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Piktasai kaukas, progresą ir pasaulio ramybę trukdo
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Karolis nori algaut prarastą sostą
Kada bus paliuosuota Debsas?
jos pasienio, čia, sako, jis bu
vo sustojęs kely iš Šveicarijos,
ir iš Čia nuvykęs į Budapeštą.
Pirmą kartą, kai Karolis,
vykdamas į Vengriją, buvo
Talkininkų diplomatai laikė sustojęs Steinamangere — vie
specialinę konferenciją —
tos militarinius valdininkus ji
Londone.
sai bandęs savon pusėn palen
kti. Tuo tikslu Karolis buvo
pas Stenamangerio
PARYŽIUS, kovo 30.— Vie nuvykęs
komanduotoją,
tos laikraštis Petit Parisien kariuomenės
šiandie išspausdino gautą iš generolą Leharą. Vis dėlto, bu
Londono pranešimą, kuris sa vusio karaliaus prašymą išpil
ko, kad vakar vakare tenai lai dyti generolas atsisakęs, išpakyta specialinė konferencija. rodydamas, kad jis yra prisie
Konferencijoj
dalyvavo pats kęs būti ištikimu Horthy*o val
True translation filed with the postpremjeras Lloyd George, val džiai.
master at Chicago, III., March 81, 1921
as
reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Skelbiama, kad admirolas
stybes sekretorius (ministeris)
įsitikinęs, jogei
Laming Worthington-Evans, ir Horthy esąs
grąžinimas Karolio suruoštų
feldmaršalas Wilsonas.
Pranešimas tikrina, jogei didelio* pavojaus Vengrijai. Pa Prokuroras Daugherty nepri
Socialistų Partija neužilgio
Londone esama tokios nuomo reiškiama, jogei didžiuma Bu
žadėjęs paliuosuoti Debsą.
pradėsianti vesti stiprią kam
nės, kad vyriausias toj konfe dapešte esančios kariuomenės
paniją, kad butų paliuosuota
rencijoj
klausimas buvo — ir dagi patys generolo Leharo
Daugiau kaip šešiasdešimts
WASHINGTON,
kovo
30.
—
Debsas
ir
kiti
politiniai
antdėti naujų militarinių pa kareiviai nenorį, kad Karolis
žmonių užmušta.
Generalinis Jungtinių Valstijų
nusižengėliai.
baudų Vokietijai. Tai dėl jos gržtų ant sosto.
Po to, kai buvusis karalius prokuroras šiandie be kita pa
atsisakymo užmokėti dvylika
BERLINAS, kovo 30.— Ko
reiškė, jogei valdžia jau svar
CHICAGO, kovo 30. — So
bilionų markių kontribucijos. buvo atvykęs į Pudapeštą, di
munistinis sukilimus Vokietii
cialistų
Partijos
nacionalinis
stanti
klausimą
apie
išleidimą
Užmokėti dar prieš gegužės 1 dieji Prancūzų, Anglų ir Italų
i
joj,
kuris,
kaip
manyta,
esąs
tam tikro įstatymo, kuriuo bu ofisas šiandie pareiškė, jogei
dieną, kaip kad reikalavo spe komisionieriai laikę konferen
arti susmukimo, ir vėla pasi
tų
išspręsta
politinių
nusižen

neužilgio
partija
pradėsianti
cialioji talkininkų . komisija, ciją. Gi Anglų komisionierius
stiprią kampaniją už paliuo- reiškė įvairiose Vokietijos da
gėlių klausimas.
skirta kontribucijos \ reikalus buvo nuvykęs pas patį regen
lyse. Šiandie gauta žinių, kad
Beto,
prokuroras
gležtai
už

savimą
Dcbso
ir
visų
kitų
po

tą ir persergėjo jį,, būtent kad ginčijo spaudoj pasirodžiusias litinių nusižengėlių, kurie di įvykusiuose
tvarkyti.
tari) policijos ir
talkininkai yra griežtai nusis
žinias, busią pasikalbėjime su džiojo karo metu buvo areš komunistų mūšiuose daugiau
tatę prieš grąžinimą ant sosto
kaip šešiasdešimts žmonių tapo
tuoti
ir
nuteisti
ilgiems
me

Socialistų
Partijos
darbuotoju,
True translation filed with the post- Hapsburgų.
,
užmušta. ,
tams katorgos.
Eugeniu
Debsu,
jis,
Daughermaster at Chicago, III., March 31, 1921
Pradžioj savaitės čia reikšta
Kaip išrodo, apskritys, esąs
as reąuired by the act of Oct 6, 1917
didelės baimės.
Manyta, kad ty, žadėjęs pastarąjį paliuo- j Šituo reikalu partijos nacio- tarp Leipcigo ir Halle’o, yra
d. O t to
tarp buvusiojo karaliaus šali šuoli iš kalėjimo, jeigu anas nulinis sekretorius,
pats svarbiausis komunistinių
atsižadės
bolševistines
doktriBranstetter,
buvo
inuvykęs
pas
ninkų ir jo priešų kils didelis
operacijų laukas. Geležinkelių
nas
skelbti.
Daugherty
sako,
patį
d.
Debsą,
į
Atlantos
kalėsusirėmimas.
komunikacija tarp tų dviejų
kad jis.nieko panašaus Debsui jimą. Sumanymui d. Debsas
miestų sustabdyta.
Austrija nenor įsileisti Karolf. nesakęs.
pilnai pritaręs.
:
Norėjęs atgauti prarastą sostą;
Be kita bus renkama para
Vis dėlto, prokuroras pareiš
Mansfeldo apskrity, kur ne
VIENNA, kovo 30.— AustriVengrų valdžia paprašius jį jos valdžia stveriasi visų rei kė, jogei Dėbso reikalas bus šai po tam tikra peticija, kuri senai
komunistai tapo skau
grįžti Šveicarijon.
paskui bus įteikta kongresui. džiai sumušti, jie dabar išnaukiamų apsaugos priemonių, atidžiai ištyrinėtas.
Delei to vietos rateliuose
jo buria savo jėgas. Buria jas
kad buvusis karalius Karolis
BUDAPEŠT, Vengrija, kovo negalėtų pereiti rubežių ties dabar vaikšto įvairius gundai.
netoli Grozbigo, kur jie savo
30.— Iš ncoficialinių, bet tikrai Steinamanger’iu.
Vieni sako, kad Debsas “tuoj
rankose turį ytin tvirtas pozi
Sako, kad čia jie esą
Visu pasieniu nūdien stovi gin bus paliuosuotas,” kiti vėl — Hamburgas norįs likti “priešo cijas.
tirta,
kad praeitą panedėlį kluota įvairių organizacijų sar kad “jam dar teks pasėdėti.”
šauniai apsiginklavę,
ypačiai
konkurentu.’*
Vengrų sostinėn Budapeštan
kulkosvydžiais. Apsaugos poli
gyba, kuriai įsakyta sustabdy
buvo atvykęs buvusis Anstro- ti buvusį karalių, jeigu jis ban
cija, kuri bandė išvyti iš tų
BERLINAS,
kovo
29.
—
Di

Vengrijos karalius Karolis. At dytų pereiti Austrijos teritori
pozicijų komunistus,
neteko
dieji
Vokiečių
pramonininkai,
vykęs tuo tiksiu, kad ir vėl
dvylikos vyrų. Jie užmušta.
susispietusieji
Hamburge,
sku

ją.
užėmus Vengrijos sostą. Vis
Kaip pranešama, didžiausių
botai
ruošiasi
.
naujon
kovon
‘
Pranešama,
kad
dideli
būriai
dėlto, įtikinti Vengrų valdžią,
nuostolių turėta Gevelsberge,
dėl
pasaulio
rinkų.
Daroma
senosios
armijos
oficierių
sku

Samdytojų
pasikėsinimas
išar

kad jinai jo pienams pritartų,
Vestfalijoj. Gautosios čia ži
botai
traukią
į
miestelius,
esan

visa,
kad
Vokiečiai
ir
vėl
įsi

dyti
uniją
nuėjo
vėjais;
negavo
Karolis nepajėgęs.
nios sako, kad vakar, kuomet
čius
netoli
Stenamangerio.
gytų
stiprų
prekybos
laivyną,
indžionkšeno.
Apie patį faktą, kad buvu
policija užpuolė komunistus ir
kaip
kad
jie
turėjo
prieš
didį

[Telegrama
Naujienoms]
sis karalius čia buvo atsilan Karolį sergsti 15>000 kareivių.
atėmė iš jų kalbamąjį miestą,
jį
karą.
Patirta,
kad
“
tam
tik

kęs, šiandie gauta ir oficiali
mūšio metu penkiasdešimts
NĘW YORK,
kovo 30. —
BUAPEŠT,
kovo
30.
—
Šią
ri
žmonės
”
jau
veda
derybas
ais patvirtinimas. Beto, iš įvai
Amalgamcitų unija laimėjo
žmonių buvo užmušta.
naktį
čia
reikšta
baimės,
kad
su
užsienio
firmomis.
Nori
rių atatinkamų ratelių taipjau
stambią pergalę. ManufaktuNepavyko iššaukti generalinį
Stenaminangere,
netoli
Austri

sužinota nemaža kalbamojo
rininkų byla, kuria reikalauta pirkti laivus.
streiką Berline.
jos pasienio, kur dabar randa
Bėto, varoma stipri agitaci
atsilankymo smulkmenų.
išardyti uniją, teisėjo tapo at
Profesinių sąjungų darbuo
Vengrų sostinėn Karolis at si buvusis Austro-Vengrijos ka mesta. Tuo budu, kaip tatai ja, kad Vokiečiai nepirktų tų
tojai, turį artimų ryšių su divykęs kaip pirmą valandą po ralius Karolis, gali kilti didelis permatyta anksčiau, unija išėjo prekių, kurios įvežama iš tal
džiumiečiais ir nepriklauso
pietų ir tuoj paprašęs,
kad susirėmimas tarp buvusio ka pergalėtoja. Samdytojai, kurie kininkų valstybių. Visa to Vo
maisiais socialistais, sako, kad
Vengrijos regentas Horthy vi raliaus šalininkų ir jo priešų. ilgą laiką gyrėsi, jogei jie — kiečiai, girdi, galį gauti neitBuvusį karalių dabar sergsti
komunistų bandymai iššaukti
są valdžios reikalų tvarkymą
kad ne patys, tai teisėjo pagal ralėse valstybėse.
Jeigu Vokiečiai savus pienus generalinį streiką Berline nu
pavestų į jo rankas. Vis dėlto, generolo Leharo kareiviai. Pas- ba — išardysią uniją, dabar
bandys įvykinti, nėra abejo ėjo vėjais. Jie sako, kad bal
regentas tai padaryti atsisakęs. tarasai, kaip skelbiama, savo turės aprimti.
turįs penkiolika
savimo metu didelė didžiuma
Dagi, buvusį monarchą jisai komandoje
Beto, teisėjas atsisakė išduoti nės, talkininkai jieškos “naujų
darbininkų
pasireiškė prieš
privertęs prisižadėti, kad jis tūkstančių rojalistų.
samdytojams laikinį indžioik- kelių” — tiems patiems Vo
streiką.
grįš į Šveicariją.
čia gauta žinių, kad genero šeną. To indžiokšeno jie reika-. kiečiams “nuraminti.”
Pusiau oficialiniai pareiškia
SS
las
Lėliams
esąs
nusitaręs
gin

lavo
—
taipjau
prieš
AmalgaKarolis dabar esąs Steina
ma, kad iki šiol vidurinėj Vo
meitų
uniją.
kluota
jėga
įsiveržti
į
Buda

mangere.
PINIGŲ KURSAS.
kietijoj jau esą suimta tūkstan
peštą, jeigu Vengrų valdžia
Čia gauta žinių, kad Bostono Vakar, kovo 80 d., užsienio pini
Pranešama, kad Karolis da nesutiktų buvusį karalių grą manufakturininkų reikalavimas gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip tis keturi šimtai belaisvių.
*
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
bar esąs Steinamangere, vaka žinti.
Riaušės
Dresdene
numalšintos.
indžiokšeno irgi tapo atmestas. toma Amerikos piugais šiaip:
rinėj Vengrijoj, netoli AustriToji pergalė vietos rubsiuLONDONAS,
kovo 30. —
Anglijos 1 svaras.....................$8.98
WASHINGTON, kovo 30. — viams suteiks dar daugiau vil
Austrijos 100 kronų........... *.... $0.29 šiandie čia gauta Exchange TeBelgijos 100 kronų už ....... $7.82 legrapb agentuos pranešimas
Sako, valdžia daranti atatin ties laimėti savo kovą.
Danijos
100 kronų ............... $17.95
SOCIALDEMOKRATAS.
kamų žigsnių, kad sugrąžinus
Finų 100 markių ............
$2.70 iš Bėdino. Sako, kad Dresde
Musų draugų laikraštis iš iš Vokietijos vieną dezertirą,
Francijos
100
frankų
$7.05 ne buvo kilusios
BEAUTHEN, Vokietija, ko
ytin rimtos
Italijos
100
lirų
.......
$4.20
Kauno. Kiekvienas darbininkas
kurias
Bergdoll. Del jo andais Vokie vo 29.— Galutinai patirta, kad
Lietuvos 100 auksinų
$1.65 komunistinės riaušės,
privalėtų j| perskaityti. Num. tijoj nuteista kalSjiman du šios šešis talkininkų
valdininkus ' Lenkų 100 markių ................ $0.13 vietinė valdžia
tečiaus nugI 9 Norvegų 100 kronų .............. $16.25
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 1
šalies detektyvui. Jie mat ban augštojoj Silezijoj nužudė paOlandų 100 guldenų ........... $34.55 niaužusi. ' Devyniasdešimta du
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai. dė jį pagauti ir slapta grąžinti lys Lenkai,
Šveicarų 100 frankų........... $17.88 komunistai areštuoti. Jų tarpe
o ne Vokiečiai.
švedų 100 kronų ............ $23.65
Gaunamas Naujienų ofise.
į šią šalį, tik nepavyko.
kaip kad buvo tvirtinta.
Vokiečių 100 markių ........... $1.65 — keturiolika moterų.

Antdės naujy pabaudy
Vokietijai.

Kada bus paliuosuotas
Debsas?

Pradės amnestijos
kampaniją.

Ex-karalius Karolis buvo
nuvykęs Budapeštan.

Kova dėl rinkę

New Yorko rubsiuviai
laimėjo bylą.
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under the Act of March 3, 1879.

Tariasi uždėt naujy pabaudy'
Vokietijai

-

Pirmas Lietuvių Die nraštls Amerikoje

Vokiečiy komunistai
nepasiduoda*

įstatymas namy savinin Nenor aštuoniy valandy
kams pažeboti.
darbo dienos.
Pelnagaudos namų savininkai Wlsconsino valstijos legislatunebegalėsią elgtis kaip
ra atmetė bilių, kuriuo reika
tinkami.
lauta pripažinti aštuonių va
landų darbo dieną.
SPRINGFIELD, kovo 30. —
Valstijos senatas šiandie kaip
MADISON, kovo 30.— Val
44 balsais
vienu balsu priėmė taip vadi stijos legislatura
namą Kessingerio bilių, kuriuo prieš 30 šiandie be jokio svar
norima pažeboti peinagaudas stymo atmetė jai pasiūlytą bi
lių, kuriuo reikalauta pripažin
namų savihinkus.
Bilius padalinta į dvi dali. ti aštuoniij valandų darbo die
Pirmojoj daly sakoma, kad ną.
kambarių nuomotojas gali teis Legistaturos priemenėse vė
mo keliu pareikalauti, kad sa liau pareikšta, jogei bilius at
vininkas neišmestų jį iš kam mesta todėl, kad jisai, jeigu jį
barių — neišmestų per šešis bandytum vykinti gyvenimam
mėnesius nuo tos dienos, kada atneštų didelės žalos visai in
jis reikalaujamas mokėti di dustrijai, taigi kartu ir darbi
desnę nuomą, bet mokėti ne ninkams.
sutinka. Jeigu teisme pasiro Wisconsino darbininkai bet
dys, kad savininko reikalavi gi mano kitaip. Jie sako, kad
mas yra neteisingas, tuomet ji- pravedus tokį bilių, nukentėtų
bet samdytojų
. sai negalės reikalauti, kad už ne industrija,
tą laiką,
kuomet ėjo byla, kišenius.
kambarių nuomotojas jam mo
kėtų tiek, kiek reialauta.
Antroj daly sakoma, kad išmestasai iš kambarių žmogus
turi teisės reikalauti taip va Sovietų ambasadorius Kaune.
dinamo “jury |rial” — nevei
zint to, koks butų padaryta
BERLINAS,
kovo 29. —
kontraktas tarp kambarių sa Kaunan atvyko Tarybų Rusų
vininko ir jų nuomotojo. Jei ambasadorius, inžinierius Mosgu teisme pasirodys, jkad žmo tovenko.
gus buvo išmestas be jokios
—Tarybų Rusų valdžia savo
matomos priežasties, kambarių ambasadorium Varšavoje pas
savininkas turės padengti visus kyrė Obolenskį, narį Rusų tai
to nuomotojo nuostolius.
kos delegacijos Rygoje.
Bilių dar turės užgirti ir at
—Latvijos Seimas
priėmė
stovų butas.
žydų atstovų pasiūlymą, kad
žydams butų įstatymais leista
švęsti subatą, o dirbti nedėlAutokratas smerkia, biurokratą dienį.
—Žydų laikraščio “Forveris”
BAT1RF.LEV, Cal., kovo 30. korespondentas Varšavoj, Kirš— Buvusis Illinois
valstijos bolm, praneša, kad žydų šelpi
gubernatorius Lovvdenas vietos mo organizacijoj ”Joint Distrilaikraščių korespondentams čia bution
Committee” susekta
be kita pareiškė, jogei “paga suktybių, siekiančių milionus
lios, Wilsono biurokratijai atė dolerių.
jo galas.” Republikonų admi —Lietuvos Steig. Seime, Kau
nistracija dabar turėsianti dafr- ne, debatuota dėl biudžeto Žy
bo, kol visa grąžins j “norma dų Reikalams Ministerijai. Nu
les vėžes” — grąžins konstitu tarta reikalaujamą biudžetą
cines piliečių laisves ir tt.
skirti.
7
i

Trumpos telegramos.

Valgykite — svogūnus.
*

WASHLNGTON, kovo 30. —
Agrikultūros
departamentas
šiandie davė “išmintingą” pa
tarimą gyventojams.
Girdi,
“valgykite svogūnus.” Jų esą
labai daug, ir jeigu žmonės
nevalgys, svogūnai supusią.
Taigi, taigi.

Neįsileis
Vokiečių į • Indiją.
f»
**
LONDONAS,
koVo 30. —
Atstovų bute antlais pareikšta,
jogei valdžia
yra nusitarus,
kad per sekamus penkis metus
į Indiją nebūtų
įsileidžiama
nė vienas Vokietijos pilietis —
nežiūrint kokiai visuomenės
klesai jisai priklausytų.

Auksinai neužilgo
pabrangsię.
Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
je bėgyje pusantro mėnesio, ir kad ju 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 išsimainymu.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka 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
vra 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 Si,
Chicago, UI.

r

i

Ket vergas, Kovo 31 et. 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■BBBtea
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at. Rimka. Prie kitų paragra
fų skaitymo priimta pataisos,
pasiūlytos Teisių Komisijom.
Įstatymas priimtas III-čia skai
tymu.
Pasėdis pasibaigė 3:30 vai..
TAURAGE, III. 5. — Eltos
korespondento pranešimu, Tau
ragės Apskrities miškų komi
sija kovo 1 d. perėmė valdžios
žinion dvarininkės V. Žilinskie
nės mišką, viso 47 hekt. Kal
tinėnų, ir dvarininko V. Griš
kevičiaus mišką, viso 47 hekt.
Kaltinėnų valsčiui, ir dvarinin
ko V. Griškevičiaus mišką, vi
so 45 hekt., Vainuto valsčiui.
Abudu savininkai negyvena, o
jų dvarus valdė savininkų įga
liotiniai.
y
Galutinai valdžios žinion per
eina ir Šilalės Raštininko miš
kas — viso 500 hektarų.
Šis miškas jau apskrities
miškų komisijos buvo nusa
vintas, bet Miškų Departamen
tas laikinai buvo palikęs pa
čiam Rrašinskiui mišką prižiū
rėti.
Kadangi Rašinskis tinkamai
miško neprižiūrėjo, tai dabar,
Miškų Departamento, įsakymu,
miškas galutinai nusavinamas.

Kas Dedasi Lietuvoj
, J

•

Tarybą, mes parodysime, kad
demokratijos sluoksniai turi
Vasario 13 d. įvyko Mariarn- turėti Kalvarijoje viršų.
—Orijos dainius. [“S-d.”]
poleje Lietuvos Sodademokratų Partijos Mariampolės kuo
“Eltos Žinios”.
pos steigiamasis susirinkimas.
f
Susirinkimas buvo atviras.
[Paštu per Lietuvos Informacijų ;
Naudodamies tuo pateko į jį
Biurą Washingtone]
keletą provokatorių tvarkos ar
VILNIUS. — “Vilniaus” pra
dyti ir sužinoti kas papuls į
valdybą, kad būt galima tiems nešimu, III-joj paskaitų serijoj
bolševiko kepure užmauti. Su 1-1919, 11-1920, Lietuvos Moks
sirinkimas vienok į tai domės lo Draugijos Aukštuose Mokslo
nekreipė. Po debatų buvo iš Kursuose prelegentai bus: d*-ras
rinkta laikinoji valdyba iš 3 Pr. Augustaitis, dr. J. Basana
dragų, kurie šitaip pasiskirstė vičius, M. Biržiška, M. Harecpareigas: J. Glovackis pirmi kis (gudas), M. Reinys, J. še
ninkas, J. Kačergis sekretorius petys, M. šikšnys, B. Untulis, Y.
ir J. Liudžius iždininkas. Nu Vrublevskis (lenkas) ir kiti.
—-Lenkų lekiamas hehttarta vasario 20 d. šaukti kitą,
platesnį susirinkimą ir pa- viams kvailinti kun. Grondzkio
kviesti draugus iš Centro Ko-f, “Musų Balsas”, kuris pernai
vasarą kartu su lenkais buvo
miteto. — [‘‘S-d.”]
išdūmęs Varšuvon, vėlei pasi
rodė. Jis žada taip pat “beša
KAUNAS.
liškai“ gudrauti tarp lietuvių,
Kauno apskrities laukų dar- kaip kad be pasekmių mėgino
bininkai lig šiol labiausia pa aną kartą. Turinys skystas, su
krikę ir labiausia išnaudojami, visokiomis musų žmonelėms
pajuto reikalo organizuotis ir nesupratamomis “konccpcd jo
bendrai ginti savo reikalus. mis“, bet vieną aiškiai išskaitėme: kad “Musų Balso“ re
Socialdemokratų frakcijai pa
daktoriui ir Lietuvos! lenkams Ji tęsis iki paskutinis politinis
dedant, vasario pradžioj buvo
Uetuva tėra tik “antra tėvy
kalinis nebus paliuosuotas.
padaryta mitingas Lapiuose ir
nė”.
nutarta kurti Kauno apskrities
(Partijos Presos Agentija)
laukų darbininkų profesinė są —Nuo kovo 1 d. Vilniuj lei
Socialistų partija per savo
junga.
džiamas naujas laikraštis rusų
Sąjugos įstatymai jau pa kalba, vardu “iLitva”, reda nacionalinę raštinę, gavusi ži
duoti įregistruoti, jau susirašė guojamas Mykolo Biržiškos. nių, kad prezidentas Hardin
kelios dešimtys nariu ir arti- Nuo tos pat dienos paliaus ėjęs ius. įsakęs generaliniam prolcu*MARIAMPOLfi.

Amnestijos kampanija.

miausi

sekinatlienį

nutarta

su-

is

**Vil<'rtslcij

K. ivi'jer.’’

rorui Daugherty perživireti Eti-

šaukti pirmajai, kuriamasis są Su visais uždaromojo laikraš gene V. Dėbso bylą, išleido se
jungos susirinkimas. Tuo tar čio skaity.tojais atsiteis naujas kamą pareiškimą:

KRETINGA.
Kratos. — Pas mus po rinkimų j Steigiamąjį Seimą ir
iki šiol viskas buvo ramu. Bet
sausio 31 d. š. m. ir musų mi
licininkai, tur būt pavydėdami
kauniškieuis laurų, ar gavę įsakymų iš centro, pradėjo ieš
kot “nekošernų raštų“. Ieško
jo knisosi keliose vietose ir
taip smarkiai ir skubiai, kad
knygas net iš abiejų galų skai
tė. Vienur paknisinėję ir nesu
radę “bolševikiškų proklama
cijų“ išsinėšino, bet pas vieną
draugą, kai atrado porą senų
įtariamų knygučių ir laikraš
čių, tai kelias dienas pavedžio
ję nuo Piloto prie Erodo, išga
beno į Šiaulius. [“S-d.”]'

os Gyduoles uzl
-nos sveik

Lietuvon ir Iš Lietuvos
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.

’ T'’ ' • ”

PIRMAS PRIRENGTAS KŪDI
KIAMS MAISTAS.

1847

metuose, Gail

—Lietuvių Khuban kas va
karas susirenka nariai: laikraš
čius ir knygas paskaito, pasi
kalba apie įvairius klausimus
ir 1.1. Vasario 26 d. Kliubo
valdyba sumanė vakarą paįvai
rinti: manė šį-tą padainuoti,
šį-tą paskambinti. Kitados dar
caro pastaraisiais metais nerei
kėdavo jokių leidimų. gauti,
jokių pranešimų daryti — juk
savi žmonės, tikri nariai tik su
sirenka. Dabar uoli valdyba
ir policijai praneša ir uždrau
dė dainavimą ir skambinimą:
sako, reikia gauti leidimas.' Su
rašę protokolą, policistai išėjo.
Susirinkusiems teko paprastai
vakarą praleisti. Kliubo nariai
labai piktinasi tuo. Žinovai
sako, kad leidimo tam nerei
kia.
KAUNAS, III. 5. — Steigia
mojo Seimo kovo 3 d. po per
stogės posėdy I punktu “Pri
verstino Valstybinio trobesių
nuo ugnies apdraudimo įstaty
mo sumanymą” referavo at..
Mideška. Prie § 6. Kalbėjo
at. Balčas, valdžios atstovas ir

mės paskelbtomis iš Washinglono žiniomis, kad prezidentas
Ilardingas paprašė generalinio
prokuroro Daugherty peržiūrė
ti Dėbso 'bylą. Mes supranta
me, kad tai reikalingas pradi
nis žingsnis Dėbso paliuosarvimui ir mes manome, kad Daug
herty rekomendacijos ir prezi
dento veiksnia bus prielankus
ir kad Dcbsas artimoj ateity
bus paliuosuotas.

Lietuvos

“Tečiaiks tas nepakeis Socia
listų partijos pienų generalinei
amnestijos kampanijai. Dcbsas
yra žymiausias ir labiausiai
mylimas politinių kalinių, bet
amnestijos principas yra daug
didesnis, negu koks nors pa
vienis asmuo, ir mes dedame
pastangas išgauti paliuosavimą
kiekvieno politinio kalinio, kad
ir taip mažai žinomas jis buty“Nėra jokio loginio argu
mento paliuosavimui Dėbso,
kuris neatitiktų visoj pilnumoj
kitiems politiniams kaliniams.
Mes reikalaujame politinių ka
linių paliuosaviino ne todėl,

Prekybos ir Pramones

Banką

Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
\
SKYRIUS
Chicago
1739 S. Halsted St

Borden

ir nuo to laiko tūkstančiai mo
tinų patyrė, kad tai yra vienin
telis kūdikiams maistas, nuo ku
rio kūdikiai tarpsta. Šis maistas
yra Bordeno Eagle Brand kon
densuotas pienas, kuris per 63
metus išaugino daugiau kūdikių
sveikus vyriškius ir moteriškes,
negu kiti visi prirengti maistai
sudėjus į krūvą*. '

Šiandien, ant 5 puslapio šio
laikraščio atrasite pagarsinimą
Borden’s Eagle Brand Condensed
Milk. Iškirpkit kuponą ir pa
siuskit jį Borden Kompanijai ir
jie prisius veltui nurodymus
maitinime kūdikio, kartu prisius
savo kūdikių knygą “Kūdikių
Gerovė.”

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pree.

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

tintos.

Bet ar ilgam? Savival-

žuazija, — miesto Taryboje
sėdi visokių “laisvių“ šalinin
kai: prekybos (spekuliacijos),
girtybės (alkogolio) ir įvairių
kitų jiems naudingų laisvių.
Pastaraisiais laikais kaž keno daromos įvairios provoka
cijos: Jų tikslas, —parauti dar
bininkų organizacijas ir atim
ti iš ją galimybę ginti savo
reikalus. Reikia tikėtis, kad
valdžia neis tą provokatorių
rodomais keliais ir duos dar-,
bininkams galmybės ginti sa
vo ekonominius ir teisinius
reikalus.
Visam tani dalykui ir vietose
turime organizuotis, kad suda
rius tamprią organizaciją, ypaš
dhbar turime eiti darban, nes
vietos savivaldybių rinkimai
jau nebe toli. Tinkamai pa
siruošę rinkiniams į Miesto

Dabar jums reikia pavasarinių gyduotų. Nuo pasekmes^ budo gyvonima laike žiemos, užsilaikimo viduL
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
apsunkintas, virimas maisto nusilpnintas ir sąnariai kiek tiek neveiki,

]
J
1
J
]
I
j

(pirmiau vadintas Severo Kraujo
valytois) yra tam tikras atmainą
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu
systemš. Pagelbės sutaisymu nenaturališko stovį ir gelbes regulavimo organizmo. Tikras vaistas dil
gydymo odos išmetimu. Prekš
11.26. Aptiekuose.
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

European American Bursai)
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUSAS
lleal Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th SU., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ,
Ofisas vidurmiestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedeliais ilci S "va-tar^.

Namų Tel.: Hyde JPark 3395

......... ■**—. .... .... .

¥.>*W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd SI., Chicago
Tel. Yards 4681.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais:- 4509 S. Ashland Av. >
Phone Yards 1058
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.

IPAšPORTAI
Kiekvienam lietuviui važiuojan|j| čia m Tėvynėn pagelbėsim išgau.
ti pašportą j 3 dienas.

H Siunčiam pinigus Lietuvon

gi telegrafiškai! Parduodame
§ laivakortes ant visų portą
g stačiai | Lietuvą be persė
dimo.
=E Tūkstančiai lietuvių siunčia pi=£ž| nigus ir važiuoja Lietuvon, ko
dėl ne Jus. Rašykit tuoj.

Lith. Travel Bureau,
136 Rast 42nd Street,
New York, N. Y.
Phone Boulevard

KALVARIJA (Suv.)
Nors miestelis sunaikintas,
bet gy venimas virte verda. Dar
bo demokratija jaučiasi Čia
stipri ir neužsileklžia savo prie
šininkams.
Buržuazijos
ir
krikščionių daromos pastangos
pakuisti pačias musų tvirtumo
šaknis, nueina niekais, nors
šiandien jiems, neteisiais ke
liais einant, musų eilės prare

1
T
•
£
T
•
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LAIVAKORTES S

• f.

’f' ‘

1

everas
Blodal

NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
[Iš Federuotosioš Presos]
Detroit, Mieli. — Centraline
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
taryba Amerikos Darbo Fede
visu kuo juos aprūpinti.
racijos Detroite nutarė, nežiū
rint Gompcrso priešinimos,
įfe SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
siųsti delegatą į darbininkų
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
konfernciją, kuri įvyks gegu
žio m., Maskvoje.
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
/A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
10 deportavo,
[Iš Federuotosioa Presos]
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
Milwaukee, Wi». —• Iš 57 i
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
menamų radikalų, suimtų sau- |
šio 1920 m. medžioklėse, 10 .'
kalus.
tapo deportuoti, 4 patįs aplei- j
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
do šalį, gavus deportavimo
įsakymus, o 43 bylos tapo ati- j
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
dėtos neaprubežiuotam laikui,
o taip-jau
duoda pagelbos aprūpinime
teismui įsimaišius į jų reir
I
kalą.
. ’
,
taksų.
'
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į
'i

■ ■.

fl
I
| įsivalykite savą kraują* 1

Siųs delegatą Rusijon.

I1

'P

■

‘‘Mes, suprantama, džiaugia prįrenge maistą tik kūdikiams,

pi! prie sąjungos daugumoje laikraštis.
dėjosi darbininkai iš lenkiškai
kalbančių valsčių, bet sąjunga
turės sutraukti visus apskrities
darbininkus, nes tik bendromis
pastangomis bus galima pra
dėti kova už darbo sąlygų pagerinimą. [“S-d.”]

kaip kad Dėbso dalyke, kad jief/
yra pasižymėję piliečiai, bet
kadangi jų nuteisimas ir apkalinimas yra piktadarybe
prieš Amerikos precedentus ir
tradicijas ir pavojus laisvei
kiekvieno teisingo piliečio, ku
rio nuomones skiriasi nuo esan
čio galės administracijos ir ku
ris turi drąsos išreikšti savo J
nuomones.
“Klausimas amnestijos politiniems kaliniams nebus iš
rištas su paliuosavimu Dėbso.
vSocialistų partija mano tęsti j
savo agitaciją visomis jai pri- j
einamomis priemonėmis iki
Amerikoje daugiau nebebus
pelitinių kalinių”.

Liberty Land&InvestmentCo

Greičiausiai Suteiksite Pagelba
Saviems Lietuvoje

ofise atliekama sekami reikalai:
PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farnvų, lotų ir namų.
APDRAUDIMAS (Insurance) namų, rakandų ir automobilių nuo
ugnies, vėtrų, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.
PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bondsų, nešančių nuo 6% iki 8% metams pelno.
PINIGŲ SIUNTIMAS į Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursą.

Siųsdami pinigus per Lithuanian Sales Corporation (Lietuvių Prekybos Bendrovę) . Prie Lietu
vos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti Amerikos Lietuviai, siųsdami pinigų savo

LAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų.
Su augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9

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

vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliais, utarninkais, ketvergais ir su
katomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 3 vai. po piet.
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pakabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli modemiški dubelt^u^šriub^^arlaiviai.
Išplaukia Balandžio 14, 1921

MANGOLIA.
Išplaukia Bal. 28

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Geg. 12.
Tiktai. 3čia klesa
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ---------- $182.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $180.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomąiam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
,
Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Deąrbora St., arba »a» vie
tini agentą.

Šiais metais ši Bendrove pasiunčia Lietuvon kas mčnesis su viršum po penkis milionus (5,000,000) auksinų. Tas liudija, kad daugumas Amerikiečių jau suprato kas geriausia patarnauja persiunti
me pinigų Lietuvon.
u
Norėdamas pinigų i Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendrovę, nes pigiau ir sau
giau nei viena kita agentūra pinigų i Lietuvą neiš siųs. Persitikrinimui galite pabandyti per mus
.pasiųsti pinigų Lietuvon.
Lietuvių Prekybos Bendrovė parduoda laivakortes ant visų laivų linijų važiuojantiems į Lietuvą ir
norintiems parsitraukti gimines iš Lietuvos.
Važiuodami Lietuvon nesivęžkite savo pinigus su savim*. Kelionėje visoko gali atsitikti. Išsipil
kite niusų Bendrovėje perlaidų (draftą) ant tokios sumos, kokios norite ir parvažiavę Lietuvon, pini
gus tuojau gausite be jokių trukdymų iš musų Kauno Bankos.
Norėdami savo pinigus iš Amerikos į Lietuvą perkelti, tai geriausia ir saugiausia Lietuvoje įstaiga
Jūsų pinigams Lietuvių Prekybos Bendrovės Banka Kaune.
Jei nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendroves Serų, kurie
dabar parduodami po $7.00 vienas.
Siųsdami pinigus, pirkdami laivakortes ir norėdami gauti daugiau žinių apie musų Bendrovę,
kreipites šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Chicagos apielinkės lietuviai, kreipkitės į musų
skyriij šiuo adresu:

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

Lithuanian Sales Corp.,

Lithuanian Sales Corp.,

3249 S. Halsted St.,
Telefonas: Yards 6062.

Chicago, III.

300 S'avoj Theutre Bldg.,

Wilkes-Barre, Pa.

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Helmintai,

Aukdybi, Columbijoa GrąfonolM Ir
lietuviški neujauai
rekordai.

4587 S. Ashland
Chicago. UI

Kas Toliaus?
. Velykos praėjo, o kas toliaus?
Nagi, pavasario smagumas! Ve
lykos jog ir yra ženklu pavasa
rio pradžios, po to seka gražiau
sia, įspudingiausis sezonas, kuo
met žmonės labiausiai rėdosi,
daugiausiai vaikšto ir linksmi
nas. Kad tai padarius galimu
reikia pritaikintu, lengvų ir ma
dingų čeverykų. Ar visur juos
galime gauti? Sunkiai, tik to
kiose krautuvėse galima; kur
seka madas, progresą, ir pigiausias kainas. O tokia krautuvė
yra viena ant Bridgeporto, jau
^augybės žmonių žinoma.
/
TETER BROS. SHOE STORE,
•3415 So. Halsted St.

Ketvergas, Kovo ji d., 1921

i KORESPONDENCIJOS
5 tjaHflkK* ~ M' —•"* t j*. <i 11 ■ i ... ...................... ..

BROOKLYN, N. Y.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Del draugijų judėjimo tiek
PANAIKINO KOMUNISTŲ
turiu pasakyt, kad jos čia nėra
BYLĄ.
taip apmirusios, kaip kad Mer
[Iš Federuotosios Prešos]
gų Jonas sako jos dažnai su
ruošia ir -vakarų ir prakalbų, ‘ Rockford, UI. — Vietos valstaip kad negalima sakyti, jog tij0S prokuroras William John-*
lietuviai butų čia kuo nors la son apskričio teisme panaiki
biau atsilikę nuo kitų koloni no bylą visų komunistų. Viso
jų. Jie tik čia gražiau tarp buvo apkaltinta 13 žmonių. Jie
savęs sugyvena, nes nėra taip buvo * kaltinami peržengime
aštriai pasiskirstę į partijas. valstijos legislaturos priimtų įLietuvaitėms daryti priekaištų, statymų apie maištą.
kad buk jos gėdijasi lietuviš
Iš pereitais metais sausio 2
kai kalbėti, irgi negalima. Gal d. suimtų 75 menamų komu
viena kita tokia yra, bet dėl! nistų, keli tapo deportuoti, o
to negalima kaltinti visų.
kitų bylos tapo atidėtos neap—žemės Dulkė.
rubežiuotam laikui. Daugelio
gi bylos visai tapo panaikintos, sugavus valdžios vertėją
ROCKLORDO IR BELOITO; (jU0(|ant neteisingus vertimus
LIETUVIAMS PRANEŠIMAS. I teismui. Vertėjas už tą buvo
—;
fa r >
priverstas užsimokėti piniginę
Rockfordo ir Beloito lietu- ’ baudą,
viai, kurie laike lietuvių de- j
monstracijos grudžio 5 d., 1920 NEDARBAS MONTREALE.
m., esate aukoję Lietuvos rei-!
kalama nemažiau kaip po de
[Iš Federuotosios Presos)
šimt (10) dolerių, gali atsiimti
Montreal, Kanadoje. —“Ne
paliudijimus, kurie yra atėję darbo padėtis yra labai bloga
iš Lietuvos Misijos. Tie pa ir nuolatos dar blogėja,” sako
liudijimai yra pas Stanley lva- - buvęs darbo tarybos preziden
nauską. 1020 Montague
tas Foster. “Neskaitant 5,000
Rockford, 111.
žmonių, kuriuos ką tik išmesta

Kovo 19 d. Operetės Draugi
ja, p. Struniskio vedama, sta
tė Dubois'o kantatą “Septyni
Paskutiniai Kristaus žodžiai”.
Nors veikalas yra religinis, bet
muzikos žvilgsniu išėjo neblo
gai. Kai kurie solistai pasiro
dė kiek prasčiau. Prastai at
rodė tas, kad kuomet solistas
pabaigia, tai skubinasi pasitraukti nuo pagrindų nelauk
damas kol pianistas pabaigs;
solistas nueina nuo steičiaus*
publika nuploja, paskui baigęs
skambinti pianistas eina, ir vėl
publika ploja; žinoma, jau tuo
met publika plodama juokiasi.
Atrodo, kad dainininkai kaip ir
išnykti publikai iš akių.
Reikia pažymėti, kad ši Ope
retės Draugija pastato ir gana
gerų veikalų, bet publika, ro
dos nepažindma dailės, verčiau
eina kur stačios “meškos” imi
steičių Tėplioja, negu t kad nu
eiti ir pasižurėti daug geresnių
statymų. Pavyzdžiui, nepersenai Aido Choras statė operetę
“Girių Karalius”; visi buvo tuo
statymu nepatenkinti, o bet SKAITYKIT IR PLATINKIT
A IT T T 1? N A C”
tokius parengimus eina dau
giau negu čionai. Reikėtų dau
giau apvcTtinti dailę ir ją jmremti.
Kovo 21 d. komunistai iš
kriaučių unijos buvo surengę
prakalbas.
Kalbėtojais buvo
vienas anglas ir nuolatinis ko
munistų pamokslininkas Bim
ba. Nors įžangos ir nebuvo,
bet Į prakalbas susurinko ma
žai; tur būt žmonės pradeda
įvertinti komunistų spyčius.
Šios prakalbos buvo surengtos
su tikslu paminėti 50 metines
Paryžiaus Komunos sukaktu
ves. Bimba aiškino, kad, gir
di, Paryžiaus Komunoje irgi
buvus “proletariato diktatūra”,
o todėl dabar ir Rusijos bol
ševikai įsteigę “proletariato
diktatūrą. Nežinau ar Rimb*
nežino, kokia buvo Paryžiaus
Komunos proletariato diktatū
ra, ar žino, o tyčia dalykus iš
kraipo, lygindamas ją su da
bartine bolševikų diktatūra.
Taip kraipyti istorinius faktus
tai reikia būt dideliam nachahii.

—Siuvimo darbai (Brooklyne) šiek tiek kruta, bet nedir
bama pilnai. Mat Brooklyno
lietuviai kontraktoriai daugiau
sia dirba darbą tų firmų, ku
rios nepriguli fabrikantų aso
ciacijai, tai dėlto ir pradeda
ma dirbti, bet kurios priguli
asociacijai, tai tos firmos dar
nesitaiko ir daugelis, ypatingai
New Yorke, nedirba.
—L. S. S. 19 kuopa kovo 30
d. rengia prakalbas Sokolų sve
tainėje. Kalbės dgė Z. Puišiutė. Kuopos susirinkimai laiko
mi naujoj vietoj — 280 So. 5th
St. Anglų Soc. kambariuose.
Susirinkimai esti pirmą ir tre
čią ketvergą, vakarais.
—Brooklinietis.
BEND, ILL.

Naujienų 57 numery Mergų
Jonas rašo korespondenciją
apie musų miestelio moterų
veikimą. Rašydamas apie jų
vakarą, kur buvo vaidinamos
dvi komedijos, peikia, kad iš
ėję ne kaip ir kad moterys pa
čios vaidinusios vyrų roles.
Tiek turime pasakyt, kad nors
moterys vaidino vyrų roles, ir
nors vyrais pasirėdžiusios jas
visada lengva pažint, kad ne
vyrai, o moterys, betgi jos lo
šė neblagai ir savo roles buvo
gerai išmokusios Mergų Jonas,
be abejo, prasimano, kad bu
sią jam viena lošėjų sakius,
kad moterys imančios ir vyrų
roles dėlto, kad jos visos no
rinčios lošti. Dalykas čia visai
kitas: moterys turėjo jau ne
kartą “triubelio” su vyrais, ka
da reikėjo kas nuveikti, gi mo
terys irgi anaiptol ne “visos
nori lošti” :kitą ir labai reikia
kalbinti, kad apsiimtų dalyvaut
lošime.

iš darbo uždarius Grand Trunk
ir Augus dirbtuves, yra tarp
15.000 ir 18,000 žmonių bedar
bių. Daugelis jų nedirbo per
pastaruosius 8 menesius”.

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTĮ “TRIMITĄ”.

“Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš
jiems įvairiausių naujienų apie politikos it karo padėtį, pasakos apie
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie
musų priešo nedorus darbus ir klastas.
“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.
“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
žada pradėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26. ‘

"BANGA”
LietunlŲ Soclallsty Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
savo CHRON1KOJE peržvelgi netik politinius
nBAIGA” nudtiklua vieatūe pahaulije, bet da'ypatingą domą at-‘
kreipi j nuotikiui, įvykstančiu* darbininką gyvenime,
•aro POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
socialistą ir sklaidys darbininkų vienybės ardytoji]
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpina otraipsniust,
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnins, plačiai
“BANGA"
aprašančius didesnės svarbos nuotikiue darbininkų
gyvenime.
savo TEORETINI AI-MOKSLtNĖlJE dalyje rnptreliDianiM
teikti. savo skaitytojams straipsnius, populiariai
DAnUA gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitų

"BAISA”
“BANGA"

mokslų teorijas.
nniMnatl savo BELETRISTIKOS Špaltose talpina apysaka*,
DANuA eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
liDAMniU 8avo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
'BAMBA nuotikią musą kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausios
“BANGA" 1,1 u84 socialistų literatines spėkas Amerikoje, bet ir
DHnuR jnusą įžymius radėjus Lietuvoje..

iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai"BANGA” tė. “Bangos” prenumerata yra: 91.— už 12 numerių;

“RANGA"
uANO^

12. — už 24 numerius; |3. — nž 36 numerius; 94.—
už 48 numerius.
užsiprenumeruokite san ir savo draugams. Pinigus
siųskite adresu:

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

Dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės,
ūkio, kultūros ir profesinio gyvenimo
laikraštis.
Šiaulių Vart. B-vių Sąjungos ir Lietuvos
Savivaldybių organas.

No. 1 ir 2. Kaina 50 centų.
TURINYS. ’

Nuo Redakcijos .......... „........................................................ i pusi.
J. F-is, Naujas darbas .......................................................... 1 9999
Jer. Morauskis. Musų koperacijos uždaviniai ................ 2

St. V. Aprūpinkime savo tarnautojus ................ -..... r..... 3 9999
M. Cheisinas. Kokia nauda iš vartotojų bendrovių........... 4
Zeilgeimu (sekta). Revizijos Komisija .......................... 5 9999
J. Fledžinskis. Šiaulių koperacijos ir savivaldybės kursai 6 99
P. ČiuČelis. Aras galiūnas. (Feljetonas) .......................... 6
J. Morauskis. Ko trūksta musų savivaldybėms ir kaip
7
jos turėtų tvarkytis ...............................
Šiaulių Apskrities Savivaldybės 1921 m. sąmata ........... 9 9999
^ajiaulių Apskrities Taryba ........................
10 99
^Pm-Ih. Miškų valdybos politika ir musų miškų klausimas 11 99
K. Degutis. Žemės kultūra Lietuvoje .............................. 12 99
Dantis. Laiškai žemės klausimu ...................................... 13
J. Daugėla. Matavimo darbai Šiaulių apskr. 1920 m...... 14 9999
Ūkininkas patarėjas ..............
15 99
Knisius. Gyvenimo nuotrupos (Feljetonelis) ................... 16
Žinios: koperacija, savivaldybė, kultura-švietimas, ukis,^ D
16—22 M
įvairios..............................................
.....
22
Kronika ............................................................... ...... -......
....
23
Teisių skyrius .............. -...................................................
M
.....
23
Pranešimai ..................... .......... ................................... ...........
D
Redakcijos atsakymai, šaipokas ....................................... 24 .

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Pinigai išmokėti
Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims a:
meninis, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:
Tel. J. Jasinski
Tel. Z. K ripiene
O. Kašiikskienč
M. Birbolas
A. Petrulevičius
J. Prancktinas
O. Lileikienė
K. Beliauskis
D. Lasys
S. Veršinskis
i RimkienB
V. Domeikiene
P. šeštakas
Z. Miku tai t6
A. Eidintiene
B. Tupiniene
M. Eidintienė
J. Ahisas
A. Čeporis
K. Labanskis
J. Keiniene
K. Lukšienė
M. Činskienė
O. Niciene
M. Budrienė
O. Jankauskienė
A. Jankauskis
P. Krist utis
U. Aliušiene
J. Kairaitis
:j t
B. Kiaurakaitė
O. Jurgaitiene
O. Jankauskaitė
A. Krupavičius
O. Mikiene
J. Budcnas (Puodono)
T. JanauckienS
O. Siliunicnč
A. Jakubka
O. Vengriene
U. Petrulevičiene
K. Jurevičia
M. Žukauskienė
M. Dobilas
A. Gudmanas
M. Petrauskis
A. Meškauskis
P. Lengvinas
O. Budreckiene
O. Kaušiene
A. Jakubauskis
A. Vanagas
F. Rutkauslds
A. Liubinhitė
P. Januška
V. Norbutienė
E. Šukiene
V. Butas

K. Bružiene
J. Truncis
P. Abraškevičius
M. Šimulienč
P. Kundrotavičius
D. Mockiene
O. Malakauskienė
K. Vaitekaitis
B. Bututorienė
J. .Tomiška
A. Butkus
O. Rimkai te
A. Baršis
O. Praniene
P. Vidasaite
J. Kazikaitiis
B. Puidokiene
J. Kasiulis
J. Simonaitis
O. Pranaitiene
J. Roženas
M. Gvergždis
M. Gurskiene
A. Čekanauskis
A. Petrauskienė
A. Dargužienė
A. Ruikienč
J. Bladaitis
V. Jankauskis
O. Masiliunikė
B. Masilionikė
J. Masiliūnas
A. Kundrotas
A. Adomaitis
F. Aleniuniene
F. Dūda • • ui
A. Šlabiene
M. K u rpis
P. Gapševičius
A. Miglinas
P. Gailiene
L. Daunoras
P. Odinas
A. Lemežis
M. Tuminas
F. Macaitis
L. Kazlauskas
K. Bagočiimienė
M. Macaitiene
J. Margis
R. Ulvidžiutė
N. Jackus
A. Brenčiene
A. Kazlauskis
A. Kotarsikaite
J. Doviatt
P. Kontrimas
A. Bliudžius

A. Stūksąs
U. Pašakarnis
P. Vielius
J. Žekui
V. Ivanauskienė
•U. Macevičiene
V. Kigienė
A. Maksvitienė
M. Viržintienė
S. Majauskas
A. Rukiene
O. Žitkuvienė
V. Dapkienė
P, Leščius
K. Mileikienč
V. Mileikis
M. Vazeviči’ute
,
M. Malinauskis
I. černauskis
O. Ramanauckienė
J. Krikščiūnas
A. Gediminas
A. Ūsas
M’ žylius
S. J. Vaišučius
A. Kuznevičius
K. Dočkus
• M. Pivnickas
A. Bartkus
A. Kavaliauskis
L. Klastauskas
S. Venslauskis
P. Kasinskui
M. Balčiūnas
A. Bliudžiuvienė
1105—A. Malinauskienė
1143—P. Skiruš
1199—A. Butkus
1209—J. Audenis
1254—J. Tičkus
1256—M. Gutauskas
1257—J. Gutauskas •
1325—J. Anusaitis
1331—Z. Baranauskienė
' 1338—L. Kriskienė
1371—K. Debulevičienė
1372— M. Dabulevičius
1373— T. Pačkaukiutė
1399—A. Vaupšas
1402— L. G. C. Komitetas
1403—B. Vaškevičaitė
1410—K. Bugailiškis
1411—K Tvarkunas
1412— P. Mainelienė
1413—M. Grinis
1416—J. J. Jukonis
' 1421—J. J. Jukonis
1421—A. Klimienė

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
sitvarkąs. 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 j 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, Marijampolyje.
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 spekuliatoriai 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 j 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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins aidų {tempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšti, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i
mokyklos vaikui.
Valandos nuo 12 iki 8 vakar*. N*dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1553 W. 47th St„ kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Tel. Yards 3654

Mrs. A. Michniewicz
AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hoąpitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
H Telefonas: Drover 7012

: DR. C. Z. VEŽELIS !
Lietuvis Dentistas

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

a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St.
Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466
..... - -.... m

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

: DR. J. SARPALIUS !
E 1424 So. Halsted St. S
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
J '
Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tol. Yards 5093.

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 262
k._______________________
J

■

Telephone Yards 5332 ■

i

DR. M. STUPN1CKI :
3107 So. Morgan St.,
Chicago, III.

■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |
ir nuo 5 iki 8 vakare.

■ Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS :

:

LIETUVIS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i I Gydo visokias ligas moterų, vaig kų ir vyrų. Specialiai gydo limpančias, senas ir paslaptin■
gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago.

j
g
į

|
■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

■Tel.
Boulevard 8448

■

> DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras ■
■ 3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 j
v. v. Nedėliomis 10-1Z ryto.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423
Res. 615 So. Humpherey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.
k_____________ ________ _ ________ /

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. L H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, Iii.
Arti 38th Street.
V.
■■ - ---------------7
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 Sę. Halsted St., Chicago, III.
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žia, iš kurT jie yra atėję. Le
M* UrrHVANiAK DAILY MKVTO
vos katalikų.
nepasitenkinimas bolševikųi sipelnyti. Ji tikisi iš jų nau Jeigu išsipildytų Lenino ninais šitame punkte daro
Publiahed Daily axcapt Sunday by
tte Lithuanlaa Km Pub. Co,, Ino.
Lietuvos kunigai gali pra valdžia. Tas pats rusų so dos Rusijai. Stengdamiesi noras, tai ta visa klesa susi stambiausią klaidą, jeigu ji
šyt papos, kad jisai paliuo- cialdemokratų atstovas už pasidaryt pelno, kapitalistai dėtų ne iš Rusijos piliečių, sai mano, kad svetimas ka
■ditaa P. fikigaitia
suotų juos nuo lenkų glo- sienyje praneša, kad neužil- steigtų »Rusijoje dirbtuves, o iš svetimtaučių. Nebūda pitalistas esąs mažiaus pa
1789 SO. HALSTED ST<
bos, bet priešintis jam jie gio prieš Kronštadto sukili tiestų gelžkelius, gamintų mi piliečiai Rusijoje, tie ka vojingas, kadangi jisai netu
CHICAGO, ILLINOIS.
neturi teisės. Jeigu papa mą išstojo iš komunistų par mašinas ir t. t. Šitų dalykų pitalistai, sakysime, neturė rįs teisės kištis į vidujinę ša
Telephone Roosevelt 8500
užsispirs, tai jisai gali jiems tijos visi jurininkai (skai Rusijai šiandie labai reikia. tų progos pasigrobti valdžią lies politiką.
paliept, kad jie pasiduotų ir čiuje 5000 žmonių). Toks Užsienio kapitalas, iš vie į savo rankas. Bet ar delei Bet svetimo kapitalo įsi
Subscription Katėsi
18.00 per year in Canada.
politinei Lenkijos globai. Jo pat bėgimas iš komunistų nos pusės, pakeltų Rusijos to Rusijos žmonių padėtis galėjimas šalyje neša jai da
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
kios garantijos nėra, kad ji partijos apsireiškia ir dar industriją, taip jogei butų butų geresnė?
ir kitokių blogumų. Toks
8c per copy.
I
bininkuose. Iš Petrogrado galima išnaudot gamtinius Kokie santykiai butų tar kapitalas, negalėdamas pa
sai taip nepadarys.
Entered as Second Class Matter
komunistų
organizacijos, jos turtus, kurie dabar guli pe tų kapitalistų ir Rusijos? imti savo kontrolėn valdžią
March 17th, 1914, at the Post Office
•f Chicago, III., ender the act ef
kuri turi 18000 narių, pasi be naudos; iš antros pusės, Atėję į tą šalį, kaipo visai tiesioginiu budu, stengiasi
Kronštadto
March 2nd, 1879.
traukė apie tą patį laiką pakilus industrijai, pasitai svetimi jai žmonės, jie nie sustiprint savo poziciją su
sukilėlių vadas. t
2000 darbininkų — nežiū sytų padėtis Rusijos darbi ku daugiaus nesirūpintų, pagalba tos valstybės, iš ku
ovi, 1739 So. Hahted St., Chicago,
I. — Telefonas: Roosevelt 8500.
Laike nesenai numalšinto rint to, kad priklausymas ninkų, kurie bolševikų vieš kaip tiktai padaryt kuodau- rios jisai yra atėjęs. Jisai
jo jurininkų sukilimo Kron komunistų partijai Rusijoje patavimo laiku brido vis į giausia pelno ir išgabent jį reikalauja, kad jį paremtų
Uiriaakamaji Kaišai
štadto tvirtovėje, buvo kele suteikia žmogui visokių pri didesnį ir didesnį skurdą. į tas šalis, iš kur jie yra at tos valstybės diplomatija, o
Leninas ir nori, kad kapi keliavę. Viena svarbiausių kuomet to nepakanka, tai ji
PmM DMtl -r- - Į
tą kartų minėtas generolas vilegijų! %
Trini minėdama
talistai pastatytų ant kojų jų kapitalisto funkcijų yra sai šaukiasi pagalbon ir sa
Driem mintitema - - L , r t 1,75 Kozlovskis, kaipo sukilėlių
Veinam minorini u j .v j IJO
vadas. Trockio atsišauki Savieji ir svetimie Rusijos industriją, bet jisai kapitalo didinimas: kapitą- vo valstybės kariuomenę.
Chicagojo — per netiotojul
bijo, kad jie, įsigalėję ūko- lisfas nesuvartoja viso savo Pavyzdys: Amerikos kapita
muose buvo skelbiama, kad ji kapitalistai.
Viena kopija . ,
08
nomiškai, nepaimtų politi- pelno; žymią jo dalį jisai de- listai Meksikoje.
Savaitei_____ ..
.
. 1 i« Kozlovskis esąs caro gener olas ir veikiąs išvien su Paskutiniame Rusijos ko nės galės į savo rankas — da atgal į tą įmonę, iš ku- žodžiu, ta Lenino teorija
munistų suvažiavime Leni kaip tai yra visose stipraus rios jisai yra jį paėmęs. Tuo apie svetimo* kapitalo nepafarncuzų
agentais,
kurie
Metama _____ _______
,, $7.00
nas gynė savo politiką, pri- kapitalistinio išsiplėtė j imo budu kapitalistų vedamosios vojingumą neišlaiko jokios
Pusei metą
T-,
4.00 norį sugrąžinti Rusijoje mo
Trims minėdama
, 2.00
rodinėdamas, kad sovietų i šalyse. Ir jam rodosi, *ad industrijos nuolatos auga. kritikos. Užsienio kapitalą
Dviem minėdama , 1.60 narchiją.
Vienam minorini ~ t » . 1 .75
Europos socialistų spau valdžia turi stengtis atnau-’ tam galima užkirsti kelią, Bet didint savo įmonę kapi
Lietuvon ir kitur uirienluMel
doje tečiaus, kur Kronštad jinti prekybą su užsieniu ir įsileidžiant Rusijon užsienio talistas turi palinkimo tik bolševikų valdžia kviečia Ru
(Atpiginta)
Metams __
$8.00 to sukilimas buvo aprašo kviesti užsienio kapitalą Ru kapitalą, bet neduodant at tai tenai, kur jisai yra tik sijon ne dėlto, kad jisai bu
Pusei metų --------4.50
Trims minėdama ____________
mas gana plačiai, mes ran sijon, duodama jam konce- sirasti kapitalistų klesai pa ras, kad jisai pasiliks ponas tų geresnis, negu savasis ka
Pinigus reikia siųsti palto Money dame visai kitokios rųšies ®kraštutinė komunistų čioje Rusijoje.
ant savo kapitalo. Dėti savo pitalas, o dėlto, kad Rusijos
Orderiu, kartu su užsakymu.
žinių apie tą generolą. Apie racija, tuomet nurodė Le- Pirmas dalykas, kuris pelną į industrijas tokioje kapitalas tapo sugriauta^
jį, pav. mini Rusijos Sočiai- n^nuh kad jisai elgiasi ne- puola į akį, svarstant šitą šalyje, kur kapitalistas ne pirma, negu buvo suspėta
Vatikanas ir
dpmnkrafn
Darbininku Par
Par- nuosakiai: užsienio kapita Lenino nuomonę, yra tas, tiktai neturi įtakos į vald sutvarkyt Rusijos industriją
demokratų Darbininkų
Lietuva.
tijos atstovas užsieniuose, listams siūlo koncesijų, o Sa jogei jisai mano, kad kapi- žią, o net neturi pilietinių naujais pagrindais. Dabar
klesos atsiradimas teisių, jisai nenorės; savo Rusijos kapitalas ir ne
R. Abramovič, kuris rašo: vo šalies kapitalistus naiki-1
“Naujienos” visuomet nu
na.
įstengtų atsigriebti savo jiearba neatsiradimas priklau- pelną jisai gabens namo.
“Visų-pirma generolas
rodinėjo, kad Lietuvai yra
Tuo budu, jeigu industri gomis.
Bolševikų
valdžios
galva,
80
nuo
kieno-nors
valios,
didelis pavojus iš to, jogei Kozlovskį anaiptol nėra atsakydamas į šitą kaltini- Yra labai keista girdėt to- jos atsteigimas Rusijoje ei Be davimo koncesijų už
jos dvasiškija yra po Romos koks-nors ‘caristinis gene
mą, pareiškė, kad, girdi, kią mintį is žmogaus, pre tų pagal Lenino pieną, t. y. sienio kapitalistams Rusija
rolas
’
.
Kapitonas
Koz

papų kontrole. Lenkų ku
tenduojančio būti Markso vien svetimo kapitalo pagal šiandie negali apsieiti. Kad
esąs
didelis
skirtumas
tarpe
lovskį
buvo
vienas
pirmu

nigai turi didelės įtakos Ro
ba, tai kapitalo priaugimas neatsidurus tokioje padėty
tinių augštesniųjų oficie- savojo ir svetimojo kapita pasekėju.
moje ir jie gali pavartot ją
lo: savieji kapitalistai galį Kapitalistų klesa, kaip ir nepasiliktų Rusijoje, o butų je, kokioje šiandie randasi
rių,
kurie
lapkričio
mėne

tam, kad privertus papą pa
paimti savo kontrolėn ša visos kitos klesos, yra ne nuolatos išgabenamas užsie Meksika, Rusija turėtų įsi
syje
1917
m.
perėjo
į
bol

liept Lietuvos dvasiškijai
lies valdžią, o užsienio kapi valdžios arba kieno kito pa nin — į Ameriką, Angliją, gyt tokią valdžią, kurią tvir
ševikų
pusę;
jisai
visuo

laikyt lenkų pusę. O jeigu
Belgiją ir 1.1. Ačiū tam, in tai remtų plačiausios darbo
daras,
o
naturalis
ekonomi

talistai
negalį
to
padaryti,
papa įsakytų Lietuvos kuni met ištikimai tarnavo so todėl jų bijotis nereikią.
nio plėtojimosi vaisius. Kur dustrinis Rusijos plėtojimą žmonių minios. Nuo dikta
vietų
valdžiai
ir
savo
lai

gams remti lenkus; tai jie
ekonominis plėtojimąsi vedą, si butų be galo sutrukdytas. tūros ji turi žengti prie de
Mes
nežinome,
ar
šitas
Le

ku
buvo
paskirtas
Petro

juk turėtų klausyti jo.
nino argumentas įtikino jo prie kapitalistų klesos atsi Tenai-gi, kur industrija mokratijos.
grado
komanduotoju.
Ji

Faktai liudija, kad tokia
radimo, tenai ji atsiras, ne lėtai plėtojasi, ir darbinin
oponentus,
ar
ne,
bet
mums
sai
yra
‘
caristinis
genero

“Naujienų” nuomonė yra
žiūrint ar valdžia to norės, kai neturi galimybės pasek Pasaulio Darbininkų
jisai
išrodo
visai
silpnas.
las
’
ne
daugiaus
ir
ne
ma

teisinga. Štai kokį dalyką
ar ne; o kur nėra sąlygų tos mingai kovot už savo būvio,
Kapitalas
yra
tokios
rū

žiaus,
kaip,
sakysime,
vy

praneša Lietuvos spauda:
Judėjimas.
pagerinimą. Industrija ne
klesos
atsiradimui,
tenai
jos
šies
turtas,
kuris
neša
pelną
;
Vatikanas kiek laiko atgal riausias raudonosios ar
įstengia suvartot priaugan CEVERYKŲ DARBININKŲ
niekas nesutvers.
o
kapitalistas
yra
asmuo,
mijos
vadas,
generolas
nutarė, kad Lietuvos bažny
STREIKAS.
kuris valdo tą turtą ir pasi Leninas pripažįsta, kad čių darbininkų jiegų; jų pa
Kamenevas,
ir
kiti.
”
čia turi būt po Varšavos nūn
[Iš Federuotosios Presos] .
ima gaunamąjį iš jo pelną. bolševikų valdžia neturi jie- siūlymus esti didesnis, negu Manchester,
N. H. — Dešim
cijo priežiūra. Ir daryda Abramovič sumuša ir tą
pareikalavimas.
Darbininkų
Šituo žvilgsniu visi kapita- gų atgaivinti Rusijos industies savaičių streikas čia ir Namas tokį nutarimą, Vatika bolševikų išmislą, kad Kron
algos
delei
to
esti
mažos,
triją; jisai kviečia prie to
shua miestelyj pasirodė labai
nas nepranešė apie tai nei štadto sukilimą iššaukę ke listai yra lygus — rusai ir
darbo
valandos
ilgos.
brangus vietos biznieriams ir
darbo kapitalistus (iš užsie
Lietuvos kunigams, nei Lie letas kontr-revoliucinių ge anglai, amerikiečiai ir vo
kiečiai, “savieji” ir sveti nio). Tuo patim jisai pasa Be to, kova su kapitalis jie pradėjo reikalauti, kad net
tuvos vyriausybei.
nerolų bei Francijos agen mieji. Jeigu Rusijoje kapita ko, kad Rusijos industrija tais, kurie yra svetimos ša legislatura įsimaišytų ir tų
Romos papa, reiškia, pas tų. Jisai klausia, kaip ga listai turėtų progos daryt gali pakilti tiktai kaipo ka lies piliečiai, darbininkams streikų sutaikintų. Streikuoja
darbininkai penkiose
tatė Lietuvą bažnyčios lėjo suagituot tie elementai biznį, tai jie darytų ji ne pitalistų vedama ir, žinoma, yra daug sunkesnė, negu su čeverykų
W. II. McElwain Co. dirbtuvė
žvilgsniu po Varšayos prie- Kronštadto jurininkus, ku- kokiu kitu tikslu, kaip tik kapitalistiškai tvarkoma in savo šalies kapitalistais — se. Ta kompanija sumanė nė
žiura, kitaip sakant, padarė riuos Trockis kartą išgarbi- tai dėl pelno — visviena, ar dustrija. Bet jeigu, jo nuo ypatingai, jeigu tie svetimi nepasitarus su organizuotais
Lietuvą Lenkijos provincija, no, kaipo “papuošalą ir pui- jie butų Rusijos piliečiai, ar mone, Rusija turės įsigyti kapitalistai yra gavę specia organizuotais darbininkais^ nu
kapoti algas savo darbinin
Čia Lietuvos žmonės ko- • kybę Rusijos revoliucijos”! atkeliavę iš užsienio.
kapitalistišką industriją, tai lių privilegijų (koncesijų) kams
ir 3,000 metė darbų.
voja, kad atsigynus nuo len- j Aišku, kad sukilimo prie- Bolševikų valdžia mėgina ji negalės apsieiti ir be ka- iš valdžios. Jų reikalus gina
kų jungo, o čia katalikų baž- žastis buvo ne keleto “kontr- pritraukti Rusijon užsienio ’ pitalistų klesos. Ją sutvers tos šalies valdžia, kurioje jie Kompanija manė sulaužyti
streikų, atsigabendama naujų
r—""

-■

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

'

(Pabaiga)
Vos tik Iramė taip pamąstė, jis pajuto,
kad grimsta į vandenį.
— O, mokytojau! — sušuko nusigandęs
muilą. — Pasakyk man, kas tu? Pasakyk, kol
vilnys neprarijo manęs, nes aš noriu žinoti
kaipo tikras musulmanas: kodėl aš turiu tikė
ti į tave, kodėl dagi vardai Allaho ir Mahome
to neduodavo man galimybės vaikščioti van
dens paviršium, kuomet gi tu...
— Aš — Šamsi*. Ištark mano vardą! —
ramiai tarė piemuo. — Aš — liesa, aš — Die
vas visų dievų.
— O, šamsi, šamsi! — dievobaimingai su
šuko Iramė.
Ir tuojau jis pajuto, kad vėl tvirtai atsi
stojo ant vandens.
Taip perėjo jie upę ir nužingsniavo į pakelyj esantį miestą.
Nepriėjus keletą šimtų žingsnių iki mie
sto, Šamsi urnai sustojo ir atsigręžęs į Iramę
tarė:
♦ Senovės persų kalboj žodis “šanasi” reiškia švie
są, tiesą.
(

■

— Dabar tu darysi tai, ką aš tau liepsiu. kai ambalą. Eik vėl į miestą ir nupirk pats.
— Aš klausau tavęs, o mokytojau! — at Bet neslėpk jo po aba, o nešk atvirai rankoje.
sakė Iramė.
Liūdnai nuleidęs galvą muilą Iramė vėl
— Gerai. Eik į miestą ir nupirk man vyno. nuėjo į miestą.
Kaip perkunas trenkė tie žodžiai dievobai
Priėjęs arti prie sankrovos jis palūkėjo kol
mingą Iramė.
gatve pratuštėjo nuo praeivių, šmukštelėjo karDagi vaikščioti tomis gatvėmis, kur buvo čiamon, greitai nupirko vyno ir iššoko gatvėn.
vyno sankrovos, Mahometas drausdavo, o da
Nespėjo jis praeiti ir šimtą žingsnių, kaip
bar štai mokytojas reikalauja iš jo tokio per
vienas praeivių įtardamas paklausė jo:
žengimo visa, kas šventa.
— Ką neši, muilą?
— Ką tu sakai, mokytojau! — sušuko Ira— Uksusą, — atsakė sumišęs Iramė ir pa
me. — Ar tu nežinai įstato?
greitino žingsnius.
— Eik ir išpildyk mano valią. Ir atmink,
Bet dar nepalankiau pasitiko jį Šamsi.
kad viskuo galima naudotis protingai. Kiekvie
— Pagailėtinas žmogau! — tarė jis Tuš
na krūvelė žmonių sutvėrė sau įstatus ir ma
no, kad jų įstatai teisingi. Bet vienatinis įsta čiai. — Tu vėl prigavai mane. Tu pasinaudo
jai tuščia gatve, kad įėjus karčiamon ir begė
tas — tai Tiesa. Eik.
diškai melavai praeiviui, pasibijojęs pasakyti
Atsidrąsino Iramė ir nuėjo į miestą.
Bet vis dėlto jam buvo baisu eiti sankro- tiesą! Paskutinį kartą liepiu tau: nueik į karčiamą, nupirk neužkimštą indą raudono vy
von.
Nepriėjęs prie jos šimtą žingsnių, jis pasi no, pasistatyk ji ant savo balto muturo ir pa
šaukė ambalą (dariiininką) ir davęs jam du sišokinėdamas eik gatve pas mane. Tegul taš
sidabriniu pinigu, liepė nupirkti už vieną jų vy kosi vynas ir jo raudona sriove tegul liejasi
visiems piatant ant tavo muturo ir vilgo tavo
no, o kitą pasiimti sau už da^bą.
Kada aihbalas atnešė vyną, Iramė: paslėpė veidą.
.
* ■ i
šiurpas pakratė muilą Iraipę.
vyną po aba (viršutinis rūbas) ir sugrįžo pas ’
Išpildyti mokytojo valią — reiškė iškarto
mokytoją.
nutraukti viską, kas rišę jį su tikėjimu, atsiža
Bet Šamsi pasitiko jį šaltai.
— Aš nepriimsiu nuo tavęs vyno, — rūs dėti žmonių nuomonės, galbūt ir meilės žmočiai tarė jis. — Tu apgavai mane ir save. Aš nių, patremti kojomis amžiais susidėjusius paliepiau tau pačiam nupirkti vyno, o tu papii>j pročius ir tradicijas.

— O, šamsi, nejaugi to visko reikia? —
nusiminęs sušuko jis.
— Tu nop rašyti savo knygą? — ruščiai
paklausė mokytojas.
Ir urnai aiški šviesa apšvietė Iramės sme
genis.
Džiaugsmas pripildė jo įsielą ir jis drąsiu
žingsniu nuėjo į miestą.
Jis išdidžiai įėjo karčiamon, lydimas šiurkš
čiais rugojimais minios, nusipirko atkimštą in
dą raudono vyno, užsidėjo jį ant savo muturo
ir tvirtu žingsniu išėjo į gatvę.
Pasišokinėdamas jis ėjo gatve ir raudo
nas skystis raudonomis sriovėmis tiško iš in
do ir liejosi ant jo balto muturo ir veido.
Ir keistai Kuo labiau taškėsi vynas, tuo
ramiau darėsi Iramės sieloj.
Tartum dangiška šviesa nušvietė akis Iramės, visos apyreges sienos tartum nykte išny
ko, ir jis dabar mate viską, kas iki šiol buvo
nuo jo paslėpta.
Jis negirdėjo tų iš visur besipilančių į jį
pašaipų, nejautė skausmo į jį mėtomų akme
nų...
Laimingas ir linksmas ėjo jis, pasišokinė
damas, gatve.
O už miesto pasitiko jį šamsi.
— Tu nugalėjai save, — tarė jis. — Eik
ir imk savo plunksną, kadangi baimė prieš žmo
nes ir prietarus jau netemdins tavo pažiūrų.
Verte K. Baronas.

darbininkų iš ūkių, bet jų su
rinku vos 500, o ir tai nemo
kančių darbo. Betgi ji vistiek
laikosi ir vis dar atsisako tar
ties su savo darbininkais. Dar
bininkai gi laikosi tvirtai ir
nemano kompanijai nusileisti.
2,500,000 BEDARBIŲ
ANGLIJOJE.
[IS Federuotosios Presos]

Londonas. — Nuo pereito
spalio m. skaičius bedarbių
Anglijoje padidėdavo po 35,000
kiekvieną savaitę. Vasario 25
d. skaičius užsiregistravusių
darbo biuruose buvo bedarbių
1,223,000, o dirbančių trumpą
laiką 730,000. Bet daugelis
bedarbių visai ne nesiregistravo darbo biuruose, taip kad
apskaitoma, jog skaičius be
darbių — vyrų ir moterų ir
trumpą laiką dirbančių siekia
2,500,000. Į šį skaičių neįeina
angliakasiai.
ŽUVININKAI

STREIKUOJA.

[Iš Federuotosios Presos]

Sertttle, Wash. — Seattle
skyrius Alaskos žuvininkų uni
jos nutarė atmesti Alaskos
samdytojų pasiūlytą nukapojimą algų. Bellingham, Wash.
žuvininkai jau streikuoja prieš
samdytojų bandymą nukapoti
algas.
UGNEGIASIAI GRĄSINA
STREIKU.
[Iš Federuotosios Presos]

/

Windsdor, Ont., Kanadoje.—
Ugniagesiai per savo uniją išeido ultimatumą, kad jie strei
kuos, jei jų alga nebus pakel
ta 15 nuoš.
ROBERT SMILLIE
REZIGNAVO.
[Iš Federuotosios Presos]

Londonas. — Robert Smiltie
rezignavo iš prezidento vietos
Anglijos Angliakasių Federaci
jos.

Tą .-vietą

jis laike nuo

1912 m. Iki sekamos konven
cijos prezidento pareigas eis
vice-prezidentas Herbert Smith.
Smillie rezignavo delei silp
nos sveikatos.
VETAVO

KONSTABELIŲ
BILIŲ.

[Iš Federuotosios Presos]

Trenton, N. J. Gubernato
rius Edwards vetavo valstijos
tonstabelių t(kazokų) bilių. Tie
kazokai butų atsiėję valstijai
virš $150.000 į metus. Guberlatorius sako, kad nėra reikao tiek pinigų eikvoti. Biliaus
šalininkai varo smarkią agitacią ir legislatura galbūt priims
, į virš gubernatoriaus veto.

Rems angliakasius.
[Iš Federuotosios Presos]

Seattle, Wash. — Valstijos
Jarho Federacija nutarė viso
mis jiegomis remti šios val
stijos angliakasius, kuriems
<asyklų savininkai bando nu
kapoti algas. Internacionalinė
angliakasių unija irgi duos pil
ną paramą. 6,000 angliakasių
yra įtraukti į kovą už išlaikyną savo algų.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofitat

Miesto Ofisas

3323 S. Halslul St. 1271. Ourborn SI.
Tel. Boule.ard 1310

TeLCeattall.il

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362«

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Arniitage 2013
Rezidencijos telf. Albany 8716

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, IU.

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

Dr. A. R. Blumenthal
Iškirpk šj apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą
■■■■r
PALIKTI STORAGIUJ
Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išpardavimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
pečių, — kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.,
Chicago, UI.

Nužudė pačią ir pats nusižudė

AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEI
TAIP
A' ‘Hjjjj.
GAL GREIČIAUSIA
JO MAI

STAS JAM NETINKA. JEIGU NEGA

GU JIS NETARPSTA ANT JŪSŲ
KRŪTŲ PIENO — DUOK JAM.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)
Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šim
tus tūkstančių kūdikių. Lengvas prirengiami — til
pridėk virinto vandens, kaip nurodyta.
The Borden Company
Borden Building

New York

Iškirpk Aį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje.
0106.

Vardas
Adresas

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
Kiekvienas aptiekorius parduoda
Pain-Expellerį, Tačiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrajj su Inka
ro vaizbaženkliu.
Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.

Pain-Expelleris
yra naudojamas, suviršum per 50 metų,
beveik visose pasau
lio valstybėse.
Nuo
reumatiškų
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, niksterėjimo, raumenų
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui
ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia neapkainuojamą pagalbą.

F. AD. JUCHTER 4 CO.

Kaina
35c.. ir 70c.
už bonką.

3rd At.. * 35tkSL,

Brooklyn, N«w York

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kantštiT Mano spedalis gydymo budaj išgydl jau daug I j
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie M
buvo nebeteką vilties pasveikti
\ t
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie \
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsil/do.
rį

Kirmėlės ženklai

et

Žmonės serganti taja biauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
/
Kas tokių simptomą turi, tegul atelna pas mane: išgydysiu visai trumpu
į
!aiku.
AfeJ

Užvakar
vakare atplėšus
1428 W. Van Buren g. namo
apartamento duris, rasta du
lavonai: dvidešimt keturių metų moters ir vyro. Moteris nu
šauta gulėjo lovoje, vyras —
ant grindų per smilkmenį nu
sišovęs. Tai LiUlian ir George
Lindblomai.
Pirm įvyksiant tai tragedijai,
moteris buivo pasirengus per
siskirti su savo vyru. Nes tarp
jų nebuvę šeimininko sutiki
mo ir moteris skundės: “Esant
be vaikų ir jaučiant apie da
lykus, kaip kad aš jaučiu, aš
manau
yra geriausia mum
persiskirti, kuomet mum te
reikia tik apie save rūpintis.”
O jos
vyras buvo skaugus,
kuomet ji parėjus gyrės, kad
turi daitų eiti į šokį su kokiu
ten jaunu vaikinu.
Prieš tų
žmogžudystę, George Liudblom parašė laiškų, kuriuose jis
persiprašo už tę baisų savo
darbų, ir nurodo kitokių daly
kų. Savo motinai jis parašė
tokį laiškų:
“Bamgi Motina: Nuspren
džiau aš viskų užbaigti. Aš ne
noriu, kad jinai vaikščiotų šokiuosna ir pirmų, nogu aš tu
rėsiu su ja persiskirti, aš veli
ju geriau numirti ir jų su savime pasiimti. Meldžiu mane
palaidoti Galesburgo kapinėse,
taipgi ir jų kartu...
“Palaidokite mus kartu ir
giedokite Tekančias
giesmes
musų šermenyse: “Arčiau Ta
vęs, mano Dieve,” Jėzau, aš
ateinu,” “Jėzus mano gelbėto
jas” ir Amžinų atilsį...” Malonėkite rožių uždėti ant musų
kapų, nes tai Lillianos • mano mylimos galės.” .
Karininkas nusižudė.
Leit. Donai W. Dennis, 6639
Wood1awn avė., užvakar nusi
šovė savo motinos namuose.
Jis kariavo su vokiečiais ir tu
rėjo iš ten persigabenęs vo
kiečio šalmų šrapnelių subady
tų, kruvinę kardų, kulkų mak
štį ir karinį savo revolverį, ku
riuos jis pasiėm'ęs žiūrinėjo,
vartė ir galiau prie to vaizdo
pasidarė sau galų su tuo ka
riniu revolveriu.

Alkoholio tirimas.
Valdžios agentai, jei jie nė
ra chcmistai, negali
nieko
spręsti apie gėrimų, kurį jie
geria smuklėse ar talpina al
koholio alus bei degtinė.
Tų
nusprcnlė
užvakar Circuit
Courtof AppeaJs.

Savininkų kaltina ekspliozijos
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
delei.
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai, v
Už įvykusių ekspliozijų prie
DR. DICKSON
14-tos ir So. Halsted užvakar
1645 West 47th Street
savininkas yra kaltinamas. Jis
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. sulaužė miesto tiesas Įtaikyda
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.
mas savo sankrovoje apie tris
tonus sprogstančios medegos.
Aš tn nųnios tos ekspliozijos
aukos tapo jau ištrauktos iš
griuvėsių, o dvi dar nesuran
IbEST AND ąi’GdEST CIGAR
dama. Vakar ir šiandie per
blokų, kur ekapliozija ištiko,
Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
policija apstojus ir žmones ne
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.
I. LEWIS CIGAR MFG. CO., NEWARK, N. J
leidžia prisiartinti. Namų lan
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė
gai gi stropiai įdėliojami nauji
ir krautuves tuojau galės pra
dėti biznį varyti.

John Ruski n

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

jgggžgJ’Ą'O

Tel. Kedzie 8802

(ŠIA

514-16 W. 12th St
Arti St. Louia Avė.,
CHICAGO, ILL.

Moters litą*
11U MLLffAUAM AVT.

Chlrarfija

Mėsos trokų pavogė ir
išpardavė.
i»ų
1 I I s tc<it >1
.31-tos trys vagys sulaiko Ho
beris & Oakes Packing kom
panijos mėsos prikrautą auto
mobilių ir važiuotojui liepė va
žinoti į Union g. Trisdešimt
Trečia, kur jie jį surišo, įme
tė į galų automobilio ir su pa
galba iš jo atimto rašto vagys
išvežiojo mėsų • visiems kostumicriams ir surinko tūkstantį
id

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendou palaikymui dvidešimts augitos rųiies Victorolų (kalbamųjų mašinų) ui
už kurių
reikėtų mokėti net iki 1200,
$200, parsiduoda už 185
|85 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia Jne pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimų, kuris visame
j.
gyvenime negali kitų syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
malinu. Taipgi, mes turime
itos rųiies gvarantuotų
parduoti dešimti augštos rųiies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir valiausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmų pasiūlymų, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
i visas miesto dalis ir apiellnkes, taipgi iieiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikąe siuntinį.
Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

_
W
X,
J

C rilly- Building — ruimas 506. Imkite elevatorių

policijos
leido ir bėgo prie
Vagys vežiodami mėsą sako.
buvo smagus, juokus krėtė ir
nieko nebojo.

Chicago, III.

Pranešimas

Moterys mokosi užpuldinėti. i Pranešame, kad Darbo žmoVakar Harry Baunistein ■ nių Knygyno katalogai 1920 me
1711 Purk av?., užpuolė mote tų jau išsibaigė, gi 1921 dar nerį® su revolvcru rankoje. Esi; gatavi, todėl kurie negavote
pakelk rankas
Vaikinas tuo teiksitės atleisti. Dabar Darbo
Tuomet mo- Žmonių knygyno SANDELIS
tarpu ėmė b‘
bris atsuko Į ' yrę, kuris mo 'išaugo į taip didelį, kad ta vie
kino jų kaip užpulti, ir klau- ta, kurioje dabar yra pasidarė
šia: ‘Kų dabar., man daryti?” per ankšta, prisieina j ieškoti di
desnės vietos, kurioje butų gali
ja jieško tu vagių.
ma netik, kad visas Europoje ir
Nuomininkams palengvino. Amerikoje išleistas lietuviškas
Žinomos Kcskingerio bylos knygas sutalpinti, o ir svetim
tautiškų kad nemažai tilptų, tad
reikalę nuominihkų du punk
tai vakar tapo porkisti Senato dėl tos priežasties reikalinga
taippat didelio katalogo, kokio
Springfielde. Todėl nuo dabar
namo savininkai negalės nuo dar lietuviški knygynai niekuo
met neturėjo. Parupinimui to,
nuomininkų r» {rainuti dvigu
reikia daug pinigų. Taipgi dėl
bos mokestie.: už pergyventų
stokos pinigų ir dėlei dar nežino
viršlaikį. Norėdamas ištirti ar
mos vietos gali būti, kad ims
ir.omininkas pasiliks ant toliau
jo name, savininkas atsako de laiko apie keli mėnesiai, kol vis
kas bus gatava ir todėl, brangus
šimt dienų. Toli.\ii nuominin
Darbo žmonių Knygyno rėmė
kas turi užmokėti arenda už
jai, turėdami progos pasinaudo
h laikę, kuri jis išgyveno. Nes
kite per draugus, kurie gali ypakaltais nuomininkas prižadus
tiškai atvažiuoti, arba patys at
iki tūlo laiko , tam ar kitam
važiuokite,, mes užtikriname,
in ne gyventi., susirgęs išgyve
kad čia gausite knygų, kokių ki
na iigiau. Todci namo savinin
tuose knygynuose negaunate,
kas turi tureli teisę ir už ta
jau dabar turime galybę tik-kų
laikę gauti areudy
iš spaudos ir jau atgabenta iš
Lietuvos knygų, taipgi laikraš
čiai: “Lietuvos Ūkininkas” 10c.,
“Socialdemokratas” ' 5c., “Sie
tynas” 30c., “Aušrinė” 39c.,
NEPRITARIA SLA. 2-ro APSK. “Trimitas” 20c. “Mokykla ir
SUVAŽIAVIMO TARIMUI. Gyvenimas” 50c. Siųskite užsa
Kovo 20 dieną įvyko SLA. kymus ir kartu pinigus šiuomi
2-ro Apskričio suvažiavimas adresu:
Chicagoj Meldažio salėj. Svar
J. B. AGLINSKAS,
styta, kad reikia pirkti prieg 3238 S. Halsted St., Chicago, III.
laudos namas, bet tam suma
nymui nėra pinigų. Dėlto nu
tarta, kad reikia padaryt vienadolerinių tikietų ir pardavinėti
SLA. kuopoms; tuo bildu su
JONAS MATIJOŠAITIS.
rinkti 1500 dolerių, už kuriuos
Buvo pražuvęs gruodžio 1 d.,
1920 m. Dabar tapo atrastas
pirkti automobilį ir jį licituoti
Canale, kovo 29 d. Velionis gi
męs Lietuvoj, • Kauno rėd., Ra
taip, kad ta licitacija duotų
seinių apskr., Skirsnemunės
bent $5000 dolerių pelno.
par., Viensloviškių sodžiaus. Tu
Šitokį raportų davė SLA. 139
rėjo 45 m. amžiaus. Amerikoj
išgyveno
21 metą. Paliko nuliū
kuopos suvažiavime jos buvęs
dime moterį ir šešis vaikučius:
suvažiavime delegatas. Kuopa
keturias dukteris ir du sunu.
Liko trys broliai: Juozapas Ka
vienbalsiai atmetė tokį suva
zimieras ir Stanislovas ir viena
žiavimo tarimų, nes ji mano,
sesuo Ona. Laidotuvės įvyks
bal. 2 d. iš namų 712 W. 17th
kad iš tokio “skymo” S-mui
PI., į Apveizdos Dievo bažnyčią,
I. A. nebus nė jokios naudos.
o iš ten j šv. Kazimiero kapines. Meldžiame gimines, drau

j

Lietuviu Rateliuose

----- Delegatas.

gus ir pužįHttumuH dūlyvauiti lu.i-

dotuvėse.

BRIDGEPORT

Ruošiama koncertas Lietuvos
universiteto naudai.
Lietuvai Gelbėti Draugija,
esanti Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos globoj, r rengia
koncertų nedėlioj, balandžio
3 d., Raymond Cųpelėj, 816 W.
31-ma gatve. Koncertas prasi
važiavo į 18-tos ir Prairie avė. dės kaip 2 vai. po pietų. Daiir paliko, čionai automobilio
važiuotojas kaip nekaip pasi-

Hbnta
mp

H
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IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias Ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1885 W.
18th St., netoli Fisk St.
Nuo ’ 10—12 pietų,
I* VALANDOS:
a

Dienomis: Canal
8110 arba 357
Telephonai
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

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

1821 Sb. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, 111
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Telefonas—Boulevard 9199

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kanip. Marshfield av
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 rytd; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,
.
Kampas 18 ir Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan A v., Roseiand.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo, 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Akušerka M. Katauska

■ DR.G. M.GLASElf S

Patarnauju dienon? ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms.
Antrašas:
3333 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone: Boulevard 4121

Praktikuoja 29 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerte 32 St. ■
Cnicago, Illinois. B
SPECIALISTAS:
■
Moteriškų ir Vyriškų
■
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
H Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■
H vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■
■
po pietH
Telephone Yards 687

Telefonas Pulln.an 856

DR. P. P. ZALLYS

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704

'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■T
Tel. Boulevard 2160

$100 VICTORY BONDSAI.
Duodame dolerį ant dole
rio už Victory Bondsus.
Klauskit P. M. Kaičio.
LIBERTY LAN D &
INVESTMENT CO.,
3301 So. Halsted Street,
Chicago, III,
Tel.: Boulevard 6775

ORKESTRĄ—BENĄ

S

Parūpina visokiems
reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 49th Court
Cicero, I1L
Tel. Cicero 2Slt

Tikros odos
Abi pušiai d5v3Jami overkotai, kurie parsidavinSjo po

>75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
86 iki 46. Tamistos pasirinkime

už $30.00.
Vyrams ir vaikinams pavasari
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
Balandžio 1 d., pėtnyčipje, 7
Atdara vakarais iki 8 vai.,
vai. vakaro, įvyks Elijbšiaus i Nedeldieniais iki 3 po pietų.
svetainėje (kertė 61-os gatvės
S. Gordon
ir Wood) susirinkimas tų žmo
v 1415 S. Halsted St
nių kurie yni įdėję pinigų j
Jonesi Co. Kokių žmonių tarpe lietuvių yra gana daug,
Skaitykite ir Platinkite
ypač ant Town of Lake
“N A U JJ E N O S”

JONESI KOMPANIJOS
DALYKUOSE.

Gyvenimas yra
tuščias, kada pranykata reKgj’maslt
Yartojam
Pagerintą Oph, thahnometer. Ypatinga doma at
kreipiame į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

privatinėmis ligomis.
...
Dearborn St., kampas Monroc St.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utaminkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

rf^'T

A.SHUSHO
AKUSEBKA

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
užnuodijimu, inkstų, puslčs šlapimo ir visokiomis

iki 5-tų lubų.,

_ ....,

T. Pullman 5485

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR.B.M.ROSS
Specialistas

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju DykaĮ

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, 111.
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.
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sis.
CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
Tel. Pullnvan 342

OJR. 1. E. MAKARAS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30
iki 8:30 vak.

Tel. Austin 737

DR. MARYA ,
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir
vėl tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

I

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

...l"“"" X----------

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš
LIETUVOS NAUJIENŲ
programą iš
OFISE:

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

nų ir muzikos
pildys žinomos Chicagos lietu
vių dainuotojų ir muzikos jiegos — p-lė Ona Hadauskaitė,
p-lės Salone ir Stasė Staniuliutės, p. Elena Sakalauskienė,
p-lė Antanna Zeinaičiutė, bro
liai Briodukai, p. J.. Lenkinąs,
p. J. Uktveris. Taipjau žadėjo
dalyvauti ir žinomas daininin

kas p. A. Kvetlaras. Visas to
koncerto pelnas skiriamas Lie
tuvos Universiteto naudai, to
dėl rengėjai tikisi, kad lietu-1
vių visuomenė parems tą kon
certą skaitlingu atsilankymu.
—Ursus.

MELROSE PARK.
Liet. A. Kliubo darbuotė.

Anstis Jonas
Andrikiu Viktarui
BrenČiui Antonu
Batavičiuke A.
Berečneviče Justinas
Balenta Vincentas
Budvetis G.

ATSIVEDIMAI.
TIEMS VAIKINAMS, kurie esate
tokie, kaip buvo pajieškota apsivedimui meldžia ne laiškus siųsti, bet
tuojaus ateiti ypatiškai ir pasikalbė
ti, pasimatyt, nesisarmatyt, tik tai
ne eit tokiems kurie nebuvote pajieškoti.
A. S
3127 So. Emerald Avė.

AUTOMOBILIAI

Dundulis A. (2)
Daugėla Domininkas

L. (1. D. skyliaus veikimas.

Kovo 20 d. Liuosybės svet.
Lietuvai Gelbėti Draugijos sky
rius buvo suruošęs prakalbas
su koncertu. Programas buvo
išpildytas kuogeriausia. Bijū
nėlio Vaikų Choras sudainavo
Lietuvos himną ir keletą kitų
dainelių. Chicagos Liet. Socia
listų Vyrų choras sudainavo
bent aštuonias dainas, kurios
publikai patiko. Dr. Graičiunas
kalbėjo apie L. R. Kryžių ir
plačiai nurodė jo veikimą ir
jau nuveiktus darbus. Taipgi
Dr. Alseika,
nesenai atvykęs
iŠ Lietuvos, plačiai apibudino
Lietuvos padėtį. Paskiau pri
siminė apie Rusiją ir jos pa
bėgėlius.
Prakalboms užsibaigus buvo
renkamos Liet. R. Kryžiui au
kos, kurių surinkta
$31.00.
Aukojo sekančiai: V. Jašmantas $2; po $1: A. Radišauskas,
T. Tilaš/F. Naušėda, J. Urbunas, P. švelnis, X. Šaikus, K.
Rimkus, A. Bačiimas, A. Ži
lius, V. Navickas, P. žalneraitis, A. Viščiuliutė, A. Baltakis,
R. Šaikus, M. Kazienė, A. Al
seika, P. M., G. Matelis, A.
švirušis, E. Valiulis, M. Ru
giene. Smulkių aukų surinkta
$8.00.
—J. C.
Vėl šaudosi 19 warde.

Vakar vienas, Vinceno Mantono, tapo du sykiu peršautas
prie So. Peoria W> Congress
gatvių. Sužeistas ne mirtinai
Sužeistasai esą nematęs kas jį
peršovė. Gi į kai kiniuos klau
sinių visai neabakč.

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEMS

MOTERŲ

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

PARDAVIMUI greitai ir pigiai pu
ki farma, 80 akrų, arti Springfield,
Illinois; 60 akrų po plugu, 20 akn
gražaus miško, upelis perteka, graž
ganykla, tik 1 mylia nuo gražaus turgauno miesto, Edgewood, Illinois; ger
udinkai. Dabar jau laukai visi ap
sėti, avižos, miežiai jau sudygę; bul
vės pasodintos, kornus dabar sodina.
Farma išduota ant pusės, — pirkėjas
gali gauti puse javų, o kad nori gal
už sėklą užmokėt ir visus javus tu
rėt. Gražus didelis sodas. Parduoda
ant lengvų išmokėjimų. $8,009.00 kėš
{mokėt, o likusius ant 5 ar 6 metų
iSmokSjiino, arba mainys ant Chica
gos mūrinio namo vertės $10/XX). Atsišaukit greitai pas
J. ZACKER,
8301 So. Halsted St.

REIKIA jaunos merginos ar
ba moters į saliuną, kuri galėtų
valgyt pagaminti ir kaip kada
už baro padirbėti. Gera mokestis.
2400 W. 16th St.,
Tel.: Canal 447.

REIKALINGA MERGI

DobaJ.
Gricius Kazimeras
Gvildis George
Gadmin Joseph
Lankauskas Petras
Mickevicz Frank
Meinstein M.
Marcinkus Antanas
Markus Peter ir paveikslas
Nečionis Antanas (2)
Navickis V. (2)
Packauskas V.
Pilkievich Marcijona
Stanionis Frank
Saureckis Simonas (3)
Stralia Jonas
Yundulas John
Vinčiauskiu Juozu
Valinčius Leon
Kūrai Juozapui

Cord tajeriai. Body ir viršus naujas,
taipgi Self starter’is. Parduoda pigiai
greitam pardavimui. Atsišaukite,
3183 Union Avė.
1-os lubos. Tel.: Yards 5558.

GIS IR KAMBARIS. $10 I

SĄVAITĘ.

PIRK JUOS
DABAR
ATDARA

— P. Kisielius, 10725 Prairie Avė.

Chicago Liet. Tarybos mėnesinis
susirinkimas bus pėtnyčioje, balandžio
1 dieną, 8 vai. vak. Mildos svetainėj.
Visi atstovai malonės laiku atsilan
kyti susirinkimam
— Valdyba.
Bridgeport. — Svarbi prelekcija
vien tik moterims ir merginoms bus
pėtnyčioj, bal. 1 d., kaip 8 vai. vak.
Fellowship House salėj, 831 W. 33rd
Place. Prelegentas bus D-ras D. Al
seika, nesenai atvykęs iš Lietuvos.
Moterys ir merginos tegul nepatingi
ateiti. Įžanga nemokama.
— Komitetas,

North Side. — North Sidės Drau
gijų Sąiyšio 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. Viliu.

Oldsmobile
Chevrolet
Forde

Reo
Stephens
King 8

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS
Mėnesinis
Kaina
Įmokėt
mokestis
Karo
$200Z)0
$75.00
$25.00
30.00
300.00
100.00
400/)0
175.00
85.00
200.00
40.00
500.00
600.00
200.00
45.00
50.00
250.00
700.00
55.00
800.00
300.00
60.00
350.00
900.00
65.00
1,000.00
400.00
Augščiau apkainuoti karai
Proporcijoj
Nei mortgage nerokuojame
Nei Brokerage
Nei notary mokestis
Nei freitų apmokėt
Nei taksų mokėt
Paveikslai veltui
Pakeisk savo seną karą
Tamstos senas karas (ne senesnio kaip 1912) imamas mainais arba
priskaitomas kaipo dalinis cash mo
kėjimas.
Visi perdirbti Mitchell karai lygiai
gvarantuojami kaip ir nauji.
Parduodami karai ant laiko. Pirk
dabar.

Rubsivvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj
balandžio 1 dieną. Unijos salėj, 1564
N. Robey str. Pradžia 7:30 vai. vak.
Malonėsite atvykt visi draugai, yra
daug svarbių reikalų.
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI
— Sekr. F«-ank Juozapavičia.
2328 '
2334
Michigan Avė.
Michigan Avė.
Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės
Perdirbti karai parduodami abiejose
Pašelpinio Kliubo susirinkimas bus 17 vietose.
dieną balandžio Stankevičiaus svetai
ATDARA

MUTCHELL

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.

1730 SO. HALSTED ST.

DIENOMIS,
VAKARAIS,
SAVAITDIENIAIS

Reikia apsukrių merginų ar
moterų patyrusių čeverykų siu
vimui. Atsišaukite tuojau.
vių ir lenkų tirštai apgyventoj
SELZ SCHWAB & CO.,
vietoj. Pirmos klesos vieta.
514 W. Superior St.
Pardavimo priežastį patirsite
REIKIA DARBININKŲ ant vietos.
3404 S. Morgan St.
VYRŲ

Apart lietuvių, kad mokėtų nors
kiek rusų kalbą. Atsiliepdami para
PARDAVIMUI 2 stalai biliardui
šykit, kur dirbot, kaip ilgai dirbot,
(pool-table).
Išrodo, kaip nauji. Par
kokį mokslą turit, kokias mokyklas
duosiu
pigiai.
Pardavimo priežastis
lankėt, turit kokį paliudijimą, kiek
—
išvažiuoju
į
kitą
miestą.
algos norite, vedęs ar ne.
S.
BRAZAUSKAS,
K. JUŠKA,
1546 Jefferson St.
Gen. Delivery, Indianapolis, Ind.
Gary, Ind.

REIKIA gero operatoriaus
prie coatų ir vieno preserio, ku
ris supranta visą naują darbą.
Kreipkitės:
A. MAUSNER,
3241 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbame
PARDAVIMUI grosernė. su trimis krėslais. Biznis ge
Pardavimo priežastis — va ras. Pardavimo priežastis —
važiuoju Lietuvon.
žiuoju Lietuvon.
3604 So. Halsted St.
Atsišaukite:
4953 So. Ashland Avė.
PARDAVIMUI pusė saPARDAVIMUI saliunas, biznis iš liuno rakandų; barai, aisdirbtas per 12 metų, lietuvių koloni baksis ir keisas. Parduosiu
joj. Biznis gerai eina. Pardavime
priežastis, savininkas kitos tautos— pigiai ir greitai. Atsišaukite
ne lietuvis.
,
tuojau. Yra 17; kambarių.
1942 Canąlport Avė.
Renda $25.00. 613 W. 14 PI.
Tel.: Canal 654.
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.
V,

>

PARDAVIMUI drabužių, čeverykų
ir Čeverykų taisymo krautuvė. Parduo
siu biznį ir namą už labai žemą kai
ną. Pardavimo priežastis — važiuoju
Lietuvon. Platesnių žinių kreipkitės
pas M. J. Szeputis,
1514 So. Main St.,
.
Rockford, III.

PARDUODU bučernę ir automobi
lių 7 sėdynių. Gera vieta lietuviais ap
gyventa. Savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą. Parduosiu pigiai. Matyti savi

ninką galima visada. Kreipkitės se
kančiu antrašu:
3140 So. Wallace St.,
Chicago, III.

Parduosiu labai pigiai. Priežastį par
davimo
patirsite ant vietos.
sėdynių Auburn

PARDAVIMUI 5
rų, abiejų balsų, subatomis Mark
Beauty
Six, Sport model, Continen
White Square salėj. 8) Bendro choro
tal
inzinas,
1920 modelio, toks pat,
— kiekvieną ketvergą, 8 v. v., Mark
kaip
1921
modelio.
Važiuota tik 3,000
White Square salėj.
— Valdyba.
mylių. Nutral lack kaip naujas. Par
Dramatiško Ratelio nuėnesinis susi duosiu pigiai, už pirmą pasiūlymą.
rinkimas įvyks ketverge, kovo 31, Pardavimo priežastis, greitu laiku ap
kaip 7:80 v. v. M. Meldažio svetai leidžiu miestą.
ANTHONY RUSECKAS,
nėj Visi nariai kviečiami atsilanky
1389
50th Court, Cicero, III.
ti, nes bus renkama nauja valdyba
ir šiaip turime daug svarbių reikalų.
A. Jusas, Sekr.
ĮIEŠKO DARBO

Brighton Park. — L. S. S. 174-ta
kuopa rengia dideles prakalbas, ku
rios įvyks ketverge, kovo 31, kaip
7:80 vai. vak., Liuosybės salėj 8920
S. Kedzie avė. Kalbės T. J. Kučins
kas. Kviečiame publiką gausiai susi
rinkti. — Komitetas.

Pa j ieškojimai

JIEŠKAU darbo prie rašto. Turiu
patyrimą Real Estate, taip pat dirb
tuvės knygvedystėi. Rašau angliškai,
rusiškai ir lietuviškai. Apsiimu dirbti
už mažą atlyginimą.
,
A. J. Z.,
4884 Wegg Avė.,
East Chicago, Ind.

2956 So. Union Avė.

PARDAVIMUI biznis, pasiskiriant
vieną iš dviejų: aiskriminė arba sa
liunas. Aiskrinvinė randasi 3150 So.
Halsted St., tarpe 2 teatrų, ant gero kampo. Saliunas randasi 2001 Canalport Avė. Kas pirmesnis, tas geresnis.
S. DIOKAS,
Aiskriminės Boulevard 3305
Saliuno Canal 720

PARDAVIMUI bučernė ir
grosernė, geroj vietoj, lietuvių
ir kitų tautų apgyventoj. Parda
vimo priežastis — savininkas
važiuoja Lietuvon.
8139 Vincennes Avė.

REIKIA DARBININKŲ
I

JIEŠKAU tikro brolio Viktoro Šim
kaus. Prieš pat karę išvažiavo Ame
rikon ir nieko nesigirdi. Motina Lie
tuvoj nori žinot kur jis yra. Malonės
jis pats ar žinanti jį pranešti antrašu:
PAUL ŠIMKUS,
1949 Canalport Avė.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai sa
liunas lietuvių apgyventoj
MOTERŲ
vietoj. Pardavimo priežastį
— patirsite ant vietos.
3301 So. Morgan St.
REIKIA prie siuvamų mašinų

operatorių-merginų. šviesi, sani
PARDAVIMUI saliunas ir
tariška dirbtuvė. 44 vai. savai
poolruimis — renda nebrangi,
tėj. $16 į savaitę užtikrinta.
gera proga lietuviui.
VLADAS KVEDERAS,
JIEŠKAU Antano Joniškos. 1917 THE UTILITY GARMENT CO.,
m. gyveno W. Burlington, Iowa, o
200 N. Jefferson St.
835 Washington Avė.,
dabar kur randasi nežinau. Meldžiu
Racine, Wisc.
atsišaukti šiuo« antrašu:
ALEX POVILAITIS,
1723 N. Marshfield Avė.,
Chicago, III.

Pajieškau Amerikoj savo dėdėtf SIMANO VAIČIKAUSKO; kilęs iš
Stulgių kaimo, Plokščių valsčiaus.
Jeigu esi gyvas, prašau atsiliepti šiuo
adresu: JONAS KAUNAS, pašto val
dininkas, Jurbarke, Lithuania.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių ir lenkų apgyvento] vietoj.
Biznis išdirbtas per ilgus metus.
Pardavimo priežastį patirsite
ant vietos.
4410 So. Ashland Avė.

fAKIMVIMUI

TEL.: VICTORY 3805
Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar
PARDAVIMUI grosernė ir bučemė.
kų vestuvių’’ choro repeticijos, btis da tą į mėnesį.
Lietuvių ir kitų tautų apgyventa vie
romos šiaip: 1) Moterų, abiejų balsų,
ta. Biznis išdirbtas per daug metų.
kiekvieną panedėlį nuo 8 v. v. Fellowshipt House, 831 W. 33rd PI. 2) Vy

ŠTAI KUR PROGA.

PARDAVIMUI . bučernė ir
grosernė geroj, lietuviais apgy
ventoj vietoj, taipgi ir kitų tau
tų. Pardavimo priežastis — pa
220 S. State st., Ruimas 1422. Chicago
tirsite ant vietos. Atsišaukite
REIKTA dviejų vyrų dirbti ofise. N-nų Ofisan pažymint No. 239.
REIKALAUJAME AGENTŲ
Atliekamu laiku tamsta gali užsi
dirbti po $50.00 ir daugiau į savaitę.
Užsiėmimas smagus. Patyrimo agentavime nereikia.

Birutiečių domei. — Pradedant nuo
kovo 28 iki gegužės 8 d. “lietuviš

,

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lietuvių, lenkų ir čekų apgyven
toj vietoj. Biznis išdirbtas per 16 me
Nepraleisk šio Bargeno.
tu. Pardavimo priežastis, išvažiuoja
10 akerių farmą arti Chicago, par
Lietuvon labai trumpame laike.
duoda labai pigiai, $450.00 įmokėt,
S. PAKEN,
likusią sumą Ant iŠrr.okesčio. Plates
1714 So. Ruble St.
nių informacijų ateik arba rašyk
PAUL BAUBLY,
1404
W.
18th
St.,
Chicago, III.
PARDAVIMUI saliunas lietu

ČEVERYKŲ SIUVĖJŲ.

svet., 158 E. 107 St. Siame susirinki
me turime svarbių klausimų apsvar
styti. Visi nariai privalo dalyvauti.

_______________

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per daugelį metų
ir visokių tautų apgyventa, daugiau
sia lietuvių. Turiu parduoti į trum

laiką. Pardavimo priežastį patirsi
NA AR MOTERIS PRIE pu ant
vietos. Atsiftaukite į Naujienų
touring automobilius. Enzinas per NAMINIO DARBO. VAL te
Ofisą pažymint No. 238.
dirbtas ir dirba kaip naujas. 5 Kišk

Pranešimai

NORTH SIDE

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI 7 sėdynių Packard

L. A. Kliubas jau gyvuoja
DIENOMS,'
nuo 1909 m., turi apie 70 na
VAKARAIS,
rių. Prie šio kliubo gali prik
SAVAITDIENIAIS.
lausyti piliečiai ir nepiliečiai.
SPECIALIS
Jis yra savitarpinės pašelpos
IŠPARDAVIMAS
organizuotė ir norintims pas
VARTOTŲ KARŲ
toti šios šalies piliečiais jis pa
Pardavimui ant išmokėjimo
deda savo nariams tame rei
Iš 100 karų pasirinkimas
kale.
ROADSTERS
Nors musu kliubas neturtin
5 PASAŽIERIŲ TOURING
gas, tečiaus turi nupirkęs S.
7 PASAŽIERIŲ TOURING
COUPES
V. Laisvės Paskolos bonų už
SEDANS
$100. Taip pat neatsisako ir
KARAI ŽIEMINIAIS ŠONAIS
DIDELIO ĮVAIRUMO
nuo kitokių gerų darbų. Dabar Bridgeportas. — Illinois Lietuvių
Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirin
jo nariai suaukojo $7.75 nupir kimas
1920 Hudson
įvyks subatoje, balandžio 2 d., Scripps-Booth
Westcott
Dixie
Flyer
kimui knygų Lietuvos <tarbi- 7:30 vai. vakaro, 3301 S*. Morgan St.
Templar
(Cal.
Franklin
Visi kliubiečiai malonėkite susirinkti
ninkams. Kliubas turi savo de laiku.
Studebaker
Top)
Overland
Cale
Ant. Bugailiškis, Pirm.,
legatus Melrose Parko Draugi
National
Drexel
Ant. Lazauskas, Rašt.
jų Sąjungoje dėl palaikymo
Buick
Dodges
Apperson
Viešojo Knygyno, šį sykį kliu Roseland. — Drg. D. L. K. Vytau Velie
Chalmers
Willys-Knight
bas nutarė surengti balių ba to bertaininis, kartu ir nepaprastas Maxwell
Marmon
susirinkimas įvyks nedėlioję, balandžio Paige
Briscoe
landžio 16 d.
—XXIX.
3 d., 2 vai. po pietų, K. Strumilo
Melrose
Parko italai taip
įsigalėjo, kad nebebijo langus
daužyti ir duris laužyti visiems
dar nemiegant. Kovo 27 d. apie
11 vai. vak. apie dvidešimt me
tų, policisto sūnūs, italas įėjo
į Vaičiulio saliuną ir parašė
gerti, bet smuklininkas kažin
dėl kokios priežasties atsisakė
jam duoti. Tuomet jis pats už
ėjo už baro pasiimti. Smukli
ninkas jam užmojo su bite, bet
nepataikė. Paskui italas išbėgęs
atsivedė būrį savo draugų ir
pradėjo į saliuną laužtis.
Kadangi duris buvo užra
kintos, tai geležį atsinešę sus
kaldė duris, paskui išdaužė lan
gus
ir dargi ėmė
šaudyti.
Smuklininkas pašaukė policiją,
tečiaus toji pribuvus valkatų
neberado ir turbūt nei vieno jų
nesuareštavo.
—XXIX. •

Ketvergas, Kovo 31 d., 1921

PARDAVIMUI labai ge
ras saliunas. Atsišaukite:
2596 Blue Island Avė.
Arti Western Avė.

Pardavimui ūkė Michigan valst. 40
akerių labai geros žemės — visa dir
bama, ,su gerais budinkais ir visais
farmos įrankiais be gyvulių. Apie lt
akerių apsėta rugiais ir kviečiais ir
6 akeriai dobilų. Labai patogi vieta
prie žvyrinio kelio, netoli miesčiuko.
Pardavimo priežastis — moters ne
sveikata, tad esu priverstas parduoti
trumpame laike.
Platesnių žinių
kreipkitės ant šio antrašo ypatiškai ar
Icii Alcu •
PAUL ČELEDINAS,
1905 So. Ruble St.,
1-os lubos iš užpakalio.

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

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

ILLINOIS PARMOS!
DIDELIS BARGENAS.

NAMALŽEMĖ
PARDAVIMUI pigiai graži rezi
dencija, mūrinė, 9 kambarių, kieto
medžio, trimingai vana, garu apšldoma, cemento beismentas, didelis lotas
75x165 pėdų. Puikiai medžiais apaugią, visokių kvietkų apsodinta. Aptver
ta visas aplinkui, didelis vištininkas
labai puiki vieta, kas myli nuošaliai
miesto gyventi apie Roselandą ir 95tos gatvės. Greitu laiku parduodame
tik už $7,500.00, pusę cash reikia įmo
kėt. Atsišaukite pas J. Zacker.
3301 So. Halsted St.

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas niūriais 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 $18,000, pusę reikia įmokėti
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą.
Atsišaukite pas
J Zacker, 3301 So. Halsted St.

PIGIAI IR GERAI.
2 flatų mūrinis namas ant Bridgeporto po 6 kambarius su maudynė
mis. Pardavimui už $3,500. Turinti
lotus arba kokius šėrus — bus pri
imti už pirmą įmokėjimą, kitus mokė
sit kaip rendą, mėnesiais.
C. P. SUROMSKI & CO.,
8346 So. Halsted St.,
Chicago.
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 4
ir 4 namas ir 25x148 pėdų lotas. Tu
ri būt parduotas už bargeną. Parda
vimo priežastis — apleidžiu miestą.
Kaina tik $4,000. Ateikite pama
tyt vietą po No. 957 W. 35th PI. sa
vininkas.
PARDAVIMUI farma 80 akerių.
Gera, lygi žemė, prie molio, nekai
nuota, lygi kaip stalas. 60 akerių
ariamos, likusi miškas, tinkąs m*aterijolui. 12 akerių rugiais užsėta, 20
akerių dobilais ir 28 akeriai kitiems
javams, kaipo avižoms, bulvėms, kornams ir tt. Nauja, 8 kambarių stuba
ir skiepas; metas kaip statyta; tele
fonas, porčiai iš abiejų pusių 7x24
pėdas ir gyvuliams bamė. Kiti ma
ži budinkai, kernams, vištoms. Kaina
$4,500 už žemę. Įmokėt $2,500, o ki
tus ilgesniam išmokėjimui. 2 arkliai.
18 galvijų, 8 melžiamos, karvės. Vi
sos reikalingos mašinerijos. Gali pirk
ti viską. Netoli miesto marketų ir
krautuvių. Greitai parduodu iš prie
žasties — važiuoju Lietuvon, nes se
ni tėvai negali apsidirbti. Norėdami
platesnių informacijų kreipkitės laiš
ku:
MARZEL CZAJKOWSKI,
Box 137, Luther, Mich.

43 akerių farnr.a, gera stuba, nau
ja bamė, didelis sodas, 2 mylios nuo
miesto, nuolaidi žemė, prie didelio
PARDAVIMUI Brighton Park 3
geležinkelio. Kaina $3,500.00. % įmoflatų
medinis narnės, su toiletu, mau
kėt likusius lengvais išmokesčiais.
dyne, gasu, elektros šviesa, skalbi
mui kubilai; $55 rendos į mėnesį. Kai
73 akeriai, % mylios nuo miesto na $4,850 užmokės 18 nuošimčių, 1500
prie didelio kelio; geri budinkai ir investinimas, imsime Fordo automo
visos mašinerijos, 3’ arldiai, 6 melžia bilių ir $1,200 cash.
GLEICH savininkas,
mos karvės; komai, šienas ir viskas
mažai farmai įrengimas. Didelis so
2908 W. 38th PI.
das, upelis bėga per farmą ir prūdas.
$7,800.00. Mažas įmokėjimas, likusi
ĮVAIRUS SKELBIMAI
suma mėnesiniais išmokėjimais.

• 25 akeriai, viena mylia nuo miesto
RAKANDAI
prie didelio kelio. 4 kambarių stuba,
nauja bamė ir kiti geri budinkai; vi
sokios
fruktų ant farmos ir
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO. puikus rųšies
sodas, netoli upės, 2 blokai
Stebuklinga proga porai užvedan nuo mokyklos. Kaina $2,500.00.
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus sy
kiu arba atskirai, kaip nauji suside
40 akerių, 7 mylios nuo Chicagos,
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu didelis sodas, nauji budinkai, daug
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- stako, visokių grudų ir visos maši
00, indų, kaurų, lovų, 'taipgi didelis nerijos. Už didelį paaukavimą. Ne
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225 praleiskit šio bargeno, nerasite kito
už $50, su rekordais ir deimanto špil tokio. Tūlas iš šių farmų mainysiu
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti ant mieste savasčių. Platesnių infor
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne- macijų kreipkitės į
delioj.

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

NEPAPRASTAS PASIU’
LYMAS.
Mes pabudavosim namą ant
jūsų loto pigiausia kaina. Pra
džiai mažas įmokė j imas, kiti iš
2810 W. Harrison St.
mokėjimais, kaip renda. Šaukit
RAKANDŲ BARGENAS
Mr. Allman Harrison 7241 šiaip
Pirma negu pirkisit rakandus, ateidienomis ir Wentworth 7775 nekitą^r persitikrinkite musų dideliame
pasu
e. $200 saiza tikras mahago736 W. 35th St.,
dėldieniais.
ny fonog
s, su dviem sprenžinom,
‘ IDEAL HOME CONSTRUCgrajij’a visokiu! ekordus, pilnai gvaKlauskit Mr. P. Bumeiko.
rahtuotas, parsk
_____
TION CO.,
rekordais ir deimantine adata. Ra GYVULIAI IR ĮRENGTA FARMA
203 So. Dearbom St.
šomasis stalelis $25. Taipgi gražus
PARDAVIMUI.
Player pianas. Vėliausios mados par501 Bedford Bldg.
160 akerių, tik
mylios nuo ge

First National Realty Co

lor (fruntinės) setas. Valgomojo kam
bario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip
nauji. Parsiduos jums prienamom
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

NAMAI-ŽEM8
FARMA.
70 akerių; 45 akeriai dirbamos, ant
kurios auga labai gerai, 148 vaisingų
medžiu, 7 kambarių išfumišiuota stu
ba, 2 bamės, 3 kiti budinkai visi ge
rame stovyje. Taipgi 6 karvės, 2 ver
šiai, 3 arkliai, 3 kiaulės, avių, vištų,
ančių ir visos reikalingos mašineri
jos. Vežimai, bričkelės, pakinktai ir
viskas gerame stovyie. Netoli moky
kla, krautuvės, 3 mylios nuo pieninės
geležinkelio stoties, taipgi arti dirb
tuvės. Tik 7 mylios iki miesto; labai
gražioj vietoj. Kaina už viską $2,45X)
Cash $1,450, likusią dalį lengvais iš
mokesčiais. Jei parduosiu šią farmą
pirm bąl. 23, 1921, pridėsiu Fordo au
tomobilių už tą pačią kainą.
MRS. JOSSY WEISLER,
South Scituate, R. I.
160 akerių ūkė su gyvuliais, viso
mis mašinomis, arti miesto. 100 ake
rių ariamos, nepertoli nuo Chicagos.
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant
namo. Pardavimo priežastis — senat
vė. Kreipkitės vakarais.
C. Z. URNIK,
4542 So. Wood St.

TIKTAI Už SKQLĄ.
Pardavimui spaustuvė Ciceroj. PARDAVIMUI — pigiai, 5 kam
Kalnierįų siuvimui mašinoms
operatorių.
Kreipkitės šiandien — gausit barių medinis namas (cottage). Lo
Reikia merginų nejaunesnių 16 me
tas 31x133, tik už $1600.00. ant
tų mokintis gerai apmokamo Čevery pigiai.
Shields Avenue arti 55th St. Blvd.
kų amato. Atsišaukite:
Atsišaukite pas:
JURGIS SKAISGIRIS, .
SELZ SCHWAB & CO.,
Adv. F. P. BRADCHULIS,
4901 W. Roosevelt Rd., Cicero.
514 W. Superior St.
3112 S. Halsted St.

ležinkelio miestelio, kuriame randasi
mokyklos, bažnyčios, krautuvės, pie
nininkyste etc. Taipgi geri marketai,
krasa pristatymas, paranki kaimyny
stė. 95 akeriai dirbamos; šieno pri
maunama 2 tonai nuo akerio. Apart
kitų javų auginimo, puikiausia cukri
nių burokų auginimui, tabakui, bul
vėms, kviečiams, avižoms etc. 65 ake
riai gyrios ir ganyklų 40 galvijų.
Puikus obelų sodas. Visa aptverta ir
pertverta. Gera 6 kambarių nauja
stuba, 2 didelės bamės, šilo, javams
svirnas, paukščiams kūtė, garadžius,
2 arkliai, 20 holstein ir jersey karvių,
1 registruotas bulius, 2 veršiai, 3
kiaulės, 100 vištų, traktorius trimis
arklams, disc. traktoriui ir arkliai: ši
lo filleris, ir šilo eutteris; trąšų kre
čiamoji mašina, šienui rekės, sun
kiosios akėčios, sėdamas karutis, ypa
tingos akėčios ir visos reikalingos ma
šinerijos, nedaug įrankių. 1 gazolino
inžinas. Pašaras, šiaudai, šienas, avi
žos, miežiai ir tt. Tai yra puikiausia
ir pigiausia farma. šalip to, tunu
daugiau farmų pardavimui nuo 40
iki 200 akerių.
Platesnių infonnacijų kreipkitės ra
šydami.
ALEX WHITE,
P. O. Box 45,
Nadeau, Mich.

PARDAVIMUI namas, 4 metų se
nas, po 5 kambarius, kalėtu vande
niu apšildomas, kietmedžio baigimo.
Gražioj apielinkėj, netoli Western
Electric Co.
„
1918 _. 48th Ct. Cicero, UI.

PARDAVIMUI veik naujas 2 flatų mūrinis namas, randasi gražioj
vietoj, Brighton Park, arti dviejų
gatvekarių. Atsišaukite pas savinin
ką, 3249 So. Morgan St.
Tel.: Buolevard 7579.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM
VyrįTr Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
;rumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Patems daromos sulig mierbs, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.
K*

