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Angly laivynas bloką- 
duos Vokietiją?

Užėmė dar vieną Vokiečiu miestą
Bolševikai atsiėmė Kronštadtą

Rusy-Lenkų tarybos ir vėl pairusios
Angly laivynas bloka- 

duosiąs Vokietiją.
Karo laivai jau esą netoli Vo

kietijos prieplaukų — Ham
burgo ir Bremeno.

BERIJNAS, kovo 10.—Pra
eitą naktį čia pranešta, jogei 
eskadronas Anglijos karo lai
vų artinasi prie dviejų didžiau
sių ir svarbiausių Vokietijos 
prieplaukų, esančių prie Šiau
rinės juros, Hamburgo ir Bre
meno.

Visa tai, pasak vieno žy
maus Vokiečių koinercininko, 
reiškia atnaujinimą blokados, 
nors ir netokia plačia skale, 
kaip kad didžiojo karo metu. 
Blokados, kuria norima pri
versti Vokietją, kad jinai nusi
lenktų toms kontribucijos iš
mokėjimo sąlygoms, kurios bu
vo nustatytos Paryžiaus konfe
rencijoje (būtent, kad Vokieti
ja išmokėtų $53,788,000,000 
kontribucijos ir kartu per ke- 
turiasdešimts du metu mokė
tų 12 nuoš. nuo savojo eks
porto). Vis dėlto, jišai* pa
reiškė, kad šių ir sekamųjų 
metų derlius Vokietijai duos 
progos išmaitinti savo gyven
tojus per ištikus dvejus me
tus.
Sako, kad išmokėti reikalauja

mą sumą esą negalima.
“Teisybė yra tokia, kad mes 

šitiek išmokėti negalime“ pa
reiškė jisai,. “Jeigu talkinin
kai tikisi išsunkti iš musų pi
nigus, tai juk reikštų tiek pat, 
kaip kad sunkti . vandenį iš 
medžio. Užimant Ruhr sritį 
ir blokaduojant musų prie
plaukas *juk nebus galima gau
ti daugiau, nei kad mes siūlė
me? lonHonišlcej konferencijoje 
($7,140,000.000). Šitoksai žy- 

gis, noras jėga pravesti tąs są- 
lygas, talkininkams atsieis dau- 
giau nei kad jie galės gauti.
Nori, kad Hardingas tarpinin

kautų.

“Prėzidentas Hardingas nū
dien turėtų patlaryti draugin
gą intervenciją — kaipo pasau
linis arbitratorius.

“Šitokią intervenciją nūdien 
priims ir pačios talkininkų 
valstybės, kadangi visa tai 
jom duotų progos išbristi iš to, 
—ką jos ir pačios turėtų su
matyti — nesudorojamo jova
lo“.

Cenzūruoja vielas.
COBLENZ, Jungt. Valstijų 

militarinė kvatiera, kovo 10.—- 
Talkininkų komisija, įkirta Pa- 
reinio sritį tvarkyti, nutarė už
dėti cenzūrą ant telegrafo ir 
telefono linijų. Cenzūra tvers 
per aštuonias dienas. Po to,

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Ntun. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
83, 84 ir 85. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

patvarkymas ir vėl bus atnau
jintas tokiam jau laikui. Pra
nešimai apie kariuomenės žy- 
giuotę taipjau cezuruojami.

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

Prancūzai eina gilyn į 
Vokietiją.

Užėmė Hamborno miestą.

NEUSS, Prancūzų militari
nė kvatiera, kovo 10. — Pran
cūzai didina savo naujosios 
militarinės okupacijos ' zoną 
šiaurės linkui ir gilyn į Ruhr 
sritį. Būrys Prancūzų okupa
cinės armijos, esančios Duis- 
burge, praeitą seredą užėmė 
Hamborno miestą. Žygi'iiotė 
pravesta be jokių trukdymų.

Vokiečių darbininkai tęsia 
savo darbą. Niekur nepareiš
kiama jokių ženklų nedraugin- 
gumo ar bandymo kelti streiką.

Prancūzų kariuomenės ko
manduoto jas Ducsseldorfe da
vė leidimą, kad Vokiečiai pa
silaikytų keturis šimtus taip 
vadinamų “žaliųjų“ policistų— 
tvarkai išlaikyti. Vokiečiai 
tečiaus buvų reikalavę šešių 
šimtų.
Nor|^ kad Jungtinių Valstijų 

armija išsikraustytų.
LONDONAS, kovo 10. — 

Anglų valdininkai, šiandie davė 
suprasti, jogei jie pageidautų, 
kad Jungtinių Valstijų okupa
cinė armija visiškai pasitrauk
tų iš Reino srities. Spėjama, 
kad tai atatinka ir Prancūzų 
nusistatymą, čia esama tokios 
nuomonės, kad amerikiečiams 
negalint veikti kartu su tal
kininkais — Vokietijos palen
kimo klausimu — galų gale, 
toji amerikieėių sii'iYiijti galin
ti pasidaryti ytin didelių truk

dymu.
Sužinota, jogei Anglų vakUia 

Washingtonui kol kas nėra į- 
teikusi jokių pasiūlymų kai 
dėl Jungtinių Valstijų armijos 
dalyvavimo bendroj talkininkų 
kariuomenės žygiuotėj Parei- 
ny. Mat, Anglų valdžia lau
kianti ką tuo klausimu pasa
kys pats prezidentas Hardin
gas.

Simona gal būt rezignuos.
šiandie čia gauta Reuterio 

agentijos pranešimas iš Berli- 
no. Sako, kad Vokietijos už
sienio reikalų ministeris, Dr. 
Walter Simona, veikiausia bu
siąs privertas įteikti savo re
zignaciją. Tai dėlto, kad ji
sai neprisilaikęs savo valdžios 
nužymėtųjų taisyklių — įteik
damas naujus kontrpasiuily- 
miis talkininkams.

Berlinas apatingas.
BERLINiAS, kovo 10. — Jei 

neminint apie tas atviras pasta
bas, daromas vietos spaudoj 
sąryšy su talkininkų kariuo
menės įsiveržimu į Ruhr sri
tį, BerHnas yra toks pat apa- 
tingas kaip ir pįrma. Gyvento
jus sunervufoti neįstengė dagi ir 
tie pranešimai, kur kalbama 

apie naują talkininkų kariuo- 
menės bricrvimęsi Vokietijon.

Visa rodo, jogei ir oficiali- 
niuose ir neoficialiniuose rate
liuose yra toks nusistatymas, 
kad, delei dabartinio miltari- 
nio talkininkų spaudimo, rei
kalinga būti pasyviems. Vokie
tija, matyt, yra nusitarusi lauk 
ti sekamojo talkininkų žings
nio.

Vokietijos -užsienio (reikalų 
ministeris, Dr. Simona, kuris 
čionai sugrįžo praietą naktį, 
manoma, šiandie laikys kalbą 
reichstage. Duos smulkme- 
ningų pranešimų apie kontri
bucijos konferenciją Londone.

Minta sveikinus Simsons’ą.
Spėjama, kad * Pašildam o 

aikštėje, ties Banbofo stočia, 
aipe penki tūkstančiai žmonių 
susirinko pisi t ik t i užsienio rei
kalų ministerį, fr sveikino jį. 
Jisai pasitikta kaip koks kar- 
žygis. Minioj girdėjosi šauki
mas: “Briivol“, “Gerai atlik
ta!“ ir “šalin talkininkai!”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 11, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai atsiėmę 
Kronštadtą.

Sako, kad sovietų valdžios ka
riuomenė apsupanti Petro
gradą. ,

LONDONAS, kovo 10. — šį 
vakarą čia gauta Exchange Te- 
legraph agentijos pranešimas iš 
Finlendijos sostinės Helsing- 
forso. Sako, kad sovietų val
džios kariuomenė apsupa Pet
rogradą įr nė vienam neleidžia 
išeiti iš miesto. Tas pats pra
nešimas sako, kad Tveriaus 
srity kilęs anti-bolševistinis 
maištas.

Kiek pirmiau gautasai iš 
Helsingforso tos pačios agenti- 
jos pranešimas, sakė, jogei iš 
Maskvos pranešta, kad anti-bol- 
ševistiniai maištininkai atidavę 
valdžios kariuomenbi Kronštad
tą.

Užsienio reikalų ofise gauto
mis žiniomis, maištininkai už
ėmę Pskovo fortą į rytus nuo 
Petrogrado, įr geležinkolių 
kryžkelį Balogoj, toj pačioj 
srity.

Vietos laikraštis Daily Ex- 
press šiandie po pietų iš Hel- 
singforso gavo sekamą prane
šimą:

“Raudonoji kariuomenė ban- 
<l<* užpulti K ror»š.tų , l>au<l'y— 
dama pasiekti jį ledu — iš 
Oranienbaumo. Ret stipria ar
tilerijos ugnimi tapo atmušta. 
Atvykstantys į šį miestą pabė
gėliai pasakoja apie visatinį 
žudymą Petrograde pagautųjų 
maištininkų.

Baudžia mirtimi sukilėlius.
“Daugelis žmonių, įtariamų 

simpatizavinui kontrrevoliucio
nieriams, baudžiama mirtimi. 
Visos Petrogrado gatvės yra 
sergstimos kareivių”.

Gi atėjusioji iŠ Helsingforso 
žinia sako: •

“Sovietų kariuomenė, vado
vaujama paties karo ministe- 
rio Trockio, atsiėmė Krasnaja 
Gorka“. ę

(Kiek ankščiau buvo pra
nešta, kad Trockis esąs Kras
naja Gorka forte ir vadovau
jąs operacijomis prieš Kronš- 
tadto sukilėlius).

Iš Rygos tečiaus gauta pra
nešimas, jogei bolševikų ka
riuomenė bėganti Ni'kolajevsko 
geležinkelio kryptimi. Iš Smo- 
lenjsko, Petrogra<!<o įlinkiu, 

siunčiama keli kavalerijos re- 
gimcntai, kurie plėšia pakely 
esančius kaimus. Geležinkelie
čiai, sako, atsisakę dirbti ant 
tų traukinių, kuriais vežama 
kariuomenė.

Milžinas ruošias uždėt savo kulnį.

Skelbiama apie didelius nuosto
lius. i
Antrasai, taipjau gautas ( iš 

Helsingforso pranešimajs, sai
ko:

“Maskva prisipažįsta, kad 
Kronštadto mūšy, įvykusiam 
kovo 8 dieną, bolševikai nete
kę septynių šimtų vyrų. Mask
voje pastarųjų mūšių metu, 
kuomet sovietų valdžia arešta
vo socialdemokratų partijos 
pildomąjį komitetą, penkias
dešimts žmonių tapo užmušta, 
o aštuoni šimtai sužeista. Skel
biama apie didelę “balt ra m ie
čių“ pergalę Kursko srity”.
Sukilėliai nebuvę paėmę Kras- 

naja Gorka fortą.
PARYŽIUS, kovo 10. —Vie

tos laikraštis Echo de Paris 
šiandie išspausdino gautą iš 
Švedijos sostinės Stockholmo 
pranešimą. Jisai sako, kad ži
nios, skelbiančios, jogei Rusų 
maištininkai buvo užėmę Kras- 
aja Gor'ka, esančios neiteisin- 

gos.
Petrograde jau esą ramu.

BERIJNAS, kovo 10.—šian
die čia gamta privatinis prane
šimas iš Maskvon, datuotas ko
vo 7 dieną. Jisai sako, kad 
Maskvoj dabar laikoma slaptas 
sovietų kongresas, besitariąs 
apie vidurinę Rusijos padėtį- 
Atvykusieji jš Petrogrado į 
Maskvą asmens sako, kad te
nai tvarka jau esanti atsteig- 
ta. Visa pavesta griežtai mili- 
tarinei kontrolei.
Dar trys brigados prsidėjusios 

prie sukilėlių.
RYGA, kovo 10. — šiandie 

čia gautomis žiniom ils, trys

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, Kovo 10 <!., užsienio pini- 

a kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pingais šiaip:
Anglijos 1 svaras ................... $3.90
Aust' i j iš I. mjpi.s .................  $021
Belgijos 100 frankų už.............$7.53
Danijos 100 kronų ............... $16.17
Finų 100 markių ................... $2.95
Francijos 100 frankų................ $7.18
Italijos 100 lirų ......................  $3.70‘
Lietuvos 100 auksinų ........... $K65
I-enkų 100 markų ............... $0.12

Norvegų 100 kronų .................$16.20
Olandų 100 guldenų...............$34.20
Šveicarų 100 frankų ........... $16.77
švedų 100 kronų..................  $ 22.42
Vokiečių 100 markių........... $1.65 

bolševikų kariuomenės briga
dos, esančios Maskvoje, perėjo 
sukilėlių pusėn, Tatai, kaip 
skelbiama, kareiviai padarę dė
lei labai blogos maisto padė
ties, kokia dabar susidėjusi 
sovietų valdžios sostinėj.

I

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 11, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusy-LenkŲ tarybos ir 
vėl pairusios. 

t
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Tarybos pretraukta delei to, 
kad vienas sovietų delegaci
jos narys susirgęs.

LONDONAS, kovo 10.—Vie
tos laikraštis Times išspausdi
no gautą iš Rygos pranešimą, 
kur sakoma, kad Rusų-Lenkų 
taikos tarybos ir vėl pertrauk
ta. Bolševikai sako, jogei ta
rybos pertraukta delei to, kad 
vienas jų delegacijos narys, 
pats delegacijos pirmininkas 
Joffe, susirgęs.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 11, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Deportuotieji “radika
lai” ruošią sukilimus.

Sako, kad deportuotieji iš 
Jungtinių Valstijų žmonės 
dalyvaują maište.

HAAGA, kovo 10. — Čia 
gauta žinių, kad Rotterdamo 
laikraščio Maasbode korespon
dentas, esantis Estonijos sos
tinėj Revedy, iš tenai! savo 
laikraščiui praneša, jogei Ru
sų radikalai, kurie nesenai de
portuota iš Jungtinių Valstijų, 
lošią ytin žymią rolę kilusiame 
Rusuose maište.

Korespondentas tikrina, kati 
deportuotieji rusai. labai daug 
tikėjęsi iš Rusijos, bet sugrį
žę į ją begalo nusivylę. Jie pa
matę, kad komunistinis rėži-, 
mas atstovaująs “nieko kita, 
tik nereikšmingą frazę ir sun
kų darbą — dagi negaunant 
tikamo maisto”.

■Veikiausia tai yra paties ko
respondento įsivaJMnimas. 

Tuo labiau, kad jisai nesumini 
nė vieno tų, dalyvaujančių 
maištb, “rdikalų“ vardų. 
Red.].

Skerdyklų darbininkai
nerimauja.

Kreipėsi į prezidentą Hardingą; 
gal reikalaus indžionkšeno.

OMAHA, kovo 10. — šian
die čia įvyko organizuotųjų 
skerdyklų darbininkų įgalio
tinių konferencija. Svarsto
ma, kas daryti, jeigu samdyto
jai ant žut-but norūs savo už
mačias pravesti — sumažinti 
algas ir pailginti darbo laiką. 
Kiek teko patirti, darbininkai 
gal kreipsis į teismą reikalau
dami prieš savo .samdytojus 
indžionkšeno, draudžiančio ma
žinti algas ir ilginti darbo lai
ką. Jeigu ir tai neduos lau
kiamų pasekmių, klausimą iš
spręsti bus pavesta patiems 
darbininkams — visatiniu bal
savimu. Kitaip sakant, dar
bininkams bus pasiūlyta: skelb
ti streiką ar priimti samdyto
jų sąlygas.

Beto, unijos viršininkai krei
pėsi į patį prezidentą Hardln- 
gą, kad jisai įsikištų ir mėsos 
trusto viešpačiams neleistų sa- 
vavaliairti. Ką pasakys Har
dingas, nežinia.

Diplomatijos keliai.
Sako, kad Paryžius jau tariasi 

su Washingtonu.
PARYŽIUS, kovo 10.—šian

die čia pranešta, kad Prancūzų 
valdžia per savo ambasadą 
Wasbingtonc daranti pastangų 
palenkti naująją republikonų 
administraciją. Palenkti, būtent 
tam, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia sutiktų įstoti tautų ly- 
gon — kadi r su tam tikromis 
pataisomis iš tautų lygos pu
sės.

Sako, jeigu Jungtinių Valsti
jų valdžia bus palinkusi tar
tis, Francija ir kitos josios tal
kininkės darysiančios didelių 
nusileidimų.

Wash.ingtonas tylįs.
WASHINGTON, kovo 10.— 

Vietos valdininkai čia nič nie
ko nemini apie Paryžiuje pa
skelbtąją žinią, busią Franci
jos valdžia yra davusi pasiūly
mą, kad šioji šalis įstotų tau
tų lygon.

PARYŽIUS, kovo 9. — Val
džios rateliuose šiandie jMireikš- 
ta, kad “bent tuo tarpu” Fran
cija savo armiją nesumažin
sianti. Kiek žinoma, armijoj 
dabar laikoma aštuoni šimtai 
t u les tundrų ’vy’jrp. Tai, nėra 

abejonės, kad labai sunkina ir 

taipjau sunkią Francuzų finan- 
się padėtį. Išlaikyti tokią di
delę armiją tokiai karo nulin
iai valstybei, kaip kad Franci
ja, nelengva.

AUKSINAI LAIKINAI 
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai-buvo pradėję eiti 
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt, 
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar 
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau. 
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau
ginus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, 
tai dolerių mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia 
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu- 
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne- 
dėliomis. .
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Neklauso “Dėdės”
Gomperso.

Detroito darbininkai nutarė 
siųsti savo įgaliotinių ■— 
Rusuosna.

DETROIT, kovo 10. — šio
mis dienomis Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Somas 
Gompersas, Detroito Darbo 
Federacijos viršininkams pa
siuntė stiprų laišką. Federaci
jos prezidentas be kita pareiš
kia, jogei Detroito Darbo Fe
deracija norinti tarnauti so
vietų valdžia?. Kokiuo budti? 
Ogi ve: kiek laiko atgal De
troito Darbo Federacijos susi
rinkime buvo priimta rezo
liucija, kad Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai panau
dotų savo įtekmę pašalinimui 
tų suvaržymų, kurie antdėti 
prekybai su Rusija. Gompcr- 
sui šitoks reikalavimas nepati
ko, ir jis užtai pasmerkė De
troito Darbo Federaciją.

Atsimokėdama savo viršylai, 
Detroito Dariio Federacija pra
eitame savo susirinkime ome 
ir nutarė pasiųsti į Rusiją spe- 
cialinę savo delegaciją, kuri 
turės dalyvauti Rusijos darbi
ninkų kongrese. Kalbamaasi 
kongresas įvyks gegužės 1 die
ną. Delegacijos siuntimo lė
šas padengia pati Detroito Dar
bo Federacija.

Nėra abejonės, kad toks de- 
troitiečių elgesys dar ilabiau 
užrustins “dėdę“ Gompersą.

Panama rūstauja.
Nenor priimti Jungtinių Vals

tijų pasiūlymą.

WASHINGTON, kovo 10.— 
šiandie čia gautomis žiniomis, 
Panamos respublika atsisako 
priimti Jungtinių Valstijų val
džios pasiūlymą, kuris dedama 
pamatan taikos deryboms su 
Costa Rica respublika. Mat, 
šios šalies valdžia reikalavo, 
kad Panamos respublika pri
pažintų josios tar]>ininRo, da
lyvavusio tokiose jau derybose 
1914 metais, patvaricymą, ku
riuo anąmet Coto apskritis bu
vo pavesta Costa Rica respub
likai.

Spėjama tečiau, kad galų ga
le Panamos valdžia turės nu
silenkti.

BERLINAS, kovo 10. —Mi- 
nisterių kabinetas šiandie kaip 
vien ii balsu iiž^yre Vokietijos 
užsienio reikalų ministerio. 

daktaro Walter Simons’o, el
gesį londoniškėje konferencijo
je su talkininkais. Posėdžiui 
pirmininkavo pats prezidentas 
Ebertas.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pėtnyčia, Kovo 11 d., 1921

Kas Dedasi Lietuvoj I
“Eltos” žinios.

[Paštu per Lietuvos Informacijų 
Biurą Washingtone]

Vilnius, 1. 28. “Vilcnskij 
Kurjer” pranešimu, Vilniuje 
mėsos kainos kasdien kylan
čios. Mokama ligi 110 markių 
vienam svarui.

Kaunas, 11. 5. Pavėluotu 
pranešimu iš Tifliso, sužino
me, kad 1920 metų rugsėjo 
25 d. musų Atstovas Užkauka- 
zyje Pr. Dailydė pasirašė su 
Azerbeidžano Tarybų Respub
likos vyriausybe sutartį, kurio
je eidami abiejų respublikų 
kits kito tiesioginio nepri
klausomybės pripažinimo pa- 
grimhi, 1. Azerbeidžano So
cialistine Tarybų Respublikos 
vyriausybė dumia gyvenan
tiems jos teritorijoj Lietuvos 
piliečiams tas teisių garantijas, 
kuriomis naudojasi Lietuvos 
piliečiai Tarybų Rusuose ei
nant R. S. F. T. R. ir Lietu
vos š. m. liepos 12 d. sutar
timi. ^2. Lietuvei Demokrati
nes Respublikos vyriausybe 
duoda tokias pat garantijas 
gyvenantiems Lietuvos terito
rijoj Azerbeidžano Socialisti
nės Tarybų Respublikos pilie- 
čiafns.'

Kaunas, II. 5. Lietuvos At
stovo Kaukaze Pr. Dailydūs

pranešimu, Azerbeidžano, ne
žiūrint prie tarybų valdžios 
sumažėjusio gaminimo, tebėra 
didelis žibalo perteklius, iš ku
rio kol kas tesinaudoja viena 
Rusija. Derantis dėl musų pi
liečių teisių apgynimo, paaiš
kėjo, kad Azerbeidžano vy
riausybė, nuolat pritrukdama 
duonos savo krašto piliečiams 

■ išmaitinti, noriai sutiktų su 
i netauriais pakaitų prekybos 
reikalavimais Lietuvos naudai. 
Kiek butų tokia prekyba nau
dinga, galima esą spręst iš to, 
kad dabar Baku mieste žiba- j 
lo pudui mokam 90 sovietų 
rublių, tuo tarpu duonos sva- 

irui: baltos — G00 rublių, jiuo- 
! dos — 250 rb. Nedidelės esą 
1 butų ir teknikos klintys pre
kėms iš Azerbeidžano Lietu- 

: von atvežti ir Lietuvos paikai- 
į tų prekėms atgal nuvežtų Iš 
I Tifliso tebegyvenančių musų 
piliečių pramoninkų, gerai ži
nančių kalbamą reikalą, Pr. 
Dailydei teko patirti, kad va
dinamas “Marijinskaja siste
ma” vandens kelias Rusuose ir 
dabar tebesąs tvarkoje. Pirm 
karo tuo keliu taip gabenta 
žibalas j Petrapilį ir pro Dan
cigą j Varšuvą. Lietuvai, p. 
Dailydės nuomone, bene pakak
tų 2-3 milionų pūdų žibalo ir 
mineralinių tepalų, kurių tiek 
atgabenti paminėtu Rusų van
dens keliu Lietuvon Azerbeid

žano vyriausybė lengvai tesėtų 
savo baržomis ir garlaiviais, 
jei pastarųjų sunku butų nu
siųst iš Lietuvos. Transporto 
specialistų esama ten pat vie
toje. Viena didelių Baku žiba
lo firmų — brolių Dembotų 
— priklauso musų piliečiams 
ir jau pasisiūlė patarnauti. T • 
reikia tinkamos sutarties su 
Azerbeidžano vyriausybe žiba
lo produktams leist išvežti ir 
tranzito sutarties su Tarybų 
Rusais.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
Jėzus, kaipo bedievis ir 
ar Jėzus turėjo velnią

Toj temoj

Kun. M. X. Mockus
Sakys pamokslą nedėlioję, kovo-March 
13 (1. Mildos svetainėje, 3188 So. Hal- 
sted St. Pradžia 11 vai. iš ryto, šitas 
pamokslas bus labai svarbus, patarti
na visiems pribūti. Inžanga 25 centai

Kviečia 1 k. L. L. F. Komitetas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Milžiniškas Bargenas
Neatsiimtų nuo kriaučiaus

SIUTU
$8.45 $13.45 $15.95

(Vertės $20 iki $40).
Atsakanti siutai pasipuošimui ir biznyje. Didžiausis bargenas Chi- 

cagoje . Pasirinkime siutai musų krautuvėje $8.45 ki $26.75. NĖRA 
BRANGESNIŲ.

Išpardavimas Prasidės Subatoj
Atdara visą dieną iki 10 vai. vak. ir 

savaitdienių rytais.

Kelnės $2.95 iki $7.75
Vertės $4.75 iki $15.00 (wholesale)

Ateik! Atsivesk savo draugus
bargeną. Ateik anksti subatos rytą ir pasirink šių naujų, šviežio čys j 

;o stako. Tikra kaina pasiuvimo šių siutų yraaugštesnč visais atžvi
* Igiais, nei mes reikalaujame už gatavas c^’apanas.

Sutaupįsi nuo $10 iki $25
Ant kiekvieno siuto dabar pirkto. Yra tūkstančiai siutų iš kurių 

yra galima pasirinkti skirtingų madų, spalvų ir patąjnų. Sutapysite 
pusę ,ką tik pirksite.

MEYER & COMPANY
Didžiausi wholesale siuvėjai Amerikoje.
2536 So. Kedzie Avė., arti 26-os gatvės.

Taipgi 1139 North VVood St.

Atdara subatoj visą dieną iki 10 vai. vak. ir savaitdienių rytais.

I
Aprupinkint 

Savo Taksus
(Income tax retums)

Liko tik kelios dienos iki 
15-to Kovo.

Daugybė žmonių turi bėdos 
jeigu nesudeda atskaitų nuo už
darbio (Income tax returns) į 
laiką ir teisingai. Bausmė už ne- 
sudėjimą siekia iki $1000.00.

Bausmė už neteisingai sudėtas 
atskaitas iki $10,000.00 arba ka
lėjimas. Nesudėjusiems atskaitų 
neišduoda pasporto išvažiavimui 
Lietuvon.

Atskaitas gali sustatyti teisin
gai tik Auditorius turys patyri
mą ir tam tikrą mokslą.

J. P.xVARKALA
Yra vienatinis

Lietuvis Auditorius
ir taksų (Income tax) žinovas.

Jis atidarė ofisą
3331 So. Haisted St.

Ofisas bus atidarytas kas dien iki j 
9:00 vai. vakaro.

Taipgi įsteigia systemas prekybos ir 
pramones vedimui. Revizuoja knygas. 
Sutaiso atskaitas.

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

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos Istorija 
ir harmoniją. Baigusiame ii- 
duodami diplomai; Įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedi jas

3259 So. Haisted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Tek Kandolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofiias vidurmieetyj i 

ASSOC1ATION BLD«.
19 So. La Šalie SL 

Valandos: 9 ryto iki 5 po piety. 
Panedžlials iki 8 vakare. 

Namų Tel.: Hyde Park 3895

V. W. Rutkauskas*
Advokatas

29 So. La Šalie St. Rootf SM 
Tel. Central 6390

▼ak.: 812 W. 33rd St. Olcago
Tel. Y arda 4681.

Lietuvos Misijos pranešimas.
Metinė Lietuvos Misijos darbuotė Amerikoje.

(Gruodžio 1919 m. —- Sausio 1921 m.)

TIKSLAS atsiuntimo Amerikon Lietuvos 
Valstybes Misijos buvo Lietuvos Respublikos 
noras pritraukti skaitlingą Amerikos lietuviu 
kolioniją prie plianingo neprigidmingos Lietu
vos i( valstybėj ,st4|ymow drauge su visais Lietu
vos gyventojais ir perstatyti Amerikos Suvie
nytų Valstijų valdžiai Lietuvos respublikos rei
kalus.

UŽDAVINIAI, kurie tapo Lietuvos valdžios 
šiai Misijai uždėti pirmoje eilėje buvo šie:

1) realizuoti 5 milijonus dol. vidaus pa
skolą tarp Amerikos lietuvių išeivių, su

lig Laikinosios Liet. Valdžios išleisto 
ir spąlio 2 d. 1919 m. Valst. Preziden
to patvirtinto įstatymo.

2) sureguliuoti politinį IJctuvos respubli
kos atstovavimą Amerikos Suvienytose 
Valstijose.

3) Padėti Lietuvos išeiviams, norintiems 
liuosą valia imti aktualio dalyvumo 
Lietuvos gynimo darbe Lietuvoje.

Bevykdinant šiuos pamatinius uždavinius, 
Liet. Misijai prisėjo atlikinėti visą eilę kitų dar
bų, nuoseklumo delei neišvengiamų, kaip va:

1) Susitarimo keliu panaikinti vieno mi- 
liono dol. paskolos kontraktą tari) Bos
tono “Lithuanian Sales Corporation” iš 
vienos pusės ir Lietuvos Prekybos bei 
Pramonės Ministerijos iš antros pusės, 
šis dalykas tapo įvykdintas Sausio mėn. 
1920 m. ir įgarsintas spaudoje.

5) Perimti Lietuvos Respublikos politinio 
atstovavimo funkcijas iš Lietuvių Ta
rybų EkzekulTvio Komiteto renku. Per
ėmimas įvyko 15 d. vasarib 1920 m.

6) Sureguliuoti piniginės pašalpos siunti
mą Lietuvon prisilaikant dienos pinigų 
kurso. Šiuo tikslu tapo įsteigtas prie 
Liet. Misijos piniginės pašalpas siunti
mo skyrius, kuris ir veikia nuo vasa
rio 12 d. 1920 m.

7) Tverti formaliais pamatais L. L. Sar
gų sąjungą liuosnorių organizuotės tik
slams. Sąjungos suvažiavimas įvykdin
tas gegužio mėnesyj 1920 m. Vėliaus 
sargams patarta dėtis prie Lietuvių Pi
liečių Sąjungos.

8) Reguliuoti Lietuvos įstaigoms ir organe 
zacijoms aukų plaukimą ir koncentruo
ti jų siuntinuCpcr Liet. Misijos raštinę. 
Tas svarbus dalykas didžiausioje daly
je liko įvykdintas.

9) Jieskoti tikslingo bendradarbavimosi
- ekonominėje, srityje tarp Lietuvos ir 

Amerikos lietuvių išeivijos. Šiuo tikslu 
tapo įsteigta prie L. Atstovybės “Ame
rikos Lietuvių Prekybos ir Pramonės 

Taryba” liepos 30 dieną 1920 m.
10) Lietuvos išeivių, ypač Lietuvos piliečių, 

registracijos bei valstybinio mokesnio 
apsidejimo tikslais, — tapo sutverta 
pusiau valstybine nepartumiais pama-| 
tais “Lietuvių Piliečių Sąjungos” orga- 
r> i!■/•! < • I I *J \ t<tr*vvhp« kontrole. Sąjun

gą pradėjo veikli spalių 1 <1., 1920 m.
11) Užmegsti santykius su galingomis Ame

rikos patalpinėmis organizacijomis ir 
pastatyti jų darbuotę ant tiesioginio 
(ne per Varšuvą arba per lenkų oku
puotą Vilnių) Lietuvos šelpimo kelio. 
Pasekmės šioje srityje buvo tokios, kad 
Hooverio komisija, kuri buvo paliovu
si veikti Lietuvoje, jau vėl pradėjo šel
pimo‘darbą tenai ir pasižadėjo jį ilgai
niui išplėsti, skirdama dalį pinigų, su
lig esamo ten reikalingumo. “Amerikos 
Rami. Kryžius” pažadėjo savo veikimą 
Lietuvoje sudrųŲnti ir faktinai prie to 
padarė tuhis praktiškus žingsnius. Žy
diškų organizacijų bendras komitetas 
(Jewish Joint Committee) taipgi paža
dėjo proporcionalę dalį paskirti bend
riems Lietuvos Valstybės reikalams, 
duodami net konkrečius pasižadėjimus. 
Reikalas pilnai pajudintas ir vaisiai to 
prigulės nuo susipratimo tarp Lietuvos 
visuomenės ir minėtų organizacijų at
stovų.

12) Sutvarkymui piniginių operacijų tarp 
Lietuvos ir Amerikos\dabdr, o ypač at
eityje, daug pašvęsta domės.

Daugelis kilų dienos keliamų klausimų bu
vo judinami ir sulig galimybės atliekami.

Kone apie visus minėtus dalykus Lietuvos 
Valdžia ir visuomenė, taipgi ir Amer. lietuvių 
visuomenė ganėtinai savo laike buvo informuo
ta ir nedaug kas būt galima bepridėti. Lieka 
dabar tik peržvelgti ir įvertinti Lietuvos Lais
vės Paskolos Amerikoje metinės darbuotės re
zultatai.

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA Ameriko
je — tai Neprigulmingos Lietuvos ramstis, o 
amerikiečių lietuvių garbė ir uždavinys. Did
žiausią dalį darbo naštos prisėjo imli patiems 
Am. lietuviams. Lietuvos Misijos nariams teko 
atsakomybė ir vadovavimas šiame svarbia
me istoriniame darbe. Teko taipgi aktyviai 
drauge su visais kitais paskolos darbuotojais 
atlikinėti reali paskolos kėlimo darbą. Visa
me tame darbe Liet. Misija skatino vietinių vei
kėjų iniciatyvą ir pati naudojosi patarimais, 
nurodymais, kaip paskolos darbuotojų taip ir 
visuomenės veikėjų, taipgi ir spaudos patarna
vimu. Prie L. L. Paskolos darbo buvo pakvie
stos visos stovės, visos organizacijos, kurios 
tik stovi ant Nepriklausomos Lietuvos pamato. 
Buvo raginama atidėti sriovinius dalykus ir 
imli dalyvumo bendrame valstybiniame pasko
los darbe. Didžiuma išeivijos karštai pritarė, 
dalis tylėjo ir tik nežymi mažuma bandė prie
šintis. ' »

I — Paskolos darbe, baigiant 1920 me
tus, dalyvavo 181 stočių, paskirstytų į 9 ap- 
Skričius, keletą kolionijų be stočių, daugelis 
draugijų, keletas bendrovių ir susi vien i j linų, 
keletas laikraščių redakcijų ir daugelis atski
rų asmenų, ,susisiekdami su Lietuvos Misijos 
raštine kaipo siu centrale paskolos stotimi.

II — Žemiau seka atskirų kolionijų meti
nio darbo vaisiai (iki 1 vasario 1921 metu), 
jų kvotos ir keletą rpiksmingų pastabų, paim
tų iš pristatytų pranešimų.

(Toliaus bus).

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem 1°

Kūdikiai mėgsta jį t 
Jie prašo daugiausl

Net ir mažyčiai žino, kad

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

NEPAMIRŠKIT
Kur jus galit galit sutaisyt visokius 

naminius rakandus už prieinamą kai
ną.

A. J. Kalasauskas, 
2123 W. 23-rd St. 
Tel.: Canal 5395

EXTRA
I Šiuomi kviečiu apsilankyti musų 
čeverykų dirbtuvėm Taipgi pranešam

I gerbiamiemsiems lietuviams, kad tai- 
| somfc senus ir turime dėvėtų numa- 
Į žintomis kainomis ant Čeverykų parda 
■vimui: vyrams, moterims ir vaikams. 
Taipgi atsakančiai atliekame geriau
siai darbą ir pigiau nei kur kitur ir 
atsakantį tavorą naudojame.

Į Labiau už viską, turime pranešti, 
j kad dirbame letuviškus oatus važiuo- 
I jautiems gimtinėn — Ųietuvon. Su 
jais nereikia lenktis balos ar purvų, 
jieškoti amerikoniškų gatvių su šaly- 
gatviais, bet eisi tiesiai kaip šipas per 
purvyną Jau keletą porų pasiuntėm 
Lietuvon. Nepraleiskite šios progos. 
Duokite užsakymus iš anksto.

Su pagarba,
A. F. Stanewich.

655 W. 18-th ir Ruble St.
Tel. Canal 3892 Chicago, III.

7h —
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuesu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia-per vieną naktį, 
lengvai; tikrai I Aptiokose parsiduoda po 50e. arba už (JOe.» 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyo, New York City

BALTIJOS AMERIKOS LINU
42 BRoXdW4Y NEW YORK. N.Y

DIDELĖS
i

Prakalbos
Taipgi kalbės Dr. Graičiunas ir kiti kalbėtojai; bus ir deklamacijų 

Inžanga liuosa ir kiekvienas atsilankęs gaus dovaną knygutę veltui. 
. Todėl gerbiamoji publika yra kviečiama kuoskatlingiausiai atsilanky

ti į šias prakalbas. — Kviečia S. L. A. 109 kuopa.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 109 kuopa ant West Side rengia 
dideles prakalbas. Savaitdienyj kovo-March 13 d., 1921 m. M. Mel- 
dažio svetainėje, 2242—44 West 23-rd Place. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Kalbos Dr. D. Alseika nesenai atvykęs iš Lietuvos Vilniaus gyventojas 
pergyvenęs naujas vokiečių, bolševikų ir lenkų okupacijas. Papasakos 
daug naujų ir žingcidžhj dalykų apie Vilnių ir visą Lietuvą.

3140 South Haisted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus 

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

I \ t

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras. t 

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Tiesi kelionė be persėdi m o iš Ntw Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnus

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

“ESTONIA” KOVO 16
“POLONIA” KOVO 30
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La Šalie St 

CHICAGO, 1LL.

“LITUANIA” BALANDŽIO 13
“ESTONIA” BAL. 27

SOCIALDEMOKRATAS '
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai. -

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvi.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima, apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios kląidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Haisted Street, Chicago, III.

“PONAS>MUZIKAI”
Tai nepaprastai interesinga penkių aktų dra ma, kurių vaidins Dramanškas Ratelis.

Vaidinimas bus erdvioje ir vi- Q D C W IR+Fl
siems chicagiečiams žinomoje ll£v V ▼ • lOlll oi.

Tai bus paskutinis šiuo sezonu Dramatiško Ratelio vakaras. Paskutinis 
ir geriausias. Todėl gerų veikalų ir vakarų mylėtojai kviečiami atsilankyti — 
kuoskaitlingiausiai. Mes visuomet darėme visa, kad gerb. publika butų paten
kinta. Darysime, ką galėdami, ir dabar.

Lošims prasidės lygiai kaip 7 vai. vakaro. Svetainės durys atisdarys 
kaip 6 vai. vakaro. z KOMITETAS. į

Nedalioj,
durys atisdarys I 
KOMITETAS. |



Pėtnyčia, Kovo 11 d., 1921
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Pranešimas!
Šiuomi duodame žinoti gerbiamai publikai, kad 

mes savo ofise įvedėm naują skyrių, būtent

PINIGŲ SIUNTIMO
Laivakorčių Pardavimo

Pašportų Parupinimo
Išvažiuojantiems.

Šis skyrius bus vedamas per patyrusį ir pilnai 
atsakomingą žmogų

LIBERTY L AND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro kasdieną. . 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

s

Nelaikykite Pinigus Namieje
Padėkite juos ant 3% į šį stiprų ir saugų Valstybinį 

BankąRoselande.

Kimbark State IBank
108 St. and Michigan Avė

Kapitalas 
$100,000.00

Perviršis 
$10,000.00

Turtas siekia jau virs $300,000.00 
Parankiausias Bankas Lietuviams 

Roselande.
Banko valandos kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pįetų. 

Subatoje 9 ryto iki 12 vai.
Vakarais seredoje ir subatoje nuo 7 iki 8:30

Lotai! Lotai!
i Brighton Parka*Lietuvių Kolonijoj.

Parsiduoda lotai arti lietuvių bažnyčios,kampiniai 
J ir kitokį; daug lotų.tinka visokiems bizniams. Par- 
■ siduoda ant lengvų išlygų, pirmiems ^mokėjimams 

priimu Liberty Bonus, arba Liberty Land and Inve- 
G stment Co. serus už pilną jų vertę. Pasinaudokite 

Šia puikia proga ir atsišaiudt tuojaus.

J. J. LIPSKIS
3301 So. Halsted St.,<arba vakarais
2424 W. 45-th St. ant antru lubu.

Tel. Lafayette 769.

AR JUS ŽINOTE SAVO NAUJĄ LIETUVĄ?
Ar žinote jos rubežius ir teritorijas, kurias ji apima?

AR JUS ŽINO ATE kaip dabar Europa išrodo, sulig vėliausių 
nustatymų Paryžaus Taikos? Naujoji Lietuva, Estonija, naujoji Vo
kietija, naujoji Čeko-Slovakija, I>enkija, Latvija, Vengrija, Austrija, 
Jugo-Slavija, Balkanai ir t.t

KIEK KARTŲ JUS ŽINGEIDAVOTE, kuomet skaitėte apie vie
nų ar kitą vietą, kas su ja padaryta, kam dabar ji priklauso, arba 
kur tikrai ji yra.

TODĖL JUS BUVOTE DESPERATIŠKAI REIKALINGI vėliau
sio “Politiško žemlapio Naujos Europos”, kuris butų spalvuotas, 28 
per 84 colius didumo tinkantis pakabinti ant sienos namuose ar biz
nio vietoj, kuris butų PAMOKINIMU IR PAINFORMAVIMU VISAI 
ŠEIMYNAI. Gautas patyrimas iš šitų žemlapių atmokės jums daug 
kartų brangiau, negu užmokėti pinigai už jas.

KAINA VIENAS DOLERIS. Siųskite pinigus registruotu laiš
ku. Užmokestį galite siųsti banko čekiu, pašto ar ekspreso money 
orderiu, arba pinigais.

INTERNATIONAL MAP COMPANY
341 Fifth Avenue, New York, N. Y.
----- . - J------------ _ 1 —■jbl       I ■iiii.i. ■iį.ii m ........ ... |||4

KOBESPONOENCIJOS
BART, MICH.

Baisi nelaimė.

Į musų miestelį atvažiavo 
kokio ten Pennsylvanijos val
stijos miestelio lietuvis Juozas 
Duinblinckas su šeimyna, no- 
rėihmias įsigyti Čia sau ūkį ir 
apsigyventi. Atvažiavęs kovo 4 
dienų, apie 10 •vai. vakaro, nu
ėjo į Oceana County otelį nak
voti. Kadangi buvo šalta, tai 
otelio laikytojas pastatė kam
bary gezolininį pečiuką kam
bariui sušildyti. Naktį, visiems 
bemiegant, tasai jiečiukas ka- 
žikaip ekspliodavo, pagimdy
ta mas kambary gaisrų, ir liai- 
siai apdegino Dumblincko šei
mynų, kuri x ten miegojo, bū
tent, pačių Dumblinckienę ir 
penketų vaikučių — dvi mer
gaitės ir trys berniukai. Vie
na mergytė nuo apdegi mo mi
rė ant rytojaus, kovo 5, Dumb
li nok ienė mirė kovo 6; antro
ji mergytė taipjau turbūt mirs 
nuo baisių žaizdų. Berniukai 
gal būt visi pasveiks. Pati 
Dumblinckienė, pajutus nelai
mę, bandė gelbėti savo šeimy
nų: išmušus langų ji ėmė kil
not degančius vaikučius lau
kiui. Pajuto ir kiti žmones ir 
subėgo gelbėti, o patsai Dttinb- 
linckas miegojo kiltame kam
bary ir jį vėliau tepribudinta. 
Pagalbon atvyko Am. Raudo
nojo Kryžiaus žmonės, atvy
ko net keturi daktarai, su sa
vo žmonomis kaipo slaugyto
jomis, ir dėjo visas pastangas 
išgelbėti nelaiminguosius nuo 
mirties. Bet kai kurie jų bu
vo taip baisiai apdegę, kad jo
kia žmogaus jėga išgelbėti jų 
nebegalėjo. — Partneris.

BENLD, ILL.

NAUJIENOS, Chicago, HL
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Roller Skates vai
kams ir mergaitėms.

Union Hardvvare, ant 
šruotų, tinka bile prie 
kokio kojos dydžio. 
Speciališkai CO 
pora

rtySta L. Klein, 3as floras.

Išsipuoškit Namus ant Lengvu Išmokesčių

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

AKUAERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijo* ho»> 
pitalis*. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Du* 
d* rodą viso
kiose ligose 
moterim* ir 

merginom*.
8118 S. Halsted St, Chicago, m. 

(ant antrą lubų)
Nua 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai y.

di-

Queen Anne Tapestry seklyčios 
setai — kaip ant paveikslo — padary
ta tvirtais rėmais su Queen Anne lai- ■■ p A 
kų stulpeliais ir kojomis; mahogany, g ■ ■ > Hl 
minkštomis apačiomis, dideli šmotai, I ■ wU 
priimnųs sėdėjimui; springsų kraštai I ■ I ■ ■ 
ir palaidomis paduškomis; atsirėmi- g g 1 
mas puikiausio tapestry kokybės; did
žiausios vertės už

Tikros odos 
mahogany baigimo rėmai; ge
riausio subudav.riimo; trijų 
šmotų; springsų ir supančiomis 
apačiomis; aprubežiuotai skai
čius. Kaina Speci- CO7 Cfi 
aliai 1

sctai — stambus

TnIS 
PERNERY 

4.45

r emeriai — 
dėlės mieros; gal 
vanizuota viduje 
petelne; tvirto da 
rbo; mahogany 
baigimo; kojos 
gražiai ištekintos 
ir tvirtai sujung
tos. Labai 

E $4.45

Musų apielinkėj kiitokių dar
bų nėra kaip vien anglių ka
syklose. kur pastaruoju laiku 
pradedama dirbti vos dvi tris* 
dienas savaitėj. Pragyvenimas 
brangesnis negu kur ki'tur, nes 
mat toli nuo didesnių miestų.

Lietuvių skaičius čia nema
žas, dagi miestuko galva yra 
lietuvis. Bloga tik, kad žmo
nės pusėtinai patvirkę ir gir
tuokliauja — žinoma, ne visi, 
bet daug tokių yra.

Draugijų krutėjimas irgi 
menkas. Be kitų organizacijų 
yra čia ir L. M. P. S. kuo
pa, kuri kartas nuo karto vis 
tik pasirodo, kad ką veikian
ti. Kovo 5 dieną ji buvo su
ruošus balių, o taipjau ir 
spektaklį: vaidino dvi komė- 
dijeles: “šalaputrį” ir “Neti
kėtai”. Vaidinimas ir šiuo sy
kiu išėjo ne kaip, o tai dėlto, 
kad vyrų roles vėl pasiėmė lo
šti moterys, šiaip ar taip, bet 
moteriškė niekados neatvai
dins vyro. Man paklausus, ko
dėl 'moterys būtinai nori vie
nos visa ką daryt, atsakė: 
“Kad mes visos norim loėtį... 
well, nors biskį gauni vyru 
pabūt, nors ant steidžiaus”.

Pas mus yra nemažai tokių 
lietuvaičių, kur gėdijąs lietu
viškai kalbėt. Kitos turi dagi 
ir kėblmno susikalbėt su sa
vo tėvais, nes pastarieji ang
liškai nemoka, ir vis svajoja 
apie važiavimą į Lietuvą.

— Mergų Jonas.

: pATRIJOTIZMAS
' * Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis
Į I0WA STATE

■ SAVINGS BANK
■ Kapitalas ir Perviršis—
■ $120,000.00.
■ S. E. Cor. Fourth and

i Jackson Sts.
] SIOUX CITY, IA.

TeL Pullman 842
DR. L E. MAKARAS 

Lietavya Gydytojas ir Chirurgai! 
18900 Michjgaa Avė, Roaelaadi 

VaL 10 iki 12, 2 iki 4 ir 
iki 8:80 vak.

Tek Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS 

Dr. J. Sarpalius 
1424 So. Halsted St

Vai. 10 Iki 12; 8 iki 5; 6 Iki 8. 
Nedalioms 10 — 12.

■ . Gyvenimo Tai. Yards 5098.

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

Res. 615 S. Humphrey Avė., 
DR. ABIGAIL TRAXLER

Physician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų. 

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

Seklyčion stalai.
Jacobean aržuolo, 

dideliu viršum; G pė
dų išleidžiamas; stam
bi apačia. William ir 
Mary mados. Specialė 

k $38.75
Krėslai tinkanti prie 

stalo Spanish 6do*, 

$6.50

MiHin.ąto lovos — paran- 

klausios ir geriausio mi- 
singio lovos; verte senai 
tokia buvo; visi 2 colių 
rėmai, su labai gražiais ir 
dideliais galukais; dryžo 
satino ir polet baigimo. 
Extra epe- <34 

cianai —

Englander Day lovos — visos 
plieno, nerūdijančiais rėmais; 
gvarantuotos lenciuginės sprin
gs©; pagalvė ir šienikas užden
gimui pasirinkime gerumo cre- 

tone. Specialiai $28.75 
per 3 dienas..........

(Per telefoną nei 
laišką, neišpildo
me orderio).
Valgymui Stalai 
tikro aržuolo; 
golden baigimo; 
6 pėdų išleidžia
mas viršus ;,stam 
bi apačia. Žemiau 
šia kaina 5 metų 

S $16.75

Tek: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago.

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

II

LIETUVEI ŠEIMININKEI
Paklauskite bile vienos moters, kuri vartoja Mazola, apie nepa

prastai puikias pasekmes, kurios yra gaunamos virime su šituo aliejum. 
Paklauskite jos, kokį skirtumą ji randa tarpe Mazolos ir kitų aliejų arba G
riebalų, kuriuos ji yra vartojusi. Paklauskite jos, ar ji nepatėmijo pa
stebėtinų pagerinimų savo virime nuo to laiko, kaip ji pradėjo vartoti 
Mazola.

Ji pasakys ir užtikrins jums, jogei kepimui ir virimui Mazola yra 
lygi sviestui ir yra geresnė už taukus ir kitus riebalus.

Mazola yra labai ekonomiškas aliejus. Jus galite kepti žuvj, 
bulves arba cibulius ir po to likusį aliejų perkošus vėl galima vartoti 
kitokių dalykų kepimui ir virimui. Tas yra galima daryti todėl, kad 
Mazola niekados nepermaino savo kvapsnio nuo tų daiktų, kurie yra 
jame kepami.

Jeigu jūsų šeimyna myli salotas, Mazola yra geriausia prieprova. 
Ji yra tiek pat gera, kaip ir olive aliejus, tik daug pigesnė, kadangi 
Mazola yra liuosa nuo įvežimo muitų.

Mazola parsiduoda po pusę kvortos, kvortą, pusę 
galiono ir galioną mieros blėšinėse. 
Jums nereikia laikyti jos ant ledo, 
kadangi ji nepersimaino atsižvel
giant į temperatūrą.

*
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’ia
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgą* 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 St, Tel. Bosi. 160 
Valandos: 1 iki 8 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet 
Telephone McKinley 268

Dr.C.Z. Veželis
Lietavi* Dentistaa

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Corn Products Refining Company, 
17 Battery Place, New York.

arti 47-to* gatvė*
Telefonas: Drevar 7149

f nnkroToi

*35
•y1

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytoja* Ir Chinu-ga* 

1687 W. 51 at. kam*. Marahfield av. 
ITalandaai iki 9 ryto, na* 8 Iki 

4 ir nu* 7 iki 9 vakare 
Tat Praapact 1157

Akuševka M. Katauska
Patarnauju dienąm ir naktimi* prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas i 
8883 So. Halsted St, Ckicag*, Ui.

Phone: Boalevard 4121.

DR. J. KULIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motoru, vai
kų ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptto- 
gas vyrą liga*.

8259 So. Halsted SU Chleag*.

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

T.1- Canal 2118 
Ofise valandos: nuo 10 ryta iki 

8 vakar*. 
Rezidencija: 2811 W. 68rd St

T*l. Prospect 8464

Talaphan* Tania 5081

Dr. M. Stupnicki 
S107 S. Morgan St Chicago 
VALANDOS i Nuo 8 iki 11 ryto

UŽTIKRINAME: .... ' 1 t
Jeigu jus nebusite pilnai užga

nėdinti gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, tai jūsų krautuvninkas 
sugrąžins jums pinigus.

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistaa—
8381 S. Halsted St, Chicago, DU.

Valandos:—

Sankrovos
kaina tik

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde
šimt* augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki 
$250.00, uš taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltai.

šios Victroloa yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuvė* gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, dideli augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $85.00. 
Šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainą 
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Vic- 
trolą iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir 
adatas veltui \

Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes 
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry 
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes 
norime turėt daugiau vietos.

Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatome visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero, 

Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellwood, Bum- 
ham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame 
Liberty Bondsus.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų 
NATIONAL STORAGE COMPANY

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarį*
________ 20’3 S<<- Ashl.nul Avė, h;nii|i;is 21-os gatvg*___________

Jelephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
H2 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8825 So. Halsted St, Chicago,
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III. — Du Telefonai! Canal 1606 ir 
Canal 676.

1.75
1.00

Uieisakomoji Kainas
Chicagoje — paštu:

Metama___ ___ . . ..... ._u $8.00
Pusei metų ----------
Trims minėdama - . - .
Dviem mineciams
Veinam minesiui -

Chicagoje —- per nešiotojui!
Viena kopija ___ ________ 03
Savaite 18
Mineaiui r 75

Suvienytose ValetijoM ne Chicagoj, 
paltu:

Metame __ _ $7.00
Pusei metų___________________ 4.00
Trims minamam* ........... 2.00
Dviem minesiams_____________1.50
Vienam mineaiui -- .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metanas ________
Putei metų_____
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
4.50

Mėsos trustas 
ir darbininkai.

Gyvulių skerdyklų kompa
nijos paskelbė, kad jos nu
muša darbininkų algas dvy
lika su puse iki penkiolikos 
nuošimčių ir vieton 8 valan
dų darbo dienos įveda 9 va
landų darbo dieną. Tas 
kompanijų žingsnis paliečia 
daugiaus kaip 200,000 dar
bininkų.

Omahos mieste, Nebras- 
koje, dabar yra susirinkę 
mėsos industrijos darbinin
kų atstovai ir svarsto, kaip 
apsiginti nuo savo išnaudo
tojų. Jie, nutarė pakelti 
protestą prieš algų numuši- 
mą ir darbo valandų pailgi
nimą ir pasiuntė jį prezi
dentui Hardingui, reikalau
dami, kad jisai įsikištų į ši
tą susikirtimą tarpe darbi
ninkų ir samdytojų. Jeigu 
prezidentas neveiks per ke
turias dienas, tai darbinin
kai pradės generalį streiką.

Bus įdomu pažiūrėti, ką 
Hardingas darys. Kada ji
sai “runijo” į prezidentus, 
tai daugelis darbininkų bal
savo už jį; taigi čia bus 
proga tiems darbininkams 
pamatyt, ar jisai yra jų 
draugas, ar mėsos trusto.

Bet ir kiekvienos talkinin
kų šalies viduje nėra vieny
bės Vokietijos klausime. 
Kuomet Franci jos valdžia 

I siunčia kariuomenę į perga
lėtojo kaimyno žemę, tai j 
franeuzai socialistai laiko 
Berline bendrą konferenci
jas su vokiečiais socialistais 
ir protestuoja prieš įsiverži
mą. Anglijos darbininkai 
taip pat smerkia už tą įsi
veržimą savo valdžią; ją] 
smerkia net ir pažangesnio
ji buržuazija.

Todėl vokiečiai perdaug! 
nenusigąstu. Jie tikisi, kuli 
talkininkai jog »i Į
jie negali neko paimti iš Vo- L 
kieti jos jiega, ir turės pasi- I 

Į tenkinti tuo. ka sutiks Vo- ! 
Ikietija jiems duoti grumu- 
Ką turime daryti dėl Vil- 
ir< i s?

Po to, kai Lietuvos vald
žia sutiko derybų keliu- riš- 

[ ti ginčą su lenkais delei Vil
niaus ir dar apsiėmė aprū
pinti maistu Vilniaus ir aps
krities gyventojus, tai kįla 
klausimas: ką>gali amerikie
čiai daryti delei Vilniaus?

Pirma mes rėmėme Lietu-1 
vos karą prieš Želigowskį, 
bet dabar karo nebėra; jisai 
galutinai sustabdytas.

Kada buvo jnanoma, kad 
Vilniaus klausimą spręs ple
biscitas, tai buvo galima 
kalbėt apie tai, kad reikia 
vesti agitaciją tarpe vilnie
čių, idant patraukus juos į 
Lietuvos pusę. Tokiai agita
cijai butų reikėję pinigų. 
Bet plebiscito sumanymas 
jau yra palaidotas.

Kas tuomet palieka? Gal 
remti dabartinę .Lietuvos 
valdžią, kuri apsiėmė gaben
ti ouoną iš Lietuvos i hnkų 
valdomą Vilnių?,.... Bet kas 
bus su Lietuvos žmonėms, 
kuomet Lietuvos duona bus 
išvežta — kas tuomet juos 
rems?

Kitąsyk, kada religija ture
lio didelės įtakos į žmonių pro
tavimų, religiški fanatikai įsi
vaizdindavo, kad * “heretikai”, 
t. y. kitaip tikintys žmonės esą 
tokie nedori sutvėrimai, jogei 
juos reikia išnaikinti, kaip ko- 

I kią piktą sėklą. Ir “heretikai” 
buvo kankinami”, žudomi ir | 
deginami ant laužų.

Kada tarp lietuvių prasidė
jo laisvamanių agitacija, tai 
tikintys katalikai užsidegė to
kia neapykanta prieš juos, ikad 
neretai pavartodavo kumščių 
ir ginklą prieš laisvamanių kal
bėtojus.

Aiandie tokių aklų fanatikų 
rolę pas lietuvius lošia vadina
mieji komunistai. Jų organas! 
‘^Laisvė” viename, paskutinių 
savo numerių įdėjo tris kari
katūros paveikslėlius, kuriuo
se mėginama parodyti, koks 
bjaurybė esąs Lietuvos social- 

j demokratų vadas, Vladas Po- 
I žela. Pirmame paveikslėlyje 
Į Požėla šaukia darbininkus “į 
I kovų prieš visus prispaudėjus 
ir išnaudotojus”. Antrame pa
veikslėlyje jisai, gavęs iš bur-. Į 
žuazijos pluoštų pinigų, jau 
liepia darbiu inkams sus tok ir 
“bendrai dirbti dėl Lietuvos 
nepriklausomy4)ės”. O trečiam 
paveikslėlyje Požėla jau gau
na “algų” iš buržuazijos ir ei
na prieš darbininkus.

Taigi, “Laisvės” supratimu, 
Požėla (kartu su visais Lietu
vos socialdemokratais) yra 
buržuazijos papirktas, kad ko
votų už Lietuvos nepriklauso
mybę ir prieš Lietuvos darbi
ninkus. Dėlto, kad jisai nepri 
taria bolševikiškai' pozicijai, 
tai “Laisvė” pidšių laiko jį, kai- 
pa darbininkų priešų ir parsida 
vėlį. Aklesnio fanatizmo nega
li būti.

Jeigu “Laisvės” štabas turė
tų galios, tai jisai, be abejo
nes, pavartotų visas senosios | 
inkvizicijos priemones 
tokius “parsidavėlius”, 
Požėla.

prieš

APIE PROFESINES SĄJUN
GAS LIETUVOJE.

ATMETA MASKVĄ.

Socialistų kongresas depar
tamente, Tarn, Francijoje, iš 
kurio yra išrinktas Albert 
Thomas atstovu į parlamentų, 
nutarė 35 balsais prieš 26 ne- 
sidėt prie “trečiojo*’ Interna
cionalo.

Rlione-Garonne (pietinėje 
Francijoje) socialistų organi
zacija atmetė įnešimų apie pri
sidėjimą prie Maskvos Inter
nacionalo. Ji išleido atsišait- 
<imų į narius, ragindama 'juos 
įasiilikti senojoje socialistų

Tie profesinių sąjungų dar
buotojai, kurie J»ra šitaip nu
sistatę, kaip matome, yra bol
ševikai ne dėl didelio savo re
voliucingumo,
priešingai — dėl 
sios silpnumo, dėl stokos pa
sitikėjimo savim.

o kaip tiktai 
savo dva-

Naujos lenkę pretenzijos

Redakcijos atsakymai

nu- 
nuo

Italai neremia 
talkininkų.

Tarpe Vokietijos ir talki
ninkų dabar yra beveik ka
ro padėtis- Talkininkų ar
mijos įsiveržė į Vokietijos 
teritriją ir užėmė keletą 
miestų; o Vokietija atšaukė 
savo pasiuntinius iš Londo
no, Paryžiaus ir Brussėlio*

Bet Italijos kariuomenė 
nedalyvauja tame įsiverži
me, ir Vokietijos ambasa
dorius Ryme nėra atšauk
tas. Italija neremia talki
ninkų žygio prieš Vokietiją. 
Ji yra priešinga tam, kad 
Vokietija butų smaugiama.

Tuo budu, vykindami sa
vo prievartos politiką talki
ninkai suskilo patys tarp 
savęs. \ i

Kaij) “Naujienose” buvo pra
nešta, panašius nutarimus yra 
laijariusi ir visa eilė kitų so
cialistų organizacijų Francijo
je. Iš to matyt, kad komuni
stams tenai ne taip gerai seka
si, kaip jie tikėjosi po par
tijos suvažiavimo. Tame su
važiavime Maskvos šalininkai 
jaėmė viršų ant savo oponen- 
u kone trims ketvirtadaliais 
jalsų.

Kada tpartija tapo suskaldy- 
a, tai Franci jos socialistai pra

dėjo atsipeikėti, ir dabar vis 
didesnis ir didesnis jų skai
čius grįšią prie senosios par
tijos.

AKLI FANATIKAI.

ta,Fanatiko .ypatybe yra 
kad jisai nepajiegia suprasti, 
ogei žmogus, turintis priešin

gų jam nuomonę apie kokį 
lors dalykų, gali būt išmintin

gas ir doras. Į savo oponentų 
fanatikas žiuri, kaipo į kvai
lį arba niekšą.

"Kauno “SociaMtemokratas” 
34-mc numeryje kritikuoja 
kai-kurias ydas Lietuvos pro
fesiniame darbininkų judėji
me. Jisai nurodo, kad svar
biausia priežastis, kodėl tas ju
dėjimas yra silpnas, yra la, 
jogei Lietuvoje tapo beveik vi
sai sunaikinta pramonė; pra
monės darbininkų todėl tenai 
yra labai mažai; kone visa dar
bininkų klesa susideda iš že
mės ūkio darbininkų. Straip
snyje sakoma:

“Lietuvos darbininkų kla
sė šiuo metu, lai yra visų 
pirma žemės ūkio darbinin
kai. Jie yra skaitlingiausi; 
jie daugiausia dėl savęs lau
kia iš vykstančių musų kra
šte atmainų žemės vąldymo 
srity; jie daugiausia rodo 
veiklumo. Pramonės ir mie
stų darbininkai, po to, kai 
pramonė Lietuvoje liko iš
griauta caro valdžios ir pri
baigta naikinti vokiečių, yra 
tuo tarpu silpni ir negreit 
atsigaus. Bet iš kitos pusės 
kaimo darbininkai labiausia 
yra suvargę, mažiausia lig 
šiol gavo susiprasti ir tebe
stovi daugumoje dirvonais 
sąmoningam klasiniam dar
bininkų judėjimui Darbo 
yra begales, dariais kaimo 
proletaruose da tik pradeda
mas ir nepaprastai sunkus”.
Pasekmė šito Lietuvos dar

bininkų klases silpnumo yra 
ta, kad kai-kiu’ie darbininkų 
judėjimo darbuotojai pasirin
ko sau ypatingą kelių:

Z”" • _ 4 -I

“Jie”, sako “Socialdemo
kratais”, nepasitikėjo Lidtu- 
ws darbininkais, nepasitikė
jo savim, neturėjo vilties 
INitys vieni galėsią apsidirb
ti su ‘buožėmijs’. Ir dėlto, 
vieton imtis tvirtinti Lietu
vos dariiininkų jie^as, jie 
visu veidu susiveržė Tarybų 
Rusų pusėn, iš ten laukda
mi šviesos ir pagalbos atei
nant?*'

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro 
Wa8hingtone]

WASHINGTON, Kovo 7. — 
Kaip žinia, išlyginimui sienos 
tarp Lietuvos ir Ijaitvijos abi 

| vaistyki yra sudariusios tam 
tikrų ginčų išrišimui arba ar
bitražo komisijų ir sutikusios 
pavesti šioj komisijoj pirmi- 
ninkavima anglui prof. Sinų>-

Į šonui.
Kaip matyti iš Užsienio Mi- 

nisterio d~ro J. Purickio kai-1 
bos Steig. Seime sausio 17 die
ną, šios komisijos (kirbai cinų 
sėkmingai ir Lietuva pilnai 
pasitikėdaina prof. Simpsonoj 
bešališkumu ię objektingumu 
ramiai laukia šios komisijos 
(kirbų užbaigimo. Kaip girdėt, 
ir Palangos ir Mažeikių srities | 
ginčai jau tapo aptarti ir ko
misija jau svarstanti platesnį 
klausimų apie Unkštos kraštų. 
Lietuviams didžiai svarbu tu-1 
rėti prieigų prie Dauguvos. Re 

! to nieks neginčija, jog link-1 
štos srityje nuo senų-senoves 
gyvena lietuviai ir kad jų skai-,|arus alfalfų dalis azoto pra- 
čius siekia čia nęmažiau kaip 
30 nuošimčių visų gyventojų. 
Galiima prisiminti, jog Unk
štoj ar Gryvoj lietuviai reng
davo pirmuosius savo teatrus, 
kuomet buvo dar negalima 
ga^ili leidimas šiems spektak
liams Kauno gubernijoj.

Einant laimingai šioms de
ryboms, pradėjo kištis lenkai. 
Kovo 5 dienų Lietuvos Atsto
vybė Wasbingtone gavo nuo 
Balučio iš Kauno šitokį kable- 
gramą:

“Lenkų atstovas Rygoje 
padavė notą arbitražo pir
mininkui profesoriui Simp- 
sonui, pareikšdamas Lenki
jos pretenzijas prie Ilukštos 
krašto; tuo Lenkai apsun
kina Lietuvių-Latvių sutai
kinimų”. •

- Tokia savo nota Lenkai ati
dengė savo kortas ir Latviams. 
Lenkams rupi užgrobti HPol- 
skic Inflanty*' ir paveržti juos 
nuo latvių. Tokiu savo darbu 
Lenkai tiek mums gera pada
rys, kad privers Latvius dar 
širdingiąu dėtis su lietuviais.

Vyturiiii, Grtind Rapids. — 
Kalbamo j korespondencijoj 
visai nėra to, kų tamsta nori 
korespondentui prikišti. Kam 
čia tuščioms šaudyti? Nedėsi
me.

V. Novik. CĮigo. — Mums re
gis, kad ten visai aiškiai pa
sakyta. Nevedėlis turi mokėt 
taksus už tų sumų, kų jis yra 
uždirbęs daugiau kaip 1000 
dolerių, o vedęs žmogus turi 
mokėt už tiek, kiek jis uždir-

Kazimieras Gugėsi
C
i
i

F«fa vi»ok<M rtfkalut, iMp KriminatiUmo^. 
taip ir cMliikaoat teitmaoat. Dora 

aUokhu dokumanlua irpopiaraan

Namą Oflaaal
MII I. Naltfad H, 

Ant trečių lubų
TaL Dravar 1810

MiMto Ofisu l

1111*18 InftyBMa 
f*L Central 4411

Ūkininkų Balsas
(Pabaiga)t

Jeigu mes išanalizuęsime 
sausų medegų ir surasime 
dąugį azoto šaknyse ir aug- 
menyj, tai įpilnai galėsime 
spręsti, ar šaknis sugrąžina 
daugiau azoto dirvai, kaip kad 
iš jos paima augantis auginuo. 
Tų atsako Delaware stoties 
bandymų rezultatai. Jie rodo, 
kad 
liai 
tik 
se, 
randasi apie 40% vijso azoto. 
Tai yra aišku, jei tik d*u treč
daliu viso azoto yra paimama 
iš oro, kad daugis azoto sugrą
žinto dirvai šaknimis neper
viršija daugio iš jos paimto 
augančių augmenų. Tas reiš
kia kad virkštiniai augmenys 
nepadauginą dirvoj azoto, jei 
atimama visų derlių.

Tokia musų išvada apeima 
trąšias dirvas ir dirvas turtin
gas azotu. Ret kaip su sauso
mis, nugyventomis dirvonus, 
kuriose azotas dažnai yra ru- 
bežiuojantis faktorius ir ran
dasi, daug mažesnėmis apšti- 
mis, negu dirvose diskusuoto- 
se viršui? Utha’s bandymų 
stotis atsako mums tų klausi
mų. Laike paskutiniųjų 12 me
tų buvo įrodyta, kad vilksti
niai augmenys ir dirvose, ne
turtingose azotu, pirmiausiai 
maitinasi sujungtu dirvos azo
tu, Augmenų liekanos ir kiti

dobiluose trys ketvirtda- 
azoto randasi augmeny ir 
vienas ketvirtdalis šaikny- 
kuomet alfalfos šaknyse

kad
nc- 

An- 
bu-

azoto sudėtiniai dirvoj yra bak
terijų perkeičiamu į amoniją, 
ši kitų bakterijų j azoto rūg
štį; ir beveik visi augmenys 
painia azotų iš dirvos pasta
rojoj formoj. Apturėtas javų 
derlius ir jo analizavimas ro
do, kad vi,lakštiniai augmenys 
nepadauįgina azoto paprastose 

I žemdirbystės dirvose — net ir 
sausose apygardose, kame azo
to dirvose randasi visai mažai 

Į— jei visas derlius yra 
plaunamas ir atimamas

I dirvos.
Tokia išvada nereiškia, 

.javų pantainymo sistema 
| turi būti praktiikiuojama. 
I aiptol ne. Vienok ji neturi

ti panaudojama auginant virk- 
štinius aughienks ir nuolat at
imant visa javų nuo dirvos 
prisilaikint nuomonės, kad pa
našus elgimąsi palaiko dirvos 

| trųšumų.
Mes randame du praktišku 

bildu palaikymui azoto dir
voj: 1) javų apari mo būdas: 
vienas javas virkštinių augme
nų apartas supuva dirvoj ir 
tokiu budu parūpina azoto se
kančiam javui; 2) galvijų au
ginimo ūkininkavimas ir ja
vų pamainymo sistema sujung
ti kartu.

Trys tonai alfalfos turi 150 
svarų azoto, kuris visas paei
na iš oro. Tas lyginasi azo
tui, surastam grūduose ir šiau
duose 75 bušelių kviečių. Ap-

Jei vedęs žmogus uždirbo ma
žiau nei 2000 dol. per metus, 

p nevedelis'uždirbo mažiau nei 
1000 dolerių, tai taksų visai 
nejnoka.

Fonografai gelbės geografijos 
moksle.

Eihvin J. Tobin, d'istrikto 
mokyklų perdčtinis, praeirtų 
seredė pareiškė, kad nuo dabar 
mokyklose bus vartojamas fo
nografas dėl atvaizadavimo ge
ografijos atmosferos. Tai yra 
mokytojai beveik negali ‘savo 
mokiniams duoti supratimo, 
kai]) lietuvis, lenkas, turkas, 
arba kitoks pilietis tirioliuoja 

dainuoja, o gramofonas ga
lės tai padaryti. Tokiu tai bu
du manoma daugiau moki
nius supažindinti su svetim
šalių dvasia.

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 
/ vedėjai

Buvę A. Petratiu ir S. L. Fabionas

Siuntimąs pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

N OT ARIJUI A S 
Real Eatate, Paakoloa, 

Ina u cinai ir tt.
809 W. 3Sth St, K.m». Balated SU 

Tel.j Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.5 Utar. Ket. ir SuK iki 9 vak 
Ned.: iki 8 po pietų.

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietelis Gydytoju ir Chirurgas 
25 East Wauhington SL 

Marshall Field Annea 
18th fl. Ruimu 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2018 
Rezidencijos telef. Albany 8718

Telephone Drover 5062

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos) nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarime. 
3261 So. Halsted St„ Chicago, III.

žus puvimo ‘procese ir dalis 
I liks išplauta vandens; bet vis- 
I gi aplamas azoto daugiu, ap
arus alfalfų, liks padaugintas 
dirvoj. Ta patvirtina praktiš
ki bandymai.

Antras būdas palaikymo azo
to ir organinio perpuvimo dir
voj yra praktiškesnis; jis ne 
vįentik padaugina azotų dir
voj, bet ir yra didelės ekono
mines vertės. Jame virkštinių 
augmbnų auginimas lošia svar
bių rolę. Čia jie yra sušerianii 
gyvuliams ir mėšlai sugrųži- 
namį dirvai. Tas reiškia par
davimų nuo, J ūkio pašarų pa- 

Ividale pieno, sviesto arba gal
vijų, kurie atima iš dirvos tik
tai trupinį azoto, sukrauto 

I virkštinių augmenų. Taigi tas 
būdas duoda daug didesnius 
a t lygi mus ūkininkui, negu si
stema, kurioj virkšti niai aug
menys yra visiškai atimami 
nuo dirvos ir parduodami. Pa
skutiniame atsitikime ūkinin
kas daro pelnų parduodamas 
dirvos, trųšumų.

Reikia atminti, kad ir prie 
tokios ūkininkavimo sistemos 
tiktai trys ket virtualiai viso 
azoto pašaruose yra sugrąži
nama gyvulių išmatose. Taigi 
trys tonai alfalfos sugrąžinti 
dirvon pavidale mėšlo suteiks 
jai ne 150 svarų atmosferos 
azoto, bet 120 svarų. Tas yra 
tiesa tiktai tuomet, kuohiet 
visi mėšlai kartu su srutomis 
yra ekonomiškai sugrąžinti 
dirvon. Ant Vilkių, kur alfalfa 
esti sunaudojama pašarui ir 
mėšlai sugrąžinami dirvon, 
virkštimiai augmenys gali už
imti daug ilgesnį periodų si
stemoj, negi! ten, kur jie bū
na tiesiai apariami.

Taigi jei tie pagrindai, ku
rie čia buvo trumpai išdėsty
ti ir kurių svarba yra senai 
pripažinta, bus sistematiškai 
praktikuojami, netik azotas ir 
organinis perpuivimas liks dir
voj padauginti, bet ir patys 
ūkininkai susilauks didesnių 
pajamų ir gyvulių pramonė 
bus pastatyta ant tvirtų pama
tų. Visos nugyventos dirvos 
laipsniškai vėl taps derliomis 
ir geras javų derlius liks už
tikrintas. Geras derlius reiš
kia netik daugiau maisto na
mie, bet ir nemažai jo išga 
benimui į užsienius, kas kar
tu reiškia a beiną padidėjimą 
turto visoj šaly.

— A. DVYLIS, 
Agronoįiiijos Studentas.

DR. C. K. KLIAUGA Į 
DENTISTAS

1821 So. Halrtcd St., Chicago, IU, t 
kampas 18th St

Phono Canal 257 Ii

z

Lietuviai Pardavėjai:
No. 14 William Buishas, 

Gcn-lis;
No. 15 Nancy Grigalunaitė, G-lė
No. 102 Chas Putrus Vyriškų 

drabužių,
No. 87 WiJliam Pūkelis, 

domestic ir kiti
KLEIN BROS
Halsted & Streetš

Jums ant 
Siutai

Vyrai == Šitai
Velykų

Jus vyrai ir vaikinai, kurie manote pirkti
naują siutą Velykoms ir pavasariu1!, padary
site gerai, jei pas musateisite. Siutai, kokių 

tik norite ir kiek nori
te mokėti, atrasite pil- 
nutį staką. Siutai pa
daryti
HOUSE OF KUPPEN- 

HEIMER, CLUB
CLOTHES 

HART, SCHAFFNER 
& MARX

AND OTHER.

$30 «35 «40
$45 *50

Drabužiai pirkti ____ i 
pas mus, prosina VELTUI 

mc per metą
OADl

I

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

RVI

Are You Going to Movė
This Spring?

. * ■ t

Kraustysieji šį pavasarį?
Turintieji telefoną ir" mananti 
kraustytis tarpe balandžio 15 ir 
gegužio 15, turi pranešti mums 
pirm

Trisdešimts dienp 
kad palengvinus perkelti telefo
ną.
Kaip greit nuspręsite kada ir kur 
kraustytis, tuoj praneškite —

Call Commercial Department 
Of ličiai 100 

(Free of Charge)
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Sustok! Apgalvok 
ir Veik!

Lietuviu Rateliuose
LIETUVIŲ V/MhAI-I’LjESIKAI.

Ar negręsia jums negeistina ateitis? Ar jusu 
šeimynos gyvenimas yra užtikrintas? Ar galite 
drąsiai pasakyti, kad esate apsisaugoję nuo be
darbių, nesveikatos, neramumo ir k'tų visokios 
ryšies nelaimingų atsitikimų miestuose?

Tad nepraleiskit geros progos išvengimui to, 
kol dar nuo senai sutaupinti pinigai neišsibaigė. 
Rendoms kilant, darbams mažinanties, pragy
venimui kol kas neatpingant, pinigai gali labai 
greitai ičsibaigti ir tad kokia ateitis jūsų lau
kia?

Geriausis išėjimas darbo žmogui idant apsau
gojus savo ir jo šeimynos gyvenimą — tai far- 
mos, kur laukia tyras oras, turtas ir užtikrinanti 
ateitis; kur nėra boso, kuris nuolat ragina spar
čiau dirbti; kur nėra reikalo bijotis netekimo 
darbo.

Neatidėliokite diena nuo dienos, bet pirkit far- 
mą tuojaus pakol da žemė pigi ir parduodama 
su puikiom išlygom. Dabar kaip tik laikas prisi
rengti prie pavasario darbų. Nenusiminkit jeigu 
neturit daug pinigų, musų bendrovė Tamistai 
pagelbės ir busit aprūpintas, taip lygiai kaip ir 
tas ką turi jų daug, nes šios bendrovės pareiga ir 
yra pagelbėti lietuiams įsigyti geras farmas ge
riausiomis išlygomis.

LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPA- 
NY atpirko didelį plotą (10,000) akrų) puikios 
žemdirbystei žemės geriausioj ir derlingiausioj 
daly Wisconsino valstijos, garsioj Oneida Coun- 
ty, arti miesto su daugeliu visokių dirbtuvių, 
tarpe ežerų, upių, arti gelžkelių, mokyklų, ir ki- 
ty įstaigy. Miestely Woodboro, esančiam ant 
šios žemės ir priklausančiam šiai bendrovei, yra 
keletas lietuvišku biznių. Yra dar vietos įvai
riems bizniams.

Važiuokit į Lietuvių koloniją, kur daugelis jau 
apsigyveno ir kur daugelis yra pasirengę važiuo
ti. Nelaukite iki kiti išpirks visas geras farftias, 
bet važiuokit tuojaus ir išsirinkit sau patinkamą 
farmą. Ši lietuvių bendrovė duos jums geriausias 
išlygas ir geriausi patarnavimą. Bendrovė pirko 
tą žemę pigiai, ją ir parduos pigiai ir duoda pir
mam metui stubą už dyką ir šmotą apdirbtos že
mės pradžiai gyventi. Mes priimame Liberty 
Bondsus ir šios bendrovės šėrus už pilną vertę.

Platesnių žinių ir paaiškinimų kreipkitės į ben
drovės ofisą ir reikalaukite knygelės, kurioj yra 
aprašymai apie tą puikią lietuvių koloniją.

Mykolui Sereikui. 3131 So. 
Emerald avė., vakar apie 12:- 
30 vai. nakties grįžtant namo 
š darbo, ties 3135 S. Emerald 

avė., beveik prie pat jo namų- 
durų užpuolė šėšį vaikėzai — 
lietuviai. Du įsikybę jį laikė, 
o vienas, revolverį atstatęs, iš
kraustė kišenes. Atėmė laikro
dėlį ir kiek pinigų.

BAISUS SUJUDIMAS ANT 19 
WARD0.

Vakar atsibuvo laidotuvės 
Ijibriola ir BaymoTulo, ku
riuos nužudė jų politiški prie
šai praeitų utarnininkų. Bet 
toji tragedija, manoma, dar 
tuo neužsibaigė. Sakoma, dar 
daugeliui gręsin mirties pavo
jus, nes daugelis -jų buvo mir
čių bauginami. Kad pavojų 
prašalinus, (Ringelis policijos ir 
detektyvų stropiai veikia ant 
19 wardo. D’Andrea ir Po- 
\vers namai yra dabojami po
licijos ir šiaip jau tame war- 
de policija 'Siaučia, nes prisi- 
bijoma teroro. Jau daugiau 
negu šešias dešimts ypatų areš
tuota. ‘ t

Toji tragedija ir' toji panika 
iškilo dėl politikos. John Po- 
\vers I ir D’Andrea varėsi ant 
•ddermano. Powcrs tapo iš
rinktas, bot, buk tai, nevisai 
teisingai. TocM po balsavimo 
diena D’Andrea šalininkai liiko 
įMvlitiŠki priešai Poiwers šali
ninkų. Ir po to pradėjo vieni 
kitus gųzdintis net įnirčiu. Tos 
gi žmogžudystės papildymui, 
spėjama, kad bus Powers prie
šų atkviesti iš Ne\v Yorko ban
ditai nužudyta kai kuriuos jo 
šalininkus ir jį patį. 'Tečiau 
ir D’Andrea pareiškė, kad ir 
jam jau keturis sykius buvo 
»'.uotas mirties pagrąsinimas.

Du nušauti besmugleriaujant.
Sinuglcriai smuklėje prie 

2580 Lincoln avė. pasigėrė ir 
susipešę ėmė šaudytis. To pa
sekmės — du peršauti ir, gal, 
mirtinai. Peršautieji yra J. 
P. Foley, ir Michael Printy, 
abudu gatvekarių darbininkai, 
žmogžudžiai tapo suimti ir 
orisipažino jie tų padarę.

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

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th St 
Arti St. Loais Av<j. 

CHICAGO, ILL.

CHICAGOS LIETUVIŲ ATIDAI.
Kam atsibodo turėt senus rakandas, kaip tai komodas, lovas, stalus, 

krėslus, pianą ir tt. praneškite mums. Mes užmokėsime jums grynais 
pinigais arba perdirbsime iš semi naujus. Darbą gvarantuojame. 
Taipgi apmainysime senus ant naujų prieinamoms kainoms. Taipgi, 
kas nori turėti švarius kambarius, kreipkitės prie musų. Mes taisome 
po naujausiai madai, popieruojame kambarius. Pentuojame, varnišuo- 
jame greinuojame ir tt. taipgi pentuojam iš lauko pusės medines sta
bas ir mūrinius namus. Taipgi turime didelį skyrių pasirinki
mui įvairių kambariams popierų, moldingų paveikslams, tremų ir tt. 
Kam mokėt brangiai ir neturėt atsakančiai padarytą darbą. Kreipki
tės prie musų, mes padarysime pigiai, gerai ir gražiai.

Darbą visuomet gvarantuojame. Kreipkitės laiškais.
Furniture Ezchange Co. 3752 So. Wallace St. arba 2988 Aichei Avė, 

Tel. Yards. 7276 Vai. 5:30 iki 7:30 vakare.

rELEKTRA
gries* ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRlDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Pres.

ISIS W. 47 th St. Tek Boulevard 1892. Chicago, III.

Tel. Muaroe 2804 1

DR W. F. KALISZ 
Svedalamaa: Moterų ligos Ir Chtrorgtja

1145 M1LWAUK£JS A f E. PMICASO.

230,000 Stock Yardų darbinin
kų kreipės prie Hardingo.
Du šimtai skerdyklų darbi

ninkų kreipėsi prie naujojo 
prezidento Hardingo kas link 
kompanijų sumanymo nukapo
ti jų algas. Chicagoj yra 75,- 
000 darbininkų, kurių alga pa
liečia,. o kiti susideda iš kitų 
miestų.

154 gavo bausmės vasario 
mėnesy.

Užvakar lapo paskelbta, kad 
(jjucagoje per vasario mėti, 
tapo, mažiau, ar daugiau, nu
teista 151 ypatos.

Dar vienas nužudytas 19 ward.
Vakr vėl vienas lavonas at

rasta Congrcss alėjoje, netoli 
Alderniano Povvers namų. Jo 
galva baisiai suskaldyta, žan
das sutrupintas ir šiaip jau su
daužytas. Dar nesužinota kas 
jis toks. Powers reikalauja 
daugiau policijos, kati padarius 
galas tam terorui ir apsaugo
jus gyvastis tų, kuriems buvo 
grųsinta mirčia. t
Ar galima mylėti dvi moteris 

vienu sykiu?
Ar gali vyras mylėti dvi 

moteris vienu sykiu? — Tai 
yra klausimas, kuris gana 
daug triukšmo sukėlė šių sa
vaitę betardant VVandererio 
bylų dėl jo pačios nužudymo. 
Wandererio priešininkai nori 
prirodyti,, kad jis tuo sykiu 
mylėjo antrų mergaitę, Julių 
Schmitt, už tai ir nužudė savo 
pačių. O teisėjas sako, kad tas 
neturi svarbos — dėl to jam 
nebuvo reikalo savo pačių žu
dyti. Antra pusė vėtl spiriasi, 
kad buk, vyras vienu sykiu 
dviejų moterų mylėti jokiu bu-

>

>«i‘

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRVROAfl

■ediliomis na* 9 Iki U ryta 
1821 S. Halsted 0ų 

Kampas 18 ir Halsted 81,

Chicago, liliaob.
Specialistas džiovės 

Moterišką, Vyriiką k 
Vaiką Ligą. 

OFISO VALANDOS! 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nue 1 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 Iki 8:81 
▼ai. vakaro. Nedaliomis nue 
10 vai. ryto iki 1 vai. po plot 

Telefonas Drevei 2882

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTA8 
2201 W. 22ad & So. Leavitt Bta 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 11 dieną 

nuo 1 po pieta Iki 9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Praktikaoja 15 metai 

Ofisas

co2. 1189 indepandanc* Bivd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A. A. ROTH
fcUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką^
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Oflaas: 3354 So. Halsted St. Chicag*
Telephone Dr 'ver 9693 

Valandos: 10—11 ry j; 2—3 po piet 
7—8 vak. NedClioms 10—12 dieną

pagerintą Oph- 
thalmemeter* Y- 
patinga doma 
kreipiama i vai

kui. Vai.: nvo 9 ryto iki 9 vak*
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną, 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si, 

Telephone Yards <817 
Boulevard 6487

4, C
(J f f and Ashland Aue.

ANT PARDAVIMO SŲBATOJ 
NUO 9 IKI 3 PO PIETŲ.

du daiktusperkant žemiau pažym 
J. O. Kava No. 3, ke-

nas 89c
Piragaičiai surinkti 
Sunshine

B svarai... 89 c
Tomatos, No. 2 rau
donos ir nu- 
nokę 10 k.
Žirniai gražus sal
dus nuskinti biržely, 
Wisconsine brand

9 kc- 89c
nai
Rolandų silkės 10 
svarų stati- QQa 
nukė ........ OwV |

MILTAI 
3 5 svarų 
maišeliai 
ANANASAI O. N.O 
brand, No. 2% ke- 
nas, 3 kenai 89c
PERSIŠKOS Slyvos 
tirštame syrupe, No. 
2!6 kenas 4 
kenai
Džiovintos Slyvos. 

Gražios, Santa Clara 
saldžios, didelės, 7 
svarai 89c 
Grušios Club House 
brand augšti kenai, 4 
kenai ggę

Numusta kaina mėsa
Sutinimui vištiena 
visokio dy- 07 
džio svar. C. f /-U
Pasturgalio ketvirt- 
dalis penėto pienu 
veršio, O K p
svaras
Pirmgalio ketvirtda- 
lis pienu penėtų ver- 
|jyTa- I4%c

Pasturgalio ketvirt- 
dalis pavasarinio avu 

^eva- 28/c

Or. t R. Blumentlial
AKIO OMBCKAIJOKTjlLfi

GyvenHtaM yra 
tvHiu, kada pHh 
nyksta regėjimu*

Pirmgalio ketvirtda- 
lis pavasarinio avu- 
kO. „va- 
ras F

Native Pot Roast 
parsiduo- 
da svar. ■ w

Puikios kiaulienos de 
šros sva
ras

No. t’ali 
svaras

19c
harns,

m
SVIESTASPuikiausio -creame 49c ry svaras v

Sutaupyki! Ant Šių Naujų 
Pavasarinių Siutų

Šie pažymėtini kotai labai specialiai apkainuoti. Pa
sirinkime atrasite Dolman Cape ir atrodo sutraukomis. 
Materija puikiausio velouro, velde-cygne, tricotine ir 
seržiaus — ir pasiuvimas priduoda užtikrinimą ilgam 
dėvėjimui. Spalvos, kurias dėvi dabar — rudos, gels
vos Belgian, Pekin juodos ir pilkos — moterims ir mer
ginoms; miera 36 iki 46. Ištiesu didelės vertės už

MERGINU PAVASARINIAI NAU JI KOTAI IR APSIAUTALAI
Motinos myli šiuos parankius kotus, kadangi gražus ir parankus. Pasiūti 

vilnonio seriąus, velour ir silvertone; apvadžiota tos pačios spalvos apsiulė-
..jimas arba.sKirtingoa.spalvos ir gerai dfivejaSi", pamušalas pritinkantis. Yra 

madingi su kalnieriais, rankovgaliais ir kišeninis. Mieros 6 iki 14 metų. 
Ateities kainos musų specialė kaina

Gražiausios Užtikrin 
tos Baltos Dreseš

* Mergaitėms Voile dresės; 
užtikrintos patraukime madų 
su užžavėjimu, raitytais lel- 
sais ir minkšto šilko juostom. 
Pilniąusis mieros pasirinki
mas 8 iki 14 metų, kaina

$4.98 $5.98

Mergaitėms užtikrintos plo

nutės dresės, plono muslino. 

Gražiai apvadžiotos gražiau
siais leisais, juostele per lie
menį kaspino. Miera 8 iki 14 

metų. Kaina $9.75

Mergaitėms georgette, net 
ir crepe de chine užtikrintos 
dresės gražaus . sustatymo, 
talpinusi naujausia kvolduota 
išvaizda ir tuniškų modelių.u

Pilniausi ir viliojanti išskyri-ie*** 
mai. Kaina po $16.50, $12.75 

ir $10.75

ŠAUKIAME DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ MUSŲ BENDRINIAME 
PARDAVINĖJIMO KAMBARY 

Parduosime Fonografus, Parlor 
Setus, Divonus, Pečius.

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

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rąšies Victorolų (kalbamąją mašiną) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordą pasirinkime ir 200 adatą. Dauguma mašiną naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
Štos rąšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
parduodi dešimtį augštos rąšies tikros odos seklyčiai setą, lovą ir 
karpetą. Šie setai yra visai nauji ir vSliausio išdirbimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokąs ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. 0. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntįni.

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

$35 $35

DR. M. HERZMAN
16 RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nae- 
jausias metodas X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus.

Ofisu ir LabaratorHai 105 >* 
18th St., netoli Fisk St. >

VALANDOS: Nue 10—11 plota 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

f Dienomis i Canal
Ttinhonalt 4p 1 ) Naktimis: Drcsal 

\ 950 - Drovai <186 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

mDR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas:
8149' S. Morgan St^ kerti 82 St 

Chicaso, lllinoia.
SPECIALISTAS:

Moterių ir Vyriikg. 
Taipgi Chronišką Lig*.
OFISO VALANDOSi 

Nuo 10 ryto iki 3 po pieta, 6—8 
vakar*. Nedėliotais nu* 9—* 

po piet.
Telephone Yards 687

Tel Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS
Gydytoja* ir Chirurgą* 

VALANDOS: 0—13 ryto

•803 So. Morgan Street, 
Chicago, DL

thi negalįs. Teisėjas David 
vėl jiems pasako: “Tas buvo 
daroma vičšai praeityje, taiį 
kodėl gi dabar negalima. Tik 
pažiūrėkite į Anglijos buvusį 
karalių Charles. Kiek jis my
lėjo vienu sykiu? “Tada antros 
pusės sienas vėl ėmė karščiuo
tis, bet teisėjas šitų sulaikė: 
“Palauk, laiiista, jus esate ne
vedęs ir nieko nežinote apie 
meilės dalykus*’. Gal Wande- 
rere ir bus išteisintas savo pa-

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overko- 

tai, kurie parsidavinėjo po $75.- 
00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo 
36 iki 40r Tamistos pasirinkime 
už $30.00.

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

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

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJA8 ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 
Iziavitt St. Phone Canal 6222. Va 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 ik 
9 vai. vakare. Gyvenimo viaiai 811< 
W. 42nd St. Phone Lafayatte, 498F 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

(Tąsa seka ant 6-to puelp.)
S. Gordon

1415 S. Halsted St

Visuot^ąs (General) Contratojius

Henry Koplevvskis
Atlieku medžio arba muro budh- 
vojimus. Taisau sftnufcr-fl Tūrių 
namų ant pardavimo prieinamomis 

kainomis.
4401 So. Richmond St.,

TeJ. Lafaye^tte 271 <

Arti 88-th Street

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH 

DENTISTAS
Mee savo darbą gvaraataojamo

Kalbame visas EuDopifckaa kalbai
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r* IJ ir* A vienas pagavo Vitartui už ran- narna, bet nei viena gvvastiM
LnlLAUUb is užpaklio " -

ŽINIOS
(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Čios ir to “nežinomo” užmuši
me Jei jam pavyks prirodyti, 
kad jis užėjo savo žmoną su 
tuoni “nežinomu” savo namuo
se ir, mylėdama savo 
supyko taip smarkiai, 
ant vietos ir nužudė 
abudu.

žmona, 
kad ten

», o antras šovė 
į jį. Nabašuinkas butų tuo
jau sugriuvęs ant žemės, jei 
banditas nebūtų jo laikęs, kol 
jo draugas iškratė savo aukos 
kišenius.

Tąsyk Vitortas ėjo iš Lan
kos išsimainęs čekį už $600. 
Bet banditai per greitumą dar 
patiko du šimtų 
ric radosi kitoje 
kišenėje. Vitartas 
du vos ir mokėjo

nežuvo. Tik vienas žmogus 
tapo biskį sužeistas.

ir

Slulina $500, kad kas užmuštų 
jos vyk-ą.

Ponia Dithnan juisiulino v 
rui, David Sarshak $500, kad 
jis nužudytų jos vyrą. Tasai 
pablo tą išgirdęs, bot jis pri- 
žatlėjo jai surasti kitą žmo
gų, kuris apsiimsiąs tą darbą 
padaryti. Ir jiedu sutarė susi
tikti vieno vietoj, kur ji pri
žadėjo atnešti $100. o kitus 
$400 ji atviliosiant, kada dar
bas bus atliktas. Bet tas vie
toj j ie škoti jai žmogžudį, pa- 
jieškojo detektyvus. Jinai ta
po suareštuota ir dabar ran
dasi kalėjime. Pas ja atrasta 
čekis parašytas ant $100. Bet 
ji save teisina, buk, ji tik no
rėjus išbandyti, ar butų gali
ma ant gatvės gauti pasisam
dyti žmogžudžiai. O jei ji bu
tų jų gavus, tai tada butų ti
kusi kaip detektyvas. Pamaty
sime kaip tas schemas išdegs.

Nušovė, nors ir nesipriešino.
Vakar mes rašėme, kad 

Aleksas Vi tartas (VVittort) ta
po nušautas keturių bandytų, 
už rankų nepakėlimą. Bet vai
kai, kurie matė kaip viskas 
atsitiko, tvirtina, kad banditai 
nei nereikalavo Vitarto ran
kas pakelti. Esą keturi jau
ni, gražiai, apsitaisę vaikinai 
atvažiavo su automobiliu; du

AKUSERKA 
A. SHUSHŪ

Turis patyrimu 
-matarų ligose; nu 
pastinga! pritil
do ligone ir kadi- 
M laika liga*.
1D929 8. BUte

CUeag< U).

Pa jieškojimai REIKIA DARBININKŲ

dolerių, ku- 
apatinė'je jo 
paėjo iš Ne

lietuviškai

česnakai, kumpiai, degtinė 
pinigai išvogta.

Vagys uždarė Joną Novaką 
(ice- 
pasi- 

kum- 
Ma-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU tėvo Boleslavo Shim- 

kaus, Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Skaudvilės miestelio. 8 motai atga 
gyveno Benld, III., »o dabar‘buk Chi- 
cagoje. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą, arba kas žinote, ma
lonėkite pranešti, už ką busiu laba 
dėkinga.

Elena Shimkiutė-Oželienė 
222 So. Chestnut St.

Collinsville, III.

|kalbėti, nors ir lenku save skai
tės. Paliko nabašninkas pačią 
ir sūnų septyniolikos metų.

Moteris nuteista 30 dienų 
baudos už vagystę.

Ponia Peggy Regit, 19 metų 
amžiaus tapo nuteista ant tris
dešimts dienų į pataisos namus 
už bandymą pasivogti drabu
žių. Krautuvninkė reikalavo, 
kad jos skriaudėja butų nu
teista net trims mėnesiams į 
kalėjimą, bet negavo.

Teisia ant $4,000—gauna 
tik $450.

seredą tapo nuteistaPraeitą 
atmokėti Jokūbui Rabinavičiui, 
60 W. trysdešinits septintos 
gat., $150 kaipo atlyginimą už 
nuostolį padarytą 1919, per ra
sinę — judveidžių su baltvei- 
džiais — peStynę. Babinavi- 
čius reikalavo iš miesto $4,(MM) 
atlyginimo už jam padarytus 
nuostolius. Bet miestui pa
aiškėjo, kad nebuvo galimas 
daiktas už taip daug produktų 
pavogti iš jo grosernės.

Daktarai eis kalėjiman, jei iš
davinės paliudijimus degtinės 

gauti.
Daugelis daktarų išduoda dėl 

savo “ligonių” paliudijimus, 
kad jiems reikia alkoholio. Bet 
užvakar pareiškė prohibicijos 
Illinois valst. direktorius Stone, 
kad tokie daktarai gaus kalė
jimo, už tokius savo darbelius. 
Ir taippat užvakar Chicagoj tapo 
uždaryta 9 smuklės. Beiškia 
prieš smuglęriavimą veikiama.

su jo pačia į ledų šėpą 
box), o iš jo grosernės 
vogė $250 pinigų, penkis 
pins ir virtinę česnakų, 
noma, kad tie patys vagys bus
pavogę ir aptiekus, prie 1101 
N. Crawford avė., $300 pini
gais ir $200 vertės degtinės. 
Česnakai ir degtinė tai bent 
geras policijai pėdsakas.

VYRŲ
REIKIA.

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

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

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

PADĖKAVONR

šiuomi nužemintai dėkavoju Dr. 
Dicksonui už išgydymą, kurią liga sir
gau per daugelį metų

Kartu patariu visiems lietuviams, 
k’..rie serga bile liga, kreiptis ; rio Dr. 
Dicksono po numeriu 1645 V/o.-t 47-ta 
gatvė, tarpe Marshfield ir Paulina gat 
vų.

J. MARKEVIČIUS'

Pranešimai

PAJIEŠKOMAS Kazimieras 
na 39 metų amžiaus, vidutinio 
tamsių plaukų. Prasišalino iš 
rugsėjo (sept.) 7 d. 1920 m. nežinia, 
kur dingo. Jisai pats, arba kas žino 
malonėkite pranešti man, už ką busiu 
dėkingas.

John Liutkevičius,
3220 Union Avė., Chicago, III.

Alek- 
ugio, 

namų

REIKIA pažįstančio visą dar 
bą prie vyriškų kotų siuvėjo.

PAUL LEASES,
3616 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
• PARSIDUODA pigiai saliunas ge

roj apielinkėj prie šv. Jurgio bažny
čios, 7 kambariai su rakandais (fur- 
nished rooms) viršuje ir 5 kambarių 
pagyvenimas užpakalyje su rakandais. 
Turi būti greitu laiku parduotas, nes 
savininkas išvažiuoja į Lietuvą.

936 W. 33-rd St.

BUČERNR IR GROSERNR~ 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis senas. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite tuoj.

1715 Canal Str.

PARSIDUODA pool room la
bai pigiai. Gera pardavimo prie
žastis. Vienintelė įstaiga toje 
apielinkėje. Atsišaukite.

3682 Grand Avė.

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA: 1014 W. 20-th PI. 

2 augštų medinis namas ir skiepas ir 
medinė cottage, užpakalyj. Turi būti 
parduota tuojau, kadangi savininkas 
perka farmą nuo savo tėvo. Todėl čia 
yra proga pigiai pirkti. Matyk 

SLAVIC 
1315 W. 18-th Street 
Tel Canal 1640

PARSIDUODA “Justice Park” 
daržas piknikams, pusantros mylios 
į pietus nuo Argo, prie Lieturiškų 
Tautiškų kapinių. Savininkas gyvena 
prie daržo.

C. M. Haaker, 
Archer ir Kean Avės.

Lietuvių Stygų Orkestrą rengia 
draugišką vakarėlį nedėlioj, 7:30 v. 
vak. 13 d. kovo, 1822 Wabansia avė. 
Bus kalbėtojas ir puikus programas; 
taipgi ir linksmi žaislai. — Kviečia 
Stygų Orkestrą.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj 
kovo 13 d., tuojau po dainų repeticijų 
Mark White Sųuare svetąinėje. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti. Taipgi 
prašome ir tėvus ateiti padėti vai
kams aptarti jų draugijėlės reikalus.

— Rąšt. Pr. šimkaite.

West aide. — SLA. 109 kuopa rcn- 
ga dideles prakalbas, nedėlioj, kovo 
13 d., Meldažio svet. Pradžia 1 vai. no 
pietų. Kalbės Dr. D. Alseika atvyki- 
cęs iš Lietuvos. Papasakos daug nau
jų dalykų apie Vilnių ir visą Lietuvą. 
Taipgi kalbės Dr. Graičiunas ir kiti. 
Kviečiame publiką skaitlingai 7 atsi- 
ankyti. Inžanga liuosa ir kiekvienas 

atsilankęs gaus dovanų knygutę.
— Komitetas.

Lietuvos Dukterų Draugystės ruo
šiamojo ateinančią nedėldienį spek
taklio “Genavaitė” generalinę repeti
cija įvyks Šiandie, kovo 11 dieną, ly
giai 8 vai. v. Meldažio salėj. Visi vai
dintojai malonėkite susirinkti laiku.

— Komitetas.

Degančiam name elevatorius 
veikė, kad išgelbėjus 400 

darbininkų.
Per dvidešimts minutų ele-1 

rotorius veikė liepsnos apim
tame name, prie 564 W. Ran
dolph gatvės, kad išgelbėjus ' . .. . .

1 1 • • 1 1 • i • f nu KUUpa io.in.yn lucnvonų100 darbininkų, kurie ten dir- sirinkimą nedėlioj, kovo 13 d., 2 vai. 
bo. Ūgius kilo ant penktų hl- po pietų, Liberty Hali, 3925 So. Kęd-

Town of Lake. — Teatrališko Kliu- 
| bo “Lietuva” mėnesinis susirinkimas 
į bus petnyčioje, 11 dieną kovo, 8 vai. 
vakaro paprastoje svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes bus daug

• naujų dalykų svarstymui.
— Klimašauskas.

xSLA. 176 kuopa laikys mėnesini su-

Vyrams gražios spalvuotos pančiakos po 14c.

ERN
3442 3444 So. Halsted Str.

zie avė. Kiekvienas narys Malonėkite 
atsilankyti ir atsivesti naujų aplikan- 
tų Susivienijimui. Taipjau, kurie atsi- 
likot su mėnesiniais mokesčiais, pasi
rūpinkite užsimokėti, nes kitaip busit 
suspenduoti ir atsitikime ligos nega- 

i lėsit gaut pašalpos.—Povilaitis. Rašt.

LSS. 4 kp. extra susirinkimas bus 
, nedėlioj, kovo 13 d., 10 vai. ryto, Fel- 
lovvship House, 831 W. 33-rd pi. Yra 
daug svarbių dalykų, tatai draugės ir 
draugai stengkįtės visi atsilankyti,

— A. F. Kazlauskas, org.

PAJIEŠKAU senų draugų ir pažįs
tamų iš Chcagos ir apielinkės. Prašau 
atsilankyti ar atsišaukti.

Jonas WiskoČka.
1787 So. Union Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU merginos apsivedimui 
Kad ir našlė su vienu vaiku, nu-) 30 iki 
35 metų amžiaus. Aš esu 35 metų, dir 
bu kasyklose taisyme mašinų. Darbas 
atsakantis ir nuolatinis. Meldžiu atsi
šaukti prisiųsdamos savo paveikslą.

John Saurokas,
Moko Store R. F. D. No. 4, Indiana Pa.

Pajieškau savo draugų, Petro ir Fe
likso Mačiulskių. 1918 metais gyveno 
Gary, Ind. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žino malonės pranešt ant antrašo, 

D. Smet,
P O Box 713 Gary, Ind.

•ĮIEŠKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario vienam vai

kinui North Side apielinkėj Geistina, 
kad butų geras kambaris vakarienę 
namieje pagamintų ir apatines dra
panas išskalbtų. Kas tokią vietą turi 
bus apmokėta gerai. Praneškite laišku 

K. C. P.
726 W. 18-th St.

PAJIEŠKAU kambario gyvenimui 
northsidės apielinkėj, geistina kad bu
tų šviesus, ramus ir netoli nuo karų. 
Ne ant saliuno. Pašaukite po 7 vai. va
kare.

Tel. Deversey 2747

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į čeverykų tai

symo dirbtuvę. Esu to darbo prasi- 
mokinęs. Iš karto dirbsiu už mažesnę 
mokestį. Kam yra reikalinga atsišau
kite.

Naujienų ofisan ant No. 224

kuri mylėtų 
meldžiu atsi- 

Vienam sunku

.ĮIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU pusininkės, mer 

ginos, moters arba našlės sti 
maža šeimyna, 
saliuno biznį, 
šaukti tuojau.
apsidirbti. Vieta yra lietuviais 
apgyventa iš senovės.

PRANAS VITKAUSKAS, 
626 W. 18th St., Chicago, UI. 
Tel.: Ganai 4968.

REIKIA gero barberio. Gera 
mokestis.

B. SADAUSKAS, 
611 E. L. Highvvay, 

Dekalb, III.

REIKALAUJU duonos kepyklai 
vietos, kad butų prirengta, su pečium. 
Imsiu ant rendos arba pirksiu.

Karolis Metas
542 East 43-rd St.

GERAS BARGENAS
Parsiduoda 2 akerių geros dirbamos 

žemės, arti Chicagos miesto. Gali 
mieste dirbti ir ant savo žemės gy
venti; arba mainysiu ant nedidelio na
mo arba ant grosernės. Kas nori įsi
gyti tokį šmotą žemės malonėkite 
kreiptis į Naujienų ofisą pažymėda
mi numerį 222.

REIKIA vyrtj ir vaikinų su plačia 
pažinčia dirbti visą ar atliekamą nuo 
kito užsiėmimo laiką Dirbanti didesnė
se instaiRose, gali padaryti nuo $50 iki 
$1.00 j savaitę. Praneškite savo vardą, 
telefono numerį ir antrašą ir kada ga
lite pasimatyti. Atsišaukite Naujienos 
No. 225

PARDAVIMUI saliunas lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
nuo senai. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos.

Naujienos num. 226.

REIKALINGAS bučeris suprantan
tis savo darbą. Atsišaukite tuo jaus.

2009 So. Halsted st., Chicago.

PARDAVIMUI vaistinė lietuvių ap- 
gyventoj apielinkėj. Daroma labai ge
ras biznis receptų pildyme. Kaina 
$7,000; pusę cash likusią sumą leng
vais išmokėjimais. Atsišaukite į Nau- 
jenas po No. 228

REIKIA patyrusio vyro pardavė j i 
mui vyriškų apredalų smulkmeną ir 
čeverykų. Atsišaukusis turi mokėti 
anglų, lietuvių ir lenkų kalbas.

Lusting’s Dept. Store, 
3410—12 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, barai, krės
lai, stalai ir viskas, kas tik yra. Par
duosiu pigiai.

29-th and Canal Sts.
Priežastis pardavimo patirsite ant 

vietos.

PARSIDUODA: turime 4 labai ge
rus muro namus į vakarus nuo Hals
ted St. ir netoliau, kaip Racine Avė. 
tarpe 18-tos ir 20-os gat Parsiduoda 
už labai žemą kaina, nes nusistebėsi 
išgirdęs jų kainas, Tuponich

1315 W. 18-th St
r--------------- į---------------------------------

PARSIDUODA 18 pagyvenimų api- 
naujis mūrinis namas, po 6 ir 7 dide
lius kambarius, ant South Side 
gražaus boulevardo kampo, garu ap
šildomas, rendos neša $12,000 me
tams. Namas tikrai vertas virš $100,- 
000, bet greitu laiku parsiduoda tik 
už $50,000. Reikia įmokėti tik $20,- 
000, likusius mortgage ant 5 metų. 
Priežastis pardavimo — senatvė ir 
nesveikata priverčia savininką aplei
sti miestą ir išvažiuoti į Califomiją. 
Atsišaukite pas

J. Zacker, 3301 So. Halsted Str.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Fordas, žieminis, 

su daug extra dalykų, 1921 metų. Ex- 
tra stearing block, spidameter laikro
dis, foot exalarator, eut out, eather 
spot ligth, starter, shack absorber, 
motor meter extra tajerai 31x4. Par
davimo prežastis — perku naują, 
taina — $600. Karą galima matyt vi
sada. 251—115 St.

D. Petravičia
10543 Michigan Avė.

PARSIDUODA 1918 Hudson touring 
car su cord tajerais. Permalevotas; 
atrodo ir bėga, kaip kad dienoj aplei
dimo dirbtuvę. Parsiduoda už $875.

Central Motor Sales Co., 
1458 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 3594.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS 

VICTROLA
Stebuklinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

LABAI GERA PROGA
Gyvenančiam Chicagoj; parsiduoda 

lotas gražioj vietoj, ant tyro oro tarpe 
59-os ir Kedzie Avė. Pardavimo prie
žastis, savininkas išvažiuoja Lietu
von. Galite matyt kasdieną, nuo 7 
iki 10 vakare. P. G.

2930 W. 39-th St. 1-mos lubos

PARSIDUODA labai greitai ir pi
giai, beveik už pusę kainos kiek yra 
vertas, didelis Garage, 50 automobi
lių įtalpos, ir didelė “repair shop”. 
Biznis gerai išdirbtas, puikioj naujoj 
apielinkėj ant South Side. Pardavimo 
priežastis — savininkas guli ligonbu- 
ty ant lovos. Turi būt parduota į 5 
dienas. Nepraleiskite šitos progos, 
atsišaukite tuojaus pas

J Zacker 3301 So. Halsted Str.

PARSIDUODA 1918 Dadge touring 
car. Permalevotas ir bėga kaip 
jas; parsiduoda už $685.

Central Motor Sales Co. 
1458 So. Michigan Avė.

Tel.: Victory 3594

nau-

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS

Iš priežasties mirties J. J. Stonkaus 
turi būti parduotas automobilius 5 me
dinių, Chhervrolet, 1919 Sedan. Labai 
pigiai. Atrodo kaip naujas. Automi 
bilius randasi po No. 24 West 108 St. 
Roselande Tel. Pullman 2793 Automo
bilių parduoda: Advokatas A. A. Sla- 
ks, admnistratorius, No. 19 So. 
Šalie st. Tel. Randolph 2898

PARDAVIMUI
NETIKĖTA PROGA

La

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai. Kas pirks, galės tuose kambariuo
se ir gyventi. Galima matyti visada 

1817 So, Ruble St. 
2-os lubos iš užpakalio.

NAMALžEMe
PARSIDUODA muro cottage prie 

36-tos gtv. netoli Halsted St.. kampi
nis namas su groserio krautuve į 
priešakį ir 5 puikus kambariai užpa
kalyj gyvenimui. Karšto vandenio ši- 
uma, didelė bamė. Priverčia parduo- 
;i kitas biznis. Jei turi $2,750 cash ir 
jaimti mažą mortgečių. Ateik ir ma- 
,yk mane Skubski

1315 W. 18-th St. Tel. Canal 1640

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio tri- 
mingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600 
metams, didelis lotas 80x125 pėdų, 
gražioj vietoj ant South Side. Šian
dien tokio namo nepabudavotumėt nė 
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda 
tik už $13,000, pusę reikia įmokėti 
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą. 
Atsišaukite pas

J Zacker, 8301 So. Halsted St.

FARMOS! FARMOS!
Norinti pirkti gerų farmų ir apsi

gyventi tarpe lietuvių. Reikalaukite 
farmų kataliogo Didžiosios lietuvių 
Ūkininkai Kolonijos, čia yra apsipir- 
kę su virš 400 lietuvių farmas. Todėl, 
kad čia yra geriausia žemė.

Atvažiavęs į Fountain, telefonuok. 
Aš greita prabusiu su automobiliu ir 
aprodysiu daug farmų, iš ko galėsi 
pasirinkti sau patinkamą vietukę.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich

AR NORI BŪT TURTINGAS
Mes perkam, parduodame ir maino

me namus, farmas lotus ar kitką ką 
tik jus turite Atliekame greitai gerai 
ir pigiai.

C. P. Suromskis Co.
3346 So. Halsted st. Chicago, III.

PIGI UKft.
40 akerių ūkė netoli nuo miesto, U 

mylios nuo mokyklų; 3 arkliai, 2 kar 
vės, 2 paršai ir 70 vištų. Visi ūkei rei
kalingi įrankiai ir mašinos. Viskas 
parsiduoda už $4,000. Tai yra pigiai 
Rašykite Joseph Beribo,

Scottville, Mich.

Vyrams nosinės baltos ar raudonos 4 už 25c.
■ ■11 ————

Ekstra speciali vaikams vilno

niai siutai; mieros nuo 8 iki 16 su 

dvejoms pamuštoms kelinėms

$8.98

,, ■Į-™.-- I. .1 m.11 L .JU.m

REIKIA DARBININKŲ

Mažesniems vaikams vilnoniai 
siutai; mieros nuo 3 iki 8

$3.98
Pasirinkime vyrams kaklaraikš- 7Q r 
čiai, $1, $1.25, ir $1.50 vertės už • W

Vaikams patentuotos odos čeve- 
rykai, vertės $5.00 79 Vyrams tvirtos keli- |

Moterims oxfordąi C O QQ 
rudi ir uodi

Audeklinės pirštinės, ....... O A
pora............... ....

Vaikams čeverykai nuo iki 8 
mieros, pora ................... 98 C

Moterims čeverykai C E Qfi 
$7.00 augšti.......

Vyrams stuboje šliu-.... “7 O p 
rėš .............................. IWWUnion siutai, mieros C *fl CG 

38 iki 40 9 1
Dryži, vilnuoti apatiniai marški
niai ir Jcelinės, ............... Iv C) P
kiekvienas ............. wwvOverolai dryži ............... 89 C

LSS 4, 22, 81, 174 ir 234 kuopų komi 
sijos (vakarui rengti, saus. 9, 1920) 
susirinkimas įvyks subatyj. kovo 12 d, 
kaip 6 vai. vakare Naujienų name. Vi
si komisijos nariai prašomi susirinkti, 
nes reiks išduoti atskaitą ir pasidalin
ti likusiu vakaro pelnu. — Pirm.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
t Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks ne- 
1 dėlioj, kovo 13 d. kaip 2 vai. po pietų 
Zwązek Polek svetainėje. Visi nariai 
prašomi susirinkti — Shaikus, sekr.

18-tos gatvės apielinkė. — Pėtny- 
. čioj, 11 d., Liet. Nepr. Kom. rengia 
viešas diskusijas tėmoj: ‘Ar Lietuva 
gali išlaikyti neprigulmybę”, Mali
nausko svet., kampas 19-tos ir Halsted 
gvių. Gerbiamoji visuomenė kviečiama 

' gausiai atsilankyti. Inžanga veltui.
— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Vyrų choras ren
gia linksmą Velykų vakarą nedėlioj, 
kovo 27, Meldažio salėj. Bus šokiai 

' su dainomis. Meldžiame kitų draugi- 
' jų nerengti tą vakarą, kad nepakenk
ti mums. — Ch. Liet. Vyrų choras.

Draugystės Lietuvos Vėliava Ame
rikoje mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, kovo 13 d., kaip 1 vai. popie 
tų. Davis Skvėro parko svet., prie 
45-tos ir Paulina gatvių. Visi nariai, 

' o ypač tie, kuriems rupi draugijos la
bas, kviečiami atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti.
Po lošimui Balius su lietuviškais šo
kiais. —- Komitetas.

Town of Lake. — Lietuvos Piliečių 
Sąjungos 60 skyrius rengia prakalbas 

j nedėlioj, kovo 18 d. Elias saloj, kam
pas Wood ir 46-tos gatvės. Pradžia 
6 vai. vak. Kalbės nesenai iš Lietuvos 
atvykęs Dr. D. Alseika, Vilniaus gy
ventojas. Papasakos Įdomių dalykų 
apie Lietuvą ir ypač apie Lietuvos 

j Rytų okupantus lenkus. Kalbės taip
jau Dr. C. Kasputis ir J. J. Zolps. Kvie 
čiame gausiai susirinkti.—Komitetas.

_L- JBK!

MOTERŲ
REIKALINGA mergaitė ar moteris 
su patyrimu ofiso darbe. Reikia kad 
mokėtų lietuviškai. Pastovi vieta, 
geras atlyginimas, malonios sąlygos. 
Teatsikreipia tik tokia, kuri gali užim
ti vietą. — Naujienų ofisas, 1739 So. 
Halsted St.

REIKIA patyrusios moters į čeve 
rykų pardavojimo departamentą.

ATKINS and FREUND
4805 So. Ashland Avė.

Parsiduoda puikiai įrengta 
keptuvė, aptarnaujanti didelę 
miesto dalį — Joliet, III. Biznio 
yra $200 į dieną. Pardavimo 
priežastis — savininkas pereina 
į kitą biznį. Keptuvė randasi 
401 Meeker avė. Joliet, III. No
rėdami pirkti, . kreipkitės pas 
Pioneer Fire Insurance Co. pre
zidentą 

*
A. Algminavičių,

29 So. La Šalie St. 3 augštas

GERIAUSI BARGENAI

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas 2—6 kambarių flatai. Viskas 
kietmedžio. Geras skiepas, galintą 
jame gyventi. 5343 Emerald Avė. Kai 
na $5,50-0, išmokėjimais. Atsišaukite 

8015 Aberdeen St.
Tel Stewart 6750

REIKIA merginos ar moters 
stuboš darbui ir prižiūrėti kūdi
kius.

1669 Blue Ipland Avė.
Tel. Canąl 4914.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA grosernė labai ge
roj, lietuvių ir lenkų apgyventoj 
apielinkė. Biznis išdirbtas per daug 
metų — cash. Atsišaukite.

4536 So. Hermitafęe Avė

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė per 14 metų ant tos 
vietos, neša gerą pelną. Kreip
kitės.

I. Lyon
1781 So. Union Avė.

Parsiduoda 2 šeimynų 4 ir 6 kamba
rių muro ir medžio namas. Ramios ne
ša $27.00 į mėnesj. Parduos už 
$2200.00 ant lengvų išmokėjimų.
Parsiduoda 6 šeimynų mūrinis ipimas 
7-nių metų senumo po 4 kambarius, 
pečium apšildomas. Parsiduos už
$16,500.00 ant lengvų išmokėjimų.
Parsiduoda 6 šeimynų mūrinis namas 
2 šeim. po 5 kamb. 4 šeim. po 6 kamb. 
Rendos neša po $360.00 į mėnesį nRan- 
dasi vienas blokas nuo Jackson parko. 
Parsiduos už $23,000.00. Atmokėjus iš
laidas, lieka gryno pelno $3,000.00 j 
metus.
Parsiduoda labai Reras bizniavas lotas 
ant Archer Avė. netoli Kedzie Avė. 
tinkamas bile kokiam bizniui. Taip-gi 
parsiduoda 2 lotai po 30 pėdų pločio 
Bartlets subdivizine netoli City Liinits 
Bus parduota pigiai.

J. Sinkus 3301 S. Halsted St.

PARSIDUODA namas 4 šeimy
noms. Teisinga kaina 6,000.00 greitam 
pardavimui už $5,400/K) Lietuvių ir 
lenkų apgyventoj kolonijoj, arti Mc- 
Cormick dirbtuvių.

2054 Coulter St.

MOKYKLOS

NA5TER 
5Y5TEM

UŽSIDIRBSITE EXTRA 
PINIGŲ.

Sumaltus vyrai prie pinigų indėj i- 
mo biznio gali užsidirbti sau puikų 
pragyvenimą arba extra pinigų, dirb
dami visą laiką arba dalj. Tokia 
proga ne dažnai pasitaiko. Pasinau
dokite. Ateikite su pasisiūlymais nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. po piet.

Pioneer Fire Insurance Co. 
of America.

29 So. La Šalie St. trečias augštas

PARSIDUODA grosernė. Norint, 
galima įrengtu bučemę; maišytų tau
tų apgyventoj vietoj. Kartu parsi
duoda ir namas. Priežastis — savinin
kas išvažiuoja ant ūkės, norima par
duoti greitai.

3302 W. 38-th PI , 
Kampas Spaulding Avė.

PARSIDUODA 5 pagyvenimų mūri
nis namas ir krautuvė. Parduosime 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Namas 
atrodo, kaip naujas ir apsimokantis. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. 2844 W. 38-th St.

3 lubos iš užpakalio.

mo ir Desirning JMokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jąfl 

trumpu laiku išmoksite viso amate.
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir davimo 
skyrius, kur kiekvienu garina geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mailnoa 
varomos elektros jlega.

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
rluo laku, dieną ar vakarais, pasiilu- 
rCti ir pasikalbiti dėl sąlygg.

Patams daromos oulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Laka St., ant 4-tų lubų.

REIKIA
SIUVĖJŲ PRIE

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
KOSTUMERIšKO DARBO

K. AUGAITIS
8180 W. Harrison str.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis 
gertai išdirbtas, 4 kamb. pa
gyvenimas iš užpakalio, 
šaukite bile kada

515 W. 81st St.

Atsi-

PARDUODU arba mainau ant namo 
du lotus Brighton Parke prie lietuviš
kos bažnyčios; šalygatvei ir gatvės iš
taisytos labai gera vieta de) biznio, kas 
turi pinigų, gera proga parduosiu pi
giai. Atsišaukit 8341 So. Aubum avė. 
nuo užpakalio ant 8 lubų F. Staltes.

PARDAVIMUI pigiai trijų augštų 
muro namas, krautuvė iš priešakio 

3600 Union Avė. 
Ant 2-rų lubų virš krautuvės

I VALENTINE DRESMAKIN® 

COLLEGES
6205 8. Halsted, 2407 W. Madboa, 

1850 N. Welb 8L
187 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, ■ Patterną Kirpi

mo, Designing bindui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokljimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalauHt knygills.

Tel. Seeiey 1648.
SARA PATEK, piraininkV


