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Anglijos Didysis Streikas 
Prasidės Pelnyčio!

« ,

Įnešta Taikos Rezoliucija

Nebus Amnestijos Prieš Taiką

Anglijos didysis streikas 
prasidės petnyčioje.

Geležinkeliečiai ir transporto 
darbininkai streikuos angliaka
siams nesusitaikant. Valdžia 

grąsina.

LONDONAS, bal. 13. — Pa
sak Evening Post, angliakasiai 
pareiškė, jog jie nutarė, kad 
negali būti atnaujinimo tary
bų apie užbaigimą streiko, ne
žiūrint ar tas pakvietimas butų 
nuo valdžios, ar nuo darbinin
kų vadovų.

Tapo paskelbta, kad “trilypė 
sąjunga” — geležinkeliečiai ir 
transporto darbininkai pas
kelbs streiką 10 vai. pėtnyčios 
vakarą.

Tas nutarimas tapo padary
tas delei angliakasių negalėji
mo susitaikint su kasyklų sa
vininkais ir valdžia apie Užbai
gimą streiko, kuris prasidėjo 
balandžio 1 d. ,

“Trilypė sąjunga” susideda 
iš angliakasių federacijos, tu
rinčios 800,000 narių, iš gele
žinkeliečių unijos, turinčios 
300,000 narių ir transporto dar
bininkų unijos, susidedančios 
iš daugelio atskirų unijų, turin
čių 300,000 narių. Bet apskai
toma, kad jei bus paskelbtas 
tų unijų generalinis streikas, 
jis palies mažiausia 4,000,000 
darbininkų.

Geležinkeliečių sekretorius J. 
H. Thomas pasakė, kad nutari
mas streikuoti tapo padarytas 
vienbalsiai, kaip geležinkelie
čių, taip ir transporto darbinin
kų. Jis pasakė:

“Streikas prasidsė 10 vai. 
pėtnyčios naktį. Daugelis kitų 
unijų prisiuntė aplikacijas pri
sidėjimui prie streiko; jos yra 
svarstomos.”

J šį didelį streiką gali būti 
įtraukta daugelis kitų unijų vi
soje šalyje.

Valdžios pareiškimas.
Valdžia šiandie išleido seka

mą pareiškimą:
“Atsitikime gręsiančio dide

lio sustabdymo darbo, valdžia 
nori aiškiai pasakyti, kad ji 
panaudos visas valstybės spė
kas apgynimui darbininkų, ku
rie pasiliks dirbti prie svarbių 
bendruomenės gyvenimui tar
nybų.

“Kokis nė butų padarytas 
susitarimas, valdžia duos pilną 
paramą užtikrinimui, kad pa
dėtis tų darbininkų nepasidarys 
blogesnė, negu kad buvo prieš 
sustabdymą darbo.”

Geležinkeliečių ir transporto 
paskelbimas, kad jie streikuos, 
padaro tokią padėtį, kokia bu
vo pabaigoje pereitos savaitės. 
Padėtis yra rusti. Bet visgi tū
li dar tikisi, kad galbūt atsiras 
kokios nors, dabar neperma
tomos, progos susitaikymui.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų ]{ perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
meriai. ,

Gaunamas Naujienų ofise. %

Bet ir darbininkų nusispern- 
dimas yra didesnis kovoti. Dar
bininkai supranta, kad kapita
listai ir valdžia kėsinasi sug
riauti visas unijas. “Trilype 
sąjunga” yra stipriausia už vi* 
sas unijas ir tik ji viena gali 
atlaikyti puolimą. Jos todėl ir 
pareiga yra pirmai stoti kovon 
ir atmušti kapitalistus taip, 
kad jie daugiau nebesikėsintų 
ir ant kitų silpnesnių unijų. 
Jeigu gi ta sąjunga negalės at
laikyti, tada visas darbininkų 
judėjimas bus nuveiktas. Pa
dėtis yra pavojinga ir todėl 
darbininkai elgiasi atsargiai, 
nesikarščiuodami, kiekvieną sa
vo žingsnį nuodugniai apsvar- 
stydami, apskaitydami savo 
jiegas. Tas atsargumas galbūt 
ir verčia darbininkus nesisku
binti su streiku, bet jieškoti ki
tokių būdų susitaikymui ir 
panaudoti streiką kaipo pasku
tinę priemonę, kada nebus ki
tokio išųjitno.

Knox įnešė savo taikos 
rezoliuciją.

Rezoliucija paskelbia taiką su 
Vokietija ir Austrija, bet pasi

laiko Versailles sutarties 
teises.

WASHINGTON, bal. 13. — 
Senatorius Knox iš Pennsylva- 
nijos, šiandie įnešė į senatą 
bendrą rezoliuciją, paskelbian
čią taiką su Vokietija ir buvu
sia Austro-Vengrija. Rezoliuci
ja tapo atiduota užrufbežinių 
reikalų komitetui be jokio 
svarstymo.

Knox režoliucija parodo, kad 
karas su Vokietija ir Austri
ja skaitosi užbaigtu, bet vokie
čių konfiskuotos nuosavybės 
Jungt. Valstijose pasilieka val
džios žinioje, kol Vokietija ne- 
atligins visų amerikiečiams 
pridarytų laike karo nuostolių. 
Rezoliucija taipjau pasilaiko 
visas teises, kokias Jungt. Val
stijos, kaipo vienas talkininkų, 
Ičfyjo Versailles sutartimi.

Lygiai tokią pat rezoliuciją 
Knox buvo įnešęs ir pirmiau, 
ir kongresas buvo ją priėmęs, 
bet prezidentas Wilsonas ją 
vetavo.

Senatorius Borah įnešė rezo
liuciją, kad butų pradėtos tary
bos su Japonija ir Anglija apie 
sumažinimą budavojimo nau
jų karinių laivų.

Atstovas Hamilton įnešė at
stovų bute rezoliuciją, prašan
čią prezidentą Hardingą tuo
jau atšaukti Amerikos armiją 
iŠ Vokietijos.

KOVOS PRIEŠ ALGŲ 
NUKAPOJIMĄ.

NEW YORK, bal. 13. Inter
national Ladies Garment Wor- 
kers unija paskelbė, kad ji yra 
prisirengusi kovoti prieš mote
rų drabužių fabrikantų asocia
cijos bandymus nukapoti algas 
ir pailginti darbo valandas, 
kaip kad fabrikantai pasiūlė 
vakar. Sušauktas nepaprastas 
jungtinės tarybos susirinkimas, 
atstovaujantis 55,000 darbinin-
M- , •

Chlcaro, III., Ketvc/gas, Balandžio (April) 14 d., 1921

Dabartės Dovydas prieš Galiotą

Nebus amnestijos prieš 
taikę.

Prezidentas nesvarstys apie pa- 
liuosavimą politinių kalinių kol 

nebus padaryta taika.

VVASHINGTON, bal. 13. — 
Šiandie didelė delegacija atsi
lankė pas prezidentą Hardingą, 
reikalaudama paliuosavimo Eu
gene V. Debs ir kitų politinių 
kalinių. Prezidentas išklausęs 
delegacijos reikalavimą ir da
vęs jai keletą klausimų, pasa
kė, kad justicijos departamen
tas jau svarsto politinių kali
nių reikalą ir jų paliuosavimą, 
bet kad jis, prezidentas, nieko 
visuotinos amnestijos dalyke 
neveiks iki nebus šalyje pas
kelbta taika.

Delegacija susidėjo iš apie 
200 žmonių, kurie atstovavo 
Socialistų partiją, Farmerių 
Darbo partiją ir daugelį kitų 
pažangių organizacijų.

Amnestijos reikalavimai taip
jau tapo įteikti vice-preziden- 
tui Coolidge, atstovų buto pir
mininkui Gillett ir generali
niam prokurorui Daugherty. 
Visiems gi kongresmanams 
įteikta po glėbį peticijų su tūk
stančiais parašų, • reikalaujan
čių visuotinos amnestijos poli
tiniams kaliniams. Ta peticija 
su parašais tapo atvežta dide
liu troku ir paskui parašus iš
dalinta palei kongresinius dis- 
triktus ir juos įteikta tų dis- 
triktų kongresmanams. Vien 
Terre Haute, Ind. poliečių pe
ticija užveria virš 21,000 pa
rašų. Tarp pasirašiusiųjų po 
peticija yra žymiausi Amerikos 
bendruomenės darbuotojai.

Delegacijoj be socialistų ir 
darbiečių dalyvavo daug žy
mių darbuotojų ir žymiausių 
unijų atstovai.

Rusija neįsileis depoi- 
' tuojaniĮjĮ.

NEW YORK, bal. 13. — Ad
vokatas Charles Recb, ginantis 
Rusijos sovietų reikalus, pra
nešė Ellis salos immigracijos 
valdininkams, kad Rusija dau
giau nebepriįmįnčs -deportuo- 

Janiu jų iš Amerikos iki toli
mesnio pranešimo.

Latvijos valdžios atstovas 
taipjau pranešė, jog jis gavęs 
kablegramą, kad Latvija ne
beduos daugiau vizų deportuo
jamiems pervažiuoti per Lat
viją- i

Valdininkai sako, kad turės 
būti sulaikytas deportavimas 
35 rusų, kurie turėjo išplaukti 
Maneli tiria laivu ketverge.

Pasakyta, kad Rusija atsisa
kys tol priiminėti departuoja- 
muosius iš Amerikos, kol Ame
rika nepripažins kokior nors 
Rusijos valdžios atstovo.

True translation filed with the poat- 
i master at Chicago, 111., April 14, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
TURKAI ATKERTA GRAIKUS

Dalinis karo stovis Graikijoje.

i ATMENAT, bal. 13. — Par
lamentas nutarė paskelbti dali
nį karo stovį. Karo stovis ypač 
bus panaudotas suvaržymui 
laikraščių, kurie pradėjo smar
kiai atakuoti valdžią ir jos ve
dimą karo su turkų naciona
listais.
Graikai galbūt taps izoliuoti.
KONSTANTINOPOLIS, bal.

13. — Turkų nacionalistai vis 
didesniame skaičiuje pasirodo 
Ismid ir Brusa apygardose. Jie 
bando izoliuoti graikų spėkas 
ant Olympus kalno ir grąsina 
atkirsti geležinkelį iš Brusa į 
Moudania, į šiaurius.

Toliau į pietus turkai daro 
kavalerijos antpuolius graikų 
fortifikuotos bazes Panderma 
kriptyje.

Švyturiai palei Juodųjų jurų 
pakraštį tapo nacionalistų už
gesinti. j

PINIGŲ KURSAS.
------  t

Vakar ,bal., 13 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.90
Austrijos 100 kronų ........... $0.32
Belgijos 100 kronų už........... $7.85
Danijos 100 kronų ........... $18.20
Finų 100 markių ................... $2.65
Francijos 100 frankų ........... $1.06
Italijos 100 lirų ................... $4.67
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markių ............... $0.13
Norvegų 100 kronų ......  $16.15
Olandų 100 guldSnų ........... $34.55
Šveicarų 100 kronų ........... $17.33
Švedų 100 kronų .......... „... $23.75
Vokiečių 100 markių ___ $1.65

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 14, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija vėl grūmoja 
Vokietijai.

Briand grąsina griebtis aštriau
sių priemonių prieš Vokietiją, 

jei toji tuoj neišpildys 
sutarties.

BERLINAS, bal. 13. — šian
die patirta, kad nauji Vokieti
jos kontribucijos pasiūlymai 
užvers pasiūlymą atbūdavoti 
nuteriotą dalį Francijos pagel- 
ba Francijos darbo, o vokiečių 
medžiagos.

Briand grūmojimai.
PARYŽIUS, bal. 13. — Pre

mjeras Briand laike debatų at
stovų bute apie Vokietijos kon
tribuciją pasakė: “Laikas žo
džiams praėjo. Mes dabar tu
rime pradėti veikti. Pilnoj su- 
tartyj su musų talkininkais 
mes pasimatysime su Vokieti
ja gegužio 1 d. Francija ne
apleis to pasimatymo.”

Premieras prisiminė duotus 
Londono ir Paryžiaus konfe
rencijų persergėjimus Vokieti
jai ir prigrąsintas baudas ir 
pridūrė, kad valdžia tikėjosi, 
jog Vokietijos valdžia supras, 
jog ji negali toliau atidėlio
ti pildymą savo prižadų.

“Tečiaus mes matome,” tę
sė premieras, “kad panaudo
tosios baudos nedavė lauktų 
pasekmių. Mes pastebime, kad 
Vokietijos vis dar tebėra pa
linkimas išsisukti nuo mokėji
mo. Gegužio 1 d. Vokietija su
sitiks su visa eile prasižengi
mų prieš sutartį, kurią ji pasi
rašė. \

“Aš pakartoju čia su visa 
savo spėka, kad mes kredito
riai turime pilnai legalį aktą. 
Pranešėjas jau tapo pasiųstas į 
Vokietiją ir jeigu musų skoli
ninkas vis dar atsisakinės mo
kėti, sekamą kartą lydės jį po- 
li'cistas. Jeigu skolininkas atsi
sako mokėti, mes thrime įpri- 
versti jį visais musų galėję 
esančiais prievartos budais.”
Vokietija bijosi franeuzų karo.

BERLINAS, bal. 13. — Pra
nešimai, kad Francijos milita
ristinė partija jr Francijos po-

■„.... ......... ....... J... . „

litiniai ‘^spėkos apaštalai” slap
tai agituoja prie karo su Vo
kietija gegužio 1 d., gimdo su
sirūpinimą valdžios rateliuose.

Haagos žinios taipjau paro
do, kad niekurie Francijos ele
mentai stengiasi prie to prives
ti. Žinios sako, kad Francijos 
militaristai j ieško pasileisti ni- 
mų atviram atnaujinimui ka
riavimo tuo pamatu, kad Vo
kietija neišpildė sąlygų ir kad 
todėl Versailles sutartis dau
giau'nebeveikia.

Kancleris Fchrenbach ir už- 
rubežinių reikalų ministeris Si- 
mons sugrįžo iš Berno ir tuo- 
jaus pradėjo konferenciją su 
prezidentu Ebertu. Po to tuo- 
jaus tapo sušauktas kabineto 
susirinkimas.

Įsitikrinus, kad yra slapta su
tartis tarp Francijos ir Angli
jos, sulig kurios Franci jai bus 
duota didesnė laisvė veikimui 
ir kad Amerika nebandys jų 
sulaikyti, didėja čia palinki
mas padaryti naujų kontr-pa- 
siulymų.
Francuzai rengiasi prie karo.

BERLINAS, bal. 13. — Pa
sak gautų patikėtinų žinių, 
Francija rengiasi paskelbti ka
rą Vokietijai gegužio 1 d. rem- 
damois tuo, kad vokiečiai su
laužę Versailles sutartį.

Francijos valdžia mano, kad 
tai yar vienatinis jai likęs ke
lias iš priežasties premiero 
Briand duoto prižado, kad 
“kieta ranka bus uždėta ant 
Vokietijos sprando.“

Pasiekiančios iš Paryžiaus 
konferencijos žinios tai patvir
tina.

Galbūt kad karo paskelbi
mas nebus išleistas gegužio 1d., 
bet bus sulaikytas kelioms die
noms. Iš priežasties tų žinių, 
Vokietijos valdžia parode daug 
ženklų tolinimos nuo savo iki 
šiol griežtos pozicijos kontri
bucijos klausime. Kabinetas 
jau nutarė parašyti naujus pa
siūlymus talkininkams. Val
džia tečia,us tuo laužo duotą 
reichstage savo prižadą žmo
nėms, kad ji griežtai laikysis 
Londono konferencijoje duoto 
pasiūlymo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 14, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija pripažino koopera
cijas.

Atnaujino nevaržomą pirklybą 
tarp kaimo ir miestelėnų.

RYGA, bal. 13. — Kasdien 
darosi vis aiškiau, kad da
rosi didelės permainos Rusijos 
sovietų vidurinėj ekonominėj 
politikoj. i |

Maskvos žinios parodo, kad 
gyvenimas kaimuose sugrąžin
tas į tą stovį, kokis buvo prieš 
revoliuciją. Leninas paskelbė 
dekretą, autorizuojantį atsis- 
teigti Rusijoje kooperatyvėms 
draugijoms ir kviečiantį jas 
pagelbėti sovietų valdžiai.

Kooperacijos, kurios laikė 
organizacijas Anglijoje, Fran- 
cijoje ir Vokietijoje, dabar 
svarsto ar priimti tą pakvieti
mą.

Pirma permaina buvo pa
daryta trįs savaitės atgal, kada 
sovietų premieras leido atnau
jinti pirklybą tarp valstiečių ir 
darbininkų ir panaikino spe
kuliaciją grūdais. Jis taipgi lei
do valstiečiams laikyti savo 
žemes per devynius metus.

Jo pripažinimas kooperaty- 
vinių draugijų skaitomas kaipo 
svarbus žingsnis atnaujinimui 
pirklybos su nesovietinėmis ša
limis.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”
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LIETUVOJE
NAUJAS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS.

Lenkai dalina Lietuvoje ginklus 
savo šalininkams.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]
WASHINGTONAS. — Ba

landžio 11 dieną gautas čia 
toksai “Eltos” kablegramas:

“Krašto Apsaugos Ministeris 
Žukas atsistatydino. Jo vieton 
paskirtas profesorius Šimkus.”

Nuo Balučio gauta vėl ši
toksai kablegramas:

“Vilniaus ir Švenčionių Len
kai dalina savo šalininkams 
civiliems gyventojams daug 
ginklų, tverdami antrą P. O. 
W. (Polska Organizacija Woj- 
skowa) vardu “Straž bezpie- 
czenstwa.”

“Eltos” žinios.
[Paštu per Lietuvos Informacijų 

Biurą Washingtone].

KAUNAS, III, 7. — Gauto- 
mis žiniomis, Francuzijos Mili- 
tarinės misijos Pabaltjurio val
stybėms reorganizuojamos. 
Bus tik viena militarinė atsto
vybė visoms Pabaltjurio val
stybėms Rygoje su leit.-pulki- 
ninku Archey pryšaky. Atsto
vybe turės savo delegatus Kau
ne, Rygoje ir Taline. Prie Lie
tuvos Vyriausybes yra paskir
tas kap. Jouųuicre, prie [Lat
vijos vyriausybės komendantas 
Gerard ir prie Estonijos ko
mendantas Bonn.

TALINAS, III. 9. — Musų 
Atstovo Estijai pranešimu, Es
tų vidaus reikalų ministeris su
tinka duoti leidimą apsigyven
ti Dorpate Lietuvos studen
tams tuomet, jei jie bus priim
ti universitetan.

KAUNAS, III. 9. — Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerija 
pranešė musų Pasiuntinybei 
Vokietijoj, kad svetimų valsty
bių piliečiai, kurie nori lanky
li Vokietijos augštąsias mo
kyklas, bet negyvena Vokietijo
je, privalo paduoti prašymus, 
skyriainus vienai Vokietijos 
augštai mokyklai, savo krašto 
Atstovybei Vokietijoj. Be to 
praneša Vokiečių Užsienių Rei
kalų ministerijai, yra patogiau, 
kad tos įstaigos, kurios teikia 
moksleiviams leidinius įva
žiuoti į Vokietiją, galėtų ir ap
skritai teikti žinių apie moks
leivių prašymų likimus. Vokie
čių Užsienių Reikalų Ministe
rija prašo visus norinčius sto
ti į Vokietijos augšestąsias mo
kyklas elgtis nurodytu budu.

KAUNAS, III. 10. — Sąryšy 
su Franeuzų militarinių misi
jų Pabaltjurio valstybėse re
organizavimu apleis greitu lai
ku Lietuvą kapitonas Cohendct, 
kuris, pulkininkui leitenantui 
Reboul išvažiavus, vedė Karo 
Misiją Kaune, ir kapitonas Pu- 
jol, kurie abu iš pat Misijos 
pradžios ( nuo 1919 m. balan
džio mėn.) buvo atvažiavę.

KAUNAS, III. 18. Kovo 
19 d. Augštųjų kursų prof. 
Voterio Jp5 metų amžiąus su
kaktuvės. Prof. Volteris gimė 
1856 m. Rygoje. Baigęs Rygos 
gubernijos giminaziją, išvažJa- 
vo į Leipcigo universitetą. Ten 
studijavo dvejus metus. 1880 
metais Dorpate baigė univer
siteto rusų-slavų skyrių. Nuo 
1880 m. ligi 1886 m. buvo val
džios siųstas į Lietuvą. Klaipė
dos kraštą ir slavų žemės et
nologijos ir lingvistikos studi
joms. 1881 m. išėjo pirmas 
prof. Volterio kūrinys “Ubcr 
die Volksjyoesie dar Letten.” 
1882 m. Petrapily gavo magis
tro laipsnį.
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Orderiu, kartu su užsakyme.
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Prezidento 
pranešimas.

Atsidarius naujamjam 
Jungtinių Valstijų kongre
sui, prezidentas Hardingas 
pasakė ilgą kalbą, išdėsty
damas valdžios pilitiką.

Toje jo kalboje nėra nieko 
įdomaus. Jisai pasakė tik
tai tą, ką senai skelbia repu- 
blikonų partija. Hardingas 
pareiškė, kad jisai atmetąs 
Versailles'yje sutvertąją 
Tautų Lygą, bet pritariąs 
tokiam tautų susivienijimui 
(asociacijai), kuris nesiau
rintų Jungtinių Valstijų tei
sių ir neverstų šios šalies 
vartot savo jiegą Versail- 
les’io taikos sąlygų įvykini- 
mui.
Hardingas išsireiškė už pa
darymą formalės taikos su 
Vokietija kongreso rezoliu
cijos keliu. Delei Versaile- 
s’io taikos, jo nuomone, 
Amerika galėtų susitarti su 
talkininkais, kad ją patvirti
nus, bet tiktai tąja sąlyga, 
kad butų apsaugoti Ameri
kos interesai.

Kitais klausimais Hardin
gas yra nusistatęs aiškioje 
stambioje šios šalies kapita
lo dvasioję. Jisai stoja už 
prekybinio laivyno didini
mą, už augštus muitus ant 
įvežamųjų prekių, kad ap
saugojus Amerikos indus
triją nuo svetimų šalių kon
kurencijos; už panaikinimą 
mokesčių ant nepaprastų 
pelnų, ir tt.

Apie darbininkus prezi
dentas užsimena tiktai ke
letu žodžių, išreikšdamas 
nuomonę, kad “darbas turi 
dalyvauti manadžmente”, 
bet kartu turįs suprasti, kąd 
“reikia* tarnauti publikai, 
kuri moka”.

Tiesa, kad darbas turi tar
nauti žmonėms, kurių suvar
toja darbo vaisius, bet šian
die darbas tarnauja tai pub
likai tiktai netiesioginiu bu- 
du. Tiesioginiu budu dar
bas šiandie yra kapitalo 
tarnas; kapitalui-gi rupi ne 
tai,kad patenkinus publiką,o 
kad padarius daugiaus pel
no. Ir darbininką dabarti
nėje sistemoje kapitalas 

verčia savo įrankiu pelnu 
daryti.

Tokioje sistemoje tečiaus 
p. Hardingas nemato nieko 
bloga. Ji yra jo idealas.

Anglija linksta 
prie kompromiso.

Anglijos angliakasiai at
metė valdžios pasiūlymą at
naujinti konferenciją su ka
syklų savininkais. Vienok 
generalis streikas dar neį
vyko. Kitu du “trilypės są
jungos” nariu, geležinkelių 
darbininkai ir transį>orto 
darbininkai, nutarė kolkas 
atidėti streiką. Iš tor numa
nu, kad darbininkai turi vil
ties, jogei angliakasių ir ka
syklų savininkų ginčas gali 
būt dar išrištas taikos keliu.

Svarbiausi ginčo punktai 
yra šiuo du: angliakasiai 
reikalauja, kad butų įvesta 
nacionalė algų skalė ir naci- 
onalis pelnų sujungimas. 
Ajng-lialcasiai, vadinasi, nori, 
kad anglių kasimo industri
joje butų apskaitoma visoje 
šalyje padarytieji kasyklų 
pelnai ir kad sulig jais butų 
nustatoma visų angliakasių 
algos. Kuomet pelnai kils, 
kad proporcionaliai kiltų ir 
algos.

Ministerių pirmininkas, 
David Lloyd George, griež
tai neatmeta abiejų reikala
vimų. Jisai priešinasi tam, 
kad butų įvesta kasyklų pel
nų apskaitymas, svarstant 
darbininkų algas, kadangi 
toks įvedimas, jo nuo
mone, priverstų valdžią pa
imti kasyklas į savo rankas. 
Privatiniai kasyklų savinin
kai stengtųsi paslėpti savo 
pelnus.

Bet algų skalės įvedimą 
Lloyd George dalinai priima. 
Jisai siūlo tiktai, kad algų 
skalė butų ne visai šaliai 
vienoda, o nustatyta pagal 
distriktus, kadangi esą vie
nam distrikte darbas kasy
klose produktingesnis, ki
tam mažiaus produktįngas.

Ministerių pirmininko po
zicija yra kasyklų savininkų 
pozicija.

Kadangi angliakasiai ne
nusileidžia, tai valdžia bus 
prispirta duoti jiems naują 
pasiūlymą, tinkamesnį ang
liakasiams. Ir tuomet vei
kiausia abiejų pusių derybos 
bus pasekmingos.

Galima išanksto numanyt, 
kad dabartinė kova dar ne
prives prie anglių kasyklų 
nacionalizavimo (paėmimo į 
valstybės rankas), bet jeigu 
bus išpildyta augščiaus pa
minėtieji darbininkų reika
lavimai, tai iki nacionaliza
vimo paliks tiktai vienas 
žingsnis.

Vienok Anglija nesiten
kins vien tuo, kad kasyklos 
butų paimtos į valstybės 
rankas. Anglijos darbinin
kai reikalaus taip pat balso 
kasyklų tvarkymo (ma
nadžmente).

Biurokratiškas vedimas• * 
industrijų galėtų būt taip 
pat nemalonus darbinin
kams, kaip ir privatiškas. 
Kad butų patenkinti ir vi
suomenės ir darbininkų rei
kalai, industrijos turi būt ir 
nacionalizuotos ir demokra
tizuotos, kitap sakant — in
dustrijos turi būt visuomet 
nės nuosavybėje, o jų vedi
mas turi būt taip sutvarky
tas, kad jame turėtų balsą ir 

ir darbininkai, kupa- valstybė

*

rie tose industrijose dirba. 
Tokia sistema yra socializ
mas.

Į Apžoalga} 
»■■■....

KLERIKALIZMAS.

Lietuvos Telegrafo Agentūra 
(Elta) praneša tokią žinią iš 
Kauno:

“šventasis Tėvas, atsaky
damas į Žemdirbių Sąjngos 
Kongreso pasveikinimą tele- 
gramo iš Romos teikia Lie
tuvos Žemdirbiams savo pa
laiminimą, pažymėdamas, 
kad dvasinis bei ekonominis 
krašto progresas rišąsis su 
Katalikų Bažnyčios klestėji
mu“.
Tai yra, žinoma, netiesa. To

se šalyse, kur katalikų baž
nyčia yra stipri, dvasinis ir 
ekonominis gyvenimas yra at
silikęs (pav. Ispanija, Galicija 
ii\ 1.1.). Ir priešingai: tose ša
lyse, kur katalikų bažnyčia yra 
silpna, dvasinis ir ekonominis 
progresas yra toliausia nužen- 
«s,.

Katalikų bažnyčia šiandie yra 
niekas kita, kaip kunigijos su
sivienijimas. Paprasti žmonės, 
išpažįstantys katalikų tikėjimą, 
neturi jokio balso bažnyčios 
reikaluose — nei religijos klau
simuose, nei bažnyčios turto 
valdyme. Jie tiktai pildo par
eigas, kurias ant jų uždeda 
kunigai: pinigus duoda, mel
džiasi, pasninkauja ir aukas nc- 
>ša.

Sakyt, kad . kunigų gerovė 
(“bažnyčios klestėjimas“) ri
šusi su dvasiniu ir ekonominiu 
šalies progresu, yra nesąmonė. 
Nes kunigai trukdo dvasios 
progresą, palaikydami žmonė
se senovės prie tarus ir perse
kiodami kiekvieną naują idė
ją. Ekonominę šalies gerovę 
jie taip pat negali pakelti, ka
dangi jie nedirba jokio pro- 
duktingo darbo.

KUN. BUCYS IŠVAŽIUOJA.

So. Bostono “Darbininkas“ 
rašo, kad iš Lietuvos atvažia
vęs dar vienas “dvasiškas tė
velis“, kun. česaitis. Jisai už
imsiąs redaktoriaus vietą Chi- 
cagos “Drauge“. Kun. Bučys. 
kuris dabar redaguoja “Drau
gą” išvažiuosiąs Lietuvon.

VOKIEČIŲ DVARININKAI 
VEIKIA PER DIPLOMATIJĄ. 

—*-----------
Vokiečių dvarininkai labai 

nusiminė, kada pernai metais 
bermontninkai buvo išvyti iš 
Lietuovs ir Latvijos. Bet jie 
nenustojo vilties atgauti savo 
dvarus ir ėmė darbuotis kito
kiais keliais.

Kauno “Socialdemokratas“ 
rašo, kad daugelis Lietuvos 
ir Latvijos dvarininkų priėmė 
pilietybę Švedijoje, Danijoje ir 
Prusnose, ir dabar jie šaukia
si tų šalių valdžių pagelbos, kad 
apgynus savo dvarus. “Sočiai- 
demokartas“ sako:

“Latvių valdžia jau yra 
gavusi eilę protestų' iš sve
timų valstybių, kam, girdi, 
vykindama žemės reformą, 
skriaudžia dabartinius jų 
‘piliečius’, vakarykščius Lat
vių baronus. Latviai davė 
į tuo? protestus tinkamą at
sakymą ir... vokiečiai nuti
lo.

“Tokius protestas daro vo
kiečiai ii\ pas mus. Vokie
čių atstovybė Lietuvoje už
taria Lietuvos da va rimuku s- 
vokiečius, kurie, išsirūpino 
gauti dar ir Vokiečių pilie
tybę. Vokiečių atstovybė 
daro tą patį, ką ir Lenkų 
valdžia, gindama lenkus dva
rininkus. Daėjo iki tani, kad 
Vokiečių Atstovas grasino 
Lietuvai įvairiomis sunkeny
bėmis, kai bus daroma pre
kybos sutartis Lietuvių . su 
Vokietija.“

NAUJIENOS, Chlcap

Kažin ar Lietuvos valdžia 
'turės drąsus duoti tokį pat at
sakymą į tuos protestus, kokį 
davė Latviai?,

LIETUVIŲ ĘŲNJGAI MEL- 
DžIASI Už LENKUS?

Musų draugų laikraštis* ei
nąs So. Bostone, rašo:

“Vienas 'Keleivio’ skaity
tojas prisiuntė mums iš 
‘Providence Bulletin’ iškarpą, 
kur rašoma, kad 6 kovo 
Providence’o lietuvių kuni
gas buvo surengęs didelę iš
kilmę lenkų karalaičio 
‘švento’ Kazimiero dienai pa
žymėti. Laikraštis pažymi, 
kad lygiai tą dieną pripuolė 
lenkų nepriguhnybės sukak
tuvės, ir lietuviai katalikai, 
savo kunigams vadovaujant, 
giedojo himnus ir meldėsi 
prašydami Dievo, kadi len
kai iš Vilniaus neišeitų. The 
Ussemblage declared agnius t 
the evacuation of Vilna and 
nanied a comniittee to cam- 
paign for funds’, sako anglų 
dienraštis. Ir jis priduria, 
kad šitos lietuvių kunigo iš
kilmes buvo supenėtos ‘in an t>bsci’vanco of tSt, Casl- 
mir Day and the third anni- 
versary of the independence 
of Poland.*

“Iškilmėse dalyvavo kun. 
Tamoliunas* kun. Kavaliaus- 
«kas ir dar koletas kunigų.“
Tas anglų dienraštis galėjo 

supainioti dalykus. Bet mūsiš
kiai kunigai iŠtiesų apvaikščiojo 
“šv. Kazimiero <lieną“. O tas 
Kazimieras buvo lenkų kara
laitis. . " ' ; i

DARBININKŲ “ARISTOKRA
TIJA“ LIETUVOJE.

Lietuvos komunistų spauda 
rašo, kad Lietuvoje jau pra
deda rastis “aristokratija” dar
bininkuose. Dalis darbininkų, 
būtent, —• dvarų darbininkai, 
rūpinasi tiktai savo reikalais, 
stengiasi tiktai savo būvį > pa
gerinti, 0 apie kitus darbinin
kus visai užmiršta. Tatai ap
sireiškia, girdi, ir profesinėse 
sąjungose.

“Jos“, sako Lietuvos “Ko
munistas”, išpradžių apėmė 
vien tik dvarų darbininkus ir 
jos statė tik tokius reikala
vimus, kurie ėjo naudai vien 
dvarų darbininkams. Algos 
pakėlimas, darbo dienos su
trumpinimas, senių, ligonių 
ir 1.1, apsauga — lik dva
ruose. Ir kaimo ūkį kon
troliuoti tik dvaruose. Apie 
ūkininkų gi darbininkus 1919 
metų lauko darbininkų pro
fesinių sąjungų ir jų suva
žiavimų reikalavimuose ir 
nutarimuose mes nerandame 
neų pusės žodžio ^pic tai, kas 
sakytų, kad tos sąjungos 
rūpinasi ir iikininkij. darbi
ninkais. Tokiu bildu, dva
rų (ir tai didesnių) darbinin
kai likdavo (ir po truputį 
lieka) darbininkų aristokra
tija kaimo proletariate. Pla
čiosios ūkininkų darbininkų 
minios pasilieka už profesi
nio judėjimo ribų. Maža to. 
Ir dvarų darbininkų tarpe ne 
viskas tvarkoje. Daugelyj 
vietų dvaro darbininkams 
jau ne tiek rupi kova su dar
bininkų priešais (ar ir visai 
ji neriipįj, kiek rupi, kokiu 
budu išsiderėti, įgyti tomis 
ar kitokiomis sąlygomis dva
rą, kad iš berno likti gas- 
padarium. Vienur-kitur bal
toji valdžia užganėdiną lau
ko darbininkų ‘aristokrtijos’ 
geidulius, vienur-kitur duoda 
tomis ar kitomis sąlygomis 
žemės, kad skaldyti darbinin
kų vienybę ir paskui geriau 
užsirioglyti ant darbininkų 
klesos sprando.”

I

čia yra paliesta opiausias 
Lietuvos darbininkų judėjimo 
punktas.

Pramonė laėluvoje, kaip ži
nome, yra labai menka, lodei 
pramonės darbininkų Lietuvoje 
yra visai mažai. Didelė di
džiuma Lietuvos prdlctariato 

susideda iš lauko darbininkų.
Iš šitų lauko darbininkų te

čiaus, kaip matome, tik dalis 
darbininkų organizuojasi į 
profesines sąjungas, būtent — 
tiktai dvarų darbininkai. Ūki
ninkų darbininkai, anot ‘‘Ko
munisto”, “pasilieka už profe
sinio judėjimo ribų.” Jie, reiš
kia, dar visai nėra susiorgani
zavę kovoti už savo reikalus.

Iš to išeina, kad Lietuvos 
darbininkų judėjimas sįįąndie 
dar yra labai silpnas. Bet jei
gu taip, tai dabar pagalvokite 
apio Lietuvos komunistų (ir 
jų vienminčių Amerikoje) iš
manymą, kurie skelbia, kad 
Lietuvoje jau dabar turi būt 
įsteigta darbininkų valdžia! 
Ar ne sapnuotojai yra tie žmo
nės?

Bet to dar negana, kad Lie
tuvos darbininkų klesa yra 
nelabai skaitlinga ir menkai 
susiorganizavus. Jos viduje ap
sireiškia da ir priešingumų. 
Viena dalis darbininkų jaučia
si kaip ir “aristokratais“ ir rū
pinasi tiktai savo reikalais; o 
kita dalis nei pati nepajiegia 
sutartinai ginti savo reikalus, 
nei negauna pagalbos iš geriaus 
rtyvcsntijitSiųJ q savo Iclesos <lrau- 
su*

Pagalios, tojo “aristokratijo
je” apsireiškia palinkimas tap- 
•ti savininkais ir susilaikyti su 
valdžia.

Prie tokios padėties, Lietu
vos valdžiai yra nesunku su
valdyti darbininkus, patenki
nant vieną jų dalį ir spaudžiant 
kitą.

L&srRelialai
KAIP SU "BANGA”?

Kiek laiko atgal pasirodė 
pirmasai musų oi'ganizaclijos 
organo “Bangos” numeris. Tai 
buvo, rodos, apie du-trys mė
nesiai atgal. Bet nuo to laiko 
ir vėl nieko nebegirdėt. Apie 
musų Sąjungos organą, kaip 
išrodo, “užmiršo” ir musų or
ganizacijos viršininkai ir patys 
sąjungiečiai. Gali būt, kad tie 
viršininkai ir neužmiršo; gali 
būt, kad jio kai ką ir svarsto, 
tik Sąjungos minioms nieko 
nesako. Gali būt. Rasi yra 
tam tikrų priežasčių.

Bet. kad apie musų laikraštį 
“užmiršo” ir patys sąjungie
čiai — negerai. Aišku juk, 
kad sąjungiečiams nedirbant ir 
jų organizacijos viršininkai ne
ką tepaveiks.

Rodos, kito tokio 
neatidėtino reikalo, 
laikraščio išlaiky

tu© tarpu neturime.

Kodėl taip dedasi, sunku iš
aiškinti, 
opaus ir 
kaii> savo 
mas, mes
Nuo to, kaip mes sugebėsime 
savo organizaciją sutvarkyti,1 
juk priklausys ir pats musų 
darbo sėkmingumas. Tai tu
rėtų suprasti kiekvienas sųjun- 
gietis. Bet pas mus, kaip ty
čia, tylima ir laukiama.

sa-Manau, kad tuo reikalu 
jungiečiai turėtų rinitai susido
mėti ir stvertis darbo.

—Sąjungietis.

Verbuojasi streiklaužius.
[IŠ Federuotosiotf Presos]

Mhineapolis. — Organizuo
tieji vietos viešbučių ir val
gyklų darbininkai-virčjai krei
pėsi į atatinkams kilų aplinki
nių miestų unijas prašymu, 
kad iš ten nevyktų į Minneapo- 
lisą nė vienas virėjas. Minnea-

Kiekvienas aptic- 
korius parduoda 
Pain-Expellerį. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

i Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų,

F. AD. tlCHTER & C0., 
3rd Avė. & 35th Si., 
Breoklyn, New York

Dr. Richterio Linimentas!
Pain-Expelleris

. yra naudojamas, su
virtum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų,, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia ncapkainuor 
jamą pagalbų.

polise kone visi viešbučių ir 
valgyklų daribininkairVirėjai 
metė darbą. Metė jį todėl, kad 
samdytojai sumažino algaiS. 
Pastarieji dabar ryžasi gaut 
streiklaužių.

LINKSMI SVEIKI KŪDIKIAI 
NEVERKIA.

Jei tamistos kūdikis nesma
gus ir nuolatos verkia, tai daly
kas, kad jam duodamas maistas 
netinka jam ir nesuteikia atsa
kančio auklėjimo.

Ant puslapio 3 šio laikraščio 
yra pagarsinimas Borden’s Eagle 
Brand Condensuoto Pieno. Iškirp 
kit kuponą ir pasiuskit Boden’s 
Companijai, o ji prisius jums 
veltui nurodymus davime mais
to, kurį tūkstančiai moterių at
rado geriausiu savo kūdikiams.

Taipgi prisius savo “Kūdikių 
Gefovė” knygą, kuri yra labai 
naudinga auginimui kūdikių.

SchttPastate Bank
728 W. 12th St., 

Arti Halsted St.

■ Parankiausia

BANKAS CH1CAG0J
Atdara dienomis iki 6 v. v.
Sub. ir Utaminke iki 8 vai.

Nedėlioj iki 12:30 piety.
Pasidėk savo pinigus šin

TVIRTAN VALSTIJININ 
BANKAN 

3% mokame už padėtus 
pinigus 

Perviršis virš 
$5,000,000.00

Schiffc»°StateBank
728 W. 12th St,

Arti Halsted St.,

: Odos niežu ligas
yra tankiai nopakiančiamaa. Jos apsl* 
r«ižka per raudonumo, kariti, per pusliti* 
kies, prakaitavimo, o ka bloglaus, per ne* 
paliaujamo niežiejimo, smelkimo ir degi* 
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas 
dalis kūno, o tas tik padara bloglaus. No* 
kontėklte tuos kankinimus. Pasinaudokite

Severa’s

ESKO
(pirmiau Severo Odos Mostis) ta apšauto* 
Jatl mostį dėl odos niežu ir veikiai pasiek* 
Bitė geldinga paselpą. TukstanCiels žmo
nių, kuri vartoji ta mostį dėl yvalrlu odos 
niežų, yrą visai užganėdinti. Jie rada jos 
elart, vasokiu<j — tų put ir Jus atrasti. 
Pardavinleta visose gerose aptiekose. J? 
Preke 50 centai. X

W F, SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. C. K. KLIAUGA
DĘNTISTAS

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

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

....................... ■<—.. .............. Į .............................. .

KAZIMIERAS KARPAVIČIUS ir 
F. TEKORIUS pranešiunę, kad per
kėlėme čeverykų taisymo dirbtuvę 
nuo 3244 So. Halsted St., prie 813 
W. 35th St., m-ti Halsted St. Kvie
čiame savo senus kostumerius, taip
gi ir naujus atsilankyti su reikalu. 
Persikelsime balandžio 9 d., subatoj.

Kazimiims Gbcis
j 0

ADVOKATAS

Namu Ofiaat Niauto Ofitau

3323 S. Halsted St. 127 M. Oearborn St.
Tol. Boulcrard 1310 T«L Central 4411

Europsan Amerlean Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pasportai ir tt. 
NOTARIJUIAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th St„ Kamp. Halsted St. 
Tekt Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdienę

Vak. t Utar. KeL ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki 3 po pietų.

APSAUGOK SAVO PINIGUS ' 
Jf
Kam sukt salvę, kad radus vietę 

tikrai Magiam invastinimui, kuris 
atnaštę 4% ir daugiaa metams 
pelno? PasiklAMklt P. M. Haičio.

LIBERTY LAND & INV. Cn., 
8801 Ao. Halsted Str^ 

Chicago, III.
Bo^.vard 6775.

Tel. Randolph 2808

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidų rodės ty j:
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 no pietų. 

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

wwuw»je m ............ i

1JOSEPH C. SOBOL
. Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block 

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

DR. A. MONTVID f
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshail Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Valandos/ nuo 10 iki 12 ryto. 
Telephone Central 3362

2121 North Western Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaka»*e 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos tel. Ąlbany 8710

Telephone Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DĘNTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

■IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
NAUJOSE RANKOSE 
f

Didelis lietuvių Garadžius

BRIDGEPORT CARAGE

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

ANTANO RIMKUNO

Šitame garadžiuje yra duodamas 
geriausias patarnavimas dieną ir 
naktį. Apart to čia yra nepa
prastų bargen'ų ir sąžiningas au
tomobilių pataisymas.

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

BRJDGEPORT GARAGE 
3207 So. Halsted St., Chicago.

IlibMlIiMIIMIMIIIIIIl

Phunft Boulcvard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodifai,

Aukaybt, Olum- 
bijos Grafonolai ir 
UetuviUd naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
re., Ghicago, Iii.

Skaitykite ir Platinkite
A TT .T T U N n fi”
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Vardas

Adresas

The Borden Company
Borden Building New York

VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI PIENO
Lietuvė motina iš Bostono rašo:

9

“Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji .bandė' viso
kias rųšis ir maišinius pieno, bet niekas kūdikiui ne
buvo tinkamu iki gydytojas patarė naudot

H

CHICAGOS 
ŽINIOS

Sūnų pakorė už rankos.
Užvakar tapo suareštuotas 

bučeminkas Elvin Bogninski, 
1224 Holt gat., už savo sunau 
pakorimų. Bogninski pakorė 
už rankos savo sūnų, kuris 
iškubojo dvyliką valandų, iki 
jo teta nupjovė virvę. Dešimt 
melų vaikas, Vincentas buvo 
jau be sąmonės ir jo ranka bu
vus kruvina ir sutinus. Tėvas 
jį pakoręs už tai, kad tasai pa
vogęs jo dešimt dolerių, Bog
ninski, sako buvęs labai žiau
rus savo šeimynai. Dabar gi 
policija imas ištirti visą padėtį.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai virškinosi,, 
kaip jos pačios pienas

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVfi, kuri paaiškins, kaip užlaikyti

. kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106

■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Policistas pašautas.
Keturi vagys užvakar pašovė 

policistą Thomas D. Fallon, 
prie 1105 S. Morgan gat. Poli
cistas pašautas per kairįjį plau
tį ir rankų; nemanoma, kad iš- 
gys.

Pastebėjęs policistas auto
mobily važiuojančius pamanė 
apie juos ką blogo ir prisiar
tinęs paklausė,<. kas jie tokie 
esą. Vyrai vietoje atsakyti, pa
leido du šuviu ir automobilį 
palikę pabėgo. Pašautas ir ant
ras jo draugas policistas, kuris 
tuo tarpu rados biskį toliau, 
šaudė į bėgančius. Bet gal ne
pataikė.

Paliktasai automobilis prik
lauso Max Davis, 553 E. še
šiasdešimtos gat., kuriam va
gys tą patį vakarą buvo pavo
gę. Spėja, kad vogtą automobi
lį vyrai manė įstumti į ten 
esančią daržinę.

$35

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

es par-

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą 
PA

Or. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egzamiasoju D

$35

JI STORAGIUJ
Atsišaukite kifogreičiausiai. Didelis išparda- 

' vintas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir 
pečių, — kaip nauji.

WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.,

Mes turime parduoti už neužnrokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenimo negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
Earduoti dešimtį augštos rūšies tikros odos seklyčiai sotų, lovų ir 

aipetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. M 
duosimo už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi pasiunčiam-e C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.

Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4 vai. ,po pietų.

Chicago, Iii.

kreipiame i vai
kus. Vai.; nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

| SIPKORTES ■
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Nėra ofiso visoj Amerikoj; kur galėtumėt pigiau gaut 
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias 
Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauną ai* Liepo
ją. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už s 
DYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI- 8 
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA 
Į 3 DIENAS. Raitykite ar ateikite ant šio adreso:
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į LITHUANIAN 
m TRAVEL BUREAU

III
IH

IlH
lfl
lIl
llI
til
Ill
IlI

lIl
IlI

I

136 E. 42-nd Street, 
NEW YORK, N. Y.

Liberty Land&InvestmentGo
ofise atliekama sekami reikalai:

PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farmų, lotų ir namų.

APDRAUDIMAS (insurance) namų, rakandų ir automobilių, nuo 
ugnies, vėtrų, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.

PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bond- 
sų, nešančių puo 6% iki 8% metams pelno.

PINIGŲ SIUNTIMAS į Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursą.

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

vai. ryto Bei 6 vai. vakaro; panedėliais, utarninkais, ketvergais ir su- 
batomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 3 vai. po piet.

3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų„ Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nu® 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

II

TeJ. Mpiroe 2804

PR. W. f. KALISZ
Spedaląmąąt Moteli H«m Ir Chirurgija

U4i MILWAMKW ATM. CJUCASO.

Lietuviu Rateliuose
Jonesio investorių mitingas.
Užvakar, balandžio 12 d., 

įvyko antras Jonesio apgautų 
investorių . mitingas. Mitingo 
tikslas buvo tame, kad žmo
nių išrinktasai komitetas išduo
tų raportą apie savo veikimą.

Mitingą atidarė komiteto 
pirmininkas Wm. Riauba, 
kurs taipgi trumpai paaiškino, 
kas buvo iki šiol veikta.

Plačiau apie komiteto veiki
mą aiškino komiteto narys 
Juozapas Gružinskas. Jis pra
nešė, kad komitetas išėmė wa- 
rantus suareštavimui fkdtu(rių 
Jonesio agentų, kurie labiau
sia buvo prisidėję prie pinigų 
išviliojimo nuo žmonių.

Komiteto surinktomis žinio
mis, pas agentus ant rankų dar 
randasi su viršum devyni šim
tai kvitų ir arti keturių šimtų 
Šerų.

Toliaus kalbėjo advokatas 
Kl. Jurgelionis ir savo kalboje 
nurodė, kad žmonėms nebega
lima bus pinigai atgauti, jeigu 
nebus sugautas Jonesi, o jei ir 
butų sugautas, tai nežinia ar 
pas jį rastųsi tie pinigai. Gal, 
nenorėdamas sėdėti kalėjime, 
Jonesi sugrąžintų visus pinigus, 
o gal pasitikėdamas su pinigais 
greit išeiti iš kalėjimo, gerinus 
sėstų kalėjiman negu grąžin
tų pinigus.

Po adv. K. Jurgelionio kal
bėjo komiteto pasamdytasai ad
vokatas J. Thompson White, 
kurs išreiškė savo pasiryžimą 
j ieškoti Jonesį ir papasakojo 
apie išėmimą \varantų prieš 
keturis Jonesio agentus. Jo kal
bą lietuviškai aiškino Louis 
Rukšėnas.

Mitingas sudėjo su virš $37 
bylos vedimui..

BRIGHTON PARK
Iš LSS. 74 kuopos veikimo.

Kovo 31 dienų vietos LSS. 
171-toji kuopa buvo surengus 
prakalbus. Prakalbos įvyko 
Liuosybcs svetainėje, prie 39 
PI. ir Kcdzie gatvės. Kalbėjo 
drg. T. J. Kučinskas. Žmonių 
buvo ytin gražus būrys.

Kalbėtojas išparodė kokios

(Seka aut 4 pusti

Ant atminties metinių 
sukaktuvių

JOZAPO NORVAINIO
Mirė Balandžio 16 d., 1920, tu
rėjo 48 m. amž., išgyveno 20 m. 
Amerikoj. Buvo vedęs ir išgy
veno 18 metų su.savo šeimyna, 
Paliko moterį Barborą, sūnų 
Juozapų 17 m., dukterį Veronikų 
14 metų ir sūnų Albertų 5 m.; 
Lietuvoj, motinų, brolį ir seserį. 
Čionai Amerikoj trįs brolius: 
Leonų, Kazimierų ir Jonų.

Nors jau metai suėjo bet šir
dies kausnras dar neužgeso. Jis 
buvo geras ir draugų, pažįsta
mų mylimas ir kurie suteikė pa
skutinį patarnavimų. Dar kar
tą tariame ačiū visiems dalyva
vusiems laidotuvėse. Meldžiame 
atjaust imusų nuliudusios širdis, 
o jam ištarti amžinų atilsį. Lai 
būna lengva šios šalies žemelė 
ramiai ilsėtis.

Velionis paėjo iš Telšių pav., 
Plungės valsč. ir parap. Pamal
dos šiam atminimui apvaikščioti 
atsibus Baland. 16 d., Apvoizdos 
Dievo bažnyčioj. Kviečiame vi
sus gimines ir pažįstamus daly
vauti.

Pranešimas
Pranešame, kad Darbo žmo

nių Knygyno katalogai 1920 me
tų jau išsibaigė, gi 1921 dar ne- 
gatavi, todėl tkurie negavote 
teiksitės atleisti. Dabar Darbo 
Žmonių knygyno SANDELIS 
išaugo į taip didelį, kad ta vie
ta, kurioje dabar yra pasidarė 
per ankšta, prisieina j ieškoti di
desnės vietos, kurioj© butų gali
ma netik, kad visas Europoje ir 
Amerikoje išleistas lietuviškas 
knygas sutalpinti, o ir svetini 
tautiškų kad nemažai tilptų, tad 
dėl tos priežasties reikalinga 
taippat didelio katalogo, kokio 
dar lietuviški knygynai niekuo
met neturėjo. Parupinimui to, 
reikia daug pinigų. Taipgi dėl 
stokos pinigų ir dėlei dar nežino
mos vietos gali būti, kad ims 
laiko apie keli mėnesiai, kol vis
kas bus gatava ir todėl, brangus 
Darbo žmonių Knygyno rėmė
jai, turėdami progos pasinaudo
kite per draugus, kurie gali ypa- 
tiškai atvažiuoti, arba patys at
važiuokite,, mes užtikriname, 
kad čia gausite knygų, kokių ki
tuose knygynuose negaunate, 
jau dabar turime galybę tik-ką 
iŠ spaudos ir jau atgabenta iš 
Lietuvos knygų, taipgi laikraš
čiai: “Lietuvos Ūkininkas“ 10c., 
“Socialdemokratas“ 5c., “Sie
tynas“ 30c., “Aušrinė“ 30c., 
“Trimitas“ 20c. “Mokykla ir 
Gyvenimas“ 50c. Siųskite užsa
kymus ir kartu pinigus šiuomi 
adresu:

J. B. AGLINSKAS, 
3238 S. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Gęnoralis
Kontrąktorius ir 

x buda voto jas.
Būdavo jame ir taisome.'

1401 W. 47th St., Chicago.

DR, vaitush, o. d.
Lietuvis Akių 

Specialistas
alengvins akių Įtempimą, kuria 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at-. 
sitikimuoso egzaminavimas daroma su ' 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. No- 
dėidieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

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

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, UI.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
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Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS i
LIETUVIS 

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

pančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas. ■

3259 So. Halsted S't., Chicago. ■

Tel. Pullman 342
DR. L E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., lioseiande.

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telefonas Pulln.an 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dantistas
10801 So. Michigan Av., Roseland.

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

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

Phone: Boulevard 4121

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 A v.

Phone: Prospect 2704

VĖL NAUJIENA.
Norėdami skaitytojams parodyt mu

sų draugiškumų, suteikti naudų, ir 
padaryt vieni kitus artimesniais; mes 
sumanėme naujų dalykėlį, kurį tiki
me visiems kas tik pas mus atsilan
kys ir nusipirks, taip jau žema kaina 
madingus, tvirtus ir geriausio darbo 
čeverykus. Mes tai darysime tik 
per trumpą laikų, tat pasiskubinkite 
išnaudoti tų progų, štai paduodame 
kuponų; ir kas tik pirks pas mus vy
riškus ar moteriškus čeverykus — 
mokėdamas už juos priduos šį kupo
nų, gaus 50 centų pigiau ant poros.

..A.~

Kuponas vertas 50 cenly
Su kiekviena pora vyriškų ar. mote

riškų čeverykų. Pirkdamas nerodyk 
jo iki mokėsi už pirkinį.

TETER BROS SHOE STORE 
1 3415 So. Halsted St.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

* * AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalčse. 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.

Telefonas: Drover 7012

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^. 
arti 47-tos gatves

Dr. M. T. Strikol’is 
PRANEŠIMAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

H Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

: DR. J. SARPALIUS
■ 1424 So. Halsted St.

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. 
Ncdėlioms 10 — 12. 

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Tel. Boulevard 2160

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

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III. v

' DR. S. BlEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

T

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St., 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M. HERZMAN
18 RUSUOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
Telephonai: 8110 arba 8&7

1 Naktimis: Dresel 
/ (. 950 - Drover 4186

GYVENIMAS; 3412 S. Halated St. 
VAL.: 9—10 ryto ir 8-—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai/

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: * 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Dreiel 2880

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai

Ofisus •
3149 S. Morgan SY.’, kertė 32 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v. 
Tel. Oak Park 8428 

Bes. 615 So. Humpherey Avė.,

Physician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

1669 Blue įsi and Avė., 
Kampas 18-tos CHICAGO.

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOWLAIT-^SASS. ~ 
Kątik sugrįžo iš Californijos~ir 

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

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

!■ ............................. . ■ ■■ ...........

Telephone Van Buren 294
Bez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROJH
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.

gydytojas, Chirurgas 
Akušėras

Halsted St., Chicago
10-12 v. r., 1-3, 6-8

Į 3203 So.
[Valandos:

v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

■Tel.: Yards 6666
I Boulevard 8448

" DR. V. A. ŠIMKUS
■ Lietuvis

/F=
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H.GINDICH
DENTISTAS

Mes savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kcdzie Avė., Chicago, III.

Arti 38th. Street.
~ ...... >■...... *

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

'.4., jiftuiliuJ’ J'aL I B

T

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Bezidencija: 2811 W. 63rd St« 

Tel. Prospect 3466

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

MMI



(Tąsa seka nuo 3-čio pusi.)

negerovės atneša darbininkams 
dabartinis jų skaldymąsi į įvai
rias partijas-partijeles. Ir tai 
tokiu laiku, kada darbinin
kams būtinai reikalinga susi
jungti į vieną stiprią partiją— 
Socialistų Partiją, kuri yra vie
natinė darbininkų klesos rei
kalų reiškėją.

Kalbos metu 
gė užsipuolimo 
musų draugų, 
šaltai išparodė, 
skaldymąsi yra
Sakė: kur du priešu pešasi, ten 
visuomet atsiranda trečias, ir 
pasinaudoja. s

Po prakalbos leista paduoti 
klausimus, į kuriuos kalbėtojas 
tinkamai atsakinėjo.

Vieną dalyką noriu pastebė
ti savo draugams, būtent tą, 
kad draugai, kuomet yra ren
giama kokios prakalbos, tinka- 
miaus prisirengtų prie prakal- 

pra- 
kal- 
pra-

kalbėtojas ven- 
ant buvusiųjų 
Tik rimtai ir 

kodėl tokie 
organizuojami.

das reikėtų kurti. Pasak jo, L B. L. D. 86 kp. draugiškas vaka- 
• • • . * • • v i ! rėlis įvyks balandžio 17 d. 1921 Liuo-pirmiausia tokias prieglaudas ;yMs svetainėj, 1822 Wabansia Avė. 

reikėtų kurti Kaune, Vilniuj ir 
Suvalkuose. Belo, kas duosiąs 
penkiasdešimts dolerių, bus 
nuimtas paveikslas ir pakabin
tas prieglaudoje — amžinai. 
Po paveikslu bus parašyta au
kotojo vardas ir pavardė. Gi 
kas duos dvidešimt penkis do
lerius, to vardas, pavardė ir 
gimimo vieta bus įrašyta tam 
tikroj knygoj — prieglaudos 
istorijoje. Kas duos dešimtį do-

NAIIJIKNOS, 4 'l.f. o-o. III

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
■BU..... 111 . .L.......,

NAMAI-2EME.
Ketvergas, Balandžio 14, ’21
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kalbų vedėjas pertraukia 
bėtojąį ir pats ima ręsti 
kalbų. To reikėtų vengti.

Užsibaigus prakalbai, 
pakvietė susirinkusius, kad 
įstotų LSS. 174 kuopon —< 
vietos ar ateidami j sekamų 
susirinkimų. Keli pasiža- 

j sekamų kuopos

jas 
jie 
ant 
jos
dėjo ateiti 
susirinkimą. Ar prisirašė kas 
ant vietos, neteko sužinoti, nes 
neturėjau laiko laukti iki ga
lui. —Kp. korespondentas.

TOWN OF LAKE.
Klerikalą prakalbos.

Balandžio 8 <]. pobažnytinia- 
ine skiepe veitos klerikalai buvo 
surengę prakalbas. Kadangi 
plekatuose buvo garsinta, jogei 
kalbės nesenai pagrįžęs iš Lie
tuvos Liet. Raudonojo
žiaus rėmėjų draugijos atsto
vas Dr. Rutkauskas ir

ta.
Baigdamas prakalbą Dr. Rut

kauskas leido paduoti klausi
mų, “jeigu kam neaišku.” Čia 
pasiprašo balso viena moteris 
ir sako: “Aš esu palieciavojus 
aukoti šimtą dolerių, bet dak
taras man paaiškink, kur ge
riau aukoti: ar čia, Chicagos 
labdaringąjai sąjungai, ar ten, 
kur tamsta kalbi?” Kalbėtojui 
pasidarė nejauku. Girdi, “tam
sta nori aukoti šimtą dolerių 
ir klausi, kur geriau. Supranta
ma, aš nenoriu nė labdaringąją 
sąjungą skriausti. Duok de
šimtį dolerių. Mes tamstos var
dą ir pavardę įrašysime į kny
gą ir pakaks.”

Pašoka klebonas ir sako, 
jogei ji nori, kad jos paveiks
las butų prieglaudoje. Bet mo
teris atsako: “Aš tamstoms 
sakau, kati kaip uždirbsiu, tai 
tuomet aukosiu tą šimtą dole
rių.” Rutkauskas tečiaus spi
riasi, kad pakaks dešimties do
lerių.

Programe dalyvaus pirmu kartu tar
pe Lietuvių pagarsėjęs pianistas Mr. 
Gordon. Kalbės T. Kučinskas. Bus 
daug ir kitokių pamarginimų. Į REIKIA pirmos klesos bakerio, ku- 

Todel visi atsilankykite. rio mokslas turi būt prigimtas prie
Komitetas. fancy pastry. Mokestis nuo $35 iki 

_ -------------- $45 ir valgis.
Town of Lake. — Balto Dobilo L. Atsišaukite tik laišku Naujienų ofi- 

P. Kliubo extra susirinkimas bus pėt- -tN'an, pažymint No. 245.
nyčioj, balandžio 15 d., Kliubo Name, 
4558 So. Marshfield Avė., 8 vai. vak. 
Visi draugai malonėsite atvykti. Svar
bu . Yra išnuomojimui saliunas — 
vien tik kliubo nariams.

— Rašt. Walter Sharka.

Bridgeporte, prelekcijos, kuriąs ren- ____
gia Liet, šviet. Dr-ja. Invyks seka-1 daujamos. 
nvai: Balandžio 14 <1., Kleofas Jur
gelionis skaitys temoje: “Prekyba ir 
dora”. Balandžio 15 d. Dr. A. J. Ka
ralius skaitys temoje “Lytis ir Reli
gija”. Vaikai nebus leidžiami ant 
šios prelekcijos. Balandžio 22 d. kal
bės Pijus Grigaitis temoje: “Lietu
vos darbininkų reikalai”.

Visos prelekcijos — prakalbos įvyks 
Raymond Chapel Svet., 816 W. 31 gat
vė, pusė bloko į vakarus nuo Halsted 
Pradžia lygiai 8 vai. va.

Kviečia Komitetas.

VYRŲ

REIKIA

Kry-

lika pradėjo nerimauti, ir ap
leido svetainę.

Kun. Petraičio visai nebuvo. 
Matyt, prakalbų rengėjai jo 
vardą garsino tik tam, kad 
daugiau publikos sutraukus.

—Liaudies Balsas.

kartu 
vienas newyorkietis, kun. Pet
raitis, kurie plačiai išaiškins 
apie Lietuvos Raudonąjį Kry
žių, tai žmonių susirinko apie 
pusantro šimto.
, Pirmas išėjo kalbėti vietos 
klebonas. Jis pasiaiškino, kad 
šiandie nesmagiai jaučiasi, to
dėl nedaug 'tekalbėsiąs. Visa, 
ko jis norįs, tai sukelti “dos
numo ūpą.” Esą, Lietuvoje 
veikia Raudonasai • Kryžius, 
bet kad ten yra labai daug bied 
nuomones ir našlaičių, tai jo 
darbas yra gan sunkus: visus 
sušelpti jis neišgalys. Jis rei
kalingas aukų. Ret apie tai, gir
di, plačiau papasakos “garbin
gas daktaras Rutkauskas.”

Ant vietos perstatyta kalbėti 
Dr. Rutkauską. Pirmasąi, ką 
jis pasakė, tai kad “’biedniau- 
shis Lietuvoj elementas” yra 
— kunigai! Taipjau esą mažų 
vaikų ir. moterų, kurie parvež
ti iš Anglijos. Tie žmones 
Anglų valdžiai nusikaltę [tur
būt, kaipo “bolševikai] ir to
dėl buvo grąžinti Lietuvon, bet 
neturi kur prisiglausti. Pasak 
Dr. Rutkausko, Lietuvoj rei
kalinga tam tikrų prieglaudų. 
O tokias prieglaudas įkurti ne
sunku. Lietuvoj mat esą likę 
dvarų murai, kurie žmonėms 
gyventi netinka. Žmonės juo-I 
se negyvena, ir jie povaliai 
griūva. Reikia todėl paimti 
“tuos mums,” paimti kartu su 
apie 10 deš. žemės ir įkurti 
prieglaudas. Tada bus kas kita. 
Priglaustieji žmonės galės au
ginti gyvulius, o paskui piauti 
juos — mėsą suvartoti mastui, 
o iš odų siūti batus ir pana
šiai. Iš Dr. Rutkausko kalbos 
išeina taip, kad tie “priglaus
tieji žmonės” tuose mūruose 
galės gyventi taip, kaip kad 
musų Armour’ai: iš “tų m lirų” 
ir apie 10 dešimtinių žemes 
pasidarys didžiausi “s tok jar
dai,” kur žmonės galės augin
ti gyvulius, skersti juos, sinti 
batus ir tt.

Ir Dr. Rutkauskas prašo, kad 
žmonės aukotų. Vis dėlto, jis 
dar kartą pakartoja, jogei bied- 
nfausis Lietuvos elementas yra 
— kunigai. Paskui rinkta au
kos. Surinkta 25 doreliai su 
centais. Po to Dr. Rutkauskas 
ir vėl tęsia kalbą, šį kartą jis 
išparodo, kur tokias prieglau-

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakarykščioj Naujienų lai
doj straipsnyj “Del Karpienės 
pašalinimo iš L. M. “Apšvie- 
tos” Draugijos”, tęsinyj ant 
(i-to pusi. 1-inoj špaltoj yra tris 
kartus paminėta pavardė “Kas- 
parienė”, o turi būt Karpienė.

Toliau, 2-o j španto j, 21—5 
eilutėj išspausdinta: K. Kar
pienė pasakius”, o turi būt: 
M. Karpienė pašokus, etc.

UŽDAVINYS NO. 9.

Keletas žais] i ninku atsiuntė uždavi
nėlių labai vienas į antrą panašių ir 
vienodu budu išrišamų. Dėlto visų 
jų dėti nėra nei reikalo. Duosime tik 
vieną jų, pavyzdingą. štai:

Gyvulių pirklys pirko 100 štukų gy
vulių už 100 dolerių, mokėdamas 
šiaip: karvėms po 10 dol., telyčioms 
po 5 dol., veršiukams po 50 centų. — 
Kiek pirklys nupirko karvių, kiek te
lyčių ir kiek veršiukų?

Musų uždavinys No. 7 buvo toks: 
Jonas yra du kartu senesnis už savo 
brolį Petrą. Kad atimsite nuo Jono 5 
metus, o Petrui pridėsite 10, tai abu
du turės metų po lykiai. — Kiek kat
ram metų ?

Atsakymas: Jonui 30, Petrui 15 me
tų.

Teisingi; atsakymų į tą uždavinį 
atsiuntė: Ed. Grušas, Juozapas Joku- 
bonis, Fr. Strakshus, Povilas Gaubis 
(8 metų vyras), J. M. Smitches, M. 
Kasparaitis, Ulas Raudonius (grade 
7 B), J. Nocis, P. Kumpik, Ant. Stat- 
kevičius (10 metų vyras), N. Klima
šauskas, Edw. Jovarauckas, (grade 7 
A) iš Scranton, Pa., K. Gricius iš 
Bovvling Green, O., Apuokas iš Thorp, 
Wis.

Į uždavinį No. 6 teisingi; atsaky
mų atsiuntė dar iš tolimesnių vietų: 
A. Lukšys iš Bridgeport, Conn., Ka- 
zimeras Gricius iš Bowling Green, O., 
K. Jozakas, Apuokas iš Thorp, Wis., 
A. Barkauskas iš Montello, Mass.

Jau yra apsčiai atėjusių atsakymų 
ir į uždavinį No. 8. Paskelbimą bet 
gi paliksime dar kitam kartui.

Žaislo Vedėjas.

Pranešimai
West Pullmano L. P. Kliubas kelia 

pirmą didelį vakarą — spektaklį su 
įvairiais pamarginimais ir balių suba- 
toj, balandžio 16 diena, K. Rajoruno 
salėj. Kviečiame publiką gausiai su
sirinkti. — Rašt. F. Bareišis.

Pranešimas chicagiečiams: Nedč- 
lioj balandžio 17 d., 2 vai. po pietų 
Raymond Chapel svet.. įvyks puikus 
koncertas. Duoda B. Kajkius. _ Pro- 
gramo išpildyme dalyvauja: Unė Ba- 
bickaitė — soprano, Jonas Butėnas — 
basso, kuris dainuos Chicagoje pasku
tinį kartą, ir Liet. Stygų Orchestra. 
Meldžiame paremti moksleivius, Po
nas B. Kalkiųs dabar lanko Chicagos 
Musical Collage. — Komitetas.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per daugeli 
metų; lietuvių ir lenkų angyventoj 
vietoj. Parsiduos pigiai. Pardavimo 
priežastį — patirsite ant vietos.

4544 So. California Avė.

Town of Lake. — Lietuvių piliečių 
Sąjungos 6o-tas skyrius laikys savo 
mėnesinį susirinkimą pėtnyčioj, balan
džio 15 d., J. J. Elias svetainėje, 46-ta 
ir So. Wood St. Pradžia kaip 7:30 
vai. vak. Teiksitės susirinkti nariai 
ir savo draugų atsivesti prisirašymui.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Tary
bos komitetas savo posėdyje, laiky
tam balandžio 4 d., nutarė padaryt 
pasikalbėjimą apie padėtį Lietuvos 
Gelbėjimo darbo Chicagoje su tais 
draugais, kurie dalyvauja tame dar
be, kaipo Darbininkų Tarybos atsto
vai Bendram Komitete arba Komite
to skyriuose, šituo tikslu tie draugai 
yra kviečiami susirinkti Naujienų na
me ateinantį ketvergą, 14 d. balan
džio, no vėliau kaip 8 vai. vakaro.

— Valdyba.

ASMENįl JIESKOJIMAI
JIEŠKAU brolio Danieliaus Tamu- 

čio. Apie 20 metų Amerikoj. Iš 
Lietuvos Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Ludavėnų parapijos. Jis pats malonės 
atsišaukti, arba jį žinanti teiksis pra
nešt, už ką busiu labai dėkingas.

JARONIMAS TAMUTIS, 
4409 So. Wood St., Chicago, III.

JIEŠKAU savo dėdžių, Petro ir 
Igno Jasunų, abudu Žabinės vienkie
mio Naujamiesčio valsč., Panevėžio 
apskr., Kauno rėd. Malonėsite patįs 
atsišaukti, arba teiksis jį žinanti pra
nešti šiuo antrašu:

PETRAS JASUNAS,
15 Millbury St., Worcester, Mass.

Darbininkų prie cukraus 
burokų.

šeimynos su ūkės patyrimu pagei- 
Mokėsime po $23.00 už 

akerį. Veltui namų renda ir parve
žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West 
Van Buren St., Chicago, III., kasdien, 
išskiriant savaitdienį nuo 1 po pietų 
iki 8 vai. vak. Atsišaukite, o patir
site viską, kas tik yra reikalinga.

Komitetas visų cukraus 
kompanijų.

šeimynos gyvenančios netoli Detroit 
ar Clevelando rašykite arba kreipkitės 
prie Michigan Free Employment Bu- 
reau, 461 Larned St., Wcst Detroit, 
Mich., arba Cleveland City Hali Free 
Employment Bureau, East 6th St. ir 
Lakeside Avė., Cleveland.

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbininkų Iowa valst. įvyks savait- 
dienyj, bal. 17 d., 1921, pas Al. We- 
ber’s, 1642 Orchard St., Chicago, 111.

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbinikų Michigan Sugar Company, 
bus laikomas prie 1712 So. loomis 
St., ir 1811 West Erie St., Chicago, 
III. ant 1:00 vai. po pietų, bal. 17 
d., 1921.

Mitingas cukrinių burokų augini
mui darbininkų Minnesota Sugar Com
pany bus laikomas, bal. 17 d., 1921 
pas Conard Wolfą, 2459 Wenthworth 
Avė., Frank Pondras, 1371 Milvvaukee 
Avė. ir Gust Jahr, 1909 Orchard St., 
Chicago.

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbininkų Rock County Sugar Com
pany laikys savaitdienyj, bal. 17 d., 
1921, pas David Meisner, 955 West 
18th St., Chicago, III.

Mitingas United Sugar,. Co.. darbi
ninku bus laikomas nedėlioj, bal. 17, 
pas Fred Ruppą, 5026 Lavvrence Avė., 
Jeffeson Park, Chicago.

REIKIA siuvėjo prie naujo ir seno 
darbo. Pastovus darbas ,gera mo
kestis.

Atsišaukite tuojaus.
\ GEORGE KASIN, 

4920 Bearing Avė., 
East Chicago, Ind.

REIKIA partnerio į gerą ir apmo
kamą biznį, su mažu kapitalu. At
sišaukite tokie kūrie myli mokslą.

DR. W. YUSZKIEWICZ, 
1407 Milwaukee Avė., 

Phone Humboldt 5849.

PARDAVIMUI karkiama visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per keletą metų. Pardavimo 
priežastis — apleidžiu šią šalį.

Atsišaukite.
2024 Canalport Avė.

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

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė 
lietuvių ir lenkų apgyventoj, la
bai gražioj vietoj. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. Pardavimo prifežastį 
patirsite ant vietos.

934 W. 29th St.

PARDAVIMUI barbemčs daitkai, 3 
krėslai, sinka ir veidrodis. Kaina 
$100.00. Pardavėją galima matyt 
nuo 8 ryto iki 8 vakare.

10759 Mfchigan Avė., 
Roseland.

PARDAVIMUI saliunas, lietuviška 
Vilniaus karčiama. Labai geroj vie
toj, lietuvių ir lenkų apgyventoje Ren- 
da pigi, gražus 4 kambarių užpaka
lyj gyvenimas. Už barus yra uždė
ta $250 depozito.

3404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
priešais lietuvių tautišką bažnyčią. 
Biznis išdirbtas per ilgus metus. Par
siduoda pigiai ir greitai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

702 West 35th St., 
Chicago,

PARDAVIMUI saliunas, Fixture 
arba seni barai, prieinama kaina. 
Kam reikalinga, kreipkitės pas:

JIM ANDRIUS,
1034 West 14th PI., 
Tel.: Canal 3578.

PARDAVIMUI saliunas lietu
viais apgyventoj vietoj. Parda
vimo priežastis — nesveikata.

1825 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė. Labai geroj vietoj, 
biznis nuo senai išdirbtas.

2500 W. 39th St.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių ir kitų tautų kolonijoj. Biz
nis senas. Pardavimo priežastis 
— kitas biznis.

559 W. 37 St.

PARDAVIMUI visai pigiai šešių 
pagyvenimų kampinis namas — pat
sai kampas bizniui. Pardavimo prie
žastis — našlysta.

MRS. PETRAITIS, 
1620 So. Union Avė.

PARDAVIMUI už bargena 
akmens priekiu dviejų augštų 
namas.

JAMES LOSTUS, 
4604 Union Avė., 

Tel.: Boulevard 2071.

PARDAVIMUI pigiai (graži mūrinė 
rezidencija 9 kambarių, štymu apšil
doma, 3 lotai 75x165 pėdų, puikiai 
medžiais aupaugę, kvietkais apsodin
ta apie 100 visokių vaisinių medžių 
yra kaipo obelių, vyšnių, gružių ir 
kitokių; labai puiki vieta. Kas nori 
nuošaliai miesto gyventi, yra tikrai 
verta $15,000, greitu laiku parsiduo
da tik už pusę kainos, randasi apie 
Morgan Park. Atsišaukite pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St. ’

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

FARMOS, FARMOS.
Pardavimui 80 akerių farma, gera, 

5 kambarių stuba su skiepu. U my
lios nuo miesto. 50 akerių ariamos, 
kita ganyklos; puiki bamė, vištinin- 
kas ir kiti reikalingi budinkai; apie 
stubą puikus sodas. 2 arkliai, 13 
melžiamų kalvių, 6 veršiai, 3 dide
lės kiaulės, 65 vištos, visos reikalin
gos mašinerijos. 150 bušelių bulvių,' 
200 bušelių miežių ir kitų grudų. Juo
džemi, labai derlinga, arti miesto, ge- 
ležinkelisK arti didžiojo kelio ir visi 
kiti patogumai. Platesnių žinių kreip
kitės laišku. Jei ši farma nepatiks, 
mes turime daugiau skirtingų kai
nose ir išlvgose. Rašykit tuojau.

S. S. SHERPITIS, 
Box 2, Nadeau, Mich.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis. žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodinis, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

phieago, III.

GARADŽIUS 
PROGA MECHANIKUI.

Pardavimui garadžius su visais 
įrengimais ir su senais automobiliais. 
Didžio 40x47 su lotu 50x130 ant Brid
geporto. Savininkas apleidžia mies
tą — parduosiu pigiai.

C. A. VALANTINAVIČIA, 
949 W. 34th St.

PARDAVIMUI mūrinis narnas ge
roj vietoj, ant kampo 5757 Carpenter 
ir 58th St. Chicagoj: dviejų flatų, 
6 ir 7 kambarių, vidus ištaisytas kiet- 
medžio; yra du fumished heat atski
rai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

856 W. 33 St.,
Tel.: Boulevard 4796. .

GERA PROGA.
Tikra proga vyrui, kuris gali par

duoti teisingą pasiūlymą teisingu bu
du. Uždarbis nemažesnis $84.00 į‘sa
vaitę. Stuba nuo stubos propozi
cija.

Matykite •»
MR. B. R. KOZLOWSKI, 
tarpe 10 ir 11 vai. ryto.

4755 So. Loonvis St., Chicago, III.

PARDAVIMUI arklys ir vežimas su 
visais pakinkais ir kiti reikalingi da
lykai anglių išvažiojimui ir express 
biznio.

Atsišaukit., .
ST. ŠLTAŽAS,

1836 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 160 akerių farma 
Mason Co., Michigan. Gera stuba, 
puiki didelė barnė, vištoms būda, kiau
lėms, No. 1 žemė. 90 akerių išvalyta, 
likusi ganyklos ir miškas; 3 geri ar
kliai, 5 karvės, 4 kiaulės, vištų ir tt. 
Visos ūkei reikalingos mašinerijos: 
rišamoji, pjaunamoji, plūgai, akėčios 
ir tt. Bargenas. Kaina $7,500. In- 
mokėt % iki likusi suma ant ilgo 
laiko.

C. H. WHEELER, 
529 N. Laclaire Avė., 

Tel.: Austin 6862.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Harley Davis 

torcycle, 1917.
STANLEY VILEIKIS, 

6610 S. Morgan St., 
Ant antrų lubų.

Chicago, III.

mo-

JIEŠKAU pirkti bučernę ir groser- 
nę Chicagoj, bile kurioj lietuvių kolo
nijoj: geistina ,kad ten pat butu ir 
kambariai gyvenimui. Atsiliepkite 
greitai šiuo antrašu.

M. MATUZEVIČIENĖ, 
309 Aberdeen St.

JIEŠKAU savo moteries Aleksan
dros Vitkevič, kuri prasišalino nuo 
manęs apie 3 mėnesiai laiko. Išsi
vežė 9 metų vaiką; ji turi ant ran
kos baltą plėtmą. Vaiko yra per
kirstas veidas šalę nosies. Kas to
kią patėmysite, meldžiu man pranešti 
už ką duosiu dovaną.. Ji yra išbėgusi 
su Malorusu.

JURGIS VITKEVIČIA 
2136 W. 22nd PI., Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilius, Au- 
bum, 7 pasažierių, 6 cilinderių, kaina 
$750.00. ~ " ................
Priežastis 
pinigų,

3357 So. Halsted St., 
Tel.: Boulevard 5009.

Galima matyt bile kada, 
pardavimo — reikalas

J. T.,

GARADŽIUS
Ant pardavimo lietuvių apgyvento

je vietoje ir pigiai. Parsiduoda pusę 
biznio, nes turiu partnerį. Gera pro
ga apsukriam vyrui.

Kreipkitės į Naujienų Ofisą nume- 
riu 246.
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RAKANDAI

TURĖSI kaimynus su kuriais su
sikalbėsi, musų įs'teigtoj kolonijoj 
Wisc. Valst. Derlinga žemė, tin
kanti pienininkystei ūkei su 250 pie
nininkystės įstaigų; geros rinkos, ke
liai, klimatas ir geležinkeliai — siu- 
liname ant lengvų išmokesčiu. Jūsų 
pasekmės, yra musų pasekmėmis, 
įrengtos farmos tame pačiame pavie
te kainuoja nuo $100 iki $250 uz ake
rį. Tamista gali pirkti apie $25 ir 
uždirbti skirtingumą patsai. Apra
šymus pasiųsime jūsų kalboje veltui. 
AHOMEMAKER LAND COMPANY, 

Lithuanian Department
127 N. Dearbom St., * 

Chicago, III.

Illinois farmos pardavimui 
arba mainymui ant 

miesto namą.
60 akerių farma, IV2 mylios nuo 

bizniavo miesto. Žemė lygi ir ap
tverta; upė bėga per farmą; didelis 
sodas. 50 akerių dirbamos, 10 'ake
rių ganyklų ir gražaus miško, maši
nerijos, stakas ir-javai jau pasėti, 
kaipo: avižos bulvės .daržovės ir tt. 
su gerais naujais budinkatis. Juodže- 
me su moliu maišyta. Pardavimo 
priežastis — senatvė. Parduosiu už 
paaukavimą — $7,000.00.

40 akerių farma, % mylios nuo 
miesto, geri budinkai, gera žemė, ge
ras sodas, geri keliai. Kaina <3,000. 
$1,500.00 įmokėt, likusią sumą leng
vomis išlygomis.

83 akerių farmą atskirianti miestą 
6 kambarių stuba, didelė bamė. 80 
tonų šilo, mašinerijos; 1 garadžius, 2 
vištininkai, 1 kiaulininkas, 4 arkliai, 9 
karvės, - registruotas bulius, 5 kiau
lės, 300 vištų, kurkiu ir žąsų. Visos 
reikalingos farmai mašinerijos; dide
lis sodas — javai jau pasėti ir likusi 
žemė prirengta sėjimui bei sodinimui. 
Nepraleiskit šio bargeno, kadangi šią 
farmą parduoda iš priežasties — sa
vininko susižeidimas. Parduos už 
didelį paaukavimą arba* mainys ant 
tinkamos mieste savastės.
FIRST NATIONAL REALTY CO.,

* 736 W. 35th St., 
Klauskit P. BURNEIKO.

BARGENAS, 3222 W. 65 PI. arti 
Kedzie Avė., 2 flatų mūrinis namas. 
5x6 kambarių namas. 5H metų se
nas, garu šildomas. Kaina $10,750. 
Reikia $3,500 cash.

SCHETTER & MASULIS, 
6706 So. Ashland Avė., 

Republic 908.

JIEŠKAU pusbrolių Antano ir Mar
tyno Mejerių Pagramančio valsč. ir 
parapijos.

PETRAS YURGINAS 
Box 322, 

Divernon, III.

PARDAVIMUI motorcycle Excel- 
sior 1920 m. taip kaip naujas, tik 
900 mylių važinėtas. Parduosiu arba 
mainysiu ant automobiliaus. 
šaukite ant šio antrašo:

JOE. SERBENTAS, 
2918 So. Union Avė., 

Ant antrų lubų iš priešakio.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Atsi-

JIEŠKAU Vincento Linkio, Bane
lių kaimo, ir Paulinos Diksiukės, Be- 
varnių kaimo.

Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:
J. DIKŠAS, 

2714 Springway, 
Pittsburgh, Pa.

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui Harly Davis motorcycle 

1919. Naujai pertaisytas. Parda
vimo priežastis — važiuoju Lietu
von. William Bernotas. Galima ma
tyt visada.

’ 828 W. 31 st St., 
Bučernėj.

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

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 4 lotai labai pui
kioj vietoj, 79-ta gptvė ir Ashland 
Avė. ir 4 lotai prie Šv. Kazimiero 
Vienuolyno ir 2 lotai prie Westem 
Electric Co. Visi po 30x125 pėdas. 
Gasas, suros, šaligatvei — viskas ap
mokėta. Atsišaukite greitai, parduo
du ant lengvų išmokėjimų. Priimsiu 
Liberty Bondsus už pilną jų kainą.

J. AUGAITIS, 
819 W. 33rd St.

PARDAVIMUI namas ir saliunas 
labai geroj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj. Biznis nuo senai išdirb
tas. Gali pirkti tik biznį arba ir 
viską.

4415 So. Wood St.
Tel.: Yardas 4286.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARDAVIMUI ar mainymui farma 

ant namo. 160 akerių geros žemės; 
80 akerių ariamos, 80 akerių stam
baus miško, geri budinkai, 12 karvių, 
2 arkliai, 50 vištų — Wisconsin valst.
Kaina $8,000.

JOSEPH V ALANDUS,
2829 W. 39th St.

Tel.: Lafayette 4167.

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

F A ODA Dili NEPAPRASTAS BARGENAS.JltuKU K AM D AKI P Naudotų karų. Gero parinki-
--------------------- ---------- -------- - mo, tarpe kurių randasi ir šių

JIEŠKO vienas vaikinas kambario, s;--.™,. •
sutiksiu Ityvent ir prie kito, Brighton «eral zlnom«
Park apielinkėj. Kissel Car,

AtSiSIGNASaGUDŽlUNAS> Buick Tourin8 Car>
4600 So. Wood St. | Essex Touring Car, 

Elgin Touring Car, 
Mitchell Touring Car, 
Ford Sedan & Coupe,

ANT RENDOS kambaris vie-l Oldsmobile Eight,
nam vaikinui. Elektros šviesa, Dodge Coupe,
steam heat. Chalmer,

3303 Lowe Avė., 2 fl. Velie.
| CHICAGO SHERIDAN CO.,

2542 S. Michigan Avė.,
Tel.: Victory 7620—7621.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

IŠSIRENDAVOJA kambaris dviem 
vaikinams arba merginoms, steam 
heat apšildomas, elektro šviesa, tele
fonas, maudynė, bėga karštas van
duo etc.

935 W. 59th St., 
Antros lubos iš priekio.

REIKIA DARBININK
MOTERŲ

REIKIA patyrusių pardavėjų moterų 
prie moteriškų drabužių. Gera alga 
mokama tik patyrusioms.

Atsišaukite.
1235 So. Halsted St., 

Tel.: Canal 1403/

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas geroj vie

toj, apgyventoj įvairių tautų. Par
duodu labai greitai. Paradvimo prie
žastį patirsite ant vietos.

■ Atsišaukite.
821 W. 35th St.

DIDELIS BARGENAS parda
vimui grosernė ir bučemė. Gera 
vieta dalininkui. Atsišaukite 

1447 So. Halsted St.

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirkisit rakandus, atei

kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasulijime. $200 saiza tikras mahago- 
ny fonografas, su dviem sprenžinom, 
grajija visokius rekordus, pilnai gva- 
rantuotas, parsiduoda tik už $55 su 
rekordais ir deimantine adata. 
Davenport $25.00. Taipgi gražus 
Player pianas. Vėliausios mados par- 
lor (fruntinės) setas. Valgomojo Kam 
bario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
nauji. Parsiduos jums prienamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

PARDAVIMUI stuba, tikras barge
nas. Turi būt tuojau parduota 5 
kambariai, didelis antaugštis, elektros 
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai 
— pardavimui labai pigiai.

N. SIMON,
5525 So. Kolin Av.________

PARDUODU ar išmainau farmą; 
10 karvių, 3 arkliai, 6 veršiai, 4 
kiaulės, 25 vištos ir visos mašinos. 
Žemės yra 147 akerių, — 80 akerių 
išdirbtos, 67 akeriai ganykla ir miš
kas ir visos triobos.i

J. M.
3934 So. California Avė. 

Galima matyt visada.
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PARDAVIMUI stuba ir 3 lo
tai. Stuba 3 metų sena, 4 kam

MOKYKLOS

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, visi ant syk ar atskirai, labai pi
giai, taipgi puikus gramafonas su re
kordais. Puiki deska, rašoma maši
nėlė ir express biznis; puikus arklys, 
6 metų 2200 svarų. Parduodu ant 
syk ar atskirai.

K. SAKAI,AUSKY, 
4017 So. Artesian Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI rakandai pi
giai — po vieną arba visi ant 
syk. Atsišaukite.

4313 California Avė.

barių.
5518 So. Kolin Avė.

PARDAVIMUI 6-šių kambarių dar 
nauji rakandai, labai pigiai. Visus ar 
po vieną. Taipgi ir kambariai pasi- 
rendavoja. Puiki proga jaunave
džiams. Atsišaukite tik iš ryto iki 
12-tai vak, Nedėlioj visą dieną.

713 W. 19th St.<
2-ros lubos.

' SAVININKAS KITAME MIESTEI

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas po 5 ir 6 kambarius su beismen- 
tu gražiausioj lietuvių apgyventoj vie
toj, su atiku, visi trirrvinfęai aržuolo, 
modemiški įtaisymaf. Kas pirks grei
tai, nupirks šį namą už pusę kainos, 
arba už geriausį pasiulimą. Namas 
be skolos. Savininkas išvažiavo į j 
kitą miestą. Ir su mažai pinigų ga
lima nupirkti. Pasiskubinkite, nes 
geresnio pirkimo vi^oj Chicagoj ne
berasite. Atsilankykite vakarais. 
Klauskite

CHARLES URNIK, 
4542 So. Wood St.,'Storas, Chicago.

BARGENAS
$1500 cash nupirks 2 augštų namą 

— 6 ir 7 kambarių. Gerame stovy
je.

Atsišaukite
1824 So. Ruble St.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
- ■ 11,1 1

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 atmokėjinvais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
redkalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė


