind.), Elena Vm., 
(Collinsville, III.).

Galvosūkio dalykėlių 
siunčia vis naujų, kokių 
mas, uždavinių. Dėsime juos paeiliui, 
kaip atsiunčiami. Tik prašom atsa
kymus į uždavinius ir naują uždavi
nį siunčiant visados rašyti ant atski
rų popieros lakštelių. Ant konverto 
visados pažymėkite “Žaislui.”

— “Žaislo” vedėjas.

M. ŽinoMas

mėgėjai at 
kas žinoda

Pranešimai .

REIKIA 10 moterų skir
stymui skudurų.

P. GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA patyrusio unijis- 
to vežėjo (teamster) į gele
žies atmatų kiemą.

3839 So. Halsted St.

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

200 N. Jefferson St.

REIKIA MOTERS AR MER
GINOS NAMŲ DARBUI. GE- 
RA MOKESTIS.

1730 So. Halsted St. ’

REIKIA dviejų patyrusių finjšer- 
kų ir vienos button hole maker. Dar
bas prie kelinių.

V. ŠOVA
6105 S.’ Aberdeen St.
Tel.: Wentworth 3655

REIKIA moterių skirsty
mui atkarpų.

WESTERN LEATHER 
DRAPERY CO., 

1016 So. California Avė.

REIKIA DARBININKŲ
________ ! VYRŲ__________  

r ---į“'

Agentų ir kolektorių prie svei
katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į 
dieną ir daugiau, jei norčsi 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. Dearborn St., 
Rooms 911 — 912.

darbininko
nu-

REIKALAUJU 
ant farmos, atsišaukite po 
merių

J. F. RADZIUS, 
668 W. 18th St.

Prašo alumnų pagalbos 
mokykloms.

Chicagos universitetės prezi
dentas Harry Pratt Judson už
vakar kreipės prie alumnų pra
šydamas $10,000,000 naujų na
mų pastatymui, pakėlimui mo
kytojams algų ir tęsimui univer
sitetės darbo.

BRIGHTON PARK

North Side. — North Sidės Drau
gijų Sąryšio Viešo Knygyno delegatų 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketver
ge, kovo 31 d., 8 vai. vakare, Viešo 
Knygyno svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi delegatai susirinkite.

— Sekr. A. Vili*.

REIKALINGAS pusamžis vyras, 
gerai mokantis lietuviškai ir angliškai 
rašyti ir skaityti ir turints norą mo
kytis real estate biznį. Patyrimo ir 
kapitalo nereikalaujama, bet gerų pa
liudijimų labai pageidaujam. Gera 
alga ir nuošimčiai. Atsišauk:

666 W. 18th St., Chicago.

užsimokėjusių

Mirė Pullmanienė.
Mrs. George M. Pullmanienė, 

82 metų amžiaus užvakar mirė 
nuo pneumonijos. Jinai buvo 
Chicagoje pasižymėjusi kaipo 
labdarė, aukotoja pagerinimui 
visuomeniškų įstaigų. St. Luko 
ligonbučiui ji paaukojo $500,000.

Pradieninių mokyklų reikalai.
Chicagos pradieninių mokyklų 

darbuotojai panedėlį išvažiavo į 
Springfield prašyti senato, kad 
sušelptų tų mokyklų fondą.

I
 URŠULE LIGEIKIENE.

Mirė subatoj, kovo 26 d., 9:30 
vai. vakare. Paėjo Kauno rėd., 
Raseinų apskr.. Balėnų sodos. 
Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 
30 d. iš pamų 837 W. 33rd St., 
9:00 vai. ryto.

Kviečiame gimines ir pažįsta- 
I mus dalyvaut laidotuvėse. Lieka 
■ nuliudime vyras Dominikas Li

deikis ir sesuo Rozalija Savic- 
■ kaitė.

Kovo 27 d. buvo daromas 
patikrinimas L.S.$j. 174-tos
Kuops knygų finansų sekr. na
muose. Pasirodė, jog 174-ta 
kurtpa stovi gerai, jos kasoj yra 
50 dol. 'kuopos pinigų, ir geras 
būrelis pilnai
narių. Knygos tvarkingai lai
komos.
toliau musų kuopa augs ir bu
jos, tik reikia nepaleisti orga- 
nizatyvio darbo.

Briglrionparkiečiai draugai 
visi žino, kad dabar musų (L. 
S. S-ga pergyvena daug nema
lonumų ir trukdymų — lygiai 
taip, kaip kad ją pergyvena vi
sa politinė darbininkų organi
zacija, Socialistų partija. Pir- 
miaus mums teko kovoti maž
daug viena linija prieš darbi
ninkų priešus, dabar tenka ko
voti ir su priešais iš antros pa
sės, su tais, kurie iki nesenai 
buvo musų draugai, bet dabar 
per savo nesusipratimą, įvairių 
provokatoriškų gaivalų kursto
mi, daro atakas ant socialistų, 
stengiasi sunaikinti organizuo
tųjų darbininkų jiegas, vadina
si, kovoja prieš darbininkų 
reikalus, patys to nesusivokda
mi. Tam viskam reikia pasto
ti kelias, o tai galima padaryti 
tik rimtu nurodymu buvusiems 
musų draugams, kokių klai
dų jie daro, kaip nelemtas yra 
jų veikimas, kuriuo nieko kita 
negalima atsiekti, kaip tik sa
vo pačių jiegų sunaikinimo ir 
sustiprinimo darbininkų priešų, 
darbininkų išnaudoitojų galy
bės.

Tiems dalykams išaiškinti, 
L.S.S-gos 174-ta kuopa rengia 
Brighton Parke prakalbas ket
verge, kovo 31 d., kaip 7:30 v. 
vak. Liuosybės svetainėj, 3925 
So. Kedzie Avė. Bus gerų kal
bėtojų, o todėl geistina, kad 
juogausiai susirinktų draugų 
darbininkų pasiklauąyti.

—Kp. Korespondenttas. | 
i

Turime vilties, jog ir

Rubsiuvių Unijom 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyČio. 
balandžio 1 dieną. Unijos salėj, .1564 
N. Robey str. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Malonėsite atvykt visi draugai, yra 
daug svarbių reikalų.

— Sekr. F»*aiik Juozapavičia.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašelpinio Kliubo susirinkimas bus 17 
dieną balandžio Stankevičiaus svetai
nėj, 1500 So. 49th Avė., kaip 7:30 vai. 
vakaro. Kliubo nariai malonėkite at
sivesti naujų narių ir patys būti pa
skirtu laiku.

— K. Yurijonas.
Birutiečių domei. — Pradedant nuo 

kovo 28 iki gegužės 8 d, “Lietuviš
kų vestuvių” choro repeticijos bus da
romos šiaip: 1) Moterų, abiejų balsų, 
kiekvieną panedėlį nuo 8 v. v. Fellow- 
ship House, 831 W. 33rd PI. 2) Vy
rų, abiejų balsų, subatomis Mark 
White Sųuare salėj. 3) Bendro choro 
— kiekvieną ketvergą, 8 v. v., Mark 
White Sųuare salėj. — Valdyba.

Dramatiško Ratelio mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge, kovo 81, 
kaip 7:80 v. v. M. Meldažio svetai
nėj. Visi nariai kviečiami atsilanky
ti, nes bus renkama nauja valdyba 
ir šiaip turime daug svarbių reikalų.

A. J ūsas, Sekr.

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

■ ii i, n '. i!

Pa j Ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

JIEŠKAU tikro brolio Viktoro Šim
kaus. Prieš pat karę išvažiavo Ame
rikon ir nieko nesigirdi. Motina Lie
tuvoj nor| žinot kur jis yra. Malonės 
jis pats ar žinanti jį pranešti antrašu: 

PAUL ŠIMKUS, 
1949 Canalport Avė., 

Chicago, III.

JIEŠKAU dėdės Juozapo Kaiminio, 
Kauno rėd., Tauragės apskr., Kvė
darnos valsč. Bokštų kaimo. Apie 3 
metai atgal, gyveno Yonkers, N. Y. 
Malonės atsišaukti patsai arba žinan
ti jį teiksis pranešti šiuo antrašu.

SIMANAS JUOCĮS,
1822 So. Peoria St.,

JIEŠKAU Antano Joniškos. 1917 
m. gyveno W. Burlington, Iowa, o 
dabar kur randasi nežinau. Meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu:

ALEX POVILAITIS, 
1723 N. Marshfield Avė., 

Chicago, III.

Chicago, III.

REIKIA kepėjo, pirma- 
rankio prie juodos duonos. 
Atsišaukit tuojau.

1434 So. 49th Ct., Cicero
DYKAI visas užlaikymas pav. Ran

da šeimynai ir % pelno nuo ūkės, 
gražus gyvenimas arti ežero, 45 my
lios nuo Chicago. Turi mokėti ūkės 
darbą ir turėti bent $500.00. Matyki
te J. P. Varkalą, ketverge nuo 6 iki 
8 vak.

3331 So. Halsted Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per daugelį meti 
ir visokių tautų apgyventa, daugiau
sia lietuvių. Turiu parduoti į trum
pą laiką. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. Atsišaukite į Naujiem 
Ofisą pažymint No. 238.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, 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.

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

8801 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
[PARDAVIMUI 7 sėdynių Packard 

touring automobilius. Enžinas per
dirbtas ir dirba kaip naujas. 5 risk 
Cord tajeriai. Body ir viršus naujas, 
taipgi Self starteris. Parduoda pigiai 
greitam pardavimui. Atsišaukite,

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

PARDAVIMUI
Saliunas ant Pardavimo.

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

Kensington.

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

1514 So. Main St.,
Rockford, III.

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

3140 So. Wallace St., 
Chicago, III.

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

2956 So. Union Avė.

PARDAVIMUI biznis, pasiskiriant 
vieną iš dviejų: aiskriminč arba 
liūnas. A iškrinki nė randasi 3150 
Halsted St., tarpe 2 teatrų, ant 
ro kampo. Saliunas randasi 2001 
nalport Avė. Kas pirmesnis, tas 
resnis.

S. DIOKAS, 
Aiskrirhinės Boulevard 3305

Saliuąp Ganai 720

sa- 
So. 
ge- 
Ca- 
ge-

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

3404 S. Morgan St.

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

1947 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė geroj, lietuviais apgy
ventoj vietoj, taipgi ir kitų tau
tų. Pardavimo priežastis — pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite 
N-nų Ofisan pažymint No. 239.

PARDAVIMUI grosemė. 
Pardavimo priežastis — va
žiuoju Lietuvon.

Atsišaukite:
4953 So. Ashland Avė.

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.

STEBĖTINA PROGA.
Vyrams ir merginoms manantiems 

ant save gyventi. Pardavimui 2 kam
barių rakandai ir labai puikus kam
bariai gyventi — ant rendos. Norim 
tieji pirkt rakandus, gaus ir kamba- 

tuoj 
Gali- 

po

EXTRA PUIKI.
3 akerių farma arti Cice

ro, III. 6 kambarių naujas 
namas, furnace šildomas, 
elektra, vanduo, garadžius 2 
karams, didelė barnė ir pu
sė akero sodas.

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

MR. JOS. BENDIK,
1822 Šo. Halsted St.,

♦ Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio tri- 
mingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600 
metams, didelis lotas 30x125 pėdų, 
gražioj vietoj ant South Side. šian
dien tokio namo nepabudavotumėt nė 
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda 
tik už $13,000, pusę reikia įmokėti 
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą. 
Atsišaukite pas

J Zacker, 3801 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

REIKIA
Darbininki) prie cukraus 

burokų.
Šeimynos su ūkės patyrimu pagei

daujamos. Mokėsime po $23.00 už 
akerj. 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 visu cukraus 
kompanijų.

Šeimynos gyvenančios netoli Detroit 
ar Clevelando rąžykite arba kreipkitės 
prie Michigan Free Employment Bu- 
reau, 461 Lamed St., West Detroit, 
Mich., arba Cleveland City Hali Free 
Employment Bureau, East 6th St. ir 
Lakeside Avė., Cleveland.

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbininkų lowa valst. įvyks savait- 
dienyj, bal. 3 d., 1921, pas Al. We- 
ber’s, 1642 Orchard St., Chicago, 111

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 Sugar Com 
pany bus laikomas, bal. 3 d.. 1921, 
pas Conard Wolfą, 2459 Wenthworth 
avo., Frank Pondras, 1871 Milwaukee 
avė. ir Gust Jahr, 19-09 Orchard St., 
Chicago. '

Mitingas cukrinių burokų Auginimui 
darbininkų Rock County Sugar Com- 
iany laikys savaitdienyj, bal. 3 d., 
1921, pas David Meisner, 555 West 
18th St., Chicago, III.

Mitingas United Sugar Co., darbi
ninkų bus laikomas nedėlioj, bal. 3, 
Jas Fred Ruppą, 5026 Lawrence Avė., 

efferson Park, Chicago. I

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

8139 Vincennes Avė.

rius. Atsišaukite greitai, nes 
parduodu. Pasivėlavę, gailėsis, 
ma matyt kas dieną nuo 2 iki 
pietų.

KAROLIS LABINĄS, 
• 3348 So. Morgan St.

5

NAMAI-ŽEMĖ

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

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

A. R. BETAUT 
1652 W. 47 St.

PARDAVIMUI greitai ir pigiai pui 
ki farma, 80 akrų, arti Springfield, 
Illinois; 60 akrų po plugu, 20 akrę 
gražaus miško, upelis perteka, graži 
ganykla, tik 1 mylia nuo gražaus tur- 
gauno miesto, Edgewood, Illinois; geri 
budinkai. Dabar jau laukai visi ap
sėti, avižos, miežiai jau sudygę; bul
vės pasodintos, komus dabar sodina. 
Farma išduota ant pusės, — pirkėjas 
gali gauti pusę javų, o kad nori gali 
už sėklą užmokėt ir visus javus tu
rėt. Gražus didelis sodas. Parduoda 
ant lengvų išmokėjimų. $3,000.00 kėš 
įmokėt, o likusius ant 5 ar 6 metų 
išmokėjimo, arba mainys ant Chica
gos mūrinio namo vertės $10,000. At
sigaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

NEPAPRASTAS PASIŪ
LYMAS.

Mes pabudavosim namą ant 
jūsų loto pigiausia kaina. Pra
džiai mažas įmokė j imas, kiti iš
mokėjimais, kaip renda. šaukit 
Mr. Allman Harrison 7241 šiaip 
dienomis ir Wentworth 7775 ne- 
dėldieniais.

IDEAL HOME CONSTRUC- 
TION CO., 

203 So, Dearborn St. 
501 Bedford Bldg.

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM

PARDAVIMUI pigiai sa- 
liunas lietuvių apgyventoj 
vietoj. Pardavimo priežastį 
— patirsite ant vietos.

3301 So. Morgan St.
PARDAVIMUI saliunas ir 

poolruimis — renda nebrangi, 
gera proga lietuviui.

VLADAS KVEDERAS, .
835 Washington Avė., 

Racine, Wisc.

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

804 W. 31 St.

lietuvių
Biznis 

pardavi-

Nepraleisk Šio Bargeno.
10 akerių farmą arti Chicago, par

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

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

PARDAVIMUI pigiai puiki farma, 
160 akerių, 80 akerių išdirbtos, 17 
melžiamų karvių, 4 arkliai, 10 kiau
lių, apie 80 vištų. Budinkai geri, 
gražus sodnas, laukai aptverti, visos 
mašinos. Parduosiu pigiai ir ant 
lengvų išmokėjimų, arba mainysiu į 
namą. Del aiškesnių žinių meldžiu 
kreiptis pas savininką.

J. F. RADZIUS, 
668 W. 18th St., 

Chicago, III.

ŠTAI KUR PROGA.

valst. 40

REIKIA OPERATORIŲ. '
Puikiausia proga keletui pa

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

Atsišaukite tuojau:
STERNE & KLEIN CO., 

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

Miss Hank.

REIKIA duonkepio mokančio 
uodą ir baltą duoną kepti. Par 

aiškinimus suteiksiu laišku.

Box 38, 
West Frankfort, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj, biznis išdirb
tas per daugelį metųJ Pelninga 
ta. Klauskite

ED. PONOMAR, 
828 W. 14 Str.

vie-

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė lietuvių ir lenkų apgy
ventoj vietoj. Biznis eina gerai; 
parduosiu pigiai — apleidžiu 
miestą. Atsišaukite 2462 W. 46 
PI. Chicago. Tel. Lafayette 4536.

Pardavimui ūkė Michigan 
akerių labai geros žemės — visa dir
bama, su gerais budinkais L 
farmos įrankiais be gyvulių. Apie 16 
akerių apisėta rugiais ir kviečiais ir 
6 akeriai dobilų. Labai patogi vieta 
prie žvyrinio kelio, netoli miesčiuko. 
Pardavimo prie«žastis — moters ne
sveikata, tad esu priverstas parduoti 
trumpame laike. Platesnių žinių 
kreipkitės ant šio antrašo ypatiškai ar 
l&išlcu

PAUL ČELEDINAS, 
1905 So. Ruble St., 

1-os lubos iš užpakalio.

ir visais

Vyruk Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Deslgning .Mokykla.

Musų sistema Ir mokymo budu jųa 
trumpu laiku išmoksite viso amate.

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

Visuose siuvimo skyriuose maimos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygą.

Patams daromos sulig mitros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

MASTER DE8IGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lako St., ant 4-tą lubų.
JR| ^w*^***a*MPW*ew**as**«^i*,*********^^***'^*lwl*****^**,***’,ir\|

11 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

5205 8. Halsted, 1407 W. Madison, 
1850 N. Welle St.

187 Mokyklos Jnngt. Valstiioae.
Moko Siuvimo, Pattemą Kirpi

mo, Deslgning bizniui ir narnama. 
; Vietos duodamos dykai, Diplomai. 

Mokslas lengvais atmokijimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygUle.

Tel. Soeley 1648.
SARA PATEK, plrminlake.
, ■■■ /

TIKTAI Už SKOLĄ.
Pardavimui spaustuvė Ciceroj. 

Kreipkitės šiandien — gausit 
pigiai.

JURGIS SKAISGIRIS, 
4901 W. Roosevelt Rd., Cicero.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 
airių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas gerai. Priežastis pardavimo 
savininkas apleidžia Šią šalį. Atsi
šaukite 3558 Parnell Avė., Chicago.

! PARDAVIMUI beveik už pusę kai
nos naujas mūrinis kampinis namas, 
4 pagyvenimų, po 5 ir 4 didelius kam 
barius; kieto medžio trimdngai ir vi
sokį intaisymai vėliausios mados; ga
ru apšildoma. Greitu laiku parduoda 
tik už $13,500.00, pusę cash reikia 
įir.okėt. Namas randasi gražioj vie
toj, apie Garfield Boulevard ir Ash
land Avė. Klauskit J. Zacker 3801 
So. Halsted St.
■■ 1 .... . 1 4

PARDAVIMUI du mediniai namai, 
neša po $130.00 į mėnesį. Namai ran
dasi gerame stovyje ir geroj vietoj. 
Viename randasi saliunas, antrame 
bučernė. Atsišaukite: Jonas Bagdo
nas, 2540 W. 45th PI., Chicago. Tel. 
Lafayette 5877.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliikos Ir Betuviikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevrrlting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinls ekonomijos pilietysUta, dailia- 
raiystis ir tt.

Mokinimo valandos) nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 5 
IH 10 valandai.
HM 80. HALSTED 8T. CHICAGO.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji Ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Praky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų J visas augitasniaaiaa mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 Iki 9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.


